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A.L.F. literatūrinė premija
jonas Rūtenis - a.l. fondo premijos

LAIMĖTOJAS

A.L. Fondo literatūrinė 
premija ($ 500) buvo paskir
ta Jonui Rūteniu už jo kūrinį 
- scenos vaizdus, pavadintus 
"TRYS” Mindaugas, Kristi
jonas, Miškinis.

Premijos laimėtojas p. 
Jonas Rūtenis gyvena 
Hyannis. Ma., J.A.V.

Premijos mecentas - Juo
zas Ramanauskas, Bass Hill, 
N.S.W.

LITERATŪRINIO KON
KURSO VERTINIMO KO
MISIJOS AKTAS

1982 m. birželio m. 28 d. 
A.L. Fondo Literatūrinio 
Konkurso Vertinimo Komi
sija, susidedanti iš D. Sko- 
rulienės, J. Janavičiaus ir E. 
Jonaitienės, susitikusi įver
tinti atsiųstus rašinius: 
"Trys”, pasirašytą 

slapyvardžiu Molainiškis, ir 
’’Victim of Genocide” pasi-, 
rašytą slapyvardžiu Undinė, 
nusprendė, kad A.L. Fondo 
premija skirtina Molainiš- • 
kiui už jo scenos vaizdus, 
pavadintus ’’Trys”.

(Pasirašė) E. Jonaitienė, 
D. Skorulienė, J. Janavičius

A.L. Fondo Valdyba svei
kina premijos laimėtoją p. 
Joną Rūtenį ir nuoširdžiai 
dėkoja konkurso vertinimo 
komisijos nariams už jų at
liktą darbą. Ypatinga padė
ka premijos mecenatui p. 
Juozui Ramanauskui, nuo
širdžiam ir dosniam A.L. 
Fondo darbų rėmėjui.

Australijos Lietuvių 
Fondo Valdyba Dail. Leonas Urbonas PRAREGĖJIMAS (akrylis)

LIETUVIS— '
READER’S DIGEST 

VYR. REDAKTORIUS

Visi žinome populiarų 
mėnesinį žurnalą Reader’s 
Digest, kuris leidžiamas ke
liolika kalbų ir spausdinama 
apie 35 milijonai egzemplio
rių. Žurnalas leidžiamas at
skirais regionais. Vienas iš 
tokių regionų yrą Azijos sri
tis, kurio Reader’s Digest 
bazė yra Hong Kong. Azijos 
sričiai skirto Reader’s Di
gest vyriausias redaktorius 
yra lietuvis Viktoras La- 
niauskas. Vyriausiu redak
torium jis paskirtas 1980 m. 
kovo 1 d. ir sėkmingai žur
nalui tebevadovauja iki 
šiandie. Jo žinioje apie 15 
atskirų sričių redaktorių ir 
apie 400 tarnautojų. Gyvena 
Hong Konge, toli nuo lietu
vių, bet kalba gražiai lietu
viškai, yra sąmoningas tau
tietis ir dažnai Pabaltijo ir 
Lietuvos klausimą paskelbia 
net tokiame Azijai skirtame 
Reader’s Digest žurnale.

VYSKUPŲ PASKYRIMAI 
LIETUVOJE

Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė vysk. V. Sladkevi
čių Kaišedorių vyskupijos 
apaštališku administrato
rium, o kun. Antaną Vaičių 
pakėlė į vyskupus ir paskyrė 
l Telšių vyskupiją.

Birželio 9 d. Amerikos senatas ir birželio 14 d. Atstovų 
Rūmai (Kongresas) priėmė rezoliuciją, paskelbiančią’ 
birželio 14 dieną

PABALTIEČIŲ LAISVĖS DIENĄ

Birželio 18 d. Amerikos prezidentas R. Reagan 
pasirašė tuo reikalu įstatymą — Public Law No. 97—196.

ALB METRAŠČIO
REIKALU

Primename, kad medžia
gos prisiuntimo terminas 
jau baigėsi birželio 30 d. Visi 
kurie dar nėra to atlikę, 
prašomi nedelsiant
medžiagą pristatyti ALB 
Apylinkių Valdyboms arba 
tiesiai siųsti Metraščio Re
dakcijai: V. Baltutis, 1 Be
linda Str., Evandale, S.A. 
5064.

Metraštį numatoma iš
leisti sekančių metų pra
džioje. Kad palengvinus jo 
išleidimą, kviečiami jau 
dabar užsisakyti prisiun- 
čiant ALB Krašto Valdybai 
$ 25. Rėmėjai paaukoję $ 50 
bus paminėti metraštyje, o 
paaukojusių $ 100 ar dau
giau bus patalpinta trumpa 
biografija su nuotrauka.

ALB Krašto Valdyba

DIRVA SKELBIA
ROMANO KONKURSĄ

Clevelande (Ohio, U.S.A.) 
leidžiamas lietuvių laikraštis 
Dirva jau eilę metų organi
zavo novelės konkursus, da
bar paskelbė romano kon
kursą. Premija bus $ 2.500, 
kurią skiria Dirvos ilgametis 
novelės konkursų mecena

Mūsų reikalais Dail. L. Urbono paroda
tas Simas Kašelionis. Ro
mano rankraštis turi būti ne 
mažesnis kaip 200 mašin
raščio lakštų. Tema neapri
bojama, bet pageidaujama, 
kad turėtų ryšio su ’’Auš
ros” šimtmečio sukaktim. 
Rankraščius pasirašytus 
slapyvardžiu prisiųsti iki 
1983 m. gruodžio 1 dienos 
šiuo adresu: P.O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103, 
U.S.A.
REMKIME VASARIO 16 

gimnaziją
Vasario 16 gimnazija yra 

vienintelė lietuvių gimnazija 
laisvame pasaulyje. Š.m. 
gegužės mėn. ALB Krašto 
Valdybos iždininkas p. J. 
Krikščiūnas praleido dvi 
dienas gimnazijoje ir susi
pažino su jos sunkia padėti
mi. Ji dirba labai sunkiose 
sąlygose. Gimnazijai taip 
pat trūksta ir mokinių, jie 
yra priimami ir iš kitų kraš
tų. Iš Australijos geriausia 
vykti bent vieneriems me
tams jau čia baigus gimnazi
ją arba į II klasę, nes šiai 
klasei yra specialūs kursai 
lietuvių, anglų, vokiečių 
kalbom ir matematikai bei. 
Lietuvos istorijai.

ALB Krašto Valdyba 
kviečia visas lietuvių bend
ruomenės organizacijas ir 
pavienius asmenis paremti, 
kad ir maža auka Vasario 16 
gimnaziją. Aukas įteikti 
ALB Apylinkių Valdyboms 
arba siųsti ALB Krašto Val
dybos iždininkui: J. Krikš
čiūnas, 1 Valdemar Court, 
Sth. Brighton, Vic. 3187.

P. Baltutis
ALB Krašto Valdybos 

narys švietimo reikalams

Australijoje plačiai žino
mo dailininko Leono Urbono 
kūrinių paroda buvo atida
ryta liepos 24-25 d.d. Aro 
sodyboje, Mittagong, 
N.S.W. Ta pačia proga 
drauge buvo paminėta Aro 
sodybos įkūrimo dešimtme
tis. Atidaryme per abi die
nas atsilankė eilė meno 
mėgėjų iš arti ir toli, kai 
kurie įsigijo ir kūrinių, kurie 
yra prieinamomis kainomis. 
Paroda ir sodyba susido
mėjimas auga. Naujausių 
dailininko darbų paroda 
susižavėjo atsilankę. Meno 
sąjungų nariai žadėjo dar 
kartą atsilankyti į Aro so
dybą ir parodą su ekskursi
jomis. Gi Bankstowno meni-

Įvykiai
Australijoje paliktos lais

vos rankos įdarbinimą tvar
kyti unijoms. Kitaip sakant, 
jeigu nepriklausai atitinka
mos srities darbo unijai, tu 
negali toje srityje dirbti. Iš 
čia ir nesibaigią streikai, nes 
jeigu unijos bosai susigalvo
ja ko nors reikalauti, tai eili
nis unijos narys negali prie
šintis, nes praras darbą. 
Australijoje Vakarų Aus
tralijos vyriausybė pirmoji 
pradėjo kovį prieš tokį dar
bininkų prievartavimą.**♦

Japonijoje prasidėjusios 
liūtys sukėlė didžiulių pot
vynių. Prie Nagasaki liūčių 
paplauta žemė iš kalnų pra
dėjo slysti ir sunaikino dau
gybę namų. Apie pusė mili
jono žmonių liko be pasto
gės. Priskaitoma apie 400 
žuvusiųjų. 

ninku sąjunga pasikvietė 
patį dailininką pakalbėti,.at
skleisti savo meno paslapčių 
ir net pademonstruoti.

Apie pačią parodą ir Aro 
Sodybą plačiai rašė vietinė 
australų spauda. Gi Ethnic 
Radio 2 EA pažadėjo ateity
je dailininko užsimojimus ir 
projektus paremti.

Lietuviai ypač kviečiami 
apsilankyti Aro sodyboje ir 
susipažinti su dailininko 
naujausiais darbais. Paroda 
truks savaitgaliais iki rug- 
piūčio pabaigos. Norį parodą 
apžiūrėti savaitės dienomis 
skambinti tel. (048) 785 181 
ir susitarti. Aro sodyba: 
Allambie Rd., Mittagong, 
N.S.W.

LIETUVIO DARBAS
ĮVERTINTAS

Liepos 15 d. Viktorijos 
Imigracijos ir Etninių Rei
kalų ministeris, The Hon. 
Mr. Peter Spyker, M.P., ap
dovanojo lietuvį Balį Stan- 
kūnavičių, ministerio pata
riamosios komisijos narį, 
aukso medaliu su citacija: 
"In appreciation of services 
rendered to the Ministry of 
Immigration and Ethnic 
Affairs and in recognition of 
your work with the ethnic 
communities”.

*♦*

Liepos 10 d. pasibaigė 
Jungtinių Tautų specialus 
pilnaties posėdis, trukęs 
penkias savaites nusiginkla
vimo klausimu. Posėdyje jo
kių konkrečių išvadų nepa
daryta. Tuo pačiu klausimu 
Jungtinės Tautos turėjo 
specialų posėdį 1978 m., bet 
irgi be rezultatų.
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vyksta Lietuvoje, o tačiau

Daugiau, negu nutautėjimas i
Keista: mes daug kalbame 

apie lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje, apie lietuvių kal
bos propagavimą ir t.t., bet 
neužsimename, kad šitos 
pastangos yra tiesioginiai 
surištos su daug svarbesne 
misija — tautos tęstinumu. 
Va, skaitome Lietuvos pog
rindžio laikraštyje "Aušros" 
Nr. 29 J. Medvėgalio 
straipsnį "Gruzinas ir lietu
vaitė išaugino rusiukus“. 
Autorius tokiu pasisakymu 
kėlė nutautėjimo pavojų. 
Mūsų keliamas reikalas apie 
jaunosios kartos lietuvių 
kalbos stoką, apie rūpestį, 
kur išsaugoti turimą kultū
rinę dokumentaciją ir kito
kias kultūrines vertybes 
išeivijoje, lygiai išreiškia tą 
patį rūpestį — kaip išlikti 
lietuviams kaip tautai.

Reikia įsisąmoninti, kad 
tautos išlikimas priklauso ne 
vien tik nuo tautiečių pa
vergtoje tėvynėje, bet lygiai 
ir išeivijoje. Pasirodo, kad 
abi pusės vienodai serga to
mis pačiomis nutautėjimo li
gomis. Ir. tai yra ne kas kita 
o laibai pavojingas tautos iš- 

, nykimo vyksmas.
Mes nekalbame apie šitą 

vyksmą pavergtoje Lietu
voje, nes išeiviai vargu ar 
gali jiems padėti išskyrus 
pamokslus. Tačiau bent 
turėtume parodyti jiems 
pavyzdį, kad mes irgi susi
rūpinę tautos ateitimi. Ar 
mes tokį pavyzdį turime ir 
ar galime Lietuvoje gyve
nantiems prikišti, kad jūs 
nesilaikote tautinių išlikimo 
principų?

Bet vis tik yra faktas, su 
kuriuo turime rimtai skaity
tis, kad lietuvių tauta išli
kimo kelyje yra rimtame 
pavojuje ir kad nereikia pa
sitikėti vien tik gimtame 
krašte palikusia tautos dali
mi, o reikalas liečia lygia ir 
mus išeivijoje. Kiti rašo 
tautos išeivius į nuostolius, 
bet istorija to nepatvirtina. 
Štai airių tautą po šimtme
čių vergovės ir nutautinimo 
prievartos atgaivino kaip tik 
jos išeiviai. Žydai išeiviai ir 
tremtiniai po poros tūkstan
čių metų atkūrė savo vals

Savanoriui — kūrėjui
A.A.

VINCUI JUZĖNUI
mirus, jo žmor. ’ Valerijai, dukrai Danutei ir žentui 
Edvardui skausmo valandoje nuoširdžią gilią užuojautą 
reiškiame

Emilija ir Aleksas Zinkevičiai

A.A.
VINCUI JUZĖNUI 

mirus, jo šeimą ir artimuosius liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Stefanija, Pranas ir Vytautas 
Pažereckai
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tybę istoriniai jiems pri
klaususioje teritorijoje. 
Būtų galima daug pririnkti 
faktų, kur išeiviai suvaidino 
pagrindinį vaidmenį tautos 
siekimų eigoje. Todėl ir 
mums nėra reikalo nuleisti 
rankų ir pasiduoti pagal 
kažkieno nukaltą taisyklę, 
kad visi išeiviai tautai nura- 
šytini į nuostolius. Reikia tik 
turėti aiškią idėją apie pačią 
tautą ir savo kaip tautiečio 
vaidmenį tiek namie, tiek ir 
svetur. Numoti ranka, kad 
šitoji atsakomybė priklau
santi tik tai tautos daliai, 
palikusiai krašte, o mes tam 
nesijaučiame įpareigoti, yra 
neatleidžiama klaida. Kiek
vienas lietuvis, kur jis be
būtų, yra lygiai atsakingas 
už tautos dabartį ir ateitį. 
Mes čia jaudinamės, kad 
okupuotoje tėvynėje bruka
ma rusų kalba net vaikų 
darželiuose, įstaigose ir 
įmonėse susirašinėjimas ve
damas tik rusiškai, bet kad 
daugelio mūsų namuose be- 
prievartos vyrauja svetima 
kalba, kad vaikai ir jaunimas 
nemoka nei rašyti, nei skai
tyti lietuviškai, tai priimame 
kaip savaime suprantamą 
dalyką. Net ir Lietuvos pog
rindžio spauda pastebėjo, 
kad mišrios šeimos tautai 
neša nuostolį, ir mes patys 
šiauštamės, pasiskaitę, kas

Pavergtųjų Savaitė
Melbourne

Kiekvienais metais liepos 
mėn. visame pasaulyje yra 
minima Pavergtųjų Tautų 
Savaitė, primenant žmonijai 
apie Šiaurės ir Rytų Euro
poje esančią vergiją.

Liepos mėnuo Australijo
je yra pačiame žiemos vi
duryje ir kai kur buvo ban
doma Pavertųjų Tautų Sa
vaitės minėjimus rengti vė
liau, kai jau dienos pasidaro 
ilgesnės ir oras šiltesnis.

Melbourne įvairioms 
bendruomenėms ir skautų 
vadovams prašant šiais me
tais minėjimas bus daromas 
rugsėjo viduryje.

Rugsėjo 17 d., penktadie
nio vakare, Essendone, Uk
rainiečių Namų salėje bus 
priėmimas — reception aus

be tragedijos, kartais net su 
pasitenkinimu sveikiname 
pas mus vykstančias mišrias 
šeimas teisindami, kad tuo 
laimima Lietuvai ir lietu
viams daugiau draugų... Bet 
iš tiesų galvojant apie tautos 
išlikimą reikalingi ne tiek 
draugai, o tikri lietuviai, ku
rie ir sudaro tautos tęstinu
mą. Ne vienas prasitaria, 
kad pas mus jau laikas jau
nimui leisti lietuvišką spau
dą - angliškai. Bet ar tokiu 
keliu toli nueisime patys 
prisidėdami prie nulietuvi
nimo? Ką mes patys pasa
kytume, jeigu šiandie 
Lietuvos jaunimui būtų per
šama lietuviška spauda rusų 
kalba tariant, kad jaunimas 
nesuprantąs lietuviškai? 
Greičiausiai protestais 
užverstame patį Kremlių. 
Betgi sau šito netaikome, o 
svarstome kaip galimybę.

Tautos laisvė priklauso ne 
vien nuo pačios tautos, bet ir 
daugeliu atvejų nuo istori
nių aplinkybių, politinio kli
mato, betgi tautos išlikimas 
ir jos tęstinumas yra tik jos 
pačios rankose ir valioje. 
Gali būti tauta šimtmečiais 
pavergta, bet jeigu jai rūpės 
jos išlikimas, ji savo pastan
gomis išliks ir laikui atėjus 
atgaus ir laisvę ir nepri
klausomybę. Čia reikia ne 
vien tik sąmoningumo, bet ir 
valios gyventi. O šito neduos 
jokie tarptautiniai junginiai.

~ . (v.kj

tralų parlamentarams, vy
riausybės nariams ir bažny
čių vadovams. Pavergtųjų 
Tautų bendruomenių atsto
vai, kurie norės, galės irgi 
dalyvauti, bet įėjimas 8 dol. 
asmeniui.

Rugsėjo 19 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų šv. 
Patricko katalikų katedroje

RADIACIJOS AUKOS RY
GOS IR KLAIPĖDOS

LIGONINĖSE?
Vakarų Vokietijoje 

rusų kalba leidžiamas žur
nalas Posiev šių metų ba
landžio numeryje paskelbė 
tokią žinią: ”Iš Rygos ir 
Klaipėdos pranešama, kad 
po Varšuvos Pakto šalių ka
rinių pratybų Baltijos pajū
ryje į tų dviejų miestų ligo
nines buvo paguldytas ne
mažas skaičius povandeni
nių laivų jūreivių, susirgusių 
’spinduline’ liga. Kalbama, 
kad kai kurie jų mirė. Susir
gimai oficialiai vadinami 
"epidemija", tačiau nepaaiš
kinama, kodėl susirgo tiktai 
tarnavusieji povandeni
niuose laivuose, kurie turi 
atominius motorus ar ato
minius ginklus. Sklinda 
gandai, kad grupė gydytojų 
pasiuntė kolektyvinį raštą 
aukštesnėms įstaigoms, at
kreipdami dėmesį į nepa
kankamas priemones 
apsaugoti povandeninių
laivų patalpas nuo radiaci
jos”.

(ELTA)

PADĖKA

Mylimam vyrui, tėveliui ir tėvukui a.a. Vladui Kože- 
niauskui mirus, nuoširdžią padėką reiškiame kun. P. 
Daukniui, Melbourne Parapijos choristams, p.p. R. Ma- 
čiulaitienei, J. Mikštui, Eskirtams, Vyšniauskams, So- 
daičiams, Servacijui ir Antanui Šabrinskams, Bindo- 
kams, Ališauskams, V. Grigoniui ir visiems mieliems 
draugams ir bičiuliams, dalyvavusiems laidotuvėse, už 
šv. Mišių aukas, aukojusiems A.L. Fondui, Tautos Fon
dui, gėles, vainikus ir už paguodos žodžius, išreikštus 
mums asmeniškai, telegramom, kortelėm ir spaudoje.

Veronika Koženiauskienė
Veronika ir Tony Rosato

’’Sovietų S-ga sugrius...”
’’SOVIETŲ SĄJUNGA 

SUGRIUS PENKERIŲ
METŲ LAIKOTARPY”

Sydnejuje leidžiamas 
’’The Catholic Weekly” sa
vaitraštis liepos 11 d. laidoje 
paskelbė platų pasikalbėji
mą su Australijoje viešėju
siu VLIKo pirmininku Dr. 
K. Bobeliu, kur jis katego
riškai pabėžė, kad "penke- 
riųmetų laikotarpyje Sovie
tų Sąjunga sugrius”, nes 
’’Sovietų Sąjungoje ekono
minė padėtis yra labai bloga, 
ten yra ir kitokių vidinių 
problemų, gyventojai yra 
nelaimingi ir prispausti ir 
krašte pilna visokių trūku
mų”.

bus iškilmingos ekumeninės 
pamaldos.

Visos organizacijos ren
kasi 2.30 vai. į katedros so
delį iškilmingai eisenai į pa
maldas. Visos bendruome
nės ir organizacijos daly
vauja su bažnytinėm, tauti
nėm ir organizacijų vėlia
vom. Skautai ir sportininkai 
uniformuoti. Jaunimas ir 
ponios tautiniais rūbais.

Po ekumeninių pamaldų, 
su tautinėm vėliavom ir pla
katais žygiuosime į Miesto 
Sodelį — City Sq. protesto 
demonstracijai reikalaudami 
laisvės visoms pavergtoms 
tautoms. Lietuviai prašomi 
pasigaminti gerus plakatus, 
reikalaujančius Lietuvai 
laisvės ir kviečiame visus 
gausingai pamaldose ir eise
noje dalyvauti.

Protesto plakatai į pamal
das nebus nešami. Jie bus 
nešami tik protesto eiseno
je-

Pavergtųjų Tautų Taryba 
tikisi, kad visi gausingai da
lyvaus, nes niekas negalės 
pasiteisinti, kad žiema ir 
šaltis kankina. Mūsų trem
tiniai Sibiro vergų stovyklo
se turėjo baisesnius šalčius 
ir bado alkį iškentėti, bet 
dvasiniai nepalūžo. Parody
kime ir mes, kad esame 
verti jų šventos aukos.

Alb. Pocius
Viktorijos Pavergtųjų 

Tautų Tarybos pirmininkas

Mirus mylimam broliui
STASIUI STANKUI,

jo sesutę, Syd. Lietuvių Klubo bibliotekos bendradarbę 
Jadvygą Venclovienę ir artimuosius liūdesy nuoširdžiai 
užjaučiame.

Sydnejaus Liet. Klubo Bibliotekos darbuotojai:

Vincas Danta
Jonas Ramanauskas
Česlovas Liutikas

”Aš pramatau, kad pen- 
kerių metų laikotarpyje Ru
sijoje įvyks permainų. Brež
nevas jau pasenęs ir menkos 
sveikatos, ir ten vyksta vi
dinė kova dėl valdžios. Prie
do jaunoji karta Sovietų Są
jungoje yra skirtingų pažiū
rų. Rusų vadai dar tebeval- 
do kraštą, bet jų sistema 
nepriimtina moderniam pa
sauliui.”

Ilgame pasikalbėjime Dr. 
K. Bobelis pasisako, kad jis 
esąs apie pusantro milijono 
savo tautiečių pabėgėlių va
das, jis drauge vadovaująs ir 
kitiems pabaltiečiams (lat
viams ir estams), nes esanti 
sudaryta baltų federacija, 
kuriai jis šiuo metu vado
vaująs.

Pasikalbėjime Dr. Bobelis 
papasakoja apie lietuvių ko
vas atgauti nepriklausomy
bę ir kad tai kovai vadovau
ja Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kurio 
prezidentu jis yra pats. Pa
sakoja apie šiuo metu pries

paudą Lietuvoje, apie tikin
čiųjų persekiojimus, pogrin
džio spaudą ir t.t.

Pasikalbėjimas užima be
veik ištisą puslapį, ir laimėti 
tiek daug vietos plačiai 
skaitomame laikraštyje yra 
didelis atsiekimas. Tik 
kažin, ar vertėjo VLIKo pir
mininkui užsiimti pranašys
tėmis ypač remiantis tokiais 
silpnais argumentais, kaip 
pradžioje paminėta. Juk nuo 
pat Lenino per ištisus 60 
metų Sov. Sąjungoje ekono
minė padėtis buvo labai blo
ga, gyventojai santvarka 
nebuvo patenkinti ir niekad 
nesibaigė visokie trūkumai.

Įdomu, kad susitikimuose 
su lietuviais Dr. K. Bobelis 
niekur savo pranašystėmis 
neoperavo.

***
Lenkijoje dar vis tebevei

kia karo stovio padėtis, dau
gybė bu v. laisvosios profsą
jungos Solidarumo vadų te
belaikomi arešte nuo pereitą 
metų, tačiau Solidarumas 
veikia pogrindyje, turi savo 
slaptą spaudą, net radio 
siųstuvą Varšuvoje.
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PRAŽYDĘS NAUJAS TALENTAS
Sydnejaus Lietuvių Klube 

liepos 17-18 dienomis įvyko 
Danutės Karpavičienės pir
moji individuali keramikos 
paroda. Paskutiniųjų Lietu
vių Dienų metu ruošiamo
siose parodose Karpavičienė 
buvo eksponavusi keliolika 
savo darbų, kurie jau tada 
buvo sukėlę susidomėjimą, 
tačiau dabar ji mums paro
dė, kad įėjo į savo tikrąjį 
kelią.

Visą Karpavičienės kera
miką galima suskirstyti į 
tris skyrius: figuralinį, or
namentinį* ir pritaikomąjį. 
Jos darbai yra atlikti lipdy- 
tine technika. Bendra Kar
pavičienės keramikos cha
rakteristika yra formų 
grakštumas, faktūros žai
smingumas ir temų nauju
mas. Keistai skamba teigi
nys apie temų jaunumą, kai 
yra galvojama apie jos lie
tuvišką repertuarą, bet tie
sa yra tokia, kad tik Danuė 
Karpavičienė atskleidė savo 
mene lietuviškus motyvus 
naujose formose plačioj ska
lėj. Iš vaikystės laikų kilusi, 
bet gyvenimo svetimybių 
prislopinta lietuviška tau
tosaka, mitologija ir istorija 
dabar atbudo ir atsiskleidė 
kunigaikštienių, vaidilučių, 
Eglių figūrose, kurios nuo
metuotos, išdidžios žvelgia į 
mus ir jungia praeitį su da
bartimi. Karpavičienės sta
tiškose ir egzaltuotose kuni
gaikštienėse sukaupta kū
rybinė jėga atkuria atnaša
vimo ar svečių atvykėlių pa
sveikinimo valandas ir tary
tum prabyla į mus iš seno
vės naujais, širdį virpinan
čiais žodžiais. Karpavičienė 
sugeba suteikti savo figū
rom stiprią nuotaiką: kuni
gaikštienėms - orumo, mer
gelėms - žaismingumo, Eglei 
- nuostabos, našlei - liūdesio 
ir t.t. Figūrinės keramikos 
parėdai yra rūpestingai at
baigti, išdabinti stilizuotais 
raštais, juostqm, skraistėm, 
klostėm arba net ir lopais 
(klouno figūroje). Glazūra

D. Karpavičienės keraminė 
figūra ’Kunigaikštienė Ug
ne ’ Nuotrauka J. Šarkausko

Keramikė D. Karpavičienė

uždėta taupiai ir naudoja
mos švelnios spalvos, dažnai 
perbėgančios viena į kitą.

Ornamentinė keramika 
pasižymi įvairumu formose 
ir motyvuose: sieniniai or
namentai perkuria ąžuolo 
lapų bei gilių formas, įgauna 
ąžuolo ar beržo žievės fak
tūras, ir stipresnių spalvų 
glazūras. Paukščių motyvas, 
ypač kai išvystytas grupi
niuose eksponatuose, pa
prastose formų variacijose 
sukelia įdomų žaismingumą 
ir intymumo atmosferą, pa
našiai kaip ir grybų įvairiuose

LIETUVIAI ČIKAGOJE
DIENOS SKIRTOS POETAMS 

Rašo Jurgis Janušaitis

O, mūs šventas lietuviškas žodi, 
Ilgą naktį vergijoj kalėjęs
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk,
Bet kaip laisvas pavasario vėjas

Bernardas Brazdžionis

Į Čikagos lietuvių gyvą 
kultūrinį gyvenimą kasmet 
(bene devintą kartą) rikiuo- 

i jas ir Poezijos Dienos. Jos 
ruošiamos Jaunimo Centro 
kavinėje pavasarį. Poezijos 
Dienų metu lietuvių visuo
menė susitinka su mūsų 
poetais, jų kūryba, pasigėri 
gražiu kultūriniu renginiu.

Šiais metais Poezijos Die
nos įvyko Čikagoje, Jaunimo, 
centro kavinėje balandžio 28 
ir 29 d.d. Jos buvo skirtos 
mūsų tautos dviem didie
siems poetams — Maironiui, 
prisiminti jo 50 metų mirimo 
ir 120 metų gimimo sukak
ties proga ir Bernardui 
Brazdžioniui, nuėjusiam 75 
metų amžiaus kelią.

Pirmoje poezijos dienoje 
poetas Bernardas Brazdžio
nis aptarė mūsų didžiojo 
tautos žadintojo, poeto Mai
ronio kūrybą, ją citavo, ko
mentavo ir intarpuose su
minėjo ano meto žymiuosius 
kritikus ir jų pasisakymus 
apie Maironio kūrybą, kaip 
kan. Juozą Tumą-Vaižgantą, 
Vincą Krėvę-Mickevičių, 
Balį Sruogą, Kazį Binkį ir 
kitus.

Paskaita paruošta akade
miškai, prelegentas kalbėjo 
įdomiai prisimindamas anų 
laikų įvykius iš Maironio 
gyvenimo, nes jį gerai paži
nojęs.

Solistė Elena Blandytė su 
giliu įsijautimu rečitavo 
Maironio kūrybą, o taip pat 
ji drauge su dalyviais padai
navo keletą mūsų kompozi
torių sukurtų pagal Mairo
nio poeziją dainų, kuriose 
atspindėjo anų laikų nuotai
kos, mūsų tėvynės rūpes
čiai, kova už išsilaisvinimą iš 
vergijos. Taigi didysis mūsų 
tautos dainius vėl sugrįžo iš 

sugrupavimuose.
Pritaikomojoje keramikos 

dalyje originaliausi darbai 
buvo žvakidės, kurios vėl 
kitaip reprezentavo lietu
viškus motyvus. Iš didžiųjų 
darbų atžymėtina dvi vazos 
ir pilis, pastaroji sukėlusi 
daug komentarų.

Visa paroda buvo netikė
tai savita, įvairi ir gaivi. 
Apsilankę svetimtaučiai 
buvo nustebinti kūrinių 
originalumu.Iš kur jis? 0 jis, 
tas originalumas, iš senų 
lietuviškų šaltinių, kuriuos 
atradusi kūrybinga Danutės 
Karpavičienės asmenybė 
sugebėjo perkurti ir mums 
perteikti moderniom for
mom, kad ir dabar į mus 
bylotų senoji mūsų praeitis. 
Ištikrųjų, esant mums ap
suptiems svetimųjų jūrų, 
tokios lietuviškos prošvais
tės yra stebinančiai gaivi
nančios ir stiprinančios.

Man pačiai teko didelis 
malonumas apipavidalinti 
Danutės Karpavičienės eks
poziciją ir pergyventi daug 
laimingų valandų jos kūrinių 
įtakoje.

Genovaitė Kazokienė 

amžių glūdumos į dabartį, į 
mūsų tarpą ir jo kūryba te
bėra gyva ir okup. Lietuvo
je.

Antra poezijos diena buvo 
skirta mūsų žymiajam da
barties poetui Bernardui 
Brazdžioniui, jo kūrybai ir 
poeto 75 metų amžiaus su
kakčiai paminėti. Čia daly
vavo pats poetas Brazdžio-

J. Krupavičius

APOKALIP.SĖ
(PRISIMINIMAI)

Mano tėvams reikalaujant 
abiejų brolių kūnai buvo ati
duoti palaidoti, aklinai už
kaltuose ir užantspauduo
tuose karstuose. Prie laido
tuvių dalyvavo ir vėliau ma
no tėvui mirties liudijimus 
įteikė saugumo milicijos at
stovas. Liudijimai apie 
jų mirtį buvo pasirašyti 
„tikro” lietuvio gydytojo 
Dailidės. Jis savo parašu 
tvirtino, kad abu yra mirę tą 
pat dieną ir ta pačia to laiko 
partizanų mirtimi: „greitąja 
džiova”. Palaidoti ir am
žiams ilsisi Ūdrijos kapuose. 
(Šitas ir kitas žinias man su
teikė brolio Stasio žmona 
Anelė, buv. Kauno m. pol. iii 
n. v-kas Alfonsas Kindurys, 
gyv. Amerikoje ir jau minėta 
žydų porelė).

Tą Ūdrijos milicininką, 
kuris mane norėjo dar kartą 
įkišti į Alytaus kalėjimą, 
kiek vėliau, mano aukščiau 
minėtame miškely rado ant 
berželio pakartą ir prie jo 
krūtinės buvo prisegtas

nis ir skaitė savo kūrybą. Jis 
apžvelgė ir savosios kūrybos 
kelią, papasakojo kaikurių 
eilėraščių sukūrimo istori-
jas, intarpuose dalyvius 
džiugino savo nuotaikingu 
humoru. Puikiai, įsijausda
mas rečitavo savo kūrybos 
daugelio eilėraščių posmus. 
Jo kūryboje vyrauja žmo
gus, jo siekiai, tautos gy
vastingumo atspindžiai, 
žmogaus žemiškoji kelionė 
su aplinka ir rūpesčiais, sie
kiant kilniųjų idealų. Poeto 
Brazdžionio kūryba gyva 
okup. Lietuvoje ir Sibiro la
geriuose, ką paliudijo buvę 
Sibiro kaliniai Leonardas 
Gogelis ir Povilas Vaice
kauskas.

Čia gražiai pasirodė Poli- 
kaičių šeimos atžalynas — 
Darius, sukūręs poeto Ber
nardo Brazdžionio eilėraš
čiams kompozicijas, Andrius 
ir Rima, visi trys, Dariui 
pianu palydint, padainavo 
keletą gražių dainų. Ir už tai 
Bernardas Brazdžionis, pa
sigėrėjęs jaunųjų kūryba ir 
talentais pažymėjo, kad tai 
pats didžiausias jo invest- 
mentas, nešąs ir mūsų tautai 
didelį pelną.

Poezijos Dienos
susilaukęs ypatingai daug 
dalyvių. Jos ir šiais metais 
buvo gerai organizuotos, 
įdomios, aukšto kultūrinio 
lygio. Joms vadovavo mūsų 
nepavargstantis, didelis 
kultūros puoselėtojas, 
Draugo redaktorius poetas 
Kazys Bradūnas. Vadovau
damas Poezijos Dienom, jis 
sumaniai aptarė ir dalyvius 
supažindino su poetu Ber
nardu Brazdžioniu, nepasa
kodamas jo biografijos ir ki
tus programos dalyvius. Pa
reiškė padėką mielam su
kaktuvininkui poetui 'Ber
nardui Brazdžioniui už didelį 
įnašą ir į šias Poezijos Die
nas. Poezijos Dienas ruošia 
Jaunimo Centro moterų 
klubas, o jom dažniausiai 
vadovauja, kaip minėjau, 
poetas Kazys Bradūnas, 
drauge suplanuodamas ir 
pačias programas.

S. Endrijonienė pabaigoje 
padėkojo visiems Poezijos 
Dienų dalyviams ir Kaziui 
Bradūnui už įdomią kultūri- 
kultūringą Poezijos Dienų 
programą.

Tęsinys

raštelis: „Tokia mirtimi tu
rėtų mirti, kiekvienas išga
ma!”. Jo revolveris buvo 
dingęs.

Mano seneliui tėvui tie 
pergyvenimai jau buvo ne
bepakeliami. Ir po keleto 
dienų, vieną rytą, rado jį 
nebegyvą lovoje. Daktaras 
trumpai parašė: „širdis”. 
Motiną vėliau tie smūgiai 
paraližavo ir dar apie metus 
iškentėjusi irgi mirė. Mano 
antrasis tėvas ir žmogus, 
kuris mane padarė tuo, kuo 
aš dar ir šiandien galiu di
džiuotis, kun. M. Krupavi
čius, paspruko į Ameriką ir 
jau irgi yra miręs. Marijam
polės apskr., Kvietiškių 
dvaras, kuris buvo specialiai 
javadintas „Krupavičių 
caimu” - pavirto į „Šėtonų 
tolkozę”... Ir su mano mirti
mi baigsis tų žmonių žiups
nelio vardas, kuris šiokiu ar 
kitokiu būdu paliko pėdsa
kus mūsų tėvynės istorijo
je...

Šiandien laiškanešys at-

Poezijos Dienų metu ka
vinėje matėme mūsų dai
niaus Maironio portretą, ta- 
Pytą dail. Jono Šileikos, 

ortrete Maironis neįpras
tas - civiliniu kostiumu. Ir 
tai vienintelis atvėjas, kada 
Maironis dėvėjęs ne kunigo 
drabužius. Antrą poezijos 
dieną kavinę puošė dail. Jo
no Kelečiaus didelis meniš
kas plakatas, su poeto Ber
nardo Brazdžionio eilėraš
čiu, apie šventą lietuvišką 
žodį.

nešė laišką, kuriame prašo
ma visą turimą bagažą rytoj 
iki 12 vai. pristatyti į Ky
bartų geležinkelio stotį, o 
sekančią dieną 10 vai. at
vykti čia pat pasiruošiu- 
siems išvažiuoti. Man akyse 
tamsu pasidarė beskaitant, 
nesinorėjo tikėti! O tiek 
buvo tos valandos liukta, ir 
kada ji atėjo!.. v

Nusišluosčiau ašaras, kiek 
susivaldžiau ir ’ i 

parašiau, dar 
paskutinį kartą bestovėda
mas ant savo protėvių ir 
tėvų žemės paskutmius tris 
laiškus. Kadangi tuo laiku 
mano pavardė Lietuvoje jau 
buvo prakeikta, tai aš jos 
daugiau ir nevartojau. Pir
mą, gana širdingą atsisvei
kinimo laišką parašiau savo 
neužmirštamam geradariui 
ir draugui (kada tai buv. pi
nigų padirbėjui) komunistui 
Aleksui Aksomaičiui (kpt. 
Popovui) ir pasirašiau Ku
kutis. Antrą, kada tai buvu
siam Kar. Teismo raštų re
gistratoriui, o dabar Lietu
vos milicijos Vyriausiam in
spektoriui, žemaičiui, Juliui 
A. Žvirbliui, dar jo prašy
damas padėkoti nuo manęs 
draugui Sniečkui ir pasira
šiau Dzūkelis. Ir trečią, pa
silikusiai vienai ir visų ap
leistai (kaip buvusi partiza
no žmona) mano jaunesnio 
brolio žmonai Anelei ir pa
sirašiau Juozas.

Išvažiavimo dieną Kybar
tuose susirinko tūkstančiai 
žmonių: vieni pasirengę iš
važiuoti, kiti jų išlydėti. 
Ūkininkai sėdėjo gėrybėmis 
jrikrautuose vežimuose ir 
jasikinkę savo įšertus ark- 
ius, begalinėmis eilėmis 
traukė ir traukė rubežiaus 
link. O pėstieji žmoneliai 
pasikabinę ant kaklų savo 
ženklą, - gabalą popieriaus 
su įrašu: „Deutscher Um- 
siedler, - germancki perese- 
lenec”, traukė stoties link ir 
lipo į vagonus. Visur raudo
nos ašarotos akys. Verkė 
žmoneliai priversti palikti 
savo namus, ūkius, tarnybas 
savo tėvų ir protėvių kaulus 
ir visa visa, kas jiems dar 
neseniai buvo taip brangu ir 
rengėsi ieškoti priglaudos 
svetimame nepažįstamame 
krašte... O dar labiau liūdėjo 
juos išlydintieji, nes gal jų 
širdys jau tada nujautė, kas 
šitiems išvykus jų laukė!..

Šiurpą kauluose sukelda
mas, garvežys tris kartus 
sušvilpė. Rusai nuo vagonų 
atsitolino. Ratai pradėjo 
suktis. Kilo neaprašomas 
sujudimas, atsisveikinimų 
šauksmai, dejavimai, alpi
mai: „Sudiev, mano krašte, 
mano tėveliai, mano svajo
nės, mano..."

Anapus rubežiaus jau gir
dėjosi sutikimo maršai. Mu
zika, kuri mano iškamuotoje 
širdyje vėl gaivino norą ir 
davė jėgas kovoti ki galo sa
vo gyvenimo už tą, kas ten 
buvo palikta...

Pabaiga

Mūs^Pastogė Nr.,30,y
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Na ir sveturi en
VLIKo PIRMININKAS

MELBOURNE
Nevisur tiksliai buvo ap

rašytas spaudoje VLIKo 
pirmininko vizitas Melbour
ne, kuris reikia manyti, kad 
gerai pasisekė ir visiems 

uvo naudingas.
Birželio 18 d. penktadie

nio vakare VLIKo pirminin
kas susitiko su Pavergtųjų 
Tautų ir Pabaltiečių Tary
bos atstovais. Posėdžiui va
dovavo Australijos Pabal
tiečių Tarybos pirmininkas 
Alb. Pocius, sekretoriavo 
Birutė Šaulytė. VLIKo 
pirm. Dr. Kazys Bobelis pa
darė išsamų veiklos prane
šimą ir apie bendrą pabal
tiečių politinę veiklą Ameri
koje. Dr. Kazys Bobelis kaip 
tik šiais metais yra Pabal
tiečių Santalkos pirminin
kas.

Po susirinkimo VLIKo 
Sirm. su ponia nuvyko pas 

krašto Valdybos pirmininką 
vakarienei, kur buvo išsi
kalbėta darbo ko-ordinacijos 
reikalais.

Birželio 19 d. šeštadienio 
vakare VLIKo pirmininkas 
Lietuvių Namuose padarė 
pranešimą Melbourno lietu
vių visuomenei ir atsakinėjo 
į paklausimus. Pirmininkavo 
Apylinkės Valdybos pirm. 
Ričardas Šemetas. Po susi
rinkimo Moterų menėje 
Apyl. Valdyba padarė priė
mimą ir kuklias vaišes, kad 
visi galėtų asmeniškai su 
svečiu susitikti ir pasikalbė
ti.

Birželio 20 d. sekmadienį 
Melbourne įvyko bendras 
Pabaltiečių Tarybos rengia
mas išvežimų minėjimas. Iš 
ryto svečias dalyvavo Sv. 
Jono bažnyčioje pamaldose 
ir su ponia atnešė aukas prie 
aultoriaus. Skaitymus atliko 
Krašto Valdybos, Federaci
jos ir Apyl. Valdybos pirmi
ninkai.

Prieš minėjimą Lietuvių 
Namuose prie paminklo žu
vusioms dėl Lietuvos lais
vės, VLIKo pirm. Dr. Kazys 
Bobelis ir Krašto
Valdybos pirm. Albinas 
Pocius padėjo gražų vainiką 
pagerbiant Sibiro tremti
nius ir mūsų tautos kanki
nius. Vainiką padedant uni
formuoti šauliai sudarė gar
bės sargybą. Vainiko padė
jimą organizavo Krašto Val
dyba ir VLIKo pirmininkas.

Padėjus vainiką svečias 
tarė žodį lietuviškai ir pri
minė, kad niekada nepa- 
mirštume skaudžių mūsų 
tautai įvykių ir visada pri
mintume mūsų jaunajai 
kartai ir šio krašto gyvento
jams apie padėtį Lietuvoje.

Bendras Pabaltiečių Ta
rybos surengtas minėjimas 
aprašytas Mūsų Pastogėje, 
todėl nebeminėsiu smulk
menų. Čia mūsų svečias irgi 
kalbėjo angliškai ir visur su 
ponia kartu dalyvavo.

Po minėjimo, Krašto Val
dyba, Federacijos Valdyba 
ir Tautos Fondo atstovybė, 

Parapijos Namuose surengė 
bendrą svečiams priėmimą. 
Krašto Valdybos pirminin
kui tarus sveikinimo žodį, 
visi svečiams sugiedojo pas 
mus Melbourne mėgstamą 
’’Valio Ilgiausių Metų Jums, 
Valio!” Svečiai sakė, kad ši
tos pasveikinimo dainos 
Amerikoje nebuvo girdėję.

Vėliau vaišių metu 
kalbėjo visų ten buvusių or
ganizacijų atstovai ir 
visiems atsakė mūsų VLIKo 
pirmininkas Dr. Kazys Bo
belis. koresp.

STUDENTŲ
KORPORACIJA RAMOVĖ

Lietuvos atsargos kari
ninkai, prieš 50 metų studi
juodami Vytauto Didžiojo 
Universitete (Kaune), įstei
gėme Studentų Atsargos 
Karininkų 
KorporacijąRAMOVĖ, kurį 
veikė iki Lietuvos okupaci
jos. Jos tautinę, kultūrinę ir 
karišką veiklą universitete 
ir plačioje lietuviškoje vi
suomenėje senesnieji puikiai 
prisimena.

Sukas, sukas malūnėlis
Dažnai per susirinkimus 

bei per spaudą skundžiamės, 
kad mūsų jaunimas nesijun- 
gia į lietuvišką darbą, nesi
domi mūsų tautine kultūra 
ir bendrai yra pagautas 
šiandieninio lengvo ir nerū
pestingo gyvenimo srovės. 
Prie to dar pridedama netu
rėjimo pareigos bei atsakin
gumo jausmo, nesupratimas 
reikalo, stoka iniciatyvos ir 
dar visa eilė ydų, kuriomis 
mes greičiausiai daugiau 
sergame patys, tik deja to 
sau neprisipažįstame.

Nebūdamas joks specia
listas ar turintis išimtinas 
kvalifikacijas nagrinėti mū
sų bendruomeninį
gyvenimą, noriu tik pasaky
ti, kad ankstyvesnis teigi
mas netinka šio straipsnelio 
pavyzdžiui. Ta proga kaip 
tik noriu visuomenei prista
tyti Melbourne lietuvių 
bendruomenės ribose jau 
nebe ’’kūdikėlį”, bet vaikys
tės žingsnius dedančią tau
tinių šokių grupę ’’MALŪ
NĖLĮ”. Tautinių šokių 
grupių turime kiekvienoje 
didesnėje lietuvių gyven
vietėje, bet ši grupė jaunųjų 
šokėjų, maždaug nuo vie
nuolikos iki penkiolikos 
metų amžiaus, būdinga tuo, 
kad ji įsteigta ne tėvų rū
pesčiu, o jaunų susipratusių 
mergaičių, kurios pastebėjo 
esančią spragą tokio am
žiaus vaikam tautinių šokių 
srityje.

• Štai 1981 metų pradžioje 
dabartinė vadovė p-lė 
Brigita Szentimrey ir jos 
draugė Akvilė Stasiliūnaitė 
kreipiasi į visą eilę to am

Anais laikais būdami en
tuziastai manėme, kad 
penkdešimtmetį minėsime 
ne laikinojoje, bet tikrojoje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. 
Įsivaizdavome, kad minėji
mas bus ypatingai iškilmin
gas ir susirinksime ne šim
tai, o tūkstančiai. Tačiau 
žiauriame tautos likime 
kitais metais per Pasaulio 
Lietuvių Dienas išeivijos 
lietuviu sostinėje vargiai 
begalėsime susirinkti.

Net-uriu nei apytikrės 
statistikos, gal . kolegos 
Amerikoje ir turi, bet ma
nau, kad dauguma nuo 1940 
iki 1950 metų žuvo kovoda
mi su rusais Lietuvoje ir Si
bire vergų stovyklose. Taigi 
ne tiek sukaktuvėms minėti, 
kiek žuvusiųjų pagerbimui 
reikalingas ypatingas leidi
nys. Tokį leidinį romovėnai, 
gyveną Kanadoje ir JAV, 
ruošia ir žada iki spalio mėn. 
atspausdinti.

Kadangi Mūsų Pastogė 
aplanko ne tik Australijos 
lietuvius, bet ir kitų laisvų 
kraštų lietuvius, tai apie lei
dinį kiek plačiau. Leidiniui 

žiaus vaikų tėvelius, su idėja 
pradėti naują vaikų tautinių 
šokių grupelę. Jos abi būda
mos ’’Gintaro” tautinių šokių 
grupės šokėjos, jau 1981 
metų Motinos Dienos minė
jimo proga pristato savo 
’’Gintarėlius” su keliais šo
kiais. Tikrai buvo gražu pa
sižiūrėti, kaip šie mažieji, 
lyg gintaro gabaliukai, mė
tomi audros, laksto po 
sceną. Tik šiuos gintariukus 
mes matėme šokių figūrų 
žaidime su besišypsančiais 
veidukais. Grožėjosi ne tik 
vaikučių tėveliai, bet ir visi 
dalyviai, neabejoju, kad ir 
jaunosios vadovės jautė vi
dinį pasitenkinimą savo idė
jos bei darbo vaisiais.

Po kiek laiko Akvilė Sta
siliūnaitė dėl savo asmeniš
kų reikalų iš bendrų pareigų 
pasitraukė ir grupei vado
vauti liko Brigita Szentim
rey. Taip ši energinga jau
nuolė dirbo beveik pusantrų 
metų su šia vaikų grupe ne 
tik mokytojos, bet ir vado
vės bei administratorės pa
reigose. Kam yra tekę dirbti 
su tokio amžiaus vaikų gru
pe, tas pilnai įsivaizduoja to 
darbo sunkumus bei proble
mas. Nes iš tiesų čia susidu
riame ne tik su vaikais, bet 
ir su tėvų įvairiausiomis 
nuomonėmis, bei kartais 
nepilnu reikalo supratimu. 
Todėl nenuostabu kad 
vadovė ėmėsi iniciatyvos 
įsteigti tėvų komitetą, kad 
palengvinus jos mokymo 
darbą, o tėvam liktų rūpintis 
grupės materijaliniais rei
kalais.

Įvykusiame tėvų susirin- 

leisti sudarytas komitetasl) 
Komiteto garbės pirminin
kas Anicetas Simutis, Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
New York, US; 2) Komiteto 
pirmininkas Dr. A. Pace vi-, 
čius, 2299 Dundas Str. W., 
Toronto, Ont. Canada; 3) 
Vyr. redaktorius J. Karka, 
54 Burrows Ave., Islington, 
Ont. Canada, M9B 4W7; 4) 
Redaktorius P. Indreika, 
111 Bay View Rd., Pacifica, 
Cal. 94044, USA; 5) Redak
torius K. Jankūnas, P.O. 
Box 95, Lodi, N.J. o7644, 
USA; 6) Narys inž. J. Ruo-. 
kis, 2034 Ames St., Los 
Angeles, Cal. 90027, USA; 
7) Narys J. Litvinas, 4610 S. 
Wood St., Chicago, Illinois 
60609, USA; 8) Piniginio va
jaus vedėjas ir leidinio pla
tintojas Liudas Tamošaitis, 
9034, 78 St., Woodhaven, 
N.Y., 11421, USA.

Pinigams siųsti L. Tamo
šaitis atidarė sąskaitą Korp! 
Ramovės vardu Columbia 

’’Malūnėlio” šokėjų grupė. Kairėje stovi vadovė B. Szen
timrey ' ■ j

kime vadovė supažindino 
tėvus su esamomis proble
momis ir pareiškė, kad būtų 
visapusiškai naudingiau, 
jeigu grupė pakeistų vardą, 
nes tuomet nebūtų niekam 
jokių abejonių apie kokią 
grupę kalbama. Mat, čia 
Melbourne yra mokinami 
dar jaunesni vaikučiai, kurie 
yra vadinami ’’Gintariu- 
kais”. Todėl tėvų susirinki
me kartu su vadove, grupė 
buvo perkrikštyta ’’Malūnė
lio” vardu ir išrinktas tėvų 
komitetas rūpintis bendrais 
grupės reikalais.

Be mokymo ir eilinių ad
ministracinių reikaliukų, 
vienas iš didesnių galvosū
kių beaugantiem vaikam, 
ypatingai mergaitėms yra 
tautiniai rūbai. Kad paleng
vinus šią situaciją p.Dita 
Mockienė, tėvų komiteto 
narė, apsiėmė tautinių rūbų 
ko ordinavimo darbą. Todėl 
kreipiamės į visus tėvelius 
kurie turi išaugtų rūbų arba 
jeigu rūbai yra reikalingi, 
apie tai pranešti p. Mockie
nei. Tautiniai rūbai yra pa
lyginamai brangūs, todėl 
kreipiamės ir į visus Mel
bourne ir apylinkių lietuvius 
kurie turi nenaudojamų 

Savings and Loan Associa
tion, No 07-713989, Wood
haven, N.Y., USA. Pinigai 
išimami su dviem parašais: 
L. Tamošaitis ir A. Simutis. 
Kas paaukos: 1) $ 100 ar 
daugiau - Garbės leidėjas; 2) 
$ 50 ar iki $ 100 - Garbės rė
mėjas; 3) $ 30 ar iki 50 - rė
mėjas. Leidinio kaina su 
prisiuntimu $ 15.

Esu įgaliotas Australijoje 
raginti leidinio išleidimui 
aukas siųsti, leidinį užsi
sakyti ir jį išleidus platinti. 
Per minėjimus ir parengi
mus bei susirinkimus beveik 
visada mane matysite Mel
bourne Lietuvių Namuose, 
tai kad pinigų persiuntimas 
jums nekainuotų, pinigus 
įteikite man, nes maža ar di
delė suma siunčiant išlaidos 
tokios pat. Galėtų ir kitų ko
lonijų Ramovės korporantai 
pinigų persiuntime patar
nauti.

Jonas Normantas

vaikų tautinių rūbelių apie 
tai pranešti. Tie rūbeliai gali 
būti labai mielai nuperkami 
ir naudojami tam tikslui, 
kuriam ir buvo siūti, o ne be 
reikalo kabės spintoje. Tuo 
pačiu bus sumažinamos be
reikalingos išlaidos ir 
grupės rūbai bus kiek 
įmanoma prižiūrimi
tvarkingumo atžvilgiu.

Tikrai malonu ir džiugu 
matant mūsų jaunosios kar
tos atstovę taip entuzijas- 
tingai ir su dideliu pasišven
timu apsiimančią nelengvą 
darbą. Tuo pačiu norėtųsi 
priminti tėveliam, kad 
turėtų užtenkamai pareigos 
jausmo ir palaikytų glaudų 
ryšį su vadove, o savo vai
kus gerai perspėtų būti ati- 
desniem ir paklusniem va
dovei. Negalime pamiršti, 
kad vaikai lieka vaikais ir nė 
vienas nėra šventas, tačiau 
yra tam tikra drausmė ir el
gesio riba kurios turi laiky
tis.

Pristatant šią grupę 
visuomenei reikia tiktai pa
linkėti kad ’’Malūnėlis” suk
tųsi ilgai ilgai mūsų bend-
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Rašo LEONAS GERULAITIS

MINTYS EKONOMINĖM TEMOM
Radijo pranešimas per Adelaidės Liet. Rad. Valandėlę

INFLIACIJA

Kalbėdamas apie palūka
nas, minėjau, kad jos yra 
užmokestis, mokamas už 
pirkimo galią, kurią įgauna
me pasiskolinę pinigų. Ta
čiau, pažyelgim iš kitos pu
sės, t.y. kas yra palūkanos 
tam, kuris skolina pinigus.

Visų pirma, kad galėtų 
skolinti pinigus, tai darantis 
turi jų turėti, t.y. turi būti 
sutaupęs. Skolindamas savo 
sutaupąs kitam, jis prašo 
palūkanų dėl dviejų priežas
čių:

1) . kaip atlyginimo už sa
vo pastangas - taupumą, t.y. 
santūrumą savo išlaidose, ir

2) . mėgindamas užtikrinti 
gavo paskolintų sutaupų 
perkamąją galią ateityje, kai 
jam grąžinti jo pinigai dėl 
infliacijos bus nustoję di
desnės ar mažesnės dalies 
savo dabartinės faktinosios 
vertės - savo perkamosios 
galios.

Kas gi yra ta infliacija, 
apie kurią girdime kasdieną 
ir dėl kurios visi skundžia
mės? Tiesioginė to žodžio 
prasmė yra išsipūtimas, ar
ba perdėtas padidėjimas. 
Ekonomijoje nėra vieno 
griežto ir tikslaus infliacijos 
apibūdinimo ar apibrėžimo. 
Po pirmojo pasaulinio karo 
terminas ’’infliacija” buvo 
naudojamas, kalbant apie 
milžinišką kainų pakilimą 
centrinėje ir rytinėje Euro
poje, ypač Vokietijoje, Aus
trijoje ir Rusijoje, lydimą 
atitinkamo pinigų prieauglio 
kasdieninėje apyvartoje. 
Infliacija, taigi, reiškė pini
ginio vieneto vertės smuki
mą, iššauktą tuo, kad vals
tybių iždai prispausdino ir. 
išleido į rinką daugybę po
pierinių pinigų savo įsipa
reigojimų apmokėjimu. 
Valstybių išlaidos buvo pa
dengtos iš dalies pajamomis, 
t.y. taksomis, ir dalinai nau
jai išspausdintais pinigais. 
Šis ekonominis stovis, kai į 
apyvartą buvo paleidžiama 
nenormaliai daugiau pinigų, 
negu perkamųjų gėrybių į 
rinką, iki 1930 metų buvo 
bendrai vadinamas infliaci
ja. Jos pasėkoje labai greitai 
kilo kainos, t.y. pinigų per
kamoji galia krito.

Sukas, sukas...
Atkelta iš psl. 4

ruomenėje, nors kartais 
"vėjai” ir nepučia stipriai, 
bet vyresnieji turėtų at
kreipti didesnį dėmesį į mū
sų vaikų bai jaunimo užsi
mojimus, o nepalikti jų be 
pagalbos.

Sukis sukis Malūnėli, 
Tu gražusis jaunimėli, 
Tau vėjelis Lietuvos 
Negailės ir šilumos.

’’Malūnėlio” grupės žino
tini adresai: Vadovė — Bri
gita Szentimrey, 1 Lee Str., 
North Altona 3025, tel. 
314 8141. Taut. r. ko-ord. 
Dita Mockienė, 20 McCrae 
Rd., Rosanna 3084, tel. 
458 1079, ir tėvų kom. pirm. 
Algis Šimkus 55 Lancaster 
Str., East Bentleigh 3165, 
tel. 578 4319.

A.Š.

1914 metais Vokietijoje 
buvo apyvartoje 2.000 mili
jonų popierinių markių. Ka
ro ir pokario metu, kas labai 
tipinga karą pralaimėju
siems kraštams, bandan
tiems atstatyti sunaikintą 
produkciją ant fizinių griu
vėsių bei nepasitikėjimo 
krašto valdžia, kokia ji be
būtų, (jei būtų buvus ko 
verta, karas būtų buvęs lai
mėtas,) Vokietija prispaus
dino popierinių markių tiek, 
kad 1923 metais jų apyvar
toje buvo 250.000 milijonų 
kartų daugiau, t.y. apie 500 
kvintilijonų. Parašytas tas 
skaičius atrodytų 5 su 20-čia 
nulių. Už vietinio laiško per
siuntimą reikėjo mokėti 100 
bilijonų markių. 1923 metų 
antroje pusėje kainos kilda
vo iki padvigubėjimo kas 
valandą. Algos buvo moka
mos du kartus į dieną. In
fliacijos viršūnėje vienas 
trilijonas, t.y. vienas milijo
nas milijonų markių turėjo 
vienos prieškarinės markės 
vertę - 24 amerikoniškus 
centus. Tik 1924 metais, pa
keitus valiutą, padėtis pra
dėjo gerėti. Tokių drastiškų

V. Kazokas

Klubas ir bendruomenė
DISKUSINIAI SVARSTYMAI

Ieškant atsakymo į ’’Lie
tuvių klubo įtaka bendruo
menei” klausimą, reikia visų 
pirma pasižiūrėti, kas gi yra 
bendruomenė, ir kas klubas, 
kokie bendruomenės ir klu
bo tikslai ir kaip šios dvi lie
tuviškos organizacijos san- 

• tykiauja ir bendrauja. Atša
laus į čia iškeltus šalutinius 
klausimus labai lengva tada, 
atradus bendrus taškus 
pasidaryti išvadas, kas ką 
įtakoja arba išsiskiria.

Nesileidžiant į smulkesnį 
nagrinėjimą, kur reikėtų 
pasitiesti ant stalo abiejų 
organizacijų statutus, iš
nagrinėti ir gretinti atskirus 
paragrafus, iš kitos pusės 
vėl tyrinėti, kaip ir kuria 
linkme vystėsi vienos ir ki
tos organizacijos veikla tu
rimų įstatymų ir juos apei
nant ribose, taigi, nesilei
džiant į tokią cheminę anali
zę, tenka tiesiog konstatuo
ti:

Bendruomenė yra idealis
tinė, visuotiniai lietuvius 
apimanti organizacija, sie
kianti suartinti visus šiame 
krašte lietuvius, juose išlai
kyti tautinį sąmoningumą ir 
tuo pačiu sąmoninti, kad ne 
čia yra tikroji lietuvio 
paskirtis, bet Lietuva, kraš
tas kitoje žemės pusėje, ir 
jai, Lietuvai, skirtinos mūsų 
visos jėgos, veikla ir ištek
liai.

Lietuvių klubas gi yra 
praktiška, komercinė ir ri
bota organizacija, kuri rūpi
nasi vietos, šito krašto, įsta
tymų ribose ir globoje suda
ryti konkrečias sąlygas, kur 
lietuviai galėtų sueiti, pa
pramogauti, pabendrauti, o, 
sudarius kiek kapitalo, ir 
jaremti bei palaikyti ir kitas 
ietuviškas visuomenines ar 
kultūrines organizacijas, jų 
tarpe ir lietuvių bendruo
menę, kad jos plėstų ir vys
tytų savo tautinę veiklą.

Nežinau, ar čia paduotoji 
abiejų organizacijų charak
teristika yra pakankamai

Tęsinys

infliacijų, nors švelnesnių, 
yra buvę visame pasaulyje: 
Amerikoje po pilietinio 
karo, Prancūzijoje aštuonio
likto šimtmečio gale, Kini
joje po 1940 metų, Vengri
joje po antrojo pasaulinio 
karo, ir t.t. Mažesnio, dažnai 
vietinio, pobūdžio infliacijos 
ir depresijos, arba krizės, 
(kaip Lietuvoje apie 1933-36 
metus), kurios yra infliacijai 
griežtai , priešingi reiškiniai, 
kada yra prekių perteklius, 
bet trūksta perkamosios ga
lios, yra periodiniai užtinka
mos pasaulio ekonominiame 
gyvenime.

Aštuoniolikto šimtmečio 
gale garsusis ekonomistas 
Jean Baptiste SAY, kurį ga
lima lyginti su Newtonu fi
zikoje, savo politinės ekono
mijos nagrinėjime suformu
lavo dėsnį, kad pasiūla su
kelia paklausą. (Newtonas 
sakė, kad veiksmas lygus 
ataveiksmiui). Jis aiškina, 
kad, kai gamintojas atgabe
na į rinką savo prekę (pa
siūla), ją pardavęs, už gau
tus pinigus jis pirks kieno 
nors kito prekę, tuo sudary
damas paklausą. Šis dėsnis

tiksli, bet neabejotinai 
panaši. Jau vien tik iš to 
matome abiejų radikalias 
skirtybes: bendruomenė yra 
idealistinė ir visuotinė, klu
bas — praktiškas, komerci
nis, ribotas. Pirmosios veik
la pagrįsta auka ir pasiau
kojimu, antrojo praktišku 
apskaičiavimu ir nauda.

Kaip matome, tarp abiejų 
yra bendrų taškų ir taip pat 
skirtybių. Ar įmanoma vie
ną organizaciją su kita su
derinti taip, kad jos abi 
veiktų viena kitai ne tik ne- 
kliudydamos, bet netgi har- 
moniškai, viena kitą palai
kydamos, bet nenustelbda- 
mos? Mano požiūriu, tas ne 
tik įmanoma, bet net būtina, 
ir ateityje gal bus prieita net 
prie to, kad jos viena kitą 
net absorbuos. Nereikia būti 
pranašu, kieno naudai įvyks 
toji absorbacija, bet ji įvyks 
neišvengiamai, ir būtent, 
štai dėl ko:

A.L. Bendruomenė yra 
abstrakti organizacija, kurios 
dienos keičiantis kartoms, 
jau suskaitytos. Prieš 30 
metų įkurtoji AL B-nė savo 
pagrindais ir tikslais yra lie
tuvių išeivių, jeigu norite — 
tremtinių bendruomenė, 
kuri buvo sėkminga ir save 
pateisino iki turėjo ar tebe
turės tos pačios dvasios - 
išeiviškos dvasios savo žmo
nių. Po išeivių atėjusi nau
joji karta ir sekančios kartos 
jau nėra išeiviai, bet vieti
niai, ir jeigu tos naujos kar
tos ir turi kiek (vieni dau
giau, kiti mažiau) tautinio 
sąmoningumo ir tautinės 
ambicijos, tai jos dėmesys, 
veikla ir angažavimasis yra 
visų pirma čia, jų gimtame 
krašte, bet ne kitoje žemės 
pusėje. Bendruomenė turė
tų persiorganizuoti ir virsti 
Australijos lietuvių bend
ruomene, bet ne lietuvių 
išeivių Australijoje bend
ruomene, kaip kad ji yra 
šiandie.

Tokios, jau čia vietinės. 

buvo labai plačiai nagrinėja
mas įvairių ekonomistų raš
tuose. Apie 1930 metus ang
las John Maynard Keynes, 
išplėsdamas Say dėsnį, 
iriėjo išvados, kad pinigų 
dėkis rinkoje tai dar ne vis
tas, reikia ir noro juos išleist 
o tas noras pareina nuo už
darbio. Jei žinai, kad sekan
čią savaitę vėl gausi algą, 
nebijosi šiandien išleisti su
taupų, arba bent dalies. O 
jei visi kartu tai darys, pa
kils pareikalavimas ir pakels 
kainas.

To išvadoje, jei sumažinsi 
per atlyginimus į rinką ei
nančius pinigus, t.y. paklau
są, kris ir kainos. Po jo įro

Australijos lietuvių bend
ruomenės pagrindus arba 
tikriau sakant užuomazgas 
ir turi Lietuvių klubas. Jo 
veikla ir užsimojimai konk
retūs ir vietiniai, savo įsta
tuose ar reguliacijose neturi 
jokio politinio užsiangažavi
mų, tačiau vis tiek lietuvybė 
kaip tokia buvo ir palieka 
pagrindas. Ir svarbiausia, 
klubas nėra abstrakcija, ne
siekia išsiplėsti į neribotas 
platumas, kad apimtų visus 
lietuvius, bet remiasi konk
rečiais, sąmoningais lietu
viais nariais, pareiškusiais 
priklausomybę lietuvių klu
bui ir suinteresuotais, kad 
tasai klubas ir išliktų lietu
viškas ir lietuvių rankose. 
Todėl nereikia laukti ar ti
kėtis, kad klubas tiesioginiai 
angažuotus! kovai už Lietu
vos nepriklausomybę, atvi
rai stotų prieš komunizmą 
arba prieš Lietuvos okupan
tą. Šito klubui neleidžia 
Australijoje veikią įstaty
mai ir klubų nuostatai arba 
reguliacijos. Tačiau klubas 
gali ir net jo tiesioginė už
duotis palaikyti Australijoje 
lietuvybę, lietuvišką sąmo
ningumą, remti lietuviškas 
apraiškas, kaip mokyklas, 
spaudą, organizacijas, ku
rios nesuvaržytos klubų 
įstatymų, ir dėl to, klubas, 
remdamas lietuviškas insti
tucijas ir organizacijas bei jų 
aspiracijas, netiesioginiai 
remia ir palaiko tuos lietu
viškus tikslus, kurie yra už 
klubo nuostatų ribų, saky
sim, kaip pastangos atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę.

Taigi, lietuvybės tęstinu
mas Australijoje, arba kaip 
įprasta sakyti, lietuvybės 
išlaikymas yra vienas iš tie
sioginių klubo tikslų, kuris 
lygiai tampa su tuo pačiu 
bendruomenės tikslu. Šioje 
vietoje klubas gali net efek
tyviau veikti, nes, jeigu klu
bas nori išlikti lietuviškas, 
jo nariai yra ir turėtų būti 
sąmoningi lietuviai, klubas 
nesiremia idealistinėm 
nuotaikom, o konkrečia, 
materialine ar finansine pa
rama, kuri yra klubo galioje. 
Tiesa, ir šiandie klubo vado
vybėje tebėra tie patys išei- 
viškų, tremtiniškų pažiūrų, 
tegu ir su dabarties realisti
nėm nuotaikom žmonės, ly
giai ir daugumas klubo na
rių, kurie dar tebežiūri i 
klubą kaip į bendruomenės 
padalinį. Bet žinoma, tai tė
ra tik laikinas reiškinys, nes 
su kartų pasikeitimu persi
mainys ir pati klubo atmos
fera.

Iš kitos pusės, klubas, bū
damas šio krašto įstatymų 
ribose, turi ne vien tik su
varžymų, bet lygiai ir daug 
galių, ko bendruomenė ne
turi. Čia ir yra klubo prana
šumas prieš bendruomenę. 
Tiesa, klubas neapima visų 
lietuvių ta prasme, kaip kad

Mūsų 

dinėjimų į infliaciją imta žiū
rėti, kaip į kasdieninį reiš
kinį krašto ekonominiame 
gyvenime, tačiau turintį 
ypatingos svarbos ir įtakos 
atskirų valstybių ar vyriau
sybių ekonominei politikai.

Infliacijos įtaka kainoms, 
darbo pasiūlai, krašto pro
duktyvumui,- atlyginimams, 
ir Lt., ir yra tas didžiulis 
slogutis slegiantis finansų 
ministerius, bankų
valdybas, pramoninkus, 
prekybininkus, sociologus, 
galvojančius unijų vadovus, 
pensininkus, dirbančiuosius 
idealistus ir materialistus.

Bus daugiau

angažuojasi bendruomenė. 
Visi lietuviai arba visų lie
tuvių apimtis yra tik fikcija, 
kuri nebuvo ir nebus įgy
vendinta. Bendruomenė, 
kaip matome, remdamasi šia 
fikcija, labai toli nenuėjo: 
yra tik saujelė bendruome
nės aktyvistų, kurie ope
ruoja visuma, bet tik minty
se, o ne praktikoj. Giliai są
moningi lietuviai paląiko 
bendruomenę, bet lygiai'jie 
jalaiko ir stoja į lietuvių 
dubą, nes klubas juk yna 
ietuviška institucija. L

Iš to, kas pasakyta, gali
ma susidaryti nuomonę, kas\ 
ką įtakoja ir iš viso ar galima 
kalbėti apie kokią nors 
įtaką. Visų pirma, bendruo
menė ir klubai nėra kokie 
rivalai, kur abiejų institucijų 
arba geriau - organizacijų 
keliai kryžiuotus!: klubas 
turi savo sritį, bendruomenė 
savo. Tačiau kiekvienu at
veju bendruomenė kaskart 
vis labiau darosi priklauso
ma nuo klubų, nes klubo 
rankose yra materialiniai iš
tekliai, kuriais klubas gali 
bendruomenę paremti arba 
tą paramą atsakyti, iš tiesų 
ir dabar, gal ne tiek finansi
niai, klubas bendruomenę 
remia - darykite, ką norite, 
.klubo patalpos atviros, net 
ribotiems reikalams ir pini
ginė atvira. Žinoma, kol klu
bas skolose, tol plačiai su pi
nigais švaistytis negali, ta
čiau klubo ateitis taip pat 
tikra, o bendruomenės, to
kios, kokia ji yra dabar, 
ateitis labai ribota. Todėl ir 
abejotina, ar iš viso galima 
ir verta kalbėti apie bet 
kokią klubo įtaką bendruo
menei. Su laiku bendruo
menė, jeigu ji išliks bet ko
kioje formoje, priklausys vis 
labiau ir labiau nuo klubų: 
klubai turi teisinę atramą, 
klubai turi materialinius iš
teklius. Jeigu kalbėti apie 
ateitį, bendruomenė bus 
bent formaliai išlaikyta bet 
kokioje formoje, kad po jos 
jriedanga klubas galėtų at- 
ikti kai kurias lietuviškas 
unkcijas, ko jis kaip toks 
savo reguliacijų rėmuose 
vykdyti negalėtų.

ĮDOMI KNYGA

Pokario metais gyvenęs 
Šveicarijoje serbas profeso
rius Dr. Lažo M. Kostich iš
leido angliškai knygą ’’Holo
caust in the Independent 
State of Croatia”. Si knyga 
skiriama prisiminti vienam 
milijonui serbų ir žydų, ku
rie, anot autoriaus, buvo iš
žudyti Kroatijoje antrojo 
pasaulinio karo metu. Kny
ga iliustruota nuotraukomis 
panašiai kaip vaizduojamas 
sovietinis teroras Lietuvoje. 
Autorius kaltina kroatus ir 
jų dvasiškiją koloboravusius 
su Hitleriu.
stoge Nr. 30, 1982.8.Ž*.psl. 5
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Nuo liepds mėn. 1-mos d.

UŽ TERMINUOTUS INDĖLIUS

SĄLYGOS:«
nuo $ 100 iki $ 5 000 .......... 12%
nuo $ 5 000 iki $10 000 .......... 13%
nuo $10000 iki $50000 .......... 14%

virš $50 000 .......... 15%

PASIEKUS VIRŠMINĖTAS SUMAS, NURODYTI PROCENTAI PRITAIKOMI AUTOMATIŠKAI.

NAUDINGI PASIŪLYMAI, 
BET NE VISI

Mūsų Pastogės š.m. liepos 
19 d. str. ALB Metraštis ir 
Krašto Tarybos suvažiavi
mas p. V. Simvytas (man 
negirdėta pavardė) iškelia 
sumanymų, bet manau, jog 
ne visi jo sumanymai priim
tini.

Nesutinku ir dauguma 
nesutiks, kad ruošiamas 
Australijos Lietuvių Met
raštis lietuvių kalba nebūtų 
leidžiamas, bet sutinku ir 
manau, jog dauguma sutiks, 
kad vėliau - išleidus lietuvių 
kalba reikia leisti ir anglų 
kalba metraštį. Tik leisdami 
anglų kalba metraštį priva
lėtume būti labiau apdaires
ni, nes toks metraštis pa
sklistų po visą angliškai kal
bantį pasaulį.

Ponas Simvytas mano, 
kad spaudoje minėtas lietu
vis, padovanojęs Wollon- 
gongo miestui visą meno 
galeriją, gerai pasielgė. 
M.P. liepos 5 d. nr. yra žinu
tė, kad maža Wollongongo 
lietuvių kolonija duoda pa
vyzdį kitoms didelėms 
bendruomenėms vietiniam 
universitetui dovanodama 
15 knygų $ 200 vertės. Gy
rėsi ir Newcastle lietuviai 
miesto bibliotekai padova
noję Lituanistinę Enciklo
pediją. Geelongiškiai ir mel- 
burniškiai, kad ir nesigiria
me esą pavyzdžiu, bet kny
gų bibliotekoms (tik lietu
viškoms dovanojame), o 
australiškoms įsiūlome 
pirkti. Manau neapsiriksiu 
pasakęs, kad jokia austra
liška biblioteka neturi tiek

Mūsij Pastogė. nr.30,,1982.8.2,. psl. 6

Skaitytojų nuomonės
lietuviškų ir angliškų apie 
Lietuvą knygų kaip Geelon- 
go miesto biblioteka ir jos 
yra bibliotekos pirktos. Ir 
melburniškiai norėdami, kad 
kokia knyga būtų viešoje 
bibliotekoje, ne dovanoja, o 
parašo reikalavimą įrašyda
mi knygos pavadinimą ir 
leidėją ir knyga ne tik nu- 
jerkama, bet reikalautojui 
jranešama, kad gauta ir 
taip įregistruota, kad reika- 
autojas be ieškojimo karto

tekoje galėtų gauti.
Jei į leidinį anglų kalba 

įrašytume ir tuos, kurie sa
vo turtą net testamento ke
liu australų valdžiai palieka 
(Canberra) ir visokius kito
kius dovanojimus, tai aus
tralus nustebintume, ne ta 
linkme, kuria norime, bet 
priešingai. Siųskime siunti
nėlius į Lietuvą savo gimi
nėms, pažįstamiems ir ypač 
kalėjimuose ir vergų sto
vyklose esančių šeimoms ir 
ne po dolerį, o šimtinėms ir 
kas pajėgia tūkstantinėms 
aukokime lietuviškiems fon
dams. Ir nelogiška yra my
lėti tolimą labiau negu arti
mą, o ar lietuvis lietuviui 
nėra artimesnis kaip aus
tralas?

Sveikinimai daug laiko 
neužima, ir nereikėtų griež
tai nusistatyti tik perskai
tyti, kas sveikina. Nereikėtų 
nusistatyti, kad sumanymai 
būtinai būtų iš anksto prieš 
suvažiavimą Krašto Valdy
bai patiekti. Kartais ir posė
džiaujant geri sumanymai 
kyla, tai kodėl jų nepareikš
ti?

Siūlymas, kad apyskaitos 
ir būsimos kadencijos sąma

tą būtų atstovams prieš su
važiavimą išsiuntinėta, labai 
geras, bet, rodos per pasku
tinį suvažiavimą tai buvo 
pasiūlyta.

Šia proga ir aš savo su
manymą noriu kartoti: siū
lau suvažiavimo metu žodžiu 
daryti trumpus pranešimus 
ir pasakant esminius daly
kus iš kiekvienos apylinkės. 
Po tokių pranešimų matytu
me, kuri apylinkė iš kurios 
gali pasimokinti lietuviškoje 
veikloje.

Esu vienos tarptautinės 
organizacijos narys, kurios 
suvažiavimuose skyrių pra
nešimai užima pusę suvažia-

Apie Lietuvą
DIALOGAS APIE JAV

PABALTIJO POLITIKĄ
Dienraštyje The Christian 

Science Monitor (1982.V.5) 
išspausdintas buvusio JA 
V-bių Senato Užsienio Rei
kalų Komiteto personalo 
vedėjo, Pat M. Holt straips
nis ’’Laikas apriboti terito
rinius ginčus”, kuriame pa
liečiamos ir Pabaltijo vals
tybės. ’’Kyla klausimas”, ra
šo Holt, ’’kaip ilgai dar JA 
V-bės palaikys diplomatinę 
fikciją, kad Latvija, Estija ir 
Lietuva yra suvereniškos 
nepriklausomos šalys, o ne 
jas nuo 1940 m. okupavusios 
Sovietų Sąjungos dalis?”

Į šį straipsnį dienraščio 
birželio 25 d. numeryje at
sakė Pabaltijo Kilmės Ame
rikiečių Komiteto (Joint 
Baltic American National

vimo laiko. Ten po praneši
mų būna paklausimų ir pa- 
prašymų paaiškinti kaip 

vykdė, nes ir kiti sky-
riai norėtų vykdyti. Senes
nieji prisimename, kad ir 
Lietuvoje suvažiavimuose 
skyrių - padalinių praneši
mai būdavo suvažiavimų es
minė dalis.

Įdomus siūlymas sudaryti 
net 6 komisijas ir komisijose 
posėdžiauti. Manyčiau, kad 
jo siūlomas 6 reikėtų jungti 
į 3 ir jos turėtų posėdžiauti 
ne tuo pat laiku, nes daugu
ma atstovų norėtų dalyvauti 
visų komisijų posėdžiuose. 
Priimant siūlymą posė
džiauti ir komisijose reikėtų 
Kr. Tarybos suvažiavimų 
viena ar pusantros dienos il
gesnių. jonas Normantas

Committee) pirmininkas 
Gunars Meierovics. Jo žo
džiais, Holt ignoruoja ’’žmo
giškuosius elementus”, į ku
riuos reikia atsižvelgti for
muluojant užsienio reikalų 
Eolitiką, ir susmulkina svar

ias problemas. Esą, netei
sėtas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos aneksavimas reiš
kia virš šešių milijonų žmo
nių pavergimas; daugelis jų 
aktyviai tebesiekia nepri
klausomybės: ’’Nepripazin- 
damos sovietų invazijos, JA 
V-bės patvirtina savo įsipa
reigojimą puoselėti laisvą 
apsisprendimą ir žmogaus 
teises. Ši politika toli gražu 
nėra anachronistinė diplo
matinė fikcija, bet gyvybinis 
realistinio požiūrio į Sovietų 
Sąjungą elementas”, prime
na Meierovics. (ELTA)

Sovietai garsiai skelbia, 
kad jų santvarkoje valstybė 
atskirta nuo bažnyčios, bet 
stebėtina, kad nežiūrint to 
valstybė visą laiką kišasi į 
bažnyčios reikalus. Okupuo
toje Lietuvoje veikia visam 
kraštui vienintelė kunigų 
seminarija Kaune. Jos stu
dentų skaičių apriboja vals
tybė, stoją į kunigų semina
riją turi gauti valdžios leidi
mą, slaptoji policija visą lai
ką šantažuoja studijuojan
čius, valdžios pareigūnai sa
vo nuožiūra gali neleisti ir 
šalinti studijuojančius.

Kaip L.K.B. Kronika 
skelbia, prieš tokį sovietinės 
konstitucijos laužymą ir 
tiesioginį valstybės kišimąsi 
į bažnyčios reikalus Lietu
vos kunigai pareiškė viešą 
protestą atitinkamiems 
valstybės organams. Kaip 
žinia, sov. vyriausybė su jo
kiais protestais ir net su 
liaudies nusistatymais nesi
skaito.

TELEGRAMA JAV 
PREZIDENTUI

JURGUČIŲ REIKALU
VLIKo pirmininkas Dr. K. 

Bobelis gegužės 21 d. pa
siuntė prezidentui Reaganui 
telegramą, prašydamas pa
remti Amerikos piliečio 
žmoną, Mariją Jurgutienę 
su dukra Daina. Šiomis die
nomis Maskvon nuvykusi 
Jurgutienė pradėjo badauti, 
reikalaudama leidimo jai su 
dukra išvykti Amerikon pas 
vyrą ir tėvą, muziką Aloyzą 
Jurgutį, Chicagoje.

VLIKo telegramoje pa
brėžta, kad Jurgučių šeimos 
pastangos susijungti trunka 
jau 8-rius metus, ir kad 
valstybės departamentas 
bei Amerikos ambasada 
Maskvoje padėtį žino.
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Ir sulaukėme svečių..
GEELONGO VYTIS
APLANKO MELBOURNĄ

Sekmadienį, liepos 11 d., 
Geelongo Sporto Įdubas Vy
tis atvyko į Albert Park su
lošti draugiškų krepšinio 
rungtynių su Melbourno 
Sporto klubu Varpu. Vyres
nieji varpiečiai turbūt atsi
mena šitokius susitikimus 
prieš porą metų. Malonu, 
kad ryšiai tarp Vyčio ir Var
po vėl sustiprėjo.

Programa prasidėjo antrą 
valandą vyrų ir mergaičių 
žemiau 18 m. rungtynėmis. 
Varpo vyrų komanda gražiai 
išsirikiavo pasipuošę gelto: 
nais baltiniais su Varpo 
ženkliuku. Klubui parūpino 
baltinius Angelė Kristens ir 
visos komandos juos įsigijo. 
Varpiečiai rungtynes stip
riai ir lengvai išlošė 68-46. 

Sporto klubo Kovo baliaus ’’Čikagos gangsteriai”.

Skelbimas
ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Palyginimas įvairių Dievo Šventosios Dvasios veikimų 
su tuo, ką Šventasis Raštas sako apie veikimą nešventos 
Šėtono dvasios, pagelbės mums suprasti ką tikrybėje 
reiškia žodis dvasia. Įvairūs Šventosios Dvasios veikimai 
apibūdinami tokiais užvardinimais, kaip ’’Kristaus Dva
sia”, ’’šventumo Dvasia”, ’’tiesos Dvasia”, ’’šventoji paža
dėjimo Dvasia”, ’’nuolankumo Dvasia” ’’Malonės Dvasia” 
ir ’’pranašavimo Dvasia”.

Įvairūs Šėtono dvasios apsireiškimai gi apibūdinami 
tokiais pavadinimais, kaip ’’baimės dvasia”, ’’vergijos 
dvasia”, ’’pasaulio dvasia”, ’’paklydimo dvasia”, ’’užmigi
mo dvasia” Nė vienas juk nemanys, kad taip vartotas 
žodis dvasia, kuomet pritaikomas įvairiems Šėtono įtakos 
pasaulyje apsireiškimams, reiškia kad yra kokie tei as
meniška ’’nešventoji dvasia”, viename ir tame pat asme
nyje su velniu.

GIMĘS IŠ DVASIOS

Šventajame Rašte randame daug apibūdinimų apie 
Šventosios Dvasios veikimą krikščionių širdyse ir 
gyvenimuose. Vienas tokių apibūdinimų yra ’’gimimas”. 
Tuo žodžiu išreiškiamas naujo gyvenimo prasidėjimas, ir 
tokį darbą atlieka Šventosios Dvasios galybė: Šitas 
naujasis gyvenimas, kuomet bus pilnoje to žodžio pras
mėje ’’gimęs”, bus taip labai skirtingas nuo žmogiškojo 
gyvenimo, kad Jėzus apie tai pasakė: ’’Vėjas pučia kur 
nori; girdi jo ūžimą, bet nežinai, iš kur jis ateina ar kur 
eina: taip yra ir su kiekvienu, kurs gimė iš Dvasios”. — 
Jono 3:8.

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Ba&nskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

Daugiausiai taškų Melbour- 
nui sumetė R. Leknius ir A. 
Milvydas, abu po 20 taškų. 
O, už Geelongą S. Karpuška 
sumetė 16 taškų.

Tuo pačiu laiku įvyko ir 
mergaičių rungtynės. Šios 
rungtynės buvo Melbourno 
žiūrovams labai įdomios, nes 
buvo mūsų mergaičių pir
mas pasirodymas kaip ko
manda. Penkios susijaudi
nusios lošėjos išsirikiavo 
prieš savo tėvelius. Bet Vy
čio mergaitės, jau seniai su
sipažinusios su šiuo sportu 
laimėjo 6-24. Varpietės pra
dės lošti kas savaitę Albert 
Parke ir tikimės, kad kai 
ateis laikas šitoms koman
doms vėl susitikti per atei
nančią sporto šventę, Varpo 
komanda pasirodys daug 
stipresnė.

Vytis neatsivežė savo 

moterų komandos, tai nusi
minusios Varpo lošėjos 
pasidalino į dvi komandas ir 
tarp savęs lošė trumpas 
rungtynes. Ši komanda lošia 
Albert Parke kas savaitę 
”B” klasėje ir pasiekė trečią 
vietą.

Paskutines rungtynes lo
šė berniukai žemiau 18 me
tų. Dalis Varpo sportininkų 
negalėjo dalyvauti, bet vis- 
tiek rungtynės buvo įdo
mios. Rezultatai Geelongo 
naudai 35-39. Jauni, kaip ir 
vyresnieji, greitai, smarkiai 
ir stipriai vedė žaidimą. 
Nors Geelongas išlošė rung
tynes, Melbournas nepasi
davė ir antram puslaiky be
veik pasivijo vytiečius. To
dėl rungtynės pasidarė labai 
įdomios ir nenuobodu buvo 
žiūrėti.

Pasisekė ir vyrams tinkli- 
ninkams susitikti University 
High School rungtynėse. 
Stipresnė Melbourno ko
manda išlošė 3-0.

Po visų rungtynių, Varpo

Kovas dėkoja
Nuoširdžią padėką reiškiame gausiai atsilankiusiems į 

sporto klubo Kovo metinį balių svečiams, kurių tarpe 
matėsi iš Canberra, Wollongong ir Newcastle apylinkių, 
ir tuo mus gražiai parėmusiėms.

Didelis ačiū dovanų aukotojams mūsų loterijai, kurie ją 
praturtino ir paįvairino. Aukojo p.p. Cibai atostogas 
dviem asmenim Fiji salose, T. Dambrauskienė didžiulį 
tortą, D. Karpavičienė keramikos kūrinį, E. Kubbos 
paveikslą, E. Lašaitis medžio drožinį, firma Slezinger 
lauko teniso raketes ir golfo sviedinukus, L. Urbonas 
paveikslą ir Eazy Club linksmiausią vakaro premiją.

Dėkojame Dr. A. Viliūnui, paskyrusiam metinę $ 200 
premiją mūsų iškiliesiems sportininkams, premijas įtei
kusiam baliaus metu. Tikimės, kad Dr. A. Viliūno gražus 
žestas paskatins ir kitus lietuvius susidomėti mūsų spor
tuojančiu jaunimu ir jį moraliai ir finansiniai paremti. 
Premijos skirtos sportininkei Carol Noble ir Garry 
Atkinson.

Džiaugiamės, kad Kovo klube turime jaunimo, kurio 
pastangomis galėjome išpuošti salę, mielus svečius pa
vaišinti vynu ’’Punch” ir sukurti nuotaiką, kur svečiai ga
lėjo savo draugų ir koviečių tarpe gražiai pasilinksminti.

Sportiškas ačiū Kovo komiteto nariams — Nitai Grin- 
cevičiūtei-Wallis, Rimui Mickui už jų darbą, laiką ir 
rūpestį ir drauge pasveikinti už vieną iš geriausių baliaus 
programų.

Ačiū mūsų žinomai dainininkei Gražinai Hurba ir jos 
talkininkams šokėjams bei vyrų kvartetui iš trijų solistų.

Esame dėkingi Syd. Liet. Klubo direktoriams ir vedė
jai už bilietų platinimą ir visokeriopą pagalbą.

Baliaus metu pagrindinę ”100 Club” premiją laimėjo 
Nr. 86 - p. B. Sidarienė.

Sporto Klubo Kovo Valdyba

LAIŠKAS REDAKCIJAI

P. Redaktoriau,
Demokratiškuose kraš

tuose laikraščiuose talpina
ma partijų politikos kritika 
yra sveikas ir priimtinas 
reiškinys tiktai tada, kai 
partijos politika yra kores
pondentui pilnai žinoma ir 
teisingai patiekta. Peržen
gimas šių taisyklių toleruo
jamas tiktai politinės srovės 
spaudoje — t.y. politinių 
partijų žurnaluose — ir tuo 
)ūdu nepritinka A.L.B. 
aikraščiui ’Mūsų Pastogei”.

Straipsnis ’’Atviri Drau
gams” (’’Mūsų Pastogė” Nr. 
27, 12.7.82) kritikuojantis 
A.L.B. politiką rimtai nu
klysta nuo tiesos liečiant 
viešai paskelbtą, ir australų 
spaudą skaitantiems žino
mą, A.L.P. politiką bran
duolinių ginklų, atominių 
laivų ir Australijos gynybos 
sutarčių klausimu. Tuo būdu 
straipsnis, ir ’’Mūsų Pasto
gė”, nepriimtinai propaguo
ja politinę propogandą.

Spausdinimas politinės 
propagandos ne vien kom

•klubas paruošė vaišes Lie
tuvių Namuose visiems lo
šėjams, tėvams ir drau
gams. Susirinko visi ir sma
giai užbaigė dieną. Beveik 
visi namiškiai jau seniai pa
žįsta svečius ir buvo visiems 
proga pasikalbėti ir pasi
linksminti po rimtų rungty
nių.

Varpo klubas širdingai 
dėkoja Geelongo klubui už 
atsilankymą ir tikimės, kad 
vėl atsiras proga draugiškai 
susitikti. Klubas dėkoja p. 
V. Balnionienei kuri vėl pa
aukojo savo laiką suorgani
zuoti vaišes, ir dėkui visiems 
talkininkams už pagalbą.

Melbourniškė

promituoja Bendruomenės 
organų akciją bei ryšius su 
abiem pagrindinėm politi
nėm partijom bet užgauna 
pavienius Bendruomenės 
narius ir konstatuoja nusi
žengimą redaktoriui Bend
ruomenės duotam pasitikė
jimui.

Turėdamas ’’Mūsų Pasto
gės” gerbūvį mintyje, ti- 
kiuosiu kad šis prasižengi
mas nepasikartos.

Su pagarba

D. Kairaitis

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

i------------------------------------------------------------ ----------------------- i
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Jaunimo 
veikloj

PLJS DARBO DIENOS 
SAVAITGALIS

Rugsėjo 4-5 d.d. įvyks 
PLJS darbo dienos savait
galis Dainavos stovyklavie
tėj. Programoje pramatyta 
dvi dalys, šeštadienį įvyks 
PLJS politinė konferencija, 
o sekmadienį V PLJK pa
ruošiamieji kursai.

Politinės konferencijos 
programą globos PLJS poli
tinė komisija, kurią sudaro 
PLJS vicepirmininkė politi
niams reikalams Ginte Da- 
mušytė, Linas Kojelis, Vik
toras Nakas ir Rimantas 
Stirbys. Konferencijos 
tema: ’’Informacija ir įtaka”. 
Konferencijoj bus stengia
masi suvesti žodį su darbu, 
būtent, idėjinę veiklą su 
konkrečiais darbais. Be kita 
ko, bus svarstomas infor- 
mavimasis ir būdas infor
muoti kitataučius.

V PLJK paruošiamuosius 
kursus praves Kongreso 
ruošos komitetas, kuriam 
vadovauja Violeta Abariūtė. 
Pramatoma supažindinti 
dalyvius su Kongreso pro
grama per ’’Kongreso vado
vą” ir duoti siūlymų kraštų 
atstovams, kaip jie gali tin
kamai pasiruošti.

Norintieji dalyvauti PLJS 
darbo dienos savaitgalyje 
kreipiasi pas Gintę Damu- 
šytę, 91-26 85th Avė., 
Woodhaven New York 
11421, tel. (21) 441-2179. 
Registracija uždaroma rug
pjūčio 24 d.

Žinelės
TOMO VENCLOVO ŠEIMA 

JAU VAKARUOSE

Poeto ir disidento Tomo 
Venclovos, kuris į Vakarus 
pateko 1977 m. neseniai bu
vo išleista žmona Natalija ir 
dukra Marytė. Dabar visa 
šeima gyvena New Yorke, 
kur Tomas profesoriauja 
Yale universitete.

LIET. KNYGA 
MELBOURNE

Didelis ačiū jiems, šie 
Melbourno Lietuvių Biblio
tekos rėmėjai aukojo: Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menė per ALB Krašto Val
dybą prisiuntė 60 pavyzdi
nių knygų - vadovėlių, tin
kamų jaunimo lituanistiniam 
ugdymui. J. Petraitis - Lie
tuvos banko 100 litų bank
notą. Po $ 5 - B. Juodeškie- 
nė, J. Noreikienė.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas
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' Informacija
SVEČIAS IŠ 

TASMANIJOS
Rugpiūčio 29 d., sekma-- 

dienį, 3 vai., Lietuvių Kltibe, 
Bankstowne, Baltic News 
redaktorius ir Friends of 
Captives veikėjas p. A. Taš- 
kūnas padarys viešą prane
šimą apie mūsų sąžinės kali
nius Sovietų S-goje bei apie 
žmogaus teisių padėtį Lie
tuvoje. Tautiečiai kviečiami 
kuo skaitlingiau dalyvauti 
pasiklausyti svečio iš Tas
manijos.

♦ ♦
Panašų pranešimą anglų 

kalba p. Taškūnas padarys 
rugpiūčio 28 d., šeštadienį, 3 
vai., irgi Lietuvių Klube. Į šį 
pranešimą pakviesta eilė 
parlamento narių, etninių 
grupių atstovų ir žmogaus 
teisių organizacijų veikėjų.

Lietuviai, kurie norėtų 
dalyvauti šiame parengime, 
E rašomi kreiptis į Aust, 

lietuvių Dr-jos Žmogaus 
Teisėms Ginti Komiteto na
rius ir iki rugpiūčio 20 d. 
užmokėti po $ 12 asmeniui 
priėmimo išlaidom padengti.

Komiteto narių telefonai: 
Dr. D. Kairaitis 86 3823, Dr. 
I. Venclovas 639 00t)l, L. 
Cox 631 3688, V. Patašius 
55 4640, V. Šliogeris 50 8846

Aust. Liet. D-jos Žmogaus 
Teisėms Ginti Komitetas

DAINOS CHORE

Mirus Elenai Jurkūnienei, 
vietoj gėlių aukojo $ 10 Dai
nos choro reikalams E. ir J. 
Bartkevičiai (senj.).

K. ir N. Butkai, Funeral of 
Distinction savininkai Dai
rios chorui paskyrė $ 250. 
Nuoširdus ačiū.

Dainos choras, kaip ir ki
tos kultūrinės organizacijos 
savo laiku buvo padavusios 
prašymą dėl finansinės pa
ramos, kurią N.S.W. valdžia 
per Ethnic Affairs Commis
sion neva siūlė.

Informuojame visuomenę, 
kad. šis mūsų prašymas buvo 
atmestas," nepatiekiant 
priežaščių. Turime daryti 
savo išvadas. Yra organiza
cijų ir grupių kurios susilau
kė gan stambios paramos. 
Gal mūsų vėliava yra ne tos 
spalvos?

A. Kramilius 
Dainos choro pirm.

Vakarų spauda praneša, 
kad Afganistane padažnėjo 
sovietų karių perbėgimų į 
afganistaniečių laisvės ko
votojų pusę. Perbėgėlių tar
pe daugiausia nerusai kariai 
musulmonų tikėjimo.

Pasaulio futbolo varžybas, 
kurios įvyko Madride, Ispa
nijoje, laimėjo italai. Antroji 
vieta atiteko vokiečiams ir 
trečioj vietoj paliko lenkai.

ŽIDINIO LITERATŪRINĖ
POPIETĖ

Sydnejaus Skautų Židinys rugpiūčio 8 d. Lietuvių 
Klube, Bankstowne ruošia LITERATŪRINĘ POPIETĘ, 
tema ”Ir vis dėl to juokimės!..” Programoje lietuvių 
autorių jumoras ir satyra.

Židiniui talkina Sydnejaus lietuviai aktoriai ir dailiojo 
žodžio mėgėjai. Įėjimas laisvas. b.ž.
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DĖMESIO!

Vilniaus universiteto stu
dentė lietuvaitė Ženetė 
Maksimavičiūtė apie 18 
metų ieško jaunuolio ar jau
nuolės - plunksnos draugo. 
Rašyti adresu: Lithuania, 
USSR, Vilnius 40, Švyturio 
gatvė 6-62.

I 
4.

ML KLUBAS KVIEČIA 
ATSILIEPTI

Artėjant Lietuvių Die
noms, ML Klubo Taryba 
nutarė įtaisyti antrą barą 
Jubiliejinėje salėje. Tas pa
lengvins aptarnavimą ir iš
vengsime didesnio susigrū
dimo. Remontas viršutinėje 
Lietuvių Namų dalyje jau 
pradėtas.

Klubo Taryba numato, 
kad atidarius antrą veikiantį 
barą, bus trūkumas baro 
tarnautojų, ypatingai Lietu
vių Dienų savaitėje.

Klubo Taryba kviečia su
interesuotus asmenis, kurie 
norėtų pasipraktikuoti baro 
aptarnavimo darbe, atsi
liepti ir kreiptis į Klubo Ta
rybos pirmininką Juozą 
Petrašiūną. Apmokymas tę
sis maždaug tris savaitga
lius, veltui, o tada įsigiję jau 
baro aptarnavime patyrimo, 
prireikus, bus kviečiami 
bare dirbti ir bus atlyginami 
pagal galiojantį minėto dar
bo tarifą.

Alisa Baltrukonienė 
ML Klubo Tarybos sekr.

SYDNEJAUS ’’AUŠROS” TUNTAS, ŽIDINYS IR 
TĖVŲ KOMITETAS ruošia tradicinį

KAUKIŲ BALIŲ
rugpiūčio 14 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro Lietuvių Klube, 
Bankstowne.

Kaukių Paradas, premijos geriausioms kaukėms, tur
tinga loterija, laimės šulinys ir t.t.

Bilietai: Suaugusiems $ 5, 
pensininkams ir moksleiviams $ 3

Bilietus bei stalus užsisakyti pas Klubo vedėją J. Kal- 
govą (tel. 708 1414, M. Cox (tel. 6315539), V. Šliogerį (tel. 
50 8846) ir V. Gaidžionį (tel. 709 5581).

’’AUŠROS” TUNTAS

VISAIP
DARIAUS - GIRĖNO 

MINĖJIMAS

Sydnejaus Šaulių Kuopos 
Valdyba liepos 18 d. surengė 
Dariaus ir Girėno minėjimą, 
tokia tvarka:

11.30 vai. šauliai organi
zuotai su vėliava dalyvavo 
pamaldose St. Joachims 
bažnyčioje. Pamaldų metu 
giedojo bažnytinis choras. 
Prelatas P. Butkus per pa
mokslą tarė pritaikintą žodį.

3 vai. Bankstowne, Lietu
vių Klubo salėje, įvyko iš
kilmingas minėjimas, kurį 
pradėjo š.k.v. pirm. S. Pa- 
čėsa. Tragiškai žuvusieji 
Atlanto nugalėtojai pagerbti 
vienos minutės susikaupi
mu. Prelatas P. Butkus su
kalbėjo invokaciją. A. Jūra- 
gis skaitė gerai paruoštą 
paskaitą. Danutė Karpavi- 
čienė padeklamavo eilėraštį. 
Po to, į sceną iškviesti šau-

t SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE * 
*16-18 East Terrace Bankstown. Tel 708 1414} 
į *
* Rugpjūčio 21 d., HL 7.30 vai., JŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ 

Laimingi durų prizai; Vynas veltui; 
Įėjimas laisvas.

Rugpiūčio 14 d., šešt., 7.30 vai.,
TRADICINIS SKAUTŲ KAUKIŲ

BALIUS
Piniginės premijos už geriausias 
kaukes.
Įėjimas $ 5 asmeniui, $ 3 moksleiviams.

Rugpjūčio 21 d., šešt., 7.30 vai., 
SIRŲ SAVIŠALPOS VAKARIENĖ 

IR ŠOKIAI
Uždaras vakaras, įėjimas į auditoriją 
tik su bilietais. Kitaip klubas adaras 
normaliai.

Klubo biblioteka veikia kiekvieną sek
madienį 1-4 vai. Skaitykla veikia Klubo 
valandomis.

PALAIDOTAS ALGIRDAS 
ANDRĖJŪNAS -

POGIRSKIS

Liepos 7 d. Woronora 
krematoriume sudegintas 72 
metų Algirdas Andriejūnas, 
gyvenęs Yagoona priemies
tyje. Paliko našlė žmona 
Adelė, dukra Danutė, bei 
sūnūs Algirdas ir Petras.

Religinį patarnavimą su
teikė luteronų pastorius 
Russ.

liai Košt. Ankus ir J. Gata
viems, kuriems už nuopel
nus šaulių kuopai ir LŠST v. 
pirm. S. Pačėsa prisegė 
Šaulių žvaigždės medalius.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu, o vėliau vyko loteri- 
; a, kurią pravedė A. Krami- 
ius. Po loterijos, įvyko šau- 
ių ir svečių kukli vakarienė, 
curios metu pasikalbėta ir 
pasidalinta įspūdžiais.

JSP
**♦

Sydnejuje sklinda gandai, 
kad pasitraukęs Dainos cho
ro dirigentas p. B. Kiveris, 
bet oficialiai tų gandų choro 
vadovybė nei paneigė, nei 
patvirtino. Pastaruoju metu 
choro repeticijas praveda p. 
Birutė Aleknaitė.

* * ♦
Patirta, kad iš Anglijos 

atvyksta į Sydnejų koncer
tuoti pagarsėjęs St. John 
kolegijos Cambridge ber-

TAUTOS FONDE

Mirus savanoriui - kūrėjui 
Vincui Juzėnui vietoj gėlių 
aukojo Tautos Fondui:

Po $ 20 Sydnejaus Ramo
vės skyriaus valdyba, P. ir 
B. Ropės.

Po $ 10 P. ir E. Nagiai, C. 
or P. Protai, L. E. Šilai, L. ir 
H. Karveliai ir K. Preikšą.

Prisimindama nukankintą 
Sibire brolį Juozą Mockpet- 
rį, Lietuvos laisvės reika
lams paskyrė $ 30 sesuo 
Agota Ankienė.

Ačiū už nevystančias gė
les.

Tautos Fondo Atstovybė

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad rugpiūčio 8 
d., sekmadienį, po Literatū
ros Popietės, Lietuvių Klu
be šaukiama židiniečių suei
ga.

Tėvūnas
PADĖKA

Mieliemas darbuotojams 
p.p. Elvirai Belkienei, Auš
rai Juškienei, dailidei Kazi
mierui Belkui, Elektrikui 
Vytautui Tarvydui, padėju
sioms man suruošti Danutės 
Karpavičienės keramikos 
parodą, nuoširdžiai dėkoju.

Genovaitė Kazokienė 

niūkų choras, kurio koncer
tai įvyks rugpiūčio 20 ir 22 
d.d. Koncertus organizuoja 
Musica Viva.

* ♦ *
Dainos choro viduržiemio 

vakaras įvyks rugpiūčio 28 
d., šešt. Syd. Lietuvių Klu
be. Šiam vakarui Dainos 
choro dirigentė Birutė 
Aleknaitė ruošia visai naują 
ir originalią programą.

* * *
Neseniai į Sydnejų buvo 

užsukęs beatostogaujantis 
kun. Mykolas Jodka iš Ar
gentinos. Jis gražiai kalba 
lietuviškai, bet su lietuviais 
Argentinoje ryšių nepalai
ko.

Pamflė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown. N.S.W., 2200
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reizgys, V 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200 
Administracijos tel. 709 4846

Jie nuoširdžiai 
remia

Mūsų Pastogę
’’MŪSŲ PASTOGEI”

AUKOJO
S. Bernotas NSW $ 5
A.E. Eskirtas VIC $20
P. Antanaitis NSW 20
Pr. Sakalauskas NSW $ 5
K. Pelurytis NSW $ 5
A. Jakštas NSW $ 5
A. Dilba TAS $ 10
G. Van Hoof NSW $ 5
J. Janavičius NSW $ 4
V. Pažereckas VIC $20
J. Miliauskas WA$10
Vyt. Vaitkus VIC$ 5
Alf. Jantauskas NSW $ 6
V. Petrėnas SA$ 5
Br. Leitonas VIC$ 5
Dr. J. Kaunienė VIC $30
J. Jankienė TAS$ 5
V. Ratkevičius SA $10
S. Paulauskas NSW $ 5
S. Žiemelytė Canada $ 20
D. Bižienė NSW $ 5
Vyt. Karpavičius NSW $10
S. Gintahenė NSW$ 5
Dr. S. Statkus VIC$ 5
V. Kalvaitis VIC$ 5
A. Grikelis VIC$ 5

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

’’Mūsų Pastogės” 
Administracija

■ I I ■

Daugiakultūrinė televizi
jos stotis 0/28 numatoma 
praplėsti į kitus Australijos 
miestus ir provinciją. Toks 
televizijos siųstuvas dabar 
aptarnauja tik Sydnejų ir 
Melbourną. Tam tikslui pa
skirta 13 milijonų dolerių. 
1982-83 m. programoje nu
matyta, kad T.V. 0/28 prog
ramos būtų matomos Can- 
berroje ir apylinkėse (Goul- 
burn, Cooma), 1983-84 m. - 
Newcastle, Wollongong, 
Adelaide, Brisbane, 1984-85 
- Hobart, Perth, Darvin.

♦»*

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

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

, . . < Printed by Rotor Pęess Ltd.
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