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Taikos sąjūdis tik Vakarams
Per visą Vakaru pasaulį 

neseniai persirito milžiniš
kos demonstracijos už taiką, 
už nusiginklavimą, ypač 
pasmerkiant atominius 
ginklus. Beveik visos tos 
demonstracijos inspiruotos 
ir sukurstytos kairiojo spar
no ir ypač sovietų skatina
mos ir remiamos. Visi sovie
tą laikraščiai toms demons
tracijoms skiria daug dėme
sio ir vietos pabrėžiant kaip 
liaudis kapitalistiniuose 
kraštuose kovoja prieš ato
minį apsiginklavimą ir už 
taiką. Sovietų televizijoje 
duodami plačiausi iš tokių 
demonstracijų reportažai ir 
pasikalbėjimai su jų organi
zatoriais pabrėžiant, kad 
Vakaruose praktiškai ’’nėra 
laisvos vietos nuo antimili- 
taristinių sentimentų”.

Tačiau pačioje Sovietų 
Sąjungoje tokie pacifistiniai 
sąjūdžiai yra griežčiausiai 
draudžiami ir slopinami. 
Apie patį sovietų atominį 
ginklavimąsi negalima iš vi
so kalbėti, bet vietoj to pla
čiai varoma propaganda apie 
sovietinį patriotizmą ir pab
rėžiama jauniems žmonėms 
patriotinė pareiga iki kraš
tutinio pasiaukojimo ginti 
sovietinę tėvynę ir būti pa- 
ruošusiems atremti agreso- 

|Irius. Žodžiu, pacifizmas yra 
Skirtas tik Vakarams, bet ne 

patiems sovietams. Sovietų 
autoritetai visais būdais 
vengia lyginti rusų karinius 
pasirengimus su Vakarais 
arba su užsieniu. Tam nau

dojamas net specialus žody
nas, kur tas pats žodis viena 
B-eiškia užsieniui, kitą nami
niams reikalams. Jeigu 

.vakarietiška politika yra 
■militaristinė”, ’’agresyvi”, 
|fekspansionistinė”, tuo tar- 

pu sovietiška gynyba yra 
. Patriotinė, ginanti ir kovo- 
|Banti už taiką arba tarnau- 
jJauti pasipriešinimui impe- 
nialistams.
Į Spaudoje ir televizijoje 
huodamos būdingos ištrau- 

Ros apie vakariečių militari- 
Inūs pasirengimus, atominę 

ginkluotę, kąs veda prie 
Bnonijos sunaikinimo, ta- 
■ tiau nė žodžio apie sovietinę 
[strategiją, karštligišką 
t ginklavimąsi bei rusų bran- 
Euolinius ginklus. Atsargiai 
[Jik kartais paminima, kad 
f sovietai tūrį pakankamai 
[ginklų atremti imperialistų 
l agresijai. Po ilgų svarstymų 
Sovietų viršūnės leido prasi- 
I tarti, kokias branduolines 

raketas jie sutinka atšaukti 
Į iš gynybos. Visi filmai apie 
Bacifistinį sąjūdį taip gudriai 
^redaguojami, kad jie rodo 
protestus tik prieš vakarų 
Binklavimąsi. Netgi tie 
■atys pacifizmo agentai, ku- 

•rie iš peties darbuojasi va- 
L Baruose prieš nusiginklavi- 
B>a tuo dirbdami Maskvos 
Baudai, o atvykus į Maskvą 
Bems užčiaupiamos burnos 
Įaiešai kalbėti ir apie sovietų 
Busiginklavimą arba reika

lauti, kad ir Maskva apribo
tų savo branduolinius gink
lus. Komunistų partijos 
propagandistų žodyne žodis 

pacifizmas” yra išbrauktas 
kaip negaliojantis namie. 
Žinoma, ir Sovietų Sąjun
goje vystoma ir plečiama 
propaganda už taiką, bet tik 
ta prasme, kad tik vien Sov. 
Sąjunga stovinti už taiką ir 
jos išlaikymą ir kad visas 
sovietinis ginklavimasis 
skirtas taikai išlaikyti ir ją 
ginti.

Atsiranda ir pas sovietus 
atsitiktinių išsišokimų už 
taiką, ypač naujokų ėmimo 
punktuose pasireiškė moti
nų protestų, kad jų vaikai 
nebūtų siunčiami į Afganis
taną, kas privertė susirū
pinti sovietų galvas ir net 
išleistos masėms brošiūros, 
kaip pastoti kelią piktybi
niam pacifizmui, kuris nuo
dija patriotinį sovietų jauni
mą. Propaganda stengiasi 
įtikingi sovietų gyventojus, 
kad priešas apsupęs jų 
kraštą, ir kad Sovietų Są- 
jūąj.’a. turinti tam pasiprie
šinti ir išlaikyti savo karinį 
pajėgumą bet kokia kaina. Ir 
didžioji sovietų gyventojų 
dalis tam tiki įtaigoti, kad 
Sovietų Sąjunga iš viso nie
kam negrasina, ir tik pati 
stengiasi visomis jėgomis

ĮVYKIAI
NAUJAS IMIGRACIJOS 
MINISTERIS

Po paskutinio ministerių 
kabineto pertvarkymo Imi
gracijos ir Etninių Reikalų 
ministerių paskirtas Mr. 
John Hodges, federalinio 
parlamento narys iš Petrie 
apylinkės Queensland. Bu
vęs imigracijos ministeris 
Mr. Ian Macphee paskirtas 
darbo ir pramonės minis- 
teriu.

Naujasis ministeris nenu
mato greitu laiku jokių per
mainų imigracijos reikalais.

(PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
POPIEŽIAUS GYVYBĘ

Popiežiui besilankant 
Portugalijoje Fatimos šven
tovėje gegužės 12 d. vėl įvy
ko pasikėsinimas prieš jo 
gyvybę. Persivilkęs kunigu 
jaunuolis, prie kurio artinosi 
popiežius laimindamas, išsi
traukęs peilį norėjo jį nu
durti šaukdamas ’’Šalin po
piežius, Šalin antrasis Vati
kanas”. Lydėjęs popiežių 
lietuvis arkivyskupas P. 
Marcinkus greit pastebėjo ir 
žudiką sulaikė. Vėliau poli
cija išaiškino, kad jis anks
čiau tikrai buvo kunigas, bet 
metęs kunigystę nepripa- 
žindamas popiežiaus. Tar
domas prisipažino norėjęs 
popiežių nužudyti.

Lygiai prieš metus prieš 
popiežių įvyko pasikėsini
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atlaikyti išorinių priešų 
spaudimą. Tad nenuostabu, 
kad nežiūrint krašte visokių 

trūkumų sovietai visomis 
jėgomis stiprina savo 
ginklavimąsi tuo šachuoda- 
mi vakarus. Visokie pacifis
tiniai sąjūdžiai Vakaruose 
kaip tik pakerta laisvųjų 
kraštų moralę ir tuo pačiu 
dirba Maskvos naudai.

mas Romoje, kur jis buvo 
sunkiai sužeistas.

*♦*

Amerikos Lietuvių Tary
ba deda pastangų, kad atei
nančiais metais JAV išleistų 
pašto ženklų paminint Da
riaus ir Girėno 50 metų 
skridimo per Atlantą ir jų 
žuvimo sukaktį.

***

Su gegužės pirmąją Len
kijoje prasidėjo didžiulės 
demonstracijos didžiuosiuo
se miestuose prieš lenkų ka
rinę valdžią su šūkiais ’’šalin 
diktatorius”, ’’Laisvės Valę- 

*sai”, ’’Tegyvuoja Solidaru
mas”. Varšuvoje buvo dras
komos raudonos vėliavos ir 
vyko kruvinos riaušės su 
milicija.

Garsusis Amerikos evan
gelistas Billy Graham nuvy
ko pamokslauti į Sovietų 
Sąjungą. Maskvoje jis buvo 
priimtas oficialių sovietų 
pareigūnų su karštais apsi
kabinimais ir bučiniais. Tik
riausiai sovietai pamoksli
ninką išnaudos kaip propa
gandos įrankį už sovietiniais 
terminais grindžiamą taiką 
ir atominį nusiginklavimą ir, 
aišku, bus pademonstruota, 
kad religinė laisvė Sov. Są
jungoje esanti nevaržoma. 
Amerikos oficialūs pareigu-

Ir čia skandalas
SKANDALAS ’’TARPTAUTINĖS AMNESTIJOS” CENTRE <

’’Tarptautinės Amnesti
jos” (Amnesty Internatio
nal) centrą Londone sukrėtė 
naujas skandalas. Kovo pra
džioje buvo priverstas atsi
statyti jaunas ukrainiečių 
kilmės tarnautojas, Sovietų 
Sąjungos tyrėjas, Bohdan 
Nahaylo. ’’Amnestijos” ge
neralinis sekretorius, šve
das Thomas Hammarger, 
apkaltino jį ’’rimtu prasi
žengimu” - rašymu straips
nių rimtam Londono savait
raščiui Spectator. Tuose 
straipsniuose jis dažniausiai 
gvildeno nerusų tautų So
vietų problemas ir ne kartą 
aprašė padėtį Pabaltijyje. 
Hammarbergą ypač papik
tino Nahaylo straipsnis apie 
Suslovą, kuriame autorius 
palygino Maskvos ’’pilkąją 

•eminenciją” su ’’Ruslano šu
nimi”, rusų savilaidinės no
velės herojumi, kuris Stali
no laikais saugodavo polit
kalinius, o ir Stalinui mirus 
tebekandžioja įtaria
muosius. Anot Hammarber- 
go, viso straipsnio tonas 
’’aiškiai politiškas” ir tuomi 
Nahaylo neva pastatė pavo- 
jun organizacijos ’’gyvybinę 
veiklą’y ir ’’politinio bešališ
kumo” reputaciją.

Šie kaltinimai, kaip pab
rėžia ir Londono spauda, 
neturi pagrindo. Nahaylo 
skrupulingai laikėsi ’’Tarp
tautinės Amnestijos” tai
syklių, nesivėlė į politines 
kontroversijas ir griežtai 
skyrė savo asmenines pa

nai, jų tarpe ir viceprezi
dentas G. Būsh, perspėjo, 
evangelistą nuo išvykos 
susilaikyti. 

žiūras nuo ’’Amnestijos” po
žiūrio. Kai ’’Amnestijos” va
dovybė jį neteisingai apkal
tino, jis paklausė, kodėl kiti 
organizacijos darbuotojai 
gali rašyti straipsnius, ku
riuose jie aštriai kritikuoja 
Čilės ar Argentinos vyriau
sybės narius ar pasmerkia, 
anglų politiką Šiaurės Airi
joje? ’^Amnestijos” vadovy
bė atsisakė šį klausimą dis
kutuoti ir nesuteikė jokių 
konkrečių įrodymų, kaip 
Nahaylo pakenkęs gyvybi
niams organizacijos intere
sams.

Londono savaitraštis 
Spectator kovo 20 d. laidoje 
priminė, kad iki šių metų 
vasario mėnesio ’’Amnesti
jos” tyrimo skyriui vadova
vo buvęs Australijos komu
nistų partijos narys, Derek 
Roebuck, kuris palaikė ry
šius su Sovietų ambasada ir 
savo vasaros atostogas pra
leisdavo Rusijoje. ”Ar jo el
gesys nesukėlė klausimų 
apie žalą ’’Amnestijos” poli
tinio bešališkumo reputaci
jai? — klausia Spectator. Čia 
galima pridurti, kad dar bū
damas Australijoje Roebuck 
atmetė kaip ’’emigrantų iš- 
mislą”. tvirtinimus, jog Pa- 
baltyje persekiojama religi
ja ir pažeidimas žmogaus 
teisių.

’’Amnestiją" sukompro
mitavo ne Nahaylo dalykiški 
ir faktais paremti straips
niai, bet organizacijos vado
vybės dvilypis matas ir pa
sidavimas Maskvos spaudi
mui. Patsai Nahaylo atsisa
kė traukti ’’Amnestiją” į 
teismą, nes, nepaisant jos 
vadovybės elgesio, ši orga-’ 
nizacija, jo nuomone, atlieka 
nepaprastai naudingą darbą.

(ELTA)
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Jaunimo Studijų Dienos
Per Velykas vyko Mel

bourne galima sakyti net 
trys suvažiavimai: bendruo
menės viršūnių, rinktinių 
sportininkų komandų Gee- 
longe {netoli Melbourno) ir 
Jaunimo Studijų Dienos. 
Kaip tyčia visi trys suvažia
vimai vyko sutartinai beveik 
tuo pačiu metu, ir norėję 
viename suvažiavime daly
vauti prie geriausių norų 
negalėjo kitur pribūti. Apie 
pirmuosius (bendruomenės 
ir sportininkų) jau buvo pla
čiai ir išsamiai kalbėta, bet 
apie Jaunimo Studijų 
Dienas iki šiol niekas viešai 
neprasitarė, lyg jis būtų 
visai neįvykęs. O vis dėl to ir 
šis susibūrimas vertas ne
maresnio dėmesio, juo 
labiau, kad tai buvo jaunimo 
pastangomis ruoštas ir jau
nimui skirtas.

Ką jaunimas savo Studijų 
Dienose svarstė ir ką nu
tarė, vis dar laukiame iš da
lyvavusių kiek nors infor
macijos, nes iš tikrųjų tokios 
Studijų Dienos liečia ne tik 
jose dalyvavusius, bet ir 
visą bendruomenę. Juk ir 
jaunimas yra neatskiriama 
bendruomenės dalis, ir jo 
problemos yra ir visos 
bendruomenės problemos. 
Iš spaudoje skelbtos prog
ramos atsimename, kad 
Studijų Dienose buvo skai
tyta rimtų ir aktualių pas
kaitų, vykę pasitarimai ir 
diskusijos, gal būt net 
svarstyti jaunimo užsimoji
mai ateičiai. Gaila, skaitan
čioji visuomenė nieko apie 
tai nežino ir net norėdama 
negali kuo nors padėti ir 
prisidėti. Ir jeigu kas nors 
po metų ir pakalbėtų apie 
šias Studijų Dienas ir jų 
eigą, kažin ar tas jau būtų 
kam įdomu pasikeitus laikui 
ir gal net veidams.

Tad ir neliečiant Studijų 
Dienų turinio vis tiek verta 
apie jas pakalbėti dabar, 
bent apie joms rengėjų pa
siruošimą ir pačias Studijų 
Dienų aplinkybes.

Teko girdėti, kad Studijų 
Dienose dalyvavo apie 20 
asmenų įskaitant ir prele
gentus, kurie jau buvo vy
resnio amžiaus. Tai palygin
ti labai nedidelis skaičius at
simenant, kada į Lietuvių 
Dienas su sportininkais ir 
tautinių šokių šokėjais jau
nimo suvažiuoja iki 600! Pri
dėkim dar skautus, ateiti
ninkus, neorganizuotus stu
dentus, tai gausime apie 
1000 aktyvaus jaunimo, ku
rie gal širdy ir gyvi lietuviai, 
bet kiek iš jų nuoširdžiai 
domisi lietuviška veikla, or

Sesutei Lietuvoje mirus, Liudą Bungardą, ilgametį 
choristą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Geelongo Liet. Choro Valdyba
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ganizuotu lietuvišku 
gyvenimu? Bet argi šiandie 
jaunimas yra taip labai ati
trūkęs nuo lietuvybės, kad 
jo negalima pasiekti, prie jo 
praeiti, su juo susikalbėti? 
Neįtikėtina. Tik gal mes ne- 
paieškom būdų, nerandam 
tinkamų žodžių juos užkal
binti ir sudominti, ypač tie 
patys jaunimo aktyvistai, 
kurie deda pastangų jauni
mą suburti ir įtraukti į lie
tuvišką veiklą. Ryškiausias 
tam pavyzdys yra šių Studi
jų Dienų organizavimas. Ar 
šiam suvažiavimui buvo tin
kamai parengta dirva? Vos 
pora savaičių prieš Studijų 
Dienas buvo paskelbta 
spaudoje, kad tokios jauni
mo dienos organizuojamos 
Melbourne. Atrodo, kad tuo 
rengėjai ir pasitenkino. Bet 
kiek iš jaunųjų, net akade
mikų skaito lietuvišką spau
dą? Gal su paskelbimu tėvai 
susipažinę ir priminė saviš
kiams, kad toks parengimas 
numatomas, bet ar buvo 
laiko ir norėjusiems per dvi 
savaites taip susitvarkyti, 
kad galėtų Studijų Dienose 
dalyvauti? Tenka priimti 
dėmesin, kad mūsų jauni
mas, ypač jau subrendusio 
amžiaus (virš 20 m.) yra ge
rokai judrus ir užsiėmęs- 
šimtais reikalų - vieniems 
studijos, kitiems tarnybos, 
dar kitiems jų pačių šeimos 
(tokių tėvai jau negali pako-

EAGLEBURGERIR 
KAMPELMAN INFOR
MUOJA APIE MADRIDO 

KONFERENCIJĄ

Kovo 23 d. Kongreso Ko
mitetas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo reika
lams svarstyti Washingtone 
suruošė susirinkimą, kuria
me JA V-bių delegacijos 
Madrido konferencijoje pir
mininkas, Max M. Kampel- 
man ir JA V-ių pasekreto- 
rius politiniams reikalams, 
Lawrence Eagleburger,‘ 
kalbėjo apie konferencijos 
pasėkas ir Helsinkio susita
rimų ateities perspektyvas. 
Madrido Konferencija pasi
baigė kovo 12 d. po ’’karin
gos” mėnesį užtrukusios se
sijos; sekanti sesija numa
tyta po aštuonių mėnesių. 
Susirinkime dalyvavo 
VLIKO pirmininko pava
duotojas Dr. D. Krivickas ir 
VLIKO / ELTOS įstaigos 
vedėja M. Samatienė. Jie 
padėkojo ambasadoriui 
Kampelmanui už jo kovo 3 d. 
pasakytą reikšmingą kalbą 
Pabaltijo klausimu.

Eagleburger savo kalboje 
tvirtino, kad nepaisant 
Maskvos ir kitų Ryttj Euro- 

manduoti, ir pagaliau Studi
jų Dienos neorganizuojamos 
vaikams). Tiesa, apie Studi
jų Dienas galėjo painfor
muoti savo vyresnius narius 
ir jaunimo organizacijų va
dovai, bet greičiausia ir čia 
nebuvo tam laiko. Tiesa, 
kalbėta, kad kitur jaunimas 
buvo painformuotas indivi- 
duliai, bet kiek čia teisybės?

Iš kitos pusės organizuo
jant didesnio masto paren
gimą būtina apsižvalgyti, 
kad neįvyktų sutapimų su 
kitokiais sąskrydžiais, kaip 
kad įvyko šį kartą. Kiekvie
nas sutapimas jau yra kliūtis 
didesniam parengimui, arba 
jis nustelbs kitą.

Pagaliau ypač svarbu ir 
pačios Studijų Dienų prog
ramos paruošimas. Niekas iš 
tiesų nenori išsėdėti dvi die
nas auditorijoje ir paskui 
skirstytis. Jaunimas mėgsta 
akciją ir tik tokia jį patrau
kia. O galėjo po dienos 
darbų vakarais būti suorga
nizuota iešminės - Barbeque, 
o užbaigai šaunus balius su 
gera programa, muzika ir 
vakariene. Kadaise
studentai būriais patrauk
davo į akademinius paren
gimus Sydnejuje arba Mel
bourne. Ne kitaip būtų ir 
šiandie.

Žodžiu, praėjusios Jauni
mo Studijų Dienos verčia 
susimąstyti kiekvieną. Į ge
rai paruoštas Studijų Dienas 
netrūktų dalyvių. Bet tam 
reikia laiko ir geros organi
zacijos. (n.n.) 

Apie Lietuvą ir Lietuvius
pos vyriausybių veiksmų 
(Afganistano užpuolimo, 
žmogaus teisių gynėjų per
sekiojimo, Vakarų radijo 
laidų trukdymo, ir t.t.), pra
ėjusių metų gruodžio mėnesį 
Madrido konferencija buvo 
padariusi ir tam tikros pa
žangos. Tačiau ’’demokrati
nio reformų sąjūdžio” už
gniaužimas Lenkijoje palie
tė ’’pačią konferencijos šer
dį”. Amerika, "kalbėjo 
Eagleburger, negalėjo elgtis 
taip ’’lyg nieko nebūtų atsi
tikę”. Amerika ir jos sąjun
gininkai vieningai pasmerkė 
Rytų Europoje padarytus 
Helsinkio susitarimų pažei
dimus. Jei padėtis Lenkijoje 
nepagerės, pabrėžė Eagle- 
burger, tada nėra vilties pa
siekti išsamaus susitarimo 
tarp Rytų ir Vakarų. Baig
damas savo kalbą, jis perda
vė valstybės sekretoriaus 
Haigo ’’gilią padėką” už am
basadoriaus Kampelmano ir 
jo delegacijos narių ’’puikiai 
atliktą darbą” Madrido kon
ferencijoje.

Gana skirtingai konferen
ciją savo skaitytojams pri
statė vilniškė Tiesa 
(1982.iii.14). Ji citavo Sovie- 

.tų Sąjungos delegacijos va
dovą L. Iljičiovą, kuris pa
reiškė, kad Madride nebuvo 
įmanoma pasiekti teigiamų 
rezultatų dėl JA V-bių ir 
NATO sąjungininkų ”ob- 
strukcionistinės pozicijos”. 
Iljičiovas ’’griežtai kritikavo 
demagogišką ir provokacinę 
JAV delegato kalbą, kurioje 
jis nežabotai ir šmeižikiškai

A.A. 
VINCUI MEILIŪNUI

New Yorke mirus, velionio brolį Joną ir artimuosius 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

Ona Aleknienė 
Marija ir Jonas Antanaičiai
Valė ir Albertas Bladzevičiai 
Teresė Bikulčienė 
Emilija Dudėnienė
Ona ir Vladas Jakučiai 
Elena Korsakaitė
Bronė ir Juozas Makuliai 
Jadvyga Paragienė
Jadvyga ir Vaclovas Rekežiai 
Zuzana ir Stasys Stankūnavičiai 
Kazys Urbonas

MIRUSIEJI
MIRĖ ARCHITEKTAS

VINCAS MEILIŪNAS
Gegužės 8 d. širdies prie

puolio ištiktas New Yorke 
mirė architektas Vincas 
Meiliūnas, eidamas 67 
metus.

Velionis Vincas Meiliūnas 
apie dešimtį metų gyveno 
Australijoje. Čia atlikęs 
darbo prievolę kaip archi
tektas dirbo Sydnejuje, vė
liau persikėlė į Cooma prie 
elektros jėgainių statybų, po 
to į Melbourną ir čia keletą 
metų dirbo uosto valdyboje 

'(Melbourne Harbour Trust).
1958 metais išvyko į 

Ameriką, įsikūrė New 
Yorke ir kaip architektas 
dirbo didelėje statybos 
bendrovėje. Amerikoje kaip 
ir Australijoje aktyviai da
lyvavo lietuviškame gyve
nime, rėmė organizacijas i? 
spaudą. Liūdesy paliko 

puolė Tarybų Sąjungą, jos 
vidaus ir užsienio politiką”.

(ELTA)

AMERIKIEČIŲ
REPORTERIS KALBASI 

SU KAUNO
SEMINARIJOS

REKTORIUMI

Kovo pradžioje žinių 
agentūra Associated Press 
paskelbė savo koresponden
to Bryan Brumley pasikal
bėjimą su prelatu Viktoru 
Butkum, Kauno Kunigų Se
minarijos rektoriumi. 
Brumley taip pat Vilniuje 
kalbėjosi su ’’lietuvių nacio
nalistais”.

Pasak Brumley, katalikų 
bažnyčia Lietuvoje pergy
vena ’’nacionalistinį atgimi
mą - tylų Lenkijos aidą”. Kai 
kitose Sovietų Sąjungos da
lyse religiją didele dalimi 
nustelbė komunizmas, Lie
tuvoje dabar veikia 600 baž
nyčių ir 700 kunigų. ’’Lietu
voje yra tradicinis posakis: 
būti lietuviu reiškia būti ka
taliku”, korespondentui kal
bėjo prelatas Butkus. ’’Šian
dien bažnyčiose matome 
daugiau jaunimo, kaip prieš 
15 metų, nors nežinome kuo 
tai paaiškinti, žmonės netiki 
vien duona. Gal jie ateina į 
bažnyčią, ieškodami dvasi
nių vertybių. Daugelis 
krikštijąs! ir tuokias bažny
čioje, daug laidotuvių yra 
bažnytinės.”

AP korespondento nuo
mone, Lietuvoje ryškiau 
kaip kitose Sovietų respub
likose pastebimas ’’tvirtas 

žmoną Genovaitę ir brolį 
Joną Melbourne.

* *
1978 m. Pasaulio Lietuvių 

Dienose Toronto (Kanadoje) 
susitikau Vincą ir Genovaitę 
Meiliūnus, kurie mane priė
mė kaip artimiausią bičiulį ir 
vėliau, man viešint New 
Yorke, kelias dienas buvau 
jų priimtas ir globojamas. 
Matėsi, kad tuo metu velio
nio Vinco sentimentai Aus
tralijai nebuvo išblėsę. Jau 
tuo laiku jo sveikata nebuvo 
iš stipriųjų, bet rūpestingoje 
žmonos Genovaitės globoje 
ir priežiūroje jis jautėsi sau
giai ir pasitikinčiai. Jų nuo
širdumas buvo neišsakomas, 
už ką jiems iki šiandie esu 
giliai dėkingas. Atrodo, jie 
mokėjo gražiai ir draugiškai 
sugyventi, įskaitant net 
portorikiečius, kurių new 
yorkiečiai lygiai bijo, kaip ir 
negrų (tuo laiku Meiliūnų 
namas buvo beveik apsuptas 
kaip jie vadina ’’portorikų", 
bet Meiliūnai jautėsi sau
giai, net nebijojo vakarais 
išeiti į gatvę). Pokalbiuose 
a.a. Vincas mielai prisiminė 
išgyventas dienas Australi
joje, ypač Sydnejuje ir ke
tino kada nors Australija 
dar kartą aplankyti ir kaip 
nuostabų kraštą parodyti ir 
žmonai' Genovaitei. Skaudu 
netekti nuoširdaus bičiulio ir 
mano giliausia užuojauta 
poniai Genovaitei ir jo bro- 
liui Jonui Melbourne.

V. Kazokas

nacionalistinis sąjūdis”. Re 
guliariai išeina keturi pog
rindžio laikraščiai, nežiūrint 
policijos pastangų juos nu 
marinti. Vilniuje sutikti 
’’nacionalistai” kalbėjo prel. 
Butkui, kad jie siekia nepri
klausomybės nuo Sovietų 
Sąjungos. Jų žodžiais, Len
kijoje 1980 m. rugpjūčio 
mėnesį prasidėjus darbinin
kijos akcijai, KGB ėmėsi 
griežtų priemonių prieš Lie
tuvos katalikų bažnyčių ir 
’’disidentus”.

(ELTA)

Pastaruoju metu Ameri
koje bedarbių skaičius pašo
ko iki 9.4%. Tai aukščiausias 
bedarbių procentas nuo 1941 
metų. Didžiosios depresijos 
metu bedarbių skaičius 
(1933) siekė 9.9%.

*♦*
Ir Lenkijoje vyksta ko 

munistų partijos valymas. Iš 
partijos pašalinta ap* 
50.000 narių, nesilaikiusio 
partijos linijos ir drausmės
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STASIUI SANTVARUI 80!

Gyvenimas toks sudėtin
gas, kad žmonijos ir tautos 
kūryboje neišskiriamai pi
nasi gyvųjų ir mirusių var
dai, tarsi gyvieji niekad ne
sitrauks iš gyvenimo, o pa
sitraukusieji niekad nebūtų 
mirę. Jais ir jų darbais, kū
rybiniais įnašais grindžiama 
tautos kultūra ir visos žmo
nijos progresas. Gyva tauta 
nenutrūkstamai audžia savo 
kultūrini kilimą nuostabiau
siais raštais įvesdama į isto
riją vis naujų vardų, kurie 
lygiavertiškai gretinasi šalia 
didžiųjų praeities kūrėjų ir 
herojų pramatant vietos ir 
ateičiai.

Greiti paminėti savo di
džiuosius iš praeities, bet 
lygiai nemažesnio dėmesio 
verti ir tie, kurie dar šiandie 
gyvi mūsų tarpe, atidavę* 
savo didžiulius įnašus su ga
limybe daugiau mūsų tautos 
kultūrinį aruodą praturtinti.

Neseniai kukliai paminė
jome poetą Bernardą Braz- 
džionį jo 75 m. sukakties 
proga, o šiandie minime ne
mažesni kūrybinį milžiną 
Stasį Santvarą, gegužės 27 
d. sulaukusį 80 metų.

Stasys Santvaras mūsų 
kultūros istorijoje yra iš
skirtina asmenybė - daugia
šakė ir daugialypė. Jis yra 
vienas iš nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjų - Lietuvos 
kariuomenės savanoris, da
lyvavęs nepriklausomybės 
kovose, o atgavus nepri
klausomybę visa savo esybe 
įsijungusi į kūrybą, kultūri
nio lietuvių tautos gyvenimo 
dirvonus, kurie buvo nema
žiau reikalingi kūrėjų sava
norių, kaip kad besikurian
čios Lietuvos kariuomenė.

Stasys Santvaras

MARIŲ PAUKŠTIS

Sušukčiau skrendančiam pavasariui, 
Bet nesustos.
Be poilsio praeina sunkūs metai 
Gyvenimo slaptos.

Kaip juodas vergas krovinius neši
Iš šios stoties kiton stotin
Jr, kaip pašautas marių paukštis, — 
Nupuoli prapultin. —

Niekas nepaguos visų troškimų
Sunkios buities,
Kaip nieks nepamatys visų tolybių 
Atplaukiančios nakties.

.
Stasys Santvaras 

VAKARE
' • ~ . i’į;

Baisus tas tuščias vakaras
Be jokių žiburių.
Kur eiti, kad visi namai išvaikščioti, 
Kur pasidėt, kad nieko neturiu?

Kaip gatvės valkata svyruoju
Tamsių alėjų pakraščiais, —
Kaip beprotis, netekęs supratimo galios, kliedu
Ties tavo namo rytmečiais. —

Išeitum pažiūrėt, kaip gęsta mano paskutinės žvaigždės.
Bet niekuomet neišeini —
Išeitum pažiūrėt, kaip išsidraikę mano žvilgsniai, 
Bet niekuomet neini...

Baisus tas tuščias vakaras
Be jokių žiburių.
Kur eiti, kad visi namai išvaikščioti, 
Kur pasidėt, kad nieko neturiu?

VABALĖLIS

Kokias tu pareigas eini, 
Mažasis vabalėli?
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny, — 
Kur brisi tu per šlapią smėli?..

Ar vyšnių žieduose gimei? Ar saulės ašarėlėj
Tu siūdeisi tą vaiskų drabužėli? —
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, 
Mažasis vabalėli?

Vienas iš pirmųjų šioje 
dirvoje stojo ir Stasys Sant
varas. Pirmiausia pasireiškė 
kaip daug žadantis poetas, 
bet šalia to jausdamas muzi
kinį ir teatrinį polinkį, stojo į 
A. Sutkaus vaidybinę stu
diją ir vėliau stojo į muzikos 
konservatoriją studijuoti 
muzikos ir dainavimo. At
kreipęs dėmesį savo muziki
niais gabumais jis Lietuvos 
šviet. ministerijos siunčia
mas pasitobulinti dainavime 
į Italijos garsiąsias mokyk
las. Būdamas Italijoje jis 
universitete dar studijavo 
meno istoriją ir italų litera
tūrą. Grįžęs į Lietuvą tuoj

pat stoja į operą kaip su
brendęs solistas tenoras. 
Vėliau jis metasi į drama
turgiją, atsideda operų lib
retų vertimams, pats rašo 
dramas ir libretus lietuviš
koms operoms. Taip jis į lie
tuvių kalbą išvertė apie 17 
garsiųjų pasaulio operų, ku
rios buvo beveik visos sta
tytos nepriklausomos Lie
tuvos Kauno operoje. Nea
titraukė dėmesio ir rankų 
nuo operų ir išeivijoje, su
kurdamas ir lietuviškom 
operom libretų (J. Gaidelio

Stasys Santvaras

ATIDARI LANGAI

Atidari langai į kiemą,
Kad išgaruotų praeitis
Kur vaismedžių žiedai į purvą nubyrėjo,
Kur sielos neguodė jokia mintis...

Atidari langai į žmones —
Į lenktyniuojančių praeivių skubančias minias,
Kad neužmirštumėm, jog vėjai net giliausius pėdsakus 

užpusto,
Kad alkani vilkai sudrasko laisvas kaimenes...

Atidari langai į tolį,
Kad pamatytumėm, kur baigiasi buities diena, 
Kur pradeda žydėt anų kraštų nepereinami sodai, — 
Anų kraštų naktis žvaina...

Atidari langai į šviesą,
Bet juodos sutemos užvaldo kambarius visus.
Kiekvieną piktą judesį ir skaistų polėkį 
Vienodai gaubia negyvenimas baisus.

operai Dana), naujai peržiū
rėjo ir patobulino senųjų 
operų vertimus, kurios buvo 
statytos Čikagos lietuvių 
operos.

Tampriai susigyvenęs su 
teatro menu jis sukūrė ir 
savo keletą dramų, iš kurių 
sėkmingiausios yra ’’Žvejai” 
ir ’’Kaimynai”, statytos Lie
tuvoje ir taip pat išeivijoje.

Tačiau užsiėmęs teatri
niais - operiniais darbais jis 
neatitrūko ir visą gyvenimą 
paliko ištikimiausias poezi
jai. Kaip vienas iš iškiliųjų 
poetų jis dar Lietuvoje buvo 
išleidęs keletą savo poezijos 
rinkinių ir nemažiau rinkinių 
išleidęs išeivijoje, iš kurių 
pastarasis ’’Rubajatai” buvo 
atžymėtas Lietuvių Rašyto
jų Draugijos išeivijoje pre
mija.

salia kūrybinių polėkių 
Stasys Santvaras dar plačiai 
reiškėsi ir kaip gabus žur
nalistas, dirbo ką tik įkurtoj 
Lietuvos žinių agentūroj El
toj (1921), Italijoj būdamas 
daug rašė Lietuvos Aidui, 
periodinėj spaudoj ir kolek
tyvinėse knygose paskelbęs 
eilę brandžių straipsnių, net 
studijų kultūriniais - litera
tūriniais klausimais, Kauno 
konservatorijoje dėstė lie
tuvių kalbos tarties ir fone
tikos kursą, buvo Lietuvoje 
jaunimo teatro direktorium, 
išeivijoje buvo vienas iš ini
ciatorių atgaivinti ir įkurti 
Lietuvių Rašytojų Draugiją 
išeivijoje, drauge su Ruigiu 
Andriušiu, Bernardu Braz
džioniu ir Antanu Gustaičiu 
dar Vokietijoje pradėjo or
ganizuoti skrajojančius lite
ratūros vakarus, visi keturi 
apvažiuodami daugumą lie-

Literatūros vakarų veteranai 1968 m. susitikę Ameriko
je. Iš k. P. Andriušis, S. Santvaras, Liet. Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius, B. Brazdžionis ir A. Gustaitis.

tuvių kolonijų. Tokie vaka
rai buvo atgaivinti 1968 m. 
Amerikoje P. Andriušio 
lankymosi proga. Pagaliau 
Bostone leidžiant Lietuvių 
Enciklopediją buvo jos re
dakcijos sekretorium ir 
bendradarbiu.

Tai ypatingai daugiašakė 
asmenybė, kiekvienoje 
užimtoje srityje palikęs gilių 
pėdsakų. Dar 1980 m. tikė
jomės jį matyti ir girdėti 
Australijoje, kai buvo Lie
tuvių Dienose Adelaidėje 
statoma jo drama ’’Žvejai”, 
bet dėl eilės priežasčių jo 
nesulaukėme.

Sveikiname Stasį Santva
rą šios brandžios ir turinin
gos sukakties proga linkė
dami daug daug kūrybingų 
ir saulėtų metų.

V.K.

MILOŠAS PALYGINA
JARUZELSKI SU 

TARGOVICOS
IŠDAVIKAIS

Vasario 27 d. kalbėdamas 
Paryžiaus PEN klubo posė
dyje, Nobelio literatūrinės 
premijos laureatas Česlovas 
Milošas pareiškė, kad 1981 
m. gruodžio 13-ji lenkams

priminė ankstesnius pralai
mėjimus ir išdavimus. Jis 
palygino gen. Jaruzelskio 
žygį su 1792-jų metų įvy
kiais, kai keletas didikų su
darė Targovicų konfedera
ciją ir pardavė Lenkiją Je
katerinai II-jai. Jų vardai, 
kalbėjo Milošas, virto išda
vikų sinonimais. Pasak Mi
lošo, tankai negali išgelbėti 
ideologijos, kuri virto iner
tiška ir prieštarauja tautos 
valiai. Būtų beprotybė tikė
tis, kad 36-ių milijonų tautą 
galima valdyti nepaisant jos 
valios, pabrėžė Milošas.

(ELTA)

Kovo 23 d. senatorius 
Helms įtraukė į ’’Congres
sional Record” jungtinės se
nato ir atstovų Rūmų rezo
liucijos (S.J. Res. 172) apie 
’’Baltų Laisvės Dieną” 
tekstą. Savo kalboje Helms 
pabrėžė, kad JA V-bės at
meta sovietų pretencijas į 
Pabaltijo valstybes ir jų ne
laiko SSR S-os dalimi, o pri
pažįsta jas kaip nepriklau
somas valstybes. ’’Estai, 
latviai ir lietuviai nepamiršo 
ką reiškia laisvė, ir tebelau
kia dienos, kada jie vėl galės 
ja džiaugtis”, kalbėjo Helms.

(ELTA)
Mūsų Pastogė Nr. 20,1982.5.24, psl. 3
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Lituanistinė stovykla
Canberroje

Balandžio mėn. Akade- 
mikių Skaučių Draugovės 
Sydnejaus skyrius priėmė 
Canberros ’’Baltijos” tunto 
pakvietimą pravesti trijų 
dienų lituanistinę stovyklą 
Canberros vilkiukams ir 
paukštytėms. Stovykla vyko 
per ilgą savaitgalį, balandžio 
24-25 dienomis. Stovyklą 
pravesti vyko keturios aka
deminės: ps.fil. Ginta Viliū- 
naitė, t.n. Kristina Virginin- 
kaitė, fil. Vida Viliūnaitė - 
stovyklos adjutante ir ps.fil. 
Eglė žižytė - stovyklos vir
šininkė.

Važiuojančios sesės jau
tėsi truputį nedrąsiai: iš jų 
nė viena nei motina, nei 
mokytoja, nei ilgiau dirbusi 
su mažais vaikais. Bet entu
ziazmas didelis ir programa 
iš anksto pilnai paruošta. 
Bendra užsiėmimų tema 
buvo Lietuvos pažinimas: 
kalba, istorija, geografija, 
tradicijos, dainos, žaidimai, 
net lietuviški patiekalai.

Nuo Sydnejaus iki Can
berros traukiniu susidaro 
penkios valandos kelionės - 
sydnejiškėms tai ir pirmas 
išvykos rytas. Užtat atva
žiavusios stovyklą jau rado 
įkurtą gražiame pušynėlyje 
už Canberros. O laukiančių 
entuziastingų ir judrių 
paukštyčių ir vilkiukų buvo 
dvidešimt vienas. Virtuve 
rūpinosi trys tėveliai skau
tai: Audronė Kovalskienė, 
Vida Howe ir Romas Minio

■

Canberiškiai stovyklautojai. Iš k. J. Sipavičiūtė, D. Mau- 
ragytė, A. Pember, A. Bruzga ir D. Pember.

Virė, virė košę
ADELĄIDIŠKIS ŠIUPINYS

”Iš tikrųjų reklamos ne
reikėtų, nes renginys, kuris 
Adelaidėje vyksta jau dvi
dešimt antri metai, apie sa
ve yra sudaręs pakankamai 
aiškią nuomonę. Šis rengi
nys yra Šiupinys. Progra
moj net 4 scenos vaizdeliai 
su stipriu dabartinių aktua
lijų pamušalu. Be to, daini
ninkai, instrumentalistai ir 
kiti rimtų ir nerimtų nume
rių atlikėjai. ’

Taip adelaidiškėj spaudoj 
garsinos: ALK Moterų

•raugija, kviesdama visus 
Adelaidės lietuvius atsilan
kyti į Katalikų Centre ren
giamą Šiupinį. Parengimas 
vadinams šiupiniu, nes jame 
sudėta viskas: ir pagrindi
niai produktai ir įvairūs 
prieskoniai, nebūtinai vi
siems priimtinom proporci
jom. Vienų gali būti per
daug, kitų permažai. Bet 
gerai pašutinus ir samčiu 
pagrindinai išmaišius, vis- 
tiek gaunamas toks ar ki
toks patiekalas, kuriuo vie-
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tas. Nors patys save jie va
dino ’’virėjais - kandidatais”, 
bet pasirodė puikiais šeimi
ninkais: ir skaniai maitino, ir 
visų sveikata rūpinosi. 0 
Sydnejaus seses dargi 
apdovanojo garsiais Can
berros miškų grybais!

Gi jaunieji stovyklautojai 
visas tris dienas išlaikė gerą 
nuotaiką ir neprarado entu
ziazmo: viskuo domėjosi, 
visko klausė ir klausinėjo, 
viską mėgino... Programa 
jiems patiko, o ypač du vai
dinimai, vaizduojantys lie
tuviškus Užgavėnių ir ves
tuvių papročius. Jie vyko 
?er antrąjį laužą. Pirmame - 

Jžgavėnių” - vaidinime, da
lyvavo visi mažiausieji: Jus
tina, Lara, Karen, Kaziukas, 
Petriukas, Edukas ir Pet
ree. Pravedė jų speciali glo
bėja, stovyklos adjuntantė 
Vida Viliūnaitė. ’’Akto
riams” padedant, iš turimų 
stovykloj dalykų ji paruošė 
labai įdomius, įmantrius 
kostiumus ir kaukes, kurie 
sužavėjo ir juos nešiojančius 
ir žiūrovus.

Vestuvių papročių 
pavaizdavimą atliko vyres
nioji grupė. Tai buvo ilges
nis ir sunkesnis vaidinimas. 
Du pranešėjai - Daina Mau- 
ragytė ir David Pember - 
papasakojo apie įvairius 
vestuvinius papročius, o kiti 
juos veiksmais vaizdavo. 
Antanas Pember vaidino 
jaunąjį, Julytė Sipavičiūtė - 

ną kartą per metus ’’pavai
šinama” lietuvių visuomenė.

Per dvidešimt dvejus me
tus be pertraukos kasmet 
suorganizuoti gana sudėtin
gą ir įvairų parengimą, rei
kia ne tik ištvermės, bet taip 
pat ir organizacinių gabumų. 
Atrodo nei vieno nei kito šiai 
moterų d-jai netrūksta. Jos 
ir ’’virėjus” sumaniai pasi
renka. Jų tarpe tokie seni 
vilkai, kaip V. Opulskis, P. 
Pusdešris, V. Baltutis ir 
visas būrys scenos žvaigž
džių, be kurių nei rimtom, 
nei linksmom progom neap- 
seinam.

Programą pradėjo vy
riausias ’’virėjas” V. Opuls
kis su savo ansambliu. Ir 
Šiupinį gerai pamaišęs ir į- 
vairius nusidavimus apdai
navęs. Po šios prozaiškos 
įžangos, "Nemuno Dukros” 
(Pusdešrienė S., Kamins
kienė A. ir Budrienė B.) mū
sų svajingų dainų mėgėjos, 
padainavo tris dainas. Tik 
gaila, jos iš kvarteto persi- 

jaunąją, o visi kiti - tėvus, 
pamerges, pabrolius, 
svečius, gi Danius Mauragis, 
turįs gražų, stiprų balsą, 
vaizdavo piršlį. Ir yėl visi 
dalyvavo kostiumų pasiga- 
minime, o Antanas Bruzga 
pastatė ’’klėtį” ir ’’gryčią”. 
Visiems patiko vaidinti! O 
vadovėms buvo ypač malo
nu, kad nors dalis mažųjų 
nemoka lietuviškai kalbėti, į 
dainas visi gražiai jungėsi ir 
jos gražiai lietuviškai skam
bėjo.

Lietuvių kalbos mokė 
Ginta Viliūnaitė. Negalėjo 
tikėtis per tris dienas labai 
daug išmokyti, bet buvo 
malonu stebėti visų nuošir
džias pastangas - ir koman
dos suprastos, ir į jas lietu
viškai atsakoma, o kalbos 
nemokantieji vis dėl to iš
moko žodžių ir net išsireiš
kimų, kuriuos noriai kartojo.,

Dienos eiga stovykloje 
buvo skautiškai įprastinė: 
vėliavos pakėlimai ir nulei
dimai, mankšta, tikrinimai, 
sargybos, žaidimai, dainos, 
užsiėmimai. Palapinių prie- 

organizavo į trio. Bet nežiū
rint to, jos savo dainas išpil
dė skambiai ir nuoširdžiai. 
Jom akomponavo Dalia Ka
minskienė, jauna pianistė, 
neseniai įsikūrusi Adelaidė
je, bet jau spėjusi čia įsipi- 
lietinti.

V. Baltutis, nuolatinis 
Šiupinio dalyvis, paskaitė 
savo feljetoną ’’Kopūstai”, 
bandęs klausytojus įtaigoti 
auginti raugintus kopūstus.

Du jauni vyrukai elegan
tiškoj aprangoj, vienas su 
”ūsuota’f gitara, kitas piani
nu savo sukurta muzika pa
grojo ir padainavo J. Aiščio 
reisažas” ir Putino ’’At

leiski man”. Gal ne visi 
klausytojai vienodai įvertino 
šį pasirodymą, bet sveikin
tinos jaunuolių pastangos 
atskleisti save. Tikėkimės, 
juos išgirsime dar ne vieną 
kartą.

Gana įdomus P. Pusdešrio 
’’Trys puslapiai iš Australi
jos lietuvių metraščio”. Tik
ras deimančiukas dviejų se
nelių pasikalbėjimas (A. Mi
liauskienė ir N. Skidzevi- 
čius). Vaizdelis ’’Atostogos 
Havajuose” galėjo būti es- 
tetiškesnis. Visi vaizdeliai 
buvo gana įdomūs. Tik iš
trauka iš V. Miliūno pjesės 
’’Stotis” savo tragišku turi
niu gal nevisai tiko.

Mianeej
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Nauja skautininke

žiūros konkursą laimėjo 
’’Ramunių” skiltis - Daina 
Mauragytė, Kristina Ka- 
tauskaitė ir Julytė Sipavi
čiūtė, bet gražiai pasirodė ir 
kitos skiltys.

Trys dienos prabėgo ne
paprastai greitai. Rodos tik 
susitikta, susidraugauta, o 
jau ir vėl reikia skirstytis. 
Sesės sydnejiškės traukiny
je besidalindamos įspūdžiais 
visos sutarė, kad nors ir 
jautėsi labai pavargusios, 
drauge buvo ir labai links
mos: jautėsi kai ką kitus iš
mokiusios ir pačios daug iš
mokusios.

ps.fil. Eglė žižytė

Arti programos pabaigos 
J. Maželienė padainavo taip 
jos mėgiamas tris liaudies 
dainas: J. Karoso ’’Linelius 
roviau”, J. Tallat - Kelpšos 
’’Daina apie sesytę” ir St. 
Šimkaus '’Oi kas” Akompo
navo M. Dumčienė.

Šiupinį praturtino ir jį 
’’surišo” programoj neįrašy-. 
ti A. Petrikas ir A. Gutis. 
Jie taip sakant atliko ’’juo
dą” darbą arba kaip vienas 
žiūrovų išsireiškė, ėjo ku
mečių pareigas, stumdyda
mi pianiną ir nešiodami kė
des, bet radę progos savo 
nepretenzinguose pašne- 
kiuose taikliai užkabinti 
mūsų gyvenimo aktualijas.

Bendrai šis Šiupinys buvo 
vienas geriausių šios rūšies 
matytų parengimų. Tikėki
mės, kad rengėjai šią gražią 
tradiciją tęs ir toliau.

sb

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

• FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

Neseniai į skautininkes 
pakelta nepavargstanti 
skautų veikėja ir darbuotoja 
sydnejiškė Aldona Jablons
kienė. Ji yra drauge iš išti
kima Mūsų Pastogės bend
radarbė - tekstų rinkėja. 
Žiūr. aprašymą pereito M.P, 
'Nr. Skautų Skyrelyje.

IŠ AUSTRALIJOS 
RAJONO

* Melbourne ASS skyrius 
kovo 13 d. suruošė sueigą. 
Jos metu paskaitą skaitė Dr. 
K. Brazaitienė. Pasveikintas 
skyriaus narys, fil. Antanas 
Bakaitis, neseniai apdova
notas Lelijos ordinu. Po su
eigos šeimininkai, Algis ir 
Danutė Žilinskai, suruošė 
išleistuves fil. Ramutei Juš
kaitei, išvykstančiai į J.A.V.

* LSS Tarybos pirmininkas, 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis at
siuntė pasveikinimą v.s.fil. 
prel. Petrui Butkui Britų 
Imperijos Ordinu (MBE) 
apdovanojimo ir į prelatus 
pakėlimo proga.

* LS Brolijos Vyr. Skauti
ninkas, v.s.fil. Vytautas Vi
dugiris sveikina LSS Aus
tralijos Rajono seses ir bro
lius dideliu būriu dalyvavu
sius LSS suvažiavime, linki 
sėkmės skautavime ir kvie
čia gausiai dalyvauti LSS 
jubiliejinėje stovykloje 
Amerikos žemyne.

* Sydnejaus ’’Talka” $ 
115.00 parėmė ’’Aušros” 
tuntą, už ką sesės ir broliai 
yra labai dėkingi.

B.Ž.
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Ne taip jau dažnai žmo
gaus gyvenime tenka švęsti 
darbo, profesijos ar pašau
kimo 50-ties metų sukaktį. 
Tokį retą, ilgų pašaukimo 
metų, auksinį kunigystės 
jubiliejų šiais metais gegu
žės 22-23 d.d. mini gerbia
mas Adelaidės Lietuvių Ka
talikų Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Albi
nas Spurgis, MIC.

Jubiliatas, kun. Albinas 
Spurgis gimė 1907 m. rug
sėjo 6 d. Šilų bžk., Panevėžio 
apsk. Baigė Ukmergės gim
naziją ir Kauno kunigų se
minariją. 1932 m. birželio 21 
d. buvo įšventintas kunigu. 
Dvejus metus vikaravo Pa
nevėžio Šv. Petro ir Povilo 
parapijoje, vėliau buvo ka
tedros vikaru. 1937 m., buvo 
paskirtas Gelažių klebonu, 
nuo 1939 m. - Šimonių kle
bonu. 1944 m. teko apleisti 
pamiltus Šimonis.

Atvykęs į Vokietiją apsi
gyveno Weidene, kur buvo 
lietuvių stovyklos kapelionu 
ir Oberpfalz -Niederbayern 
tautiniu lietuvių dekanu. 
Buvo vienas iš steigėjų ir 
pirmasis Weideno
lietuvių progimnazijos di
rektorius ir mokytojas. Pro
gimnazija pradėjo veikti 
1946.1.1.

1949 m. išvyko į J.A.V., 
1953 m. įstojo į Tėvų Mari
jonų vienuoliją. Keletą metų 
studijavo Romos Angelicum 
universitete teologiją. Grį
žęs į J.A.V. nuo 1958 m. bu
vo dienraščio ’’Draugo” ad
ministratoriumi ir marijonų 
spaudos vedėju. Šiose sun
kiose ir dažnai nedėkingose 
pareigose išbuvo 11 metų. 
Jo darbo ir sėkmingo admi
nistravimo dėka ’’Draugas” 
išaugo į vieną iš didžiausių 
lietuviškų dienraščių išeivi
joje.

1969 m. lapkričio pabai-

BLOGĖJA ŠVEDŲ -
SOVIETŲ SANTYKIAI

Praėjusių metų spalio 27 
d. prie švedų slaptos bazės 
įstrigęs sovietų povandeni
nis laivas sukėlė audrą pro
testų Švedijoje. Nuo to laiko 
sovietų - švedų santykiai 
nenustoja blogėję. Švedų 
vyriausybė neseniai 
atsisakė suteikti įvažiavimo 
vizą Nikolajui Neilandui, 
vad. ’’Latvijos SSR užsienio 
reikalų ministeriui”. Neilan- 
das septynerius metus buvo 
sovietų žinių agentūros 
Stockholme vedėjas. Viza 
jam atsakyta, remiantis 
švedų saugumo policijos re
komendacija. Saugumas ap
kaltino jį savo pozicijos 
piktnaudojimu komunistinei 
propagandai skleisti ir mė
ginimui kyšiais įsiskverbti į 
švedų elitą.

Be to, kaip rašo Christian 
Science Monitor (1982.iii.26) 
švedų armijos vadas, gen. 
Lannart Ljung pateikė savo 
vyriausybei naują pasiūly
mą kaip kovoti su įsiskver
busiais povandeniniais lai
vais. Įšalo ir jau 13-ką metų 
užtrukusios švedų - sovietų 
derybos dėl 13.500 kilomet
rų jūros trikampio prie šve
dų Gotlando salos. Švedų 
užsienio reikalų ministeris 
Ola Ullsten pažadėjo salos 
susirūpinusiems žvejams, 
kad sovietams nebebus da
roma jokių didesnių nuolai
dų.

........  (ELTA)

REIKŠMINGA SUKAKTIS

Kun. A. Spurgis, MJC.

goję kun. Alb. Spurgis, jam 
pačiam prašant, pasitraukė 
iš ’’Draugo” ir buvo perkel
tas į Adelaidę. Nuo 1973 m. 
liepos 8 d. yra Adelaidės 
liet. kat. šv. Kazimiero pa
rapijos klebonu.

Jau nuo pat pirmųjų ku
nigystės dienų jubiliatas pa- 

‘sižymėjo organizaciniais ga
bumais, skyrė didelę dalį 
veiklos jaunimui. Dar tėvy
nėje, Panevėžio vyskupijoje 
šalia ganytojiško darbo, dir-

APOK A
(PRISIMINIMAI)

Nulenkiau savo galvą 
padėkos ženklan ir nuėjau į 
kitoje gatvės pusėje esančią 
miliciją. Ten atgavau kon
fiskuotą savo motociklą. Ir 
išsistūmęs į gatvę pradėjau 
galvoti, ką dabar daryti? 
Važiuoti tiesiog aplankyti 
tėvus, gal jie mane seks ir 
vėl nemalonumai, o be to 
tokie šlapi rudens vieškeliai 
vietomis vežimų ir arklių iš
malti, duobėti ir sunkiai 
pravažiuojami. Pagalvojau, 
aš bandysiu juos apsukti ir 
iš Suvalkų pusės Alytaus 
nuvažiavau į Vilniaus pusėje 
esantį Alytų ir tuojau pasu
kęs į kairę atsidūriau ant 
tiesaus Alytus — Birštonas 
plento.

Iš karto važiavosi gerai, 
bet tik kiek toliau, ypatingai 
arčiau Punios, buvo vis dau
giau ir daugiau kryžkelių, 
prie kurių stovėjo mums vi
siems, taip gerai pažįstami 
kryžiai - smūtkeliai ir dabar 
juos pravažiuoti man buvo 
gana sunkoka, nes prie 
kiekvieno smūtkelio ant 
plento gulėjo sudaužytų bu
telių stiklai, akmenys ir prie 
jų buvusių tvorelių liekanos. 
Todėl turėjau važiuoti at
sargiai, nes galėjau supiaus- 
tyti padangas, arba išvirsti. 
Nuo daugelio tokių smui
kelių krucifiksai jau buvo 
nudaužyti ir tik kur ne kur 
dar kabojo dalys rankų ar 
kojų.

Privažiavus Birštono kal
nelį, kur plentas šakojasi ir 
įsijungia į Prienų — Kauno 
plentą, pastebėjau smarkiai 
judančius du vyrukus, kurie 
paguldę savo dviračius vi

bo ir organizavo kaimuose 
pavasarininkus, ypatingą 
dėmesį kreipė į darbininki
jos dvasinį stovį, miesto 
jaunimui įsteigė Vyčių 
Draugiją, išrūpino Panevė
žyje draugijai klubo patalpas 
Deja, darbštaus gyvenimo 
eiga keliams metams buvo 
sutrukdyta sunkios ligos - 
ligoninėje teko išbūti ligi 
1939 m.

Adelaidėje kun. Alb. 
Spurgis taip pat yra daug

J. Krupavičius

LIPSĖ
Tęsinys

dury plento, akmenimis 
svaidė įten stovėjusio kry
žiaus ir koplytėlės krucifik
są.

Kadangi pravažiuoti buvo 
neįmanoma, tai išjungiau 
motociklą ir paklausiau, ar 
jie nesutiktų paimti nuo 
plento savo dviračių, ką jie 
mielu noru ir padarė.

Tada vienas ir sako: „O 
draugas iš Vilniaus?” „Taip 
iš Vilniaus, bet iš kur žinai?'’ 
paklausiau. „Aš gi matau iš 
jūsų motociklo numerio,” 
atsakė. „Mes čia esame 
pastatyti registruoti prava
žiuojančių numerius ir seka
me, kur kas bėga, nes kiti 
rajonai to klausia. O beto, 
kad nesušaltume, tai dar 
mums įsakyta savo rajone 
nudaužyti šiuos krucifiksus 
nuo kryžių - smūtkelių. 
Nauja Lietuva kovoja su ši
tais „bobų zababonais”. 
„Darote neblogą darbą! O 
kas jus verčia tai daryti?” 
„Mūsų vadai - draugai Kap- 
lanas ir Laučys iš Prienų 
raudonojo kampelio. Jūs tu
rėtume pamatyti, kaip 
parapijos salė dabar atrodo. 
Kas. vakarą ten mes, kom
jaunuoliai. susirenkame ir 
klausomės paskaitų apie 
Marksą, Leniną ir Staliną. 
Po to šokame iki ryto ir 
prieš išsiskirstant dar gau
name įsakymus, kaip grei
čiau ir geriau likviduoti 
„buožes”, - pasididžiavo.

„Žiūrėkite, man atrodo, 
kad judu esate gimnazistai? 
Šituo laiku gimnazijos, ro
dos, neturi atostogų... O 
galų gale, ką jums pasakys 
direktorius kun. Martišius,

Uit!!: ; . 

dirbantis žmogus, Be tiesio
ginio klebono darbo, kurį 
atlieka vienas, be pagelbi- 
ninkų, yra Parapijos Tary
bos pirmininkas, ligi praėju
sių metų redagavo ir leido 
’’Šventadienio Balsą”. Jo 
sumanymu Šv. Kazimiero 
bažnyčia buvo išpuošta gra
žiais istorinės minties vitra
žais. Jo rūpesčiu išleistas 
sukaktuvinis leidinys, pami
nėti Lietuvių Katalikų 
Centro dvidešimtmetį. 
Dėsto mokyklose tikybą ir 
yra Šv. Kazimiero savaitga
lio mokyklos ir bažnytinio 
choro globėju. Aktyvus 
bendruomenės narys, buvo 
Krašto Tarybos atstovu ir 
bendrai yra žmogus, kuris 
supranta ir giliai išgyvena

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENAI

SYDNEY LIETUVIŲ 
MOTERŲ SOCIALINĖS 
GLOBOS DRAUGIJOS 

lankyti ligoniai nuo vasa
rio 14 dienos ligi gegužio 9.

1. p. Kelnerienė Ashfield 
Nursing Home, Ashfield; 2. 
S. Sabulis, Cabramatta rusų 
ligoninė, Liverpool; 3. Va
lentinas Palubinskas, North 
Paramatta Hospital; 4. M. ir
K. Burneikiai, pas vaikus 
Strathfield; 5. St. Čelkienė, 
Burwood Nursing Home; 6, 
Br. Račkauskienė, Lakemba 
Walgrove Nursing Home; 7. 
Alb. Kutka, Prince Henry 
Hospital; 8. p. Jantauskas, 
Bankstown Hospital; 9.

sužinojęs, kad judu aplei- 
džiate pamokąs ir einate 
dirbti šitą komjaunuolių 
„garbingą” darbą.”

„Jūs pažįstate mūsų di
rektorių! Taip, taip mudu 
esame Prienų „Žiburio” 
gimnazijos 7 klasės moki
niai. Dabar direktorius turi 
laikyti burną, nes jeigu jis 
prieš mus ką pasakytų, tai 
tuojau būtų įtrauktas į sąra
šus... Mes sustatome tokius 
sąrašus ir vėliau... O tėvai to 
nežino, nes gyvena toli kai
muose. Beto, draugas Kon- 
cedikas Iš Kauno atsiuntė 
•raštą, kad mes su buvusiais 
smetoninkais, kunigais ir 
kitais kraujagėriais juokų 
nekrėstume. Jis sakė, kad 
mes nuo naujų metų pradė
sime bažnyčiose švilpti ir 
kunigus sakyklose kiauši
niais mėtyti. Žinote mes dar 
turime darbo iki ausų! O dar 
sako, kad turėsime regis
truoti ir visus bažnyčias 
lankančius ir...”

„Taip taip šitą Prienų 
alaus bravoro buhalterio sū
nelį ir aš gerai pažįstu! Jis 
gerai įsitaisė.” „O jis dabar 
visos Lietuvos komjaunimo 
generalinis sekretorius,” 
įsiterpė. „Šilta vieta! Bet ži
note, ką aš jums patarčiau. 
Judu, aš tikras, esate kata
likų tėvų vaikai ir jie dar ir 
šiandien tam tiki ir 
meldžiasi, kurį jūs šiandien, 
taip negailestingai buteliais 
ir akmenimis daužote ir nie
kinate...”

„Draugas dar vis mūs ne
supranti! Čia eina per visą 
Lietuvą konkursas ir kuris 
komjaunuolių skyrius dau
giau šitų „vėžių” surinks” 
(atidarė maišą ir ant jo dug
no parodė nudaužytus kru
cifiksus). „Tie gaus pagyri
mą ir dovanų. Todėl, mes ir 
stengiamės kuo daugiau su
rinkti!"

„Dabar leiskite man žodį

mūsų tautą ir valstybę išti
kusią nelaimę. •

Tiesaus būdo, bet tėviškai 
atlaidus, kun. Alb. Spurgis 
yra gerbiamas ir mylimas ne 
tik lietuvių, bet ir kitatau
čių. Per trylika gyvenimo 
Adelaidėje metų, tvirtai 
gindamas bendruomenės 
vienybės reikalingumą ne 
tik žodžiais, bet ir asmeniš
ku pavyzdžiu, yra neginčija
mai daug prisidėjęs prie šio 
meto Adelaidės lietuviu 
gražaus sugyvenimo ir dar
naus darbo.

Šios garbingos sukakties 
proga Adelaidės lietuviai 
linki jubiliatui geros sveika
tos, ilgų laimingų metų ir 
Dievo palaimos. g y

Kun. P. Martuzas, Burwood 
ligoninė; 10. p. Andriukai
tienė, Hornsby Hospital; 11.
L. Šliogerienė, Prince Al
fred Hospital; 12. M. Šopi- 
nys, Prince Alfred Hospital; 
13. p. Petronaitis, Bronte 
Beach namuose; 14. L. Pau- 
liauskienė, Liverpool na
muose; 15. D. Kuprytė, Li
verpool namuose; 16. 0. 
Svirinienė, Yagoona 
Nursing Home.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

pasakyti. Kiek aš suprantu, 
draugai Koncedikas ir Kąp- 
lanas yra žydeliai. Aš jūsų 
vietoje jiems patarčiau, 
prieš duodant tokius nuro
dymus, patiems nueiti į savo 
šventą vietą, kaip sinagogą 
ir jų šventenybes, kaip 
Torah, suplėšyti ir sutrep- 
lianti jūsų akivaizdoje. Aš 
tikras, kad .jie to nedaro, o 
priešingai - eina ten kas šeš
tadienį melstis. Reiškia, jus 
daro kvailiais. Dabar, apie 
tą kitą jų draugą buvusį žy
delį, aš jums daugiau galė
čiau papasakoti, negu jie, 
nes aš prievarta turėjau 
pusę metų vakarais lankyti 
kursus ir klausyti tų nesą
monių.”

„Papasakok, mes būsime 
labai dėkingi ir kitiems pa
sakysime!” - prašė.

„Aš labai skubu, bet tik 
vardan Šito,” - parodžiau, 
pirštu į kryžių „kuris dar 
viena ranka kybo ant kry
žiaus, pasakysiu, kad tas 
šarlatanas, kurį taip garbi
nate, yra nevertas nei jum, 
nei jūsų motinoms ašarų 
nušluostyti. Kryžiaus ženk
las mums amžiais davė pa
guodą, viltį, pasitikėjimą, 
artimo pagarbą, gerbimą 
savo tėvų, mokytojų ir arti
mųjų. Jis mums per tą dvi
dešimt metų padėjo, taip 
gražiai įsirengti ir atsistaty
ti savame krašte. Gal tik už 
tai mes šiandien Jį akmeni
mis daužome, kemšame į 
maišus, kAd parodytume 
savo nedėkingumą, neiš-, 
auklėjimą, kvailumą ir par-- 
sidavimą svetimoms propo- 
gandoms. Pagalvokit ir at
sakykit; kas kitas gali pa
keisti lietuviško vieškelio 
smūtkelį?..”

Bus daugiau
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Namie ir svetur
RAMOVĖNU SURUOŠ
TAS KNYGOS PRISTA
TYMAS ADELAIDĖJE

LKVS ’’Ramovės” Centro 
Valdyba yra užsibrėžusi iš
leisti plačią istoriją apie ko
vas dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Pirmoji <ios isto
rijos dalis, suredaguota ats. 
pulk. Ališausko, išleista jau 
prieš keletą metų. Ališaus
kui mirus, sekantį šios isto
rijos tomą sutiko sureda
guoti žinomas mūsų moksli
ninkas ir kultūrininkas Dr. 
A. Rukša. Iš tiesų Dr. Rukša 
šią knygą ne suredagavo, 
bet ją ištisai pats parašė. 
Knyga pavadinta: ’’Kovos 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės”. Ir šalutinė antraš
tė: ’’Lietuvių - lenkų santy
kiai ir kovų pradžia.” Tai 620 
puslapių, gražiai įrišta kny
ga, imponuojanti ne tik savo 
išore, bet ir gausybe gerai 
apdorotos istorinės medžia
gos. i

Adelaidiškės ’’Ramovės” 
skyriaus valdyba nutarė su 
šiuo visais atžvilgiais ver
tingu veikalu supažindinti 
vietinę visuomenę. Ta 
dingstimi balandžio 25 d. 
Lietuvių Namuose buvo su
ruoštas šios knygos prista
tymas.

Knygą pristatė ramovė- 
nas B. Straukas, suglaustai 
perteikęs jos turinį, kuriame 
objektyviai nušviečiami lie
tuvių - lenkų santykiai, pra
sidėję 14 a. gale.

Nelemta Lietuvos sąjunga 
su Lenkija, trukusi virš 400 
m. atnešė Lietuvai ir lietu
vių tautai daug nelaimių ir 
skriaudų. Sužlugdė Lietuvos 
valstybę ir įžūlių lenkinimu 
vos nesunaikino lietuvių 
tautos. Šie istoriniai santy
kiai išsivystė į atvirą karą, 
1918-23 m. lenkams okupa
vus mūsų sostinę Vilnių ir 
plačias apie Vilnių lietuvių 
apgyventas sritis. Dėl tos 
priežasties abiejose tautose 
išlikęs kartėlis tebejaučia
mas iki šių dienų.

Knygoje plačiai nušvie
čiamos lenkų klastos ir suk
ta jų politika Lietuvos at
žvilgiu, nuo pat pirmųjų 
■bandymų atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę. Didžiausi 
Lietuvos priešai buvo su
lenkėję Lietuvos dvarinin
kai - bajorai, išaugę mūsų 
krašte ir mitę mūsų žemės 
sultimis.

Po knygos pristatymo į 
programą įsijungė aktorius 
J. Neverauskas, paskaitęs 
vaizdų iš mūsų nepriklauso
mybės kovų. Lituania mote
rų ir mišrus chorai, G. Vasi
liauskienės vadovybėje pa
dainavo keletą dainų.

Užbaigus programą, įvy
ko ramovėnų trumpas infor
macinis susirinkimas. O po 
jo visi pasivaišino ponių pa

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE, N.S.W., 2141

ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

OR.. * Sh.wrom « '*“• ~ •9'US' ~

StrathMd Entrance to 
Rookwood Comotory.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink-

- lo kainos? V» .% skirti Mūsų Pasto
gei.

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!
Užsakydami šioje bendrovėje pa

minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki^ 
te šioje įstaigoje

ruošta kava ir pyragaičiais.
Buvo tikrai prasminga ir 

nuotaikinga kultūrinė po
pietė, sutraukusi virš šimto 
svečių.

Ramovėnas

SALE, VIC.

METINIS SUSIRINKIMAS

Metinis Sale seniūnijos 
susirinkimas įvyko gegužės 
8 d. Eskirtų namuose. Visi 
dalyvavusieji apmokėjo 
solidarumo mokestį ir ka
dangi buvo gautas aukų la
pas dėl religinės šalpos 
(Lietuvos persekiojamai 
Bažnyčiai), tai visi tautiečiai 
aukojo pagal savo išgales.

Žiemos metas, Teks apšil
dyti namus, kas kainuos 
energijos ir pinigų. Jeigu 
jums šalta, apsivilkite šil
čiau, kas išeis pigiau, negu 
bet koks šildymas.

Žiūrėk, kad namai nebūtų 
kiauri ir nepraleistų veltui 
šilimos. Laikykite uždarus 
langus ir išorines duris, už
taisykite plyšius, užsklęski- 
te kaminus, jeigu nenaudo
jate šildymo krosnių. Šildy
mo ir vėsinimo vėdintuvai 
(air conditioner)“ patartina 
naudoti ir kambarių apšil
dymui, nes jų išlaikymas pi
gesnis, negu bet kurios kitos 
šildymo priemonės.

Jums reikalingas apšildyti 
tik vienas kambarys. Mie
gamųjų nereikia šildyti: 
vienas kitas daugiau apklo
tas ar kaidra duos pakanka
mai šilimos lovoje neap šil
dant viso kambario, kas bus 
sveikiau jums ir jūsų kiše
nei.

Laikykite apšildomo 
kambario duris uždaras

Ar žinote, kad Sydnejuje 
buvo berniukas, kuris gim
damas turėjo ant pečių ap
gamą karvės galvos formos!

Iš kuklios seniūnijos kasos 
visų buvo nutartą paremti 
abu mūsų laikraščius po $ 20 
ir dar skirti $ 20 Tėviškės 
Aidų loterijai kaip fantą.

Baisiuosius birželio išve
žimus minėsime malda. Ta 
intencija Sale katedroje bus 
laikomos pamaldos ir paža
dėta tai paminėti sekmadie
nio biuleteny. Be to Latrobe 
Valey ir Sale lietuviai turės 
savo lietuviškas pamaldas ir 
minėjimą. Pageidauta, kad 
daugumai jau esant pensi
ninkų kategorijoj ilgais žie
mos vakarais dažniau ruošti 

šeimyninius suėji
mus ir pabendravimus, nes į 
Melbourną darosi vis sun
kiau nuvažiuoti.

Taupykime energiją ir dolerius
neišleidžiant šilimos į kitus 
kambarius, kurie nereika
lingi šildymo. Naudokite 
termostatinius (= automa
tiškai kontroliuojamus) šil
dytuvus, kurie patys išsi
jungia, kai kambarys pa
kankamai šiltas.

Dienos metu įsileiskite 
vidun kiek galint daugiau 
saulės. Saulėtomis žiemos 
dienomis išjunkite šildytu
vus, atidarykite langų užuo
laidas, kad saulė prišildytų. 
Nakčiai užtraukite visas 
užuolaidas, kas sulaikys vi
daus šilumą apie 70%. 
Užuolaidos turi pilnai dengti 
langus, kad nesusiektų tie- 
sioginai kambario oras su 
stiklu.

Valgio gaminimui stenki
tės naudoti kuo mažiausia 
kaitros. Jeigu ką verdate, 
tuoj pat užstatykite nuo 
aukščiausio ant tokio laips
nio, kad vos virtų. Verdant 
laikykite puodus uždengtus. 
Puodai su dangčiais sunau
doja mažiau energijos, negu 
atviri. Naudokite tokius 
puodus, kurie dugnu pilnai 
uždengtų elektrinės plytelės 
elementus arba nustatykite 
dujų liepsną tokią, kad nesi
veržtų pro puodo šonus. 
Žiūrėkite, kad jūsų orkaitės 
naudojant būtų sandariai 
uždarytos.

Jeigu turite, naudokite 
galimai daugiau greitpuodį 
(pressure cooker). Jame ga
lime iš karto virti skirtingas 
daržoves ir mažiau plovimo, 
Orkaitėje kepimui naudoki
te iš karto daugiau patieka
lų, ne vieną. Mažesnio masto 
kepiniams pigiau naudoti 
elektrinę keptuvę arba 

. elektrinį trumpų bangų pe- 
‘ čių. Stenkis vietoj orkaitės 
daugiau naudoti mažesnio 
masto gaminimo prietaisus 
kaip keptuvės, virduliai. 
Kainuos jums daug feažiau.

Neatsiradus kandidatų į 
seniūnus E. Eskirtienė per
rinkta ir toliau eiti seniūnės 
pareigas.

Po susirinkimo vyko su
neštinės vaišės. Klausėmės 
lietuviškų plokštelių ir šei
myniškai pabendravom iki 
vėlyvo vakaro.

Dalyvė

SĖKMINGA STOVYKLA

Pasinaudodami mokyklos 
atostogomis Sydney moks
leiviai ateitininkai buvo iš
vykę stovyklauti į Leura, 
Mėlynuosiuose kalnuose ne
toli Katoombos.

Šešiolika berniukų ir 
mergaičių, vadovaujami 
mokytojos Jadvygos Buro- 
kienės ir Irenos Zakaraus
kienės, aplankė istorines 
vietas, kaip Jenolan Caves,

Užšaldytą maistą prieš 
virdamas atšildyki natūra
liai, dieną anksčiau išimda
mas iš šaldytuvo.

Neleisk šaldytuvams ap
augti ledais. Atšildyti šal
dytuvai veikia produktyviau 
ir efektyviau. Žiūrėk, kad 
šaldytuvo durys sandariai 
užsidarytų. Netinkamas už
darymas pareikalauja dau
giau energijos. Nevarstyk 
šaldytuvo durų perdažnai. 
Prieš atidarant apgalvok, ko 
tau reikia, kad netektų dėl 
niekų po kelis kartus dari
nėti.

Vykdamas atostogų iš
junk šaldytuvą, išvalyk ir 
palik duris atviras.

Ir skalbiant galima tau
pyti. Leidžiant pamirkti 
skalbiniams skalbiamoji gali 
išimti dėmes perleidus tik 
vieną kartą. Naudok išėju
sias pamuiles pakartotinai, 
tuo sutaupysi šilto vandens. 
Yra muilo preparatų, ku
riuos naudojant galima šva
riai išskalbti ir šaltu vande
niu. Naudokis šaltu vande
niu, kur tik įmanoma. Dau
giau sutaupysi energijos ir 
dolerių neperkraudamas 
skalbiamos mašinos. At
mink, perkrovus mašiną tau 
kainuos ir jos taisymas, ir 
energijos didesnis išnaudo
jimas.

Stenkis kuo mažiau nau
dotis skalbiniams džiovintu
vu, kuris ypač pareikalauja 
daug energijos, o praktiš
kiausia džiauti lauke ant 
virvės. Čia natūraliai iš
džiūsta ir nesusidrasko.

Apšvietimui patartina 
naudoti kur galima fluores- 
centinę šviesą. Fluorescen- 
tiniai vamzdžiai paima tik 
trečdalį energijos ir duoda 
tiek pat šviesos, kaip ir pap
rastos lemputės ir apie de
šimtį kartų patvaresnės.

Nenaudok perstiprių lem- 

Wentworth Falls, Blak- 
heath ir pačią Leura. Tai 

viskas naudinga studijuo
jančiam jaunimui. Čia jauni
mas buvo apgyvendintas 
karavanuose, kur jie patys 
vadovių prižiūrimi gaminosi 
valgyti. Stovyklos '.užbaigi
mui atvyko Dvasios vadas 
prel. P. Butkus ir ten prave
dė gegužines pamaldas. Va
dovė supažindino jaunuosius 
stovyklautojus su padėtimi 
Lietuvoje ir buvo parašyta 
laiškų už religiją ir patrijo- 
tizmą sėdintiems lietuviams 
sovietų kalėjimuose ir pri
verčiamojo darbo stovyklo
se. Sveikiname jaunųjų 
moksleivių ateitininkų pir
muosius žingsnius ir jų va
doves, taip prasmingai pra
leidusius savo atostogas.

Ateinančiais metais ame
rikiečiai numato paleisti 
erdvėlaivį aplink žemę, kur 
viena iš įgulos narių bus 
moteris. Erdvėlaivis išbus 
erdvėse apie 6 dienas.*♦*

Apie 97 % visų pasaulio 
deimantų gaunama Afriko
je. Daugiausia jų iškasama 
Pietų Afrikoje. Retais atve
jais deimantų užtinkama 
Sov. Sąjungoje, Pietų Ame
rikoje, net ir Australijoje.

Amalfi, vietovė Italijos 
pakrašty laiko save jūrei
vystės kompaso gimtine. 
Magnetinė adatėlė, naudo
jama kompasams, jau buvo 
seniai žinoma kiniečiams, 
tačiau jūreivystės kompa
sas, sukonstruktuotas maž- 
■daug tokios formos kaip kad 
jis yra šiandie apie 1300 me
tus Amalfi jūrininkų, kurie 
■pritaikė apskritą kortelę 
kaip laikrodžio su padalini
mais ir laipsniais.

pų, kur galima išsiversti su 
mažesnio stiprumo, saky
sim, skalbykloje, sandėliuo
se, garažuose. Taip sutau
poma energija ir doleriai. 
Kur reikalinga stipri šviesa, 
naudok vieną stiprią lempą 
vietoj kelių mažesnio stip
rumo. Taip 100 vatų viena 
lempa duoda tiek pat švie
sos, kiek šešios 25 vatų lam- 
pos. Neužmiršk išjungti 
šviesos, kada nereikalinga. 
Lauke degink šviesą tik ka
da tau būtinai reikia. Dažnai 
lauke deganti šviesa pa
mirštama ir dega be reikalo 
ilgą laiką, o su ja dega drau
ge energija ir tavo doleriai.

Toli atsiliksi
neskaitydamas 
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Motinystės teisės
Atėjo kaimynaš Kusins- 

kas Jonas ir prašo parašyti 
laiškų Brežnevui. Maniau, 
kad jis juokauja.

— Pačiam Leonidui? — 
klausiu.

— Je. — Sako kaimynas.
— Pačiam Leonidui, rusų 
imperijos galvai. Ir pasakyk 
jam, kad nebūtų durnas ir 
visokių nesąmonių nedary
tų. Kur tu matei; paėmė ir 
atėmė iš mano sesers Agu- 
tės jos visą motinystę. Ir 
vien dėlto, kad savo vaiką 
Petriuką katekizmo mokino. 
Susigalvos dar ko gero ir 
seserystę atimti ir gali neiš
leisti pas mane atvažiuoti. 
Aš jau visus dokumentus iš
siunčiau.

— Palauk, kaimyne, — sa
kau. — Neskubėk ir pasakok 
viską iš lėto. Aš manau, kad 
motinystė priklauso nuo 
vaiko pagimdymo, o ne nuo 
katekizmo mokėjimo.

— Taip maniau ir aš, bet 
matai kas pasidarė! Atėmė 
iš Agotos visus jos vaikus ir 
dabar pionieriai bus jų mo
tina. Jie išmokins, kaip so
vietiškai gyventi.

Aš dar vis nenoriu tikėti, 
kad kaimynas nejuokauja.

— Tai kaip čia dabar, sa
kyčiau, gali atimti motinystę 
ar seserystę tik dėl katekiz
mo? — Sakau.

— Už tai imk ir parašyk 
Brežnevui, kad durniaus ne
voliotų ir gamtos reikalų 
nefušeriuotų. Juk nesudėsi 
vaiko atgal, kad motiną at- 
motintum? Ką jis čia išgal
vojo?

— Bet taip negali rašyti 
pačiam rusų karaliui. Jis tau 
čia ne koks Lionka Blowfly 
nuo Šimšės.'kad galėtum jį 
dūminti.

— Prie ko čia ’’blowfly”?
— Nustebo Kušinskas.

— Tokių musių Lietuvoj 
nė bute nebūna. — Įsikišo 
Argusienė.

— Ar tų mėlynų, kur labai 
burzgia? — Klausia Kušins
kas. —• Jų tai yra. Kartą per 
rugiapiūtės pabaigtuves 
kumpis pėsčias nuo stalo 
pradėjo eiti. Matot, ponia 
Argusiene, mes Lietuvoj 
kaime vasaros karšty pa

, Skelbimas
ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Taip mes matome kad Dievo planas parodo jo meilę, jo 
teisybę, jo galybę ir jo išmintį. Juo nuodugniau mes pa
žįstame šitą planą, tuo geriau mes galime matyti tenais 
apreikštąjį garbingąjį Dievo pobūdį. Pasinaudojant Die
vo plano šviesa, net ir esamojo laiko aštrūs prityrimai, 
kuriuos žmonija turi pergyventi, pasidaro suprantami, 
nes mes žiūrime į juos turėdami mintyse stebuklingąjį 
Dievo patvarkymą visų žmonių palaiminimui.

JĖZUS

Senojo Testamento Jehova Naująjame Testamente 
vadinamas Dangiškuoju Tėvu. Jėzus mokino savo moky
tinius taip melstis: ’’Mūsų Tėve, kurs esi danguje”. Jėzus 
yra Dievo Sūnus, ir tokius santykius jis visuomet turėjo 
su Jehovu, Sutvertojum. šventraštis aiškiai sako, kad 
Jėzus buvo savo Tėvo bendradarbis nuo pat sutvėrimo 
pradžios. Jis taip pat sako, kad Jėzus buvo ’’Dievo sutvė
rimo pradžia” (Apr. 3:14), ir ’’pirmagimis pirm viso su
tvėrimo”. — Kol. 1:15.

Bus daugiau

Mylį tiesų literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Old. 4121

baigtuves darėme sode, tai 
ir pradėjo kumpis judėti ne
stumdomas.

— Tai kaip dabar bus? — 
Klausiu matydamas Kušins- 
ką su Argusiene visai į lan
kas išeinant. — Ar mes 
Brežnevui laišką rašome ar 
šimšėj muses gaudom?

— O kur ta Simšė yra? — 
Klausia Argusienė.

— Šiaulių miesto prie
miestis, ponia. Siamas. — 
Kušinskas matote, iš ano 
krašto, tai gerai žino apylin
kes.

— Ir dar pasakyk jam, — 
tęsė reikalą kaimynas, — 
tegu neatima seserystės ir 
išleidžia čia paviešėti. Jis 
gali būti ramus; Agota ma
nęs jokio katekizmo jau ne- 
beišmokins. Pakruojaus da
vatkėlė per kelis metus ruo
šė mane prie pirmos komu
nijos, o kai kunigas kalėdo
damas paklausė, kas buvo 
pirmieji tėvai, tai atsakiau,

Gerb. p. Redaktoriau,
Prieš pora savaičių, savo 

vedamajame, jūs kreipėtės į 
”M.P.” skaitytojus, kvies
damas juos daugiau bendra
darbiauti ’’Laiškų redakto
riui” skyrelyje. Sekdamas 
mūsų paskutinių įvykių ei
gą, neiškenčiau ir nutariau 
taip pat parašyti.

’’Mūsų Pastogę” skaitau 
nuo pat pirmųjų atvykimo į 
Australiją dienų, atydžiai 
sekdamas lietuvišką gyveni
mą. Nors anksčiau ir turėjo
me vieną kitą tarpusavio 
susikirtimą, kas gi be jų, ta
čiau gyvenome ramiai, gra
žiai ir net pavyzdžiu kitiems 
buvome statomi (mirusio 
J. J. Bačiūno pasisakymai 
apie mus). Gi štai dabar, per 
paskutinius metus, lyg per
kūnas trenkė iš giedro dau- 
gaus. Atsirado ’’ultra patri- 
jotų( lyg tai jie būtų geresni 
lietuviai už kitus), kurie ura
ganais pradėjo svaidytis, 
griaudami lietuvišką gyve
nimą.

kad Motiejuks su Veronika. 
Mama tėvą vis Motiejuku 
vadino. O aš apgalvojau, kad 
tie mano pirmi ir paskutiniai 
tėvai; kitų nesimatė. Dar ir 
dabar negaliu užmiršti tos 
’’dūdelė” saldainės. Kitiem 
vaikam davė mėtinių ir tų 
pačių dūdelių po saujukę, o 
man tik tą vieną pliką sal- 
dainėlę. Mat savo pirmųjų 
tėvų vardus turėjau žinoti. 
O dabar va, matai, Agotos 
vaikam jau vėl kiti tėvai at
sirado.

— Tai tau su religija ne
kas, — sakau.

— Religija man tai gera. 
— Sako Kušinskas. — Juk 
jau sykį pasakojau, kaip aš į 
Australiją ant ’’Sveika Ma
rijos” atvažiavau.

Teisybė. Kušinskas ne
raštingas. Pavardę pasira
šyti išmoko, o daugiau nė be 
nė me. Per komisiją einant 
padavė jam lietuvišką laik
raštį paskaityti norėdami 
patikrinti, nes beraščių ne
ėmė. Kušinskas atpylė 
’’Sveika Marija” ir priedo 
dar paprašė Sv. Panelės ir 
tos lietuvaitės panelės ver-

SKAITYTOJAI PASISAKO
Prieš Kalėdas, žinomo ke

lionių biuro ’’Palangos” sa
vininkas, kuris, kaip ir jo vi
sa šeima, yra geri parapijie
čiai, nors ir mišrios šeimos, 
vaikus kas savaitę veža į lie
tuvišką mokyklą, duoda 
darbo 15-kai lietuvių, yra li
beralų partijos narys, Rota
ry atstovas ir didelis jauni
mo rėmėjas, surengė savo 
klientams ir prieteliams 
prieškalėdinę vakarienę, 
kurioje, kaip kitų yra mini
ma, nebuvo jokių sovietinių 
pareigūnų. Už buvimą ten, 
’ultra patriotai” kun. P. 
Butkų, kurį net karalienė ir 
popiežius pagerbė, suteik
dami M.B.E. ir monsinjoro 
laipsnius, padarė ’’raudonu” 
ir bando pašalinti iš jo turė
tų 20-ties metų Tautos Fon
do Australijoje atstovo pa
reigų. A. Kramilių, tą nepa
vargstantį Pavergtųjų tautų 
pirmininką, kuris ne tik lie
tuvių, bet ir australų spau
doje, visą laiką kelia komu
nizmo blogybes, padarė 
’’raudonu” ir jis iš šio komi
teto pirmininko pareigų 
atsisakė. A. Laukaitis, kuris 
su Australijos lietuviais 
sportininkais taip gražiai 
pasirodė Pas. Liet. Dienose 
ir Sporto Šventėje Toronto 
mieste 1978 m, ir, jiems 
grįžus, su tos pačios ’’Palan
gos” parama, buvo kaip he
rojai sutikti. Šiandien, jam 
vėl organizuojant išvyką ir 
jis bandomas padaryti ’’rau
donu” ir net bandoma visą 
išvyką panaikinti. Juokinga 
ir tikrai nesuprantama.

PAMALDOS
EVANGELIKAMS

MELBOURNE

Iškilmingos pamaldos 
evangelikams su šv. Komu
nija įvyks birželio 13 d., 
sekmadienį, 12.30 vai. Liet. 
Namų koplyčioje, North 
Melbourne. Pamaldas laikys 
kun. Kostizenas. Melsimės 
už žuvusius trėmimų metu ir 
už kenčiančią Lietuvą.

Visi evangelikai iš arti ir 
toli kviečiami į pamaldas at
silankyti. Kun. Kostizenas 
dėl pablogėjusios sveikatos 
nuo kitų metų išeina poilsio. 
Jam pakaita netrukus at
vyks iš Europos. Tikimės, 
kiek pailsėjęs jis mus daž
niau aptarnaus.

Evangelikų parapijos 
Taryba 

tėjos pagelbos. Australai 
nesuprato, abi panelės pa
dėjo ir Kušinskas va gyvena 
ir niekas jam nekliudo. Da
bar per laiką skaityti išmo
ko, o rašyti vistiek neina to
liau pavardės.

— Grįžkim prie Brežnevo. 
— Judina reikalą toliau kai
mynas. — Pasakyk jam dar, 
kad mūsų Fraseriui nė gal
voj, nė uodegoj apie mano ar 
Agotos katekizmus.

— Na, taip tai ponas Fra- 
seris tikrai nesakė. — Įsikiša 
vėl Argusienė. — Jis man
dagiai kalba.

— Aš Fraserio nė nema
čiau, — sako Kušinskas. — 
Aš buvau tiktai tame sveti
mų aferų departamente 
klausti, ar mana sesuo Ago
ta su savo katekizmu bus 
pavojinga Australijos vy
riausybei? Tai tie vyrukai 
šypsodami, pasišaukė dar 
kelis iš kito kambario ir man 
išaiškino ta prasme, kad 
Fraseriui nesvarbu Agotos 
katekizmai. Lygiai jam 
nesvarbu, kad aš katekizmo 
nemoku. Jie man pasakė, 
kad Fraseriui labiau rūpi,

O gi štai, mūsų vyriausias 
vadovas iš Melbourne, savo 
pavaldinius bailiais vadina, 
kodėl jie neina ir neliudija 
prieš tą moterėlę iš Lietu
vos, kuri, pagal pasisaky
mus spaudoj, norėjusi iš
vežti prisigrobtų ketvirtį 
miliono dolerių, bet ją suga
vo, dalį atėmė ir jai palikę 
60.000 dol. Bet gi ir mažas, 
vaikas žino, kad net ir mi- 
nisteris pirmininkas iš Aus
tralijos negali daugiau iš
vežti grynų australiškų do
lerių, kaip 250, o čia šnipei ir 
provokatorei leido išvežti 
net 60.000! Kur logika, po
nai? Nenuostabu, kad ir liu
dytojų neatsiranda.

A. Kuzma, N.S.W.

Gerb. p. Redaktoriau, 
’’Mūsų Pastogės” Nr. 

17-18 š/. yra rašinys šaulio 
S. Lipčiaus, kuris paneigia 
Australijos šaulių rinktinės 
įsteigimą, nepripažįsta for
maliai išrinkto pirmininko ir 
Valdybos, neturėdamas 
rimtų argumentų. Skaitau 
pareigą paaiškinti, kad šau
lių rinktinės steigimas ne
priklauso Melbourno šaulių 
k. susirinkimo kompenten- 
cijai, nes šaulių rinktinė 
įkurta visų šaulių dalinių 
pirmininkų, remiantis Są
jungos pirmininko p. K. Mil- 
kovaičio pageidavimu pagal 
jo duotus nurodymus.

Nepamatuotas šaulio S. 
Lipčiaus teigimas, kad re
miantis Sąjungos pirminin
ko raštu šaulių rinktinė būtų 
atšaukta, nes tokios teisės 
jam niekas nesuteikė. Aš 
turiu to rašto nuorašą, ku
riame pasakyta, kad Mel
bourno š. kuopai per prie
vartą šaulių rinktinė nebus 
primetama. Tai reiškia, kad 
rašto turinys taikomas tik 
Melbourno š. kuopai, bet ne 
visai rinktinei. Australijoje 
yra dar trys šaulių daliniai, 
kurie nori ir gali turėti šau
lių rinktinę. Australijos 
šaulių rinktinę gali atšaukti 
tik tas, kas ją įsteigė, arba 
vyr. Š. S-gos vadas Sąjun
gos pirmininkas K. Milko- 
vaitis.

Turėdamas L.Š. Sąjungos 
tremtyje pirmininko p. K. 
Milkovaičio raštišką pagei
davimą įsteigti Australijos 
šaulių rinktinę, sukviečiau 
visus esančius šaulių dali- 
niųpirmininkus į Melbourną 

kokie unijų katekizmai. Jie 
sakė: — Mister Kukušinski, 
dėl to gali ramiai miegoti, 
tavo sesuo Australijos val
džios nenuvers. — Tie aus
tralai mandagūs ir geri, ale 
apkiautę ir pavardės nieka
da nemoka gerai ištarti.

— Tai dabar, sakyčiau, 
reikia tiktai Lionkos Brež
nevo adreso, — sakau. — 
Dar reikia rimtai nutarti kur 
siųsti. Į Kremlių, į jo raštinę 
ar privačiai į namus?

— Geriau būtų į namus, — 
sako Kušinskas. — Draugiš
kiau atrodys ir jis pats per
skaitys. Raštinėj kokia sek- 
retorka lietuviškai nesupras 
ir numes į šiukšlių dėžę.

— Čia jau su malda nebe- 
apsieisi, — sakau. — Brež
nevo poteriai, sakyčiau, vi
sai kitokie.

(PS: Jeigu kas žinote 
Brežnevo privatų adresą la
bai prašome kuo greičiau 
pranešti mums, nes labai 
skubu išsiųsti laišką.)

Argus

Drambliai be garso vai
ruojami už ausų. Dramblio 
šeimininkas, arba mahout, 
sėdėdamas ant dramblio 
sprando valdo, jį be garso 
tik spausdamas keliais, už
gaudamas jo ausis kulnimis, 
kojų pirštais. Neišduodamas 
jokio garso jis verčia 
dramblį eiti, sustoti, sukti 
kairėn ar dešinėn, paimti 
daiktus ir nunešti į vietą, 
gali eiti atbulas, sustoti, 
klauptis, nusilenkti ir t.t.

kovo 14 dieną, nes tą dieną 
buvo Melbourne šaulių kuo
pos vėliavos šventinimo 
šventė, tai buvo patogus lai
kas įkurti šaulių rinktinę. 
Įvyko susirinkimas, kuriame 
dalyvavo: Sydnejaus š. kuo
pos pirmininkas. S. Pačėsa, 
Adelaidės š.b. pirmininkas 
B. Kryžanauskas, Pertho 
š.b. pirmininkas A. Klimai- 

•tis ir Melbourne š.k. pirmi
ninkas S. Lipčius. Susirinki
mas apsvartęs Sąjungos 
pirmininko pageidavimą, 
vienbalsiai nutarė įsteigti 
šaulių rinktinę Australijoje. 
Pusiau slaptu balsavimu, 
rinktinės pirmininku išrink
tas S. Pačėsa, rinktinės Val
dyba: E. Žiogas ir A. Kli- 
maitis, Valdybos kandidatu 
B. Kryžanauskas. Buvo su
rašytas protokolas, perskai
tytas ir visų pasirašytas* 
Protokolą pasirašė ne vien 
š.k. pirmininkas S. Lipčius, 
bet ir vicepirmininkas E. 
Žiogas. Vėliau, S. Lipčius 
pakeitė savo nuomonę ir pa
rašė Sąjungos pirmininkui 
telegramą, kad įsteigtos 
šaulių rinktinės protokolo 
netvirtintų, sakydamas kad 
apie įsteigimą šaulių rinkti
nės nieko nežino. Tokiai pa
dėčiai esant, šaulių rinktinės 
tvirtinimas sustojo. Dabar 
aiškinami skundai, o vėliau 
Sąjungos pirmininkas tars 
savo galutiną žodį.

S. Pačėsa
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informacija
SHELL FOLKLORINIS

FESTIVALIS
Jau dešimti metai Sydne- 

jaus Operoje vyksta Shell 
kompanijos įkurti ir organi
zuojami tarptautiniai folklo
riniai festivaliai, kurie kas
met praeina su didžiausiu 
pasisekimu. Šįmet įvyksta 

e* u dešimtasis toks festiva- 
> birželio 6-14 dienomis. 

Šįmet šis festivalis kiek 
praplėstas, nes įvyks net 
šeši spektakliai įvairių tau
tybių ir įvairių grupių.

Kiekviename festivalyje 
nuo pat pradžios dalyvavo ir 
lietuviai, tačiau pastoviau
sias šioje tarptautinėje are
noje lietuvių reprezentantas 
yra Sydnejaus tautinių šo
kių grupė GINTARAS, va
dovaujamas Kajaus Kazoko, 
išstatomas tarp rinktinių 
grupių pirmaeilėse progra
mose, Ir šįmet Gintaras da
lyvaus atidaromajame kon
certe, birželio 12 d., šešta
dienį 2 vai. po pietų Operos 
rūmų koncerto salėje.

Bilietai į spektaklius Kon
certų salėje: $ 9.80 asme
niui; pensininkams, studen
tams ir vaikams - $ 5.80.

Į spektaklius recording 
salėje: $ 5.50 ir $ 4.50.

Bilietai gaunami jau dabar 
Operos kasoje. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Tinkamiausia proga susipa
žinti su kitų tautų kultūro
mis per jų dainas, muziką, 
šokius ir drauge palyginti 
saviškius su kitomis tauty
bėmis.

GEELONG

NAUJA SPORTO KLUBO 
VALDYBA

Balandžio 18 d. Geelongo 
sporto klubo Vyčio metinia
me susirinkime išrinkta klu
bo Valdyba ir pasiskirstė 
B ar eigomis: pirmininkas S. 

utas, tel. 783 859, vicepirm. 
K. Starinskas, tel. 21 6316, 
sekretorius M. Kymantas, 
tel. 48 2742, sekretoriaus 
padėjėja A. Bungardaitė, 
tel. 78 3865, iždininkas Č. 
Volodka, tel. 78 9539.

Korespondencijas siųsti 
sekretoriui: 4 Tilly Crt., 
Newcomb, Vic. 3219.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Birželio 6 d.-paminėsime 
Birželio trėmimų aukas 1941 
metais, kur tūkstančiai ne
kaltų lietuvių tautos žmonių, 
sugrūsti į prekinius ir gyvu
linius vagonus buvo bolševi
kinio okupanto išsiųsti dide
lėms kančioms ir lėtai mir
čiai į Sibiro taigas.

Šv. Mišias už šiuos tautos 
kankinius atlaikys prel. P. 
Butkus 11.30 vai. Lidcombe 
S‘ėdant Dainos chorui, vad.

. Kiveriui. Organizacijos 
kviečiamos su vėliavomis. 
Po pamaldų parapijos salėje 
vyks minėjimas. Paskaitą 
skaito inž. Vyt. Bukevičiuš, 
savo kūrybos skaitys poetas 
Juozas Almis Jūragis. Srr 
deklamacijomis pasirodys 
aktoriai Paulius Rūtenis, 
Danutė Karpavičienė. 
Danutė Ankienė ir Onutė 
Maksvytienė. Prieš
pamaldas bus renkamos au
kos Tautos Fondui.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

Prenumeruokite 
“Mūsų Pastogę”
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PAVERGTŲ TAUTŲ 
KOMITETO

PAREIŠKIMAS
Originalas.

The Annual General Mee
ting of the Captive Nations 
Council of new South Wales, 
held on Tuesday, 4th May, 
1982, at the Estonian House, 
141 Campbell street Dar
linghurst adopted, una- 
nymously, the following 
motion; —

"That Mr. Antanas Kra- 
milius, was by no means, 
forced to resign as a 
President of this Council. 
Any rumours to the 
contrary are not founded on 
the thruth.”

Lia Looveer, B.E.M. J.P. 
Secretary.

JAUNIMO PAMALDOS

Gegužės 29 d. Sekminių iš
vakarėse, Lietuvių. Klubo 
menėje Bankstowne, orga
nizuojamos jaunimo mišios.

6 vai. vak. prel. P. Butkus 
atlaikys šv. Mišias už Lietu
vos ir Sydnejaus jaunimą, 
per kurias bus jaunimo 
skaitymai, giesmės ir įsce- 
nizavimas.

Kviečiami visi, o ypatin
gai ateitininkai, kuriems 
Sekminės yra metinė ir įžo
džio šventė. Kviečiame ypa
tingai skautišką jaunimą. Po 
pamaldų čia bus Disco šokiai 
su visais šviesų efektais ir 
t.t. Laukiame lietuviško 
jaunimo ir jų draugų.

Prel. P. Butkus

MELBOURNO SPORTO KLUBAS VARPAS ruošia

metinį balių
šeštadienį, birželio 5 d., 7.30 vai. Lietuvių. Namuose 
North Melbourne.

Karšta vakarienė - pasirinkimas iš keturių patiekalų.
Vertinga loterija. Linksma muzika.

Įėjimas $ 10, jauniams ir pensininkams $ 7.
Dėl bilietų kreiptis į p. Mucenieką sekmadieniais Liet.

Klube arba privačiai tel. 690 3028

VIS
KIEK KAINUOJA 

ŠMEIŽTAI?

Sydney Morning Herald 
Sydnejaus rytinis dienraš
tis, gegužės 12 d. talpino 
tokią žinią: Ethnic Leader 
Wins $ 76.000 in damages.

Byla buvo tarp jugoslavų 
tautybės Milan Riznic gim
nazijos mokytojo ir Sava 
Spasojevič, iždininkas 
Ethnic Communities Council 
of N.S.W., pirmininkas 
Australia Council’s dauge- 
kultūrinės artistų agentū
ros, ir aktyvus žmogus baž
nyčios ir visuomenės veik
loje.

Riznikui taip pat priteisė 
ir teismo išlaidas. Kadangi 
visose bendruomenėse 
paskutiniu laiku pasirodo vis 
daugiau išgalvotų kaltinimų, 
ir šmeižtų veiklesniems 
bendruomenių nariams, tai 
čia atrodo ir yra įspėjimas. 
Apšmeižimas nekaltų žmo
nių negali būti pateisinamas.

kor.
*♦»

Nuo kada egzistuoja So
vietų Sąjunga? Aną savaitę 
The Sydney Morning Herald 
vykstančios Sydnejuje dail. 
V. Kandinskyj parodos pro
ga pristato ir patį dailininką,

4fc*A**AA**AA*A*AA**AA*AAAAAAAi>***A A
* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE *
i 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414*

Gegužės 29 d., šešt., 7 vai.,
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO 

-į VAKARAS
Programoje: talentinga Gražinos Zi- 
gaitytės-Hurba dainininkų grupė

J RYTHM INC.
Įėjimas $ 6 asmeniui įskaitant maistą ir 
šampaną. Bilietai turi būti užsakyti ne 

"7^ vėliau gegužės 27 d.

Birželio 5 d., šešt., 7.30 vai. T
ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ * 
Laimingi durų prizai; )į
Būsite pavaišinti vynu: u.
Įėjimas laisvas. J
Pastaba: pradedant gegužės 19 d., J 
kiekviena trečiadienį įvyks specialus j 
Jackpot Vakaras. Laimėję jackpot sa- < 
vaitės laiku, nariai ir svečiai turės pro- 
gos laimėti vertingų prizų iki $ 100 )į 
vertės. Detalės gaunamos klube. jį

ALGIMANTO MACKAUS 
KNYGŲ

LEIDIMO FONDAS
Algimanto Mackaus Kny

gų Leidimo Fondas laikytina 
viena iš pačių rimčiausių 
knygų leidyklų išeivijoje. Ši 
leidykla jau yra išleidusi 43 
išskirtinos kokybės knygas, 
daugiausia grožinės litera
tūros, iš kurių dešimt buvo 
premijuotos.

Šiais metais leidykla nu
mato išleisti tris knygas: Ic- 
choko Mero romaną ’’Sara”, 
Antano Gustaičio satyrinius 
eilėraščius ”Ko liūdi, puti
nėli?” ir Petro Klimo dieno
raštį iš Lietuvos atsikūrimo 
laikų.

Leidykla remiasi nariais, 
kurie leidyklos fondan įmo
ka kasmet 25 dolerius ir jam 
automatiškai siunčiami 
naujai išleisti leidiniai. Jei

A I P
kur rašoma, kad dailininkas 
gimęs 1866 m. Sovietų Są
jungoje. Iki šiol mes žinojo- 
•me, kad Sov. Sąjunga atsi
rado tik po spalio revoliuci
jos 1917 m. Panašiai pasa
koja ir viena mūsų vyresnio 
amžiaus tautietė, kad jai 
išduodant Australijos pasą 
valdininkai užsispyrę įrašė, 
kad ji gimusi Leningrade, 
nors ji tam priešinosi tvir
tindama gimus Peterburge, 
kuris tik daug vėliau sovietų 
buvo perkrikštytas į Lenin
gradu

* * *
Gegužės 30 d. Amerikoje 

gyvenančiam rašytojui Vy
tautui Alantui sueina 80 m. 
Rašytojas labai kūrybingas 
ir produktyvus. Plačiau apie 
jį kita proga.

Apmokėdamas savo meti
nę prenumeratą Alfredas 
Dilba iš Tasmanijos per S. 
Stirbinską dar pridėjo 10 
dolerių auką Mūsų Pastogei. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Sūnelis klausia tėvo:
— Pasakyk, tėte, ar iš tik-* 

rųjų yra raganų?
— Užaugsi, vaikeli, pama

tysi... 

per metus leidykla išleis 
mažiau knygų, kaip už 25 
dolerius, finansinis narys 
gali pasirinkti už likusią su
ma ankstesnių fondo leidi
nių.

Kievienas inteligentas 
lietuvis gali būti šios reikš
mingos knygų leidyklos 
nariu įmokėjęs 25 dolerius. 
Tie pinigai nėra auka, bet už 
juos narys atlyginamas 
rinktinėmis knygomis.

Parašant pareiškimą stoti 
į šios leidyklos fondą nariu ir 
pridėjus 25 dolerius siųsti 
šiuo adresu:
AM & M PUBLICATIONS 

c/o G. Vėžys
7338 South Sacramento 

Ave., Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A.

* * *
Kanadoje neseniai mirė 

rašytojas Stasys Tamulaitis, 
sulaukęs 73 m. amžiaus. Dar 
Lietuvoje jis buvo išleidęs 
novelių rinkinį ’’Rudens me
lodijos”. Baigęs V.D. Uni
versitete klasikines kalbas 
jis visą laiką mokytojavo 
gimnazijose. Išeivijoje jis 
plačiai reiškėsi kultūriniame 
gyvenime ir spaudoje.

MELBOURNE
LIET. KNYGA

Malonu pasidžiaugti, ga
vus šias, ypatingai vertingas 
knygas, kurios praturtino 
Australijos Lietuvių Fondo 
A. Krauso Vardo Šaltinių 
Bibliotekos lituanistikos 
fondus: Isolda I. Poželaitė - 
Davis paaukojo komplektui 
trūkstamą Lietuvių Kalbos 
Žodyno X-tą tomą. (O kas 
galėtų bibliotekai padova
noti ar parduoti komplektui 
trūkstamą to paties žodyno 
H-rą tomą? Biblioteka galė
tų perleisti atliekamus to
mus: I-mą, IV-tą ir VLtą 
mainais už H-rą tomą).

Elena Reisonienė paauko
jo Vilniaus Universiteto is
torinių dokumentų didelio 
formato fotokopijų knygą 
Academia et Universitas
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AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI 

$ 64 Sydnejaus Lietuvių 
Pensininkų Klubas.

$ 50 J.O. Liutikai (175) 
W.A.

$ 15 O. Osinienė (50) 
N.S.W. - vietoj gėlių pager
biant a.a. S. Kavaliauską.

$ 10 M. Kymantas (84) Vic
$ 5 J. Diger-Didoris (15) 

Vic.

Geelonge mirus M. Lip- 
šienei, vietoj gėlių:

Po $ 20 A.S. Obeliūnai 
(440) ir O. Šrėderis (84).

$ 6 A. Žvirblis (128).
$ 5 J. Manikauskas ir $ 5 

a.a. Dr. S. Skapinsko atmi
nimui.

Valdybos vardu nuoširdus 
ačiū visiems aukotojams.

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

Vilnensis, pradedant Lietu
vos D. Kunigaikščio ir Len
kijos karaliaus Stepono Ba
toro privilegija dėl Vilniaus 
Kolegijos reorganizavimo į 
universitetą. Visi kiti doku
mentai apima S. Batoro pri
vilegiją dėl akademijos bei 
universiteto teisių suteiki-
mo Vilniaus Kolegijai, po
piežiaus Grigaliaus XIII-to 
bulę dėl Vilniaus Universi
teto įsteigimo patvirtinimo 
ir kitus istoriniai įdomius 
aktus, susijusius su Vilniaus 
Universitetu.

Dailininkas Viktoras Si- 
mankevičius suprojektavo 
reikšmingą antspaudą Šalti
nių Bibliotekos knygoms 
antspauduoti.

Apyl. Valdybos skolina
mųjų knygų bibliotekai au
kojo $ 5 L. Bartaškienė. 
Knygų N. Butkūnas.

Visiems šiems Melbourne 
Liet. Bibliotekos rėmėjams 
ir geradariams didelis ačiū.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

PRENUMERATA:
Australijoje metams $20 
Užsienyje paprastu paštu $2Į 
Oro paštu i N. Zelandiją $ * 
Oro paštu kitur $
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso tf 
skelbia savo nuožiūra. Už sker 
bimų turinį neatsakoma.
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