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Australijos lietuviams
Rugsėjo 8 d. viso pasaulio lietuviai tėvynėje ir išeivijo

je mini mūsų Tautos Šventę.
Laisvajam pasaulyje minėsime viešai ir iškilmingai. 

Ten tėvynėje slaptai ir tik pogrindžio spauda tegalės apie 
šios šventės prasmę parašyti.

Tautos šventė tai nėra numatytos Vytauto Didžiojo 
vainikavimo dienos prisiminimas. Ši šventė yra mūsų 
tautos gyvastingumo ir kultūrinio darbo manifestacija. 
Kaip komercinės įstaigos baigia savo finansinius metus 
patiekiant savo darbų apyskaitą, taip ir mes per Tautos 
Šventę parodome, ką per praėjusius metus atsiekėme 
kultūrinės veiklos ir lietuvybės išlaikymo darbe.

Tautos šventės proga su pasididžiavimu žvelgiame į 
didingą mūsų tautos praeitį, kad pasisemtume stiprybės 
ateičiai.

Šios šventės proga taip pat su didžiu susirūpinimu 
žvelgiame į ateitį, nustatydami mūsų veiklos gaires. Mū
sų susirūpinimas nėra iššauktas nevilties, bet tvirto pa- 
siryžymo išsilaikyti ir laimėti.

Ateinančios žinios iš tėvynės parodo, kad tauta yra gy
va ir, anot užsienio korespondentų, nesiruošia mirti. Gy
va lietuvybės dvasia yra ir mūsų išeivijoje. Su džiaugsmu 
stebime, kaip jaunoji karta nors ir pamažu, bet jau tvirtai 
jungiasi į mūsų bendruomenės gyvenimą.

Gausingos jaunimo organizacijos ir jų meilė lietuviškai 
dainai ir tautinių šokių grožiui stiprina mūsų viltis, kad 
mūsų tautos ir mūsų bendruomenės tęstinumas užtik
rintas.

Tautos šventės proga prisiminkime mūsų tautos prisi
kėlimo pranašus ir apaštalus, kurie anais tamsiais spau
dos draudimo laikais išėję su Basanavičiaus Aušra ir Vin
co Kudirkos Varpu prikėlė Lietuvą. Nedaug jų tada buvo, 
bet tie dvasios milžinai parodė tautai kelią į prisikėlimą.

Nenusiminkime, jeigu ir dabar nedaug yra su visa šir
dimi dirbančių savo tautai. Ne skaičius nulems, bet jų pa
sišventimas ir tvirtas tikėjimas į Lietuvos prisikėlimą.

Tautos Šventės proga sveikiname visus Australijos 
lietuvius ir kviečiame su ryžtinga energija įsijungti į lie
tuviškos Bendruomenės, lietuviškųjų parapijų ir lietu
viškų organizacijų veiklą, kad būtume verti mūsų tautos 
kankinių šventos aukos.

ALB Krašto Valdyba

Dail. V. Ignas (USA) Lietuviškais motyvais (grafika)

Svečias iš Tasmanijos
Rugpjūčio 29 d., sekma

dienį, 3 vai., Lietuvių Klube, 
Bar.kstowne, Baltic News 
redaktorius ir Friends of 
Captives veikėjas p. A. Taš- 
kūnas padarys viešą prane
šimą apie tnūsų 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, 
prašomi kreiptis į Aust. 
Lietuvių Dr-jos Žmogaus 
Teisėms Ginti Komiteto na
rius ir iki rugpiūčio 20 d. 
užmokėti po $ 12 asmeniui 
priėmimo išlaidom padengti.

A. Taškūnas

Komiteto narių telefonai: 
Dr. D. Kairaitis 86 3823, Dr. 
L Venclovas 639 0001, L. 
Cox 631 3688, V. Patašius 
55 4640, V. Šliogeris 50 8846

.. . Aust. Liet. D-jos Žmogaus 
Teisėms Ginti Komitetas

Padėtis Lietuvoje
Iš . togrindžio ’’Aušros” Nr. 30(70)

ĮGYVENDINAMI
TAŠKENTO NUTARIMAI

Įgyvendinant Taškento 
konferencijos nutarimus dėl 
nacionalinių kalbų panaudo
jimo siaurinimo ir rusų kal
bos dėstymo stiprinimo 
TSRS nacionalinėms mažu
moms, pradinių klasių ir net 
darželinio amžiaus vaikai 
supažindinami su rusų kalba 
(300 žodžių), nesidrovima 
panaudoti ir kitų, labiau pa
slėptų, platesnio masto 
priemonių.

Spaudžiant Maskvai ir 
pritariant Lietuvos kolabo- 
racinei valdžiai, nuo 1979 m. 
radijo laidose išplėstas rusų 
kompozitorių kūrinių išpil
dymas. Per radiją kiekvieną 
dieną sklinda kažkada vai
kystėje, prieš 15 - 20 metų 
girdėtos rusiškos dainos. 
Lietuviškos muzikos, ypač 
estradinės ir liaudies prog
ramos taip pat siaurinamos 
ir kitų TSRS tautų muzikos 
programų praplėtimo sąs
kaita. Radijo pageidavimų 
koncertų metu turi būti iš
pildoma mažiausiai 2 - 3 dai
nos rusų kalba. Kadangi 
klausytojai jų nepageidauja, 
tai muzikiniai radijo pagei
davimai išpildomi dažniau
siai tik darbo didvyriams, 
pirmūnams, ordininkams, 
karo veteranams ir pan. Tie 
pageidavimai turi būti pa
tvirtinti darbovietės parti
nių sekretorių, kuriems nu
rodyta, kad pageidaujan
tiems siūlytų prašyti sovie
tinių dainų. Kadangi ir tada 
pakankamai nesusidaro ru
siškų dainų, tai muzikinių 
pageidavimų radijo redakci
ja pati savo nuožiūra įkiša 
rusiškų dainų... Toks radijo 
redakcijos elgesys piktina 
klausytojus, pageidavusius 
išpildyti kokią nors lietuviš
ką dainą.

Norint pripratinti lietu
vius prie rusų kalbos, nuo 
1980 m. daugumą užsienio 
filmų Lietuvos TSR Kinofi- 
kacijos valdybai yra už
drausta išleisti su lietuviš
kais subtitrais (užrašais). 
Negana to, valdžia, siekda
ma ’’nubausti” kino žiūrovus 

• už tai, kad jie tiesiog igno
ruoja sovietinius filmus, ki- 
noteatrus, ypač didžiuose 
Lietuvos miestuose, sten
giasi užpildyti sovietiniais 
filmais. Šitaip pripratinami 
žiūrovai prie sovietinio kino 
meno.

Literatūros srityje jau
čiami apribojimai vertė
jams. "Literatūra ir menas”, 
’’Pergalė” užpildoma sovie
tiniais rusų arba kitų TSRS 
tautų kūriniais. Bijomasi 
paminėti net vienu žodžiu 
nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpį. Taip atsitiko su 
J. Mikelinsko knyga "Kur 
lygūs laukai” (1981) — rei
kėjo viso 10.000 tiražo vieną 
lapą iškirpti ir perklijuoti, o 
redaktoriui buvo atimta 
premija.

Žlugdoma kraštotyra. 
1977 -1982 m. buvo uždaryti 
tie etnografiniai ansambliai, 
kurie aktyviai įjungdavo 
vakaronių dalyvius į prog
ramą, t.y. žiūrovai tapdavo 
dalyviais — Rumšiškių Bui
ties muziejaus etnografinis 
ansamblis, Kauno politech
nikos instituto, Veterinari
jos akademijos etnografiniai 
ansambliai, Vilniaus "Dai
nos”, Kauno ’’Tėviškės” klu
bai. Jei Lietuvoje liko etno
grafinių ansamblių, tai tik 
tokie, kurių veikla apsiribo
ja televizija arba sovietinių 
švenčių ’’konkursuose” ir 
kurių tikslas tėra parodyti, 
kokia didelė laisvė sovietų 
Lietuvos kultūrai klestėti. 
Tokie ansambliai ne tik ne
pritraukia liaudį, bet atstu

mia neprityrusius žmones, 
nes negyvas bendravimas 
(per radiją, televiziją) netei
singai perduoda lietuvių 
tautos dvasines vertybes, 
žmogus nustoja gerbti mūsų 
senąsias dainas, ką ir mato
me didžioje jaunimo dalyje, 
ignoruojančioje mūsų kultū
rą, mūsų nuostabias liaudies 
dainas.

Sąmoningai stengiamasi 
pamiršti mūsų nacionalinio 
judėjimo veikėjai, draudžia
ma minėti įvairius tautinius 
jubiliejus. Mūsų tautos vei
kėjų paminėjimai netgi 
trukdomi grubiais, bruta
liais metodais. Prisiminkime 
Vytauto Didžiojo 550 
metų mirties jubiliejaus mi
nėjimą Trakuose: kovai 
prieš jo dalyvius buvo su
keltos didžiausios saugumo 
jėgos. Vytauto jubiliejus nei 
žodžiu nebuvo paminėtas 
jokiame ’’lietuviškame” 
laikraštyje, žurnale, per ra
diją ir televiziją. Koks skir
tumas nuo 1930 metų! Tuo 
tarpu įvairūs rusų jubiliejai 
plačiausiai minimi. 1979 m. 
garsiausiai buvo paminėtas 
rusų karvedžio Suvorovo 
250 metų gimimo jubiliejus. 
Ta proga buvo išleista įvai
riausi leidiniai: brošiūros, 
monografijos, raštai, pasta
tyti kinofilmai. Visuose 
šiuose leidiniuose Suvorovas 
buvo garbinamas kaip rusų 
ginklo karvedys, kaip pui
kiausias Rusijos sienų gynė
jas, jos interesų saugotojas. 
Tačiau nei žodelio nebuvo 
užsiminta apie tai, kad jis 
žiauriai malšino 1794 m. lie
tuvių - lenkų sukilimą, bru
taliai susidorojo su Varšu
vos gyventojais. Taip 
pat skambiai buvo paminė
tas Kulikovo mūšio 600 
metų sukaktuvės. Ta proga 
buvo išleistos knygos, su
kurti dokumentiniai filmai. 
Pramonė netgi pagamino 
moteriškas skareles su už
rašu "Kulikovo polie 1380 — 
1980”. Ar tai ne rusiškasis 
šovinizmas? Ar gali tokiose 
sąlygose augti lietuyiška. 
kultūra? G. Banys
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namu aktualijos
Šalia tautinio sąmoningu

mo ir valios patiems išlikti 
lietuviais ir tą lietuvybę 
perduoti ateinančiai kartai, 
dar yra antrinių dalykų, ku
rie išeivijoje vykdant šitą 
tautinę misiją turi esminės 
reikšmės. Jų tarpe pačių 
lietuvių privatūs ir bend
ruomeniniai namai nekal
bant apie spaudą, mokyklas, 
religines institucijas.

Privatūs namai arba ki
taip sakant lietuviška šeima 
yra tas lopšys, tasai lizdas, 
kur yra lietuvybei natūra
lios sąlygos išsilaikyti, tarpti 
ir net plėtotis. Privačiuose 
namuose ir lietuviškoje šei
moje vyksta arba bent tu
rėtų vykti grynai lietuviškas 
gyvenimas: kalbama lietu
viškai, galvojama lietuviškai 
rūpinamasi lietuviškais rei
kalais, prislaikoma lietuviš
kų papročių, net valgoma 
lietuviškai. Žodžiu, privatūs 
lietuvių namai yra tarsi sa
los svetimoje aplinkoje, kur 
lietuvis jaučiasi namie ir yra 
saugus nuo pašalinių įtakų. 
Čia jo namai, čia ir lietuvy
bės tvirtovė.

Privačių namų funkcijas 
platesniu visuomeniniu 
mastu toliau perima ir tęsia 
bendruomeniniai namai, 
klubai ar kokiu kitokiu var
du bevadintume, kur nevar
žomai vyksta ar gali vykti 
lietuviškas socialinis bei 
kultūrinis gyvenimas. Turi
me eilę organizacijų ir 
bendruomenę, kurių veiklai 
reikalinga ir sava patalpa: 
čia mes posėdžiaujame, re
petuojame, pravedame su
sirinkimus, minėjimus, vai
diname koncertuojame, 
pramogaujame, linksmina
mės, priimame svečius arba 
patys svečiuojamės, ir visa 
tai atlikti galime nevaržo
mai, nes jaučiamės esą sa
vuose namuose, be mokesčių 
ir be leidimų. Įsivaizduoki
me, kiek visai mūsų veiklai 
kainuotų patalpos, jeigu ne
turint savų namų jas tektų 
samdyti! Pažvelkime tik į 
sportininkus, kurie tik 
treniruotėms ir varžyboms 
už sporto sales kasmet su
moka tūkstančius. Jau vien 
tik patalpų samdymas su
varžytų mūsų veiklą arba ji 
iš viso sunyktų. Peržengda
mas Lietuvių Namų slenkstį 
ar kas pagalvoja, ką ir kiek 
jie duoda bendruomenei, or
ganizacijoms, meno viene
tams ir kiekvienam atski
ram lietuviui, kuris jais 
naudojasi. Ir jeigu kas reiš
kia kokių ambicingų pre ten- 

A.A.
ALGIRDUI ANDREJŪNUI - POGIRSKIUI 

mirus, jo žmoną Adelę, vaikus ir artimuosius liūdesy 
nuoširdžiai užjaučiame.

Gražina ir Leonas Petrauskai

zijų i tokius namus, pir
miausia turi atsiminti, ką jis 
iš tų namų gauna ir kiek jis 
pats jiems duoda.

Australijoje lietuviai 
anksti suprato bendruome
ninių arba lietuvių namų 
svarbą ir reikšmę, ir šiandie 
beveik visos didesnės mūsų 
kolonijos tokius namus turi 
vienur klubų vardu (Syd
ney, Melbourne, Canberra) 
kitur, bendruomenės 
(Geelong), kitur vietinės lie
tuvių sąjungos (Adelaide, 
Perth), o dar kitur parapijų 
vardu (Adelaide, Melbour
ne, Brisbane). Sydnejuje 
truko ilga istorija, kol prisi
gyventa prie dabartinių lie
tuvių namų. Jų šeimininkas 
(vietos įstatymų apimty) ir 
administratorius yra Syd- 
nejaus Lietuvių Klubas, ku
ris šiais metais švenčia savo 
veiklos dvidešimties metų 
sukaktį. Šiai sukakčiai atžy
mėti skaitėme jau porą ta 
tema brandžių straipsnių 
šiame laikrašty, iš kurių su
pratome, kad išlaikydamas 
tuos namus Klubas atsidū
ręs , finansiniuose sunku
muose. Anksčiau, kol 
Klubas su naujom statybom 
nebuvo įbridęs į skolas, kas
met stipriai rėmė finansiniai 
beveik visas Sydnejuje vei
kiančias lietuvių organizaci
jas, bet dabar jis reikalingas 
paramos, ir toji parama ir 
pagalba laukiama ir turi 
ateiti tik iš mūsų pačių, nes

komentarai
JAV Senato bankinių 

operacijų, liečiančių tarp- 
taunius finansus pakomisi- 
jos apklausinėjimas dėl du
jotiekio pravedimo iš Sibiro 
į Vakarų Europą panaudo
jant priverčiamojo darbo 
jėgą, įvyko birželio 18 d.

Pradedant posėdį, sena
torius William L. Arm
strong pastebėjęs, kad jau iš 
ankstyvesnių senato pako
misijų apklausinėjimų pa
aiškėjo, kad dėl plačių kre
ditų teikimų sovietinio bloko 
valstybėms, Vakarų finansi
nės struktūros stabilumas 
atsidūrė pavojuje ir kad so
vietų karo mašina didele 
dalimi yra maitinama Vaka
rų kreditais ir Vakarų tech
nologija - pažymėjo, kad da
bar yra atėjęs laikas ištirti 
žinias, kad tam reikalui, be 
kalinių Sovietų Sąjungoje, 
bus importuota iki 1985 m. 
apie 500.000 vietnamiečių. 
Iškeldamas šią problemą se
natorius pažymėjo: ’’Nors 
mes mažai ką galime šiuo 
reikalu padaryti, kad pa
veiktume Sovietų Sąjungą, 
jog nebūtų piktam naudoja

pirmoj eilėj mes tomis klubo 
patalpomis naudojamės ir 
jos mums pirmoj eilėj reika
lingos. Nekalbant apie pas
kolas ar įnašus, kaip kad 
Klubo vadovybė prašo, mes 
savo klubą galime palaikyti 
ir paremti ir šimtais kitokių 
būdų. Pirmiausiai jį lanky
dami ir naudodamiesi jo tei
kiamais patarnavimais bei 
lengvatomis: į klubą perkel
ti ir rengti įvairias šeimos 
šventes, kaip gimtadienius, 
vardines, sukaktuves, ves
tuves, pagaliau ir privačiai 
reikėtų dažniau į klubą už
sukti ir su sutiktais drau
gais, pažįstamais socialiai 
pabendrauti. Pastaruoju 
metu pastebėta, kad lietu
viai kluban renkasi tik kokių 
nors parengimų atvejais, 
šiaip lietuvių lankytojų ki
tomis dienomis labai skysta. 
Abejotina, ar jie visi taip 
sėdi užsidarę namuose.

Kas čia pasakyta apie 
Sydnejaus Lietuvių Klubą, 
lygiai tinka ir kitiems lietu
vių namams. Pas mūsiškius 
neįprastas artimesnis socia
linis bendravimas. Gi išeivi
joje glaudus bendravimas 
tarp savųjų yra pirminė są
lyga išlikti lietuviais. Prisi
minkime, iki kokio laipsnio 
buvo išvystytas bendravi
mas Lietuvos kaimuose, kas 
išlaikė ne tik mūsų liaudies 
turtus, kaip dainas ir šokius, 
bet atskiras kaimas buvo 
tarsi viena didelė šeima. O 
šitokiai glaudžiai lietuviškai 
šeimai išlaikyti ir yra lietu
vių namai. *(v.k.)

mi žmonės”, pridūrė - ’’mes 
neturime bendrininkauti 
šioje priespaudoje: mes ne
turime toliau teikti sovie
tams ir jų satelitams pasko
lų ir medžiagų, kas įgalina 
dabartinę priespaudą, nei 
suteikti jiems prestižo kuris 
seka iš to, kad mes traktuo
jame juos kaip garbingus 
pasaulio bendruomenės na
rius”.

Kiek tai liečia eventualų 
priverčiamojo darbo jėgos 
panaudojimą dujotiekiui 
pravesti, buvo pakviesti liu
dyti Michail Makarenko, ak
tyvus rusų žmogaus teisių 
gynėjas, vietnamiečiai — 
Doan Van Joai ir le Thi Anh, 
ir buvęs Lenkijos ambasa
dorius Japonijoje, Sdzizlaw 
Rurarz.

Makarenko nurodė, kad 
kalinama apie 12 mil. žmonių 
Sovietų Sąjungoje ir kad 
kalinių darbas naudojama 
didesniems projektams įgy
vendinti. Jo nuomone, dujo
tiekio pravedimas pareika
laus apie 1 mil. statybos 
darbininkų aukų.

Anot ambasadoriaus Ru-
rarz, pajamos gautos iš dujų 
tiekimo bus naudojamos ko
munizmo imperijai stiprinti. 
Jis patvirtino Makarenko 
išvadas dėl nepaprastai 
sunkios kalinių būklės. 
Baigdamas jis apeliavo į 
amerikiečių sąžinę neprisi
dėti prie pavergimo mašinos 
stiprinimo.

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslu—skatinti, remti ir pnoeeMti lietuviu tautinę 
kultūra, mokslą, kvietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apr Įkas.

Fonda stiprinsime ir ji ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrėžyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

AX. Fondo Valdyba

KONKURSAI

3000DOLERIŲ
UŽ MOKSLO VEIKALĄ

JAV LB Kultūros Taryba 
1982 metų Lietuvių Bend
ruomenės Literatūros pre
miją skirs už 1981 ir 1982 
metais išleistus lituanistinės 
tematikos humanitarinio tu
rinio mokslo veikalus arba 
eseistinių straipsnių rinki
nius.

1. Premijos siekti gali ir 
nespausdinti veikalai, rank
raščiai, nesvarbu, kada pa
rašyti.

2. Premijai bus priimami 
ne tik lietuvių, bet ir anglų 
kalba parašyti veikalai.

' 3. Paskutinė data veika
lams įteikti — 1982 m. gruo
džio 31 diena.

4. Pageidautina, kad 
rankraštiniai veikalai būtų 
Earašyti mašinėle. Tačiau 

us priimami ir lengvai iš
skaitomi ranka rašyti veika
lai.

5. Kiekvieno rankraščio 
pakanka atsiųsti po vieną 
nuorašą, bet kiekvieno 
spausdinto veikalo siunčia
ma po penkias knygas. Jas, 

Ž‘ei norės, pasiliks vertinimo 
komisijos nariai. Visi rank

raščiai bus grąžinami jų au
toriams.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
BLOGĖJA MAISTO

PADĖTIS
Dienraštis The Washing

ton Post (1982.V.7) paskelbė 
straipsnį apie didėjantį 
maisto trūkumą Sovietų Są
jungoje. Straipsnis remiasi 
Laisvos Europos ir Laisvės 
Radijų padarytu 782-jų emi
grantų iš Sovietų Sąjungos 
apklausinėjimu. Pusė ap
klaustųjų tvirtino, kad 
sviestas, pienas, sūris, vai
siai, kopūstai ir miltai pasi
rodo krautuvėse tik laikas 
nuo laiko. Buvęs maskvietis 
minėjo, kad norint nusipirk
ti pieno, mėsos ir sviesto, 
reikėjo atsikelti prieš auš
tant ir keliauti į miesto pa
kraštį. Mokytoja iš Vidurio 
Azijos pasakojo apie "kles
tinčius spekuliantus”. Sąs
kaitininkas iš Pabaltijo pa
informavo, kad miltai ten 
normuojami - keturi kilo
gramai asmeniui - ir par
duodami tik šventadieniais, 
ir dėl jų reikia stovėti eilėje. 
Rygoje už kavos svarą rei
kia mokėti 15 dolerių. ...

' ' ■‘ " ‘ (ĖLTA)

6. Apie gautas siuntas bus 
pranešta siuntėjams. Už 
paštuose užkliuvusias ar 
dingusias siuntas Kultūros 
Taryba neatsako. Jų ieško
jimu rūpinasi patys siuntė
jai.

7. Prie kiekvieno veikalo 
pridedamas lydraštis su au
toriaus pavarde, adresu ir 
telefono numeriu. Premijos 
siekti gali viso pasaulio lie
tuvių išeivijos kūrėjai.

8. Vertinimo komisija bus 
paskelbta vėliau.

PASTABA. Lietuvių 
Bendruomenės literatūros 
Eremija už grožinę kūrybą 

us teikiama 1983 m už 1982 
ir 1983 metais spausdintus 
veikalus arba uz betkada 
parašytus rankraščius.

1982 metų mokslo premi
jos siekiančius veikalus 
siųsti Vertinimo komisijos 
Sirmininko adresu: Dr.

Kęstutis Keblys, 16349 
Addison, Southfield, Mich. 
48075.

JAV LB Kultūros Taryba

DRAMOS KONKURSAS

Sąlygos — taisyklės
1. Konkurse gali dalyvauti 

viso pasaulio lietuvių išeivi
jos rašytojai.

2. Drama savo kalba, vei
kėjų skaičium, dekoracijo
mis, scenos rekmenimis turi 
tikti išeivijos mėgėjų teat
rams vaidinti bei gastro
liuoti.

3. Pageidautina, kad 
rankraščiai būtų rašyti ma
šinėle, bet bus svarstomi ir 
aiškiai ranka rašyti kūriniai.

4. Rankraščiai pasirašomi 
slapyvardžiais. Tas pats sla- 
jyvardis užrašomas ant už- 
ipinto voko, į kurį įdedamas 
apelis su tikrąja autoriaus 

pavarde, adresu ir telefonu,

5. Paskutinė data rank
raščiams atsiųsti — 1983 m. 
kovo 31 d.

6. JAV LB Kultūros ta
ryba trejus metus pasiliks 
išskirtinę teisę konkursą 
laimėjusią dramą leisti vai
dinti lietuvių išeivijos teat
rams. Po trejų metų autoriui 
grąžinamos visos teisės.

7. Vertinimo komisija: 
girm. Stasė Kelečienė (3352

o. Halsted St., Chicago, Hl. 
60608), K. Bradūnas, J. Bi
kinis, D. Lapinskas ir A. 
Valeška.

8. Rankraščius siųsti Ver
tinimo komisijos pirminin
kės adresu.

JAV LB KultūrosTaryba
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Sveikiname
Jurgį Janušaitį! Lietuviai Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis

Jau ilgokai gėrynės Mūsų 
Pastogėje mūsų bendradar
bio Jurgio Janušaičio raši
niais iš gyvenimo lietuvių 
Jungtinėse Amerikos Vals- 
tybėse'ypač iš Čikagos, kur 
tirščiausia lietuviųir kur 
yra, galima sakyti, visos 
išeivijos lietuvių centrinės 
įstaigos. Čia kaip tik ir pilnai 
darbuojasi žurnalistas Jur
gis Janušaitis, dabartinis 
Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Išeivijoje pirmininkas ir 
Mūsų Pastogės bendradar
bis. Rugpiūčio 4 d. jam kaip 
tik suėjo 70 metų, ir šios su
kakties proga drįstame. jį 
pasveikinti ir palinkėti jam 
dar daug saulėtų ir kūrybin
gų metų.

Australijos lietuviai arti
miau susipažino su sukaktu
vininku dar 1980 m., kai jis 
su žmona Verute dalyvavo 
dukters Ramunės vestuvė
se Sydnejuje, kuri ištekėjo 
už Ričardo Radausko. Tais 
pačiais metais p.p. J an u šal
čiai dar kartą atvyko į Aus
traliją, dalyvavo Lietuvių 
Dienose Adelaidėje ir tuo 
pačiu užmezgė glaudesnius 
ryšius su vietine Australijos 
lietuvių spauda. Nuo to laiko 
jis ištikimai bendradarbiau
ja Mūsų Pastogėje in
formuodamas, kas vyksta 
reikšmingesnio Čikagoje ir 
bendrai Siaurės Amerikoje. 
Jo šilti, pilni optimizmo 
straipsniai patraukia ir ma
loniai nuteikia skaitytojus. 
Kaip spaudos darbuotojas 
Jurgis buvo žinomas dar ne
priklausomoje Lietuvoje 
nuo 1927 m. Tarnaudamas 
Lietuvos paštų žinyboje jis 
rašė eilėje laikraščių ir žur
nalų, plačiai reiškėsi visuo
meninėje veikloje dirbda
mas su šauliais ir kitomis 
organizacijomis. Atvykęs į 
Ameriką jis savo laisvalaikį 
pašventė spaudai rašyda
mas Drauge, Naujienose, 
Dirvoje, Laisvojoje Lietu
voje. Nuo 1980 metų jo

Jurgis Janušaitis

brandų įnašą jaučia ir Mūsų 
Pastogės skaitytojai. Čika
goje jis vertėsi prekyba. 
Dabar sulaukęs brandaus 
amžiaus jis numato pasi
traukti iš biznio ir užpelny
tas poilsio dienas leisti Flo
ridoje ' ir ten galutinai nu
sėsti. Bet ar žurnalistas gali 
sau leisti nerūpestingai po
ilsiauti? Tik ne Jurgis Janu
šaitis, kuris šalia savo kas
dieninių įsipareigojimų dar 
apsikrovė nauju darbu - va
dovauti Žurnalistų Sąjungai. 
Tai ypač sunki ir atsako- 
minga našta, kuri patikima 
neeiliniam žmogui.

Linkėdami mūsų bičiuliui 
stiprybės ir ištvermės tiki
me, kad gražiai užsimezgusi 
bičiulystė dar ilgai tvers ir 
kad jo dar daug giedrių ir 
brandžių straipsnių- skaity
sime Mūsų Pastogėje. Il
giausių metų, Jurgi!

V. Kazokas

KAI SUSIRENKA JAUNŲ 
DIENŲ MOKSLO

DRAUGAI
Gražu ir miela, kai po 

daugelio metų vėl susitinka 
buvę draugai, bendradarbiai 
ar gerai pažįstami. Įdomus 
ir gražus buvo Aušros gim
nazijų auklėtinių bei moky
tojų sulėkimas Čikagoje, 
gegužės 28-30 d.d. Suvažia
vimas buvo gausus dalyviais 
ir labia geromis nuotaiko
mis. Suvažiavimą organiza
vo Čikagoje gyvenančių 
aušrokių - aušrokų grupė, 
sudariusi organizacinį komi
tetą, kuriam vadovavo Kęs
tutis Miklius.

Suvažiavimas pradėtas 
Aušros auklėtinių - meni
ninkų dailėsiirgimnazijų gy
venimą vaizduojančių nuot
raukų parodomis. Parodą 
atidarė Organizacinio komi
teto pirmininkas Kęstutis 
Miklius, pasveikindamas 
suskridusius aušrokus - auš- 
rokes į šią gražią susitikimo 
šventę ir kvietė meno kūri
niais pasigėrėti, o nuotrau
kose sugrįžti į laimingas ir 
gražias jaunystės dienas. 
Dailės parodoje gražūs dar
bai, o foto nuotraukose žavi 
jaunystė, kuri šiandien taip 
pakitusi. Daugelis ieškojo 
nuotraukose savęs ir drau
gų, draugių, deja, daugelio 
jų nebesudaro, daugelis išė
jusių amžinybėn, likę okup. 
Lietuvoje ar amžiams užmi
gę Sibiro taigose.

Įdomios susitikimo sce
nos, vieni kitų atpažinimas, 
bučiniai, s akyse džiaugsmo 
ašaros. Taip susitiko jaunų 
dienų mokslo draugai.

Penktadienio vakare dau
gelis sulėkusių aušrokų da
lyvavo Poezijos Dienose, 
Jaunimo Centro kavinėje ir 
klausėsi mūsų žymaus poeto 
Bernardo Brazdžionio įspū
dingos kalbos apie mūsų 
tautos dainių Maironį.

šeštadienį, gegužės 29 d., 
keletas šimtų aušrokų ir 
svečių susirinko į Jaunimo 
Centro didžiąją salę poky
liui. Kokia nuostabi visų 
nuotaika. Tebesitęsia pažin
čių atnaujinimas, garsūs po
kalbiai, vėl bučiniai ir išgy
venimais pasidalinimas. O 
čia stalai papuošti gėlėmis, 
skaniausiais valgiais, šam- 
ęanu ir tauriais gėrimais.

aišių metu žodį taria Al
girdas Visockis, įdomus 
Vlado Vijeikio ir Kazio Ože
lio dialogas ir žodį taria net 
iš Lenkijos atvykęs aušro- 
kas Antanas Janickas. Bet 
svečiai ūžia, tartum bitės 
avilyje ir kalbėtojų žodis 
sunkiai prasiveržia ir kalbos 
mažokai susilaukia dėmesio. 
Tačiau pokylis praėjo šau
nioje nuotaikoje, Vyčio or
kestrui grojant smagiai su
kosi poros ir pokyliui bai
giantis nenoriai svečiai 
skirstės.

Sekmadienį, gegužės 30 
d., iškilmės tęsiasi. Jėzuitų 
koplyčioje ir Tėviškės para
pijoje ta intencija pamaldos - 
jautrūs pamokslininkų žo
džiai, aušrokus ir jų darbus 
iškelią.

Didelė minia susirinko 
Jaunimo Centro sodelyje, 
prie paminklo žuvusiems už 
tautos laisvę. Dr. Vytautas 
Pavilanis, lydimas iš Švei
carijos atvykusios Irenos 
Augevičiūtės - Kaestli ir Ri
tos Vileišytės - Bagdonienės 
uždega aukurą. Jonas Va- 
saitis, lydimas Kazės Gus- 
taitytės - Leonaitienės ir 
Janinos Smilgevičiūtės - 
Petrušienės padėjo vainiką 
prie paminklo visų aušrokų, 
aušrokių, žuvusių už tėvy
nės laisvę laiko sąvartoje, 
šviesiam atminimui.

Įdomi buvo ir suvažiavimo 
užbaigiamoji akademija, 
įvykusi tuojau po apeigų 
prie paminklo, Jaunimo 
Centro didžioje salėje. Ir čia 

dalyvių didelė gausa, salė 
perpildyta. Akademiją pra
dėjo ir jai vadovavo inž. 
Valdas Adamkus. Savo įva
diniame žodyje jis išryškino 
Aušros gimnazijų įnašą į ne- 
prikl. Lietuvos gyvenimą ir 
jų auklėtinių atiduotą didelę 
duoklę įvairiose gyvenimo 
srityse. Suvažiavimą pa
sveikino aušrokas VLlKo

Eirmininkas Dr. Kazys Bo- ' 
elis ir Rygiškių Jono gim
nazijos vardu linksmų nuo

taikų sveikinimą išreiškė 
kun. Juozas Vaišnys, S.J.

Ilgoką paskaitą apie Auš
ros gimnazijos reikšmę Lie
tuvai skaitė bu v. Aušros 
mergaičių gimnazijos direk
torė Alina Skrupskelienė.

Meninėje dalyje išgirdo
me aušrokų kūrybą. Ją 
skaitė Kazys Oželis, Vytau
tas Valiukas, Algimantas 
Dikinis. Meninė dalis baigta 
Pulgio Andriušio įdomiu fel
jetonu, kurį puikiai skaitė 
Vladas Vijeikiš.

Akademiją baigiant, inž. 
Valdas Adamkus suvažiavi
mo rengimo pirmininkui 
Kęstučiui MikUui įteikė 
dovaną, lietuvišką koplytė
lę. Suvažiavimas baigtas 
Tautos Himnu.

Suvažiavimo dienomis su
ruošti Jaunimo Centre susi
tikimo ir pabendravimo va
karai prie užkandžių ir ka
vutės bei tauresnių gėrimų.

Aušrokų suvažiavimas 
nevienam paliko gilų, neuž
mirštamą įspūdį. Pasižadėta 
ir vėl po kelerių metų su- 
skristi. Įdomu, ar dar daug 
aušrokų susitiks po desėtko 
metų?

Organizacinis komitetas, 
užbaigęs darbą, iš gauto 
pelno parėmė Vasario 16 
gimnaziją ir kitus lietuviš
kus užmojus. Taigi suvažia
vimas buvo ir šiuo atveju 
prasmingas.

VIS TOS JALTOS IR POTSDAMAI...
Elena Juciūtė pasakoja apie pokario kovas Lietuvoje. Pokalbis imtas iš ’’Aki
račių” 1982 m. birželio Nr.

Spausdiname kiek su
trumpintą ir paredaguotą 
pasikalbėjimą apie partiza
ninio karo Lietuvoje 1945 - 
1953 m. įvykius bei kitus 
bendrinius to laikotarpio 
Gyvenimo faktus. Šį pasi- 

albėjimą su Elena Juciūte, 
aktyvia tų įvykių dalyve, 
kentėjusią už tai sovietų 
kalėjimuose, 1981 m. padarė 
Dr. Tomas Remeikis. Šio ir 
kitų panašių pasikalbėjimų 
programa apie įvykius, pra
sidėjusius II-jo Pasaulinio 
karo metu ir užsitęsusius 
dar gerokai po jo, buvo su

organizuota Pedagoginio li
tuanistikos instituto Čika
goje. Instituto iniciatyvą fi
nansiškai parėmė ir įgalino 
JAV Švietimo departamen
tas (per „The Ethnic 
Heritage Studies Program”) 
ir Lietuvių Fondas.

E. Juciūntei pavyko iše
migruoti į JA V-es 1966 m. 
Savo pergyvenimus ji apra
šė 1974 m. išleistoje knygoje 
Pėdos mirties zonoje. O 
1981 m. kitus savo ano meto 
gyvenimo įspūdžius, susiti
kimus bei įvykius ji pristatė 
epochiniame romane Ąžuo- 
lynėlis.

T.R.: Norėčiau pradėti su 
tokiu gana asmenišku klau
simu iš jūsų biografijos. Ka
da ir kur esate gimusi?

E.J.: Švėkšnos
miestelyje, 1911 m. rugpiū
čio mėn.

T.R.: Įdomu, kokia buvo 
jūsų šeimos socialinė padė
tis?

E.J.: Tėvas ir motina bu
vo ūkininkų vaikai, bet apsi
gyvenę miestelyje, kadangi 
tėvelis buvo išgyvenęs kele- 

• /.■.'-•y.; 

tą metų Amerikoje ir grįžęs 
su šiokiu tokiu kapitalu.

T.R.: Kur išėjote
mokslus?

E.J.: Švėkšnos gimnaziją 
baigiau, paskui studijavau 
V.D. un-to matematikos - 
gamtos fakultete, bet nebai
giau, o mokytojos cenzą įsi
gijau, prie Švietimo minis
terijos laikydama egzami
nus.

T.R.: Kai į Lietuvą antrą 
• kartą .grįžo raudonoji armi

ja, kur gyvenote ir ką dirbo
te?

E.J.: Dėsčiau matematiką 
Pilviškių progimnazijoje, 
kuri tada jau baigė išaugti į 
pilną gimnaziją.

T.R.: Kiek žinome, jūs 
buvote ištremta į Sibirą. 
Kada tai įvyko?

E.J.: Aš tremtine tai ne
buvau iš viso, o buvau areš
tuota ir laikyta kalėjime. 
Lietuvoje kalėjime išbuvau 
2 metus — Lukiškio kalėji

me ir Klaipėdos kalėjime 
per du kartus, nes mane 
paskui dar antrą kartą at
vežė tardymams.

T.R.: Kokiais metais tai 
buvo?

E.J.: Areštavo mane 1949 
m. sausio 13 d.

T.R.: O kaip atsidūrėte 
Sibire?

E.J.: Pirmiausia nuvežė 
Vilniun į saugumo ministe
riją. Tai buvau pačioj vadi
namoj baisiausioj vieto, bet 
pasakyčiau, kad tai nebuvo 
pati baisiausia, nes bunke
riuose provincijoje pas stri
bus, ten tose žeminėse, buvo 
baisesnės vietos negu Sau
gumo ministerija Vilniuje. 
Ten apie 2 mėnesius išlaikė, 
paskui Lukiškio kalėjime iš
buvau iki 1949 m. rugpiūčio 
28 d. Tą dieną jau išvežė 
ešaloną kalinių iš Lukiškių ir 
kitų kalėjimų į Sibirą.

T.R.: O kada paleido jus iš 
Sibiro?

E.J.: 1956 m., po vadina
mosios Chruščiovo amnesti
jos.

T.R.: Kokiu būdu
pasisekė jums atsirasti 
Amerikoje.

E.J.: Aš pati nežinau, aš 
laikiau stebuklu.

T.R.: Paprašėte emigruoti 
turbūt?

E.J.: Žinoma. Aš turėjau 

seserį čia, o ten nieko dau
giau iš artimų žmonių, nes 
mamytė buvo mirusi Vokie
tijoje, o tėvelis dar kai bu
vau visai maža.

T.R.: Panele, užgriebkime 
tą partizanų judėjimo temą. 
Kokie, jūsų nuomone, moty
vai lėmė vyrų (ir moterų) 
išėjimą į miškus, griebimąsi 
ginklo ir t.t.?

E.J.: Nu, komunistai 
skelbė, kad komunistinį te
rorą iššaukė partizanai. Aš 
esu priešingos nuomonės: 
kiek man teko patirti, tai ne 
partizanai iššaukė komunis
tų terorą, bet komunistų te
roras iššaukė partizanų 
veiksmus. Buvo ir tokių, ku
rie pačioj pradžioj, dar ne
pradėjus komunistams 
siausti, dėjosi į kovą prieš 
rusus. Tai buvo Žemaitijoj. 
O kitur, kur aš gyvenau, 
Suvalkijoj, nebuvo jau tokių 
kadrų, ginkluoto pogrindžio 
kadrų, kurie tebūtų laukę 
rusų ir galvoję priešintis. 
Juk priešintis tokiai didelei 
jėgai, milijoninei armijai, vis 
dėlto būtų buvę beprasmiš
ka. Kiek teko girdėti, Že
maitijoje, ten prie Latvijos 
sienos, buvo grupelės, ku
rios ruošėsi pasipriešinimui. 
Bet kaip jiems ten pavyko.

Nukelta į psl. 6

Mū3M Pąstogė-Nr.. 32.1982A16. psl..3\

3



Namie ir
MELBOURNAS

DAINUOJA

Dainos Sambūris nemažai 
įdėjo darbo ir gražiai pasi
rodė, kartu su tautinių šokių 
grupe, prieš kiek laiko Fes
tival of All Nations koncer
te. Gaila, kad televizijos 
stotis pašykštėjo, nors 
trumpai neišjuokiant paro
dyti mūsų chorą ir tautinius 
šokius. Atrodo, kad Festi
valio rengimo komitete pir
mauja tik dvi tautybės, o 
mus koncertui panaudoja tik 
tam, kad gautų iš valdžios 
koncertui pinigų. Ateityje 
tokiuose koncertuose 
reikėtų nedalyvauti. Prieš 
tai choras praturtino šaulių 
vėliavos šventinimo iškil
mes, vėliau surengdami ge
rai pasisekusį šiupinį "Pa
vasario Daina”, dalyvavo 
birželio minėjime, o liepos 
31 d. suruošė savo metinį - 
kaukių balių, kur įdėjus 
daug darbo choristams, o 
ypač choristėms — šeimi
ninkėms, pasisekimas buvo 
geras. Balių praturtino lote
rija ir kaukių paradas. Gal 
šįmet kaukių buvo kiek ma
žiau, bet jos visos buvo 
įspūdingos. Pirmą premiją 
(vertinimo komisijai nuta
rus) laimėjo V. Linkevičius 
ir A. Karašauskas už kaukes 
Mirtis ir Giltinė, antrą - ka- 
minkrėtis E. Balčiūnienė ir 
trečią eglutė B. Popeliuč- 
kienė, kurios kaukė buvo 
[>ačios pagaminta ir svečių 
abai įvertinta.

Sambūriečiai intensyviai, 
dirigenčių D. Levickienės ir 
B. Prašmutaitės rankose, 
dirba ruošdamiesi ne tik 
Dainų Šventei, jos atidary
mui, bet ir Pabaltiečių kon
certui, kuris įvyks spalio 24 
d. Estų Namuose ir savo 
metiniam koncertui — lap
kričio 28 d.

Renkasi jie šaltais žiemos 
vakarais repeticijoms į Lie
tuvių Namus, kuomet mūsų 
dauguma sėdi prieš ’’dėžes” 
apšildytose patalpose. Nu
stembi, kai pamatai dirigen
tę Danutę su mažais vaiku
čiais, paruoštais lovai, 
mokinant chorą, kad daina 
ne tik Melbourne, bet ir 
kitur dar vis skambėtų. Tik 
meilė lietuviškai dainai, 
chorvedžių ir choristų ir pa- 

<reiga tautai juos ten sutrau
kia. (va)

MELBOURNO
APYLINKĖJE

Paskutiniame posėdyje 
Valdyba svarstė ’’Mūsų 
Pastogės” baliaus, rugpiūčio 
28 d. ir Tautos Šventės mi
nėjimo, sekmadienį rugsėjo 
5 d,., reikalus.

Baliaus paruošimo rei
kalai jau gerokai pažengę: 
geras orkestras užsakytas, 
šiltą ir kaip visada skanią 
vakarienę patieks Soc. 
Globos Moterų D-ja, prog
ramoje p. R. Mačiulaitienės 
dainos ir p. J. Macijausko 
akordeono muzika. Šalia to,

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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svetur
turtinga loterija su vertin
gais fantais: paveikslu, 
SM.P.” prenumerata, tortais 
ir ’’aukštųjų lentynų” gėri
mais. Tarp abiejų N. Metų 
balių tai, turbūt, bus šau
niausias balius šiais metais. 
Prašome asmeniškai įsiti
kinti.

Mūsų spauda apjungia 
mus visus kas savaitę kur 
bebūtumėm. Ji patiekia 
mums įdomių žinių ir minčių 
iš Lietuvos, iš laisvo pasau
lio lietuvių veiklos ir ypatin
gai mūsų vyriausių organų, 
o taip pat ir plačiai išsibars
čiusių bendruomenės apy
linkių. Ir mūsų tautinė veik
la dalinai priklauso nuo mū
sų laikraščių ir žurnalų išei
vijoj. Todėl stenkimės ją 
paremti savo prenumerata, 
korespondencijomis, raši
niais ir dalyvavimu meti
niame baliuje. Valdyba tikisi 
kuo didesnio dalyvavimo ir 
kviečia visus jau dabar 
organizuoti savus būrelius 
stalams. Užsisakyti pas 
Vald. iždininką A. Bajorą, 
tel. 306 8595, arba prieš pa
maldas prie bažnyčios, o po 
pamaldų Liet. Namuose. 
Bus malonu matyti ir tau
tiečius iš Geelongo, Sale, 
Morwell ir kitų gretimų vie
tovių. Laukiame visų iš arti 
ir toli.

’TAUTOS ŠVENTĘ 
(Rugsėjo 8-tą) minėsime 
sekmadienį, rugsėjo 5 d. Pa
maldose, kaip tradicija, or-

Adelaidinės pabiros
Jau kelintą kartą prie

kaištaujama Adelaidės ’’ra
šeivoms” dėl savo apylinkės 
veiklos ’’garsinimo” spaudo
je, ypatingai užsienio lietu
vių spaudoje. Sunku su
prasti kam tie priekaištai 
taikomi? Manyčiau, kad jie 
privalėtų būti nukreipti į 
savo parapijos korespon
dentus, kurie ’’sėdi rankas 
sudėję”, tikėdamiesi, kad jų 
kultūrines apraiškas bei ki
tokią veiklą aprašys kitų 
kolonijų reporteriai. Laikas 
patiems sydnejiškiams iš
traukti plunksnas ir prista
tyti save lietuvių išeivijos 
spaudoje, juk visų lietuviškų 
laikraščių redaktoriai laukia 
korespondencijų iš mūsų 
gyvenimo. Pirmiausia gal 
priderėtų Mūsų Pastogėje 
savo pasireiškimus aprašy
ti?

*_ *
Kiekvienas sunkiai dir

bantis laukia darbo pabaigos 
ir užsipelnyto poilsio. Šis 
posakis netinka mūsų kultū
rininkams, kurie poilsio va
landų beveik neturi, nes jas 
skiria lietuviškam gyveni
mui.

Tyliai, be fanfarų, gegu
žės pabaigoje sulaukęs 
brandaus 65 rąetų amžiaus, 

ganizacijos dalyvauja orga
nizuotai, su vėliavomis. Po 
pietų minėjimas Liet. Na
muose 2.30 vai. Šalia Dr. A. 
Staugaičio įdomios paskai
tos, dar bus taip pat įdomi 
programa dalyvaujant vyrų 
oktetui, chorui, taut, šokių 
grupei ir jaunimo atsto
vams.

Tautos dienos proga pa- 
remsime visi savo auka vie
nintelę mūsų gimnaziją už
sienyje - Vasario 16-tos gim
naziją Vakarų Vokietijoj. 
Jau daug metų nerinkta au
kų mūsų šviesos ir lietuvy
bės skleidėjai užsienyje, ir 
todėl bus proga jos atsieki- 
mus ir finansinius vargus 
paremti savo auka. Ir ne tik 
paremti finansiniai, bet ir 
pagalvoti, ar negalim savo 
sūnų / dukrą išleisti nors 
metams ten pasimokyti lie
tuviškai ir tuo pačiu pagy
venti ir pamatyti Europą.

Valdyba visų laukia jos 
sekančiuose parengimuose: 
’’Mūsų Pastogės” baliuje ir 
Tautos Šventės minėjime.

A. Žilinskas 
Vicepirmininkas

JAUNIMO SĄJUNGOS 
ATSTOVĖ CANBERROJE

Pasaulio Liet. S-gos at
stovė Laima Beržinytė rug
piūčio 3-5 d.d. lankėsi Can- 
berroje informuodama mus 
apie būsimą penktąjį Jauni
mo Kongresą sekančių metų

’’poilsin” - pensijon pasi
traukė Pranas Pusdešris. 
Užklaustas ką veiksiąs, at
sakė, kad maža laiko turįs 
saviems reikalams ir stebisi, 
kaip dar darbą dirbdamas 
spėdavo aprėpti lietuviškos 
veiklos dirvonus, kurie pla
čiomis vagomis yra įsirėžę 
mūsų ne tik Adelaidės, bet 
ir Australijos lietuvių gyve
nime.

Pranas Pusdešris savo 
kūrybos, spaudos ir visuo
meniniais darbais taip pla
čiai reiškiasi, kad juos įrė
minti yra neįmanoma. Vis 
tik svarbiausia jo veiklos gi
ja yra kūrybinė ir jos dėka 
džiaugiamės dailiu žodžiu, 
humoristinėmis gyvenimo 
iškarpomis, paruoštomis ra
dijo laidomis, pasakytais žo
džiais, viena ar kita proga. O 
kur straipsniai, korespon
dencijos? ir taip toliau; jau ir 
Šventadienio Balsas gimsta 
jo rankose. Linkiu Pranui, 
kad kūrybinė liepsna dar 
daug metų degtų, nes jos ši
luma išeivijos vėtrose mums 
labai reikalinga. Ilgiausių 
metų!

* _ *
Kultūrinės popietės pasi

darė labai populiarios, ypa
tingai žiemos metu. Mūsų 
vyresniosios kartos tautie
čiai (kurie sudaro visų pa
rengimų 75%) nemėgsta 
vakarais palikti šiltus namus 
ir bastytis autobusais iš 
vėlai pasibaigiančių paren
gimų.

Kultūrinės popietės nevi- 
suomet būna ’’kultūringos”, 
nes kai kurių tikslas yra pa
sipelnyti. Vardan kultūros 
pietaujame; valgome ’’kul
tūringus” cepelinus, kugelį 
ir koldūnus, traukiame lote
rijos bilietėlius ir vis tai kul- 

liepos mėn. Amerikoje ir 
Kanadoje. Rugpiūčio 4 d. 
vakare Liet. Klube susirin
kus gražiam būreliui jauni
mo ir vyresniųjų viešnia 
padarė pranešimą, buvo ro
domas filmas iš IV-jo Jauni
mo Kongreso ir atsakinėjo į 
klausimus. Valdybos pirm. 
A. Balsys padėkojo viešniai 
už pastangas išjudinti mūsų 
jaunimą, kad toji, lietuviš
kumo ugnelė neišblėstų, kad 
jaunimas burtųsi į savo or
ganizaciją.

Viešnia toliau pasikalbėjo 
su 2 XX radijo lietuvių 
programos vedėju Jūra Ko- 
valskiu. Pasikalbėjimas bu
vo transliuojamas sekančio
je radijo programoje.

Laimai Beržinytei čia be
būnant ją priėmė ir globojo 
p.p. Gružauskai ir jų dukra 
Rasa. Rugpiūčio 6 d. viešnia 
išskrido į Brisbanę tęsti 
savo misijos. v-m 

tūriniams reikalams. Kiek 
tokioje popietėje kultūros, 
nesunku susigaudyti, bet 
nebandyk rengėjams apie 
tai užsiminti; būsi kultūrin
gai ’’sudorotas”.

*_ *
Tautinių šokių grupės Žil

vino metinis balius įvyko 
liepos 17 d. Lietuvių Na
muose. Nors jaunimas pra
šė, maldavo ir kvietė visus 
atsilankyti; į gražiai pa
puoštą salę ir puikiai pa
ruoštų baliaus stalų susirin
ko tik šimtas tautiečių.

Baliaus metu padėkota il
gamečiu! tautinių šokių va
dovui ir administratoriui 
Vytautui Venciui ir įteikta 
simbolinė dovana.

Jaukią ir malonią nuotai
ką sudarė gražus būrys mū
sų šokėjų, kurie smagiai su
šoko tris tautinius šokius, o 
vėliau įsijungė į bendrą 
šokių šūkurį. Atrodo, kad 
jaunimas mūsų laukia, o ne 
mes jaunimo!

*_ *
Kanados lietuvaitė Laima 

Beržinytė jau antrą kartą 
lankosi Australijoje, užsuk
dama į visus mūsų lietuviš
kos veiklos centrus. Šio ap
silankymo tikslas: supažin
dinti Australijos jaunimą ir 
bendruomenę su V-ju lietu
vių jaunimo kongresu, kuris 
įvyks sekančiais metais 
Šiaurės Amerikoje.

Lankydamasi Adelaidėje, 
Laima kalbėjo per lietuvišką 
radiją, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos susirinkime ir 
Adelaidės lietuvių jaunimui 
net tris kartus. Pagrindinė 
Laimos misija: supažindinti 
jaunimą ir rasti vyresniųjų

Australijos 
Lietuviu 
Fonde

AUKOS A.L. FONDUI

$ 250 K.N. Butkai (111) 
N.S.W.

$ 200 J. Ramanauskas 
(3080) N.S.W.

$ 30 J. Lapšys (102) S.A.
Po $ 20 - J. Žygienė (45) 

S.A., ir L. Skapinskienė 
(130) Vic.

Elenai Brynzienei - Veng
rienei Melbourne mirus, 
vieton gėlių:

$ 20 A. Obeliūnai (480)
Po $ 10 - J.E. Balčiūnai 

(280), R.D. Ragauskai (40), 
E. Vazgelevičius (25) ir V.G. 
Ališauskai (310).

Po $ 5 - K. Prašmutas 
(146) ir F.M. Sodaičiai (113).

$ 2 P. Semėnas (12)

Valdybos vardu sveikinu 
naujus tūkstantininkus K. ir 
N. Butkus, naują šimtininką 
Joną Lapšį ir nuolatinį mūsų 
Fondo rėmėją J. Ramanaus
ką prašokusį $ 3000 sumą.

Ačiū visiems parėmu- 
siems Fondą.

V. Ališauskas
AL. Fondo iždininkas

tarpe pritarimą jaunimo 
veiklai, be to ištirti sąlygas 
bei galimybes VLjį lietuvių 
jaunimo kongresą suruošti 
Australijoje.

* _ *
Liepos 25 d. įvyko Adelai

dės Lietuvių Katalikų Šv. 
Kazimiero parapijos ir 
Lithuanian Caritas Ine. 
metinis susirinkimas. Tenka 
stebėtis mūsų parapijiečių ir 
tautiečių abuojumu, nes 
susirinkiman sugužėjo tiktai 
apie 50 žmonių. Ar gi 
kitiems neberūpi mūsų pa-' 
rapijos reikalai?

Išklausyti pranešimai, iš
rinkta nauja parapijos tary
ba, revizijos komisija ir 
paskelbti parapijos metai; 
tikslu pagyvinti parapijos 
veiklą ir gražinti nuo jos nu
tolusius parapijiečius, kurie 
atsilanko tiktai per dides- 
niąsias šventes, o yra ir 
tokių, kurie savo vieninteli 
apsilankymą ’’suderina” su 
iškeliavimu amžinybėn!

*_ *
Daugelis iš mūsų svarbių 

gyvenimo dalykų nevertina 
ir jų vertę pajunta tiktai 
tada, kai jų netenka.

Vibaltis
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Tautos egzodui atminti
A. Mauragis

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
20-metis liūdna gaida nu
skambėjo klubo valdybos 
pranešimuose (MP nr. 29 ir 
31). Esame pastatyti prieš 
realybę, verčiančią mus su
simąstyti. Galimybės yra 
dvi: galime Lietuvių Namų 
netekti ir galime išgelbėti. 
Taigi - rinkimės. Nelaikąs 
būtų ieškoti kaltininkų, re
alybė nuo to nepasikeis, ją 
turime priimti tokią, kokią 
ji šiuo metu yra.

Išeitį pasiūlė pati Klubo 
vadovybė, skelbdama vajų 
ir prašydama paaukoti- $ 
500, arba, paskolinti $ 1000 
penkeriems metams be pro
centų. Paaukoję arba pa
skolinę nustatytą sumą, 
tampa nariais rėmėjais ir jų 
pavardės įrašomos į garbės 
lentą. Nežinau, ir net abejo
ju, kad toks projektas galėtų 
išgelbėti klubą iš bėdos, 
greičiausiai tai būtų tik bė
dos atidėjimas tolimesnei 
ateičiai. Tam projektui, ma
no manymu, trūksta rimtes
nės motyvacijos.

Galvodami apie klubą, tu
rime galvoti ir apie bend
ruomenę, nes tos institucijos 
viena nuo kitos priklauso. 
Klubas yra naudingas tol, 
kol mes turime lietuvišką 
bendruomenę, kol bendruo
menei gali padėti išsilaikyti. 
Nėra abejonės, kad klubo 
netekimas tragiškai 
atsilieptų į pačią bendruo
menę. Išeidamas iš bendro 
intereso norėčiau tą projek
tą modifikuoti, suteikiant 
jam daugiau prasmingumo, 
entuziazmo, jėgos ir realu
mo, kuris galėtų išgelbėti ne 
tik Lietuvių Namus, bet ir 
sustiprinti lietuvių bend
ruomenę.

Mes čia esame išeiviai, ir 
čia pasiliksime gyventi, ko
kia bebūtų Lietuvos ateitis. 
Čia atsiradome kaip politi
niai pabėgėliai antrojo pa
saulinio karo aplinkybių 
verčiami. Lietuva neteko 
daugybės žmonių: vieni pa
bėgo į Vakarus, kiti prie
varta buvo išvežti į sovietų 
tolimas sritis. Maža dalis 
(apie 10 tūkstančių) atkilo
me į Australiją ir čia paskli- 
dome. Čia susikūrėm kultū
ringą lietuvių bendruomenę, 
čia tapome Australijos gar
bingais piliečiais, kartu pali
kome ir savo tautos ištikimi 
sūnūs ir dukros. Deja, mes 
neaugame, o mažėjame. 
Prieš 30 metų mūsų čia buvo 
10 tūkstančių, NSW apie 
3000 lietuvių, dabar , pagal 
1980 m. birželio mėn. cenzą, 
turime lietuviškai kalbančių 
tik 4000 visoje Australijoje, 
o NSW 1900.

0 kiek pas mus beatsilan
ko? Apgailėtinai nedaug.

Šį didelį mūsų tautos eg
zodą (išėjimas iš savo kraš
to) atminti, istorija atžymės 
įvairiais veikalais bei pa
minklais. Ir mums, kad ir 
nedidelei, bet kultūringai 
bendruomenei, tiktų tokį 
paminklą palikti. Jau dau
gelio tų, kurie su mumis at
vyko ir darbavosi mūsų 
bendruomenėje tautos labui, 
nebėra gyvųjų tarpe, bet jų 
atminimas dar tebėra gyvas 
ir brangus, todėl skubėkime, 
kol dar esame tvirti, kad jų 
vaikai ir jų darbai nežūtų, 
sukurkime jų ir visų atmini
mui pagarbos vertą pa
minklą. Tas paminklas tegul 
primins ne tik mūsų pali
kuonims, bet ir lietuvių ir 
australų tautoms, kad čia 

karo audrų atblokšti ir išsi
gelbėję nuo bolševikinio 
košmaro gyveno lietuviai!

Šitam išsigelbėjimui at
minti mes dar nieko nesam 
sukūrę ir dabar turime kaip 
tik tokią progą. Kaip tik 
Lietuvių Namai Sydnejuje 
tokiam atminimui labai tik
tų. Tie memorialiniai namai 
primintų mūsų palikuonims 
tėvų ir protėvių išsigelbėji
mą suteiktų ilgiems laikams 
tvirtas sąlygas išsilaikyti. 
Taigi pratęsime savo tikslus 
ir darbus į ateitį, tai bus pa
skatinimas mūsų vaikams 
pradėtą protėvių darbą 
baigti iki pergalės.

Toks panteonas su gyvų ir 
mirusių lietuvių sąrašais, iš
kaltais marmurinėje ar 
vario lentoje, rodytų mūsų 
prisirišimą prie savo tautos 
ir būtų patogiausia vieta 
juos aplankyti ir pagerbti. 
Tuose sąrašuose turėtų tilp
ti visi mūsų žmonės, ir tie, 
kurie dar tebegyvena, ir tie, 
kurie jau išėjo į Anapilį. 
Vaikai galėtų savo mirusius 
tėvus įrašyti, o našlės ir 
našliai - savo antrąsias pu
ses. Tuo būdu būtų atminti
na visa lietuvių bendruome
nė. Maža to, reikėtų sukurti 
tradicijų dieną: tai galėtų 
būti Vėlinių išvakarėse: su
sirinkę giminės ir draugai su 
žvakutėmis galėtų pagerbti 
mirusiuosius, atlaikyti spe-

Svečiai iš Amerikos
•'jr - .. ...... ,...

Į Australijos Lietuvių 
Dienas Melbourne atvyksta 

iš Los Angeles Onos 
Razutienės vadovaujamas 
ansamblis ’’Spindulys”. Jis 
žada pasirodyti Lietuvių 
Dienose ir vėliau koncer
tuoti Sydnejuje. Čia paduo
dame atvykstančių sąrašą.

Augutė Danutė, 
Augutė Ivette, 
Baipšys Aleksas, 
Baipšytė Lina
Bandziulis Vytas - šo

kių vadovės pavaduotojas, 
Basiulis Algis, 
Budrytė Rūta, 
Budrytė Kristina, 
Butkys Rimas, 
Buzėnaitė Audronė, 
Buzėnas Jonas, 
Bražinskas Algis, 
Čekanauskaitė Daiva, 
Čekanauskaitė Rita, 
Čekanauskaitė Vida, 
Dabšys Tadas, 
Dabšys Vytas, 
Dabšytė Audra, 
Gedgaudienė Violeta - pra
nešėja - padėjėja, 
Gedgautaitė Nida, 
Gedgaudas Augis, 
Gedgaudas Dalius, 
Grušas Gintaras,

-Jatulis Darius, 
Kliorytė Saulė, 
Koklytė Audrė,

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Įsidėmėkite!
MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 25 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

Iš Maironio minėjimo liepos 11d. Sydnejuje. Nuotraukoje Lituanistinių Kursų 
mokiniai ir moterų ansamblis

cialias jiems atminti pamal
das. Tą atminimų dieną ga
lima būtų suorganizuoti kul
tūrinius bei religinius pobū
vius. Būtų visiems prasmin
ga ir įdomi diena. Tokia tra
dicija tvirtai palaikytų Lie
tuvių Namus ir bendruo
menę.

Man atrodo, kad $ 500 
auka yra lyg per maža to
kiam reikalui, aš siūlyčiau $ 
1000. Juk vario ar marmuro 
lentų įtvirtinimas, ir įrašy
mas pavardžių pareikalaus 
nemaža lėšų. Bet tas dalykas 
tegul palieka pačios klubo 
vadovybės apsiskaičiavimui. 
Jei lietuviai supras šio įvy
kio reikšmę ir visi, vienas 
kitą paragindami, įsirašys, 
tai gal ir užteks. Aš linkiu 
sėkmės šiam naujam žygiui.

Leskytė Indrę,.. 
Lipaitė Livija, 
Mičiulytė Angelė, 
Mulokaitė Undinė, 
Pažemėnaitė Laima, 
Petronis Dainius, 
Petronytė Daina, 
Polikaitis Linas - seniūnas, 
Polikaitytė Vita - solistė, 
Polikaitis Rimas - akordeo
nistas - pianistas, 
Reivydienė Irena, 
Reivydaitė Rūta, 
Ruzgytė Ramunė, 
Stančikaitė Regina, 
Štokas Vincas*- fotografas, 
Šėkas Julius, - 
šukštaitė Aida, 
Šepikaitė Marytė, 
Šepikaitė Onutė, 
Šepikas Jonas, 
Ugianskytė Erika, 
Vaišnytė Rūta, 
Variokojytė Vilija - solistė, 
Venckutė Daiva, 
Vizgirdienė Danguolė - LB 
pirmininkė,

Vizgirda Tadas, 
Vizgirdaitė Rymantė

Ona Razutienė 
LB Spindulio vadovė

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„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 °/o
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 kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 °/o dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, 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 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

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

Žinios
SOVIETINIS LATVIŲ 
DIPLOMATAS PAŠALIN
TAS IŠ ŠVEDIJOS

Reuterio žinių agentūros 
žiniomis, švedų vyriausybė 
balandžio mėnesį pareikala
vo, kad sovietų vicekonsu
las,Alberts Liepa bematant 
išvyktų iš Švedijos. Jis buvo 
apkaltintas mėginimu infil
truoti latvių bendruomenę ir 
užverbuoti pabėgėlius iš 
Latvijos, kaip šnipus savo 
tautiečių tarpe. Liepa dažnai 
kviesdavo Švedijos latvius į 
restoranus, kur jis juos 
klausinėdavo apie išeivijos 
gyvenimą.

(ELTA)

ESTAS NUTEISTAS UŽ
STREIKO

PROPAGAVIMĄ
Balandžio 14 d. Dr. Endel 

Rose buvo Taline nuteistas 
metams darbo stovyklos už 
dauginimą ir platinimą pro
klamacijų, raginančių estus 
pusvalandi streikuoti ”už 
demokratiją”. Praėjusių 
metų gruodžio 1 d. Estų 
Komiteto Stokholme vado
vas, 

bai sumažino vidurių vėžio 
Ants Kippar pranešė}a plitimą; ♦ ‘ v.’,- • •
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kad tą dieną daug estų pus-, 
valandžiui nutraukė darbą. 
Po šio protesto buvo sua
reštuota apie 150 žmonių; 
balandžiui baigiantis, apie 
40 jų dar laukė teismo.

(ELTA)

Į Austriją pabėgo lenkų 
lakūnas su žmona ir dviem 
draugais helikopteriu į Aus
triją. Vengdami būti paste
bėti, jie skrido taip žemai, 
kad laukuose išvartė rugių 
gubas.

♦♦♦

Amerikiečiai ketina pato
bulinti radijo siųstuvus, nu
kreiptus į Sov. Sąjungą, nes 
dabartiniai yra pasenę ir 
atsilikę. JAV prezidento 
nuomone, siųstuvai, kaip 
Amerikos Balsas, ’’Laisvoji 
Europa” arba ’’Laisvės Ra
dijas” reikalingi patobulini
mo.

**♦

Kanados gydytojai spe
cialistai nustatė, kad vėžio 
ligos galima išvengti nevar
tojant riebalų. Labai daug 
atsparumo prieš vėžį duoda 
valgymas šviežių vaisių. 
Nustatyta, kad Amerikoje 
šviežių vaisių vartotojai la-
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Syd. Moterų Draugijos Valdyba. Sėdi iš k.: M. Reisgienė, V. Ramanauskienė, 
0. Baužienė (pirmininkė), M. Migevičienė. Stovi: T. Vingilienė, V. Kabailienė, 
A. Vingienė, G. Petrauskienė. Rugpjūčio 22 d. Draugijos susirinkimas Syd. 
Liet. Klube 3 vai.

Paskutiniame susirinki
me, kuris įvyko gegužės 16 
Dr. Geručio ir Žibutės Kišo- 
nų namuose, Zina Zakaraus
kienė paskaitoje ’’Vaikų 
buitis istorijos eigoje” gvil
deno vaikų padėtį šeimose, 
jų auklėjimą bei panaudoji
mą darbams. Jau pats temos 
vardas rodo, kad paskaitos 
apimtis yra plati.

Įvade prielaidos, kad vai
kų likimas akmens ar vėliau 
bronzos amžiuose buvo 
tampriai surištas su šeimos 
likimu. Atseit, vaikai kartu 

Vis tos Jaltos..
Atkelta iš psl. 3

nežinia, ir atrodo, kad jie iš- 
sklydo greitai, ir užsibaigė, 
ir išsislapstė.

T.R.: Tai, jūsų nuomone, 
sovietinis teroras nedavė 
kitokios galimybės daugeliui 
žmonių, kaip tik išeiti į miš
kus?

E.J.: Taip, nedavė. Kai tik 
atėjo, tuojau pradėjo areš
tuoti žmones. Va, yra liudi
ninkė ta pati Eugenija Ke- 
resavičienė, kuri čia irgi 
kalbėjo, ji buvo areštuota 
1944 m. rugsėjo mėn., vos 
tik rusams įžengus. Tas pats 
Kreivėnas irgi taip pat buvo 
tą patį rudenį areštuotas. 
Tai va, tokie areštai, žmonių 
grobstymai, į kariuomenę 
jaunų vyrų gaudymas ir su
darė didžiulį pavojų.

T.R.: Tai sakote, kad ir 
šaukimas į kariuomenę čia 
daug lėmė —

E.J.: Labai daug. Net ir į 
stribus suvarė nemažai 
žmonių. Jaunas vyras nenori 
eiti į kariuomenę, tai geriau 
čia pat, kaip nors vis mano 
išsislapstyti...

T.R.: Atseit, tam kad išsi
suktų iš kariuomenės, ėjo į 
stribus?

E.J.: Net ėjo. Ėjo net į 
stribus. Taip. Buvo ir tokių. 
Nes iš stribų irgi ne visi bu
vo tokie blogi žmonės. Buvo 
tokių, kurie sužinoję ką nors 
apie areštus ar deportacijas, 
pranešinėdavo žmonėms.

T.R.: Kiek, iš tikrųjų, 
ekonominiai motyvai galėjo 
lemti išėjimą į miškus; sa
kysim, turto atėmimas, 
drastiškoji žemės reforma?
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Vaikų buitis istorijos eigoje
NEWCASTELI0 DISKUSIJŲ KLUBE

su tėvais medžiodavo ir 
dirbdavo, gi vėliasniais lai
kais šeimų ir genčių susikir
timuose - karuose dalyvavo 
kartu seni ir jauni. Vidutinis 
žmonių amžius akmens am
žiuje buvęs 29 m., bronzos 
amžiuje - 38 m.

Ilgiau apsistota paliečiant 
vaikų buitį Anglijoje, U.S.A, 
ir Australijoje.

55-54 m. prieš Kristaus 
gimimą Romos imperija 
pradėjo veržtis į Britaniją ir 
čia rado dar primityvius, 
laukinius žmones. Romėnai

E.J.: Man atrodo, kad tas 
mažai turėjo reikšmės, nes 
vis tiek viskas buvo sutryp
ta. Tie žmonės turto nebe
žiūrėjo, kiek man teko toj 
pačioj Suvalkijoj girdėti, sa
ko: „Viską tegul atima, kad 
tik neišvežtų”.

T.R.: Jūs buvote mokyto
ja, rodos, nieko nenusikal
tusi ir galėjote tikėtis išlikti, 
nepaisant to stalinistinio te
roro. Kokie motyvai jus nu
vedė į partizanų eiles?

E.J.: Aš tai labai nekalta 
jau nebuvau. Teko padirbėti 
pogrindyje šiek tiek. Aš dir
bau su plunksna ir tada.

T.R.: Gal galėtumėt kon
krečiau paaiškinti, kuo užsi- 
imdavote pogrindyje?

E.J.: Rašydavau. Turėjau 
ryšių tik su vienu žmogum iš 
partizanų tarpo, kuris at
nešdavo tokią ir tokią temą 
ir prašydavo parašyti, ką 
žinai. Vieną temą parašiau 
apie mokyklų gyvenimą, 
paskui apie profsąjungas, 
susisiekimą. Ketvirtos ne
atsimenu. Tas keturias tik ir 
prisipažinau per tardymus.

T.R.: Už tą darbą jus ir 
areštavo?

E.J.: Už tą. 0 kiek iš viso 
parašiau, tai aš pati nežinau.

T.R.: Įdomu, ar jūs prisi
menate, kokiam partizanų 
leidiniui rašydavote?

E.J.: Nesakė man kokiam 
leidiniui. Nieko. Ir štabas 
buvo už 3 kilometrų, bet 
mes buvom keturi grupėje ir 
nei vienas nežinojome, nei 
kad yra, nei kur yra.

T.R.: Ar dabar jūs jau 
žinote jų pavardes?

vėliau atnešė krikščionybę, 
raštą, mokslą ir techniką. 
Apie vaikų padėtį tik arche
ologiniai radiniai rodo, kad 
turėta įvairių žaidimų, žais
lelių. Tik 7-me šimtmetyje 
The Venerable Bede rašo, 
kad berniukai 3 metų am
žiaus būdavo atiduodami į 
vienuolynus; 635 m. berniu
kai (mažai tais laikais buvo 
kreipiama dėmesio į mer
gaites) mokyklose mokėsi 
aritmetikos, lotynų ir graikų 
kalbų, astronomijos ir skaitė 
Bibliją. Feodalinei sistemai

E.J.: Nu, tai tik tų ketu
rių. Du iš jų jnra jau mirę.

T.R.: Grįškime prie anks
tyvesnio klausimo. Jūs 
buvote mokytoja, neturėjo
te ypatingų turtų ir iš gana 
kuklios socialinės padėties 
kilusi. Kas galų gale nuvedė 
jus į tą veiklą?

E.J.: Nu, mes patriotizmo 
vedami ėjome. Padėti sa
viems. Vis tiek visi mes ti
kėjom, kad ilgai taip nebus, 
kad kas nors pasikeis ir kad 
vis tiek Lietuva anksčiau ar 
vėliau atsistatys. Norėjom 
visi išlikti čia ir kuo daugiau 
duoti žinių užsieniui apie tai, 
kas čia darosi. Mes tikėjom, 
kad užsienis nežino, kas čia 
darosi, nes žinojom, kad so
vietai visa tai slepia. Tai 
mūsų grupės ir buvo tikslas, 
kuo daugiau duoti žinių, 
duoti referatus apie dabar
tinę Lietuvos padėtį.

T.R.: Ar jūs žinojote, kad 
ta medžiaga bus perteikia
ma į Vakarus?

E. J.: Žinojome. Mums 
buvo pasakyta, kad bus per
teikiama ir mes rašėme 
maždaug taip, kad būtų.

T.R.: Norėčiau dar pa
nagrinėti vieną klausimą, 
būtent, argi nebuvo tada 
kokio nors vidurio kelio tarp 
ginkluoto pasipriešinimo ir 
pasidavimo sovietinei siste
mai?

E.J.: Nebuvo. Reikėjc 
gintis. 0 ką gi, vieną jau 
areštuoja, kitą areštuoja, 
trečią. Visi žinojo, kad ne
paliks jaunų vyrų, kadangi 
jiems buvo noras nusikraty
ti tos jėgos. Jie žinojo, kad 
žmonės nepritaria tam reži
mui, kad laukia ko nors, kad 
tikisi iš užsienio kokios nors 
pagalbos. Tą žinodami, so- 
yietai ir norėjo sunaikinti 

įsivyravus įsikūrė lordų - di
dikų luomas, dvarai. Bažny
čia valdė daug žemių ir im
davo iš žemdirbių 10-tą dalį 
derliaus. Vaikai buvo lei
džiami į mokyklas, tik jei 
nori tapti kunigais ar dvarų 
administracijų valdininkais. 
Žemdirbių vaikai dirbdavo 
laukuose, gi mergaitės namų 
ruošoj. Miestelėnų vaikai 
dirbdavo kartu su tėvais - 
amatininkais ir užaugę užsi
imdavo tais amatais. Dvari
ninkų vaikai buvo siunčiami 
į karaliaus dvarą jau nuo 7 
m. amžiaus bei gyventi pas 
stambius žemvaldžius; ten 
berniukai buvo mokinami 
miklumo, fechtavimosi. 
Mergaitės kartu mokinamos 
jodinėti su berniukais, groti 
arfa ar lyra, ir tapti damo
mis. Taip pat ir žemesnysis 
luomas atiduodavo vaikus į 
svetimas šeimas. Anglai 
skaitė, kad vaikai pas sveti
mus geriau pasirengia atei
čiai, bet vienas italas rašo, 
kad anglams trūko meilės 
vaikams. Labai buvo madoje 
leisti vaikus į vienuolynus. 
Viduramžių mokyklos buvo 
labai griežtos ir mokytojai 
nešiodavo rykščių pundą 
vaikams plakti, kas tėvų bu
vo toleruojama. Paminėta, 
kad 13-to amžiaus pradžioje 
vienas jaunuolis pareiškė, 
kad Dievas jį pašaukęs į žygį 
išlaisvinti Kristaus karstą iš 
saracėnų. Buvo surinkta 
30.000 vaikų į kryžiaus 
žygį. Pėsti iš Koelno per Al
pių kalnus pasiekė Genua 
Italijoje. Daug išmirė nuo 
šalčio ir vargo. Nesuradus 
laivų jiems pervežti į Pales
tiną, šie krusadininkai buvo 
paleisti ir išsiskirstė Genua 
mieste. Po kelerių metų pie
menukas vardu Steponas 
surinko 20.000 vaikų Mersa- 
lės mieste, buvo rasti 7 lai
vai transportui į Palestiną. 2 
laivai paskendo, o likusiems 
5 laivams pasiekus Eigiptą 
visi vaikai parduoti vergais. 
Romos imperatorius Fridri
chas II tų laivų kapitonus 
teismo sprendimu nuteisė 
pakarti. Tuo buvo sustab
dytas panašių krusadų or
ganizavimas.

pajėgesnę tautos dalį.
T.R.: Sovietai keletą 

kartų buvo paskelbę parti
zanams amnestiją. Ar jomis 
buvo galima pasinaudoti? 
Kaip suprantu, pati partiza
nų vadovybė buvo įsakiusi, 
kad tie, kurie gali, legali
zuotųsi.

E.J.: Partizanų vadovybė, 
kiek aš žinau, davė laisvę — 
kaip kas norit, darykit. Bet 
niekas amnestijoms netikė
jo. Ne tik partizanai, bet ir 
eiliniai žmonės, visi sakė: 
„Apgaus! Apgaus!” — ir 
viskas.

T.R.: Bet tų, kurie am
nestijomis pasinaudojo, 
koks buvo jų likimas?

E.J.: Areštavo, kiek man 
žinoma. Ot, vienas iš Au
gustavo miškų parėjo suval
kietis. Areštavo po kelių sa
vaičių, motyvuodami tuo, 
kad jo brolis dar yra likęs. O 
tas brolis buvo jau Vokieti
joj.

T.R.: O, aplamai paėmus, 
kaip jūs tada supratote pa
saulinę padėtį?

E.J.: Visi laukėm.
Manėm, bus taikos sutartis 
kaip paprastai po kiekvieno 
karo. Ir kad nepaliks tų 
užimtų kraštų, kurie nieko 
nenusikaltę, nieko nepuolė.

Bus daugiau
. r ■ :• '-h.■•-.n

Anglijoje vadinamuose 
gramma mokyklose buvo 
mokoma dalykų su tikslu 
įstoti į universitetus. Jau 14 
metų jaunuoliai galėdavo 
įstoti į universitetus. Gram
ma mokyklose pamokos 
prasidėdavo 6 v. ryto ir su 
pertraukomis tęsdavosi iki 5 
v.p.p. Sunkus buvo likimas 
besimokantiems amatų. Jie 
bėgdavo, bet policija juos 
gaudydavo. 16 šmt. ekono
miniai sunkumai tėvus vertė 
atiduoti vaikus į prieglau
das. Iš čia buvo siunčiami 
darbams ir visaip 
išnaudojami. 17 amžiuje ne
pageidautini vaikai susi
jungdavo į gaujas, terori
zuodavo žmones. Už nusikal
timus vaikai buvo teisiami 
suaugusių teismuose. Pra
dėta vežti apleistus vaikus į 
Ameriką kur jie dažnai pra
dėdavo vesti sėkmingą gy
venimą.

Į Australiją kartu su su
augusiais nusikaltėliais buvo 
vežami ir vaikai (jaunuoliai 
iki 19 m. skaitomi vaikais). 
1833-1838 m. laikotarpyje 
buvo atvežta 990 jaunuolių 
ir paskirstyta drabams. 
Berniukai dirbo prie gele
žinkelių statybos, įvairiose 
dirbtuvėse, ūkiuose, gi mer
gaitės dažniausia tarnaitė
mis. Talpinami į kalėjimus 
kartu su suaugusiais. Pir
mas kalėjimas vaikams 
įsteigtas Point Puer, Tasm. 
Mergaitės dažnai buvo iš
naudojamos vyrų. Sydneju- 
je atsirado daugybė bena
mių vaikų, paliktų Dievo 
valiai. 1890 m. ekonominės 
krizės metu suaugusiems 
praradus darbus buvo 
išnaudojami vaikai, dirbą už 
mažą atlyginimą. Pietų 
Australija buvo pirmoji 1889 
m. įsteigdama teismą vai
kams, o sekančiais metais 
įsteigti vaikų teismai ir ki
tose valstijose. Vaikų ligo
ninės įsteigtos 1870 m. Mel
bourne, 1878 m. Brisbane, 
1879 m. Adelaidėje, 1880 
Sydnejuje, o Perthe ir Ho- 
barte 1909 m.

1891 m. Melbourne, kaip 
rodo statistika, buvo 6-15 m. 
vaikų grupėje 10.000 nelan
kančių mokyklų. Valdžia 
skatino vaikus į mokyklas ir 
pagauti vaikai gatvėse buvo 
vietoje plakami. 1901 m. 
Australijos federalinei val
džiai susidarius dar daug 
jaunuolių dirbo fabrikuose. 
NSW darbo ministerio 1911 
m. potvarkiu uždrausta imti 
į darbus fabrikuose jaunes
nius kaip 18 m. Visvien jauni 
gaudavo labai mažus atlygi
nimus lyginant su suaugu
siais (pav. vyrai virš 25 m. - 

*25 šil., moterys ir jauni vy
rai - 10 šil., mergaitės 2/6 
šil.).

U.S.A. 19 a. pabaigoje 
buvo blogos ekonominės są
lygos. Vaikai dirbdavo fab
rikuose, įvairiose dirbtuvė
se, berniukai net kasyklose. 
Lewis Hine savo fotografi
jomis dirbdamas kartu su 
National Child Labour 
Komitetu įrodė vaikų išnau
dojimą. Dažnai įeidamas į 
fabrikus persirengęs elgeta 
ar vaizduodamas biblijų 
pardavinėtoją. Darbdaviai 
aiškindavosi, kad priimdami 
vaikus į darbus palengvin
davo darbininkų šeimoms.

Šiuo metu beveik visi 
kraštai įstatymais riboja 
vaikų išnaudojimą. Paskuti
niais metais bedarbė Aus
tralijoje ir kai kur, ypač 
parduotuvės, priima jau
nuolius į darbus, bet jiems 
sukakus 18 metų - atleidžia, 
atseit išvengia didesnio algų 
mokėjimo.

A.Š.
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VIETINIS IR INTERNACIONALINIS
FUTBOLAS PER CHANNEL 0/28

OUMKaaiNBOUIMlt
mumaiimuLiBimoN

Skaitytoju pasisakymai
PAGARBA KALBAI

Skundžiamės visomis 
progomis, kad mūsų kalba 
nyksta, kad biauriai darko
ma o nematome, kad dauge
liu atvejų patys esame kalti, 
apsileidę. Paimkime lietu
višką radio valandėlę per 
Radio 2EA. Tų valandėlių 
kalba yra biauriai išdarkyta, 
nemoka net paprastų žodžių 
teisingai perskaityti. Kas 
klausė aną šeštadienį (liepos 
31 d.), tas negalėjo nesipik
tinti paties vedėjo ir jo pa
dėjėjų skaitymu; kunigo 
pranešimai perskaityti tele
fonu į mikrofoną — balsas 
kaip iš bedantės burnos 
šnypštė. Jei kas įrašytų to
kias programas į kasetes ir 
pasiųstų jas lietuviams į 
Ameriką ar į Lietuvą, tai už 
galvos griebtųsi išgirdę, ko
kia mūsų kalba.

0 kokia toji programa? 
Viskas ant greitųjų paruoš
ta, daugumoj sovietinės es
tradinės muzikos plokštelės, 
parapijos pranešimuose il
gos litanijos varduvininkų, 
sveikinimai, kad tik laiką 
užkištų, ir žinios, kurias 
sunku suprasti, kokia kalba 
skaitomos, dėl didelio sku
bėjimo ir žodžių iškraipymo.

Apsipratome ir kenčiame. 
Nei Apylinkės Valdyba, nei 
lituanistinių mokyklų mo
kytojai, nei lietuviai kunigai, 
nei spauda nereaguoja. Nors 
vieną kartą turėtų kas nors 
susirūpinti, jei patys šios 
valandėlės darkytojai nesu
sipranta.

J. Kedys

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

DVASIOS KRIKŠTAS

Šventasis Raštas taip pat kalba apie Dvasios ’’krikštą”. 
Žodis krikštyti reiškia panardyti arba palaidoti; todėl 
būti pakrikštytu Dievo Dvasia reiškia būti pilnai pasida
vusiu ir besistengiančiu vykdyti Dievo valią, — buvimą 
jos kontrolėje, nebeturėjimą savo valios. Vienok, paties 
Dievo žvilgsniu, visa Kristaus bažnyčia buvo pakrikštyta 
Šventąja Dvasia Sekminių dieną; dėlto nebėra reikalo iš 
naujo išlieti jo Dvasią ant kiekvieno asmens, kurs pa
sišvenčia daryti jo valią.

Apaštalas Povilas rašė: ’’Nes mes visi esame pakrikš
tyti vienoje Dvasioje”, ir jis aiškina, kad asmeniškai 
žmogus gauna tokį krikštą tada kai jis įeina į Kristaus 
kūną. (1 Kor. 12:13). Tai reiškia palaidojimą mūsų valios 
Dievo valią, taip kaip ji yra išreikšta per Kristų, to ’’kū
no” Galvą. Supratę kaip reikia ką reiškia Dvasios krikš
tas, mes nebejieškosimę atsikartojimo stebuklingų Dievo 
galybės apsireiškimų, kokie įvyko Sekminių dieną.

Bus daugiau

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

Gerb. p. Redaktoriau,
Jeigu A. Mauragis iš tik

rųjų būtų troškęs ’’daugiau 
šviesos ir daugiau tikrų 
faktų” apie mano vedamą 
prekybą (”M.P.” Nr. 28), 
galėjo kreiptis tiesioginiai. 
Su malonumu būčiau sutei
kęs interviu. Pagaliau 
”M.P.” daugiau nebepriima 
mūsų skelbimų, tai kodėl 
nepasireklamuoti?

Tačiau p. Mauragio su- 
teiktoj reklamoj, kviečia jis 
mane nuraminti bendruo
menę, kad tokie, kaip jo ke
liami "gandai, melas ir pa
vydas išnyktų”. Manytum, 
kad vienos pamokos jau 
būtų užtekę...

Kaip išnaikinsi šitokias 
ydas bendruomenėje, jei 
pats p. Mauragis cituodamas 
mane iš ”M.P* Nr. 27 teigia, 
kad aš rašiau apie mūsų 
bendrovių prekybą su 
Sovietų Sąjunga, o iš tikrųjų 
aš rašiau apie mūsų prekybą 
su ’’visom laisvojo pasaulio 
komercinėm bendrovėm” ir 
1.1, (žiūr. pnkt. 2).
<• Nors negalėčiau paneigti, 
kad pasekiau p. Mauragio 
pavyzdžiu prekyboje su So
vietų Sąjunga, visgi vėliau 
išvysčiau platesnį biznį su 
visu pasauliu. Šiandien, ta 
sovietinė mano prekybos 
dalis ištikrųjų yra propor
cingai maža.

Toliau p. Mauragis teigia 
bendruomenės vardu, kad 
’’mes niekad negirdėjome, 
kad Palanga Travel organi
zuotų panašias išvykas į 
Angliją, Ameriką, Šventą 
žemę ir kt. laisvus kraštus”.

Be ”M.P.” skelbimų, kvie

čiu p. Mauragį pasiskaityti 
Australijos didmiesčių dien
raščius; kad ir akimirkai 
Eeržiūrėti mūsų lentynų 

rošiūras; pasitikrinti ką 
reklamuojame mūsų vitri
nose; arba paprasčiausiai, 
paprašyti kokio turo su 
kokia oro linija labiausiai 
pageidauja ir šią informaciją 
prisiusime paštu.

Antrame užklausime p. 
Mauragis užkliudo ’’Litą” 
teigdamas, kad ”ir šioji 
bendrovė atlieka tik sovie
tams patarnavimus” pavel
dimo turto ’’išieškojimu”.

’’Litas” neužsiiminėja 
jokių turtų išieškojimais, o 
kad saujelę jų perveda tarp 
giminių Australijoj ir Sov. 
Sąjungoj, ir persiuntinėja 
dovaninius siuntinius, tai 
dar nereiškia, kad ’’Litas” 
atlieka ’’tik sovietams pa
tarnavimus”. "Litas Invest
ments” bendrovės pagrin

LIETUVIŲ KLUBAS
KETVIRTOJE VIETOJE

Sydnejaus lietuvių šach
matų klubo reprezentacinė 
A klasės komanda baigė 
metinį australų turnyrą lai
mėdama ketvirtą vietą. 
Turnyre dalyvavo dešimt 
geriausių šios valstijos 
šachmatų komandų. Pirmą 
vietą laimėjo žydų Hokoah 
klubas, savo sąstate turėda
mas du tarptautinius meis
terius. Mūsų komandos pir
mųjų lentų žaidėjai V. Pata
šius ir Dr. I. Venclovas šia
me turnyre iškovojo gerus 
rezultatus, tad ir jų įvertini
mas paaukštintas: V. Pata
šiui pridėta 25 taškai, kas 
sudaro 2060 vertinimą. Ne
žinant šios įvertinimo siste
mos skaitytojui nėra aišku, 
kaip mūsų šachmatininkas 
palyginamas su tituluotais 
žaioėjais. Palyginimui aus
tralas NSW šachmatų čem
pionas K. Harrison įvertin
tas 2040 taškų. Kitų buvusių 
čempionų įvertinimai dar 
žemesni. V. Patašius, netu
rėdamas progos dalyvauti 
turnyruose, kur galima išsi
kovoti čempiono titulus, 
įvertintas aukščiau tų, kurie 
tokius titulus turi. Neatsi
lieka ir Dr. I. Venclovas, ku
ris pasiekė 2005 įvertinimą.

B grupėje dvi komandos 
neiškovojo pirmaujančių 
vietų, bet gavo progos įgyti 
daugiau praktikos. C. gru
pėje laimėta antra vieta ir 
taurė. Šiai komandai vado
vauja jaunas australas stu
dentas J. Backhause.

* *
Rugpiūčio 18 d. varžy

boms į mūsų klubą atvyksta 
ukrainiečiai. Tą vakarą visų 
mūsų šachmatininkų daly- 

dinė prekyba yra investaci- 
nė, surišta su Australijanos 
suvenyrų pardavimu ir eks
portu ir nieko bendro netu
rinti su sovietais.

Trečiame p. Mauragio 
faktų ’’teigime*’ ir vėl klysta, 
būtent: ’’mums žinoma, kad 
Jūs turėjote Australijoje 
sovietų laivų atstovybę”. Jei 
p. Mauragis tiek daug žino, 
nežinau ko jis manęs dar 
klausia: ”ko sovietai siekė 
Australijoje, kad reikėjo 
juos pašalinti iš uostų ir 
vandenų?”

Pirmoj eilėj, niekad netu
rėjau sovietų laivų atstovy
bės Australijoj. (Jų preki
niai laivai visada buvo at
stovaujami Opal Maritime, o 
keleiviniai — CTC).

Kad mūsų bendrovė 
1974-78 m. m. frachtuodavo 
įvairius tarptautinius kelei
vinius laivus, jų tarpe ir so
vietinius, to nepaneigiam.

SIMULTANAS 
MACQUARIE 

UNIVERSITETE

Klubo sekretoriaus pas
tangomis galutinai susitarta 
pravesti šachmatų simulta
ną Sydnejaus Macquarie 
universiteto studentams. Už 
simultano pravedimą atsa
kingas Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubas. Tai pirmas 
viešas pasirodymas australų 
tarpe ir tikimės čia gerai re- 
prezentuotis. Pravesti si
multaną pakviestas šach
matų tarptautinis meisteris 
T. Shaw.

’’Laisvės Radijas” pranešė 
apie Vakarų Vokietijos 
dienraštyje Die Welt gegu
žės 4 d. išspausdintą 
straipsnį ’’Afganistanas af
ganams, Pabaltijys - pabal- 
tiečiamsl”. Jame rašoma, 
kad praėjusių poros metų 
bėgyje Pabaltijy mėginta 
suregistruoti Afganistane 
žuvusių kareivių kapus. Ofi
cialūs pranešimai apie žuvu
sius neskelbiami; o jų arti
miesiems draudžiama prasi
tarti apie mirtį ar skelbti 
užuojautas. Iki šiol jau sure
gistruoti šeši šimtai tokių 
kapų. Ryšium su tuo pasiro
dė atsišaukimai, kuriuose 
smerkiami sovietiniai karo 
veiksmai Afganistane. Die 
Welt tvirtina, kad daugėjant 
protestams, Sovietų valdžia 
sustabdė Afganistane žuvu
siųjų karių palaikų gabeni
mą į namus. Kalbama, kad 
daugiausia į Afganistaną 
siunčiami kovoti nerusų 
tautybės nariai;

(ELTA) , 

Bet frachtavimas vienkarti
nei kelionei arba ribotam 
laikui, tai nereiškia atstovy
bės turėjimą.

Antroj eilėj, sovietų laivai 
nėra pašalinti iš Australijos 
uostų ir vandenų.

Australijos vyriausybė 
uždraudė tik sovietų kelevi- 
niams laivams plaukioti 
Australijos teritoriniuose 
vandenyse. Tas įvyko 1980 
m. gegužės 23 d., kai užsi
baigė sovietų keleivinių 
laivų atstovybės (CTC 
Lines) paskutinė sezono 
kelionė. Priežastis: kad so
vietai pasitrauktų iš Afgha
nistan©. Nenorėčiau tikėti p. 
Mauragiui, kad tik aš vie
nintelis šitą galėjau žinoti, 
ypač kai šis įvykis buvo pla
čiai atraportuotas tuometi
nėj žinių medijoj visoj Aus
tralijoj.

Taigi, nutariau nesibyli- 
nėti dėl p. Mauragio prielai
dų, nes ko mums draskytis 
mūsų mažytėj bendruome
nėj... Vietoj to, dėkoju p. 
Mauragiui už suteikimą šios 
privilegijos ’’nuraminti 
bendruomenę ir užkirsti 
kelią bereikalingiems (jo) 
įtarimams”.

Redaktoriau, jei atsiras 
‘dar daugiau šmeižikų Jūsų 
redaguojamam laikrašty, 
nesitikėkite iš mūsų toli
mesnio reagavimo.

- Su pagarba

R. Cibas, 
’’Palangos” ir’’Lito” 
bendrovių vardu

Gerbiamas
M.P. Redaktoriau,

Labai keista kad Dr. D. 
Kairaitis jaučia pareigą ginti' 
A.L.P. (Mūsų Pastogė Nr. 
30, 2.8.82).

Kiek kartų ALP negailes
tingai ir be pagrindo šmeižė 
pabaltiečius! Vitlamas mus 
išvadino fašistais, ir kai mes 
kreipėmės į darbiečius (jau 
kai jie buvo išmesti iš val
džios), kad pakeistų savo 
pažiūras apie Pabaltijo vals
tybių inkorporavimą į 
T.S.R.S., jie reagavo su pa
šaipa ir pasityčia. Jie taip ir 
tęsia. Tik pasakyk dar me
čiui, kad esi lietuvis, ir tuo- 
jaus jam lūpos raitosi į pa
niekos šypseną.

Mes nieko gero nesulauk
sim iš ALP. Jiems tik rūpi 
kuo greičiau išplėsti abortą, 
homoseksualizmą ir ryšius 
su Sovietų Sąjunga. Jie net 
nori išmesti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vardus iš 
Australijos census statisti
kos ir nurodyti visus ten gi
musius kaip ’’Born in 
USSR”.

Dr. Kairaitis neturi teisės 
bandyti įsakyti, kokia me
džiaga tinka Mūsų Pastogei, 
ir kokia ne. Jeigu mano laiš
kas jam asmeniškai nepa
tinka ar jam skamba kaip 
’politinė propaganda’, tai 
nereiškia, kad aš ir panašiai 
galvoją turime būti nutil
dyti.

To kaip tik ir laukia dar- 
biečiai. • .... M ..;

G. Kaminskas'
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SVARBUS PRANEŠIMAS 
SYDNEY MOTERIMS!
Rugpiūčio 22 d., sekma

dienį, 3 vai. Sydney Lietuvių 
Klube Bankstown įvyksta 
Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
visuotinis metinis susirinki
mas šia darbotvarke: 1. Su
sirinkimo atidarymas. 2. 
Prezidiumo sudarymas. 3. 
Pereito metinio susirinkimo 
protokolo skaitymas. 4. Pir
mininkės pranešimas. 5. Fi
nansinis pranešimas. 6. Li
gonių reikalų vedėjos pra
nešimas. 7. Kontrolės Ko
misijos pranešimas. 8. Dis
kusijos dėl pranešimų. 9. 
Klausimai ir sumanymai. 10. 
susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiame drau
gijos nares ir prijaučiančias 
kuoskaitilgiausiai dalyvauti. 
Jauskite sau rimtą ir malo
nią pareigą pasiklausyti 
draugijos valdybos metų 
veiklos pranešimų. Po susi
rinkimo bus bendra kavutė. 
Lauksime visų.

S.L.M.S.G. D-jos valdyba

ŽIDINIO EKSKURSIJA

Sekanti Židinio ekskursija 
numatoma spalio 2 d.

Smulkesnė informacija 
bus paskelbta vėliau.

A.L.B. MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
ruošia tradicinį

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIU
rugpiūčio 28 d., šeštadienį, 7 vai. Melbourne Lietuvių Namuose 

Gera muzika, puiki programa, gardi, šilta vakarienė, turtinga loterija 
Bilietų kainos: suaugusiems $ 10, moksleiviams $ 8 
Bilietus - užsakymus priima A. Bajoras 306 8595

Apylinkės Valdyba

TAUTOS FONDE

ADELAIDE

Birželio Išvežimų minėji
mo proga Pietų Australijos 
lietuviai nuoširdžiai parėmė 
Lietuvos laisvės kovą, au
kodami Tautos Fondui:

$ 50 L.K.V.S. Ramovė, 
Adelaidės skyrius.

Po $ 20 - kun. A. Spurgis, 
J. ir S. Bardauskai, J. Ivoš- 
ka, J. Poškus, P. ir S. Pus- 
dešriai, A. Zamoiskis.

$ 15 - B. ir M. Gavėnai.
$ 12 A. ir I. Milašai.
Po $ 10 - R. Andrekus, S. 

Jablonskis, p.p. A. Kubiliai, 
J. Langevičius, A.P. Stakai- 
tis, A. Stankevičius, V. ir A. 
Vitkūnai.

$ 7 A. ir A. Urnevičiai.
Po $ 5 - A.R., E.ir A. 

Buliai, K. Cieminis, P. Duo
ba, B. P Gerulaitis, B. ir J. 
Janavičiai, V. Janulis, V. 
Kiverienė, P. Kuncaitis, J. 
Kutkienė, V. Musteikis, V. 
Patašius, K. Pocius, P. Sta
šaičiai, I. Taunys, S. Urne- 
vičius, A. ir A. Vikai, V. Vo
sylius, J. Zakarevičius.

Kiti smulkesnėmis sumo
mis. Viso $ 458.00. Širdingas 
ačiū Adelaidės lietuviams ir 
Tautos Fondo Atstovybės 
įgaliotiniams p. J. Stepan ui 
ir Viktorijai Vitkūnienei už 
nuoširdų darbą.

,., Tautos Fondo Atstovybę 
Australijoje

PRANEŠIMAS
A.L.B. Melbourne Apy

linkės Valdyba praneša, kad 
Tautos Šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 5 d. sekma
dienį. Iškilmės prasidės 12 
vai. pamaldomis Šv. Jono 
bažnyčioje. Visos organiza
cijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis.

2.30 vai. minėjimas Lietu
vių Namuose. Paskaitą 
skaitys Dr. A. Staugaitis. Po 
jos seks kultūrinė dalis. Ta 
proga bus renkamos aukos 
Vasario 16 gimnazijai bei 
solidarumo mokestis.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ’’ATŽALA” 
rugpiūčio 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. Melbourne Lietuvių Namuose 

stato

’’Šaltkalvis” ir ’’Pypkė
Režisierius Paulius Rūtenis.,

Bilietai prie įėjimo:
$ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams ir moksleiviams 

Salėje vietos nenumeruotos.

SVEČIAS IŠ PERTHO

Rugpiūčio 8 d. Sydnejaus 
tikintieji turėjo malonios 
progos pasimelsti kartu ir 
išgirsti kun. Fr. Tomich iš 
Pertho, kuris ten aptarnauja 
ir lietuvius. Kun. Fr. Tomich 
atvyko į Sydnejų atšvęsti 
savo kunigystės 25 metų ju
biliejų, su kitais kurso drau
gais iš Manly seminarijos.

Kun. Tomich yra kroatų 
kilmės, nepaprastai šviesi 
asmenybė. Savo pamoksle 
kun. Tomich netrūko šiltų 
žodžių lietuviams. Džiaugėsi 
lietuvių kalba, lietuvių vai
šingumu ir nuoširdumu.

Priminė spaudos draudi
mo laikus ir tas motinas, 
kurios prie ratelio perdavė 
lietuvių kalbą ir tradicijas 
sekančioms kartoms. Jis 
skaito lietuvių tautą kaip 
vieną iš laimingiausių Euro
poje tautų, turinčią tokią 
turtingą kalbą, rūbus ir 
papročius bei skambias dai
nas.

Tai taip kalba apie mus 
kitų tautybių žmonės. Ar 
mokame mes patys save 
įvertinti? ^or

Iš Lietuvos atvykęs pasi
svečiuoti Alfonso Makaro 
brolis, kuris žada čia pabu
voti apie keletą mėnesių.

Taip pat atvykusi iš Lie- 
j'tuvos Bronės Ropienės se- 
1 šutė.

-K*********************************** 
t SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE * 
*16-18 East Terrace Bankstown. Tel 7081414 J

Rugpjūčio 21 d., šešt., 
Auditorijoj uždaras vakaras. 
Kitaip Klubas adaras normaliai

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

VAKARAS
Programoje: Šiupinys 
Įėjimas $ 3 asmeniui.

Rugpiūčio 29 d., sekm., 2.30 vai.
TURGUS

Daug prizų. Ateikite visi, nesigailėsite!

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

Programoje: Colonias Blau Weiss 
Karnivalo Grupe atliks vyno pristaty
mo ceremonijas. Bus renkami ir apdo
vanoti vyno karalius ir karalienė. 
Detalės bus vėliau.

SYDNEY
PRANEŠIMAS

Lietuvių Klubo Valdyba

KOSTO OSTRAUSKO 
dvi mikrodramas

Sydnejaus lietuvių Choras, vad. Birutei Aleknaitei, 
ruošia įdomų

viduržiemio vakarą
rugpiūčio 28 d., pradžia 7.30 vai. Lietuvių Klube, 16 - 18 
East Terrace, Bankstown.

Originali programa: "Lietuva vaizduose ir garsuose”.
Vakaro metu vyks ir loterija, paremti choro išvykai į

Dainų Šventę Melbourne. Gros Lietuvių Klubo kapela.
Įėjimas su bilietais $ 3 visiems. Kviečiame ir laukiame 

svečių iš arti ir toli.
’’Dainos” choro valdyba

NAUJA ŽVEJŲ 
VALDYBA

Pastarajame Sydnejaus 
žvejų klubo susirinkime iš
rinkta nauja valdyba šios 
sudėties: Adomas Laukaitis, 
Sofija Šaparienė, Kazys 
Belkus, Vytautas Burokas ir 
Vytautas Simanauskas. Iki 
šiol nesusitarta, kas bus 
pirmininku. Siūlome išeitį: 
kuris iš jų pagaus didžiausią 
žuvį, tas tegu būna pirmi
ninku.

— Tai koks tu čia škotas, 
kad nežaidi golfo?

— žaidžiau, bet turėjau 
nutraukti, nes prieš 20 metų 
pamečiau sviedinuką.

PASIGĖRĖTINA ŠEIMA

Nors sydnejiškis Vytas 
Ladyga sukūręs šeimą su 
australiete mergaite Elaine, 
bet jų šeima pavyzdingai 
lietuviška: vaikai lanko lie
tuvišką mokyklą ir gražiai 
kalba ir skaito lietuviškai, 
ponia Elaine pati lanko litu
anistinius kursus ir stropiai 
mokosi lietuviškai ir dai
nuoja lietuvių Dainos chore, 
pats Vytas aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje ir 
kur įmanoma, rodosi su visa 
šeima. Ši šeima tikrai gyve
na lietuvybe.

mūn Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550
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Redakcijos Patariamoji Komi
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St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
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Kandidatų pasiūlymai į 
Lietuvių Klubo Valdybę 
(Board of Directors) 
1982/83 metams turi būti 
įteikti raštu Valdybos sek
retoriui ne vėliau 1982 m. 
rugpjūčio 29 d. _4 vai. p.p. 
Kandidatų pasiūlymų pa
reiškimai gaunami Klubo 
raštinėje.

MUZIKOS KONKURSAS 
FESTIVALIS

JAV LB Kultūros Taryba 
kviečia lietuvių išeivijos 
jaunus talentus dalyvauti 
muzikos konkurse, kuris 
įvyks lapkričio 13 d., Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje, Clevelande.

Konkurse gali dalyvauti 
vokalistai, pianistai ir in
strumentalistai.

Dalyvių amžius — 16 iki 
30 metų.

Registruojantis prašome 
atsiųsti trumpą biografiją ir 
pavyzdinę garso juostą.

Registracija vyks iki spa
lio 1 d.

Dėl informacijos ir regis
tracijos kreiptis:

Andrius Kuprevičius 
2166 N St. James Pkwy 
Cleveland Hts., Ohio 44106

Maskvoje kalbasi du žydai.
— Kaip laikosi tavo šeima. 

Atsimenu, turėjai tris 
sūnus. Ką jie veikia?

— O, vienas gyvena 
Maskvoje ir stato komuniz
mą, antras komunizmui dar
buojasi Lenkijoj o trečiasis 
išvykęs į Izraelį.

— Ar jis ten irgi stato ko
munizmą?

— Ar tu sublūdai! Negi jis 
tą darbą darytų savame 
krašte!

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

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

Print^wThv Rotor Ltd.
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