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KONFERENCIJA A.A. Dr. ALGIRDAS IVINSKIS

Gegužės 14-15 dienomis 
Melbourne Lietuvių Na
muose Krašto Valdyba ren- 
g'a konferenciją, kurioje 

liečiami dalyvauti visų 
apylinkių pirmininkai, se
niūnai, Seimo atstovai, 
Krašto V-bos įgaliotiniai, 
"Mūsų Pastogės” redakto
rius ir Lietuvių Bendruome
nės Spaudos Sąjungos pir
mininkas.

Konferencijos tikslas tin
kamai pasiruošti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seimui, kuris įvyks Chica
goje birželio 26-30 dienomis. 
Ta proga konferencijos da
lyviai bus supažindinti su šių 
dienų Bendniomenės prob
lemomis, išklausys Apylin
kių Valdybų bei Seniūnijų 
pasiūlymus bei pageidavi
mus, išnagrinės švietimo, 
kultūros ir jaunimo reikalus 
ir aptars politinę padėtį 
Australijoje.

Konferencija numatoma 
pradėti 12 vai. dienos metu 
ir tęsti iki 6 v .v., jeigu dar
bai nebus baigti, tai konfe
rencija bus tęsiama ir se
kančią dieną tuoj po pamal
dų Lietuvių Namuose.

Ši konferencija yra labai 
svarbi, nes prieš akis stovi 
Krašto V-bos numatyti di
deli darbai.

Vienas iš jų tai specialaus 
’’Mūsų Pastogės” numerio 
išleidimas PLB Seimo 
ęroga. Šis numeris bus Kr.

’-bos nuvežtas į PLB Seimą 
Chicagoje ir išdalintas ne
mokamai visiems PLB 
Seimo atstovams, tuo supa
žindinant viso pasaulio lie
tuvius su mūsų gyvenimu, 
mūsų problemomis, mūsų 
•atsiekimais ir mūsų pagei
davimais Pasaulio Lietuvių 
Seimui. Be Kr. V-bos narių 
įnašo tam numeriui, taip pat 
laukiama Apylinkių Valdy
bų, Seniūnijų, Seimo Atsto
vų bei Krašto V-bos Įgalio
tinių prisidėjimo savo 
apžvalgomis, straipsniais 
bei pasiūlymais.

Kadangi laikas ribotas, 
todėl konferencijos dalyviai 
turėtų atvykti į konferenciją 
jau pasiruošę, parašę ir, jei
gu galima, jau atspausdinę 
savo straipsnius, apžvalgas 
ar pasiūlymus, kad Kr. V-ba 
juos paėmus, galėtų at
spausdinti ”Mūsų Pastogė
je”.

Iš Apylinkių Valdybų lau
kiama ne tik statistinių da
vinių apie namus, klubus, 
'mokyklas, organizacijas ir 
t.t., bet taip pat ir konkrečių 
pasiūlymų raštiškai PLB 
Seimui.

Seimo atstovai kviečiami 
įteikti Kr. V-bai savo foto 
nuotraukas su trumpom 
biografijomis ir savo kon
krečiais pasiūlymais ir 
pageidavimais jau paruoštus 
spaudai.

Krašto V-bos Įgaliotiniai 
prašomi taip pat prisidėti 
savo straipsniais prie spe
cialaus "Mūsų Pastogės” 
numerio išleidimo.

Kitas svarbus uždavinys, 
tai yra Australijos Bend
ruomenės veiklos parodos 
surengimas Chicagoje, kuri 
įvyks PLB Seimo metu Jau
nimo Centre. Tokia paroda 
ruošiama pirmą kartą. Čia 
labai svarbu patiekti me
džiagą apie mūsų bendruo
meninį, politinį, kultūrinį 
gyvenimą bei šveitimo dar
bą Australijoje.

Kiekvienai apylinkei bei 
seniūnijai prieš du mėnesius 
buvo išsiuntinėtas Kr. V-bos 
Aplinkraštis No 1, prašantis 
surinkti statistinius davi
nius ir kitą svarbią medžia
gą šiai parodai. Šios parodos 
koordinatorius Kr. V-bos 
vicepirmininkas J. Maksvy
tis 7 Fleming st. Carlings- 
ford, NSW 2118. Visi konfe
rencijos dalyviai raginami 
atvežti visą savo medžiagą 
skirta parodai į konferenciją 
Melbourne, iš kur Kr. V-ba 
nuveš į Sydnejų galutinam 
apipavidalinimui.

Kaip jau minėta, ekspo
natai turėtų būti įvairūs 
spausdiniai, išleisti apylin
kėse, australų laikraščių iš
karpos aprašančios mūsų 
gyvenimo svarbesnius įvy
kius, fotografijos iš mūsų 
darbų Australijoje su 
mažais aprašymais įdėti į 
vinijetes lengvesniam per
vežimui į Chicagą.

Seimui siūlomos rezoliu
cijos ar sveikinimai turėtų 
būti iš anksto Apylinkių 
Valdybų, Seniūnijų ar Seimo 
Atstovų parašyti, atspaus
dinti, išdiskutuoti konferen
cijos metu ir perduoti Kraš
to Valdybai.

ALB Kr. V-ba tikisi, kad 
konferencijos dalyviai su
prasdami PLB Seimo svarbą 
mūsų visai išeivijai, būtent, 
gairių nustatymą Bendruo
menės veiklai, skaitlingai

Lietuviai pasaulyje
SERGA PROF. DR.
MARIJA GIMBUTIENĖ

Pasiekė žinia, kad Los 
Angeles mieste, Kalif. sun
kiai serga pagarsėjusi ar
cheologijos prof. Dr. Marija 
Gimbutienė, dėsčiusi UCLA 
universitete. Paskelbė kele
tą mokslo veikalų iš rytų 
Europos ir baltų proistorės.

G. ČAPKAUSKIENĖS 
PLOKŠTELĖ

Kanadoje "Vilniaus 
Records” Co. (672 Victoria 
Ave., Westmount, Que.

1983 m. balandžio 26 d. 
Newcastelio Mater Miseri- 
cordiae ligoninėje atsiskyrė 
Dr. Algirdas Leonardas 
Ivinskis, Newcastlio univer
sitete dirbęs psichologas — 
akademikas.

Algirdas gimė Kaune, 
1931 m. balandžio 30 d., Jo
no ir Marijos Ivinskiu šei
moje. Jo plačių giminių tar
pe matėsi dėdė prof. Zeno
nas Ivinskis, garsusis Lietu
vos istorikas, o Laurynas 
Ivinskis, pereito šimtmečio 

Dr. Algirdas L. Ivinskis

dalyvaus, tinkamai pasiruo
šę šioje konferencijoje,’ tuo 
moraliai paremdami Kr. 
V-bos pastangas atitinka
mai reprezentuoti Australi
jos Lietuvių Bendruomenę 
Pasaulio Lietuvių Seime.

V. Bukevičius 
Pirmininkas

Canada) išleido naują ’Aus
tralijos lietuviams jau pa
žįstamos dainininkės Ginos 
Čapkauskienės klasikinės 
muzikos dainų ir arijų 
plokštelę. Plokštelę paruošė 
garsėjantis Montrealyje 
kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius.

Balandžio 20 d. į Romą at
vyko keturi okupuotos Lie
tuvos vyskupai. Tai pirmas 
toks vizitas Vatikane po 
antrojo karo. Atvyko vys
kupai Liudas Povilonis, Vin
cas Sladkevičius, Antanas

Vytautas Doniela
veiklus Žemaitijos sūnus ir 
tautos švietėjas, buvo -jo 
prosenelis.

1944 m. atsidūręs Vokie
tijoje, Algirdas lankė gim
naziją ir 1949 m. atvyko į 
Australiją, Dvejų metų 
kontraktą atliko armijos re
zervate Rottnest saloje prie 
Pertho ir Wunderlicho fab
rike. 1951 m., nuvykęs į 
Brisbanę, vėl susitiko gim
nazijos dienų draugę Jūratę 
Barzdytę, kurią vedė sekan- • akademinius laipsnius, kurių 
čiais metais. Jūratė, maloni,

Vaičius ir Krikščiūnas. Pa
sigendama vysk. J. Stepo
navičiaus, kuris laikomas 
tremtyje ir namų arešte ir 
jam nebuvo leista išvykti.

Vyskupai aplankė popie
žių ir jiems buvo skirta spe
ciali audiencija.

Vasario 16 gimnazijoje 
Vokietijoje abitūros egza
minams ruošiasi 10 mokinių.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA

Neseniai išrinktoji kores- 
pondenciniu keliu Lietuvių 
Rašytojų Draugijos išeivijo
je Valdyba sudaryta iš Či
kagoje gyvenančių rašytojų: 
pirmininkas Anatolijus Kai
rys, vicepirm. Česlovas 
Grincevičius, sekretorius 
Adolfas Markelis, iždininkas 
Apolinaras Bagdonas, nariai 
specialiems reikalams Povi
las Gaučys ir Rimas Vėžys. 
Pereitoji Draugijos Valdyba 
buvo Los Angeles mieste, 
Kalif., kuriai vadovavo Ber
nardas Brazdžionis.

•svetinga ir rūpestinga gra
žaus vedybinio gyvenimo 
draugė, buvo nepasitrau
kianti slaugė ir paskutinių 
mėnesių bei savaičių metu, 
kai įsigalėjęs vėžys reiškėsi 
vis skausmingesnėmis for
momis.

Algirdas buvo mokslinė 
asmenybė. Visą savo gyve
nimą jis pašventė tyrinėjimo 
bei klinikinei psichologijai. 
Šioje srityje jis pelnė tris 

ninius laipsnius, kurių 
fiirmasis buvo B.A. Queens- 
ando universitete 1961 

metais. 1970 m., už tezę ”A. 
Study of Reliability, 
Validity and Factor 
Structure of Open - Field 
Measures” jam buvo suteik
tas M. A. laipsnis Newcastlio 
universitete, o 1975 m. Ph. 
D. laipsnį jis įgijo ten pat už 
disertaciją ’’Heart Rate as 
an Index of Behavioural 
Motivation”.

Akademinius laipsnius ly
dėjo jo nenutrūkstamas 
profesinis darbas. Pradėjęs 
kaip demonstratorius psi
chologijos departamente 
Queenslando universitete 
1958-61 metais, vėliau iki 
1965 m. Algirdas dirbo kaip 
klinikinis psichologas val
džios įstaigose ir Royal 
Brisbane ligoninėje. 
Kadangi Algirdo darbas jau 
buvo atkreipęs akademinį 
dėmesį, naujai paskirtas 
Newcastlio universiteto
psichologijos profesorius at
sikvietė jį bendradarbiu de
partamento kūrimui. Šiame 
universitete Algirdas pra
leido ilgiausią savo profesi- 

“ nio darbo laikotarpį: psicho
logijos departamente 
1965-69 buvo jis vyr. de
monstratorius, 1969-74 lek
torius, nuo 1974 vyr. lekto
rius. Šalia to, dirbo jis kaip 
garbės konsultantas New
castlio Mater Misericordiae 
ligoninėje.

Veikliai Algirdas dirbo ir 
profesinėse organizacijose. 
Buvo jis vienas iš Australi
jos Psichologijos Draugijų 
kūrėjų (1979 m. pagerbtas 
pakėlimu į draugijos Fellow; 
iš čia santrauka prie titulo, 
F.A.Ps.S.). Nuo 1979 m. 
kartu buvo narys ir dviejų 
JAV draugijų: Society for 
Research in Child Develop
ment ir Midwestern 
Psychological Association. 
Pripažįstant jo nuopelnus, 
1982 m. New York Academy 
of Sciences pakvietė jį nariu. 
Tuo pat metu Algirdas buvo 
įtrauktas ir į Who’s Who in 
the World leidinį.

Mažai kam žinoma, kad 
Algirdas buvo galvojęs apie 
medicinos profesiją. Šitas 
interesas atsispindėjo jo 
psichologiniuose tyrimuose, 
nes didelė dalis jo darbo bu-
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Polemiką baigiant
Po įvairių pasisakymų ir 

pareikštų nuomonių su šiuo 
numeriu baigiamas ilgokai 
užtrukęs nuomonių pasikei
timas sportininkų veiklos 
atžvilgiu. Iš pasisakiusiųjų 
kiekvienas galėjo ar gali su
sidaryti nuomonę ir savus 
požiūrius, o tie, kurie savo 
nuomonę užvilkino, deja, 
negalės toliau išsireikšti, 
nes iš tikrųjų tam buvo duo
ta pakankamai laiko. Bend
ruomenėje yra ir daugiau 
problemų, kurios laukia iš
samesnio, platesniu mastu 
svarstymo.

Šioje polemikoje galėjo ar 
turėjo išryškėti vienas iš 
esminių mūsų bendruome
nėje ir bendrai išeivijoje 
tiesioginių uždavinių - lietu
vybės tęstinumas. Kiekvie
nas užsimojimas ar siekis 
nelaimimas vien tik žodžiu 
prisipažinimu: kad jį atsie
kus reikia ir pastangų, ir 
pasiaukojimo, ir, aišku, 
budrumo, nes labai lengva 
anksčiau turėtas priemones 
pastatyti vietoj siekiamojo 
idealo. Juk kokia ištikrųjų 
prasmė išeivijoje steigti 
įvairias lietuviškas įstaigas, 
kaupti visokius fondus, sta
tyti namus, kurti bibliote
kas, išlaikyti senaisiais 
pagrindais lietuviškas 
organizacijas, jeigu visa tai 
darant nebus nukreiptas 
žvilgsnis į pagrindinį tikslą 
ar siekimą, bendrą ir net 
privalomą visiems ir kiek
vienam lietuviui? Jau šian
die viena, kita organiza
cija su tuo nesiskaito. Gal 
rytoj tokių atsiras ir dau
giau, bet tokių nusigręžimas 
ir nesiskaitymas su bendru 
lietuvišku ■principu veda į 
pažūtį ir pačią organizaciją 

ALGIUI IVINSKIUI
mirus, skausme ir liūdesyje palikusius jo žmoną Jūratę, 
dukras Vidą su šeima ir Mariną, jo motiną, brolį ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Stasė ir Stasys, Evaldas ir Dalius 
d Sagačiai
jjhnb'f •

A.A.
ALGIUI IVINSKIUI

mirus, skausme ir liūdesy palikusius jo žmoną Jūratę, 
dukras Vidą su šeima ir Mariną ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame.

Ona ir Andrius Kudžiai

A.A.
Dr. ALGIUI IVINSKIUI

po sunkios ir ilgos ligos mirus, jo žmoną Jūratę, dukras
Vidą su šeima ir Mariną palikus liūdesy giliai užjaučiu

S. Kranas

A.A.
Dr. ALGIRDUI IVINSKIUI 

mirus, skaudžiai liūdime netekus iškilaus bendruomenės 
nario ir drauge užjaučiame nelaimėje jo žmoną Jūratę, 
velionio motiną, dukras ir visus artimuosius.

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

ir tuo pačiu silpnina pačią 
lietuvišką bendruomenę 
kaip tokią. Atsiminkime: ne 
nuolankumu turėtai val
džiai, ne maldomis uždarose 
draugijose (šito niekas ne
gali patikrinti), ne mazgelių 
raišiojimu pas skautus ar 
taikliu sviedinio mėtymu 
(pas sportininkus), bet be
sąlyginiu pasiaukojimu buvo 
laimėta nepriklausoma Lie
tuva. Aukojosi ne tik sava
noriai nepriklausomybės 
kovose, aukojosi ir visi tie 
tautos švietėjai, budintojai, 
kaip Valančius, Kudirka, 
Maironis, aukojosi ir knyg
nešiai, liet, spaudos platin
tojai, aukojosi ir ’Aušros” 
leidėjai bei platintojai, kurių 
100 metų sukaktį šiais me
tais minime. Žodžiu, visų 
sričių ir visų pakraipų bei 
profesijų žmonės jungėsi 
vienam tikslui - už Lietuvą ir 
jos nepriklausomybę. Ar ne 
šitoks principas ir šiandie 
visai tautai galiojus idealas 
tebegalioja ir dabar? Nerei
kia remtis vien tik okupuo
tos Lietuvos kankiniais, lyg 
jie savo kančiom ir pasiau
kojimu išpirktų ir mūsų tau
tines pareigas.

Esant laisvuose kraštuo
se. Šalia visų kitų asmeniškų 
rūpesčių keltinas pats esmi
nis klausimas - ar esu lietu
vis? Ir toks klausimas už
kliudo kiekvieną kur jis be
būtų: kasdieninėse pareigo
se, aukštose pozicijose, pa
vergime, kalėjime ar Sibiro 
tremtyje. Atsakant į tokį 
klausimą susiduriama: taip 
prispažindamas ar pateisinu 
šį vardą ar aš jį liudiju savo 
gyvenimu ir darbais? Ką 
darau, kad lietuvio vardas 
nesibaigtų su manimi ir būtų 

patikimas laidas ateičiai?
Sąžiningai atsakius į iš

keltus klausimus šiandie tu
rėtų įvykti neįsivaizduojama 
revoliucija: tie, kurie teigia
mai tuos klausimus atsaky
tų, neturėtų žudyti tų, kurie 
kitaip galvoja arba vienaip 
ir kitaip turi kitokį požiūrį į 
savo tautą Tegu dirba lai
kas - vieni atkris, kiti apsi
galvos ir gal bus įtikinti pa
sisakyti vienaip ar kitaip.

Bet klausimas taip ir lieka 
atviras: kuo remtis, kad lie
tuvybė galiotų ir išliktų 
ateičiai? Ar tais, kuriems 
lietuvybė atsidūrusi jų 
veiklos antroje o gal ir 
paskutinėje vietoje, ar to
kiais, kurie jai besąlyginiai 
aukojasi?

Klausimai ne kasdien ke
liami, bet jie užkliudo kiek
vieno, save vadinančio lie
tuviu praeitį ir dabartį. Ki
taip sakant, ar mes pasiduo
dame pasroviui pagal nusi
statymą kur patogiau ir pa
lankiau, ar linkstame į tai, 
kas palankiau lietuvybei.

Iš turėtos Mūsų Pastogėje 
polemikos daugeliui turėjo 
paaiškėti ir šio straipsnio 
mintis. Todėl daugelio pra
eities faktų ir atsiekimų pri
minimas šiai dienai tegalioja 
tik atrama ir paskatinimu, 
bet ne pateisinimu šios die
nos veiklai. Dabartis per 
visus perversmus reikalauja 
naujų bėgių įskaitant ir lie
tuvių veiklą neišleidžiant tų 
pagrindinių klausimų lietu
vybės reikalu, kurie tebėra 
pastovūs iki šiandie.

Išeivija yra didelis veiks
nys pavergtos tautos plėto
tei ir ateičiai. Nekalbant 
apie lietuvius, tokie airiai po 
daugiau nei 500 metų anglų 
priespaudos ir okupacijos, 
sau laisvę ir nepriklausomy
bę iškovojo airių emigracijos 

A.a. Dr. A. Ivinskis
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vo surišta su ankstyvo 
vystymosi priežastingumu. 
Iš specifinių jo tyrinėjimų 
paminėtinos tokios sritys 
kaip širdies pulsavimo są
saja su emocine struktūra, 
ankstyvos fazės regėjime ir 
girdėjime, analogijos tarp 
mažųjų gyvių ir augančio 
žmogaus reakcijų ir Lt. Al
gio priežiūroje augo didelis 
būrys jaunų tyrinėtojų, ypač 
tų, kurių dėmesys krypo į 
medicininės bei evoliucinės 
psichologijos sritį. Jo nuo
pelnas buvo ir eksperimen
tinės gyvūnų laboratorijos 
įkūrimas Newcastlio uni
versitete. Už šiuos ir kitus 
darbus jis gavo keletą fi
nansinių stipendijų tolimes
niems tyrimams arba jų 
E nežiurai. Su šiais įnašais 

uvo surištos ir kelios kelio
nės užsieniuose, skaitant 
eilę paskaitų tarptautiniuo
se psichologų kongresuose. 
Paskutinės dvi paskaitos 
buvo perteiktos jau ligos še
šėlyje, liudijant jo geležinę 
valią (Bostone 1981 m. ba
landžio mėn. ir Toronte 1981 
m. rugpiūčio mėn.). Algirdo 
atsidavimą akademiniam 
gyvenimui rodo 22 publika
cijos, atspaustos atvykus į

Netekus kolegos ir draugo ’' * ų
Dr. ALGIO IVINSKIO

jo žmoną Jūratę, dukras Vidą ir Mariną nuoširdžiai 
užjaučiame.

Vida, Algis, Paulius, Milda ir Rimas 
Kabailai

ALGIRDUI IVINSKIUI 
mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai Jūratei, 
dukroms ir visiems artimiesiems.

A.A. | 
ALGIUI IVINSKIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Jūratei, 
dukterims Vidai ir Marinai bei visiems Ivinskiu šeimos 
nariams.

Colette ir Stasys Žukai

pastangomis. Net pi 
airių prezidentas buv ei- 
vis.

Negalima nuneigti fr lie- 

 

tuviųišeivių įnašo atgaunant 

 

Lietuvos nepriklausomybę.! 
Tai galioja ir š 
klausimas, koks, 
būsimai neįp

Lietuvai. Sukauptų milijonų 
tikrai neužteks. Svarbiausia 
mūsų ir ypač jaunimo nusi
statymas Lietuvos atžvilgiu. 
Dar kartą primenu: nei su

kauptų milijonų, nei įmestų 
sportininkų krepšių tikrai 
neužteks.

Baigaint tenka padėkoti 
visiems minėtoje polemikoje 
dalyvavusiems ir visiems 
skaitytojams, turėjusiems 
kantrybės skaityti ir sekti. 
Tikiu, kad tas buvo naudin
ga visiems.

MP. Redaktorius

Newcastlio universitetą.
Universitete Algirdas 

buvo labai mėgiamas ir ži
nomas žmogus. Ramus, 
darbštus ir santūrus, jis bu
vo gerbiamas savo bendra
darbių; studentai stengda
vosi gauti jo sutikimą savo 
darbų priežiūrai. Neteko 
matyti jo užsirūstinusio; 
nuolatinis įsigilinimas į 
žmogiškosios elgsenos prie
žastingumą bei emocinę mo
tyvaciją darė jį tolerantišku. 
Supratimas bei patarimas, 1 
ne peikimas ar įsakymas, 
sudarė jo dvasinius rėmus. 
Jo būdas nepasikeitė suži
nojus ir palengva bet nesu
valdomai artėjantį gyveni
mo lūžį. Algirdas buvo giliai 
humaniškas žmogus, nesu
laukęs, deja, net pilnų 52 
metų.

Kaip žinoma iš lietuviškos 
spaudos, negailėjo jis laiko 
ir tautiniams reikalams. Re
tai buvo parengimų New- 
castlyje, kad juose nepa
sirodytų Ivinskiu šeima. 
Reikalui esant, Algirdas 
skaitė paskaitas minėjimuo
se vienur ir kitur, Jūratė 
kūrė dekoracijas. Ilgą laiką 
abu aktyviai dalyvavo New
castlio Diskusijų Būrelyje ir, 

J.O. Maksvyčiai 
I. Daniškevičienė 
R. ir D. Gakai 
V. ir M. Braach 

demokratiškai, Algirdas 
neatsisakė pirmininko pa
reigų. Dar palyginti neseniai 
jis tikėjosi vykti į Lietuvių 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumą JA Valstybėse, kad 
ten susitiktų lietuvių bend
radarbių ir paremiant lietu
viškai formuluojamus 
mokslinius įnašus.

Kilęs iš plačios giminės, 
Algirdas liūdesyje paliko 
daug artimų asmenų. Gilų 
skausmą jaučia artimiausia 
gyvenimo palydovė Jūratė, 
savo atsidavimu lengvinusi 
Algirdo užsimojimus nuo 
malonių mokyklinių dienų. 
Skausmingai pergyvena rū
pestingo tėvo netekusios 
dukros Vida (ištekėjusi) ir 
Marina, nes Algirdas, patsai 
akademikas, mokslinį palin
kimą perteikė ir jaunajai 
kartai: Vida, baigusi uni
versitetą su B. Sc. laipsniu, 
pati yra profesionalė 
psichologė, o Marina, B.Sč. 
su dvigubais Honours geo
logijos ir biologijos srityje, 
dirba kaip asistentė univer
sitete.

Liūdesyje lieka Adelaidė-

S Algirdo motina Marija ir 
elbourne brolis Vidas. 

Sydnejuje praradimą jaut
riai jaučia teta Julija (a.a. 
dėdės Dr. Vlado Ivinskio
žmona) ir .puseserės Danu
tė ir Nemira. Tolimesnių gi
minių yra Lietuvoje, Vokie
tijoje ir Amerikoje, jų tarpe 
Čikagoje senelė Aurelija, 
jau sulaukusi 95 metų.

Atsisveikinta balandžio 29 
d., Newcastlio krematoriu
mo koplyčioje. Algirdas 
įsakmiai nenorėjo iškilmin
gumo, todėl, po universiteto 
kapeliono, ramų apibūdini
mą tarė glaudus bendradar
bis prof. Klaus Diessel. Kop- 
lyčion buvo suvykę artimi ir 
tolimi giminės, universiteto 
dignitoriai bei kolegos, šei
mos draugai ir kartu liūdin
tieji. Karstas nuslinko 
skambant "Lietuva brangi”.

Ilsėkis ramybėje, ir mes 
Tave prisiminsime.

Norvegijos pakraščiuose 
pastebėtas svetimas povan
deninis laivas, besislapštąs 
fiorduose* netoli laivyno ba
zių Bergene. . Vyriausybė 
paskelbė, kad tokius laivus 
persekios be pasigailėjimo. 
Viename fiorde net buvo iš
sprogdinta povandeninių 
minų, bet be rezultatų.
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. Spaudoje

TAROS KYRA
Kas svetur atsidūręs 

miršta savo tautai, tas kraš
to palikimą paverčia tautos 
išdavimu.

Juozas Girnius

Juoda ir balta.
Už ar prieš.
Šitokiais žodžiais Lietu

vos pogrindžio-jaunimo žur
nalo bendradarbis Liudas 
Stankus atsako į savo paties 
statytą asmeninio tautinio 
apsisprendimo klausimą 
(Pastogė, Nr. 2,1979.Vii)

Nurodęs, kad lietuvių 
tauta, lietuvių kultūra yra 
takoskyroje, pavojingoje ir 
lemtingoje padėtyje, Stan
kus nukreipia žvilgšnį i XIX 
šimtmečio pirmąją pusę, ka
da taip pat stovėta ’’ant pra
žūties slenksčio”, ir palygina 
Adomo Mickevičiaus ir Si- 
mano Daukanto nueitus ke
lius, jų asmeninius apsi
sprendimus:

Kas mums Daukantas ir 
kas Mickevičius? Kuo jie 
skiriasi? (...) takoskyra eina 
per pačią širdį — per žodį 
Lietuva.

(...) Abu mylėjo Lietuvą. 
Abu — jos kraujo. Tačiau 
Mickevičiui — tai miręs žo
dis, brangus, bet miręs. (... 
Jam) realybė — tai Žečpo
spolita, lenkiškoji kultūra, 
lenkiškoji kalba.

Tuo tarpu Daukanto dar
buose (...) nuostabiai gilus 
pojūtis jos — girių ir žmonių 
Lietuvos (...) Ir apsisprendi
mas — gyventi ir dirbti tam, 
kad (Lietuva) būtų (...) kad 
nenudžiūtų, būtų gyva 
tūkstantmetė šaknis.

Apsisprendimas — štai 
kur eina takoskyra.

Būtų klaidinga, būtų išdi
dų, būtų labai savimeilu gal
voti, kad šis apsisprendimo, 
tautinio sąmoningumo pasi
rinkimo ar atmetimo, būti
numas yra taikytinas tik tė
vynėje gyvenantiems.

Pažvelkime į keletą pa
vyzdžių iš išeivijos spaudos, 
atkreipdami dėmesį į įvar
džio ’’mes” įvairių lyčių var
tojimą:

’’Mūsų prezidentas”
’’Mūsų ambasada (Irane)” 
’’(mes) davėme (Iranui)” 
’’mūsų bedarbiai” ir t.t.
Vieno laikraščio vedama- 

J'ame JA V-se gyvenantiems 
ietuviams buvo aiškinama, 

kad jie, kaip patriotiški 
amerikiečiai privalo pirkti 
JA V-sę, o ne kur kitur ga
mintus automobilius.

Žodis "mes” čia reiškia 
Jungt. Amerikos Valstijos, 
JAV vyriausybę, amerikie
čių tautą.

Kalbėdamas už save, sa
kyčiau, kad nei Karteris, nei 
Reiginas, nei koks kitas 
JAV prezidentas nebuvo nei 
mano, nei mūsų; kad JAV 
ambasada nei Irane, nei ku
rioje nors kitoje valstybėje 
nėra nei mano, nei mūsų; 
kad nei aš, nei mes nieko 
nedavėme Iranui.

Ir iš tikrųjų, sąmoningam, 
tautiškai susipratusiam lie
tuviui, kad ir gyvenančiam 
JA V-se, JAV valstybė tu
rėtų būti tokia pat svetima, 
kaip, sakykim, Rusijos 
valstybė, ir jis neturėtų tu
rėti nė kiek daugiau prisiri
šimo JAV valstybei kaip 
Rusijos valstybei, ar tai 
būtų carinė ar sovietinė.

Nenorinja čia vieno ar kito 
žmogaus nuopelnus nuver
tinti ar ’’reorgiškai” medžio
ti tariamus išdavikus. Ta
čiau tokia žodžicr”mes'var- 

tosena, be abejo, liudija tam 
tikrą tebevykstančią ar jau 
įvykusią psichologinę plėto
tę, kuri nebūtinai yra sub
jekto sąmoningai pasirinkta’ 
ar net pastebėta; ne per 
vieną dieną tai įvyksta. Ir 
vis dėlto iš lėto, pasalūniškai 
tai gali įvykti ir įvyksta, 
kaip kad praeityje įvyko 
mūsų bajorijoje.

Šia proga vertėtų pami
nėti kelias tikras akistatas, 
įvykusias tarp karo meto 
pabėgėlių (’’dipukų”) ir už
sienyje gimusio bei augusio1 
jų prieauglio.

•Vienu atveju, Lietuvoje 
gimęs, augęs ir mokslus išė
jęs žmogus, išgirdęs svetur 
gimusio jaunuolio pareiški
mą, jog lietuvių kalba jam 
mielesnė už gyvenamojo 
krašto kalbą, tą jaunuolį pa
vadino komunistu. Tiesa, šis 
’’dipukas”, rodos, buvo šio
kioje tokioje vadinamųjų 
’’reorgų” įtakoje; tačiau ne
atrodo, kad tai šiuo atveju 
sąlygojo io pasisakymą.

•Kitą kartą viena ’’dipu
ke”, jaunuoliui pasakius, kad 
jis, lietuviško patriotiškumo 
pagrindu, neitų į gyvana- 
mojo 'krašto kariuomenę, 
bet tokiu atveju vyktų į ne
utralią valstybę, pavadino tą 
jaunuolį ’’tėvynės” — t.y. ne 
Lietuvos, bet gyvenamojo 
krašto — išdaviku.

•Aštriausia bei skau
džiausia tokio pobūdžio 
akistata įvyko vienoje šei-

Elta informuoja
SENATORIAI DOLE IR 
PERCY SVEIKINA 
EUROPOS PARLAMENTO 

REZOLIUCIJA
Senatorius Robert Dole 

įtraukė Europos Parlamento 
rezoliuciją Pabaltijo klausi
mu į JA V-bių Kongreso už
rašus (’’Congressional 
Record”, 1983 kovo 1 d.). 
Dole pagyrė Europos Parla
mento akciją ir pareiškė, 
kad rezoliucijos priėmimas 
tokia didele balsų dauguma 
rodo, jog Europos šalių at
stovai yra tvirtai įsiparei
goję atstatyti Pabaltijo tau
tų nepriklausomybę.

Senatorius Charles H. 
Percy laišku padėkojo 
VLIKo įstaigai už jam pri
siųstas Europos Parlamento 
ir Australijos Senato rezo
liucijas. Jis išreiškė savo di
delį pasitenkinimą, kad ’’to
kios institucijos balsuoja už 
šias rezoliucijas”.

(ELTA)

DANIJOS VYRIAUSYBĖ 
NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 

ANEKSAVIMO

’’Laisvės Radijo” lietuviš
koji laida pranešė apie Da
nijos vyriausybės patvirti
nimą, kad ji nepripažįsta 
Pabaltijo aneksavimo. Danų 
socialdemokratų partijos 
organo Aktuelt
(1982.XII.23) žiniomis, laik
raščio bedradarbis kreipėsi į 
užsienio reikalų ministeriją, 
prašydamas žinių apie pa

moję, tarp tėvo ’’dipuko” ir 
sūnaus. Sūnus tvirtino, kad, 
nežiūrint kur gimęs ir au
gęs, jis — sūnus — yra lietu
vis ir tiktai lietuvis; kad tė-
vyne jis laiko tik Lietuvą, ir 
tik Lietuvai priklauso visa jo 
ištikimybė; gyvenamasis 
kraštas jam nieko nereiškia. 
Tėvas į tai atsakęs, kad jei
gu sūnus taip galvojantis, 
tai sūnus esąs ’’tėvynės” — 
t.y. gyvanamojo krašto — 
išdavikas. Jam esą gėda tokį 
sūnų turėti.

Tarp kita ko, minėtas po
kalbis buvo dvikalbis: sū
nus, svetur gimęs ir augęs, 
kalbėjo lietuviškai, o tėvas, 
Lietuvoje gimęs ir augęs — 
gyvenamojo krašto kalba.

Ką gi — partija baigėsi 
lygiosiomis. Tėvui gėda 
turėti tokį sūnų; sūnui dvi
gubai gėda turėti tokį tėvą.

Ir tai nieko naujo. Praei
tyje yra buvę, kad vieni 
šeimos nariai yra racijo- 
nalūs, gyvenimiški ir — eina 
lenkybės ar rusybės kelius; 
kiti tos pačios šeimos nariai 
yra bepročiai, ’’litvomanai”. 
0 kaip tik tokių "bepročių” 
dėka ir šitas žurnalas spaus
dinamas ne lenkiškai ar ru
siškai, bet lietuviškai.

Šių eilučių autoriui atro
do, kad šitokios viršminėtos 
nutautėliškos nuotaikos nė
ra išimtys; atvirkščiai — jos 
tipiškos. Ne tik užsienyje 
gimusių ir augusių, bet ir 
Lietuvoje gimusių tarpe, 
remiantis asmeniniais ste
bėjimais ir išeivių spauda, 
vyrauja gente lituanus, 
natione americanus, natione 
canadicus ir t.t. nuotaikos. 
Tiesa, ’’dipukų” dauguma 
tarpusavyje dar šnekasi lie
tuvių, kad ir darkyta kalba. 
Bet kokia jų tautinė sąmo
nė? Beje, jų vaikų bei vai
kaičių tarpe, kiek šiam 
autoriui teko pastebėti, pa

sklidusius gandus, kad Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje 
siaučianti snukio ir nagų 
epidemija. Danų užsienių 
reikalų ministerijos atstovas 
atsakė, kad tų gandų neįma
noma oficialiai patikrinti, ir 
pareiškė: ’’Mes niekada ne- 
pripažinome šių trijų šalių 
prijungimo prie Sovietų Są
jungos. Dėl tos priežasties 
nepatogu, šiuo atveju politi
nis požiūris mums daug 
svarbesnis”. Užsienio reika
lų ministerija todėl pasinau
dojo netiesioginiais infor
macijų šaltiniais.

Aktuelt bendradarbis 
savo straipsnyje kritikavo 
tarybinės propagandos tei
ginį, kad trys Pabaltijo 
valstybės laisvai prisijun
gusios prie Sovietų Sąjun
gos. Jis rašo: ’’Danijos ir 
kitų Vakarų šalių nuomone, 
1940 metų rinkimai (Pabal- 
tijos šalyse) visiškai neatiti
ko to, kas vadinama demok
ratiniu žaidimu. Štai kodėl 
šios trys mažosios valstybės 
ir toliau tebėra žymimos 
Danijos užsienių reikalų mi
nisterijos žemėlapyje”. Da
nijos užsienių reikalų minis- 
teris Uffe Ellemann Jensen 
socialdemokratų' atstovui 
pareiškė: ’’Tai tiesa, kad 
mes nenorime dėl Pabaltijo 
kraštų rašyti rusams. Neno
rime, kad jie iš mūsų gautų 
bet kokį raštą, kurį galėtų 
aiškinti, kaip tų trijų mažų 
šalių aneksijos pripažinimą”.

(ELTA(

ALB Metraščio reikalu
AR JAU PARĖMEI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ?

AL Metraščio paruošimas spaudai sklandžiai vyksta ir 
tikimės, kad metraštis pasieks visus prenumeratorius ir 
rėmėjus dar šiais metais. Malonu pranešti, kad šiuo metu 
už prenumeratas jau yra surinkta virš $ 7000. Kaip žino
te, šios sumos metraščio išleidimui nepakanka. Todėl 
kviečiame visus Australijos lietuvius AL Metraštį iš 
anksto užsisakyti ir paremti jo išleidimą; tai yra mūsų 
visų bendra pareiga.

AL Metraščio išleidimą galima paremti pasinaudojant 
viena iš šių trijų sąlygų:

Iš anksto užsiprenumeruoti $ 25.00
Garbės prenumerata $ 50.00
Rėmėjo prenumerata $ 100.00

Visų iš anksto užsiprenumeravusių pavardės bus 
atspausdintos metraštyje, o rėmėjų - nuotrauka ir kele
tas sakinių apie jį.

AL Metraštį galima užsiprenumeruoti: 
ADELAIDĖJE — Lietuvių Namų bibliotekoje 
MELBOURNE — Lietuvių Namų klube, pas Juozą 
Krikščiūną 
SYDNEJUJE — Talkos raštinėje arba Spaudos kioske.

Mažesnėse apylinkėse ir seniūnijose! kreiptis į 
apylinkės valdybas arba seniūnus, arba tiesiog į AL Met
raščio Leidimo Komisiją:

V. Baltutis
1 Belinda Street, 

EVANDALE, S.A. 5069.
Čekius, pašto perlaidas prašome išrašyti: 

AUSTRALIAN LITHUANIAN CHRONICLE vardu.

Australijos Lietuvių Metraščio Išleidimo
Komisija

dėtis ir kalbos atžvilgiu yra 
visai liūdna, nors yra išim
čių. Išimtys: reikia pasakyti, 
kad yra užsienyje jaunimo, 
kuris, kaip rodo anksčiau 
pateikti pavyzdžiai, laikosi 
dėsnio, gente lithuanus, na
tione Ūthuanus, kuriam vie
nintelė tėvynė yra Lietuva; 
bet tokių yra labai labai 
maža.

Žinoma, gerai, kad yra 
jaunimo, kuris moka lietu
viškai kalbėti ir stengiasi ne 
tik su vyresniaisiais bet ir 
tarpusavyje lietuviškai kal
bėtis ir nevengia dalyvavi
mo lietuviškame gyvenime. 
Tačiau net ir tolae sudaro 
mažumą ir jų nueitas kelias 
tėra pusiaukelis. To dar per 
maža, jeigu anksčiau ar vė
liau drauge nėra apsispren-

JAV SENATAS UŽ 
’’PABALTIJO LAISVĖS

DIENOS” PASKELBIMĄ
Kovo 23 d. JA V-bių Se

natas priėmė rezoliuciją 
(S.J. Res. 43), kuri ragina ir 
įgalioja JAV prezidentą 
paskelbti birželio 14 dieną 
^Pabaltijo Laisvės Dieną”. 
Rezoliucija pristatyta ir 
Atstovų Kūmuose.

Rezoliucija baigiasi šiais 
žodžiais: ’’Jungtinių Ameri
kos Valstybių Kongresas 
pripažįsta, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės 
be perstojo geidžia ir turi 
teisę būti laisvais ir nepri
klausomais nuo SSRS domi
navimo; apgailestauja, kad 
SSRS atsisako pripažinti 
Pabaltijo valstybių suvere
numą ir patenkinti jų teisė
tus reikalavimus tapti ne
priklausomais, pareiškia, 
kad 1983 m. birželio 14-ji, 
pabaltiečių masinių depor
tacijų iš jų tėvynių 1941 me
tinės, būtų paskelbta ’’Pa
baltijo Laisvės Diena”, kaip 
Amerikos piliečių solidaru
mo su pavergtų pabaltiečių 
siekiais simbolis”. (ĘLTA) 

džiama už Lietuvą kaip vie
nintelę tėvynę. O apsispręs
ti reikia, apsisprendimas yra 
neišvengiamas.

Kalbos apie dviejų tėvy
nių turėjimą tėra išsisuki
nėjimas, savęs apgaudinėji
mas. Iš esmės, tai pasisaky
mas už gyvenamąjį kraštą, 
tikrosios tėvynės sąskaitom 
Nėra trečio kelio; pasiskoli
nant Juozo Girniaus palygi
nimą, žmogus negali turėti 
dviejų tėvynių, kaip negali 
turėti ir dviejų motinų.

Delsimas apsispręsti, ne
apsisprendimas, ar nesąmo
ningas pasileidimas pasro
viui taip pat yra apsispren
dimas. Pabrėžiame — neap- 
sispręsti, vis dėlto reiškia 
apsispręsti.

Maironis kadaise paskelbė 
rustų ir griežtą nuosprendį: 
O tu, kurs lietuvio tik vardą 

nešioji, 
(...)
Tegul ir tave ateitis tolimoji 
Minėja kaip išgamą mūsų 

dienos.

Negalime nematyti tra
gizmo: didelė dalis lietuvių 
tautos sulenkėjo ar buvo su
lenkinta, sugudinta, suvo
kietinta, surusinta. Prieška
riniai išeiviai daugmaž vi
siškai ištirpo įvairiose tau
tose. Ir pokario pabėgėliai 
bei jų vaikai ir vaikaičiai 
žengia tuo pačiu keliu. Tau
tiečiams tėvynėje gręsia ru
sinimas (nors žymiai mažiau, 
negu išeiviams nutautėji
mas). O formulė gente litu
anus, natione americanus ar 
natione canadicus ar - bri- 
tannus ar columbianus ir 
t.t., ir t.t. yra nemažiau tra
giška ir gėdinga už gente li
tuanus, natione polonus ar 
natione rusinus.

Takoskyra eina per pačią 
širdį — per žodį Lietuva (...) 
Apsisprendimas — štai kur 
eina takoskyra.

Juoda ir balta.
Už ar prieš.

Gediminas Viesulas
AKIRAČIAI, 1983 / kovas

Mūsų Pastogė Nr. 18,1983.5.9, psl. 3
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Herbai ir žemėlapiai
LIETUVOS MIESTŲ
HERBAI PRAŠOSI Į JŪSŲ 

NAMUS

Pagaliau turime 14-kos 
Lietuvos miestų herbus. 
Juos nupiešė žinomas lietu
vių dailininkas Telosforas 
Valius Algirdo Gustaičio su
darytam Lietuvos žemėla
piui, kurį Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Tremtyje ir Lietu
vių Istorijos Draugija išleido 
Čikagoje, 1982 metais.

Lietuvos miestų herbai 
atspausdinti atskiruose la
puose tokio didumo, kaip 
dailininko buvo sukurti, 
naudojantis senais origina
lais. Parankus didumas ap- 
rėminimui, patalpų papuoši
mui. Būtini kultūrininkams, 
mokslo įstaigoms.

Pardavinėjami tiktai seri-

Visa 14-kos Lietuvos 
miestų herbų serija trys (3) 
doleriai. Pinigus - kiek serijų 
'užsakoma - siųsti LŠST C 
V-bos ižd. adresu: p. S. Ber
natavičius, 1513 South 48 
Court, Cicero, Illinois 60650, 
U.S.A.

Tuo pat adresu kviečiama 
užsisakyti minėtą, ilgai 
lauktą, labai svarbų Lietu
vos žemėlapį 1:1.000.000 
mastelio. J.A. V-se ir Kana
doje tiktai 12 dol., kitur už
sienyje 13 dol. su persiunti
mu.

Žemėlapis ir herbai yra 
puikios dovanos įvairiomis 
progomis.
KVIEČIAME ĮSIGYTI DU 
VERTINGUS LIETUVOS 

ŽEMĖLAPIUS

1. Po daugelio metų triū
so, įvairiausių pasitarimų, 
pagaliau Algirdas Gustaitis 
leido išspausdinti jo pareng
tą Lietuvos žemėlapi, 
1:1.000.000 mastelio. Braižė 
Kęstutis Stropus. Aplink 

A.A. 
JONUI AUGUČIUI

mirus, skausme ir liūdesy nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną Eleną ir visus artimuosius Australijoje ir 
užjūriuose.- * Qna Karpavičienė

Danutė ir Jurgis Karpavičiai 
Milda ir Vytautas Karpavičiai 
Valerija Laukaitienė

AGNEI SEDAITIENEI 
mirus, skausme užjaučiame jos vyrą Liudą, sūnų Albertą 
su šeima ir artimuosius.

Canberros Apylinkės Valdyba

A.A.
AGNEI SEDAITIENEI

mirus, skausmo valandoje giliai užjaučiame jos vyrą
Liudą, sūnų Albertą su šeima ir visus artimuosius.

LKVS Ramovės Canberros Skyrius

žemėlapį, tarsi karališka ka
rūna, išdėstyta 14-kos Lie
tuvos miestų herbai, specia
liai šiam žemėlapiui parengti 
dail. prof. Telesforo Valiaus.

Žemėlapis baigtas braižy
ti 1971 m, bet po to dar įneš
ta patikslinimų. Atspaus
dintas 1982 m. Žemėlapis, su 
pakraščiais, yra 37 x 32 V< 
inčų (94 x 82 cm). Kaina US 
$ 10. Siunčiant žemėlapis 
nelankstomas, susidaro at
skiros išlaidos. Išleido Lie
tuvos Šaulių Sąjunga Trem
tyje ir Lietuvių Istorijos 
Draugija. Žemėlapio paaiš
kinimai bus atskirai leidžia
moje knygoje.

2. G. Marcator’iaus pa
rengtas Lietuvos žemėlapis, 
pirmą kartą išspausdintas 
1595 m. Tas žemėlapis, su 
Algirdo Gustaičio paaiškini
mais, išleistas 1971 m. Los 
Angeles, Calif. Antrąją lai
dą, su tais pačiais aiškini
mais, išleido Lietuviu Isto
rijos Draugija 1982 m. Kaina 
US$5. Siunčiant žemėlapis 
nelankstomas. Jo didumas, 
su pakraščiais, yra 30 x 21 Vž 
inčai (76*4 x 55 cm).

Abu žemėlapiai atspaus
dinti ant gero popieriaus, 
juoda - balta.

Leidėjų adresai: 2417 W 
43rd. Str. Chicago, Illinois 
60632, U.S.A.;

6547 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, DI. 60629, 
U.S.A.

7946 W. 4th Str., Los 
Angeles, California 90048, 
U.S.A.

A.A. JONAS AUGUTIS

Balandžio 18 d. mirė bu
vęs 6 p. L.K. Margio pulko 
Itn. Jonas Augutis.

a

Velionis Jonas buvo gimęs 
1914 m. rugsėjo 24 d. Utenos 
apskr. Sadutiškio valsč. 
1933 m. baigęs Utenos gim
naziją įstojo į Karo mokyklą, 
baigęs K.M. 17-tą laidą j. Itn. 
laipsniu ir išvyko į 7 p. Že
maičių kun. Butageidžio 
pulką Klaipėdoje. Vėliau 
perkeltas į 6 pulką ir tarna
vo Pagėgiuose. 1938 m. pa
keltas į vyr. Itn. laipsnį.

1940 m. rusams okupavus 
Lietuvą su pulku perkeltas į
Vilniaus įgulą. Kaip nepati
kimas okupantui greit buvo

A.a.‘ Jonas Augutis

■ • ' * ' : ■ ' * ■ -?£

DOTACIJOS

imigrantų pašalpai-

JŪSŲ organizacija gali duoti prašymą gauti nuo $ 22.130 iki 
$ 32.420 pagal Australijos Valdžios Pašalpos Dotacijų progra
mą.

Pagal šią programą dotacijos yra skiriamos etninėms ir ki
toms bendruomeninėms organizacijoms, joms padėti sumokėti 
algą socialinio aprūpinimo darbuotojui tarnaujanfiamimigran- 
tams. Dotacijos normaliai skirtos trimečiui, padėti padengti 
darbuotojo algą ir susietas išlaidas.

Pašalpos dotacijos bus skirtos projektams kurie apima so
cialinio aprūpinimo suteikimą individams ar grupėms, bend
ruomenių išvystymą, bendruomenių švietimą, ir tyrinėjimą. 
Ypatingai laukiame prašymų iš organizacijų, turinčių numaty
tus projektus, kuriuose imigrantams paaiškinamos jų teisės, ir 
kurie padeda imigrantų moterims ir seneliams.

Dėl smulkesnių informacijų apie programą, krepkitės į Pa
šalpos Dotacijų Programos Vyriausią Pareigūną (Officer - in - 
Charge, Grant - in - Aid Scheme) Imigracijos Ministerijos 
įstaigoje jūsų valstijos sostinėje. Bet nedelskite!

PRAŠYMAI PRIIMAMI TIK IKI BIRŽELIO 30 d.

PAŠALPOS DOTACIJŲ PROGRAMA BENDRADAR
BIAUJA SU ETNINĖM IR KITOM BENDRUOMENINĖM 
ORGANIZACIJOM DĖL IMIGRANTŲ GEROVĖS.

AUSTRALIJOS
IMIGRACIJOS IR
ETNINIŲ REIKALŲ

AUSTRALIAN DEPARTMENT 
OF IMMIGRATION AND 

ETHNIC AFFAIRS

MINISTERIJA

M
areštuotas ir kalinamas Lu
kiškių kalėjime.

1941 m. prasidėjus vokie
čių - rusų karui kaliniai buvo 
į Vilniaus gel. stotį išvežti 
juos Rusijon. Vokiečiams 
bombarduojant Vilniaus gel. 
stotį keli ešalono vagonai 
tarnautojų buvo atkabinti ir 
taip dalis buv. kalinių buvo 
išgelbėta, įskaitant ir velionį 
Joną.
Vokiečių okupacijos laiku 

a.a. J. Augutis tarnavo kaip 
Utenos apskr. viršininko 
pavaduotojas. 1944 m. gen. 
Plechavičiui organizuojant 
Lietuvos rinktinę Jonas 
įstojo į tos rinktinės batalio
ną ir pasiųstas kovoti piet
ryčių Lietuvon su partiza
nais. Išformavus batalioną 
Jonas buvo išgabentas į Vo
kietiją ir paskirtas į aviaci
jos dalinius.

Staiga netekus taip jų mylimos ir branginamos 
A.A.

KRISTINOS NAGULEVIČIŪTĖS, 
jos mamytei, broliukui, seneliams C. ir P. Protams ir 
visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą jų didelio 
skausmo ir liūdesio valandoje.

E.E. Šliteriai

1945 m. po kapituliacijos 
Jonas pateko į DP stovyklas 
amerikiečių zonoj. Tarnavo 
amerikiečių darbo kuopoje 
ir vedė Eleną Kalvaitę. Į 
Australiją atvyko 1948 m, 
atlikęs darbo sutartį stojo 
tarnauti Australijos Statis
tikos Biure ir 1979 m. išėjo į 
pensiją.

Velionis buvo atviro būdo, 
mėgo skaityti knygas, do
mėjosi Lietuvos ir bendrai 
istorija, gausiai prenumera
vo lietuvišką spaudą.

Palaidotas balandžio 21 d. 
Su velioniu Jonu atsisveiki
no pasakydami kalbas Can- 
berros apylinkės ir ramovė- 
nų vardu J. Kovalskis. Liū
desy paliko žmona Elena, 
dukra Dalia Kanadoje ir 
broliai Mykolas ir Juozas 
Amerikoje. y g
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Inžinieriai Melbourne
Kaip jau skelbta spaudo

je, balandžio 17 d., 2 vai. 
Lietuvių Namuose Bend
ruomenės Menėje, įvyko 
Australijos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos, Melbourne Skyriaus, 
metinis susirinkimas. Į susi
rinkimą kviesti ne tik nariai, 
bet ir svečiai, nes numatytų 
paskaitų turinys buvo toks, 
kuris galėjo suįdominti ir 
kitų profesijų asmenis.

Į susirinkimą atvyko 19 
narių ir 23 svečiai, kurie pil
nai užpildė jaukią bendruo
menės menę.

Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas inž. 
Petras Bimba. Jis pasveiki
no susirinkusius ir padėkojo 
už atsilankymą. Savo žodyje 
jis trumpai supažindino da
lyvius su skyriaus valdybos 
nariais, dėkodamas jiems už 
triūsą, einant tas pareigas. 
Be to pabrėžė, kad esamoji 
valdyba stengėsi įtraukti į 
skyriaus veiklą daugiau jau
nesnės kartos narių.

Po to, inž. P. Bimba susi
rinkusiems pristatė pirmą 
šios popietės paskaitininką, 
inž. Algimantą Milvydą. Pa
žymėjo, kad prelegentas 
1971 m. baigė inžinerijos 
mokslus Melbourne univer
sitete bakalauro laipsniu, 
o 1973 m. New South Wales 
UniversiteteSydnejuje, įgijo 
magistro laipsnį. Trumpam

laikui inž. A. Milvydas buvo 
išvykęs į Ameriką. Dabar 
dirba Viktorijos Kelių Val
dyboje prie greitkelių ir til
tų projektavimo darbų.

Paskaitos turinys buvo 
pasirinktas iš savo darbo 
srities, būtent: ’’Kelių pro
jektavimo reikšmė eismo 
nelaimių sumažinimui”.

Pradėdamas savo paskai
tą, inž. A. Milvydas atsipra
šė, kad kai kurie jo terminai 
bus paimti iš anglų kalbos, 
kadangi lietuviškų jis pasi
gedo.

Paskaita buvo įdomi ir 
gerai paruošta. Prelegentas 
išvardino pagrindines eismo 
nelaimių priežastis, jų cha
rakteristiką, o taip pat bū
dus, kurie padeda tų eismo 
nelaimių skaičių sumažinti. 
Jis tą pavaizdavo grafomis 
bei skaičiais, o taip pat, dar 
davė palyginimus nuošim
čiais. Čia inž. A. Milvydas 
pabrėžė, kad gera eismo 
nelaimių statistika yra labai 
svarbus veiksnys kovai su 
eismo nelaimėmis.

Kadangi daugiausia eismo 
nelaimių atsitinka kryžke- 
liuose, prelegentas išnagri
nėjo tris pagrindines kryž
kelių rūšis; būtent: ’’Atvirą 
kryžkelę”, ”T kryžkelę” ir 
’’cirkuliarinę kryžkelę”, kur 
eismas vyksta ratu. Pasku
tinis kryžkelės tipas yra 
pats saugiausias ir dabarti

Algirdas Landsbergis

DAINOS GIMIMAS
Miestelis Valijoje, giliame slėnyje. Perėjus akmeninį 

tiltąper sriaunią upę, matyt būrys didelių palapinių. Prie 
jų plevėsuoja festivalio vėliavos. Lauke būriuojasi žiūro
vai ir dalyviai. Choro balsų derinys iš didžiosios palapi
nės, palaidas balsų ūžesys lauke. Vasarinės suknelės, at
raitotos rankovės, spalvingi liaudies šokėjų apdarai. Vie
noje šalutinių palapinių, ant lentinių suolų, prie medinių 
stalų sėdi frakuoti choristai iš Vilniaus. Jų amžius įvai
rus, nuo dvidešimties iki penkiasdešimties. Vieni krams
noja, kiti, susikaupę, niūniuoja patys sau, treti mėgina 
juokauti, bet visus jungia bendra įtampa, artėjantis 
pasirodymas scenoje. Įtampa ypač ryški veide įdubusio
mis akimis, giliomis raukšlėmis abipus nosies. Jis protar
piais įdėmiai peržvelgia kitus choristus. Įsižiūrėjus jo 
akysna iš labai arti, aiškėja, kad jo mintys kitur. Jo 
stambios ir pabalusios lūpos truputį praviros ir kiek juda, 
lyg jis kalbėtųsi su savimi. Niekas iš ten esančiųjų jo ati
džiau neseka ir visa tai lieka nepastebėta. Didžiojoje sa
lėje nutyla choro daina, pasigirsta plojimai. Jis įkiša pirš
tą perankšton apykaklėn ir nekantriai pažiūri į progra
mą...

’’CREDO” (JOHN HANDL), LUEBECKER 
KAMMERCHOR, EUTIN, GERMANY

... vokiečiai dainuoja, o pavadinimas lotyniškas, kaip 
kokiuos atlaiduos, velniai žino, ką reiškia? mačiau palapi- 
nėn žygiuojant, balti frakai raudonais atlapais, nusiganę 
niemcai, veidai kaip pasturgaliai, gib špek, gib buter! da
bar lotyniškai dainuoja, 'o tada maršyren, maršyren, 
maršyren, inderheimat, inderheimat, inderheimat! pro
gramoj čia rašo, kad fabriko choras., ni čerta! darbininkai 
susimes, lotyniškai pagiedos, paims ir atvažiuos čia, dut- 
ki! padainavo jie inderheimat keturiasdešimt ketvirais 
pasturgalius nešdami! o, Katryt, turėsiu tau ko papasa
kot sugrįžęs, susimesim drauge gyvent, bus laiko pa
sakotis (tik ne viską, aišku, ne viską), bet kiek tu vyrų 
atrasi, kur taip po svietą važinėtų ir tiek matytų? ot mes 
dabar Velse (kiti sako Valijoj, velnias žino, mano virši
ninkas savo Velse, tai tegu būna Velse), apgyvendino 
mus tokiam bažnytkaimy, o visas folkloro festivalis, nas- 
tajaščij balagan, gretimam miestely; čia slėny sustatytos 
palapinės didžiausios, dešimt tūkstančių gali sutilpt (ne
galėjo halės pastatyt kaip reikiant, kapitalizmas, ne taip 
kaip pas mus), du šimtai chorų, daugiau kaip Vingio aikš
tėj, ar gali įsivaizduot? o patsai miestelis gražus, nieko 
nepasakysi, kaip ant tų spalvotų kortelių; krautuvių dar 
nepaspėjau apžiūrėti, bet medžiagų yra, nebijok, tau nai
lono parvešiu, ir parikų, nepamiršau! ot miestely tie ang
lai, ne anglai — valai, prie darželių kapstosi, darželiai 
dailūs, o gatves šiukšlina, ir supaisyk tu juos! darželiai 
dailūs ir žmonės pavalgę, apsirengę, bepig jiems, anglų 
imperija karo nedaug matė, kolonijas plėšė; o pro mies

niu metu labai praktikuoja
mas, nors, kur sąlygos lei
džia, dažnai yra vartojama 
"T” tipo kryžkelė, kuri irgi 
yra pakankamai saugi. 
Atvira kryžkelė yra pati pa
vojingiausia.

Gale inž. A. Milvydas nu
rodė, kad pernai eismo ne
laimės Viktorijos valstijai 
kainavo 500 milijonų dole
rių.

Po paskaitos prelegentas 
atsakė į visą eilę jam duotų 
užklausimų. Klausytojai 
savo padėką išreiškė gau
siais rankų plojimais.

Po to, susirinkimo pirmi
ninkas pristatė sekantį po-, 
pietės paskaitininką, inž. 
Zigmą Jokūbaitį. Inž. Z. Jo
kūbaitis 1971 m. baigė pra
monės inžinerijos mokslus 
Melbourne Universitete 
bakalauro laipsniu. Bedir
bant su viena švedų firma, 
jis buvo pasiųstas į Švediją 
pagilinti žinių pramonės ga
mybos metoduose. Grįžus iš 
Švedijos, tos pačios firmos 
jam buvo leista, suteikiant 
apmokamas atostogas, 
baigti Melbourno Universi
tete Biznio Administravimo 
kursą, kur jis įgijo magistro 
laipsnį. Šiuo metu dirba kai
po pramonės inžinierius 
’’Carlton United Breweries” 
alaus gamyklose.

Prelegentas, prieš pradė
damas savo gerai paruošta 
paskaitą, atsiprašė dėl lie
tuviškų terminų autentiš
kumo. Po to nurodė, kad 
šioje srityje turi vienuolika 
metų praktikos atsakomin- 
gose pareigose, kas jam lei

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūra, mokslą, švietimą, mena ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

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

j adresą: v

! AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

. A.L. Fondo Valdyba

džia su autoritetu padaryti 
išvadą, kiek yra šiais laikais 
svarbi pramonės inžinerija.

Temos turinio - ’’Pramo
nės inžinieriaus svarba ga
myboje” - pasirinkimo prie
žastis buvo dvejopa; būtent, 
noras supažindinti čia susi
rinkusius,su pramonės inži
nerija, kadangi šiuo metu 
dar daug kam ji nesupran
tama, o be to, kaip jau mi
nėta, toji inžinerijos šaka la
bai svarbi šių dienų pramo
nės ekonomijoje.

Pramonės inžinerija ne
gamina produktų, nestato

telį srauni upė teka, verda, kunkuliuoja per akmenis, aš 
sustoju ant akmeninio tilto ir, žiūriu, dievaži! žuvis iš
sliuogia iš. srauto ir, žaltys! sublizga saulėj, pagalvojau 
tada, kad mes abu taip ant to tilto kada nors... ką aš čia 
darau? ne viską tau galėsiu pasakyt, bet kitaip neišeina, 
toksai pasaulis, ideologijų dvikova, supranti? vokiečių 
valdantys sluoksniai revanšistai, bet eiliniai darbininkai 
dori, mir i družba, taip! ko aš tau negalėsiu pasakyt tai 
koksai mano darbas, gal ir gerai, ba juoktumeis, aš su vi
sais choristais, frakuotas, kaip tie ponai filmuose, lipu ant 
scenos ir žiūriu į dirigentą, laukdamas ženklo, ir išsižioju 
drauge su visais, tik nedainuoju, jie dainuoja, o aš tik 
žiopčioju į melodiją, kaip lydeka... į

BENEDICTUS (HANS LEO HASSLER), krasno- ! 
horska women’s CHOIR, BRNO, CZECHOSLOVAKIA

...čekės ir tos lotyniškai tirlena, kaip kokiam davatkų 
festivaly; jei man reikėtų tau paaiškinti, Katriuk, kodėl 
aš ant scenos kaip lydeka žiopčioju, aš tau pasakyčiau, ar 
prisimeni Čekoslovakiją? paleido vadžias, neprižiūrėjo 
kaip reikiant, revizionistai ir necionalistai ir žydeliai (ra
porte rašysiu sionistai) pradėjo savo daineles niūniuot, j 
supranti? manai, kad galima išleisti porą tuzinu balsingų 
vyrų į užsienį, kaip į Žirmūnus, o jie padainuos ir sugrįš 
tokie patys?! balsus jie turi, bet dauguma, ideologiškai 
kalbant, žali, kitiem gal buržuaziniai nacionalistinės i 
miglos dar neišgaravo; žiūri kaip nekalti, tyli, o velniai 
žino, ką jie galvoja? vakar tas tenoras raitytais plaukais 
ir perilgais, sukišę nosis su čeke šnabždasi, net krūptelė
jo mane pamatęs, aš į knygutę įsirašiau, gal apie Kauno 
chuliganus pasakojo, ar tuos Prahos ir Kauno susidegi
nusius pamišėlius lygino, supranti? tik paleisk juos be I 
priežiūros, susigundys kokiais blizgučiais ar skudurais, 
galva apsisuks, dar pas kapitalistus sugalvos pabėgt, ir 
padainuok tada! o kas žino dar kokie antitarybiniai emi
grantai prisistatys, pradės savo giesmelę? o kur dar 
anglai su savo žvalgyba, žinom jų fokusus, jų laikrašti
ninkų čia tik knibžda, o kiek iš tų laikraštininkų tikri 
laikraštininkai? prie mūsų, prie visų socialistinių kolek
tyvų tik sukasi, mūsų įdainavimus per radiją transliuoja, 
Bi-bisi televizija į videomagnetofono juostą įrašė, iš tos 
Bi-bi-si televizijos palapines tik šypsenos, mojavimai, 
avinėliai nekaltieji susirinkę, lyg mes nežinotumėm, kad 
čia ta pati Bi-bi-si kur anti-tarybines laidas siunčia, by-bis 
jiem! o kaip su manim atsitiko? kitus apgyvendino po 
du-tris, pas angliakasius, pas mokytojus, pas barų savi
ninkus, o mane pas policininką! ir nuduoda nekalčiausius, 
tas policininkas pypkę pampia, alaus siūlo, televizorių 
man nutaiso, o kaip jie žinojo, kas aš toks? tyčia jie mane 
pas policininką! o gal kas iš mūsiškių jiem pasakė? kas?! 
tik pakliūtų man į rankas! prie Stalino geriau buvo, taip 
nesiterliojo su tokiais, po minutės klykdavo! bet ir dabar 
jie žino, kas valia ir kas nevalia,’aš pereinu visus akimis ir 
jų adomo obuoliai sujuda, tuoj baimę įkvepiu! o prie Sta
lino tuoj klykdavo, tas klyksmas...

Bus daugiau

pastatų, kaip kad daro kitos 
inžinerijos šakos, pabrėžė 
inž. Z. Jokūbaitis, bet pro
jektuoja įvairius metodus, 
kurių pagalba sprendžiamos 
pramonės vystymo ir valdy
mo problemos. Gi tos prob
lemos yra labai sudėtingos 
šių dienų masinio tipo ga
myboje. Pradžioje, masinė 
produkcija reikalauja smul
kaus darbo paskirstymo, o 
E o to, sklandaus visų tų 

omponentų suderinimo.
Tai milžiniškas organizacinis 
kompleksas, kurį atlieka 
pramonės inžinierius.

Paskaitą prelegentas už
baigė sakydamas, kad pra
monės inžinieriaus darbų 
negalima išstatyti į parodą, 
bet jo sprendžiamos proble
mos yra labai komplikuotos, 
nes liečia pramonės valdymo 
reikalus, o tuo pačiu ir fab
riko ekonomiją.

Po paskaitos inž. Z. Jokū
baitis atsakė į daug iškeltų 
klausimų ir atrodė, kad 
klausytojai pilnai suprato, 
kas yra pramonės inžinerija 
ir kaip svarbi ji šių dienų 
pramonėje.

Pasibaigus klausimams, 
pirmininkas, inž. P. Bimba, 
paprašė arch. Jurgį Žal- 
kauską tarti padėkos žodį.

Savo padėkos žodyje arch. 
J. Žalkauskas užgyrė abu 
prelegentus, pabrėžė, kad 
abu yra jaunos generacijos 
atstovai, girną jau už Lietu
vos ribų, bet abu gražiai 
kalba lietuviškai, ir, kas 
svarbiausia, abu yra įsitrau
kę į lietuvišką darbą. Baig
damas savo trumpą žodį, 
arch. J. Žalkauskas palinkė
jo inž. A. Milvydui ir inž. Z. 
Jokūbaičiui ir toliau kilti 
savo profesijose, o taip pat 
dirbti mūsų tėvynės Lietu
vos labui.

Po arch. J. Žalkausko žo
džio, inž. P. Bimba pakvietė 
svečius į gretimą patalpą - 
Moterų Seklyčią - prie vaišių 
stalo, o narius paprašė pasi
likti menėje, kur buvo ren
kama nauja skyriaus valdy
ba ir aptarti skyriaus veik
los reikalai.

Pirmininkas, inž. P. Bim
ba, pranešė susirinkimui, 
kad senoji skyriaus valdyba, 
pagal statutą, atsistatydina, 
ir paprašė sekretorių, inž. 
N. Volką, perskaityti 
paskutinį visuotinio susirin
kimo protokolą. Protokolas 
priimtas be diskusijų. To- - 
liau, skyriaus iždininkas, 
inž. V. Rekežius, pateikė 
kasos stovį. Pagal jo prane
šimą, skyrius per veiklos 
metus turėjo $ 324.39 paja-

Nukelta į psl. 6
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Malonus Redaktoriau,
Kaip žinote II PL D-se 

ne eiliny, vietą užima II Pa
saulio lietuvių sportą žaidy
nės. Jos prasidės birželio 26 
d. ir baigsis liepos 2 d. Žai
dynės vyks University of 
Illinois Chicagos sporto sta
dione ir salėse. Žaidynių iš
kilmingas atidarymas 
minėtą dieną 2 vai. po pietų. 
Be abejo, į šių žaidynių ati
darymą tikimasi susilaukti 
ypač daug žmonių. Bus 
įspūdinga, juk Sporto žaidy
nių komiteto pirmininko inž. 
Valdo Adamkaus ir jo pava
duotojo Rimanto Dirvonio 
teigimu šventėje dalyvaus 

apie 1000 iš viso laisvojo pa
saulio suskridusių, įvairių 
sporto šakų sportininkų. 
Galima jau dabar įsivaiz
duoti, kokį įspūdį padarys 
stadione žygiuojantis mūsų 
jaunimas, įvairios koman
dos, gražiose, sportinėse 
aprangose. Tuo taip pat 
džiaugiamės, sportuojantį 
jaunimą mylime ir ir bran
giname, nes ir jis yra gyvoji 
mūsų bendruomenės dalis, 
augantieji visuomenininkai 
ir busimieji. lietuviškosios 
veiklos darbininkai. /■

Malonu pasidžiaugti, kad 
ir Australijos lietuvių spor
tininkų šimtinė sparčiai 
ruošiasi ir kels sparnus Či
kagos link. Prie jų jungiasi, 
kaip teigia ALB Krašto Val
dybos pirmininkas inž. V. 
Bukevicius, dar šimtinė ke
liautojų, jų tarpe 10 PLB 
Seimo ir 10 oficialiųjų PLJ 
Kongreso atstovų. Jūsų da- 
lyvavimas tikrai praturtins 
ir II PL D-nų renginius.

Sporto žaidynių organiza
toriams taip pat yra daug 
rūpesčių: sportininkus su
tikti, juos apgyvendinti, su
organizuoti įvairių šakų 
sporto varžybas. Atsiminti- 
na, kad turima reikalo su 
1000 žaidėjų. Tai nelengvas 
darbas suplanuoti ir pra
vesti tvarkingai pačias var-

Inžinieriai.
Atkelta iš psl. 5

mų ir $ 313.76 išlaidų. Šiuo 
metu kasoje yra $ 10.63. Iž
dininko pranešimas priimtas 
be pataisų.

Po to, ąrch. J. Žalkauskas 
užgyrė senos valdybos dar
bą ir pasiūlė jai pasilikti 
dara vienai kadencijai, kas 
visų dalyvių plojimais buvo 
patvirtinta.

Sekė klausimai ir suma
nymai. Inž. P. Bimba trum- 
8ai papasakojo apie įvykusį 

lelbourne, Lietuvių Dienų 
metu, Australijos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
jungos suvažiavimą, kuris 
praėjo sėkmingai. Be to 
pranešė, kad apie suvažiavi
mą sekretorius yra paruošęs 
aprašymą, kuris yra pasiųs
tas į mūsų organizacijos 
Amerikoje leidžiamą žurna
lą ’Technikos Žodį”.

Po to bėgamais reikalais 
dar kalbėjo inž. J. Rūbas ir 
arch. J. Žalkauskas.

Nesant daugiau kalbėtojų, 
susirinkimo pirmininkas 
pakvietė visus narius prisi
jungti prie vaišių stalo ir 
svečių, kur dar ilgai tęsėsi 
asmeniški pasikalbėjimai.

N.V.
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žybas. Rūpestį keliąs ir kva
lifikuotų žaidėjų kadro 
sudarymas.

Kiek iš jūsų spaudos ten
ka patirti, kad Australijos 
sporto komandos intensy
viai ruošiasi ”kovai” Čika
goje. Tai jau geras ženklas, 
kad nestokojame ryžto. 
Kaip numanu, Australijos 
sportininkais daugiausia 
rūpinasi ir pačią išvyką or
ganizuoja kolega Antanas 
Laukaitis. Kartais truputį 
gerą nuotaiką sudrumsčia 
žinutės apie nesutarimus 
organizatorių tarpe. O kaip 
gražu, kada vieni kitų dar
bus paremia talka, pinigu, 
kada visi sujungtomis ran
komis siekiame gražiausio 
tikslo, šiuo atveju išlydėti 
šaunų jaunimą, kurio mes, 
čikagiškiai nuoširdžiai lau
kiame, sveikiname, nes ir 
jums rūpi bendrieji ir didieji 
lietuviškojo gyvenimo tiks
lai.

Taigi Sporto žaidynės - ne 
eilinis įvykis, bet jaunimo 
didžioji sportinė demons
tracija, kurią išgirs ir pa- čiau 
vergtos tėvynės jaunimas. <

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

Jau ne kartą šio laik
raščio skiltyse tilpo pasisa
kymai dėl sportininkų išvy
kos vadovybės pasirinkto 
kelionių biuro išvykai į Pa
saulio Lietuvių Dienas. Kaip 
matosi, išvykos vadovas ir 
jo komitetas nekreipia dė
mesio į viešai padarytas 
pastabas ir ignoruoja mūsų 
bendruomenės viršūnių 
suvažiavimo 1982 m. priimtą 
rezoliuciją, kad netinka 
naudotis Aeroflotą atsto
vaujančiu kelionių biuru, 
kai keliaujama po laisvo pa
saulio kraštus. Negana to, 
išvykos vadovas šaukiasi 
bendruomenės paramos, 
kad sportininkai galėtų gra
žiai reprezentuoti Australi
jos Lietuvių Bendruomenę. 
Sunku suprasti, kokiose 
aukštumose išvykos komi
tetas save laiko, bet mano 
nuomone jokiam lietuviškos 
veiklos padaliniui netiktų 
ignoruoti bendruomenės 
vadovybės valios ir tuo la
biau netiktų tyčiotis, pra
šant bendruomenės para
mos pasirinkus kelionės bū
dą, kuriam bendruomenės 
vadovybės nepritaria.

Mano supratimu, lietuvių 
sporto klubų veiklos tikslas 
yra ne kas kita, kaip mūsų 
bendruomenės egzistencijos 
pagrindinis siekis - išlaikyti 
lietuvybę. Už tat ne kas ki
tas, o tiktai bendruomenė 
mūsų sporto klubus išlaiko.

Noriu pažiūrėti į priežas-' 
lis, dėl kurių išvykos vado
vybei pavyko sportininkus 
(bet ne visus!) nukreipti nuo 
bendruomenės pasirinkto 
kelio.

Sporto sąjungos eilėse tu
rime jau nemažą skaičių ve
dybomis įsipilietinusių sve
timtaučių, o taipogi ir tau
tybe mišrių šeimų vaikų. 
Pagal sporto sąjungos sta
tutus jie yra pilnateisiai są
jungos nariai. Nepaslaptis, 
kad jau ne viename klube 
tokie svetimos kilmės nariai 
aktyviai reiškiasi klubo 
veikloje, vienur dirbdami 
valdybos sąstate, kitur įta- 

Manytina, kad Sporto žai
dynių organizatoriai, turį 
didelę patirtį šiame darbe, 
šią sporto šventę suruoš 
tikrai gerai.

Sporto žaidynės, kaip mi
nėjau, baigsis liepos 2 d., 
šeštadieni, Sporto žaidynių 
žymenų įteikimu V PLJ 
Kongreso Jaunųjų talentų 
vakaro metu, Bismark Hotel 
The Pavilion Theatre.

Ketvirtas didelės reikš
mės turįs įvykis II PL D-nų 
metu - įvykstąs V PLJ 
Kongresas, kurio atidary
mas įvyks liepos 1 d. Uni
versity of Illinois at Chicago, 
Circle Center.

Jaunimo kongreso reika
lais rūpinasi specialus komi
tetas, kuriam gana sumaniai 
vadovauja Vijoleta Abariū- 
tė. Žinoma, ji turi sudariusi 
ne tik platų pagrindinį ko
mitetą, bet taip pat ir atski
riems darbams komitetus. 
Stebint jaunimą, besiruo
šiantį šiam Kongresui, džiu
gu pastebėti, kad turime jo 
šaunaus, sumanaus, nesto
kojančio idėjų, ryžto, paruo
šiančio pačiam Kongresui 
geras programas. Jaunimo 
Kongrese numatoma, kad 
dalyvaus apie 160 oficialiųjų 
iš viso laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimo atstovų. Ta
čiau pačiose programose ’ - 
stovykloj^, studijų dienose 

kingose klubo pareigose. 
Vienoje iš mažesnių bend
ruomenės kolonijų tautietis 
vadovauja bendruomenei 
pirmininko pareigose ir kar
tu yra oficialiu pirmininku 
vietovėje lietuvišku vardu 
veikiančio klubo. Klubo rei
kalus tvarko lietuvaitę ve
dęs australas. Tos mažos 
kolonijos pirmininkas ver
kia, kad sporto klubas bal
suoja pries pačio pirmininko 
ir bendruomenės valią, nes 
kitaip tas australas atsi
sakys klubui vadovauti. Kito 
didesnio klubo valdybos na
rys australas grasina su
griausiąs mūsų tradicines 
metines sporto šventes, jei į 
Čikagą nebus vykstama su 
sydnejiškių pasirinkta ke
lionių bendrove. Neatsilieka 
net ir kai kurie lietuviai 
sportininkai ir vadovai. Tu
rime eilę veteranų , iš kurių 
be jokių abejonių tikėtasi 
tautinio ir patriotinio susi
pratimo, o vistik ir jų tarpe 
yra vienas, kitas, nematąs 
nieko blogo tame, kad į lais
vojo pasaulio lietuvių sąs
krydį Australijos lietuvius 
sportininkus nuveš* sovietų 
Aeroflot liniją atstovaujan
tis kelionių biuras.

Grįžtant prie vedybomis 
įsipilietinusių aktyvių narių, 
sunku juos kaltinti, nes 
jiems tiek mūsų tautiniai 
jausmai, tiek bendruomenės 
interesai yra svetimi. Nega
lima tačiau pateisinti elgesio 
ir veiksmų tų, kurie Lietu
voje subrendę, užimdami 
sporto organizacijoje vado
vaujamas pareigas, bando 
atskirti sporto veiklą nuo 
Kriklausomumo

endruomenei ir bendruo
menės interesų ir, kas blo
giausia, įtaigoja lietuviškam 
reikalui abejingus kitus va
dovus nepaklusti bendruo
menės valiai, vadindami 
bendruomenės užimtą pozi
ciją ’’politine avantiūra” ir 
panašiai. Tiems kaip tik ir 
norėtųsi šia proga priminti, 
kad esame politiniai pabė
gėliai ir mūsų uždavinys ir 
pareiga yra visą savo veiklą 
orientuoti prieš tautos

S VELKINAME!
Mielą skautą vytį brolį Audrių Minįotąirjo žmoną 

Sandrą, sulaukusius pirmosios dukrelės Aldonos ir 
linkime visiems gražios ateities šventaragių globoje.

Canberros skautų vyčių ’’Šventaragio”
Būrelis

ir kituose renginiuose daly
vausią apie 800. Tai pasidi
džiavimo vertas jaunimas. 
Tikėtina, kad šalia pramogų, 
mūsų jaunimas rimtai pa
dirbės programose numaty
tuose darbuose, sutvirtės 
lietuvybės atžvilgiu, geriau 
pažins Lietuvą, lietuvių tau
tos rūpesčius ir lietuvių 
išeiviją bei jos dirbamus 
darbus. Jaunimas po šio 
Kongreso turėtų aktyviau 
įsijungti ir į lietuvių bendri
nių organizacijų veiklą, kuri 
taip laukia naujų darbinin
kų.

Jaunimo kongreso prog
rama plati. Liepos 2 d. Čika
goje, Bismark Hotel, įvyks 
V. PLJ Kongreso jaunųjų 
talentų vakaras. Tai, be 
abejo, bus įdomi programa, 
kurioje turėsime progos iš

engėjus.
Adelaidės sporto klubas 

Vytis respektuoja savo 
bendruomenės autoritetą ir 
kategoriškai atsisako nau
dotis Palangos biuro patar
navimu, kai keliaujama po 
laisvą pasaulį. Tuo tarpu 
Sydnejaus Kovas kartu su iš 
Kovo narių sudarytu išvy
kos komitetu yra už Palan
gos biurą. Kovo valdybos 
atstovai jau 1982 m. pra
džioje apsidraudė biuro pra
matytos opozicijos, paskelb
dami spaudoje (M. Pastogės 
Nr. 12,1982) kad A. Laukai
tis turi raštišką sutikimą iš 
Čikagos žaidynių rengėjų, 
jog Kovas turi teisę daly
vauti pasaulio lietuvių žai
dynėse kaipo atskiras klu
bas. Tas faktas aiškiai pa
rodo Sydnejaus sporto 
vadovų užmačias ir kiek 
jiems rūpi bendras repre
zentacijos reikalas. Reiškia, 
arba visi su Palanga, arba 
Kovas, kad ir vienas, vistiek 
keliaus su Aerofloto agentu.

Tuo tarpu tas pats A. 
Laukaitis kaltina Adelaidės 
Vyčio vadovybę demokrati
nių principų nesilaikymu už 
tai, kad Vyčio nariai atsisa

Žinelės
NEWCASTLE DISKUSIJŲ 

KLUBE

Diskusijų Klubo susirin
kimas įvyko kovo 6 d. p.p. 
Zakarauskų namuose. Pas
kaitą skaitė p. S. Butkus te
ma ’’Gydymas bendravimu”.

Paskaitoje nagrinėta psi
choterapinis grupinio bend
ravimo aspektas. Šis meto
das buvo naudojams jau 19 

A.A. 
JONUI AUGUČIUI

Canberroje mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai 
Elenai, dukrai Daliai Christinai ir jos šeimai Kanadoje, 
taip pat broliams Mikui ir Juozui Amerikoje.

F.M. Borumai 
Jonas Lizdenis

Pagerbdamas a.a. Kristiną Nagulevičiūtę vietoj gėlių 
po 10 dolerių aukoju: Syd. Savaitgalio Mokyklai, 
Sūkuriui ir skautų Fondui. Visus Nagulevičių ir Protų 
gimines nuoširdžiai užjaučiu. Juozas Kapočius 1

girsti mūsų augančius įvai
rių sričių talentus. Po to, 
Kongreso dalyviai apleidžia 
Čikagą ir išvyksta į stovyk
lą, po to į studijų dienas. 
Numatoma kongreso daly
vių turistinės kelionės JAV 
ir Kanadoje. Kongresas bus 
tęsiamas Kanadoje, kur bus 
lankomos ambasados, su
ruošta plati spaudos konfe
rencija ir Kongresą baigs 
koncertu ir banketu Mon- 
trealyje, Kanadoje.

Apie pinigus ir šį kartą 
nekalbu, nes jų reikia labai 
daug. Lėšų telkimo komite
tas tuo rūpinasi ir tikimasi, 
kad iš visų bėdų bus išbris
ta. Sekantį kartą šnektelė
sime apie kultūrinius rengi
nius.

Jūsų
Jurgis Janušaitis

ko vykti Čikagon per Palan
gos biurą. Gaila, kad A. 
Laukaitis, vadovavęs išvy
kai į Ameriką taip pat ir 
1978 m. jau užmiršo, kaip 
savomis rankomis pasėjo 
pirmutinę nesolidarumo 
sėklą. Anos išvykos vado
vybė Amerikoje ir Kanadoje 
gautus iš rengėjų pinigus 
padalino ’’solidariai’* - vi
siems vienodai, nežiūrint į 
tai, kad už Sydnejaus ribų 
gyvenantiems, kelionės 
išlaidos buvo žymiai dides
nės. Pavyzdžiui - adelaidiš- 
kiams kelionė kainavo $ 
1085, tuo tarpu sydnejiš- 
kiams tik $ 925.

Taigi demokratiniai prin
cipai ir solidarumo sąvoką 
turėtų galioti taip pat ir iš
vyko vadovybei.

Sveikinu Adelaidės Vyčio 
vadovybę, parodžiusią loja
lumą ir solidarumą Austra
lijos lietuvių bendruomenei. 
Neabejoju, kad bendruome
nė rems tik tuos sportinin- 
kus-kes, kurie pakluso 
bendruomenės vadovybės 
parėdymams.

Su padėka
V. Daukša

amžiaus pabaigoje ir plates
niu mastu pritaikytas jau po 
antrojo pas. karo. Tema su
kėlė gyyų diskusijų.

Susirinkimo metu įvyko ir 
Klubo valdybos rinkimai. 
Prof. Dr. V. Doniela sutiko 
eili pirmininko pareigas, V. 
Kristensen sekretores. Se
kantis susirinkimas numa
tomas gegužės 8 d. Dr. M. 
šeškaus namuose. Paskaitą 
skaitys V. Kristensen.

V. Kristensen
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Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą

PASKUTINIAI
PASIRENGINJAI

Pabaltiečių Sp. Šventės 
metu Melbourne, Išvykos į 
Ameriką ir Kanadą rinkti
nės turėjo savo paskutinį 
susitikimą, rungtynes ir 
treniruotes. Visos koman
dos, nors ir ne pilnuose sąs
tatuose, išskyrus moterų 
tinklinį, dalyvavo pirmeny
bėse. Visų komandų pasi
rodymą reikia laikyti labai 
geru ir komandų treneriai 
turėjo paskutinę progą pa
matyti savo paskirų žaidėjų 
pajėgumą. Atrodo, kad į 
Pas. Liet. Sporto Šventę ir 
gastroles prieš tai, Austra
lijos lietuvių sportininkai 
vyksta gerai pasiruošę ir 
parodys visa, ką jie yra at
siekę.

Dėl susidėjusių aplinky
bių, moterų krepšinio vado
vė melbourniškė D. Dagienė 
į Ameriką vykti negali. Iš
vykos vadovas pakvietė 
geelongiškę T. Šutienę būti 
nauja moterų krepšinio 
vadove.

GAUTOS SUTIKIMŲ 
PROGRAMOS

DETROITE. Kaip rašo 
Detroito ”Kovo” pirminin
kas A. Rugienius, detroiš- 
kiai laukia atvykstančių 
australiečių. Sportininkai

sudarytas specialus komite
tas ir, kaip rašo pirmininkas 
V. Alksninis, visi stengsis 
kaip geriau sportininkus 
priimti. Jau dabar viešnagė 
reklamuojama per radio ir 
vietinį ’’Darbininko” laik
raštį. Pradėtas piniginis va
jus išlaidoms padengti.

LOS ANGELES. Austra
lijoje mėnesį laiko viešėjo 
L.A. Sporto Klubo ’’Bangos” 
pirmininkas Alg. Šėkas, ku
rio tėvai gyvena Melbourne 
ir kuris pats ilgus metus 
žaidė Melbourne Varpo” ir 
Australijos lietuvių įvairiose 
rinktinėse. Su juo plačiau 
aptarta sportininkų viešna
gė Los Angeles, kur bus se
kanti programa. Liepos 8 
paima iš aerodromo, prista
to į Parapijos namus ir iš
skirsto į gyvenvietes. Lie
pos 9 sporto varžybos, ku
rios tęsis iki 3 vai. Vakare
pasilinksminimas šv. Kazi
miero Parapijos salėje. Lie
pos 10, sekmadienį, 10.30 
pamaldos lietuvių bažnyčio
je, po to gegužinė prie jūros 
ir privačiose sodybose. Lie
pos H ekskursija į Disney
land ar Universal Studios.
Sportininkai ir svečiai turi 
nuspręsti, į kur jie nori va
žiuoti ir užsiregistruoti pas 
savo vadovus. Šeimininkai 
parūpins transportą, bet tu
rės apsimokėti už įėjimo bi
lietus.

Atrodo, visi miestai ir 
juose esą sporto klubai, ren
giasi kuo gražiau priimti at
vykstančius australiečius.

VYKSTANČIŲ 
SPORTININKŲ SĄRAŠAS

Sporto klubų ir lietuviš
kos visuomenės pageidavi
mu, skelbiami vykstančių 
sportininkų ir vadovų sąra
šai.

VYRŲ KREPŠINIS: Mil
vydas Algis Melb., Ignata
vičius Jonas, Adei., Šliteris 
Rikis Sydn., Kardas Edis 
Geel., Wiasak Alex Geel., 
Kapočius Petras Sydn., Še- 
pokas Mikas Sydn., Balnio- 
nis Saulius Melb., Urnevi- 
čius Petras Adel., Stanwix 
Brenan Hob., Šutas Stasys 
Geel. (treneris), Taparaus- 
kas Edis Adei, (vadovas).

MOTERŲ KREPŠINIS: 
Grigonytė Ramunė Adei., 
Wiasak Simoneta Geel., 
Kardienė Aldona Geel., Še- 
pokaitė Julija Sydn., Kas- 
peraitytė Rita, Sydn., Gru- 
žauskaitė Rasa Canb., Lau
kaitytė Regina Sydn., 
Kalninš Venesa Adei., Obe
liūnas Jonas Geel. (trene
ris), Šutienė Triša Geel. 
(vadovė).

BERNIUKŲ KREPŠI
NIS: Svaldenis Audrius 
Sydn., Wallis Michael Sydn., 
Atkinson Gary Sydn., Sa
dauskas Dovydas Melb., 
Brenner Mark Geel., Stan
wix Darrn Hob., Kuster 
Nicholas Melb., Atkinson 
Don Sydn. (treneris), Ta- 
lanskas Aleksas Adei, (va
dovas).

VYRŲ TINKLINIS: 
Zduoba Arvydas Sydn., 
Zduoba Edis Sydn., Karpa
vičius Edis Sydn., Laurinai
tis Algis Adel., Noble Alan 
Sydn., Žiedas Šarūnas 
Melb., Mašanauskas Jonas 
Melb., Crook David Melb., 
Žilinskas Vygintas Melb.,

Stanwix Warren Hob., Bra- 
želis Antanas Sydn., Belkus 
Jeronimas Sydn., (treneris), 
Gakas Darius Sydn. (vado
vas).

MOTERŲ TINKLINIS: 
Belkienė Laura Sydn., Ber- 
tašiūtė Jūratė, Melb., 
Gečiauskienė-Gakas Roma 
Sydn., Karpavičienė Natali
ja Sydn., Daniškevičienė 
Milė Adel., Noble Carol 
Sydn., Paulauskaitė Robyn 
Adei., Paulauskaitė Wendy 
Adei., Visockytė Laima 
Adei., Rūbaitė Simona 
Melb., Sauka Gediminas 
Sydn., (treneris), Daniške- 
vičius Alius Adei. (tren. pa- 
dėj.), Laurinaitienė Dalė 
Adei, (vadovė).

ŠACHMATAI: Dam
brauskas Juozas Sydn.

PLAUKIMAS: Pullinen 
Tomas Sydn., Baškus Rikar
das Adei., Sadauskas Faus
tas Melb., Stašionis Arūnas 
Sydn., Hornaitė Belinda 
Sydn.

KITOS SPORTO ŠAKOS

GOLFAS: Gružauskas 
Pranas Canb., Baltrušaitis 
Oto Melb., Kuncaitis Vytas 
Melb., Bagdonas Kostas 
Sydn., Žilinskas Tadas 
Canb.

STALO TENISAS: An
drikonis Craig Hob., Balnio- 
nis Algis Melb., Bone Onutė 
Adei., Bone Vilija Adei., 
Bone Harry Adei.

LAUKO TENISAS: An-
i ■ -

tanaitis Renius Sydn.
LENGVOJI ATLETIKA: 

Talanskas Mykolas Adei., 
Petkūnaitė Irena Adei.

Merūnas Aleksas Adei, 
(šios grupės vadovas).

IŠVYKOS VADOVAI: 
Laukaitis Antanas Sporti
ninkų Išvykos vadovas, 
Karpavičius Jurgis Sydn. 
vyrų grupės vadovas, At
kinson Marija Sydn. mote u 
grupės vadovė, Wallis Nit i 
Sydn. Reprezentacijos ai 
stove.

Be šių vadovų, Išvykos 
K-tui priklauso: Atkinson 
Don Sydn. - iždininkas ir 
Belkus Jeronimas - kelionės 
tvarkytojas. Jie abu yra ko
mandų treneriai.

Iš paskirų miestų vyksta: 
Sydney - 31, Melbourne -14, 
Adelaide su Išv. grupe - 11, 
su Krašto V-bos grupe - 9, 
Geelong - 8, Hobart - 4, Can
berra - 3. Viso 81 sporti
ninkų ir vadovų. Be jų su šia 
grupe vyksta 40 svečių.

bus paimti iš aerodromo, 
nuvežti į Dievo Apvaizdos 
Liet. Parapijos Kultūros 
Centrą ir po trumpo priėmi
mo išskirstyti į gyvenvietes. 
Birželio 8 d. draugiškos 
krepšinio ir tinklinio rung
tynės ir vakare bendras su
buvimas svetainėje ar lauke. 
Birželio 9 iki 5 v.v. laisvas 
miesto apžiūrėjimas, golfo 
rungtynės, praktika kitų sp. 
šakų žaidėjams, gal rungty
nės. Vakare revanšinės 
krepšio ir tinklinio rungty
nės. Birželio 10 laisvas ar 
grupinis įdomių vietų apžiū
rėjimas. Vakare oficialus 
priėmimas, pobūvis. - šokiai. 
Sportininkų priėmimu rūpi
nasi Sp. Kl. AKovas” ir det- 
roito Liet. B-nės valdyba, 
talkininkaujant parapijai.

NEW YORKE sportinin
kai daugumoje bus apgy
vendinti pas lietuvius ir 
Kultūros Židinyje. Birželio 
14 vakare bus K. Židinyje* 
susipažinimo vakaras 
vakarienė. Birželio 15 K. Ži
dinyje bus draugiškos rung
tynės ir vėliau subuvimas. 
Australiečių priėmimui

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
1983 m. birželio 25-liepos 4 d.d.

OVSMJLK 
LIETUVIU 
DIENOS

1983 

CHICAGO

jaunimą su Lietuvos istorija. 
Pirmąją stovyklos dieną bus 
nagrinėjama lietuvių tautos 
kilmė, antrąją dieną anali
zuojama tautinio atgimimo 
laikotarpio uždaviniai ir 
sunkumai, trečiąją dieną

Aną savaitę sovietų erd
vėlaivis Sojuz 7-8 su trimis 
astronautais buvo sugražin
tas į žemę nepavykus susi
jungti erdvėse su sovietų 
skraidančiu erdvėlaiviu 
Saliut 7 ir sėkmingai nu
sileido centrinėje Azijoje.

KOVO KLUBE
PRANEŠIMAS

Gegužės 15 d. 3 vai. Spor
to Klubo ’’Kovo” metinio 
narių susirinkimo darbo
tvarkė: 1. Atidarymas. 2. 
Pereito metinio susirinkimo 
protokolo skaitymas. 3. Pir
mininko pranešimas. 4. Iždi
ninko pranešimas. 5. Revizi
jos komisijos pranešimas. 6. 
Garbės narių pristatymas 
bei patvirtinimas. 7. Statuto 
pakeitimas (garbės narių i 
patvirtinimui). 8. Diskusi
jos. 9. Susirinkimo uždary- į 
mas.

’’Kovo” sportininkams bei 
nariams dalyvavimas būti
nas.

Sp Klubo "Kovo” 
Valdyba

V. Pasaulio Lietuvių Jau- stovyklautojai atkurs Lie- 
nimo Kongrese Liepos 1-24 
dienomis bus svarstomos 
trys pagrindinės temos: 1) 
Tautinis sąmoningumas, 2) 
Tautinis solidarumas ir 3) 
Tautinė išraiška. Kongreso 
programą jungs tematinis 
siūlas: Suprask iš kur kilęs, 
Kad žinotum kas esi, Kad 
žinotum kur eiti ir Kaip ten 
patekti. V PLJ Kongreso 
atidarymas bus Čikagoje II 
Pasaulio Lietuvių Dienų bė
gyje-

tuvos nepriklausomybės lai
kotarpį, ketvirtąją - jauni
mas susipažins su dabartinio 
jaunuolio padėtimi okupuo
toje Lietuvoje ir paskuti
niąją dieną nagrinės įvairių 
kraštų lietuvių, charakterį, 
ypatybes ir visus rišantį 
solidarumą. V. PLJK sto
vykla bus liepos 4-10 dieno
mis Oberlin kolegijoje, ne
toli Cleveland©.

PATIKSLINIMAS

M.P. Nr. 16 užuojautoje 
mirus K. Nagulevičiūtei p.p. 
Milašų šeima užjaučia ne Bi
rutę Nagulevičiūtę, kaip bu
vo skelbta, bet B. Nagulevi- 
čienę. Suinteresuotuosius 
maloniai atsiprašome. Red.

• • į
Sekmadieni važiuodamas 

kunigas pastebėjo "ūkininką 
besidarbuojantį laukuose ir į 
užkalbino:

— Ar nežinai, kad Dievas 
šešias dienas tvėręs pasaulį ! 
septintą dieną paskyrė poil- 
siui. Kodėl tu šito nesilaikai?

— Bet, klebone, tarp Die- į 
vo ir manęs yra didelis skir
tumas: jis buvo užbaigęs 
savo darbą, o aš dar ne!

■ -lasu ii

Oficialus PLJ Kongreso 
atidarymas bus II-jų PLD 
metu, University of Illinois 

programos^ tikslas yra at Chicago. Jaunųjų meni- 
ižindinti stovyklaujantį ninku paroda vyks ten pat

V. PLJ Kongreso stovyk
los ] 
supa:

A.A.
Dr. ALGIRDUI IVINSKIUI 

mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame jo žmonai 
Jūratei, dukroms Marinai ir Vidai su šeima ir visiems 
artimiesiems.

:ų paroda vyks ten pat 
nuo birželio 21 iki liepos 9 d. 
School of Architecture and 
Urban Design. Talentų va
karas liepos 2 d. Bismarck 
viešbutyje.

Ritonė Rudaitienė 
IIPLD informacijos pirm.

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

A.A.
Dr. ALGIRDUI IVINSKIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausme jo žmoną Jūratę, 
dukras Vidą ir Mariną, visus gimines ir artimuosius.

• i -fisoirl Stasys Stirbinskas
,   Antanas Laukaitis

. Šveicarijos vyriausybė 
aną savaitę ištrėmė sovietų 
spaudos biuro ’’Novosti 
Press" vedėją A. Dumov už 
kontraversinę veiklą neut
raliame krašte. Aiškinama, 
kad Novosti Press agentūra 
yra propagandos ir subver- 
sijos centras.

PADĖKA ”
Varpo sporto klubas stipriai ruošiasi išvykai į Pasaulio 

Liet. Sporto Šventę Amerikoje. Klubą atstovaus 13 
sportininkų, vienas atstovas Jaunimo S-gos suvažiavime 
ir vienas oficialus atstovas Lietuvių Dienose.

Varpiečiai rimtai žiūri į šį lietuviškumo sutvirtinimo 
sąskrydį, kuris pareikalaus nemažai išlaidų ir gal teks 
kaikuriems pakartoti mokslo metus. Bet tas viskas apsi
mokės, kaip praeities pavyzdžiai rodo. Grįžęs jaunimas 
stos į vadovaujamas eiles ir per sporto klubą stiprins lie
tuvišką dvasią.

Mūsų lietuviška bendruomenė, įvertindama sportuo
jančio jaunimo darbą, ateina į pagalbą su finansine para
ma, už ką nuoširdžiai dėkojame.

Ligi šio varpiečių sporto išvyką parėmė: Melb. Apyl. 
Valdyba $ 300, Melb. Apyl. pirm. Dr. J. Kunca $ 15, Dr. 
K. Zdanius $ 30, Liet, kursų vedėja Dr. K. Bražaitienė ir 
Čėsnų šeima $ 25, Dr. Elvira Petrikinė $ 50, Romas Ra
gauskas, buvęs ALFAS pirm. $ 20, S. Grincevičius, Al
dona—Data direktorius ir Elctronic Systems P/L $ 50, 
Melb. Dainos Sambūris $ 100, Z. Mackevičiai $ 50, A.E. ir 
A. Liubinai $ 15, V. Didelis $ 30, P. Bimba $ 4, P. Vaičaitis 
$ 40.

Varpo klubas taip pat yra gavęs' iš Melb. karių Ramo- 
vės S 50. Ačiū visiems. Varpo sporto Mubo VaWybi
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Informacija
PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių 
Draugijos Žmogaus Teisėms 
Ginti visuotinis metinis su
sirinkimas įvyks gegužės 29 
d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydney Lietuvių Klube 
Bankstowne.

Darbotvarkėje 1. Veiklos 
apžvalga. 2, Diskusijos dėl 
pranešimų. 3. Valdybos rin
kimai. 4. Klausimai ir suma
nymai. 5. Dr. D. Kairaičio 
referatas apie Keston 
College.

Visi draugijos nariai kvie
čiami būtinai dalyvauti

Valdyba
SYDNEJAUS ŽVEJŲ 

LOTERIJA

Jau seniai platinama Syd- 
neaus žvejų klubo loterija 
bus traukiama gegužės 15 
d., sekmadienį, 2.30 vai. 
Syd. Lietuvių Klube. Tau
tiečiai, ypač jau bilietus įsi
giję, maloniai kviečiami da
lyvauti loterijos traukime. 
Leidžiamas vertingas laik- 
rodis- žvejų Klubo Valdyba

SEKMADIENIO SPEKTAKLIS 
/Live/

Ruošiamas kanalo ALJS 5 gegužės 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. Melbourne 
Lietuvių Namuose

PETRAS PARKINSONAS 
jums pristatys muzikos, komedijos, dainų, australų madų paradą bei daug 
naujienų.

Yra reikalingas Studio Audience
Įėjimas tik t a i su bilietais. $ 5 suaugusiems, $ 4 pensininkams ir 

moksleiviams. Užsisakyti pas Gailą Muceniekaitę tel. 534 4868 arba prie jubi-* 
liejinės salės durų. . ... 1, ■

ALJS Valdyba

Namie ir pasauly
GYDYTOJŲ 

DRAUGIJOJE

Gegužės 1 d. Lietuvių Na
muose įvyko Sydnejaus Lie
tuvių Gydytojų Draugijos 
metinis susirinkimas. Vi
siems dalyviams aktyviai 
įsitraukus į diskusijas buvo 
svarstomi profesiniai ir 
bendruomeniniai reikalai. 
Susirinkimas praėjo darbin
goj ir pakilioj nuotaikoj. Bu
vęs ilgametis draugijos pir
mininkas Dr. Irvis Venclo
vas, dėl profesinio darbo 
krūvio, iš pareigų pasitrau
kė. Taip pat pasitraukė iš 
iždininkės ir sekretorės pa
reigų Dr. Bronė Jarem- 
bauskienė. Į naują valdybą 
vienbalsiai išrinktos: pirmi
ninkė Dr. Genovaitė Kazo- 
kienė, sekretore ir iždininke 
Dr. Rūta Kavaliauskai
tė—Gray. Naujai valdybai 
linkime daug sėkmės.

GRAŽI
REPREZENTACIJA

Balandžio 22 d. Santa 
Maria de Monte mokykloj 
Strathfielde buvo surengta 
tarptautinė mugė, kur daly
vavo eilė tautybių, jų tarpe 
ir lietuviai. Dalės Burnei
kienės iniciatyva padedant E. Miliauskienei (australe) 

uvo paruošti stalai lietu
viškame stiliuje: padengti 
lietuviškomis staldengtėmis 
su liet, vėliavėlėmis bei tau- 
tinėmis juostomis ir pa-
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PRANEŠIMAS PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENŲ DALY
VIAMS - SKAUTŲ 

VADOVAMS—VĖMS

Gautas kvietimas iš Čika
gos Skautininkių Draugovės 
sesių, kviečiančių LSS Aus
tralijos Rajono vadovus-ves 
atvykti į specialų susipaži
nimo susitikimą, įvyksiantį 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga Čikagoje - 6641 So 
Troy St., Marquette Park, 
liepos 1 d., 10 vai. ryto - pa
bendrauti ir susipažinti su 
Čikagos ir kitų vietovių į 
šventę atvykusiais skauti
ninkais ir vadovais-vėmis.

Susitikime taip pat daly
vaus LSS Tarybos Pirmi
ninkas, Seserijos Vyr. 
Skautininke, Brolijos Vyr. 
Skautininkas ir ASS Vadijos 
Pirmininkas.

Dėl dalyvavimo šiame 
susitikime pranešti v.s. fil. 
Baliui Barkui, 80 Links 
Ave., Concord 2137; tel. (02) 
73 3984.

v.s. fil. B. Barkus

dengti lietuviškais valgiais, 
jų tarpe netrūko ir liet, 
margučių su šalia padėta A. 
Tamošaičio knyga
’’Lithuanian Easter Eggs”.

Neperdedant galima sa
kyti, lietuvių skyrius mu
gėje buvo patraukliausias. 
Ten dalyvavusi p. D. Bur
neikienė suinteresuotiems 
teikė informacijų apie Lie
tuvą, o jos dukra Jolita, tos 
mokyklos mokinė, vilianti 
taut, drabužiais, demons
travo mūsų taut, rūbų grožį. 
Tenka pasveikinti už gražią 
iniciatyvą ir pasveikinti 
rengėjas už gražią repre
zentaciją.

Svečias 
FILMAS APIE

ČIURLIONĮ

Gegužės 1 d., sekm., Syd
nejaus Lietuvių Namuose 
buvo demonstruojamas fil
mas apie lietuvių garsųjį 
dailininką M.K. Čiurlionį. 
Filmas susidėjo iš dviejų 
dalių ir truko apie IV2 va
landos. Filmą išleido Lietu
vių Fondas Amerikoje. Ko
mentavo prof. Dr. Liuda 
Laurinavičiūtė-Aisem. 
Filmas buvo taikomas tele
vizijai. Susidomėjusių susi
darė nedidelis būrelis, de
monstravo p. A. Migus.

» ♦ *

Mums pažįstama, prieš 
keletą metų taip šauniai 
džiuginusi ’’Grandinėlė”

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*

Gegužės 15 d., sekmadieni,

Turgus! Turgus!
Gegužės 21 d., šeštadieni,
Lenkų tautinių šokių ”KUJAWY' 
choro KONCERTAS

Daug laimikių! Ateikite ir išbandykite 
savo laimę! 
Pradžia 2.30 vai.

Pradžia 6 vai.
Bilietai $ 5 asmeniui, moksleiviams ir 
pensininkams - $ 4.

SŪKURYS IR SUTARTI
NĖ PRANEŠA

Birželio 11 d., šeštadienį, 
8 vai. vak. ’’Sūkurys” ir 
’’Sutartinė” pasirodo Shell 
Folkloric Festivaly Operos 
rūmuose.

Kviečiame visus tautie
čius gausiai pasirodyme da
lyvauti ir palaikyti mūsų šo
kėjus ir daininkus.

kovo 19-20 d.d. Clevelande 
atšventė savo 30 metų su
kaktį. Tas dienas miesto 
burmistras paskelbė ’’Gran
dinėlės Dienomis”. Sukak 
ties proga suruoštas grandi
ozinis koncertas, kur daly
vavo ir solistė Aldona 
Stempužienė.

♦ ♦ »

Kovo 25 d. Lietuvoje mirė 
žurnalistas, kultūrininkas 
Juozas Keliuotis. Nepri
klausomoje Lietuvoje jis 
1931 m. įsteigė ir dešimtį 
metų redagavo turėjusį di
delės įtakos kultūrinį žurna
lą ’’Naujoji Romuva”, išver
tęs eilę knygų, universitete 
dėstė žurnalistiką. Antrą 
kartą užėjus bolševikams jis 
daugiau nei 10 metų atken
tėjo Sibiro darbo stovykloje. 
Mirė sulaukęs 80 metų.

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDE

AUKOS A.L. FONDUI

A.a. Danutei Gabrielie- 
nei-Nasvytytei mirus, ją pa
gerbdami vietoj gėlių aukojo 
A.L. Fondui $ 20 J. ir E. 
Balčiūnai (320)

A.a. Kristinai Nagulevi- 
čiūtei Sydnejuje mirus, ją 

■ pagerbdami vietoj gėlių 
A.L. Fondui aukojo $ 20 J. ir 
E. Balčiūnai (340).

Aukotojams nuoširdus 
Ačiū.

Vaclovas Rekešius 
A.L. Fondo iždininkas

Norį įsigyti bilietų prašo
mi kreiptis į Renatą Migienę 
tel. 726 4139, Ireną Kaladie- 
nę tel. 888 6049 arba Pajautą 
Pullinen tel. 869 8180. Užsi
sakius iki gegužės 23 d. bi
lietai gaunami papiginta 
kaina - $ 7 vietoj $ 10.50; 
pensininkams ir mokslei
viams $ 4.50.

GEGUŽĖ - MARIJOS 
MĖNUO

Ypač šiais - Atpirkimo 
Jubiliejaus Metais atgaivin
kime gegužines pamaldas 
savo šeimose.

Jau numatytos šios gegu
žinės pamaldos: kiekvieną 
gegužės sekmadienį tuoj po 
šv. Mišių; kiekvieną geg. 
penktadienį. Syd. Liet. Na
muose 7 vai.

Gegužės 19 d. šeštinės 
arba Dangun Žengimo pri
valoma šventė (ketv.). Sv. 
Mišios Lietuvių Sodyboje 
Engadine 12 vai. ir po jų ge
gužinės pamaldos. Sodyboje 
numatoma ir kasdien gegu
žinės pamaldos pačių sody- 
biečių susitarimu.

Pageidaujama, kad pavie
nės ar susitariusios šeimos 
pasikviestų ir kunigą pra
vesti pamaldų.

Gegužės 7 d., šešt., St. 
Marys katedroj ypatingas 
Marijos garbei pamaldas at
laikė arkivyks. E. Clancy.

Gegužės 22 d. Sekminės 
arba šv. Dvasios atsiuntimo 
šventė, drauge ir Syd. atei
tininkų metinė šventė. Ge
gužės 29 d. šv. Trejybės 
šventė.

♦ ♦ ♦

Dėkoju Newcastle Apy
linkės Valdybai už pakvieti
mą į apylinkės 30 m. sukak
ties šventę ir nuoširdų priė
mimą. Sekmadienio pamal
dose (balandžio 24 d.) buvo 
prisiminti visi apylinkėje, 
mirusieji, kurių jau 46 
(įskaitant ir Dr. A. Ivinskį).

Kun. P. Butkus
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VIETOJ M
4 Gėlių

Pagerbdama a.a Kristiną 
Nagulevičiūtę vietoj gėlių 
Syd. Savaitgalio mokyklai 
skiria $ 10 N. Liutikaitė.

A.a. Povilo Gražio atmini
mui Mūsų Pastogei aukoja 
10 dolerių M.P. rėmėja p. S. 
Zablockienė. Nuoširdžiai 
dėkojame.

ŠAULIAI MELBOURNE

D.L.K. Vytenio Šaulių 
kuopos dabartinė valdyba: 
S. Lipčius pirmininkas, V. 
Šukevičius vicepirm., G. 
Žvinakis sekr., J. Červins- 
kas kasininkas, M. Šidlaus
kienė parengimų vadovė, E. 
Lipčienė moterų sekcijos 
vadovė, J. Zonius narys ūkio 
reikalams. Kandidatai: J. 
Baumil ir E. Gabrielaitė.

Rev. Komisija: K. Praš- 
mutas, L. Padgurskis ir J. 
Jurgelaitis.

S. Lipčius, pirm.

Mūsų
Pastogėje

.NAUJI
”MŪSŲ PASTOGĖS” 

SKAITYTOJAI
A. KELERTAS S.A.
M.GREBLIŪNAS S.A.

’’MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

Newcastle lietuviai 
(Pagerbdami a.a.

J. Levicką) NSW $ 74 
V. Žygas VIC $ 10
J. Vizbaras VIC $ 10
P. Mikalauskas NSW $ 50
V. Petrėnas SA $ 5
V. Deikus NSW $ 13
P.V. Žitkauskai NSW $ 10

Mieliams aukotojams ta- 
1 riame nuoširdų ačiū.

"Mūsų Pastogės”
Administracija

P.O. Box 550 Bankstown 2200
4846
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