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LIETUVIAI AFGANISTANE
ŽŪVA MŪSŲ VAIKINAI AFGANISTANE 

Iš pogrindžio ’’Aušros” Nr. 30(70)

Jau beveik treji metai, kai 
Afganistane liejasi kraujas. 
Į ramią, jokiomis politinėmis 
kovomis nepaliestą žemę, 
įsibrovę okupantai sukėlė 
brolžudišką kraują. Šiame 
kare priversti dalyvauti ir 
kitų tautų atstovai: ukrai
niečiai estai, latviai, lietu
viai. patys engiami, jie pri
versti paklusti brutaliems 
rusų karininkų įsakymams, 
lieti savo ir afganų kraują.

Vis daugiau ir daugiau 
tragiškų žinių apie žuvusius 
Afganistane lietuvius. Žu
vusieji atvežami cinkuotuo
se karstuose ir laidojami 
paslapčiomis. Motinoms ne
leidžiama pamatyti savo žu
vusių sūnų. Nors ir kaip 
prašė kareivių atidaryti žu
vusiojo A. Bulevičiaus (Vil
kaviškio ra j., ’’Komunizmo” 
kolūkis) karstą motina, nie
kas jos ašarų nepasigailėjo, 
nesugraudino karininko jos 
veiksmas ir raudos. Kitoms 
motinoms, jeigu ir pavyksta 
išmaldauti atidaryti cinkuo
tą karstą, geriau nebūna: 
randa tik kareivišką kepurę 
ir smėlio saują. Taip atsitiko 
Švenčionėlyje, Valkininkuo
se ir kitur.

Tačiau blogiausiai atsitiko 
vienai vilniečių šeimai. Tė
vai verkę, maldavę prašy
dami kareivius leisti atida
ryti karstą. Viskas buvo 
veltui. Tada giminės nugir
dė kareivius ir jų karininką. 
Tie, degtinės apsvaiginti, 
pažeidė įsakymus ir atidarė 
karstą. Bet tėvams būtų bu
vę geriau, jeigu nebūtų 
karsto atidarę. Karste gulė
jo ne jų sūnus, o kažkoks 
azijietis. Šaunioje sovietinė
je kariuomenėje, kur tokia 
puiki tvarka, sumaišė jų sū
nų su tuo azijiečiu ir čia at
vežė. Aišku, pradėta ieškoti, 
kur nuvežtas žuvęs vilnie
tis. Tačiau karininko ir ka
reivių, nusižengusių ”usta- 
vams”, likimas nepavydėti
nas.

Žuvusieji lietuviai karei
viai laidojami paslapčiomis, 
padedami karinių komisari
atų. Tik slapta palaidoti ne 
visada pavyksta.

1980 m. vasarą Afganis
tane žuvo 20 metų šilutiškis 
Vladas Čereška. Apie tai, 
kad į geležinkelio stotį atveš 
Vladą, sužinojo jo draugai. 
Jie visi laukė stotyje. Tačiau 
tą dieną karsto nesulaukė. 
Nesulaukė ir kitą dieną. Tik 
trečiąją dieną atvežė žuvu
sįjį. Jaunimas paėmė iš ka
reivių karstą ir atvežė į Vla
do namus M. Melninkaitės 
gatvėje (Šilutė). Saugumas, 
matydamas jaunimo pasi
piktinimą, buvo išsigandęs, 
įsakė laidoti anksčiau, negu 
buvo nuplanuota. Karstą 
turėjo nesti kareiviai, bet 
jaunimas neleido. Tada ban
dė karstą nešti milicininkai, 

bet Vlado draugai vėl nelei
do. Bandė karstą nešti sau
gumiečiai, bet jaunuoliai ir 
iš jų atėmė karstą. Eisena 
nusitęsė miesto gatvėmis. 
Vlado draugai uždegė fake
lus, nors aplinkui einantys 
rūstūs saugumiečiai įsakė 
juos gesinti. V. Čereškos 
laidotuvės tapo savotiška 
manifestacija, protestas 
prieš priespaudą ir tą politi
ką, kai prieš savo valią ir už 
svetimųjų interesus žūva 
mūsų broliai. Nuo to laiko 
sunerimęs Lietuvos saugu
mas įsakė kuo tyliausiai, pa
slapčiomis laidoti žuvusius 
Afganistane.

Žūva mūsų vaikinai toli- 
mąjame Afganistane. Kars
tus atveža į Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą, Alytų, Panevėžį, 
Šiaulius, Druskininkus ir 
kitus miestus. Atveža į visus 
rajonus. Atveža ir į kaimus. 
Žūva nepamatę savo jau- 
»»-<sičs, žūva, palikdami ver
kiančius tėvus, jaunas žmo
nas, tik ką gimusius savo 
vaikučius. Kas suskaitys tas 
ašaras? Kas pasvers skaus
mą? Kas pagaliau išmatuos 
jų pačių pergyvenimus?

Teko kalbėtis su jaunu 21 
metų vyruku, grįžusiu iš 
Afganistano. Visas pražilęs, 
drebantis, susenęs. Norėjau 
paklausinėti jį apie jo var
gus ten, tačiau kalbėti apie 
tai jis negalėjo. Per daug 
šiurpių ir baisių dalykų iš
gyveno. Jautriam geram 
žmogui gyvenimas jau su
gadintas.

Okupacinei tarnybai Af
ganistane siunčiami daž
niausiai geri jaunuoliai, tau
tiškai susipratę, gerai besi
mokantys studentai. Ar tai 
atsitiktinumas?

Su vienu grįžusiu iš Afga
nistano kareiviu pasisekė 
pasikalbėti laisviau. Ryškiai

Įvyk
Penktoji išeivijoje latvių 

dainų šventė šiais metais 
įvyko D. Britanijoje Leeds ir 
Bradford miestuose liepos 
27 — rugpiūčio 1 d.d. Šven
tėje dalyvavo latvių iš kitų 
Europos kraštų, Šiaurės 
Amerikos, net Australijos.

Irako — Irano karas tebe
vyksta. Irakiečiams pavyko 
sustabdyti Irano žygiuojan
čią kariuomenę ir vietomis 
net atmušti. Spėjama, kad 
Irakas gavęs naujų ginklų iš 
Sov. Sąjungos.**♦

Londone vėl pradėjo 
sproginėti airių išlaisvinimo, 
armijos bombos. Pastaruoju 
metu išsprogdintos jau trys 
viena po kitos Viešose vieto
se bombos. Žuvo eilė anglų

LAIVELIAI. Aliejus (1945)J. Bagdonas

matėsi, kaip jis pasikeitęs, 
grubus, net sužvėrėjęs. Jis 
taip ir sakė: mes'ten matė
me ir darėme tai, kad mūsų 
jau niekas nestebina. Jis pa
sakojo, kaip kareivių būrys, 
eidamas per kaimą, šaudo į 
bet ką. Ir jis šaudė, nes ki
taip pats bus nušautas. Dar 
ir dabar su siaubu prisime
na, kaip nušovęs jauną gra
žią merginą. Jis pasakojo, 
kaip grupėmis po 20-30 
žmonių šaudo afganų sukilė
lius, prieš tai sulaužę jiems 
kaulus japonų kovos karate 
metodais. Pabaigoje jis pa
sakė:

— Užsienis težino tik ma
žą dalį tiesos apie Afganis
taną. Labai labai mažą:.. 
Dabar aš suprantu, kodėl 
Sovietų Sąjungos vėliava 
yra raudona. Ji permirkusi 
afganų, vengrų, lenkų, estų, 
latvių, lietuvių krauju!

S. Žiemys

■ —. *• • i a i
karių ir civilių Londono gy
ventojų. *♦*

Vak. Vokietijos kancleris 
H. Schmidt savo atostogas 
praleido Kalifornijoje, kurių 
metu susitiko su savo senu 
draugu dabartiniu JAV 
valstybės sekretorium 
George Schultz’u, kuris 
paskirtas vietoj pasitrauku
sio A. Haig. Taip pat kanc
leris lankysis ir Kanadoje 
susitikdamas su min. pirm. 
Troudeau.

Švedijos pakraščiais pa
dažnėjo pastaruoju metu 
Eovandeninių neišaiškintų 

livų plaukiojimai, kurie pa
žeidžia Švedijos 
integralumą.

LIETUVIAI
Prisimenate anais metais 

Lietuvių Dienų mėtų viešė
jusią dainininkę Neriją Lin
kevičiūtę, kuri drauge su 
dainininku Bernardu Pra
puoleniu labai sėkmingai 
koncertavo Lietuvių Dieno
se Melbourne ir atskirose 
kolonijose? Nerija šiais me
tais ištekėjo už aktyvaus 
bendruomenės darbuotojo 
Romo Kasparo, kuris dirbo 
Pasaulio Liet. B-nės Valdy
boje, buvo ’’Pasaulio Lietu
vio” vienas iš redaktorių. 
Sveikiname laiminguosius!

♦ * ♦
Dvejus metus išbuvę Va

sario 16 gimnazijos direkto
rium Vokietijoje Jonas Ka
valiūnas iš U.S.A, pasitrau
kė iš pareigų. Naujuoju 
gimnazijos direktoriumi 
pakviestas Andrius Šmitas, 
buvęs Vasario 16 gimnazijos 
auklėtinis. Jis taip pat įsipa
reigojo dirbti dvejus metus.**♦

Lietuvių Enciklopedijos 
papildymų tomas jau ren
giamas, bet iki šiol tebėra 
labai silpnas atsiliepimas jį 
įsigyti. Jeigu nesusidarys

CARNIVAL 1982

Šių metų N.S.W. vyriau
sybės organizuojamas ’’Car
nival ’82” įvyks rugsėjo 
11-19 d.d. Per visą valstiją 
kultūrinės ir etninės grupės 
šiam metiniam įvykiui jau 
ruošiasi. Karnivalo šūkis 
’’Visi australai susiburkime” 
palieka kaip ir pernai. Norį 
karnivale dalyvauti, regis
truojasi į karnivalo koordi
nacijos įstaigą Level 6, 
State Office Block, Phillip 
St., Sydney. Koordinatorius 
Joan Simms (tel. 20576, ext. 
4250).

SVETUR
pakankamas skaičius pla
nuojamo L. Enciklopedijos 
papildymų tomo užsisakan
čių, tomas gali ir nepasiro
dyti. Suinteresuotieji būsi
mu L.E. papildymų tomu 
prašomi skubiai pasiųsti 
savo užsakymą. Su užsaky
mu pinigų siųsti nereikia, 
nes leidėjui svarbu, ar susi
darys pakankamas prenu
meratorių skaičius. Užsaky
mus siųsti: Lietuvių Enci
klopedijos Leidykla, 395 W. 
Broadway, South Boston, 
Mass. 02127, U.S.A.

*♦*
Rugpiūčio 15 - 22 d.d. 

Anglijoje Strawberry Hill 
įvyksta 29-ji Europos Lietu
viškųjų Studijų Savaitė. 
Kasmet toji studijų savaitė 
būna labai sėkminga ir su
traukia stiprių jėgų net ir iš 
kitų kontinentų.* ♦ ♦

JAV Liet. B-nės Kultūros 
Taryba savo literatūrinę 
premiją už 1982 metus ($ 
3000) numato skirti humani
tarinio turinio straipsnių 
rinkinio autoriams. Straips
niai turi liesti lituanistinę 
temą, spausdinti ar ne
spausdinti, bet kada rašyti. 
Pageidaujama, kad būtų 
perrašyti mašinėle, bet at
leidžiama, jei bus ir rank
raštiniai. Straipsniai gali 
būti parašyti ne vien lietu
viškai, bet ir angliškai. Kon
kursui skirtą medžiagą siųs
ti penkiuose egzemplioriuo
se iki šių metų gruodžio 31 
dienos pridedant lydraštį su 
autoriaus vardu ir pavarde 
bei adresu. Konkurse gali 
dalyvauti laisvojo pasaulio 
lietuviai kūrėjai, puolicistai 
šiuo adresu: V. Mariūnas, 
1994 Beverly Hills Dr., 
Richmond Hts, Ohio, 44143, 
U.S.A. ' '.'i
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Dideli įvykiai prieš akis
.V<-.rw*o. ar mes jau tokie 

ęcjeęr*s. ar visai nesirūpi- 
'aar'. tokiais reikalais, ku- 
•žais reikėtų juu gerokai iš 
anksto pasirūpinti, jiems 
pasiruošti. -štai prieš akis 
didieji lietuviškos veiklos 
įvykiai: už metų Čikagoje 
Pasaulio Lietuvių Dienos — 
PLB Seimas, PL Jaunimo 
Kongresas, sporto žaidynės, 
Dainų Šventė, o ir mūsų pa
čioje bendruomenėje jau 
beliko vos keli mėnesiai iki 
Australijos Lietuvių Dienų 
Melbourne, kurių metu vyks 
b-nės Krašto Tarybos suva
žiavimas ir visi kiti visu 
Australijos mastu meniniai 
renginiai, sąskrydžiai. Ste
bėtina, kad ligi šiolei nie
kam, atrodo, neparūpo, ar 
visi tiek tolimi ir artimi įvy
kiai mus liečia, ar mes turi
me juose kokį vaidmenį, 
įnašą, dėmesį?

Gal daugiausiai būsimais 
įvykiais parodė dėmesio 
mūsų sportininkai, bet žino
ma, jiems terūpi tik žaidy
nės. Sukeltas triukšmas dėl 
organizuojamos išvykos ir 
pasirinkto kelio irgi nutilo, 
tiktai kilęs skandalas didelės 
garbės australiečiams lietu
viams neatnešė.

Beliko jau mažiau kaip 
metai iki PLB Seimo. Be 
abejo, Krašto Tarybos 
suvažiavime bus svarstomi 
ir Australijos atstovų į

PABALTIJO BYLA
EUROPOS PARLAMENTE

Europos parlamento poli
tinė komisija vasario 24-26 
d. svarstė pranešėjo, Dr. 
Otto von Habsburgo pa
ruoštą dokumentaciją apie 
Pabaltijo valstybes ir priė
mė jo pasiūlymą šių valsty
bių klausimą perduoti Jung
tinių Tautų dekolonizacijos 
komisijai ir pranešti apie 
tokio pobūdžio rezoliuciją 
Europos bendruomenės vy
riausybėms bei užsienių rei
kalų ministeriams. Pranešė
jas paruošė išsamią rezoliu
cijos motyvaciją, kurios pa
baigoje jis pabrėžia, kad Pa
baltijo valstybės ’’priklauso 
Europai” ir todėl Europa 
’’negali kalbėti apie žmogaus 
teises, jeigu ji nesirūpintų 
šių europiečių likimu”.

1981 m. sausio 9 d. Euro
pos parlamentui buvo įteik
tas britų pasiūlymas ryšium 
su padėtimi Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje, šeši britų 
konservatorių partijos na
riai, kurie priklauso Euro- 
Eos parlamentui, reikalavo, 

ad parlamento užsienių 
reikalų ministrai svarstytų 
45-kių pabaltiečių pareiški
mą, padarytą 1979 m. rug
pjūčio 23 d. Maskvoje ir jį 
teigiamai įvertintų. 1981 m. 
sausio 12 d. britų parlamen
tarų pasiūlymas buvo per
duotas politinei komisijai, 
kuri paskyrė Dr. Otto von 
Habsburgą pranešėju. Nu
matoma, kad Europos par
lamento pilnatis pasisakys 
dėl rezoliucijos Pabaltijo 
valstybių klausimu rugsėjo - 
spalio mėnesį.

(ELTA)' ■ •
Mūsų Pastogė Nr. 31, 1982.8. 

seimą klausimas. Šalia esa
mų gal bus išrinkta ir naujų, 
bet svarbu jau dabar pra
matyti tinkamus asmenis, su 
jais tartis ypač atsižvelgiant 
į galimybę, ar galės ir ar pa
siryžę seime dalyvauti. Būtų 
svarbu, kad iš Australijos į 
seimą nuvyktų visi atstovai, 
ir ne tokie, kurie tik atsitik
tinai vyktų į Ameriką, bet 
asmenys, tinkami ir 
pasiruošę mūsų bendruo
menę seime atstovauti.

Daug liūdesnis reikalas, 
kaip iki šiol atrodo, su Jau
nimo kongresu. Stebėtina, 
kad iki šiolei nieko nesigirdi 
apie jaunimo pastangas 
dalyvauti Jaunimo Kongre
se — nei kas tokią išvyką 
organizuoja, nei kas ketina 
jame dalyvauti. Buvo anks
čiau plačiai kalbama apie. 
masinę sportininkų išvyką. 
0 kodėl iš tų pačių spor
tininkų negalėtų pasiįdo- 
mautiir Jaunimo Kongresu? 
Ar jie nėra lietuviškas jau
nimas? Koks bebūtų jauni
mo kongresas, bet jame 
kiekvienu atveju galima 
daugiau lietuvybės pasi
semti, negu sporto aikštėse. 
Bet iš sportininkų ar bent iš 
pačių vadovų neteko girdėti, 
kad jiems jaunimo kongreso 
o drauge ir lietuviško jauni
mo reikalai labai rūpėtų. Ki
taip apie tai jau seniai būtu
me girdėję.

Atsisukime į savo vieti
nius reikalus. Štai prieš akis 
ALB Krašto Tarybos suva
žiavimas. Jeigu anksčiau 
minėti rūpesčiai dar už metų 
(gal kiti galvoja, kad tai ga
lybė laiko), tai mūsų vieti
niai reikalai tik už kelių mė
nesių. Per tą laiką reikia iš
rinkti bendruomenės atsto
vus į ALB Krašto Tarybą, 
juos tinkamai informuoti, 
gal net instruktuoti, kad su
važiavę nebūtų vien statis-

Jis kalba
MICHAEL BOURDEAUX 

AUSTRALIJOJE
Pravažiuodamas pro Aus

traliją Sydnejuje buvo su
stojęs Keston Kolegijos di
rektorius kun. Michael 
Bourdeaux. Liepos 29 d. jis 
kalbėjo St. Andrew audito
rijoje apie religijos perse
kiojimus Sov. Sąjungoje. 
Kun. M. Bourdeaux lankėsi 
Sov. Sąjungoje jau devynis 
kartus vis tyrinėdamas re
liginę padėtį Sov. Sąjungoje. 
Stebėtina, kaip jis buvo ir 
įsileidžiamas. Kun. M. 
Bourdeaux yra išleidęs visą 
eilę knygų ir vieną specialiai 
apie Lietuvą — ’’Land of 
Crosses”. Ir būdamas Syd
nejuje jis plačiai kalbėjo 
apie Lietuvą, papasakoda
mas apie pogrindžio leidinį 
’’Lietuvos Kat. Bažnyčios 
Kroniką”, kuri nežiūrint 
KGB persekiojimų eina jau 
10 metų.

Kun. M. Bourdeaux gimęs 
1934 m. kovo 19 d. Būdamas 
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tais.o aktyviais Tarybos da
lyviais su pilna atsakomybe 
ir sąmoningumu. O tai nėra 
vienos dienos darbas ir ne 
kiekvienas tose pareigose 
pajėgus.

Iš kitos pusės ir mūsų 
bendruomenės vyriausi or
ganai galėtų ir net privalėtų 
visą bendruomenę supažin
dinti su pagrindinėm bend
ruomenės problemom, bent 
su tais kardinaliniais klausi
mais, kurie keltini Krašto 
Tarybos suvažiavime ir ten 
pat vietoje sprendžiami. 
Nesakykite, kad bendruo
menė neturi problemų. Bū
damos bendruomenės prie
ky mūsų viršūnės gal ge
riausiai jas žino ir būtų labai 
svarbu su jomis bendruo
menę su pažindinti per 
spaudą, aplinkraščiais, kad 
galėtų visi pagalvoti priva
čiai, pasvarstyti vietiniuose 
susirinkimuose (kad ir 
renkant atstovus į Krašto 
Tarybą), tuo pats suvažiavi
mas būtų brandesnis ir vai
singesnis.

Palyginamai su kitais 
kartais šioms Australijos 
Lietuvių Dienoms informa
cija ir propaganda yra gero
kai silpna. Nekalbant apie 
įvairias grupes atskiruose 
parengimuose, Lietuvių 
Dienų branduolį sudaro 
suvažiavę iš visos Australi
jos gausūs dalyviai. Iki šiol 
daugelis net nežino, o kiti 
abejoja, ar iš viso tokios L. 
Dienos įvyks. Nors Kalėdų 
laikotarpis ir yra laisviau
sias laikas, bet vis tik ir tuo 
metu gyvenimas Australijo
je nesustoja. Kiti surišti su 
darbu ir turi iš anksto pla
nuoti savo atostogas arba 
kitaip atitrūkti nuo darbo 
sąskrydžio metu.

Šie ir kiti klausimėliai ne 
vienam lietuviui kelia neri
mo. Negi jau viskas slaptai 
paruošta ir atėjus laikui 
beliks tik pakelti uždangą

(v.k.)

už mus
kariuomenėje jis pradėjo 
mokytis rusiškai, 1959-60 m. 
studijavo Maskvos univer
sitete. 1960 m. Anglijoje jis 
įšventintas anglikonų kuni
gu. Vėliau jau kaip kunigas 
jis pradėjo vis labiau gilintis 
į persekiojamą bažnyčią 
Sov. Sąjungoje, skaitė daug 
literatūros ir pats vyko į 
Sov. Sąjungą turimų žinių 
patikslinti ir įsitikinti. Iš čia 
ir tapo kovotoju už perse
kiojamą religiją. Jis pri
klauso ir drauge vadovauja 
Keston kolegijai Anglijoje, 
kuri plačiai žinoma pasauly
je ir kuri specialiai studijuo
ja religinius persekiojimus, 
leisdama tuo reikalu laik
raščius, knygas, brošiūras. 
Daug dėmesio toji Keston 
kolegija skiria Lietuvai.

♦♦♦
Šiais metais Izraelis at

šventė 34 metų nepriklau
somybės sukaktį. Ta proga 
nukentėję arabai . .sukėlė, 
riaušes.

Lietuviai Baltuosiuose 
Rūmuose

JAV prezidentas Ronal
das Reaganas, skelbdamas 
tradicinę Pavergtų Tautų 
Savaitę, šį sykį nepasitenki
no vien tiktai atsišaukimo 
pasirašymu savo kabinete, 
kaip kad anksčiau darydavo 
buvę prezidentai — sukvietė 
daugybę tautinių grupių 
atstovų, juos pavaišino Bal
tųjų Rūmų sode ir pasakė 
kalbą, vertą visų tautų dė
mesio.

Sovietų Sąjunga, pasak 
{(rezidento, ideologiniu savo 
anatizmu ir ginklavimusi 

sudaro didelį pavojų tarp
tautinei taikai. Ji yra paver
gusi daugelį tautų, jų tarpe 
ir Baltijos kraštus. Idėjinis 
komunizmas esą silpnėja. 
Vakariečiai prieš jį kovoja 
tiesos ginklu, ypač radijo

VISUR

Pereitą savaitę buvo 
tarptautinėj rinkoj nuver
tintas Australijos doleris. 
Palyginamai su Amerikos 
doleriu dabar Australijos 
doleris vertinamas 99.58 
amerikoniško cento. Gi prieš 
tai Australijos doleris buvo 
apie 20 centų brangesnis už 
Amerikos dolerį.

♦**

Liverpooly (N.S.W.) 
esanti bendrovė William 
Love & Co. rengia elektro
ninius kabelius tarpkonti- 
nentiniam susisiekimui. 
Planuojama tokiais kabeliais 
sujungti Australiją su Nor
folk Island, New Zealand. 
Fiji, Canada jau ateinančiais 
metais. Projektas vad. 
ANZCAN sieks apie 14.000 
km, kainuos 400 milijonų 
dolerių ir bus galima tuo pa
čiu metu pravesti 1380 tele
foninių pasikalbėjimų. Da
bartiniais kabeliais tegalima 
pravesti tik 60 pasikalbėji
mų. Būdinga, kad prie šio 
projekto dirba net 31 tautos 
atstovai specialistai.

♦ ♦♦

Australijoje šiuo metu 
lankosi Jaunimo Kongreso 
Ruošos Komiteto narė Lai
ma Beržinytė iš Kanados. Ji 
aplankė j’au Melbourne, 
Adelaidės ir Hobarto lietu
vių kolonijas informuodama 
apie Jaunimo Kongresą 
ateinančiais metais. Stebė
tina, kad Australijos Liet. 
Jaunimo Sąjungos veikėjai 
iki šiolei nesiteikė viešnios 
vizito pareklamuoti spaudo
je.

MIRUS
MIRĖ STASYS STANKUS

Liepos 22 d. po ilgos ligos

bandomis. Tam tikslui tar
nauja ’’Amerikos Balsas”, 
’’Laisvės” ir ’’Laisvosios Eu
ropos” radijai. Amerika 
šioms tarnyboms esą skiria 
daug lėšų, o Sov. Sąjunga 
skina keturis kartus dau
giau lėšų radijo programų 
trukdymui, Dabartinė JAV 
vyriausybė, nežiūrint biu
džetinių apkarpymų, tarp
tautinėms radijo tarnyboms 
numato netgi padidinti lė
šas, kad jos galėtų stiprinti 
bei plėsti savo programas. 
Prašė kongreso narius pa
remti tą vyriausybės užmo
jį-

Savo kalboje prezidentas 
paminėjo Lenkijos būklę, 
^’Solidarumo” vadą Lech 
Walensą. Esą laisvės troški
mas ginklais nenumalšina
mas.

Šioje iškilmėje dalyvavo 
viceprez. Bush, keliolika se
natorių bei atstovų rūmų 
narių ir daugelio tautybių 
atstovai. Iš lietuvių, kaip 
kviestiniai svečiai dalyvavo: 
PLB pirm. inž. V. Kaman- 
tas, JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Zerr, 
JAV LB Krašto Valdybos 
vicepirm. J. Urbonas, L. 
Kojelis, L. Stukienė, kun. A. 
Bartkus, kun. M. Jarašiūn- 
nas, K. Oksas, D. Bobelienė, 
K. Jurgėla. Taip pat dalyva
vo spaudos, radijo ir televi
zijos atstovai, kurie dar tą 
pačią dieną minėtą įvykį 
gana plačiai komentavo.

Lietuvių Bendruomenės 
veikėjai po šios iškilmės nu 
vyko į kapitelių, kur lankė 
kongreso narius, informuo
dami juos apie lietuvių pa
geidavimus. Buvo prašyta jų 
Earamos praplėsti "Ameri- 

os Balso’1 programoms.
Taip pat lankytasi ’’Ame

rikos Balse”, tartasi su lie
tuvių skyriaus darbuotojais, 
perduota informacija apie 
Pavergtų Tautų Savaitę ir 
prezidento suruoštą priėmi
mą tautybių atstovams.

Iš pokalbių su JAV val
džios žmonėmis ryškėjo 
nauja vyriausybės linija ir 
radijo programų srityje. 
Atrodo, norima toms prog
ramoms duoti stipresnį poli
tinį pobūdį, nesitenkinti 
vien tiktai informacija apie 
amerikinį gyvenimą.
Pokalbyje su prezidento 
pareigūnais buvo tiriama 
galimybė pakviesti jį su 
žmona į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Čikagoje 1983 m.

(T.Ž.)

IE JI
ligoninėje mirė Stasys 
Stankus. Velionis gyveno 
Campsie priemiestyje. Gimė 
1922 m. gegužės 25 d. Plun
gėje. 1944 m. vokiečių iš- 

. vežtas į Vokietiją ir įjungtas 
į Luftwaffes dalinius. Bai
giantis karui nuo jų atsipa
laiduoja ir susiranda seserį 
Jadvygą Braunsweige. Į 
Australiją atvyko 1949 m. 
Velionis paliko žmoną, 
suaugusius vaikus kurie taip 
pat gyvena Sydnejuj. Syd- 
nejaus Klubo bibliotekoje 
talkininkauja jo sesuo Jad
vyga Venclovienė.

Liepos 28 d. po gedulingų 
mišių, kurias atlaiko prel. r., 
Butkus ir kun. P. Martuzas, 
velionis artimųjų ir draugų 
palydėtas į Rookwoodo lie
tuvių sekcijos kapines. Ilsė
kis ramybėje.
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Sydnejaus Lietuvių Klubui 20 metų

Praėjusiame straipsnyje 
peržvelgėme kaip vystėsi 
mūsų' klubas, kokia dabarti
nė jo padėtis ir kokius įna
šus davė mūsų Sydnejaus 
lietuviškąjai bendruomenei.

Dabar giliau pažiūrėkime 
į klubo finansinę padėtį... 
Kaip kad minėjome, lauktas 
ir tikėtas pelno padidėjimas 
neįvyko. Nors paskutinių 5 
savaičių (šių finansinių 
metų!) duomenys yra gana 
džiuginantys — savaitinė 
baro apyvarta padidėjo 
21%, o pokerio mašinų — 
10 % palyginus su savaitine 
šių metų pirmo pusmečio 
apyvarta. Gal būt taip eis ir 
toliau?!... Tikėkimės, bet 
šiuo metu reikia žiūrėti taip, 
kaip šiandieną stovime.

Klausimas, kodėl tikėtas 
E einas padidėjimas neįvy- 

o?! Manome, kad čia yra 
daug priežasčių. Buvo gal
vota, kad pritrauksime dau
giau svetimtaučių. Deja, jų 
skaičius labai pamažu didė
ja. Atsiranda vienas kitas 
naujas, pamažu grįžta ir 
anksčiau lankę klubą, kurie 
dėl vienos ar kitos priežas
ties buvo pasitraukę. Kas 
liečia lietuvius, padėtis yra 
kita! Daugumoje jie nėra 
mėgėjai reguliariai lankyti 
klubus. Jie renkasi tada, ka
da klube vyksta lietuviški 
parengimai: minėjimai,
vaidinimai, metiniai organi
zacijų baliai ir panašiai. At
rodo, kad mūsų klubas yra 
pasiekęs tokią padėtį, kad 
savo teikiamomis paslaugo
mis ir pramogomis nebepri- 
traukia daugiau lankytojų. 
Kita priežastis yra ir krašto 
ekonominė padėtis. Daugu
mas prieš išleisdami pinigus 
pagalvoja, o kiti jų ir neturi. 
Numatomas šių metų biu
džete mokesčių pakėlimas

Tąsa iš ”Mūsų Pastogės” 
No 29 C 26.7.82)

gėrimams šią padėtį tik pa
sunkins. Turėsime kelti gė-. 
rimų kainas, bet pelnas var
gu ar padidės.

Nesuklysime sakydami, 
kad pagrindinai klubas 
remiasi tik lietuviškąja 
bendruomene, jos įvairiais 
organizuotais vienetais bei 
pavieniais asmenimis. Be jos 
klubas negalėtų, be to, ne
būtų jam ir tikslo bei pras
mės gyvuoti. Lietuviška 
bendruomenė reikalinga 
klubo palaikymui, taip kaip 
klubas reikalingas ir yra 
įrankis išlaikymui ir tęsti
numui mūsų lietuviškos 
veiklos. Tą gražiai išdėstė p. 
V. Kazokas savo straipsnyje 
’’Klubas ir bendruomenė” 
(’’Mūsų Pastogė” No. 30 / 
2.8.82). Kaip lietuviškoji 
bendruomenė rūpinasi ir 
padeda klubui, parodo šis 
mažas pavyzdys. Kada klu
bo statyboms buvo reikalin
gos paskolos, jas sudėjo ne 
kas kitas, bet daugumoje tik 
lietuviai. Iš svetimtaučių 
šiuo metu turime tik 3 as
menis su $ 10200 kapitalu. 
Gi mūsų tautiečių skaičius 
siekia 115, iš kurių 62 skoli
no po $ 1000 ir daugiau, jų 
tarpe 5 asmenys, kurių pas
kolos buvo $ 10000 ir dau
giau. Nėra abejonės, kad 
reikalui esant, galime pasi
tikėti tik savaisiais.

Kaip saugios šios pasko
los, neturėtų būti abejonės. 
Vien tik nekilnojamas tur
tas, kurio vertė, bent šiuo 
metu yra tarp 1 ir 1,5 milijo
no dolerių, keleriopai prašo
ka paskolų dydį ir yra ga
rantija paskolų saugumui 
užtikrinti. Turto vertė 

aukšta, o pinigų stokojame. 
Galimybė yra eiti į banką, ir 
užtraukti dar didesnę pas
kolą, bet už ją reikės mokėti 
ir aukštesni nuošimčiai. Šiuo 
metu tas reikalas dar dau
giau blogintų, atsižvelgiant, 
kad šiuos finansinius metus' 
turėsime baigti su mažu 
nuostoliu.

Mūsų supratimu klubui 
reikia kuo greičiausiai atsi
kratyti banko paskolos ($ 
100000), už kurią mokame 
aukštus nuošimčius. Šiam 
reikalui reikėtų gauti pas
kolų (už kurias nebūtų ima
mi nuošimčiai) arba aukų. 
Atmokėjus banko paskolą, 
galėtumėm palengva 
pradėti vykdyti savo toli
mesnius planus.

Tikime, kad atsiras tau
tiečių, kurie sutiks pasko-

Suimti
SUIMTI LIETUVIAI MĖ
GINĘ PABĖGTI Į

SUOMIJĄ
Briuselyje leidžiamas biu

letenis USSR New Brief 
(1982.V.15) praneša, kad 
praėjusių metų vasarą buvo 
suimtas Jonas Gakuckas 
(sic!), mėginęs pereiti So
vietų Sąjungos - Suomijos 
sieną. Gakuckas virš 40 m. 
amžiaus, gyveno prie 
Kauno. Jis buvo pirmą kartą 
suimtas 1950-tais metais, 
bet pabėgo ir ketverius me
tus slapstėsi miškuose; vėl

Rašo LEONAS GERULAITIS

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

linti po $ 1000 ir daugiau ne
imant 5 metus nuošimčių. 
Pažiūrėkime, kiek ištikrųjų 
mes ’’prarandame” arba 
tiksliau pasakius paaukoja- 
me lietuviškiems reikalams?
Skolinamas kapitalas yra ir 
pasilieka jūsų. Jis yra ap
saugotas klubo nekilnojamu 
turtu. Dauguma mūsų už 
savo santaupų palūkanas 
mokame 46 centus valsty
binį pajamų mokestį už 
kiekvieną gautą dolerį. Jei
gu investuojame $ 1000 iš 
15 %, palūkanų per metus 
gauname $ 150, iš kurių $ 69 
eina valstybės iždan, o tik 
$ 81 ($ 1.56 į savaitę) eina 
savon kišenėn arba kaip 
auka lietuviškiems reika
lams. Ar tai yra daug?!..

Aptarus praėjusią ir da
bartinę klubo padėtį, ap
svarsčius įvairias galimybes 
klubo valdyba skelbia pas
kolų - aukų vajų:

1. Paskolų - aukų vajus 
pradedamas nuo rugpiūčio 1 
dienos.

lietuviai
suimtas ir nuteistas ketve
rius metus kalėti lageriuose. 
Po jo suėmimo, 1981 m. lap
kričio 10 d. padarytos kratos 
Algirdo Šulskio ir Algirdo 
Petruševičiaus namuose.

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį išleistame savilaidi- 
nės Aušros 29-me numeryje 
rašoma, kad 1981 m. spalio 
27 d. čekistas majoras Ga
vėnas tardė Genutę Šaka- 
lienę, o čekistas kapitonas 
Rainys - Vlado Šakalio mo
tiną Oną Šakalienę. Jas 
klausinėjo, ar jos pažįsta 
Joną Pakucką, Petrą Pa-

2. Paskolos prašomos 5 
metams neimant nuošimčių.

3. Visi, kurie skolina $ 
1000 ir daugiau ar aukoja $ 
500 ir daugiau yra skelbiami 
Sydnejaus Lietuvių Klubo
nariais rėmėjais. Tam tikslui 
klubo patalpose įrengiama 
garbės lenta su visų aukoju
sių ir skolinusių - narių rė
mėjų pavardėmis alfabetine 
tvarka.

4. Asmenys, kurie praei
tyje yra aukoję $ 500 ir dau
giau, yra skelbiami nariais 
rėmėjais ir jų pavardės 
įtraukiamos į garbės lentą.

5. Aukų vajaus laiką nu
stato klubo valdyba.

Klubo valdyba tikisi, kad 
Sydnejaus lietuviškoji 
bendruomenė pritars šiam 
vajui ir jį skaitlingai rems. 
Paskolų - aukų vajaus reika
lais prašau kreiptis į klubo 
valdybos iždininką A. Migų, 
tel. 726 4139 arba dėl smul
kesnės informacijos į bet 
kurį klubo valdybos narį.

Atkreipdama dėmesį į 
narių pageidavimus, klubo 
valdyba numato šį mūsų 
klubą ateityje vadinti 
’’LIETUVIŲ NAMAIS”, pa
liekant anglų kalboje ir ofi
cialiuose susirašinėjimuose 
’’Lithuanian Club Ltd.”.

Tik bendromis jėgomis 
įstengsime palikti ateities 
kartoms tęstinumą to, ko 
mes patys taip trokštame ir 
kuo gyvename.

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
Valdyba

kucką ir Jono žmoną Tama
rą Pakuckienę, "kuriuos su
laikė. ir atidavė sovietams 
Suomijoje”.

(ELTA)

GeĮ-iau gyventi savo galva...

Namų kompiuteris man ėmė ir sustojo.
Tai kumščiu sudrožiau piktai, paspyriau koja
(nes nuo senų laikų esu įpratus 
tokiu būdu taisyti mašinas bei aparatus). 
Kompiuteris tačiau vistiek — tylus ir juodas. 
Ir jokio patarimo jau daugiau jis nebeduoda.

Į krūvas sumesta, eilėmis išrikiuota — 
pati turiu mąstyti tad, pati galvoti.
0 išsirinkt nelengva, kai rūšių visokių — marios. 
Padėti gali, žinoma, šiek - tiek reklamos.
(Praėjo tie laikai, kai gera prekė save gyrė!) 
žinau, tą mokslininkai rūpestingai bandė, tyrė; 
anas — gamintas pagal formulę (ir vėl jau kitą); 
iš dešimties devyni perka visuomet tik šitą...

Pakėliau ranką, bet — staiga mintis į galvą: 
juk išsirinkti reikia tinkamiausią dar ir spalvą 
bei apsispręsti, ar keturkampį imt, ar apvalų. 
Matau, galvojimui, apsisprendimams nebus galo! 
Čia baimė suima — galiu suklysti.
Vėl pas psichologą tada juk eit reikės, pas analistą, 
ar su draugais į kubilą medinį šiltai sėsti.
Mat, asmenybę gali ta klaida giliai sukrėsti, 
paverst ją į dvilypę, padaryt kitokią žalą — 
vis aiškina, mokina, perspėja gi mus žurnalai. 
Nepasijusi, sau atsiviliojęs ligą!

Taigi, kompiuteris, taip nelaiku saldžiai užmigęs, 
man eigą pažangaus gyvenimo visai suvėlė — 
net muilo negalėjau nusipirkt štai gabalėlio.

Julija

Ekonomistai teigia, kad 
apie 2V2% infliacija būtų 
ideali padėtis, kurią galima 
atsiekti tik ką nors sumaži
nant ar nukertant. Suma- 
žinkim uždarbius, pakelkim 
bedarbių skaičių, sumažin
siu) pinigų kiekybę, ir kainos 
pradės kristi. Bet... Pakel
dami bedarbių skaičių, 
sumažinsim produkciją, su 
laiku susidarys prekių trū
kumas - ims kilti kainos. O 
bedarbiams reiks mokėti 
pašalpas,, turės kilti mo
kesčiai arba kristi kitos 
valstybės išlaidos, kas dar 
pakels bedarbių skaičių... Ir 
vėl iš pradžių!...

Kai kas nors suras būdą 
pakelti krašto ar žmonijos 
materijalinį gerbūvį, iš jų ką 
nors atimant, t.y. kaip pail
ginti lazdą, jai nukertant 
abu galus, apie infliaciją ne
reikės niekam rūpintis.

Kai kas teigia, kad inflia
cija yra vakarų pasaulio 
reiškinys, apie kurį nemini
ma Lietuvos spaudoje. Ne 
visai taip! P pirmojo pasau
linio karo Sovietų Sąjunga 
pergyveno milžinišką inflia
ciją, iš kurios tepradėjo iš
sikapstyti penkmečio planų 
pagelba apie 1930-35 metus. 
Kadangi visa prekyba ir 
pramonė yra nacijonalizuo- 
ta, ir kainos yra valdžios 
kontrolėje, jei valdžia nelei
džia, oficialioje rinkoje nėra 
kainų kilimo. Nelabai yra už 
ką tas kainas ir imti dėl di
delio prekių ir patarnavimo

■ trūkumo. Štai praeito tre- - 

čiadienio (birželio 2d.) Ade- 
laidiškis ’’News” rašo, kad 
Maskvoje, kur priskaitoma 
apie 250.000 auto mašinų, 
tėra keturios mašinų patai
symo įmonės. Jei ko reikia, 
gali palaukti!... Na, o kas 
darosi ten, kur galima kai
nas kelti, t.y. už savam dar
želyje išaugintą morką ar iš 
užsienio atsiųstą porą batų, 
galima įsivaizduoti. Bėt 
negi apie tai laikraščiai ra
šys?...

Ką reiškia, kai sakoma, 
infliacija 11%?

Jei galvoti apie infliaciją, 
kaip kainų kilimą ar pinigų 
vertės kritimą, reikia turė
ti būdą jam matuoti. Tam 
vartojamas vadinamas 
kainų indeksas, arba sąra
šas, kurio kainų pasikeitimai 
yra palyginami, apskaičiuo
jant jų vidurkį ir išreiškiant 
Erocentais. Be abejo, nega

nia indeksuoti visos krašto 
gamybos, bet laikantis gali
mai didesnio pastovumo 
gaunami reikšmingi rezul
tatai.

Jei indeksavimas pradė
tas, sakysim, 1970 metais, 
tai tų metų kainos indek
suotos kaip 100, o pasikeiti- 
'mai pamečiui atitinkamai iš
reiškiami procentais. 15% 
infliacija reiškia, kad už 
prekę, už kurią mokėda
vome $ 1.00, dabar reikia 
mokėti $ 1.15, o mūsų dole
rio perkamoji galia tėra apie 

.37 centąi. ..... .... . ....

Mūsų I

Ką labiausiai pąliečia in
fliacija? \

Infliacija yra, tartum, 
ekonominė epidemija. Ji pa
liečia visus, vienus mažiau, 
kitus daugiau. Daugiausiai 
nukenčia žmonės, kurių pa
jamos nekyla su infliacijos 
augimu - pinigų skolintojai 
ilgiems terminams nesikei
čiančiomis palūkanų rato- 
mis, namų savininkai iš
nuomavę ilgam laikui butus 
už pastovią nuomą, dirban
tieji, kurių algos pastovios, 
gyvenantieji iš pastovių 
pensijų, vadinamų
Annuities ir panašiai, žo
džiu, creditoriai pralaimi, o 
laimi skolininkai ir greitos 
apyvartos biznieriai bei 
spekuliantai. O kai išleidžia
ma nauja valiuta, nukenčia 
ir jie. Po antrojo karo Vo
kietijoje daug kas senais 
banknotais sienas klijavo.

Na o ką kalbėti apie at
leistus iš darbo ir jų šei
mas..., apie sužeidimus per 
kylančias riaušes, turto nai
kinimą ir kitas žmogaus 
žmogui daromas skriaudas 
masinės isterijos įtakoje?

Kaip žinome iš istorijos, 
infliaciją laikinai apstabdo 
plačios apimties karai, pa
keldami produkciją ir tauti
nes nuotaikas. Tačiau kraujo 
kaina pirkta ekonominė ra
mybė tėra besiilsinti dirva, 
kurioje vėl atauga ekonomi
niai vėžiai -infliacija ir dep
resiją.- r5..-,
stoge Nr.. 31, l1W..9-9.ipąlr 3
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Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau!

Jūsų redaguojamo laik-. 
raščio nr. 27 (liepos 12 d.) 
tilpo p. R. Cibo laiškas re
dakcijai, kuriame aš vėl bu
vau paliestas.- Čia vėl p. Ci
bas taip kaip ir jo paminė
tame Sporto Klubo varpo” 
susirinkime, išsigina, kad jo 
įstaiga, ir jis pats kaipo 
vykdomasis direktorius, 
atstovauja Australijoj, arba 
yra; vienintelis agentas 
įgaliotas / patikėtas Aero
flot - Sovietų Sąjungos lėk
tuvų valstybinės įstaigos ir 
agentas bilietų išrašymui.

Pono R. Cibo nuolatinis 
išsigynimas, kad jis yra vie
nintelis agentas atstovaująs 
Aeroflot Australijoj suges- 
tijonuoja, kad ir jis pats 
mano, jog tai nėra jam nau
dinga padėtis Lietuvių 
Bendruomenėje. Būtų gerai, 
kad p. Cibas operuotų fak
tais.

Palanga Travel (ar Tours) 
skelbiasi įvairiuose spaus
dintuose dalykuose, kad 
(angliškai) ’’Aeroflot” re
presented by Palanga Tra
vel” arba ’’Aeroflot” Soviet 
Airlines — Agents Palanga 
Travel, 280 Pitt Street, 
Sydney, NSW 2000, Mana
ging Director - Rom 
Cibas”, žiūr. Travel Trade 
Year Book July / Dec 1981. 
Ten pat suminėti ir skyriai 
Melbourne, Adelaide ir 
kitur.

Kad nebūtų kokio nors 
apsirikimo spausdinant, 
pasitikrinau Sovietų Sąjun
gos Ambasadoj, ir štai jų 
raštiškas atsakymas: ’’Dear 
Sir, In reply to your letter I 
would advise that Palanga 
Travel of 118 Queen St., 
Melbourn 300 are acting as 
agents for Aeroflot in Aus
tralia ” Laiškas datuotas 
1982 liepos 21 d. Atseit p. 
Cibo pasisakymas MP nr. 27 
jog ”... Tuo pačiu principu 
prekiaujam itin mažu mas
teliu ir su sovietų Aeroflotu, 
neatstovaudami viens kito 
nei komerciniai, nei politi
niai, nei išimtinai, negauda
mi jokių privilegijų...” yra 
netikslus ir klaidinantis mū
sų Bendruomenę.

Tad ką gi šalia Aeroflot p. 
Cibo kelionių ištaiga atsto
vauja? Kadangi nėra akre- 
dituotąs. International Air 
Transport Association 
(IATA), tai nėra ir agentas 
visoms kitoms tarptauti
nėms lėktuvų bendrovėms, 
išskyrus gal TAA ir Ansett, 
kurios skraido po Australiją. 
Tai patvirtina IATA Area 3 
sekretorės laiškas, rašytas 
liepos 23 d.: ”1 refer to your 
letter of 21st July and would 
advise that Palanga Travel 
is not an IATA approved 
agent, and we, therefore 
have no further information 
.relating to them.”

Tiesa, šalia Aeroflot dar 
atstovauja Sov. Sąjungos 
Intourist, kuris savo dosnu
mu lietuviams leidžia pabūti 

viešbutyje tik Vilniuje 5 
naktis ir kartais nuvykti į 
Kauną vienai dienai, ir tai 
tik apmokėta mašina su šo
feriu, kad nepaklystum savo 
tėvynėje. Taip pat tiesa, kad 
p. Cibas neturėdamas ką 
veikti su nepanaudotais 
Olimpijados Maskvoje 
krepšiais, juos padovanojo 
sportuojančiam jaunimui 
kurie nešiodami juos rekla
muoja Palanga Tours, su 
Maskvos bokštais kitoj 
pusėj!

Paskutiniai p. Cibo žodžiai 
’’atpalaiduojame sportinin- • 
kus, jų klubus bei Išvykos

TAUTOS NUOTRUPOS

Po migdančių gražbylys
čių apie toleranciją ir broliš
kumą, apie ultrapatriotizmą, 
Dr. A. Mauragio sveikas pa
sisakymas "Domokratija be 
principų” (M.P. No 26), yra 
gaivus lietus išdžiūvusiam 
sodui, akiniai matantiems 
kiekvieną lietuvį kaip brolį, 
draugą; balsas tiems, kurie 
iš baimės tyli, tiesa, ne be 
pagrindo (Prisiminkime 
tam tikrą bylą). Nebereikalo 
autorius nuogastauja, kad 
mūsų baimė ir tylėjimas pa
sitarnauja ’’broliams” - tau
tos graužikams, piktybi
nėms nuotrupoms.

Nuotrupų turime daug! 
Vieni nutrupa nuo tautos 
kamieno kaip teroro aukos, 
antri, kaip sako A. Maura- 
gis, ”už herbus ir titulus 
parsidavė, už gardesnio val
gio šaukštą, už karjerą ir 
net, galbūt, už bilietą į Lie
tuvą./

Nuotrupų turi kiekviena 
tauta: didieji gali jas tole
ruoti, bet ne maža lietuvių 
tauta. Kiek gabių sūnų 
netekome lenkų, rusų, 
vokiečių ir kitų naudai! Kiek 
žuvo ir žūsta sovietų ver
gijoje! Šaukime, kaip žydai 
šaukia, mums net ir skaitli
nių išpūsti nereikia — pa
kanka tikrų davinių.

Mūsų tautos nuostoliai 
žmonių nuotrupomis yra 
milžiniški. Prasidėjo nuo 
Liublino unijos. Ne, ankš
čiau Lietuvos kunigaikščiai 
ėjo į svetimas valdas išsi- 
vesdami ir lietuvius karius. 
Tačiau lemiamas įvykis 
buvo Jogailos perėjimas pas 
lenkus. Daug skaitlingesni 
lenkai ėmė dominuoti. Ir da
bar šaukia — Lenkijos ka
raliaus ’’Jagiello'’ kraujas 
teka britų karūnos įpėdinio 
gyslose, o mes tylomis sako
me: ne, tai Gedimino Lietu
vos karaliaus, Jogailos se
nelio kraujas. Chemiškai ir 
demokratiškai tai smulkme
na, bet ji rodo lenkų tenden
cijas pasisavinti nutrupėju
sius lietuvius, ypač pragar
sėjusius, talentingus, karin
gus (kaip Pilsuckis!).

Tautai žalingas netekimas 
karalių, kunigaikščių, bajo
rų, dvasiškių, poetų ir kovo
tojų už laisvę. Tiesa, nutru- 

Komitetą nuo bet kokių įsi
pareigojimų... I Čikagą...” 
skamba keistai. Per mane 
daug žmonių vyksta be jokių 
įsipareigojimų, tad kokie 
įsipareigojimai ar atpalai
davimai reikalingi, kad gru
pė lietuvių vyktų iš vieno 
laisvo krašto į kitą?

Pasilieku prie savo pir
mame laiške Jūsų laikrašty
je pareiškimo, kad į laisvo 
pasaulio Lietuvių Dienas 
Čikagoje lietuviams netinka 
vykti per kaip įrodyta, 
Aerofloto agentą kuris nėra 
net LATA akredituotas 
agentas, kaip kad viršminė- 
tame laiške pareikšta.

Su pagarba

Alg. Žilinskas, Melbourne 

pėję neužmiršdavo pasisa
kyti esą ’’lenkai, gimę Lie
tuvoje”. Prie progos savo 
tarpe sakome, kad tai lietu
viai. O suklydusių, bet at- 
pirkusių savo nuklydimą, 
kaip Vincas Kudirka, ne
daug.

Daugiausia piktybinių, 
sutrūnijusių nuotrupų yra 
šios okupacijos metu. Auka 
— lietuviškas jaunimas, ne
skaitant Sibiro vergijoje 
žūstančių. Prisiminkime Af
ganistane kariaujančius lie
tuvius jaunuolius sovietų 
imperialistinėje kariuome
nėje. Už kokią tėvynę jie 
žūsta? Pasvarstykime 
Maskvos olimpiadą: demok-

Aro Sodyboje
DEŠIMTIES METŲ 
SUKAKTUVINĖ PARODA

ARO SODYBOJE
Tą dešimtmetį sugalvojau 

ne aš, o ’’Wingecarrobee 
Post” kultūrinio skyriaus 
redaktorė Doris Hancock, 
paklausus, kada susigalvo
jau atsikelti į šitą apylinkę. 
’’Nugi 1972 metais”, - atsa
kiau, ’’kai susiradau tinkamą 
žemės sklypą”.

— Dešimtmetis?
— Dešimtmetis, — atsa

kiau.
Doris Hancock pagyvenu

si moteris, dantis pravalgius 
žurnalistė, džiaugiasi, jei 
gali ką nors apie menininkus 
parašyti. Smalsi, kukliai ta
riant, iki įkyrumo. Bet man 
smalsūs patinka, nes tokie 
yra gyvi iki vaikiškumo.

Dar prieš parodą atsiuntė 
savo žurnalistę ir "Southern 
Highland News”.

Si jauna stambi mergina 
prisipažįsta esanti dviejų 
architektų duktė, susižavi 
sodyba. Klausia, ką reiškia 
Aras ir kodėl taip vietą pa
vadinęs.

— Ne aš pavadinau, o 
mano mieli tautiečiai mano 
pirmosios parodos metu, — 
paaiškinu.

— Tai jie tikriausiai gau
siai lanko savo žymaus daili
ninko parodas. Atvyksiu į

ratiniai vakarų kraštai pro
testuodami dėl besiplečian
čio rusų imperializmo boiko
tavo 1980 metų Maskvos 
olimpiadą. O Lietuvos, ku
rios aneksijos laisvi kraštai 
nepripažįsta, sportininkai, 
kurių tėvynė mokyklos že
mėlapiuose plati, neribota, 
varžėsi Maskvoje po raudo
na vėliava, kaip ankščiau 
Melbourne, Muenchene, 
Montrealy. Mes emigraci
nėje spaudoje rašėme apie 
"lietuvių” laimėtus
medalius, o pasaulinė 
spauda, sovietų daviniais, 
skaičiavo kiek medalių lai
mėjo rusai! Deja, mūsų 

• sportininkai boikoto nepa
reiškė (svetimieji tekovoja 
dėl Lietuvos laisvės!), nors 
be pavojaus sau ir savo 
giminėms jie galėjo nekvali
fikuoti, nesirikiuoti į rusų 
eiles.

Pažvelkime arčiau namų. 
Etninio radio lietuviška va
landėlė užpildo programą 
sovietiniais gorbulskiais ir 
lanašiais, mūsų kultūrinį 
ygį privedė prie žemiausio 
aipsnio. ’’Seniorai” siūlo 

jaunimui pasinaudoti sovie
tinių agentų patarnavimais; 
vyksta į Lietuvą naujos 
stiprybės pasisemti. Apie 
tokius "brolius” Lietuvoje 
sakoma: ’’Mes jų bijome; 
nepasitikime lietuviais iš 
vakarų, kurie gauna leidimą 

veiksmus toleruoti! Mes ne
galime uždrausti jiems šokti 
pagal raudonojo choro gai
das, bet negalime ir mylėti 

------- o _____ sutrūnijusių nuotrupų, tau- 
viešėti Lietuvoje ilgiau negu > > tos graužikų. Vadinkime 
------ j:------------ »______________ juos tikrais vardais! Junki- 

mės, bet tik po trispalve 
vėliava.

penkias dienas”.
O mums, išvietintiems 

emigrantams, siūloma visus 
priimti kaip brolius, jų

atidarymą. Noriu susipažinti 
su tavo kilmės tautiečiais, — ■ 
tarška nesustodama mergi
na, darydama nuotraukas.

Norėjau sakyti, kad mano 
tautiečiai susiranda ’’Aro 
lizdą” (anot jos)), kai jiems 
išmaldos reikia, bet susilai
kiau. Pagaliau kai sportinin
kų baliui paveikslo prašyti 
atvažiavo J. Karpavičius, jis 
prižadėjo, kad visa ekskur
sija būsianti per atidarymą. 
Atvyks su iešmine.-Pagaliau 
juk reikia paremti ir savo il
gametį rėmėją. Tą patį ža
dėjo ir visi sutikti Kovo ba
liuje. To prisiklausius mano 
draugė Susy planavo orga
nizuoti stalus lauke, kad 
tautiečių minios paveikslų 
neužtemdytų, bet ją perta
riau - nesiskubink su stalais.

— O kaip su skelbimais?
— klausia Rebeca Hali. — 
Gal norėtum skelbimus 
kartoti, kol truks paroda? 
Reikia juk nuolatos priminti, 
nes žmonės greit pamiršta.

’’Southern Highland 
News” parodai ir dailininkui 
skyrė visą puslapį plius 
stambus skelbimas Public 
Notice skyriuje. Po poros 
dienų atėjo ir sąskaita.

— Na, ir skuba, gyvatės, 
su sąskaitom, — nusikeikiu 
atplėšdamas voką. Voke 
Senki doleriai ir redakcijos 

nkėjimai. Reiškia dykai, 
net ir paveikslo spaudos ba-

Labai pigios 
kelionės

i
Europą, JAV, Kanadą, P. 
Ameriką ir kitus kraštus

Taip pat teiraukis dėl kai
nų į Vilnių, Maskvą, Tel 
Avivą ir kitur.

Mes parūpinam vizas jūsų 
artimiesiems iš Sov. Sąjun
gos, turistines vizas. Pa- 
gelbstime jūsų artimiesiems 
atvykti į Australiją ir grįžti.

Aplankykite sanatorijas 
kaip Soči ir kitur, arba pasi
rinkite kelionę transsibiri- 
niu traukiniu.

Visais kelionių reikalais 
kreipkitės:

Gateway
Travel

48 The Boulevarde, 
STRATHFIELD 2135

Tel. 745 3333 (4 linijos).
Lie. Nr. B.888

Ava Saudargienė 

liui neprašo.
šeštadienis. Abu su Suse 

sušilę tvarkomės, kol ne
pradėjo rinktis žmonės. Pasi
rodo pirmas lankytojas dar 
gerokai prieš laiką. Tai dai
lininkas Michael Foster, ka
daise buvęs dokumentinių 
filmų redaktorius. Mums 
besitvarkant jis apžiūri pa
veikslus ir domisi kampe 
sukrautais ankstyvesniais 
darbais.

— Didelė pažanga. Naujas 
posūkis! — svečias stebisi. 
— Tokia paroda neturėtų 
baigtis krūmuose. Tu su to
kia paroda galėtumei užsie
nyje reprezentuoti Austra
liją.

Ntrukus atvyksta pagy
venusi pora iš Bankstowno. 
Vyras žiūri į paveikslus ir 
įtariu jų nemato. Mato mo
teris. Ji taip pat priminė, 
kad norėtų atvykti dar 
kartą, bet jau su visa eks
kursija nes ji esanti Banks
towno menininkų draugijos 
narė ir ji paraginsianti ir 
kaimynines draugijas šią 
vietą aplankyti. Drauge ji 
pakvietė patį menininką už 
atitinkamą atlyginimą at
vykti ir supažindinti drau
gijos narius su savo meno 
burtais.*

Taip atsidarė mano, be
rods trisdešimt penktoji pa
roda arba Aro sodybos de
šimtmečio sukaktis.

Leonas Urbonas

VIETINIS IR INTERNACIONALINIS
FUTBOLAS PER CHANNEL 0/28

channeloand(hanhel28
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LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

Melbourne

Mūsų tautinio meno vie
netai yra lietuviškojo auklė
jimo veiksnys. Lietuvių 
Dienų rengėjai savo darbu ir 
nusiteikimu liudija ištiki
mybę savo tėvų kraštui. Per 
tokį didelį Australijos lietu
vių, šiais metais Melbourne, 
susibūrimų ir svetimieji pa
matys mūsų teisę būti lais
vais ir gal supras didžiulę 
skriaudų, kurių okupantas 
daro mūsų tautai.

Keletu pakeitimų LD 
programoje dar teks pada
ryti, bet tas bus artimiausiu 
laiku paskelbta: Meno paro
dai gauta didelių eksponatų, 
dėl kurių bus reikalinga di
desnė patalpa. Tautinių šo
kių rengėjų rūpestis yra 
Olympic parko stationo re
montas., ar bus laiku užbaig
tas? Literatūros ir Tautosa
kos vakaras tai pat numato
mas ne Lietuvių Namuose.

Kaip buvo skelbta, iškil
mingos pamaldos katali-

JOLANTOS 
JANAVIČIENĖS 

keramikos 
paroda

Įvyko 156 Galerijoj, Lane 
Cove (Sydney). Buvo ekspo
nuota virš šimto darbų, jų 
tarpe apie tuzinas stambių 
torso vazų ir didelių lėkščių.

Janavičienės keramika 
sydnejiškiams gana gerai 
pažįstama, tačiau šį kartų ji 
žiūrovus maloniai nustebino 
nauju priėjimu prie molio, 
skirdama didesnio dėmesio 
paviršiaus faktūrai. Ne 
visada meno kūrinys page
rėja dėl jam paaukoto ilgo 
darbo laiko, bet Janavičie
nės atveju paskirtas laikas 
kūrinių apipavidalinimui at
nešė puikių rezultatų. Ge
riausi Janavičienės darbai 
sukurti paskutiniuoju metu 
ir Sydnejuje dar neekspo
nuoti: tai neglazūruotos 
gryno molio vazos, ’’apau
gusios” turtinga medžio žie
vės faktūra. Toks ’’natūra
lūs” paviršaus apdirbimas 
Jolantai pasisekė geriausiai 
už bet kokius kitus rafinuo
tus bandymus, suteikdamas 
jos darbams stiprų, šiltų 
charakterį. Darbai, kuriuose 
Jolanta žalių molį išraižo ab
strakčiais kampais ar hima- 
lajiškais kalnynais visada 
sukelia dichtoniškų įtampų 
tarp formos ir paviršiaus 
apdirbimo. Žievinėse vazose 
tai dingsta ir jose suskamba 
tikrai harmoningas akordas 
tarp medžiagos, formos, 
spalvos ir faktūros. Tai pa
tys kompaktiškiausi ir ati
džiausiai meniškai apdirbti 
Janavičienės darbai, sukurti 
jos karjeros metu, žavi mo
tinišku, žemišku paprastu
mu.

Genovaitė Kazokienė

Iki šiol buvo manoma, kad' 
geriausi pasauly darbininkai 
yra japonai. Bet paskutiniais 
daviniais darbščiausiais pri
pažinti amerikiečiai, belgai, 
prancūzai ir vokiečiai, kurie 
dirba kiečiau už japonus. ,, ,t

XII-sios
LIETUVIŲ DIENOS
TAUTINIS JUNGINYS 

kams, įvyks gruodžio 26 d. 
šv. Patriko katedroje, 13 
vai. Lietuvių Namų koply
čioje įvyks iškilmingos pa
maldos evangelikams taip 
pat gruodžio 26 d. 10.30 vai. 
ryto, kurias atnašaus kun. 
Valdemaras Kostizenas. Visi 
evangelikai ir iš kitų vieto
vių maloniai kviečiami pa
maldose dalyvauti.

Lietuvių Dienoms rengti 
Komitetui didelę paslaugų 
atlieka mūsų abu lietuviški 
laikraščiai. Kur bebūtume, 
ar didmiesčių labirintuose, 
ar krašto gilumoje, per laik
raštį žinia pasiekia mūsų 
tautiečius visur ir skubiai 
painformuoja. Jeigu 
šiandien LD Komiteto nariai 
ar meninių vienetų vadovai 
savo prašymų į kitus viene
tus greičiau atsiliepti 
paskleidžia per laikraštį, tai 
ne tik vieneto vadovas atsi
likėlis tų paskaito, bet ir visi 
to vieneto ir bendruomenės 
nariai.

Mūsų laikraščiai skatina ir 
pųlaiko kontaktų tarp

■ ' >

XII-sioms Lietuvių Dienoms Melbourne rengti Komitetas: (iš k) Birutė Šau
lytė, kun. Pranas Vaseris, Halina Statkuvienė, pirm. Albertas Bladzevičius, 
Alisa Baltrukonienė, Vytautas Didelis, Birutė Prašmutaitė. Viršuje: Vincas 
Ališauskas, Vytas Straukas, Jonas Tamošiūnas, Romas Ragauskas, Viktoras 
Adomavičius, Algis Karazija, Juozas Vaitiekūnas. Trūksta: Alenos Karazijie
nės, p. Brazaitienės ir Pov. Mičiulio.

VILNIAUS PILIES
LEGENDA DAINAVOJE
Meno ansamblis ’’Daina

va” turi gražių savo veiklos 
praeitį. Ansamblis buvo 
įkurtas garsioje Hanau a. M. 
lietuvių stovykloje po ant
rojo pasaulinio karo. Vokie
tijoje ansamblis yra davęs 
gerų koncertų ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečiams, 
pastatęs keletu sceninių 
veikalų. Po didžiosios imi
gracijos, didelė dalis daina- 
viečių persikėlė Amerikon, 
apsigyveno Čikagoje ir at
kūrė Dainavų, kuri iki šiol 
gražiai reiškiasi ypač staty
dama mūsų rašytojų ir mu

PRIMENAME VISIEMS, KAD METINIS

MUSU PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 25 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

pasklidusių lietuvių Austra- 
ijoje ne tik prieš L D-nas, 
)et ir joms praėjus. Lietu
viški laikraščiai - viso pa
saulio lietuvių junginys.

Lietuvių Dienoms Rengti 
Komitetas labai įvertina 
mūsų laikraščių pozityvų 
darbų LD Komitetui ir 
bendrai nenuilstamoje 
kovoje už tautų, už jos 
laisvę.

LD Rengti Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja Mūsų 
Pastogės redaktoriui p. 
Vincui Kazokui už reguliarų 
talpinimų visų Komiteto in
formacijų. Tas padeda suar
tėti su iš kitų bendruomenių 
atvykstančiais į L D-nas 
tiems, kurie taip pat gyvena 
su tokiomis pačiomis aspira
cijomis, siekimais, tikslais 
ir, žinoma, savo įnašu pasi
ruošę dalyvauti XH-tose 
Lietuvių Dienose Melbour
ne.

Alisa Baltrukonienė 
LD Komiteto narė 

spaudos informacijai

Rašo Jurgis Janušaitis

zikų operetinio ir operinio 
žanro veikalus.

Šiais metais "Dainavos” 
ansamblis ruošiasi spalio 30 
ir 31 d.d. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje 

kalui libretų parašė žurna
listė ir rašytoja Aurelija Ba- 
laišaitienė, o muzikų komp. 
Aloyzas Jurgutis. Veikalas 
yra legendarinio pobūdžio. 
Jame veikalo autorė at
skleidžia mūsų senovę, pa
rodo to laiko papročius, ti
kėjimų, valdovo, jo patarėjų 
visapusiškų galių. Veikalas 
parašytas patraukliai, graži 
mintis, gyva intryga. Visa

„TALKA“ LTD.
, • Moka už indėlius (deposits) 9 °/o metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
' nustatytas sumas.

Nuo $ 100 iki $ 5000 - 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 — 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 °/o

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvienų pilnų kalendorini mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtų, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

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

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eaštry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

•tai palydės muz. Aloyzo 
Jurgučio spalvinga muzika, 
geras Dainavos ansamblis ir 
visa eilė solistų: Audronė 
Simonaitytė - Gaižiūnienė, 
Vytas Radys, Bronius Ma
čiukevičius, Viktoras Mie- 
liulis, Julita šermukšnytė - 
Burgess, Valentinas Lioren- 
tas, Karolis Avižienis, Julius 
Panka ir kiti, vaizduoju pi
lies gynėjus ir jos gyvento
jus. Veikalų režisuoja jauna, 
talentinga režisierė Liucija 
Buivydaitė - Ambrozini, o jai 
talkina Vanda Aleknienė. 
Dekoracijos, drabužiai ir 
meninė priežiūra Ados Sut
kuvienės.

Dainavos ansamblis iki 
šiol yra pastatęs šiuos vei
kalus: D. Bindokienės — 
Pamario pasakų, Nijolės 
Jankutės — Užubalienės 
Kūlgrindų, Anatolijaus Kai
rio Emilijų Platerytę ir Či
činskų. Visiems minėtiems 
veikalams muzikų parašė 
Aloyzas Jurgutis. Veikalai 
Čikagoje susilaukė visuo
menės dėmesio ir kai kurie’ 
jų buvo pakartoti Toronte, 
Canadoje ir Clevelande. Sa
vaime aišku, kad tokių sce
ninių pastatymų kaštai yra

KANADA IR TOLIAU NE
PRIPAŽINS PABALTIJO 

INKORPORAVIMO
Kanada vėl patvirtino, jog 

ir toliau laikysis Pabaltijo 
įjungimo nepripažinimo po
litikos. Šių metų kovo 19 d. 
laiške KLB Montrealio 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninkui V. Piečaičiui, Kana
dos užsienio reikalų minis
terijos Rytų Europos sky
riaus vedėjo pavaduotojas, 
W.M.M. Fairweather rašo:

’’Kaip žinote, Kanada to
liau atsisako pripažinti de 
jure prievartinį Pabaltijo 
valstybių įjungimų į Sovietų 
Sųjungų. Per pastaruosius 
pusantrų metų Europos 
Saugumo ir Bendradarabia- 
vimo konferencija Madride 
buvo tinkamiausias forumas 
tokiai politikai patvirtinti. 
Konferencijos peržiūroje, 
kaip Helsinkio Baigminį Ak
tų vykdo jį pasirašiusios 
valstybės, Kanados delega
cija pasmerkė tęsiamų Pa
baltijo tautų pavergimų, so
vietinės vyriausybės rusini
mo politikų ir žmogaus teisių 
bei pagrindinių laisvių slo
pinimų Pabaltijo valstybėse.

Aš galiu jus užtikrinti, 
kad nenumatoma pakeisti 
mūsų pagrindinės politikos - 
nepripažinti de jure Pabal
tijo valstybių įjungimo į So
vietų Sųjungų, ir kad mes ir 
toliau tai reikšime atitinka
muose tarptautiniuose foru
muose.” 

(ELTA)

dideli ir vien gautos už bilie
tus pajamos išlaidų nepa
dengia. Todėl visais atvejais 
.’’Dainovos” ansambliui tal
kon ateina nemažas skaičius 
dosnių mecenatų. Ansamb
lio administracinius reikalus 
tvarko valdyba, kuriai šiais 
metais vadovauja Vytautas 
Jasinevičius.

Taigi ateinančio rudens 
kultūrinę veiklų Čikagoje 
praturtins ir naujoji Vil
niaus pilies legenda prem
jera, kuriai dainaviečiai 
stropiai ruošiasi.
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Namie ir svetur
pas Pertho lietuvius

DARIAUS - GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Tragiškai žuvusiu Lietu
vos lakūnų 49 metų transat
lantinio skridimo sukakties 
minėjimas įvyko liepos 11 d. 
Ta proga buvo paminėtas 
Vytauto Didžiojo laimėjimas 
sumušant kryžiuočius prie 
Žalgirio 1410 metais.
'Minėjimas prasidėjo pa

maldomis St. Francis baž
nyčioje. Dalyvavo nemažai 
tautiečių, bet įneštos tik dvi 
vėliavos: tautinė ir ramovė- 
nų.

Po pamaldų Lietuvių Na
muose gausiai susirinkusių 
tautiečių laukė darbingų 
šeimininkių paruošti pietūs. 
Buvo ir kitų tautybių svečių: 
estų, latvių, lenkų, kroatų, 
W.F. League ir W.F.Y. 
League atstovai. Buvo ir 
mūsų kunigas Fr. Tomich, 
kuris dalyvauja visuose lie
tuvių parengimuose.

”Ramovės” įgaliotinis p. 
Steckis pakvietė dalyvius 
sugiedoti Tautos Himną, p. 
V. Radzivanas paskaitė pa
sižadėjimą Tėvynei.

Prof. Budrikis išsamią 
Paskaitą skaitė angliškai, 

lačiai apibūdino Dariaus - 
Girėno skridimo planavimą, 
pasiruošimą ir tragišką žu
vimą visai netoli Lietuvos, 
Rytprūsiuose. Kauno aero
drome susirinkę apie 50.000 
žmonių garsiųjų lakūnų ne
sulaukė, tik sužinojo, kad jie 
žuvo tėvynės nepasiekę. 
Lakūnų Testamentą prof. 
Budrikis paskaitė lietuviškai 
ir paaiškino angliškai.

Sekė įvairių tautybių at
stovų sveikinimai. Ilgesnes 
kalbas pasakė W.F.L. tauti
nis pirmininkas Mr. Pearson 
ir W.F.Y.L. pirmininkas p. 
P. Čekanauskas.

Meninę dalį pravedė p. B. 
Radzivanienė.

Vytenis Radzivanas pa
deklamavo eilėraštį.

Po ilgesnės pertraukos 
vėl pasirodė mūsų ilgametės 
dainininkės p.p. V. Miliaus
kienė ir V. Repševičienė. 
Pianinu akomponuojant p. 
V. Francui, jos padainavo 
dvi dainas. Mažasis Gintaras 
Radzivanas padeklamavo 
eilėraštį. Ričardas Rahdon 
smuiku pagrojo dvi melodi
jas. Ričardas ir p. Joan Rah
don smuikais pagrojo dar 
vieną lietuvišką melodiją. 
Pianinu akomponavo Miss 
Lenore Cave.

Moterų choras, vadovau
jamas p. V. Skrolio, padai
navo keturias dainas; vienos 
dainos solo dalį atliko p. A. 
Steckienė.

Pravestos net dvi loteri
jos: viena Lietuvių Namų 
vardu, kita ramovėnu.
CAPTIVE NATIONS

SAVAITĖ

Liepos mėn. lietuviai 
dalyvavo tos savaitės pa
rengimuose: eisena King’s 
garke, baliuje Embassy 

allroom ir Ecumeninėse 
pamaldose St. Georges ka
tedroje.

Liepos 27 d. lietuviai da
lyvavo iškilmingose mišiose 
St. Marys katedroje kun. T. 
Tomich 25 metų kunigavimo 
jubiliejaus proga.

APYLINKĖS VALDYBOS 
PRANEŠIMAI 

Tautos Šventės minėji
mas įvyks rugsėjo 5 d. Visos 
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organizacijos prašomos da
lyvauti bažnyčioje su vėlia
vomis; sportininkai unifor
muoti, o ponios ir panelės - 
apsirengusios tautiniais rū
bais. Tuoj po pamaldų Lie
tuvių Namuose bus bendri 
pietūs ir minėjimas. Valdy
ba prašo visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Gegužės mėn. Apyl. V-ba 
pasiuntė laišką Amerikos 
ambasadoriui Madrido Kon
ferencijoje Mr. Max M. 
Kampelman, padėkodama 
Pertho lietuvių vardu už jo 
energingą ir nenuilstamą 
Lietuvos ir kitų sovietų pa
vergtų tautų teisių gynimą. 
Neseniai gautas ambasado
riaus atsakymas, kuriame 
jis išreiškia džiaugsmą kad 
jo pastangos žinomos ir toli
muose pasaulio kraštuose.

LIETUVIŠKOJI KNYGA
MELBOURNE

Bibliotekininkė Monika 
Dana Baltutienė, nuoširdžiai 
tebesirūpinanti retesnių 
knygų įsigijimu Melbourne 
Lietuvių Bibliotekai, savo 
vyro ir seserų padedama 
paruoštų pietų Lietuvių Na
muose visą pelną $ 170 pa
skyrė bibliotekos naudai, už 
ką jiems visiems nuoširdus 
ačiū.

Taip pat didelis ačiū Juo
zui Petraičiui, pasirūpinu
siam lietuviškų senų ir da
bartinėj Lietuvoj dar tebe- 
giedamų liturginių giesmių 
tekstų ir gaidų fotokopijų 
multiplikavimu. Tos, jau ge
rokai apdėvėtos, fotokopi
jos, surištos į vieną storoką 
knygą su viršelyje M.K. 
Čiurlionio nuotrauka, atsi-

PLB Valdyboje
PLB VALDYBOS PIRM. 
VYTAUTAS KAMANTAS

Liepos 19 d. lankėsi Bal
tuose Rūmuose Washingto
ne, kur dalyvavo Pavergtų
jų Tautų savaitės paskelbi
mo iškilmėse kartu su JAV 
viceprezidentu Bush, JAV 
senato bei atstoviu rūmų 
nariais, įvairių tautybių va
dovais ir Lietuvių Bendruo
menės atstovais. Šių iškil
mių metu JAV prezidentas 
Reaganas, paskelbdamas 
trečiąją liepos mėnesio sa
vaitę pavergtųjų tautų pri- 

’siminimui, labai stipriai 
pasisakė prieš Sovietų Są
jungą ir jos komunizmą, 
kaip didžiausią šių laikų tra
gediją. Prezidentas pažadė
jo stiprinti Amerikos Balso, 
Laisvosios Europos ir Lais
vės radijų programas, nes 
jos sėkmingai kovoja prieš 
sovietų skleidžiamus melus 
ir palaiko pavergtųjų tautų 
laisvės viltis. Šio vizito metu 
Sirm. Vytautas Kamantas ir

AV LB visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkė 
Aušra Zerr pakvietė prezi
dentą Reaganą ir jo žmoną 
atvykti į 1983 metų vasarą 
Chicagoje įvyksiančias Pa
saulio Lietuvių Dienas.

PLB Valdybos vicepirmi
ninkai Dr. Algis Paulius ir 
kun. Antanas Saulaitis S.J. 
liepos mėnesį stovyklavo ir 
dirbo su lietuvių skautiš
kuoju jaunimo Rako stovyk-. 

tiktinai aptiktos viename 
Melbourne knygyne, dabar 
kaip biliografinis unikumas, 
kaip lietuviškos ' gamybos 
savotiškas inkunabulas, 
saugomas Šaltinių Bibliote
koje, padaugintas trijuose 
egzemplioriuose.

iš atsilankančiųjų biblio- 
tėkon pasitaiko naivių už
klausimų ”kas visa tai skai
tys?”, kartais pasamprotau
jant, kad gal tik laikas ir pi
nigas eikvojamas, rišant pe
riodiką į atskirus komplek
tus, nors tam ir aukojamas 
pinigas dosnių bibliotekos 
rėmėjų, kaip V. Pleškūno ir 
kitų.

Atrodo, kad visiems sa
vaime turėtų būti aišku ir 
suprantama, kad visa tai 
dabar skaito bibliotekos 
lankytojai, kas tuo domisi. 
Jiems išmirus, liks jų įpėdi
niai, dabar studijuoją litua
nistiką, naudosis tos biblio- 

•tekos žinių šaltiniais. O į at- 
sistatančios nepriklausomos 
Lietuvos bibliotekas gali 
patekti ir mūsų dabar kau
piami spausdiniai. Juos 
skaitys ateities istorija, bū
dama dėkinga ir mūsų bib
liotekai, neleidusiai bran
giam lietuviškam spausdin
tam žodžiui išsimėtyti išei
vijos keliuose.

Dar kai kas mano, kad vi
sa tai turėtų būti kaupiama 
centralizuotai JA V-se, iš 
viso nepagalvojant, kad vi
suotinio pasaulinio katakliz
mo metu, decentralizuotai 
saugomoms kultūrinėms 
vertybėms yra daugiau 
galimybių išlikti ateičiai.

Niekad nereikia užmiršti, 
kad žmogus miršta, trumpai 
tegyvenęs, bet knyga gyve
na ilgus amžius,

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

lavietėje Michigane. Kun. 
Saulaitis rūpinasi pasaulio 
lietuvių jaunimu švietimo 
reikalais, prieš kelis mėne
sius į visus kraštus pasiun
tęs daug lituanistinio švieti
mo knygų ir birželio mėnesį 
apsilankęs Venecueloje.

Į Lituanistikos katedros 
Illinois universitete darbuo
tojų eiles įsijungė Baltimo- 
rėje gyvenąs buvęs JAV LB 
Krašto Valdybos pirminin
kas Juozas Gaila ir neseniai 
Washingtone apsigyvenusi 
Narija Linkevičiūtė - Kas- 
parienė. Jie rūpinsis Illinois 
universitete Chicagoje 
įsteigtos lituanistikos ka
tedros informacijomis bei 
lėšų telkimu.

PLB pirmininkas inžinie
rius Vytautas Kamantas 
prieš kelis mėnesius tarny
bos reikalais persikėlė gy
venti į Grand Rapids miestą 
Michigan© valstybėje, kur 
eina direktoriaus pareigas 
vienoje didelėje ligoninėje 
(Butterworth Hospital). Ten 
įsijungė į vietos lietuvių gy
venimą, bet taip pat dažnai 
keliauja į Chicagą ir kitas 
vietoves, rūpindamasis PLB 
veikla. Neseniai jis buvo 
Baltimorėje lituanistikos 
katedros reikalais, Wa
shingtone aplankė Lietuvos 
atstovą Dr. Stasį Bačkį, da
lyvavo Dainavos jaunimo 
stovyklos rėmėjų metiniame 
suvažiavime, susitiko su 
JAV LB Krašto Valdybos 
pirm; Vytautu Kutkumi ir

■f

Pigiausios kelionės į užjūrius
I Europą ir atgal nuo $ 1238

Į JAV (ir atgal) iš Sydnejaus $ 864
iš Melbourne $ 912

JAV viduje 60 dienų skraidyti bilietas $ 400 
Į Lietuvą ir atgal nuo $ 1470
Į Varšuvą ir atgal nuo $ 1408

Keliaukite Jūsų mėgiamais lėktuvais: Quantas, Singa
pore Airlines, Lufthansa, Japan Airlines, KLM, Pan 
American. Sustokite Singapore, Tokijo, Bangkoke, Kuala 
Lumpur.

Į Lietuvą per Frankfurtą, Varšuvą, Tokijo. Vilniuje 
galima pasilikti tik 6 dienas (5 naktis).

• Parūpinu visus kelionės dokumentus.
• Visas patarnavimas veltui.

Kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
(IATA.AFTA)

541 King Street, MELBOURNE 
(tarp Lietuvių Namų ir Viktoria Market

Telef. 329 6833. Vakarais telef. 583 4258

Patariame keliauti tik per IATA akredituotą kelionių 
biurą.

vykdomuoju vicepirm. Jonu 
Urbonu, tarėsi su vyskupu 
Vincentu Brizgiu, ir aplankė 
Chicagos skaučių ir skautų 
tuntų stovyklas Rako sto
vyklavietėje.

Kraštų Bendruomenės 
buvo paprašytos savo atsto
vus į VI-jį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimą iš
rinkti iki 1982 rugsėjo 1 d. 
Kai kurių kraštų bendruo
menės jau pravedė rinkimus 
ir atstovų pavardes pranešė 

j PLB Valdybai. Seimas įvyks 
1 1983 birželio 27-30 dienomis

Chicagoje.

Šių metų Kanados Lietu
vių Dienos įvyks Montrea- 
lyje spalio 8-10 dienomis ir 
Australijos Lietuvių Dienos 
įvyks Melbourne gruodžio 
mėnesio pabaigoje. Šias die
nas ruošia tų kraštų Lietu
vių Bendruomenės. Į jas 
pakviestas žada vykti PLB 
pirmininkas Vytautas Ka
mantas.

PLB Valdybos vicepirmi
ninkas Mečys Šilkaitis, gy
venąs St. Petersburge, Flo- 

* ridoje, šiuo metu praveda 
korespondentinį PLB Seimo 
narių posėdį ir balsavimą.. 

••Jis taip pat baigia spaudai, 
paruošti specialią informa
cinę salanką anglų kalba 
apie Lietuvą.

w
Žinios

Pasiekė žinia, kad balan
džio 12 d. Bostone, USA, 
mirė advokatas Andrius 
Keturakis. Jis buvo savu 
laiku žymus visuomeninin
kas, sporto veikėjas, šach
matininkas. ♦♦♦

Egiptui prašant Amerika 
sutiko pakeisti hidroelektri
nius įrengimus galingesniais 
ir patvaresniais vietoj tų so
vietinės gamybos.

♦ ♦ *
Rugpiūčio 22 d. įvyksta 

visuotinis Adelaidės Lietu
vių Sąjungos susirinkimas, 
kurio metu šalia formalių 
pranešimų bus renkama ir

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS

Lituanistikos katedros 
Illinois universitete Chica
goje finansų telkimu, infor
macijomis ir kitais reikalais 
rūpinasi PLB Valdybos pa
kviesti Irena Baleišienė, 
Stanley Balzekas Jr., Dr. 
Vytautas Vygantas, Aušra 
ir Rytas Babickai, Juozas 
Lukas, Vytautas Izbickas, 
Juozas Gaila, Nerija Linke- 
vičiūtė-Kasparienė, Vida 
Mačiukevičiūtė, Audronė 
Tamošiūnaitė, Snieguolė 
Zalatoriūtė, Mykolas Drun- 
ga, reikalų vedėja Vanda 
Aleknienė, iždininkas Povi
las Kilius ir pirmininkas Vy
tautas Kamantas. Į bendrą 
talką bus kviečiama daugiau 
žmonių.

PLB Visuomeninių reika
lų komisija ir toliau per
spausdina iš Lietuvos po- 
Sdžio gautus leidinius.

• metu spaustuvei ati
duoti jau anksčiau gauti du 
”Pastogės” numeriai. Jie 
bus pasiųsti pogrindžio 
spaudos rėmėjams vasaros 
pabaigoje.

PLB Valdybos leidžiamas 
ir įdomiai redaktoriaus Bro
niaus Nainio redakuojamas 
PASAULIO LIETUVIS re
guliariai lanko lietuviu šei
mas 35-se pasaulio kraštuo
se. PL yra šiuo metu di
džiausią prenumeratorių 
skaičių turįs mėnesinis žur
nalas, gausus aktualiais 
straipsniais, žiniomis ir 
nuotraukomis iš viso 
pasaulio lietuvių gyvenimo.

Sąjungos vykdomieji orga
nai. Susirinkimas vyks Adei. 
Liet. Namuose 2 vai. '

* * *
Rugpiūčio 8 d. Adelaidės 

Liet. Namuose 2 vai. ren
giamas Maironio minėjimas,: 
kurį organizuoja Adei. Apyl. 
Valdyba.

Kosikoje išsivystė sąjū
dis, siekiąs atskirti Korsiką 
nuo Prancūzijos. Separatis
tai sprogdina bombas ir at
lieka kitokius teroristinius 
veiksmus prieš prancūzus.
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KOVO 
KLUBE

Sydney International Cup 
Kovo vyrų krepšinio ko
manda lengvai laimi prieš 
"Greeks” 72:40. Graikai bū
dami mažesnio ūgio negalėjo 
atsilaikyti prieš mūsų di
desnius ir geriau žaidžian
čius krepšininkus. Šiose 
rungtynėse labai gerai su
žaidė P. Kapočius, M. Liu- 
binskas. Šių rungtynių lai
mėjimas jau matėsi pirma
me puslaikyje, kurį mūsiš
kiai užbaigė 33:12. Antrame 
puslaikyje mūsiškiai išlaikė 
tempą ir spaudimą. Atrodo, 
mūsų vyrai pajėgs savo da
bartinį lygi išlaikyti iki 
sporto šventės Melbourne.

Taškai: P. Kapočius 19, 
M. Šepokas 13, M. Liubins- 
kis 13, A. Čerkesas 10, R. 
Šliteris 9, P. Andriejūnas 4, 
Z. Karkowskie 4.

Prisideda dar laimėjimas, 
kai vyrų komanda įveikia 
"Alstar Hawks” 68:29. Tai 
mūsų vyrų ketvirtas laimė
jimas iš penkerių rungtynių 
A klasės pirmenybėse, ku
rios vyksta Condell Park. 
Taškai: P. Kapočius 23, A. 
Svaldenis 16, M. Šepokas 14, 
R. Šliteris 7, P. Gustafson ir
M. Liubinskis po 4.

Kovo berniukų žemiau 18 
metų komanda lengvai įvei
kia ’’Locusts” 101:29. Ši ko
manda nėra pralošusi šiais 
metais nė vienų rungtynių ir 
jos du žaidėjai pateko į
N. S.W. rinktinę: A. Svalde
nis ir M. Wallis.

Taškai: A. Svaldenis 44, 
G. Atkinson 23, R. Gaidžio- 
nis 14, E. Kasperaitis 12, A. 
Protas ir D. Siutz po 4.

Berniukų žemiau 14 m. 
komanda tikrai užsitarnavo' 
laimėjimą, kai antrame pus
laikyje žaisdami keturiese 
ne tik pajėgė laimėti, bet 
dar padidino taškų skirtu
mą.

Taškus pelnė: M. Burokas 
11, D. Siutz 8, R. Gaidžionis 
3, R. Stašionis 2, P. Šums
kas 0.

Keturioliktoji
Žiemos

Sporto Šventė
Rašo Balys Nemeika

Šventės rengėjai - Canberros sporto klubas ’’Vilkas”. 
Organizacinį darbą atliko Neris Pilka ir Ridas Daukus. 
Varžybos įvyko Smiggin Holes slidinėjimo bazėje. Spor
tininkai buvo apgyvendinti Jindabine. Čia Pilkų reziden
cijoje - lodžėje buvo šventės štabas.

Varžybos įvyko liepos 21 d. Diena buvo graži, saulėta. 
Betgi labai mažai sniego. Daug kur kyšojo uolos, žolė, 
kelmai. Laimei varžybų trasa gauta nebloga.

Ši šventė nebuvo taip gausi dalyviais, kaip kad praėju
sioji Viktorijoje Mt Buller. Aktyvių varžovų buvo 35 ir 
apie 15 pareigūnų, vadovų bei žiūrovų - rėmėjų. Varžybų 
rezultatai fiksuoti elektroniniu būdu.

Jaunių berniukų slalomo rezultatai:
Laikas

I vieta Saulius Dagys, Melb. Neringa 40.65
II vieta Audrius Daukus, Canberra Vilkas 44.22
III Danius Mauragis, Canberros Vilkas 49.16

Jaunių mergaičių slalomas:
I Rasa Daukutė, Canberros Vilkas 45.21

■II Venta Dagytė, Melbourne Neringa ~ 47.33
III Daina Mauragytė, Canberros Vilkas 55.15

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir
Šventoji Dvasia

Graikų žodis, kurs mūsų Biblijoje yra išverstas ’’gi
męs”, yra taip pat teisingai išverstas ’’užvaisintas”, arba 
"pradėtas”, dėlto pats skaitytojas turi nutarti kurį rašy
tojas turėjo mintyje. Pastebėję šitokį skirtumą mes su
prantame, kad kalbant apie pasišventimą Kristui, netin
ka sakyti, kad jau žmogus yra gimęs iš Dvasios. Kuomet 
kas ateina pas Dievą ir padaro atgailą, ir tikėjimu į Kris
tų, savo Atpirkėją, padaro pilną pasišventimą ir apsiima 
vykdyti Dievo valią, tai tikrybėje jis būna tik ’’atgim
dytas” Šventosios Dievo Dvasios. Kitaip sakant, tuomet 
tik prasidėjo jo naujasis gyvenimas.

Bet šita naujoji gyvybė, simbolinėje prasmėje, yra tik 
gemalas. Reikia jį maitinti Dievo žodžiu, kad išsivystytų 
ir pasidarytų stiprus Viešpatyje ir jo stiprybės jėgoje. 
Pilnos prasmės gimimas įvyks prisikėlime iš numirusių. 
Tuomet šitas naujas gyvenimas bus tikrai ’’gimęs” iš 
Dvasios. Iki tam laikui nė vienas iš taip gimusiųjų negali 
ateiti ir nueiti kaip nematomasis vėjas. Patėmi ję tokį žo
džių ’’gimęs” ir ’’pradėtas” skirtumą mes galime daug ge
riau suprasti kaip Dievo galybė, jo žodžiui tarpininkau
jant, veikia pasišventusiuose Viešpaties pasekėjuose.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Old. '121

Žinelės
Mosman (Syd.) Town Hall 

patalpose liepos 23 d. vyksta 
konkursinė meno paroda, 
kuriai buvo prisiųsta 464 
darbai. Išstatyta 70 kūrinių, 
kuriuos atrinko žinoma 
Sydnejuje dailininkė Eva 
Kubbos.

Sydnejuje vieši Valentina 
Osinaitė - Harvey su vaikais, 

i Atvažiavo birželio 3 d. iš 
U. S. A. aplankyti motiną 
Oną Osinienę, seserį Mariną 

.Cox su šeima ir buvusius 
’jaunystės draugus. Lanko 
Sydnejuje ruošiamus minė
jimus, koncertus, parodas.

Išvyksta rugpiūčio 14 d., 
f>akeliui į namus trumpam 
aikui sustos N. Zelandijoj.

Anglijos Gydytojų Sąjun
ga siūlo uždrausti profesinį 
boksą. Paskelbtais duome
nimis , per pastaruosius 35 
metus per boksą mirė 337 
boksininkai ir šimtai kitų 
nepataisomai sužalojo savo 
sveikatą'.

Liepos 31 d., sekmadienį, 
Adelaidės Katalikų Centre 
buvo surengtas dviejų di- 
džiuiu noetu Maironio ir

Moterų slalomas:
I vieta Ona Pilkienė, Canberros Vilkas
II vieta Lucy Daukienė, Canberros Vilkas
III vieta Anne Aniulytė, Melb. Neringa

45.44
51.96
61.50

Vyrų slalomas:
I vieta Viktoras Bagdonas, Sydnejaus Kovas 37.26
II vieta Algis Vaitiekūnas, Melb. Neringa 37.29
III vieta Artie Gružauskas, Melb. Neringa 41.31

Veteranų vyrų slalomas:
I vieta Raimundas Dagys, Melb. Neringa < 41.04
II vieta Dimitrijus Kriaucevičius, Syd. Kovas 41.45
III vieta Ridas Daukus, Canberros Vilkas 44.45

Sugretinus rezultatus krinta į akis, kad mergaičių 
laikas yra geresnis, negu moterų. Mano gerą draugą Rai
mundą įveikė jo sūnus Saulius Dagys 00.39 sek.

DIDYSIS SLALOMAS

Jauniai berniukai:
I vieta Saulius Dagys, Melb. Neringa 43.75
II vieta Audrius Daukus, Canberros Vilkas 44.24
III vieta Darius Mauragis, Canberros Vilkas 48.46

Jaunės mergaitės:
I vieta Rasa Daukutė, Canb. Vilkas 44.65
II vieta Venta Dagytė, Melb. Neringa 52.23
III vieta Daina Mauragytė, Canb. Vilkas 53.20

Moterys:
I vieta Ona Pilkienė, Canb. Vilkas 42.85
II vieta Dana Binkienė, Syd. Kovas 47.70
III vieta Lucy Daukienė, Canb. Vilkas 48.29

Vyrai:
I vieta Algis Vaitiekūnas (jun.) Melb. Neringa 36.92
II vieta Viktoras Bagdonas, Syd. Kovas 37.67
III vieta Paulius Aniulis, Melb. Neringa 39.36

Vyrai veteranai:
I vieta Dimitrijus Kriaucevičius, Syd. Kovas 41.06
II vieta Raimundas Dagys, Melb. Neringa 41.96
III vieta Ridas Daukus, Canb. Vilkas 41.45

Kaip iš rezultatų matyti, jaunių berniukų grupėje do
minavo Saulius Dagys, mergaičių grupėje — Rasa Dau
kutė.

Vyrai kaip praėjusioje šventėje turėjo du pagrindinius 
varžovus: Viktorą Bagdoną ir Algį Vaitiekūną. Jie pasi
dalino draugiškai laimėjimus.

Veteranai Raimundas Dagys ir Dimitrijus Kriaucevi
čius taip pat taikiai pasidalino laimėjimus.

Moterų grupėje trūko konkurencijos. Neatvyko praė
jusių metų čempionės Ugnė Kazokaitė ir Nijolė Mikola- 
jūnaitė. Vyrų grupėje nematėme pajėgaus slidininko D. 
Kunčiūno ir kitų. Veteranai pasigedo Jurgio Mikolajūno.

Pravestos daug juoko sukėlusios rogučių lenktynės.
I vieta Laima Žilinskienė, Canb. Vilkas
II vieta Venta Dagytė, Melb. Neringa
III vieta Rasa Daukutė, Canb. Vilkas.

Vyrai:
I vieta, Algis Brūzga, II v. Adomas Brūzga ir IH v. 

Andrius Daukus (visi iš Canberros).

Mišrios:
I vieta Ona Pilkienė (Canb.), Dimitrijus Kriaucevičius 
(Syd.)
•II vieta Lucy Daukienė, Ridas Daukus (abu Canb.).
III vieta Skaistė Mauragytė, Mindaugas Mauragis 
(Canb.)

KOMANDINIAI REZULTATAI
Moterų komandos
1. Canberros Vilkas 333.27
2. Melbourno Neringa 273.08 taškai.

560.171.
550.811.
515.751.

Vyrų komandos:
I vieta Melb. Neringa
II vieta Syd. Kovas
III vieta Canb. Vi’kas

Petro Pilkos vardo pereinamoji trofėja atiteko geriau
siai pasirodžiusiam klubui — Canberros Vilkui.

Drausmingumo trofeją gavo Lorraine Gružauskaitė.
Vakare įvyko vakarienė restorane, kurios metu įteikta 

nupelnyti medaliai ir trofejos.
Visa šventė praėjo draugiškoje atmosferoje. Malonu 

matyti daug tėvų, dalyvavusių varžybose su savo jaunai
siais. Gaila, kad ne visuomet gamta prisitaiko prie mūsų 
pageidavimų. Šį sykį buvo daug saulės, o mažai sniego. 
Nežiūrint to, visų nuotaika buvo pakili.

Brazdžionio minėjimas, kurį Anykščių statybinių me- 
paruošė P. Pusdešris. Poetų džiagų įmonė (Lietuvoje) iš 
kūrybos ištraukas skaitė cemento ir kvarcinio smėlio 
Vaidilos teatro aktoriai. Mi-^ pradėjo gaminti dirbtinį 
nėjimas dalyviais nebuvo* marmorą, kuris savo savy- 
gausus - dalyvavo apie 60 bėmis nesiskiria nuo tikrojo, 
žmonių. ... tik jis pigesnis.
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TAUTODAILĖS RATELIO 
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad sekanti 
Tautodailės Rankdarbių po
pietė įvyks rugpiūčio 15 d., 
sekmadienį, 2 vai. Liet. 
Klube, Bankstown.

Kviečiame ratelio nares ir 
visas kitas ponias, mergai
tes ir berniukus, kurios no
rėtų išmokti ir pasigaminti 
lietuvių tautinių rankdar
bių; k.a. juostų raštų rinki
mo ir audimo, sieninių kili
mėlių ar takelių audimo, 
tautinių lėlių rėdymo, žvejų 
tinklelio nėrimo ir išsiuvinė- 
jimo ir kitų tautodailės 
rankdarbių.

Ateity norima įvesti audi
mų staklėmis. Ar aušime ar 
ne, priklausys nuo skaičiaus 
norinčiųjų austi.

Ethnic Affairs Commis
sion of .NSW yra paskyrusi 
ir davusi $ 500. Šie pinigai 
yra skirti tik lietuvių tauto
dailės ugdymui.

Prašome ratelio nares bū
tinai dalyvauti, nes reikia 
aptarti tolimesnį tautodailės 
darbų plėtojimų ir tam rei
kalui priemonių įsigijimų.

Kviečiame ponias kuo 
skaitlingiau atsilankyti.

Ratelis

Baltijos Tunto Tėvų Komitetas kviečia į iškilmingų

Juoda — balta balių

Dainos chore
Dainos choras vadovau

jant Birutei Aleknaitei ruo
šiasi Viduržiemio vakarui, 
kuris įvyks rugpiūčio 28 d., 
šeštadienį, Lietuvių Klube 
Bankstowne. Kviečiame iš 
anksto mielus mūsų rėmėjus 
ir tautiečius iš Sydnejaus ir 
apylinkių šį vakarų praleisti 
su chorų ir jo nauja dirigen
te. Vakaro, programa bus 
.originali iki šiol negirdėta.

Tuo pačiu primename ir 
visiems choristams, kad re
peticijų lankymas būtinas 
visiems. Vyrų repeticijos 
vyksta ir antradienio vaka
rais, o mišraus choro repeti
cijos penktadienio vakarais.

Dainos choro dirigentas 
Bronius Kiveris, išdirbęs 
Dainos chore 13 metų, iš 
Dainos choro dirigento pa
reigų pasitraukė dėl susidė
jusių sųlygų naujame darbe, 
p. Br. Kiveris ir toliau paža
dėjo Dainos chorui padėti, 
kur bus reikalas, ypatingai 
bažnyčioje. Mes reiškiame 
nuoširdžių padėkų Br. Kive- 
riui už ilgų metų darbų, ti
kėdami, kad jo darbo sųly- 
gos pagerės. Dainos chorui

Sporto klubo Kovo baliaus 
loterijoje p. Bronė Sidarienė 
laimėjo stambų laimikį - ke
lionę dviem žmonėm į Fiji. 
Bronės dukra Carol Noble 
baliaus metu taip pat buvo 
Dr. A. Viliūno apdovanota $ 
100 premija kaip pasižymė- 

.• »■ jusi Kovo sportininkė.

rSV'/d iV • »T»
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DALYVAUKIME IR MES

Daugiakultūrinė televizija 
Channel 0/28 kviečia atei
vius pasakojimo keliu pa
vaizduoti santykius su vieti
niais australais. Daugeliui 
ateivių australai padėjo įsi
kurti ir kiek išgalėdami tal
kino pradėti naujakurio gy
venimų. Turį tokios medžia
gos ir galį užrašyti, prašomi 
siųsti į Channel 0/28 P.O. 
Box 028 Milsons Point, 
Sydney.

Sydnejaus Lietuvių Klubo

PRANEŠIMAS

Kandidatų pasiūlymai į 
Lietuvių Klubo Valdybų 
(Board of Directors)
1982/83 metams turi būti 
įteikti raštu Valdybos sek
retoriui ne vėliau 1982 m. 
rugpiūčio 29 d. 4 vai. p.p. 
Kandidatų pasiūlymų pa
reiškimai gaunami Klubo 
raštinėje.

Lietuvių Klubo Valdyba

Imigracijos ir Etninių 
Reikalų ministeris The Hon. 
John Hodges, M.P., numato 
praplėsti informacijų etni- 

šeštadieni, rugpiūčio 14 d. Lietuvių Klube 8 vai. vak. 
Programoje taut, šokiai ir solistė 
Gera muzika, puiki vakarienė

Bilietas $ 15, pensininkams $ 10.
Dėl stalų ir bilietų kreipkitės pas

S. Bruzgienę (411868) arba A. Kovalskienę (513243)

dabar vadovauja Birutė 
Aleknaitė ir visais reikalais, 
kas liečia muzikų, kreiptis į 
j4-

Administracijos reikalus 
tvarko Dainos choro pirmi
ninkas - sekretorius A. Kra- 
milius.

Dainos choras repetuoja 
su nauja dirigente Birute 
Aleknaite ir ruošiasi daly
vauti Dainų Šventėje Mel
bourne metų pabaigoje.

Dainos chord valdyba

Gydytojas kartų pasakė 
dailininkui Picasso:

— Žinodamas anatomijų 
tvirtinu, kad jūsų paveikslų 
žmonės sukelia daug abejo
nių.

— Gali būti, — atsakė Pi
casso, — bet aš galiu užtik
rinti, kad jie gyvens ilgiau, 
negu jūsų pacientai.

RELIGINĖ 
INFORMACIJA

Rugpiūčio vidury prasidės 
katekizacijos pamokos - lie
tuvių vaikučių paruošimas 
išpažinčiai ir pirmai Komu
nijai. Prašau užsirašyti pas 
mane arba kun. P. Martuzų. 
Pamokos vyks susitarus su 
tėvais greičiausiai Syd. Lie
tuvių Klubo patalpose. Pir
moji Komunija numatoma 
lapkričio vidury.

ŽOLINĖ

Šv. Mergelės Marijos 
ėmimas į dangų arba Žolinė 
rugpiūčio 15 d., sekmadienį. 
Bet tos šventės liturgija ir

■ii;******* * A A * A A A ******* ***** A A A ** A*
* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE *
£16-18 East Terrace Bankstown. Tel 708 1414*

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

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

Rugpiūčio 28 d., šešt., 7.30 vai.
’’DAINOS” CHORO VIDURŽIEMIO 

VAKARAS
Programoje: Šiupinys
Įėjimas $ 2 asmeniui.

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

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

Rugsėjo 4 d., šešt., 7.30 v.
VYNO FESTIVALIS

Detalės seks vėliau

nėję spaudoje skelbimų ir 
kitais būdais. Ministeris la
bai palankiai vertina etninę 
spaudų kaip svarbų infor
macijos šaltinį. Oficialiai 
priskaitoma apie 60 etninių 
laikraščių Australijoje 22 
kalbom ir jų cirkuliacija apie 
500.000 egz. ir turi virš mili
jono skaitytojų. Vyriausy
bės skelbimai angliškoje 
spaudoje nepasiekia visų 
Australijos gyventojų. Mi
nisteris pareiškė, kad pagal 
naujų programų visi vyriau
sybės departamentai bus 
raginami teikti pirmumų et
ninei spaudai.

SYDNEJAUS ’’AUŠROS” TUNTAS ŽIDINYS IR 
TĖVŲ KOMITETAS

ruošia tradicinį

KAUKIŲ BALIŲ
rugpiūčio mėn. 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 vedėjų p. E. 

Birkmanienę (tel. 708 1414)

’’AUŠROS” TUNTAS

maldomis bus ir jaunimo 
Mišios šeštadienį, rugpiūčio 
14 d., 6 v.v. Lietuvių Klubo 
salėje. Kviečiamas visas 
jaunimas.

MELSIMĖS UŽ LIETUVĄ

Lietuvių katalikų religi
nės šalpos maldų kalendo
riuj rugpiūčio 21-ji paskirta 
mūsų parapijai kaip Maldos 
diena už Lietuvų. Kas galė
site, atlikite tai šeštadienį, 
bet ypač rugpiūčio 22 d., 
sekmadienį ir Marijos Kara
lienės šventėje tegu visus 
mus apjungia bei sutelkia 
lietuviškose pamaldose ir 
maldoje už kenčiančių tėvy
nę ir mūsų brolius.

Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS

Sydney Liet. Mot. Soc. G. 
Draugijos metinis susirinki
mas įvyks rugpiūčio 22 d. 
Liet. Klube Bankstowne. 
Visos Draugijos narės pra
šomos gausiai dalyvauti. 
Kviečiamos ir visos kitos 
ponios, kurios domisi mūsų 
veikla. Išsamesnis praneši
mas su detalėmis sekančia
me M.P. numery.

Valdyba

AUKOS MOTERŲ
DRAUGIJAI

$250 
$ 30 
$ 5 
$ 16 

aukotojams

Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugijai auko
jo:
K. ir N. Butkai
S. Zablockienė
A. Giniūnas
,P. Smolskis

Mieliems 
nuoširdžiai dėkojame.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba 
.C a p;

Viešėdama Australijoje 
solistė iš Kanados Slava 
Žiemelytė Mūsų Pastogei 
įteikė 20 dolerių drauge iš
reikšdama laikraščiu pasi
gėrėjimų. Ačiū viešniai.
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GĖLIŲ
Pagerbdamas mielų ir 

brangų Lietuvos nepriklau
somybės kovų draugų sav. 
kūrėjų a.a. Vincų Juzėną 
vietoj gėlių aukoju Austra
lijos Liet. Fondui $ 20 ir 
"Mūsų Pastogei” $ 10. 
Drauge užjaučiu liūdinčius 
velionio žmonų Valeriją, 
dukrų Danutę, žentų Edvar
dų ir artimuosius. Savanoris 
kūrėjas Juozas Kapočius.

Mirus savanoriui kūrėjui 
Vincui Juzėnui, jo atminimui 
paskyrė 100 dolerių Dainos 
chorui jo ilgo gyvenimo 
žmona Valerija, duktė Da
nutė ir žentas Edvardas 
.Bartkevičiai. Nuoširdus 
ačiū.

Popiežius Jonas Paulius II 
atidėjo savo planuotų vizitų j 
Lenkijų rugpiūčio mėn. atsi
žvelgiant į nepalankias poli
tines sųlygas.

♦♦♦

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 29 
straipsnyje ’’Prašau žodžio" 
paliko nepastebėtų korek
tūros klaidų. Antroje 
straipsnio pastraipoje įstri
gęs neiginys ”ne’’ tarp žo
džių ’’aspektais” ir ’’išsvars- 
čiusi” neturėjo būti išspaus
dintas. Visas minėtas saki
nys teisingai turėjo taip 
skambėti: ’’Lietuvos vy
riausybė buvo patyrusi Li- 
tuanicos katastrofos prie
žastį iš diplomatinių šaltinių 
ir padarė nuosprendį ne
skelbti oficialaus komunika
to visais aspektais išsvars- 
čiusi tarptautinės teisės, ae
ronautikos ir teisminės me
dicinos ekspertų nuomones 
ir patarimus”.

Autorių dėl to maloniai 
atsiprašome. Red.

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

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

Printed by Rotor P^ess Ltd.
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