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SVEIKINAME PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMĄ IR 
--------- ------------  P. LIETUVIŲ DIENAS!---------------------------------
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

VARDU SVEIKINAME:

PASAULIOS LIETUVIUS,

suvažiavusius į Čikagą II Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga ir linkime visiems pasisemti iš mūsų kultūriniu ir 
meninių parengimų dvasios peno ir jėgų, kad ir toliau 
galėtumėte tęsti nenuilstamą kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
demaskuoti vakarų demokratijoms Sovietų
tikslus — tautų išnaikinimą, grasinantį ne tik Lietuvai, 
Pabaltijos kraštams, bet ir kitoms tautoms.

Mes niekuome nenurimsime be laisvės Lietuvai!

VI PLB SEIMO ATSTOVUS

ir linkime Jums našaus ir vaisingo darbo. Tegul Jūsų 
žingsnius lydi tolerancija, supratimas ir noras surasti 
racionalius sprendimus,nes tik gerbdami vieni kitų kad ir 
skirtingas nuomones, mes galėsime suderinti mūsų 
veiksnių nesutarimus, sėkmingai : išdiskutuoti švietimo 
problemas, išnagrinėti jaunimo veiklą ir savo pavyzdžiu 
patraukti jaunimą į aktyvesnį Bendruomenės darbą. Mes 
laukiame iš Seimo atstovų nustatymo racionalių veikimo 
gairių tam, kad Bendruomenė ir toliau išliktų veikli ir 
efektinga tol, kol bus atsiektą^, mūsų visų tikslas — 
LAISVA LIETUVA.

V JAUNIMO KONGRESO ATSTOVUS

ir linkime Jums maloniai ir naudingai praleisti laiką 
susipažįstant su kitų kraštų lietuvių jaunimu, 
problemomis ir atsiekimais. Išnagrinėkite, išdiskutuokite 
esamas problemas ir jūsų ateities planus, prisiminkite ir, 
bent mintimis junkitės su Lietuvos jaunimu, kuris 
Sovietų jungo prispaustas, nebijodamas pasekmių, 
aktyviai dalyvauja ne tik pogrindyje, pogrindžio 
spaudoje, bet ir nebijo viešai pareikšti protesto dėl 
Sovietų okupacijos ir reikalauti laisvės Lietuvai.

Bendruomenė laisvame pasaulyje — tai Lietuva; kas- 
dirba Bendruomenei, tas tęsia kovą dėl Lietuvos laisvės
— tegu ir į Jūsų ateities veikimo gaires įeina ir 
pasižadėjimas aktyviai dalyvauti Bendruomenės eilėse.

Ta pačia proga Australijos Lietuvių Bendruomenės 
vardu kviečiame viso pasaulio lietuvių jaunimo atstovus 
suvažiuoti sekančiam Kongresui į Australiją — mes Jūsų 
laukiame — viskas pareina nuo Jūsų apsisprendimo. 
Tegyvuoja mūsų Jaunimas!

r

SPORTININKUS,

suvažiavusius iš viso pasaulio į Sporto Žaidynes ir 
linkime, kad draugiškos varžybos išugdytų Jus stiprius 
dvasiniai ir fiziniai ir broliškas tarpusavio 
bendradarbiavimas sustiprintų meilę mūsų kraštui ir 
kalbai. Būkite išdidūs, kad atstovaujate Lietuvių 
Bendruomenę ir tuo pačiu laisvos Lietuvos sportininkus
— nes jūsų sesės ir broliai — sportininkai Lietuvoje, 
gyveną po Sovietų jungu^, neturi teisės atstovauti 
Lietuvos už Sovietų Sąjungos ribų.

Jūsų žaidimo tikslas tenebūnie vien tik pergalė bet 
kokia kaina, bet gražios draugiškos varžybos, kuriose 
geresnis laimi.

H PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ RENGIMO 
KOMITETĄ,

kuris įdėjo tiek daug darbo ir jėgų norėdamas 
surengti tokią įvairią ir plačios apimties šventę. Mes 
jaučiame, kad šios šventės įspūdis neišdils iš mūsų 
atminties dar ilgą laiką, ir norime pasakyti, kad visi, 
kurie prisidėjo prie šių Ū PL Dienų organizavimo, atliko 
nepaprastai vertingą darbą išjudindami mūsų 
Bendruomenės lietuvišką sąžinę.

II PLD Rengimo Komitetas yra nusipelnęs viso 
pasaulio lietuvių padėkos ir pagarbos. AČIŪ JUMS UŽ 
JŪSŲ DARBĄ IR PASIŠVENTIMĄ.

Trečioji premijų šventė gegužės 14 Kultūros Židinyje. Nuo
traukoje — laureatai, mecenatai, rengėjai. Iš k. I-moje eilėje
— Stasys Baras — Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas, 
Ingrida Bublienė — Kultūros tarybos pirmininkė, dr. Geno
vaitė Kazokienė — laureatė, Jonas Urbonas — JAV LB 
Krašto valdybos vicepim^ninkas, Sofija Gruzdytė — laurea
tė, II-oje eilėje: dr. Jokūbas Stukas — laureatas, Algirdas 
Landsbergis — laureatas, Jeronimas Kačinskas — laurea
tas, Aleksandras Vakselis — LB New Yorko apygardos pir
mininkas, Henrikas Kačinskas — laureatas, Vytautas Ignas
— laureatas ir Juozas Stempužis, pravedęs šventės progra
mą. Scenos papuošimas P. Jurkaus. Nuotr. Liudo Tamošaičio .

kai, bet ir visai mūsų bend
ruomenei Australijoje. Kaip 
ir pasauliniu mastu Nobelio 
premijos paskyrimas pake
lia ne tik asmens, bet ir vi
sos tautos prestižą pasaulio 
akyse, taip, ir mūsų mastu 
panašiai premijos atiteka
mas vienam mūsų mažos 
bendruomenės nariui 
drauge iškelia ir pačią bend
ruomenę pabrėžiant, kad ir 
Australijos lietuvių bend
ruomenė yra intelektualiai 
pajėgi ir kūrybinga, kurioje 
išsiskleidžia iškilių ir prana
šių asmenybių. Iki šiolei di- 
džiavomės vieninteliu 
laureatu Pulgiu Andriušiu, 
ir štai turime antrą tolygios 
reikšmės laureatą tik kitoje 
- mokslo - srityje. Premijų 
įteikimo šventėje geg-14 d. 
asmeniškai dalyvavo ir mū
sų laureatė. Jos įspūdžius 
skaitysime kita proga.

Šią premiją laimėti kandi
datų buvo gana gausiai ir su 
seniai pripažintais ir gar
siais vardais. Štai mūsų lau
reatės buvę konkurentai:

Marijus Blynas, "Lietuvos 
senovės paminklai” (išleista 
knyga).

Dr. Albertas Gerutis, 
"Dr. Dovas Zaunius” (išleis
ta knyga).

Rimas Kabaila, ’’Tradi
tional Lithuanian Architec
ture” (rankraštis).

Vacys Kavaliūnas, ’’Gim
tosios žemės giesmė” (rank-

Laurai visai mūsų 
bendruomenei

Amerikos Liet. B-nės 
Kultūros Tarybos literatū
ros - mokslo premija, savo 
reikšme ir verte didžiausia 
lietuvių išeivijoje ir pripa
žinta Australijos lietuvei

Dr. Genovaitei E. Kazokie- 
nei už rankraštyje mokslinį 
darbą ”M.K. Čiurlionis - jo 
gyvenimas ir kūryba” sutei
kė garbę ir įvertinimą ne 
vien tik laureatei asmeniš-

DAINŲ ŠVENTĖS DALYVIUS IR JŲ VADOVUS

iš įvairių JAV ir Kanados vietovių ir dėkojame Jums 
už Jūsų įdėtas pastangas gražinti mus bent mintimis į 
Nemuno kraštą, kur skambėdavo gražios lietuviškos 
dainos ir kurias šiandien tildo raudona sovietinė migla. 
Savo dainomis Jūs sustiprinsite mus ir įkvėpsite 
pasiryžimo ir toliau nenuilstamai dirbti Lietuvos labui.

V. Bukevičius — ALB Krašto 
Valdybos Pirmininkas

V. Augustinavičius — ALB Krašto 
Valdybos Sekretorius

raštis).
• Genovaitė Kazokienė, 
’’The Life and Work of Mi
kalojus Konstantinas Čiur
lionis” (rankraštis).

Raimundas M. Lapas, 
’’Ten, ekrane sužibus” 
(rankraštis).

Vincentas Liulevičius, 
’’Išeivijos vaidmuo nepri
klausomos Lietuvos atkūri
mo darbe” (išl. knyga).

Stasys Maziliauskas, 
. ’’Pioneer Prince in USA” 

(išleista knyga).
Audrius R. Mironas, 

’’Aušros reikšmė istorijos 
perspektyvoje” (rankraštis).

Jūratė Rosales, ’’Baltų 
kalbų bruožai Iberų pusia
salyje” (rankraštis).

Prof. William R. Schmals- 
tieg, ’’The Lithuanian Lan
guage - Past and Present”.

Prof. Alfonsas Šešplaukis 
-Tyruolis, ’’Lietuvos pėdsa
kai pasaulinės literatūros 
baruose” (rankraštis).

Tomas Venclova, ’’Lietu
va pasaulyje” (išl. knyga).

Prof. Stasys Yla, ”M.K. 
Čiurlionis - kūrėjas ir žmo
gus” (rankraštis).

Prof. Rimvydas Šilbajo
ris, ’’žodžiai ir prasmė” (iš
leista knyga).

Tą pačią dieną premijų 
įteikimo šventėje apdova
noti ir kiti laureatai skirto
mis Lietuvių Fondo 1000 
dolerių premijomis:
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Dėmesys Bendruomenei
Turime kategoriškai pri

pažinti: bene.pats didžiau
sias ir reikšmingiausias išei
vijos lietuvių atsiekimas yru 
įkūrimas Lietuvių Bendruo
menės, kurios užuomazga 
buvo tuoj po karo Lietuvių 
Tremtinių B-nė Vokietijoje 
ir vėliau išsivystė į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, kuri 
idėjiškai apima visus lietu
vius bet kur pasaulyje, iš
skyrus tik tuos, kurie prie
šingi Lietuvos nepriklauso
mybei. Joje telpa ar idealiai 
galvojant turi tilpti įvairių 
rūšių bei pakraipų lietuviški 
junginiai, organizacijos, 
įstaigos, institucijos ir t.'t. 
Racionaliai galvojant joks 
lietuviškas vienetas ar 
institucija įskaitant ir Liet. 
B-nės idėjos tėvą Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą IVLIKą) neturėtų 
būti už bendruomenės ribų, 
nes iš lietuviško taško žiū
rint kiekvienas prieštaravi
mas bendruomenei arba lai
kymasis šalia bendruomenės 
prilygsta valstybėje maištui 
arba atvirai kovai prieš 
valstybės interesus. Aišku, 
bendruomenė nėra valstybė 
ir negali jėga išlaikyti savo 
žinioje tų, kurie su bendruo
mene nesutinka arba jiems 
yra svetimi lietuvių bend
ruomenės interesai. Tiesa, 
bendruomenėje kaip įvairių 
skirtingų požiūrų visuome
nėje visados yra ir atsiras 
skirtingų nuomonių, kas yra 
visai natūralu, betgi demok
ratinėje sistemoje visada 
galioja pripažinta opozicija 
vadovybei, kas reiškia 
jungtines pastangas page
rinti veiklą tos pačios bend
ruomenės (mūsų atveju ir 
tautos) naudai arba sulaikyti 
nuo nukrypimų galiojančius 

PADĖKA

Staiga ir netikėtai likimas išplėšė iš mūsų šeimos tarpo 
jaunutę gyvenimo gėlę - a.a. KRISTUTŲ.

Šio gilaus skausmo metu daugelis mus guodė, rėmė 
mus materialiai, ir stiprino moraliai, kai mes be atvangos 
budėjome ir sielvartavome ligoninėje.

Mieli mūsų tautiečiai rodė mums neišmatuojamą nuo
širdumą laidojimo metu koplyčioje, bažnyčioje, kapinėse 
ir šermenyse, guodė mus žodžiu, laiškais ir spaudos pus
lapiuose, velionės karstą vieni jų papuošė gėlėmis ir vai
nikais, kiti užsakė šv. Mišias bei aukojo organizacijoms 
vietoje gėlių.

Dėl tokio nuoširdaus susirūpinimo esame didžiai dė
kingi visiems: J.E. Sydnejaus australų vyskupui Cremin, 
St. Patrick’s mokyklos kapelionui, Carltono ir Kogaros 
parapijų klebonams, lankiusiems ir guodusiems mus 
aštriausio skausmo valandose; lietuvių ir australų dva
siškiams, atlikusiems laidotuvių apeigas; bendruomenės 
organizacijų bei šeimos bičiulių atstovams, jautriais žo
džiais mus guodusiems; velionės klasės draugėms už 
giesmes bažnyčioje; nepailstamam ’’Dainos” chorui ir jo 
vadovui; lietuvių sekmadienio mokyklos mokytojoms ir 
mokiniams; jaunųjų skautų ir tautinių ’’Sūkurio” grupės 
šokių vadovams ir jaunimui, budėjusiam prie karsto gar
bės sargyboje ir visiems kitiems mieliems tėvynainiams, 
mus užjautusiems šios neįtikėtinos nelaimės skausme.

Liekame liūdesyje
Motina B. Protaitė-Nagulevičienė su sūnum Poviliuku, 

seneliai C.P. Protai ir jaunieji L.K. Protai su šeima.

autoritetus. Vis tik tokie ra- 
iikalūs kaprizingi veiksmai, 
kaip atsiskyrimas nuo bend
ruomenės arba atsistojimas 
virš ar šalia bendruomenės, 
kaip pavyzdys Amerikoje 
rodo, liudija tokių grupių 
nesubrendimą arba naivų 
vaikiškumą: nesutinkat su 
mūsų žaidimo taisyklėmis, 
tai susirenkame žaislus ir 
užsidarom savo kieme. Dar 
liūdniau, kai tokie atsisky
rėliai nedirba pozityvaus 
darbo, bet visą dėmesį ir 
energiją kaupia griauti 
esamą bendruomenę.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės autoriteto ir mo
ralinės stiprybės atrama ir 
yra PLB Seimas, kurio už
duotis yra ne tik išrinkti 
B-nės vykdomuosius orga
nus, bet juo labiau per seimą 
tautiečiai išreiškia bendruo
menei lojalumą, jos svarbą 
ir jos pripažinimą ir išrinktą 
PLB Valdybą įpareigoja 
vykdyti jai pavestus užda
vinius.

Australijos Liet. Bend
ruomenė, pilnai įsisąmoni
nusi bendruomenės lietuvių 
išeivijoje svarbą, visą laiką 
išliko lojali Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei ir gyvai 
domėjosi PLB seimais ir net 
pagal galimybes stengėsi 
juose dalyvauti. Jeigu 
ankstesniuose seimuos ALB 
įstengė pasiųsti po vieną ar 
porą seimo atstovų, tai šia
me PLB Seime ALB atsto
vaus beveik visas sąstatas 
(apie 10 asmenų) su konkre
čiais pasiūlymais ir projek
tais. Ypač Australijos lietu
viams iš tolo žiūrint atrodo 
nepateisinamas Amerikoje 
VLIKo bei AL To nesutari
mas, kas silpnina lietuvišką 
veiklą ir toks tarpusavis ne

sutarimas neigiamai atsilie
pia ne tik tarptautinėje are
noje Lietuvos bylos reika
lais, bet ypač demoralizuoja 
ir pačius išeivijos lietuvius. 
Juk visos išeivijos instituci
jos dirba ir siekia to paties 
tikslo, bet galbūt tarp jų 
skiriasi tik metodo skirtu
mai ar atskirų asmenų am
bicingos pažiūros. Principe 
skirtumų nėra, o tik pašali
niai, antraeiliai. Tai yra 
lengva antraeilius dalykus 
suderinti priimant, kad visi 
veiksniai principe sutaria, 
juo labiau, kad kitos pagrin
dinės veiklos sritys, kaip 
išeivijos kultūriniai ar poli
tiniai reikalai yra taip neiš
skiriamai susipynę, kad jų 
neįmanoma radikaliu piūviu 
perskirti. Tokių pavyzdžių 
turime jau iš praktikos, ypač 
Australijoje. Kai reikėjo 
savu laiku ginti Australijos 
Pabaltijo ir Lietuvos rei
kalus, iš centrinių lietuvių 
politinių veiksnių paramos 
nesulaukėme, o pačiai vieti
nei bendruomenei reikėjo 
išvystyti politinę akciją ir 
per ją atsiektas visiems lie
tuviams reikšmingas laimė
jimas (padarytas Pabaltijo 
valstybių pripažinimo Sov. 
Sąjungai atšaukimas). Todėl 
bendruomenės griežtas 
apribojimas tik tam tikroje 
veiklos srityje yra labai vie
našališkas ir net neigiamas. 
Įsivaizduokime, jeigu Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menė būtų nieko nedariusi ir 
tik laukusi mūsų politinių 
veiksnių intervencijos, tik
riausiai šiandien lietuviai 
neturėtų reikšmingo koze- 
rio, kuriuo galime operuoti

Visas jėgas lietuvių kalbai!
SKUBIAI RINKIME PARAŠUS PETICIJAI, KAD 

LIETUVIŲ KALBA BŪTŲ ĮVESTA Į VIENĄ 
AUSTRALIJOS UNIVERSITETŲ!

Nenoriu aiškinti lietuvių 
kalbos svarbumo mūsų 
merdėjančiai bendruomenei. 
Daug apie tai rašyta, svars
tyta, diskutuota. Vaisiai yra 
menki, nes matai iš metų vis 
mažiau mūsų bendruomenės 
narių vartoja lietuvių kalbą. 
Laikas nestovi vietoje - 
sensta ir miršta bendruo
menės nariai, atsivežę savo 
kalbą į svetimą šalį. Prie
auglis, gimęs ir užaugęs ne 
savo tėvų krašte, nesuriš
tam su tėvų žeme nei eko
nomiškai, nei politiškai, į 
lietuvių kalbą žiūri kaip į 
svetimą; jei ir naudoja ją, tai 
tik komunikacijai su tėvais 
ir tėvų draugais. Gi savo 
tarpe priaugančioji karta 
daugumoje kalba angliškai. 
Tėvų kalbos vartojimas tapo 
jiems našta, metų metais vis 
labiau slegianti lietuviško 
atžalyno šakas. Supranta
mas dalykas, nes jų lietuvių 
kalbos žinios yra ribotos, 
stokojama nekasdieninių 
išsireiškimų, jau nekalbant 
apie specialybės terminolo
gija

Savo jaunimo auklėjimui 
steigėme vargo mokyklas 
savaitgaliais, mokytojams 
palikome įdiegti mūsų jau
nimui kalbos žinias, retai 
patys ėmėmės iniciatyvos

sveikiname —
Sveikiname Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą 

būdami tikri, kad Seimo svarstymai ir nutarimai bus po
zityviai reikšmingi ir svarbūs tolimesnei išeivijos lietuvių 
veiklai ir gal net pavergtai Lietuvai;

Sveikiname Pasaulio Lietuvių Jaunimo penktąjį Kong
resą ir jame dalyvaujantį jaunimą, kuriuo remiasi lietu
viškos išeivijos ir bendruomenės ateitis. Esame įsitikinę, 
kad suvažiavę į kongresą lietuviškasis jaunimas žino, ko 
jie suvažiuoja, ir tas stiprina bendruomenės ateities vil
tis;

Sveikiname lietuvius sportininkus, skaitlingai suskri- 
dusius į Sporto Žaidynes tikėdami, kad tokio sąskrydžio 
tikslas nėra vien tik sporto aikštėse pergalės ir laimėti 
medaliai, bet juo labiau savo lietuviškos sąmonės pade
monstravimas savųjų tarpe ir prieš kitus;

Lygiai sveikiname ir skautus skautijos įkūrimo ir lie
tuviškos skautijos gyvavimo jubiliejaus proga suskridu- 
sius į sukaktuvinę stovyklą. Iki šiolei didžiavomės skautų 
veikla lietuvybės frontuose, tuo pačiu tikime, kad ir at- 
šventus tokį reikšmingą jubiliejų dar labiau aukosis savo 
idealui — Dievui, Tėvynei ir Artimui, kurie yra amžini.

Visiems geriausios sėkmės ir reikšmingų atsiekimų 
mūsų tėvynės Lietuvos ir lietuvybės naudai ir gerovei!

Mūsų Pastogės Redakcija ir
Leidėjai

visur. Tai yra nemažesnis 
atsiekimas, kaip Europos 
Parlamento rezoliucija Pa
baltijo reikalu. Tikimės PLB 
Seime bus prieita visų nau
dai reikiamų išvadų, kas bus 
didžiai naudinga visai išeivi
jai ir drauge pavergtai Lie
tuvai.

Ta proga sveikiname PLB 
Seimą, Jaunimo Kongresą, 
sportininkų sąskrydį, jubi
liejine proga stovyklon su
važiavusius skautus linkė
dami visiems geriausios 
sėkmės ir tikime, kad tie visi 
sąskrydžiai didžiai pasitar
naus lietuvybei ir Lietuvai.

(v.k.)

pagilinti savo ir savo vaikų 
lietuvių kalbos žinojimą.

Dalis jaunimo mokosi šeš
tadieniniuose lietuvių kalbos 
kursuose, kur keturių 
valandų bėgyje bandome iš
mokinti juos lietuvių kalbos, 
literatūros, istorijos. Vien 
tik mokytojų triūsas neduos 
brandžių vaisių. Reikia ir 
tėvams rūpintis šiuo reikalu, 
suteikiant jaunimui kuo 
daugiau žinių mūsų kalbos ir 
kultūros srityje.

Nenorime lietuvių kalbos 
mokymą užbaigti gimnazijos 
užbaigimu. Tad 1981 metais 
Melboure įsisteigė Lietuviš
kų Studijų Komitetas (LS 
K), kuris pagrindiniu savo 

'tikslu pasistatė lietuvių kai 
bos dėstymo įvedimą į vieną 
iš Australijos universitetų. 
Galimybės, atrodo, esančios, 
ne*kitos tautinės mažumos, 
kaip serbai, ukrainiečiai, 
latviai turi savo kalbų dės
tymą universitete. Netgi ir 
Australijos valdžia finansi
niai remia nepajėgias gru
pes jų kalbos dėstyme. Ta
čiau lietuviai buvo užmiršti, 
kai Australijos valdžia pa
skyrė 200.000 dolerių para-, 
mą 12 kalbų dėstymui 1982 - 
1984 metams. Iš šių nepasi
tenkinimo šaknų ir išdygo 
LSK. Laiškais kreiptasi į 

daugumą institucijų,' tačiau 
be sėkmės. Kaip protesto 
aktas buvo paskelbta LSK 
peticija, prašant abiejus 
Australijos valdžios rūmus 
paskirti ir lietuvių kalbos 
dėstymui universitete ati
tinkamą finansinę paramą. 
Peticijos parašų rinkimo va
jus eina jau devintas mėnuo, 
surinkta apie 4500 parašų 
tiek lietuvių, tiek ir kitatau
čių tarpe. Vajus baigiasi 
birželio pabaigoje. Tikimasi, 
surinkti apie 6000 parašų.

LSK veikla neapsiriboja 
vien tik peticijos reikalu. 
Jos nariai verbuoja jaunuo
lius lietuviškom studijom 
universitete. Jau dabar yra 
žinomi 30 jaunuolių, pareiš
kusių norą studijuoti litua
nistiką. Kitas LSK rūpestis 
yra surasti tinkamus dėsty
tojus, kuriame nors Austra
lijos universitete. Dalykas 
nėra lengvas, nes lietuvių 
kalbos specialistų Australi
joje maža. Tačiau ir šiame 
reikale manoma surasti išei
tį. Tik kyla klausimas, ar ir 
kiek patys lietuviai prisidės 
prie savo kalbos dėstymo 
universitete. Juk vien tik 
Australijos valdžios para
mos neužtenks. Mes patys 
turėsime materialiai remti 
tokius kursus, kas ir suda
rys pagrindinį LSK rūpestį 
ateinančių metų bėgyje.

Vytautas Brazaitis 
LSK narys

Laurai visai...
Atkelta iš 1 psl.

Dail. Vytautas Ignas - 
dailės premija, Sofija Gruz- 
dytė - jaunimo dailės pre
mija, Aleksandra ir Liudas 
Sagiai - kultūros darbuotojų 
premija, Jeronimas Kačins
kas - muzikos premija, prof. 
Jokūbas Stukas - radijo pre
mija, Henrikas Kačinskas - 
teatro premija, Algirdas 
Landsbergis - dramos pre
mija, prof. Dr. Vytautas 
Vardys - už angliškai para
šytas knygas Upie Lietuvą ir 
Genovaitė Kazokienė, kuriai 
skirta aukščiausioji JAV 
Liet. B-nės Kultūros Tary
bos skirta literatūros ir 
mokslo premija.
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Į II Pasaulio Lietuvių Die
nas Chicagoje birželio 21 - 
liepos 4 dienomis, iš Austra
lijos vyksta virš 200 lietu
vių. Į šitą skaičių įeina 81 
sportininkas, kurie dalyvaus 
Sporto Žaidynėse Chicagoje 
ir kitose J.A.V. ir Kanados 
vietovėse, 10 jaunimo atsto
vų į V Jaunimo Kongresą, 
kuris prasidės liepos 1 d. 
Chicagoje ir baigsis liepos 24 
d. Montreal, Kanadoje, 10 
VI PLB Seimo atstovų ir 
virš šimto ekskursantų..Visi 
II PLD parengimai, kaip 
Dainų Šventė, kurioje daly
vaus JAV ir Kanados dides
nių vietovių chorai, dailės 
parodos, įvairių kraštų 
bendruomeninės parodos, 
opera ”1 Lituani”, sporto 
varžybos, V. Jaunimo 
Kongresas ir VI PLB Sei
mas turėtų būti labai įdomūs 
mums, atvykstantiems iš 
Australijos, bet mūsų 
pagrindinis dėmesys bus 
nukreiptas į Seimo darbus.

VI PLB Seimas įvyks bir
želio 26-30 dienomis Jauni
mo Centre, Chicagoje. Iš 
Australijos į Seimą vyksta 
šie atstovai: iš Melbourne - 
Povilas Baltutis, buv. Kr. 
V-bos narys Švietimo reika
lams. Birutė Prašmutaitė, 
Australijos Lietuvių Jauni
mo S-gos pirmininkė; iš 
Adelaidės - Viktoras Baltu
tis, Australijos Lietuvių 
Metraščio II tomo redakto
rius, Česlovas Zamoiskis, 
Apylinkės V-bos pirminin
kas; iš Canberros - Jūras 
Kovalskis, Lietuvių Dienų 
Canberroje Komiteto Infor
macijos ir Reklamos vedė
jas; iš Sydnejaus - Bronius 
Stašionis, buv. ilgametis 
’’Mūsų Pastogės” adminis
tratorius ir buv. Lietuvių 
Klubo Sydnejuje vedėjas, 
Algirdas Dudaitis, buv. 
Australijos skautų vadeiva 
ir Lietuvių Klubo Sydnejuje 
direktorius, Juozas Maks
vytis, Krašto Valdybos vi
cepirmininkas Švietimo ir 
Kultūros reikalams, Vincas 
Augustinavičius, Krašto 
V-bos sekretorius ir Vytau
tas Bukevičius, Krašto 
V-bos pirmininkas.

Visiems šiems atstovams 
kyla klausimas: ko 
Australijos Lietuvių 
ruomenė laukiame 
PLB Seimo.

mes - 
Bend- 
iš VI

(I)VLIK’o IR PLB

VALDYBOS SANTYKIAI

Nėra abejonės, kad pir
moje vietoje stovi politinė 
veikla Lietuvos laisvei at
gauti. Tuo klausimu Seimo 
atstovai turės pasisakyti 
kokiomis priemonėmis ir 
kokiais būdais turėsime 
paspartinti savo veiklą, kad 
mūsų kova dėl Lietuvos 
laisvės būtų prasminga ir 
sėkminga.

Darbo šioje srityje yra 
labai daug: dalyvavimas 
tarptautinėse konferenci
jose, užtikrinimas Diploma
tinės Tarnybos tęstinumo, 
įvairių memorandų bei notų 
siuntinėjimas, sekimas visos 

jolitinės atmosferos atitin
kamai reaguojant Lietuvos 
aisvės bylos kėlimu, tikslios 

informacijos ir patikimų 
politinių knygų leidimas 
svetimom kalbom, Sovietų 
dekolonizacijos klausimo 
kėlimas Jungtinėse Tautose, 
Europos Parlamente ir 
kitus, pagalbos organizavi
mas mūsų sąžinės kaliniams 
ir jų veiklos išgarsinimas vi
sam pasauliui, priminimas 
religijos persekiojimų 
Lietuvoje, kardinolo Lietu
vai paskyrimas ir t.t.

Žiūrint į tokį impresyvų 
darbų sąrašą, aišku, kad visi 
veiksniai, kurie dirba pa
saulinėje arenoje dėl Lietu
vos laisvės bylos iškėlimo, 
yra mums naudingi ir reika
lingi. Tokį darbą atlieka 3 
mūsų veiksniai, būtent: 
Diplomatinė Tarnyba, 
VLIK’as ir PLB Valdyba. 
Dėl Diplomatinės Tarybos 
tęstinumo ir reikalingumo 
tiek PLB V-ba, tiek ir 
VLIK’as sutinka; deja, san
tykiai tarp VLIK’o ir PLB 
V-bos jau nuo 1979 metų 
rugsėjo mėn. labai pairę. 
Nesigilindama į priežastis, 
kas kaltas kas ne, ALB 
Krašto Valdyba yra įsitiki
nusi, kad nei VLIK’as, nei

DABARTIES RŪPESTIS:

Kas mus atstovaus?
Prieš trisdešimt metų, 

jieškodami kaip būti nau
dingais ir padėti rusiškon 
baudžiavon patekusiai mūsų 
tautai, nutarėme, kad būsi
me savo tautos ’’ambasado
riais”. Plačiai pasklidę po 
pasaulį galime ir privalome 
dirbti savos tautos išlaisvi
nimui.

Buvo neabejotinai graži ir 
prasminga idėja, kuri per 
tris dešimtmečius pagal iš
gales ir sugebėjimus buvo 
vykdoma. Turėjome eibę 
aukšto mokslo žmonių, kurie 
gerai žinojo istoriją, tauti
nius siekimus, suprato ge
opolitinę valstybės padėtį, 
gerai pažino kaimynus ir jų 
kėslus ir pn. Trumpai - turė
jome gerai politiniai išsila
vinusių žmonių, kurie buvo 
ir geri ’’ambasadoriai”. De
ja, su greit praėjusiais de
šimtmečiais, laisvoje Lietu
voje mokslą ir auklėjimą ga
vusių žmonių skaičius su
mažėjo ir mažėja, o su jais, 
ko gero, gali baigtis ir mūsų 
’’ambasadorinė” misija. 
Tautai bus didelė skriauda ir 
nesėkmė, kai ji praras, kas 
ją gintų laisvame pasaulyje. 
Tiesa, dar turime ’’viduri
niosios” kartos politiniai 
(political minded) gabių 
žmonių, bet nedaug.

Taip, kad mūsų - senųjų 
akys ir šioje srityje krypsta 
į jaunimą ir į tinkamą Lietu
vos bylos gynėjų parengimą. 
Jaunimas rodo daug gerų 
norų: mokosi gimtosios kal
bos, dainuoti, šokti taut, šo
kius, pažinti savosios tautos 
kultūrą ir daug kitų užsimo
jimų. Tai yra, tačiau, tik 
viena tariamos ’’ambasado- 
rystės” dalis. Yra ir kita,

IŠVYKSTANT Į ČIKAGĄ
Informuoja ALB Krašto Valdybos pirmininkas inž. V. Bukevičius

PLB Valdyba neturi teisės, 
nei pagrindo tvirtinti esą 
vienintelis, teisingas ir ne
klaidingas veiksnys Lietu
vos laisvės bylai vadovauti. 
Nėra jokio reikalo švaistytis 
mandatais ar tai jie būtų iš 
tėvynės, ar iš išeivijos. 
Svarbiausia pareiga - dirbti 
sutartinai.

Tėvynės vadavimo darbas 
yra šventas, ir tam reikalui 
turime sukaupti visas jėgas.

ALB Krašto Valdyba 1983-84 m. Pirmoj eilėj iš k.: Juozas 
Maksvytis, Dr. Benius Vingilis, inž. Vytautas Bukevičius 
(pirm.), Vincas Augustinavičius. Antroj eilėj Kostas 
•Bagdonavičius,, Algis Milašas, Kastytis Stašionis.

mums išeiviams svarbi gy
venimo dalis, būtent politi
nis žinojimas, kuris reika
lauja plataus intelekto ir 
specialaus sugebėjimo, kad 
tautos reikalai būtų tinka
mai ginami. Žinoma, būtų 
gera, kad kiekvienas lietuvis 
sugebėtų būti tikru tautos 
atstovu - ambasadoriumi, 
bet taip nėra ir nebus, o me
tams bėgant tinkamų žmo
nių klausimas darysis vis 
aktualesnis.

Atėjus laikui galėtume 
būti didžiai naudingi atsiku
riančiai Lietuvai visose gy
venimo srityse. Būtent, tei
siniu požiūriu - išgauti pri
pažinimą, parūpinti ekono
minę paramą, nustatyti 
valstybės sienas ir daug ki
tų. Pavyzdžiui, negana bus 
tik parodyti žemėlapį ir pa
sakyti, kad štai tokia turi 
būti Lietuva. Reiks pagrįsti 
ir paremti reikalavimą geru 
istorijos žinojimu,
dokumentacija, šaltiniais ir 
didele dalimi mokslu. Vis
kam tam reikalingas atitin
kamas pasirengimas, kad 
nebūtume užklupti netikė
tumo ar neturį idėjos ko no
rėti, ko reikalauti ar prašyti. 
Atrodo, kad praeityje taip 
yra buvę.

Todėl, vykstant į Seimą ir 
ateina mintis ar nereikėtų 
pasvarstyti ir daužau dė
mesio ir lėšų skirti šiai išei
vijos misijos sričiai. Pradėti 
ruošti ’’ambasadorius” tikra 
žodžio prasme ir rūpintis, 
kad jų būtų visur, kur tik 
lietuviai gyvena. Taip pat 
sutarti, kas šį, gana daug 
lėšų reikalaujantį darbą tu
rėtų vykdyti? Būtų tai visos 
PL Bendruomenės įsipareū 

Seimo atstovai, pamiršę 
visus tarp veiksnių ginčus, 
turi didelę pareigą tarpi
ninkauti ir suvesti VLIK’ą ir 
PLB V-bą prie bendro stalo, 
tartis, derinti jų veiklą, eiti į 
kompromisus, pasiskirstyti 
darbo sferomis, bet jokiu 
būdu neiti prie konfrontaci
jos, pastatant vieną pusę į 
padėtį be išeities - tas nieko 
neišpsręstų, o tik padėtų 

•Lietuvos okupantui.

gojimas, ar gal VLIKas ga
lėtų prisiimti pareigą pa
ruošti jo darbui tęsti tinka
mų žmonių? O reikėtų gerai 
pasiruošusių politiniam dar
bui žmonių prisiauginti ne 
vieną, du ir ne vien tik J.A. 
Valstybėse, o galimai dau
giau ir visuose kraštuose.

Č.J. Zamoiskis

Žinios
Pereitą mėnesį ūkio rei

kalams naudojamu lėktuvu į 
Švediją atskrido 23 m. lat
vis, pasiprašęs politinio 
prieglobsčio. Sovietų ban
dymai susisiekti su pabė
gėliu švedų atmesti. Lėktu
vas sovietams gražintas.

*♦*
Gegužės 29 d. Maskvoje 

mirė politbiuro narys Arvi- 
das Pelše, 84 m. latvis. Tai 
seniausias sovietų politbiuro 
narys, latvis.

***
Patys sovietai praneša, 

kad Ladogos ežeras, esąs 
netoli Leningrado, dar šia
me šimtmetyje pavirsiąs 
dvokančia bala, nes į jį lei
džiamos visokios be kontro
lės fabrikų atmatos. Sovietų 
autoritetai tuo reikalu visai 
nesirūpina.

Vengrijoje įvedamas kie
tesnis režimas. Po paskuti
nio kom. partijos suvažiavi
mo nutarta toliau netole
ruoti bet kokios režimo kri
tikos. Suvažiavime visa ak
cija prieš opoziciją buvo pa
teisinta - kratos, suėmimai, 
pogrindžio spaudos perse
kiojimas ir t.t.

Santykių suderinimui 
ALB Krašto V-ba prieš 5 
mėnesius ėmėsi iniciatyvos 
siūlydama veiksniams tartis 
Seimo metu. Balandžio mėn. 
ALB Krašto V-ba paruošė 
VLIK’o ir PLB V-bos susi
taikinimo gairių projektą ir 
pasiuntė susipažinimui PLB 
Valdybai, VLIK’ui, JAV 
Krašto Valdybai ir Kanados 
Krašto Valdybai.

Iš VLIK gautas atsaky
mas, kad projektas su tam 
tikrom modifikacijom galė
tų būti priimtas ir Seimo 
metu VLIK’o delegacija bus 
Chicagoje pasiruošus tartis 
dėl santykių suderinimo.

• JAV Krašto V-bos pirmi
ninkas pranešė, kad su tam 
tikrom modifikacijom pro
jektas yra priimtinas JAV 
Lietuvių Bendruomenei. 
PLB V-ba ir Kanados LB 
Krašto V-bos atsakyiriai dar 
nėra gauti, bet yra daug vil
ties, kad Krašto V-bos pa
siūlytas projektas sudarys 
bazę pasitarimams Chica
goje ir ALB Krašto V-ba ti
kisi, kad VI PLB Seimas 
vainikuos savo darbus sėk
mingu tarp VLIK’o ir PLB 
V-bos suderinimu ir susita
rimu.

(II) BENDRUOMENĖS 
TĘSTINUMAS

IR JAUNIMAS
Sekantis labai svarbus 

klausimas tai yra Bendruo
menės tęstinumas, kuris iš 
viso įmanomas tik su jauni
mo pagalba. Aktyvus jauni
mo įsijungimas į Bendruo
menės veiklą yra būtinybė. 
Jaunimo Kongresai, Jauni
mo Sąjungos yra geras da
lykas jaunimui suvažiuoti, 
susipažinti, pabendrauti, 
vieną kitą paskaitą paskai
tyti, padiskutuoti, bet pačiai 
Bendruomenei jie mažai 
duoda. Kongresams pasi
baigus dažnai ir Jaunimo 
Sąjungos skyriai užsidaro, o 
jaunimo atstovai išsiskirsto 
kas sau, ir tik retas kuris 
įsijungia į Bendruomenės 
veiklą.

Iš dalies tai vyksta dėl to, 
kad tarp senesnės kartos ir 
šių dienų jaunimo yra gal
vosenų skirtumas ir tą dife- 
renciją reikėtų pašalinti. 
Reikia dėti visas pastangas, 
kaip galima dažniau turėti 
dialogus su jaunimu įvairiais 
klausimais; reikia surasti 
jaunimui žmonių, kurie yra 
priimtini jaunimui, kurie 

turi autoritetą jaunimo aky
se ir su jų pagalba būtų gali
ma išaiškinti jaunimui 
Bendruomenės 
reikalingumą, tikslus išeivi
joje ir gauti jaunimo prita
rimą ne tik žodžiais bet ir 
pozityviais darbais.

Kita priežastis dėl jauni
mo pasyvumo Bendruome
nės darbe tai yra nepakan
kamas kalbos žinojimas. 
Jaunimas jaučiasi suvaržy
tas, negalįs pilnai išsireikšti, 
nes jam trūksta žodžių ir 
nenori kritikos, ypač iš se
nesnės kartos žmonių; dėl 
tos pačios priežasties labai 
mažas nuošimtis jaunimo 
dalyvauja išeivijos spaudo
je. Netolimoje ateityje, ne
žiūrint didelio senesnės kar
tos pasipriešinimo, dviejų 
kalbų vartojimas mūsų 
veikloje ir spaudoje bus ne
išvengiamas ir būtinas rei
kalas, jeigu mes norėsime 
išlikti kaip aktyvi Bendruo
menė. Kiek daug mūsų gra
žaus jaunimo yra atstumia
mi nuo lietuviškos veiklos, 
nors jaučiasi esą lietuviai, 
bet silpnai kalba!

Nukelta į 4 psl.
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Išvykstant į Čikagą
Atkelta iš 3

Niekas nenori ginčyti, kad 
lietuvių kalbos mokymasis ir 
mokėjimas, lietuvių kalbų 
kursų, institutų, ar katedrų 
prie universitetų steigimas 
yra labai reikalingas ir pa- 
Sidautinas mūsų jaunimui.

jja, statistika rodo, kad 
nežiūrint mūsų pastangų, 
visose lietuviškose mokyk
lose bei institutuose mokinių 
ir mokytojų skaičius metai iš 
metų mažėja - pav. JAV 
7Vz% per paskutiniuosius 
metus - tai yra neginčijamas 
faktas.

Lietuvių kalbos mokymu 
si reikėtų padaryti pa
trauklesnį, daugiau prieina
mą mūsų jaunimui. Švietimo 
Taryba turėtų suredaguoti 
ir išleisti kasdieninei lietu
vių kalbai mokytis populia
riai parašytą anglų - lietuvių 
kalboms vadovėlį; ten 
turėtų tilpti ir abiem kalbom 
pagrindinės žinios apie Lie
tuvos okupaciją, dabartinę 
padėtį Lietuvoje, Bendruo
menę ir kitų mūsų veiksnių 
tiklus ir siekimus išeivijoje. 
Tais vadovėliais galėtų pa
sinaudoti didelė dalis mūsų 
jaunimo.

Grįžtant vėl prie Jaunimo
Kongreso, ALB Krašto Ta
ryba jau paskutinėse . 
dviejose sesijose 1980 ir 
1982 metais pritarė sekančio 
t.y. VI Jaunimo Kongreso 
rengimui Australijoje ir 
kviečia viso pasaulio lietuvių 
S- unimo atstovus sekančiam 

ongresui atvykti į Austra
liją. Nėra abejonės, kad 
Kongresas išjudins ir už
degs mūsų jaunimą dau
giau bendradarbiauti su kitų 
kraštų jaunimu ir dirbti 
darbą, naudingą Lietuvai ir 
Bendruomenei.

(HI) BENDRUOMENĖS

PASKIRTIS

Gaila, kad didelė dalis 
mūsų jaunimo neįsigilina į 
tai, kas yra Bendruomenė ir, 
turbūt bijodami ’’senių” įta
kos yra sukūrę Jaunimo Są
jungą, kuri lengvai galėtų 
tilpti Bendruomenės rė
muose.

Lietuvių Bendruomenės 
narys yra kiekvienas, kuris 
jaučiasi esąs lietuvis ir daly
vauja vienu ar kitu būdu 
Lietuvos laisvinimo darbe. 
Bendruomenė yra demokra
tiška, nes joje telpa įvairių 
pažiūrų, partijų, organizaci- 
Jų ir skirtingų pasaulėžiūrų 
ietuviai. Egzekutyvai - val

dybos yra renkamos de
mokratiniu būdu, tik reikia 
ateiti į susirinkimą išstatyti 
kandidatus ir balsuoti. 
Bendruomenė jau seniai 
laukia, kad jaunimas ateitų 
ir perimtų visą Bendruome
nės vadovavimą, tik iš jau
nimo pusės nėra to noro ir 
įsipareigojimo, nes, esant 
išrinktam, reikia dirbti.

Lietuvių Bendruomenė, 
nežiūrint kokiam krašte ji 
bebūtų, susidaro iš įvairių

psl.

organizacijų ir pavienių as
menų konglomerato. Kiek
viena organizacija turi savo 
specifinius reikalavimus, 
specifines gaires, ar tai pro
fesines, ar fizinio auklėjimo, 
ar ideologines. Bendruome-. 
nes egzekutyvui, ar tai iš 
Apylinkės, Krašto ar PLB 
Valdybos taško žiūrint, nėra 
uždėta pareiga toms organi
zacijoms, ar pavieniems as
menims vadovauti, įsakinėti 
ar nurodyti kaip ir kur rei
kia veikti. Bendruomenės 
egzekutyvo uždavinys 
yra patarti, tarpininkauti, 
ko-ordinuoti veiklą, derinti 
nesutarimus ir bendrai žiū
rėti, kad lietuviška veikla 
gyvuotų organizacijų rė
muose ir nenukryptų ten, 
kur būtų kenksminga mūsų 
tėvynės laisvės siekimams.

Tiems nukrypimams 
kontroliuoti yra PLB Seimų, 
ALB Krašto Tarybų priimti 
nutarimai ir rezoliucijos, 
kurios yra daugumos Bend
ruomenės narių pasisaky
mas vienu ar kitu reikalu. 
Tų nutarimų ar rezoliucijų 

• vykdymas yra kiekvieno as

DIDYSIS TAUTOS UŽDAVINYS
Dr. A. Mauragis

Be abejo, didysis mūsų 
tautos rūpestis yra atstatyti 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybę. Taip pat gerai ži
nome, kad Lietuvos atstaty
mas ne nuo mūsų priklau
sys. Tam būtinos yra palan
kios aplinkybės, bet, būtinas 
yra ir mūsų pačių tvirtas 
nusistatymas ir geras pasi
ruošimas. Kada istorija su
kurs palankias sąlygas, to 
niekas nežinome, todėl pri
valome budėti ir būti pasi
ruošę, nesvarbu, kaip ilgai 
tas tesitęstų.

Noriu paklausti, ar esame 
pakankamai pasiruošę su
tikti tuos naujus įvykius ir 
galimybes, ir ką darytume, 
jei tai pasirodytų netikėtai 
greitai - šiandien, už metų, 
už kitų? Ar žinotume, kas 
yra mūsų tikrieji draugai, o 
kas priešai, su kuo dėtis, su 
kuo tartis, kam pasitikėti, 
ką atmesti? Jei ir nepasi- 
mestume principiniuose rei
kaluose, tai antraeiliai nesu
tarimai galėtų mums labai 
pakenkti, sugluminti mūsų 
politinę veiklą tarptautinėje 
arenoje. Jau nekalbant apie 
mūsų dabartinius nesutari
mus ir menką bendradar
biavimą su kraštu, mūsų 
veiksniai, nuo kurių labai 
daug priklausys Lietuvos 
atkūrimas, neturi vienos 
nuomonės galimoms nau
joms situacijoms užbėgti už 
akių su savo paruoštu planu. 
Sakau neturi, kadangi ne
matau, kad kas tuo reikalu 
būtų daroma.

Reakcija į naujas sąlygas 
ir galimybes iškils sponta
niškai iš dvejų versmių: iš 

mens ir kiekvienos organi
zacijos garbės reikalas. Rei
kia pasakyti, kad didelė 
dauguma organizacijų bei 
Bendruomenės narių tų 
nutarimų laikosi ne iš bai
mės ar prievartos, bet iš pa
garbos savo Bendruomenei 
ir jos vadovybei.

Tomis gairėmis turėtų 
vadovautis visi Bendruo
menės egzekutyvai įskaitant 
ir PLB Seimo Prezidiumą ir 

~^LB Valdybą.
Jaunimo reikalams Komi

sijos pranešimas, diskusijos, 
Easiūlymai bei nutarimai, 

ečią mūsų jaunimo veiklą, 
bus vienas iš kulminacinių 
punktų Seimo posėdžiuose.

(IV) SEIMO
PRA VEDIMAS

Dar vienas klausimas, 
vertas dėmesio - tai stoka 
Seimo procedūros taisyklių - 
reguliamino. Seimo atstovai, 
vykdami į Seimą, neturi su
pratimo, kokiu būdu seimo 
posėdžiai vyksta. Krašto 
Valdyba buvo painformuota, 
kad palengvinus Seimo 
darbą, buvo sudarytas Sei
mo Komitetas ir 5 Komisi
jos, būtent: Politinė, Švieti
mo, Kultūras, Jaunimo ir 
Organizacijos - Lėšų. Tos 

vidinio tautinio ir iš išorinio 
tarptautinio spaudimo. 
Vidinis tautinis akstinas gali 
Easireikšti taipgi dviem 

ryptim: siekti laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos, 
kokia ji buvo 1918 - 1940 
metais, ir kurti Baltų Fede
raciją. Gi iš tarptautinio po
litinio forumo galime susi
laukti netikėtai didelio, len
kų sukelto spaudimo, kurį 
atlaikysime, jei būsime ge
rai pasiruošę ir vieningi. 
Lenkai šį tarptautinį spau
dimą Lietuvai tyliai, bet 
tvirtai ir intensyviai, orga
nizuoja, tai galima matyti iš 
daugelio reiškinių.

Lenkų diplomatija tiek 
savo tautos viduje, tiek išei
vijoje, kuria opiniją apie 
naują Lenkijos prisikėlimą. 
Patrijotinius jausmus ža
dindami, atgaivino 1788 m. 
gegužės 3 d. Konstitucijos 
minėjimus, kas reiškia, kad 
Lenkija turi prisikelti šios 
konstitucijos dvasioje kartu 
su Lietuva. Iškeliamas nau
jas bendrų kovų dėl laisvės 
didvyris, 1863 m. sukilimo 
vadas, Juozapas Kalinaus
kas, gimęs Vilniuje, ir buvęs 
Lietuvos sukilėlių kariuo
menės vadas Vilniuje. Tą jų 
svajonę galima suprasti iš 
privačių pasikalbėjimų, iš 
spaudos užuominų ir iš to 
judėjimo, kuris vyksta Len
kijoje Solidarnosc vardu. 
Nekartą jie prisiminė Lietu
vą, persispausdino unijos 
ženklus ir medalius, iškėlė 
bendrus anų laikų didvyrius, 
kreipdami visų mintis į aną 
uniją su Lietuva. Ta unija 
atnešė lenkams garbę ir jė

Komisijos turėtų koordi
nuoti visų kitų Krašto Val
dybų bei Seimo narių pasiū
lymus bei pageidavimus 
įtraukiant juos arba į Seimo 
darbotvarkę arba į atitinka
mos Komisijos veiklą. Iki 
šiol neaišku, kokiu būdu 
vyksta Seimo posėdžiai, 
kaip daromi pasiūlymai, ko
kia yra tikra Komisijų pas
kirtis, ar Komisijose daly
vauja kitų kraštų atstovai? 
Jeigu dalyvauja, tai Seimo 
atstovai atvykę iš kitur, tu
rėtų būti pasiskirstę ir pasi
ruošę dalyvauti įvairiose 
Komisijose pagal savo sritis. 
Taip pat jie turėtų žinoti 
vietą, laiką ir datas, kada 
Komisijos posėdžiauja, o 
taip pat ir pačią procedūrą 
Komisijose.

Paruošti Seimo regulia- 
miną, tai atsakingas, sun
kus, bet būtinas darbas. 
Kiekvienas Seimo atstovas, 
važiuodamas į Seimą, turėtų 
žinoti visą Seimo ir Komisijų 
Erocedūrą ir tuo būdu galėtų 

ūti aktyvus Seimo narys, o 
ne tik stebėtojas.

VI Seimo uždavinys būtų 
įgalioti sekančią PLB Val
dybą paruošti Seimo regu
liamino projektą, korespon
dentiniu būdu apsvarstyti 
su kitų kraštų Valdybomis 

gą, mums pražūtį. Štai tos 
unijos trečias paragrafas 
sako: ’’Didžioji Lietuvos ku
nigaikštystė ir lenkų kara
lystė yra vienas nedalomas 
ir vienalytis kūnas, o taip 
pat ne skirtinga, bet viena 
bendra valstybė, kuri iš 
dviejų valstybių ir dviejų 
tautų suėjo ir susijungė į 
vieną visuomenę”.

Po Pirmojo Pasaulinio ka
ro lenkai labai trukdė Lietu
vai atsikurti nepriklauso
mai, jie skaitė Lietuvą esant 
Lenkijos, provincija, bet 
lietuviai šiuo reikalu buvo 
vieningi. Jau 1916 m. kovo 
1-5 d. Berne, Šveicarijoje, 
sušauktoje konferencijoje 
stipriai pasisakyta prieš 
lenkų unijinius siekimus ir 
riimta ši rezoliucija: ” 1. 
ad:lenkai stengiasi įrodyti

Lietuvą esančią Lenkijos 
provincija, 2. kad lenkai, 
remdamiesi šituo klaidingu 
principu, savinasi. lietuvių 
teises, 3. kad lenkai stengia
si visur rodytis teisėtais lie
tuvių atstovais, - lietuvių 
konferencija pareiškia, jog 
lietuvių lenkų valstybių uni
ja buvo panaikinta per šitų 
valstybių padalinimą, įvy
kusį XVIII amžiaus pabai
goje ir ipso facto nustojo eg
zistavusi faktiškai ir juridiš
kai”. Nežiūrint šio aiškaus 
klausimo išsprendimo, len
kai klasta užgrobė Vilnių ir 
mėgino jėga priversti pa
klusti Lenkijai.

Žinoma, malonu girdėti, 
kai popiežius lietuviškai 
prakalba ir pasveikina, kai 
žada aplankyti Lietuvą ir 
paguosti tikinčiuosius, kai 
sako, kad jo pusė širdies yra 
Lietuvoje, bet mes ir Juozo 

pagrindinius metmenis ir 
pateikti reguliminą sekan
čiam Seimui patvirtinti. 
Toks reguliaminas būtų lyg 
ir griaučiai visoms kitoms 
Krašto Taryboms vadovau
tis, tuo sutaupant taip bran
gų laiką ginčijantis dėl pro
cedūros ar tvarkos, kaip kad 
buvo paskutiniam Seime, 
Toronto mieste.

ALB Krašto Valdyba tiki
si, kad ir kitos Krašto Val
dybos ir Seimo nariai pasi
sakys ir padarys tinkamų 
išvadų visais čia virš minė
tais klausimais.

V. Bukevičius 
A.L.B. Krašto Valdybos 

pirmininkas

Pilsuckio širdį turime Lie
tuvoje, o ar nuo to buvo 
mums geriau? 1938 m. kovo 
17 d. gavome iš Lenkijos ui
ti matumą, ir turėjome 
skaudančia širdimi nusi
lenkti jėgai, neteisybei, pa
darytai mums skriaudai. Tas 
paskutinis mūsų nepriklau
somos valstybės ryšys su 
Lenkija pasiliks kaip skau
dus įžeidimas mūsų tautai ir 
gera pamoka ateičiai.

Nėra abejonių, kad ir da
bar sunkiausią kliūtį mūsų 
tautos nepriklausomybei at
gauti pastatys Lenkija, įro
dinėdama savo teises į Lie
tuvą, tam ji ruošiasi ir tam ji 
organizuoja tarptautinę opi
niją. Jei mes būsime vienin
gi ir turėsime savo planus, 
jiems tai gali nepavykti. Bet 
klausimas, ar mes būsime 
vieningi ir ar turėsime pa
ruoštus planus? Jaunoji 
karta Lietuvoje, po tokios 
žiaurios okupacijos, gali ne
susiorientuoti, priimti lenkų 
pasiūlytas sąlygas bone fide, 
o ir mūsų dvasiškija gali būti 
geresnių sąlygų ir garbės 
titulų gundoma. Tačiau vie
no turėtume niekados nepa
miršti, kad lenkai niekados 
su lietuviais nesutilpo vie
noje bažnyčioje. Tiek Vil
niuje, tiek Seinuose, tiek ki
tose vietose lenkai išstūmė 
lietuvius iš jiems priklau
sančių bažnyčių. Lietuviai 
daug nukentėjo nuo lenkų 
nacionalinės bažnyčios, kad 
jie naikino lietuvių kultūrą 
pagonybės pretekstu, lenki
no ir niekino tautą, šmeižė ir 
klastojo istorinę tiesą. Mes 
galime užmiršti mums pa
darytas skriaudas ir gyventi 
su lenkais geruoju, bet mes 
negalime pakartoti savo 
Erotėvių klaidų. Lenkija be 

ietuvos gali gyventi, Lie
tuva su Lenkija negali!

Šiai lenkų pretenzijai pri
sijungti Lietuvą, turime už
bėgti už akių ir sumažinti jų 
įtaką tarptautiniame forume 
savo tvirtu nusistatymu 
kurti Baltų Federaciją. Kaip 
Lietuvai gręsia Lenkijos pa
vojus, taip Estijai ir Latvijai 
Rusijos. Sunku patikėti, kad 
pasikartotų tos pačios 1918 
m. sąlygos ir kad kiekviena 
iš tų valstybių galėtų atsi
kurti savarankiškomis be 
kitų pagalbos. Kad ir labai
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Inž. VYTAUTAS E. BU- 
KEVIČIUS M.I.E. (Austra
lia), Kaune baigęs 1940 m. 
’’Aušros” berniukų gimnazi
ją ir 1944 m. Vytauto Di
džiojo Universiteto Techno
logijos Fakulteto Mechani
kos Skyrių.

1948 m. atvyko į Australi
ja.

A.L. Bendruomenės gy
venime buvo: 1957-58 me
tais Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkas, 
1961-62, 1973-74, 1979-80 
ALB Krašto Tarybos pirmi
ninkas, 1963-1972 m. ALB 
Krašto Kontrolės Komisi
jos pirmininkas ir nuo 1983 
m. ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas.

Kitose organizacijose: 
1959-60, 1970-71 m. Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
Sydnejuje pirmininkas, 
1963-75 m. Jungtinio Baltų 
Komiteto Sydnejuje pirmi
ninkas - 3 kadencijas, vice
pirmininkas kitose kadenci
jose, 1978 m. Lietuvių Dienų 
Rengimo Komiteto Sydne
juje narys, nuo 1980 m. LB. 
Spaudos Sąjungos direkto
rius, 1960-62, 1966-68 Syd
nejaus skautų ’’Židinio” tė
vūnas, 1972-77 m. Australi
jos skautų Rajono Vadeiva.

VINCAS AUGUSTINA- 
VIČIUS nuolat reiškėsi 
bendruomenės veikloje: 
1961-69 metais sporto klubo. 
Kovo veikloje, nuo 1960 m.'
ALB Syd. Apyl. Valdyboje 
(pirm.), 1964 m. ALB Krašto 
Valdyboje. Šiuo metu ALB 
Kr. Valdybos narys ir Syd. 
Apyl. atstovas Pav. Tautų 
Komitete. Šalia to V.A. 
pasižymėjęs kaip šachmati
ninkas, vadovauja Syd. Liet. 
Šachmatininkų Klubui nuo 
1959 metų. Šiaip domisi visa 
lietuviška veikla, ypatingai 
su kitomis tautybėmis.

MAKSVYTIS Juozas gi- 
męs Grūšlaukyje, Žemaitijo
je. Mokslus ėjo Tauragėje ir 
Plungėje. 1944 m., pasitrau-

mūsų reprezentantai plb seime

kus į Vakarus, gyveno Di- 
lingeno stovykloje. Atvyko į 
Australiją 1948 m. Gyveno 
Melbourne, vėliau persikėlė 
į Sydnejų. 1959 m. gavo 
gamtos mokslų fakulteto 
diplomą N.S.W. Universite
te 1960 m. Dirba kaip bio
chemikas, St. Vincent’s li
goninėje, hormonų srities 
laboratorijoje.

Dainavo chore, mokytoja
vo lietuvių savaitgalio mo
kykloje, Filisterių Būrelio 
narys, dirbo Apylinkės Val
dyboje; dabar dirba Sydne
jaus Lietuvių Teatre ’’Atža
la”, ir taip pat, dabartinės 
A.L.B. Krašto Valdybos na
rys.

BIRUTĖ PRAŠMUTAI- 
TĖ, baigusi Melb. universi
tete matematiką ir psicholo
giją, priklauso skautams ir 
plačiai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje: choro dirigentė ir 
dainininkė, ALJS pirminin
kė, dirbo ALB Krašto Val
dyboje, priklauso liet, teatro 
grupei.

VIKTORAS BALTUTIS

Visuomenine veikla pra
dėjo domėtis dar gimnazi
joje, kurią baigė 1948 m. 
Vokietijoje, Dedelsdorfo 
lietuvių stovykloje.

Australijoje nuo pat at
vykimo dienos dirba ir rūpi
nasi Australijos Lietuvių 
Bendruomenės reikalais ir 
veikla. Rašo į lietuvių išeivi
jos spaudą, daugiausia 
bendruomeninės veiklos 
reikalais. Rašo feljetonus, 
parašęs dramą ’’Šuolis į lais
vę” - Simo Kudirkos bandy
mą pasiekti laisvę.

Jau 1952 m. išrenkamas į 
Melbourne Apylinkės Val
dybą, vėliau į ALB Tarybą, 
ALB Krašto Valdybą, Gar
bės Teismą, ALB Krašto 
Kultūros Tarybą, Lietuvių 
Dienų Adelaidėje Rengimo 
Komiteto pirmininkas, ant
rojo AL Metraščio tomo re
daktorius ir PLB Seimo na
rys.

BRONIUS STAŠIONIS, 
1949 m. atvykęs į Australiją 
ir plačiai reiškėsi visuome
ninėj veikloje: savaitgalio 
mokyklos mokytojas, eilę 
metų ALB Krašto Tarybos 
narys, Bankstowno apyl. 
pirmininkas, ’’Dainavos” 
Liet. Namų valdybos pirm., 
Syd. Lietuvių Klubo vedė
jas, apie 20 metų Mūsų Pas
togės administratorius, 
skautų tėvų K-to pirm., 
ALB Krašto Garbės Teismo 
narys ir australų oficialiai 
pripažintas Justice of Peace 
(J.P.).

ČESLOVAS J. ZAMOIS- 
KIS keletą kartų buvęs ir 
dabartinis Adelaidės apy
linkės pirmininkas, nuolati
nis ALB Krašto Tarybos 
narys, vienas iš LKVS Ra
movės steigėjų Australijoje 
ir buv. Adelaidės Ramovės 
pirm. Savo pozityvia veikla 
davęs didelių įnašų bend
ruomenėje ir organizacijose.

Aust. Lietuvių Fondas
Australijos Lietuvių Fon

das jau gerai žinomas ne tik 
Australijos, bet ir kitų kraš
tų lietuviams. Jo pradžia 
1972 m. gruodžio 30 d., kai 
A.L.B. Krašto Tarybos su
važiavime Sydnejuje buvo 
priimtas Fondo statutas ir 
išrinkta pirmoji valdyba - I. 
Alekna, V. Jakutis, J. Mei
liūnas, A. Mikaila ir A. Zub- 
ras. 1977 m. gruodžio 1 d. 
Fondas įsiregistravo pagal 
krašto draugijų įstatymą, 
vardu Australian Lithua
nian Foundation Inc. su ad
resu - 50 Errol St., North 
Melbourne, Vic. Fondo tiks
las - telkti lėšas, jas admi
nistruoti ir panaudoti lietu
viškos kultūrinės veiklos 
puoselėjimui. Su mūsų 
bendruomenės vadovybe 
susitarta, kad lietuviškų or
ganizacijų bei paskirų as

POVILAS BALTUTIS

PLB Seimo atstovas iš 
Melbourne. 60 m. amžiaus, 
chemijos inžinierius. Buvęs 
ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyboje, vienais metais 
jirmininku. Dvejus metus 
)uvo Australijos Lietuvių 
inžinierių Sąjungos Valdy
boje. Daug metų (14) dirbo 
Melbourne Lietuvių Parapi
jos sekmadienio mokykloje, 
12 metų jos vedėjas. Nuo 
1964 metų dirba Lietuvių 
Kooperatinės Kredito 
Draugijos ’’Talka” Valdybo
je (pirm.). 1980-82 m. ALB 
Krašto Valdyboje, narys 
•švietimo reikalams.

ALGIRDAS DUDAITIS, 
visuomenininkas, skautų 
vadovas, Australijoje dar
bavosi kaip tuntininkas, 
instruktorius, rajono vadei
va, skautininkas, apdovano
tas eile ordinų. Bendruome
nėje: Syd. apyl. pirminin
kas, eilę metų Atžalos teatro 
administratorius, šiuo metu 
Spaudos Sąjungos K-to na
rys, vienas iš Syd. Lietuvių 
Klubo direktorių.

menų kultūrinei veiklai pa
remti prašymai, prieš įtei
kiant Fondo Valdybai, turi 
būti rekomenduojami 
A.L.B. Kršto ar Apylinkių 
Valdybų. Visuotinis Fondo 
susirinkimas bei jo valdyba 
dėl to susitarimo nėra atsi
sakiusi ir savosios iniciaty
vos.

Per dešimtmetį Fondas 
turėjo pajamų $ 95.850, iš
leido gi $ 28.421. Pinigai lai
komi Talkos kooperatyvi- 
niame bankelyje. Yra dvi 
sąskaitos: ilgalaikė, nešanti 
didesnes palūkanas ir že
mesnių palūkanų bėgamie
siems reikalams sąskaita. 
Praeitų metų pabaigoje 
Fondas turėjo 258 narius.

Iki šiol Fondas yra parė
męs ar jo nariai individuliai 

: yra organizavę paramą

JURAS KOVALSKIS, 
baigęs pietryčių Azijos civi
lizacijos ir istorijos mokslus 
tautiniame un-te Canberro- 
je, plačiai reiškiasi lietuvių 
veikloje: šiuo metu liet, ra
dijo valandėlės vedėjas, 
skautų veikėjas, Canberros 
apylinkės ir C. Liet. Klubo 
valdybų narys.

moksliniams bei kultūri
niams leidiniams atspausti: 
prof. J. Marvan ’’Modern 
Lithuanian Declension”; A. 
Zubro redaguotus bei para-, 
šytus Vilniaus universiteto 
jubiliejaus proga "Lithua
nian Review” ir ’’Mokslo 
Keliais”; L. Baltrūno reda
guotą sportininkų 30 m. ap
žvalginį leidinį; kun. P. Va- 
serio redaguotą Melbourne 
parapijos savaitgalio mo
kyklos 25 m. apžvalgą; B. 
Prašmutaitės redaguotą 
skautų dainorelį; S. Skėrio 
paruoštą Geelongo lietuvių 
bendruomenės kroniką; A. 
Taškūno Hobarte atspaustą 
leidinį.

Paremta jaunimo organi
zacijos, chorai, teatrai: 
Pertho jaunimo veikla, 
Sydnejaus tautinių šokių 
’’Sūkurio” ir "Gintaro” gru
pės, Melbourne ’’Klumpako- 
jo” ir ’’Gintaro” grupės, 
Adelaidės choras ’’Litua- 
nia”, Melbourne ’’Dainos” 
Sambūris, Jaunimo S-ga 
filmui susukti ir studijų die
noms suruošti, Sydnejaus 
’’Atžalos” teatras, sporti
ninkų 1978 m. kelionė į JAV. 
Skirta ir šių metų jaunimo 
atstovams, vykstantiems į 
kongresą JAV paremti.

Fondas atžymi mūsų kul
tūros darbininkus bei visuo
menininkus ir premijomis.

Fondo žinioje yra Mel
bourne veikiantis Antano 
Krauso vardo šaltinių bib
lioteka. Čia telkiami moksli
nės bei kultūrinės istorinės 
reikšmės veikalai. Invento
riui ir naujoms knygoms įsi
gyti išleista $ 2582.

Yra dar paremta Mel
bourne ir Newcastle lietuvių 
bibliotekos, meno parodos, 
knygomis savaitgalinės mo
kyklos ir šeštadienio lietu
vių kalbos kursai. Skelbimų 
forma paremiami ir abu mū
sų savaitraščiai.

Dabartinę Fondo Valdybą 
sudaro: M. Didžys, A. Kli
mas, 3. Meiliūnas jun., V. 
Rekešius ir A. Staugaitis. 
Fondui yra pirmininkavę J. 
Meiliūnas sen., A. Zubras. 
Dabartinis pirmininkas yra 
Dr. A. Staugaitis. Fondo 
adresas: Australian Lithua
nian Foundation Inc., North 
Melbourne, P.O. Box 11.

Jonas Meiliūnas jun., 
A.L. Fondo sekretorius

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Mūsų Bendruomenėje
ŠVIETIMO IR KULTŪROS REIKALAI

REFERUOJA
J. Maksvytis

ALB Krašto Valdybos vi
cepirmininkas Švietimo ir 
Kultūros reikalams

Savaitgalio mokyklos
Savaitgalio mokyklos vei

kia beveik visuose dides
niuose lietuvių centruose. 
Jose dėstoma lietuvių kalba, 
istorija, geografija, tikyba. 
Prie tų mokyklų dažnai mo
koma ir tautiniai šokiai ir 
dainavimas; kai kurios mo
kyklos dar dėsto tautosaką 
ar juostų audimą. Mokytojai 
- mokytojos dirba be jokio 
atlyginimo. Mokyklų globė
jai ar apylinkės, kiekvie- 
niams mokslo metams pra
sidedant, ieško mokytojų ir 
mokinių ir, reikia pasakyti, 
kad tas metai iš metų vis 
sunkiau vyksta. Kalbant 
apie didesnes mokyklas rei
kia paminėti: 
MELBOURNO Savaitgalio 
mokykla - jos globėjas kun. 
Pr. Vaseris, vedėjas A. 
Šimkus. Įsisteigė 1954 me
tais - šiais metais turi 41 
mokinį.
ADELAIDĖS Bendruome
nės mokykla. Ši mokykla 
įsikūrė 1949 metais; šiais 
metais mokosi 44 mokiai. 
Vedėjas p. V. Statnickas, 
kuris 1980 metais ALB 
Krašto Tarybos Adelaidėje 
buvo išrinktas Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
Garbės nariu.
Adelaidėje taip pat veikia ir 
ŠV. KAZIMERO parapijos 
mokykla, bet mokinių skai
čius nėra didelis, pernai tu
rėjo 13 mokinių. Globėjas 

'kun. A. Spurgis, mokyklai 
vadovauja p. A. Urnevičie- 
nė.
SYDNEJAUS Savaitgalio 
mokykla. Pradžioje buvo net 
3 mokyklos Camperdowne, 
Bankstowne ir Cabramatto- 
je, nuo 1963 metų veikia tik 
viena Lidcombeje - jos glo
bėjas yra Mons. Petras But
kus, MBE, kuris jai vadova
vo ir globojo galima sakyti 
nuo pat įsikūrimo pradžios 
1950 metų. Dabar vedėja 
yra p. Julija Lašaitienė; mo
kyklą lanko 32 mokiniai. 
BRISBANĖJE Savaitgalio 
mokyklą globoja kun. Dr. P. 
Bačinskas ir šiais metais turi 
15 mokinių.

Kitose vietovėse kaip 
Perthe, Geelonge taip pat 
veikia mokyklos. Geelongo 
mokyklos vedėjas yra p. B. 
Gasiūnas ir turi 12 mokinių.

Viso skaičiuojama, kad 
visas savaitgalio mokyklas 
šįmet lanko 165 mokiniai.

LITUANISTINIAI
KURSAI

Jau keletas metų, kaip 
lietuvių kalba Australijos 
mokyklose buvo pripažinta 
kaipo matrikulacijos daly
kas, lygiateisė su prancūzų, 
vokiečių ir kitomis kalbomis. 
Tokie kursai vyksta Ade
laidėje, Melbourne, Sydne- 
i’uje ir Perthe. Daugumas tų 
;ursų dėstytojų yra apmo

kami australų valdžios. 
ADELAIDĖJE kursai įsi
steigė 1975 metais; iki 1979 
metų kursus lankė 46 moki
niai. Pradžioje kursams va
dovavo p. E. Varnienė, da
bar vadovauja p. I. 
Davis-Poželaitė. Šiuo metu 
kursai turi 9 studentus. 
MELBOURNE kursai pra
sidėjo 1975 metais; šiais 
metais kursus lanko 49 mo
kiniai ir 10 mokinių ruošiami 
brandos atestatui. Yra ir 
klasė nemokantiems lietu
Mūsų Pastogė Nr. 24, 1983.6.20, psl. 6

viškai. Kursų vedėja - koor
dinatorė yra Dr. Kristina 
Brazaitienė-Čėsnaitė. Jos 
iniciatyva sudarytas prie 
Krašto Valdybos Lietuviškų 
Studijų Komitetas, kuris 
dirba ir renka parašus visoje 
Australijoje, kad būtų leista 
dėstyti lietuvių kalbą viena
me iš Australijos universi
tetų.
SYDNEJUJE kursai įsis
teigė 1978 metais, N.S.W. 
Švietimo departamento glo
boje. Prie kursų įsteigimo 
ypatingai daug prisidėjo p. 
Vida Kabailienė, kuri tiems 
kursams vadovavo keletą 
metų. Mokinių skaičius kas
met svyravo nuo 12 iki 24. 
Šiais metais kursus lanko 21 
studentas iš kurių 3 ruošia
mi brandos atestatui. Kursų 
vedėja - p. A. Vesčiūnaitė- 
Janavičienė.
PERTHE 1982 metais įsi-’ 
steigė kursai, kuriems vado-.

kultūriniai vienetai
TAUTINIAI ŠOKIAI

ADELAIDĖS tautinių šokių 
ansamblis "Žilvinas” jau 
veikia eilė metų, tai yra 
stipri ir gerai šokanti grupė 
- jos vadovas B. Sabeckis. 
PERTHO tautinių šokių 
grupė "Šatrija” veikia virš 
15 metų ir jau ne pirmą kar
tą pasirodo Tautinių Šokių 
Festivalyje, Lietuvių Dienų 
proga; vadovai E. Stanke
vičius ir Angelė Paščekaitė. 
MELBOURNAS turi net 4 
tautinių šokių grupes. Pa
tiems jauniausiems ’’Ginta
rėliams” ir vyresniems 
’’Gintarui” vadovauja D. 
Antanaitienė. "Klumpakojo” 
vadovė A. Morkūnienė- 
Crook. ’’Malūnėlio” vadovė 
Brigita Karazijienė. Visos 
šios grupės yra aukšto lygio 
ir per kiekvienas Liet. Die
nas džiugina žiūrovus. 
CANBERROS tautinių šo
kių grupę "Audėjėlę” sudaro 
ir jaunimas ir tėvai, kurie 
labai gražiai pasirodė per 
praėjusias Lietuvių Dienas 
Melbourne. Vadovas Ginta
ras Genys. Canberros tauti
nių šokių grupė vadovaus ir 
ateinančiam Tautinių Šokių 
Festivaliui sekančių Lietu
vių Dienų metu Canberroje. 
SYDNEJUJE veikia tauti
nių šokių grupė ’’Sūkurys” 
sudaryta iš jaunų šokėjų 
buvo įsteigta 1975 m. Mari-, 
nos Osinaitės-Cox. Grupė 
pasirodo minėjimuose, kon
certuose; su šokių koncer
tais aplankė Newcastle, 
Brisbane ir kt.; pasirodo 
australų ir kitataučių tarpe. 
Dalyvauja miesto ’’Carni
vale”, Shell Folkloric Festi
valyje. Šiuo metu turi 53 šo
kėjus ir yra paruošę 45 lie
tuviškus šokius bei žaidi
mus.

Kad sustiprinus tautinių 
šokių dvasią, jos sąvoką, 
prasmę ir grožį, A.L.B. 
Krašto Valdyba ruošia tau
tinių šokių kursus. Tokie 
kursai įvyks 1984 metais, 
gegužės 12-19 dienomis, 
Melbourne, Lietuvių Na
muose. Tuo laiku yra mo
kyklų atostogos visose Aus
tralijos valstijose. Kursams 
vadovaus iš J.A.V. atvykusi. 
Lietuvių Tautinių Šokių „ 

vau ja Vakarų Australijos 
Universiteto profesorius 
Zigmas Budrikis, juos lankė 
virš 10 vyresniojo amžiaus 
jaunuolių.

Visi lituanistiniai kursai 
rūpestingai vedami
mūsų kvalifikuotų pedagogų 
ir yra aukšto lygio. Pagarba 
jiems už jų darbą ir pasi
šventimą. 1983 metais visus 
lituanistinius kursus lanko 
89 studentai.

Tokiu budū viso Australi
joje lietuvių mokyklas 
(įskaitąnt ir kursus) lanko 
165 + 89 = 254 lietuviai, 
kas iš bendro lietuvių skai
čiaus Australijoje 8500 lie
tuvių sudaro 3%. Tuo tarpu 
J.A.V. 317000 lietuvių (1983 
m. Pasaulio Lietuvis No 2 31 
psl.) lanko tik 1492 mokiniai 
(1982 m. Pasaulio Lietuvis 
No 12 3 psl.) kas sudaro 
0.05%. Tas parodo,kad mū
sų švietimas palyginus su 
J.A.V. nėra blogas.

Instituto pirmininkė, p. Ga
lina Gobienė. Jai talkinin
kaus Australijoje gyveną 
tautinių šokių žinovai: B. 
Lapšienė, M. Baronaitė- 
Grėbliūnienė, A. Saudargie- 
nė, H. Statkuvienė, A. Mor- 
kūnienė-Crook ir M. Osinai- 
tė-Cox. Kursų metu bus taip 
pat rodomi filmai iš J.A.V. 
Tautinių Šokių ir Lietuvių 
Dienų Švenčių.

LIETUVIŲ TEATRAI

Šiuo metu Australijoje 
veikia 4 lietuvių teatrai; jų 
veikla per paskutinius 12 
mėnesių buvo: 
ADELAIDĖS teatras ’’Vai
dila” kovo 12 d. suvaidino J. 
Jankaus dramą ’’Peilio Aš
menimis”, kurią režisavo p. 
Vytautas Opulskis. 
MELBOURNO teatro grupė 
’’Aušra” kovo 20 d. pastatė 
Anatolijaus Kairio veikalą 
"Vyskupo Sodas”, kurį reži
savo p. Aldona Vyšniaus
kienė.
SYDNEJAUS teatras ’’At
žala” 1980 metais atšventė 
savo 25 metų darbo jubiliejų 
pastatydamas Kosto Os
trausko veikalą ’’Čičinskas”, 
kurio režisierius buvo p. 
Stasys Skorulis, praėjusiais 
metais spalio 31 d. pastatė 
Tennessee Williams veikalą 
"Staiga praėjusią vasarą”, 
kurį režisavo p. Ksana Dau- 
guvietytė-šniūkštienė, o 
veikalą į lietuvių kalbą vertė 
p. Elena Jonaitienė.

"Atžala” yra vienas iš 
stipriausių teatro vienetų 
Australijoje, nes be virš mi
nėtų režisierių, veikalus pa
kaitomis režisuoja ir mūsų 
žinomi aktoriai p. Paulius 
Rūtenis ir p. Julius Dam
brauskas.

Neseniai įsikūręs MEL
BOURNO Jaunimo teatras 
jau pasirodė Lietuvių Dienų 
proga Melbourne pastaty
damas fantazija pavadintą 
"Pakštumą”, kur vaizdavo 
Lietuvių Dienas 2080 me
tais. Vaidino apie 50 Mel
bourne jaunimo. Pasirody
mas praėjo su dideliu pasi
sekimu; veikalą padėjo pa
ruošti scenai p. Alena Kara
zijienė ir Algis Karazija, re
žisavo p. Algis Karazija.

Sydnejuje taip pat deda
mos pastangos įkurti Jauni
mo teatrą ir tikimasi, kad 
šių metų pabaigoje tą bus 
galima įgyvendinti.

Visi teatrai pastato bent 
po vieną veikalą į metus, bet 
dažnai trūkumas geresnių 
lietuviškų veikalų, pritai
kintų šių dienų sąlygoms, 
kiek suvaržo teatrų pasta
tymus scenoje.

1983 m. gruodžio pabai
goje ALB Krašto Valdyba 
numato suruošti Sydnejuje 
pirmą Australijos Teatrų 
Festivalį, kuriame, beveik 
visi virš minėti teatrai žada 
dalyvauti su lietuviškais re
pertuarais.

Visi tie teatrai yra gan 
aukšto lygio ir ateityje 
lengvai galėtų aplankyti su 
savo gastrolėmis J.A.V. ir 
Kanadą.

LIETUVIŲ CHORAI

Šiais metais Australijoje 
veikia tik 4 chorai, būtent: 
Sydnejaus ’’Daina”, Mel
bourne Dainos Sambūris, 
Adelaidės ’’Lituania” ir 
Geelongo choras. Kiti chorai 
kaip Canberros, Newcastle 
bent laikinai nustojo veikti, 
bet tikimasi, kad ateinančios 
Lietuvių Dienos Canberroje 
atgaivins bent vietinį chorą. 
ADELAIDĖS chorui ’’Li
tuania” eilę metų vadovavo 
p. Vaclovas Šimkus, bet jam 
išsikėlus gyventi į Canberra 
vadovavimą perėmė p. Ge
novaitė Vasiliauskienė, kuri 
sėkmingai pasirodė su savo 
choru jau keliose Lietuvių 
Dienose. Šįmet persikėlė 
gyventi į Adelaidę p. Vy
tautas Straukaš, kuris gal 
ten įsijungs padėti p. G. Va
siliauskienei.
MELBOURNO Dainos 
Sambūris, kuris kitais me
tais švęs savo 35 metų darbo 
jubiliejų, 1978 metais sėk
mingai gastroliavo Šiaurės 
Amerikos žemyne, tuo 
skleisdamas Australijos lie
tuvių įnašą lietuviškai dai
nai.' Ilgus metus Sambūriui 
vadovavo p. Albertas Čelna. 
Šis Sambūris yra vienas iš 
stipriausių mūsų chorų vie
netų; džiugu, kad į jo eiles 
stoja naujais nariais ir jau
nesnės kartos žmonės. Šiuo 
metu Sambūriui vadovauja 
p. Danutė Levickienė ir p. 
Birutė Prašmutaitė. 
SYDNEJAUS lietuvių cho
ras ’’Daina" įsikūrė 1954 
metais. Chorui vadovavo 
p.p. Jonas Gaižauskas, a.a. 
Algis Plukas, a.a. muz. Ka
zimieras Kavaliauskas, 
kuris vedė chorą iki mirties 
1969 metais; po jo chorui 
pradėjo vadovauti dabarti
nis choro vadovas p. Bronius 
Kiveris kuriam talkininkau
ja p. Birutė Aleknaitė ir kuri 
labai gražiai pasirodė su 
’’Dainos” choru paskutinėje 
Dainų Šventėje Melbourne. 
Dabar ji vadovauja moterų 
chorui.
GEELONGO choras jau eilę 
metų dalyvauja visose Lie
tuvių Dienose; jam ilgą laiką 
vadovavo p. J. Juška, dabar 
jam vadovauja p. M. Ky
mantas.

LIETUVIŲ DIENOS

ALB Krašto Valdyba kas 
dveji metai rengia Australi
jos Lietuvių Dienas rotacine 
tvarka Sydnejuje, Adelai
dėje ir Melbourne. Tam rei- 

kalni sudaromas Lietuvių 
Dienoms Rengti Komitetas; 
išimties keliu - Krašto Tary
bos Melbourne nutarimu - 
sekančios Lietuvių Dienos 
1984 m. bus rengiamos Aus
tralijos sostinėje Canberroje 
ir jau sudarytas Lietuvių 
Dienoms Rengti Komitetas 
iš Canberros lietuvių, ku
riam vadovauja p. Viktoras 
Martišius.

Lietuvių Dienos taip kaip 
ir Pasaulio Lietuvių Dienos 
apima daug parengimų, 
sporto varžybų ir festivalių 
ir į jas įeina: Krašto Tarybos 
Suvažiavimas, Teatro Vai
dinimas, Jaunimo Vakaras, 
Sporto Šventė, Jaunųjų Ta
lentų Vakaras, Literatūros 
Vakaras, Meno parodos, 
Tautinių Šokių Festivalis, 
Dainų Šventė ir Naujų Metų 
Balius.

1984 metais Canberroje 
jau įvyks 13-tosios Australi-' 
jos Lietuvių Dienos, į kurias 
laukiama daug svečių iš už
jūrių. Lietuvių Dienų metu 
dažnai dalyvauja iš kitų 
kraštų aukšti pareigūnai, 
solistai, rašytojai ir meniniai 
vienetai. Iš tokių apsilan
kymų paminėtini:

1974 m. Adelaidėje lankė
si PLB Valdybos pirminin
kas Bronius Nainys.

1976 m. Melbourne daly
vavo du solistai iš Čikagos 
Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis, savo 
kūrybą skaitė svečias iš Los 
Angeles p. A. Norimas ir 
Tautinių Šokių Festivalyje 
dalyvavo Hamiltono ”Gyva- 
taras” iš Kanados, kuriam 
vadovavo p. Genovaitė 
Breichmanienė.

1978 m. Sydnejuje daly
vavo Cleveland© ’’Grandinė
lė”, kuriai vadovavo Liudas ir 
Aleksandra Sagiai.

1980 m. Adelaidėje buvo 
atvykęs PLB Valdybos pir
mininkas Vytautas Kaman- 
tas, kuris Australijos Lietu
vių Bendruomenės 30 metų 
sukakties proga, apdovanojo 
Bendruomenės veikėjus 
Vilniaus Universiteto 400 
metų sukaktuvių medaliais.

1982 m. Melbourne lankė
si Los Angeles ’’Spindulio” 
Ansamblis, vadovaujamas p. 
Onos Razutienės, kuris savo 
dainomis ir šokiais paliko 
žiūrovams neišdildomų įs
pūdžių.

Visi šie svečių iš užjūrių 
pasirodymai buvo labai šiltai 
priimti Australijos visuo
menės.

Tikimasi, kad ir ateityje 
tas bendradarbiavimas tarp 
J.A.V., Kanados ir Austra
lijos kultūrinių pajėgų vyks 
ir toliau.

LIETUVIŲ KALBA
RADIO VALANDĖLĖS

Lietuvių kalba radio va
landėlės veikia šiuose mies
tuose:
ADELAIDĖJE per 5 FM 
stotį kiekvieną šeštadienį 9 
vai. ryto. Valandėlės vedė
jas p. Viktoras Baltutis. 
CANBERROJE per 2 XX 
stotį kiekvieną ketvirtadienį
7.30 vai. vakaro. Valandėlės 
vedėjas p. Jūras Kovalskis. 
MELBOURNE per 3 EA 
stotį kiekviepą sekmadienį 
11 vai. ryto ir pirmadieniais
6.30 vai. vakaro. Valandėlės 
vedėjas p. Gabrys Žemkal
nis.

Nukelta į 7 psl.
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Mūsų Bendruomenėje

santykiai su kitataučiais
AUSTRALŲ BALTŲ 

TARYBA

Australijos Baltų Taryba 
(Baltic Council of Australia) 
egzistuoja apie 20 metų. Jos 
pagrindinis tikslas - koordi
nuoti lietuvių, latvių ir estų 
politinę veiklą ir atstovauti 
šioms trims tautinėms 
bendruomenėms santykiuo
se su Australijos federaline 
valdžia.

Gyvenimo patirtis parodė, 
kad jungtinis visų trijų 
grupių balsas žymiai sva
resnis, negu atskiras kreipi
masis į valdžios organus 
vienu ir tuo pačiu reikalu.

Baltų Taryba budi, kad 
Australijos valdžia nedarytų 
nutarimų, priešingų mūsų 
tautų interesams, ir ener
gingai reaguoja, iškilus rei
kalui. Ji nuolat primena vy
riausybei ir opozicijai nele
galią Pabaltijo kraštų oku
paciją, žmogaus teisių pa
žeidimus. Ji informuoja vy
riausybę apie žygius Jung- 
tinėsePautose, Europos par
lamente ar kituose foru
muose pagelbėti paverg
tiems mūsų kraštams ir ra
gina Australijos vyriausybę 
paremti šiuos žygius.

Baltų Taryba padeda pa- 
baltiečių bendruomenėms 
pasikeisti informacija, tiek 
posėdžių metu, tiek per jos 
suorganizuotas baltų veikė
jų konferencijas. Ji leidžia 
informacinius leidinius, kaip 
’’Baltic Dilemma”. Tarybos 
narius skiria jų tautinių 
bendruomenių Krašto Val
dybos ir jie veikia šių Krašto 
Valdybų įgaliojimų ribose. 
Visiems nutarimams reika
lingas visų trijų Bendruo
menių pritarimas.

Baltų Tarybos kadencija - 
2 metai. Lietuvių, latvių ir 
estų Krašto Valdybos rota
cine tvarka skiria Tarybos 
pirmininką. Baltų Tarybos 
būstinė būna tame mieste, 
kuriame reziduoja Krašto

Švietimo...
Atkelta iš 6 psl.

SYDNEJUJE per 2 EA sto
tį kiekvieną šeštadienį 10 
vai. ryto. Valandėlės vedė
jas p. Viktoras Šliteris. 
BRISBANĖJE kiekvieno 
mėnesio 3-čią ir 4-tą savaitę 
sekmadienį 8.30 vai. ryto. 
Valandėlės vedėjas kun. Dr. 
Petras Bačinskas.
PERTHE per 6 NR stotį kas 
trečią savaitę 6.30 vai. va
karo. Vedėjas p. Eugenijus 
Stankevičius kuris veda ir 
Pabaltiečių radio valandėlę. 
Jis yra Vakarų Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas, tautinių šokių 
vadovas ir Apylinkės Val
dybos pirmininkas.

Dalis radio valandėlių ko
ordinatorių yra valdžios ap
mokami, kiti ne, tai priklau
so nuo to, kurioje valstijoje 
gyvena. Valandėlės, ypač 
padeda senajai kartai, ku
riems sunku sekti vietinę 
spaudą. Valandėlės vedėjas 
paprastai suburia apie save 
talentingų žmonių grupę ir 
stengiasi pagal savo išgales 
paruošti tinkamą programą.

Valdyba, skirianti Tarybos 
pirmininką.

1981-82 Baltų Taryba bu
vo Melbourne, jai pirminin
kavo p. A. Pocius. 1983-84 
m. kadencijai būstinė atsi
kėlė į Sydney ir Tarybai 
pirmininkauja latvis J. 
Ritenis. Lietuviai atstovai - 
V. Patašius (vicepirm.), K. 
Stašionis ir Dr. B. Vingilis.

BALTŲ KOMITETAI

Beveik visuose Australi
jos valstijų sostinių mies
tuose veikia vietiniai baltų 
komitetai arba baltų tary
bos. Nors jie savo veikloje 
bendradarbiauja su Austra
lijos Baltų Taryba, tačiau jai 
tiesioginiai nepriklauso. Jie 
yra sudaromi lietuvių, latvių 
ir estų bendruomenių- apy
linkių valdybų, ir yra joms 
atsakingi.

Baltų Komitetų uždavinys 
reprezentuoti baltų bend
ruomenes valstijos ribose. 
Komitetai organizuoja 
bendrus birželio trėmimų 
minėjimus, skatina baltų 
tarpusavio bendravimą, tal
kininkauja Australijos Baltų 
Tarybai per savo ryšius su 
vietine spauda bei pavie
niais valstijų ir federaliniais 
parlamentarais, parašų rin
kimo peticijomsir t.t.

Seniausiai įsisteigęs Aus
tralijoje yra N.S.W. Jungti
nis Baltų Komitetas, veikiąs 
Sydnejuje nuo 1952 m. ge
gužės 19 d.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
KOMITETAI

Pabaltiečiai siunčia savo 
atstovus į Pavergtų Tautų 
Komitetus, kurie veikia di
desniuose Australijos mies
tuose. ALB Apylinkių Val
dybos skiria į juos oficialius 
lietuvių bendruomenės at
stovus, o patys Pavergtų 
Tautų Komitetai dažnai dar 
kooptuoja energingesnius 
veikėjus.

Vieniems tai pavyksta 
geriau kitiems blogiau, bet 
bendrai jų darbas yra nau
dingas ir reikalingas Lietu
vių Bendruomenei Australi
joje.

BENDRUOMENINĖ
PARODA

PLB Seimo Komitetas 
nutarė Seimo metu t.y. bir
želio 24-31 dienomis sureng
ti Jaunimo Centro patalpose 
Čikagoje bendruomeninę 
parodą ir pakvietė visas 
kraštų bendruomenes toje 
parodoje dalyvauti.

ALB Krašto Valdyba tą 
pakvietimą priėmė ir toje 
parodoje dalyvaus. Buvo iš
siuntinėta visoms Australi
jos apylinkėms ir seniūni
joms aplinkraštis tos me
džiagos rinkimui. Daug me
džiagos jau gauta, bet ne iš 
visų apylinkių. Krašto Val
dyba medžiagą surūšiuos, 
apipavidalins ir paskirstys 
tarp važiuojančių į Pasaulio 
Lietuvių Dienas tą medžia

gą nuvežti ir toje parodoje 
ją tinkamai pristatyti.

Bendrai, lietuviškas kul
tūrinis gyvenimas ir švieti
mas Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje yra gyvas ir 
aktyvus.

Pavergtų Tautų Komite
tai gina visų Sovietų S-gos ir 
kitų komunistinių kraštų 
pavergtų tautų interesus, 
organizuodami protesto de
monstracijas, eisenas, mo- 
torkadas, paskaitas ir įvai
riais kitais būdais bandyda
mi atkreipti plačiosios vi
suomenės ir valdžios dėmesį 
į pavergtus kraštus.

BALTIC NEWS
Kai Australijos min. pirm, 

darbietis G. Whitlam 1974 
m. pripažino Pabaltijo anek
siją de jure, 1975 m. Aus
tralijoje pasirodė du laik
raščiai anglų kalba, ’’Baltic 
News” Hobarte ir ’’Baltic 
Herald” Sydnejuje, kurie 
daug prisidėjo, kad tas pri
pažinimas būtų koalicinės 
Fraserio vyriausybės at
šauktas 1975 m. gruodžio 
mėn.

’’Baltic Herald” sustojo 
eiti 1978 m., kai Darbo Par
tija prižadėjo laikytis anek
sijos nepripažinimo politi
kos. ’’Baltic News” pasi- 
šventusio redaktoriaus A. 
Taškūno pastangomis išsi
laikė iki šių dienų, iš mėne
sinio biuletenio virsdamas į 
trimėnesinį žurnalą.

. "Baltic News” leidėjas — 
HELLP draugija (Help the 
Estonian, Latvian and 
Lithuanian Peoples), įsistei
gusi Hobarte 1974 m. rugsė
jo 11 d. A. Taškūno ir A. 
Kantvilo iniciatyva ir šalia 
pabaltiečių branduolio pri
traukusi daug vietinių aus
tralų ir kitų tautinių grupių 
narių.

’’Baltic News” atlieka mil
žinišką darbą, informuoda
mas australų parlamentarus 
ir kitus įtakingus australų 
politikus bei baltų bičiulius 
apie žmogaus teisių pažeidi- 

'mus Pabaltijyje ir lietuvių, 
latvių ir estų tautų laisvės

vidinėj
RELIGINIS GYVENIMAS

Australijos lietuvių reli
ginis gyvenimas neatskiria
mai susietas su bendruome
nine veikla. Didesniuose 
centruose kad ir neoficialiai 
veikia lietuviškos parapijos 
su savo vadovais - klebonais. 
Tikinčiuosius aptarnauja šie 
kunigai:

Sydnejuje prel. Petras 
Butkus, MBEzir kun. Pranas 
Martuzas, Melbourne kun. 
Pranas Vaseris ir kun. Pra
nas Dauknys, kuris yra ir 
katalikiško savaitraščio 
’’Tėviškės Aidai” redakto
rius, Adelaidėje kun. Albi
nas Spurgis, MIC, Brisbane 
kun. Dr. Petras Bačinskas. 
Minėti kunigai įvairiomis 
progomis aplanko ir greti
mas mažesnes lietuvių kolo
nijas. Perthe lietuvių religi
nius reikalus tvarko kroatų 
kilmės kun. Thomas Tomich, 
kuris yra labai palankus lie
tuviams ir net pramokęs 
lietuviškai.

Vietinių lietuvių kunigų 
pastoracinei veiklai derinti 
yra sudarytas ir veikia Ku
nigų Sekretoriatas, kuriam 
vadovauja sydnejiškis prel. 
P. Butkus. Velykinėms re
kolekcijoms pravesti beveik 
kasmet kviečiamas svečias 
iš užjūrių. Šiais metais re
kolekcijas pravedė kun. 
Kestutis Trimakas iš USA. 

siekimą.
’’Baltic News” pasižymi 

spausdinamų žinių tikrumu. 
Kiekviena žinutė patikrina
ma iš kelių šaltinių. Laik
raštis turi labai gerą vardą 
australų parlamentarų 
tarpe.

’’Baltic News” yra išsiun
tinėjamas veltui visiems, 
kurie pareiškia noro jį gau
ti. Laikraštis išsilaiko iš 
aukų. Laikraščio adresas: 
P.O. Box 272, Sandy Bay, 
Tas. 7005.

SĄŽINĖS KALINIŲ
GLOBOS DRAUGIJOS
Sydnejuje nuo 1980 m. 

veikia Australų — Lietuvių 
Draugija Žmogaus Teisėms 
Ginti, savo eilėse be lietu
vių, turinti ir eilę australų. 
Jos globėjai - įtakingi fede- 
raliniai parlamentarai. 
Draugija palaiko ryšius su 
kitomis panašiomis organi
zacijomis, įskaitant Keston 
College ir Amnesty Inter
national. Ji stengiasi mora
liai ir materialiai paremti 
lietuvius sąžinės kalinius ir 
jų šeimas, informuoja spau
dą apie sąžinės kalinių pa
dėtį, organizuoja peticijas 
parlamentui.

Draugijai ilgiausiai vado
vavo Dr. D. Kairaitis. Da
bartinis draugijos adresas - 
Dr. I. Venclovas (draugijos 
sekretorius) c/o Lithuanian 
Club Ltd., 16-18 East 
Terrace, Bankstown, 2200.

Tasmanijoje labai veikli 
organizacija yra Friends of 
the Captives, be lietuvių ir 
kitų pabaltiečių subūrusi 
daug australų. Ji rūpinasi 
visais Sovietų S-gos kalina
mais sąžinės kaliniais, ir yra 
glaudžiame ryšyje su pa
baltiečių HELLP organiza
cija.

V. Patašius 
Australijos Baltų Tarybos 

Atstovas

veikloj
Religinį ir kultūrinį lietuviš
ką gyvenimą praturtina vei
kianti Australijos Liet. Ka
talikų Federacija su būstine 
Melbourne. Jai šiuo metu 
■vadovauja V. Čižauskas. 
Federacija taip pat leidžia 
savaitraštį ’’Tėviškės 
Aidus"

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ INŽINIERIŲ IR
ARCHITEKTŲ SĄJUNGA

Australijos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjunga 
(ALIAS) nėra originali šio 
krašto organizacija. Ji yra 
tęsinys organizacijos susi
kūrusios 1946 metais Vaka
rų Vokietijoje, Augsburgo 
mieste. Šiuo metu ji yra au
tonominis padalinys Pasau
lio Lietuvių Inžinierių ir Ar- 
citektų Sąjungos (PLIAS), 
kurios buveinė yra Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

P.L.I.A.S. įgaliotinis 
Australijai buvo inž. Leonas 
Tuskenis. Jis neatidėliojant 
užmezgė ryšius su Melbour
ne, Sydnejaus ir Adelaidės 
kolegomis, ragindamas 
steigti PLIAS skyrius Aus
tralijoje.

1950 m. inž. L. Tuskeniui 
staiga mirus, jo darbą tęsti 
Australijoje perėmė buvęs 
Centro Valdybos narys, inž. 
Balys Daukus.

1970 metų galę, PLIAS
Mūsų P

ALB 
padaliniai

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBŲ SĄRAŠAS

1. ALB Krašto Valdyba 
Sydney, N.S.W. Pirminin
kas - V. Bukevičius.

2. ALB Garbės Teismas - 
Sydney, N.S.W. Pirminin
kas -1. Jonaitis.

3. ALB Kontrolės Komi
sija - Sydney, N.S.W. Pir
mininkas - A. Reisgys.

4. ALB Adelaidės Apylin
kės Valdyba - S.A. Pirmi
ninkas - Č. Zamoiskis.

5. ALB Albury — Wodon- 
ga Apylinkės Valdyba - 
N.S.W. Pirmininkas - B. 
Leitonas.

6. ALB Brisbane Apylin
kės Valdyba - QLD. Pirmi
ninkas - A. Perminąs.

7. ALB Canberra Apylin
kės Valdyba - A.C.T. Pirmi
ninkas - A. Balsys.

8. ALB Geelong Apylin
kės Valdyba - VIC. Pirmi
ninkas - V. Stuikėvičius.

9. ALB Gold Coast Seniū
nija - QLD. Seniūnas - J. 
Smilgevičius.

10. ALB Hobart Apylinkės 
Valdyba - TAS. Pirmininkas 
- J. Paškevičius.

11. ALB Latrobe Valley 
Seniūnija - VIC. Seniūnė - V. 
Koženiauskienė.

12. ALB Melbourne Apy
linkės Valdyba - VIC. Pirmi
ninkas - Dr. J. Kunca.

13. ALB Newcastle Apy
linkės Valdyba - N.S.W. 
Pirmininkas - Dr. M. Šeš
kus.

14. ALB Perth Apylinkės 
Valdyba - W.A. Pirmininkė - 
B. Radzivanienė.

15. ALB Sale Seniūnija - 
VIC. Seniūnė - E. Eskirtie- 
nė.

16. Sydney Apylinkės Val
dyba - N.S.W. Pirmininkas -

' Dr. A. Mauragis.
17. ALB Wollongong Apy

linkės Valdyba - N.S.W. 
Pirmininkas - A. Paplaus
kas.

Centro Valdybos pritarimu, 
Australijoje buvo įkurta re
gioninė organizacija, Aus
tralijos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos 
(ALIAS) vardu.

Australijoj yra Adelaidės, 
Canberros, Melbourne ir 
Sydnejaus skyriai, kurie 
gyvai reiškiasi lietuvių gy
venime, ypač paskiri nariai,’ 
davę didelį įnašą bendruo
menės veikloje ir jos vado
vybėje.

ATEITININKAI

Australijoje organizuotai 
ateitininkai gyviau pasireiš
kia dviejose vietose: Ade
laidėje Arkivysk. J. Matu
laičio vardo kuopa ir Sydne
juje tokiu pat vardu kuopa. 
Adelaidiškiai rengia sto
vyklas, išvykas, jaunimo 
vakarus ir kt. Vadovauja 
Sietynas Kubilius. Jie taip 
pat dalyvauja ir kituose vie
netuose - skautuose, taut, 
šokiuose, sporte.

Sydnejaus . ateitininkų 
kuopai vadovauja J. Buro- 
kienė ir E. Viržintienė. 
Veikla panašiomis formomis 
reiškiasi kaip ir Adelaidėje. 
Priskaičiuojama apie 80 
narių.

Taip pat Adelaidėje ir 
Sydnejuje yra ir ateitininkų 
sendraugių būreliai. Ateiti
ninkų Federacijos įgaliotiniu 
Australijoje yra Juozas Ste- 
panas.
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Mūsų Bendruomenėje
“’ OR G ANI Z A C I J O S

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ

Tautos Fondo Atstovybė 
su būstine Sydnejuje veikia 
nuo 1960 metų. Ji turi savo 
įgaliotinius kiekvienoje di
desnėje lietuvių kolonijoje 
išskyrus Melbourną, kur 
veikia savarankiška T.F. 
Atstovybė, tiesioginiai atsi- 
skaitanti su T. Fondo 
Cėntrii New Yorke.

Tautos Fondui aukos nuo
lat renkamos kiekviena pro
ga. Nuo 1962 metų iki dabar 
Atstovybė sutelkė $ 
31.152.84 Lietuvos laisvės 
kovai, jos iždą ir knygas tik
rina ALB Krašto Kontrolės 
Komisija. Aukotojų 
pavardės ir aukotos sumos 
skelbiamos mūsų spaudoje.

Dabartinę T.F. Atstovybę 
sudaro: pirm. prel. Petras 
Butkus, MBE, vicepirm. Dr. 
Benius Vingilis, sekretorius I 
Albinas Giniūnas, iždininkas 
Antanas Kramilius, nariai - 
Vytautas Patašius, Nijolė 
Vaičiurgytė ir Jonas Čer
niauskas. Atstovybės Val
dybą tvirtina Tautos Fondo 
Centras New Yorke.

LIETUVIŲ KOOPERATI
NĖ KREDITO DRAUGIJA 

’’TALKA” LTD.

Talka pradėjo veikti Mel
bourne 1961 metais. Nariais 
gali būti tik lietuviai ar lie
tuvių kilmės (mišrių vedy
bų) asmenys.

Pradžia sunki iki buvo įsi
gytas lietuvių pasitikėjimas. 
Po dešimt veiklos metų, 
1971 m. buvo 252 nariai, $ 
112,626 indėlių ir turėta $ 
989 pelno, o 1976 m. jau 
buvo 418 narių, $ 643.401 in
dėlių ir $ 4870 pelno. Įstei
gus skyrius Adelaidėje ir 
Sydnejuje, Talkos augimas 
žymiai paspartėjo. 1982 fi
nansiniai metai užbaigti su 
985 nariais, $ 3.773.321 ka
pitalu ir $ 59.010 pelnu.

Talka dirba tik savaitga
liais Melb. Lietuvių Namuo
se. Tai vienintelė tokio po
būdžio lietuvių organizacija 
Australijoje. Ji kasmet iš 
savo pelno 10% skiria lietu
vių kultūriniams reikalams, 
tokiu būdu iki dabar lietuvių 
bendruomenė buvo paremta 
virš $ 22.000 suma.

Jau daug metų Talkos 
Valdyboje dirba Pov. Baltu
tis (pirm.), J. Balbata (vice
pirm.), V. Alekna (sekreto
rius), A. Muceniekas ir A. 
Šimkus. Ilgametis sąskaity
bos vedėjas Juozas Šniras. 
Adelaidės skyriui vadovauja 
V. Neverauskas, o Sydne- 
jaus - M. Petronis.

Talkos patarnavimais 
naudojasi daugumas Aus
tralijos lietuvių organizacijų 
ir nemaža jaunimo. Talkos 
mokami procentai už indė
lius daugumoje aukštesni už 
kitų australų. finansinių in
stitucijų. Dabar mokama už 
terminuotus indėlius iki 
15% metinių palūkanų.

♦**
Anglijoje atidaryta gegu

žės 24 d. Karališkos Meno 
Akademijos paroda, kurioje 
dalyvavo apie 500 dailinin
kų, jų tarpe ir Anglijoje gy
venąs lietuvis Antanas 
Brazdys su savo skulptūro
mis. Parodoje išstatyti tik 
rinktiniai kūriniai.

Tautos Fondo Atstovybė. Prieky iš k.: Nijolė Vaičiurgy
tė, prel. Petras Butkus (pirm.), Dr. Benius Vingilis. Stovi 
Albinas Giniūnas, Vytautas Patašius, Jonas Černiauskas 
ir Antanas Kramilius.

Jaunimo
SPORTAS AUSTRALIJOJE

Iš jaunimo organizacijų 
ypač gyvai pasireiškia spor
tininkai, kurie turi savo 
sporto klubus kiekvienoje 
didesnėje lietuvių kolonijoje 
ir juos visus apjungia Aus
tralijos Liet. Fizinio Auklė
jimo Sąjunga (ALFAS). Ša
lia vietinių žaidynių su kitais 
klubais atskirose sporto ša
kose ALFAS kasmet suren
gia Sporto Šventę, Pabal- 
tiečių sporto varžybas. Šalia 
to lietuviai sportininkai di
deliu mastu dalyvavo Pa
saulio Liet. Sporto Žaidynė
se 1978 m. Toronte (Kana
doje) ir šiais metais išvyko 
apie šimtinė sportininkų da
lyvauti sporto žaidynėse Či
kagoje.

SPORTO KLUBAI 
SKAIČIAIS:

Adelaidės ’’Vytis” - 116 
narių ir 79 rėmėjai, Mel
bourne ’’Varpas” - 95 nariai 
ir 45 rėm., Sydnejaus ’’Ko
vas” - 80 ir 85, Geelongo 
’’Vytis” - 64 ir 31, Hobarto 
’’Perkūnas” - 35 ir 40, Can- 
berros ’’Vilkas” - 43 ir 25, 
Pertho ’’Tauras” - 25 ir 30, 
Gippslando "Žaibas” - 9 ir 
20. Salia to veikia Sydnejuje 
šachmatininkų klubas su 35 
nariais ir slidininkų klubas 
’’Neringa” Melbourne su 25 
nariais.

Šiuo metu Sporto Sąjun
gai (ALFAS) vadovauja: 
pirmininkas V. Daudaras, 
iždininkas J. Dambrauskas 
ir sekretorė N. Grincevičiū- 
tė-Wallis. ALFAS Valdybą 
kasmet renka sporto šven
tės metu atskirų klubų at
stovai.

L.S.S. AUSTRALIJOS 
RAJONAS

Šiuo metu Australijoje 
veikia šie lietuvių skautų-čių 
vienetai:

ADELAIDĖJE: mišrus 
Vilniaus tuntas (apie 36 
skautai-tės) vadovaujami ps. 
Elenos BuŪenės, Skautinin
kų Ramovė (apie 11 narių), 
vad. v.s.fil. Vytautas Neve
rauskas, ir A.S.S. Skyrius 
(apie 15 nariųjryšininkas fil. 
Alfredas Vitkūnas.

CANBERROJE: mišrus 
Baltijos tuntas (apie 60 
skautų-čių), vad. s.v.v.sl. 
Ridas Daukus; tunte veikia, 
prieš skautiško (vaikų dar
želio) amžiaus kandidatai -

veikloj
gintarėliai ir aguonėlės. Turi 
savo vaikų darželį, veikiantį 
sueigų metu, ir tautinių šo
kių grupę ’’Jaunoji Audėjė
lė”.

GEELONGE, Vic.: mišrus 
Šatrijos tuntas (apie 30 
skautų-čių) vad. s. Vytauto 
Mačiulio.

MELBOURNE: Veikia 
mišrus Džiugo tuntas (apie 
100 skautų-čių), vad. v.s. 
Danutės Čižauskienės. Tun
to broliai registruoti austra
lų skautų sąjungoje. Pri
klauso egzilų skautams. 
Vienintelis tuntas Australi
joje, kur veikia jūros skautai 
ir budžiai. Skautininkų Ra
movei priklauso apie 35 na
riai, vad. ps. Narcizas Ra
manauskas. Vietos A.S.S. 
skyrius turi apie 18 narių; 
skyriui vad. ps.fil. Algiman
tas Žilinskas.

SYDNEJUJE veikia miš
rus Aušros tuntas (apie 60 
skautų-čių), kuriam vado
vauja ps. Viktoras Gaidžio- 
nis; tuntas turi savo stovyk
lavietę, 30 km nuo Sydne
jaus, su atitinkamais pasta
tais. Čia veikia ir vienintelis 
visam rajone Sydnejaus 
Skautų Židinys (apie 40 na
rių). Tėvūnas v.s. B. Žalys. 
Sydnejaus A.S.S. skyriui 
priklauso 18 narių. Skyriaus 
pirmininkas, v.s.fil. Izido
rius Jonaitis.

Daugumas vienetų 
kasmet suruošia stovyklas 
bei iškylas. Kas antri metai 
ruošiamos rajoninės sto
vyklos, į kurias suskrenda 
lietuvių skautiškas jaunimas 
iš visos Australijos 
1978-tais, į rajono suruoštą 
VI-ją Tautinę (pagrindinę) 
Stovyklą be vietos skautų- 
čių, dalyvavo visa šimtinė 
brolių - sesių iš Amerikos ir 
Europos. Vienetų sueigose 
ruošiamasi iš patyrimų 
laipsnių, minimos šventės, 
vykdomi įvairūs projektai ir 
t.t.

Rajono vienetų darbą ko
ordinuoja rajono vadija, ku
rią 1982-84 m. kadencijoje 
sudaro: Rajono Vadas - s. 
Albinas Pocius, LSB vadei
va - j.s.fil. Dr. Rimantas 
Šarkis, Seserijos vadeivė - 
v.s. Danutė Čižauskienė, 
A.S.S. įgaliotinis - ps.fil. Al
gimantas Žilinskas, rajono 
dvasios vadovas - s.fil. kun. 
Pranas Dauknys, S J, sekre
torė - v.s.v.sl. Jieva Arienė, 
iždininkas - j.v.s.fil. Vytau
tas Vaitkus ir spaudos sk.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba 
SVEIKINA

visų kraštų atstovus suvažiavusius į PLB Seimą ir į V
PLJ Kongresą.

Linkime sėkmės jūsų darbuose.
AUS Valdyba

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ JAUNIMO 

SĄJUNGA

Gegužės mėnesį po devy- 
nerių metų įsteigus Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą Australi
joje, veikia keturi skyriai: 
Adelaidės, Canberros, Mel
bourne ir Vakarų Australi
jos su centrine Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdyba (ALJS) Melbourne.

Kokia yra Jaunimo Są
jungos veikla Australijoje? 
Kokia veikla bebūtų, ji yra 
ypatingai stipri dvejų metų 
laikotarpy prieš kiekvieną 
Jaunimo Kongresą.

Į V-tą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą (PLJK) 
Šiaurės Amerikoje, Austra
lija siunčia 10 atstovų:

Iš Adelaidės - Robertas 
Sabeckis,

Iš Canberros - Vida Howe, 
Jonas Šliogeris (Canberros 
LJS Valdybos pirmininkas) 
ir Audronė Stepanienė.

Iš Sydnejaus - Dita Sval- 
denytė.

Iš Melbourne - Loreta Či- 
žauskaitė, Saulius Malijaus- 
kas, Birutė Prašmutaitė 
(ALJS Valdybos pirminin
kė), Zita Prašmutaitė ir Do
na Sadauskaitė.

Prieškongresinė veikla 
yra didelė, nes būna pas
kelbtas piniginis vajus pa
remti atstovus, vykstančius 
į PLJK. Adelaidės LJS Val
dyba suruošė keletą pietų, 
loteriją ir koncertą, kur 
pakvietė ukrainiečių jauni
mą dalyvauti programoje. 
Melbourne ALJS Valdyba 
suruošė pietus, loteriją, At
velykiui Kermošių ir Sek
madienio Spektaklį.

Antras svarbus kongresi
nis uždavinys yra paruošti 
atstovus, kad jie tinkamai 
atstovautų Australijos jau
nimą. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (PLJS) 
Valdyba buvo atsiuntus tal
kininkę Laimą Beržinytę iš 
Toronto supažindinti visus 
su Kongreso eiga ir kaip 
naudotis pasiruošiamąją 
medžiaga, surinkta ir at
spausdinta knygoje ’’Kong
reso Vadovas. Atstovai 
pirmą kartą suvažiavo 
gruodžio mėn. pereitais me
tais, III ALJS suvažiavime 
Australijos Lietuvių Dieno

ALJS Valdyba. Iš k.: Algis Karazija, Rožė Makaravičiūtė, 
Birutė Prašmutaitė (pirm.), Loreta Čižauskaitė, Gaila 

Muceniekaitė ir Andrius Vaitiekūnas.

vedėjas v.s. B. Žalys.
Ryšiai su liet, bendruo

mene, kitom organizacijom 
ir LSS aukštosiom instituci
jom geri.

LSS Taryboje, šios ka
dencijos metu, rajoną atsto
vauja 4 nariai.

v.s. B. Žalys 

se. Per Velykas 1983 metais 
atstovai suvažiavo į Can
berros LJS Valdybos sur 
ruoštas Jaunimo Dienas. 
Visi atstovai turėjo paruošę 
paskaitas pagal Kongreso 
Vadove nurodytas temas. 
Tuo pačiu atstovai nustatė 
Australijos ’’platformą” 
įvairiose srityse.

Virš kongreso ruošos, 
jaunimo sąjungos nariai 
Adelaidėje ir Melbourne 
praveda jaunimo radijo 
programas.

Jaunimo Sąjunga taip pat 
gegužės mėnesį prisimena 
Romo Kalantos mirtį Kaune, 
suruošdama arba prisidėda
ma prie minėjimo.

Peir diskusijas Jaunimo 
Dienose Canberroje iškelta 
keletas ALJS ateities tikslų:

1) Pritraukti daugiau jau
nimo į Jaunimo Sąjungos 
veiklą.

2) Suruošti ’’Jaunimo 
Dienas” 1984 m. sausio 
mėn., kur suvažiuotų visas 
jaunimas įskaitant ir V 
PLJK atstovus.

3) Sudaryti jaunimo sąra
šus visose Australijos kolo
nijose.

4) Surinkti duomenis apie 
jaunimą - kur jis veikia; ko
kius turi ryšius su lietuviška 
veikla ir su australų visuo
mene; kokius turi ypatingus 
sugebėjimus / gabumus.

5) Mišrių šeimų įjungimas 
į lietuvišką veiklą.

Svarbiausias atstovams 
tikslas šiuo laiku yra nuvy- 
kusiems į V-jį Kongresą 
gauti sutikimą, t.y. parsi
vežti Vl-tąjį PLJ Kongresą į 
Australiją, kuris įvyktų 
1987 / 1988 metais. Jauni
mas pasiruošęs išgarsinti 
Australiją ir Australijos lie
tuvius Pasaulio Lietuvių 
Dienose ir V-tame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese.

*
Česlovas Grincevičius or

ganizuoja Pasaulio Lietuvių 
Archyvo dokumentų ir laiš
kų parodą, kuri bus išstaty
ta Jaunimo Centro patalpo
se, II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu.

Tautietis iš Vakarų Vil
niuje sulaiko taksi: — Dova
nok, bičiifli, esi laisvas?

Taksistas: — Spręskite 
pats: esu, kaip matote, Ta
rybų Lietuvoje.
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Lietuviai
Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis
Malonus Redaktoriau,

Dažnai savo laiškuose 
Jums užsimenu apie Čikagos 
lietuvių gyvą kultūrinį gy
venimą. Tačiau lietuviai ne
lieka abejingi ir politikai. 
Žinoma, mes dažnai prisi
mename senas, dar nepri
klausomoj Lietuvoj veiku
sias partijas, jomis net re
miamės sudarydami ir mūsų 
pagrindinius, išskyrus LB, 
veiksnius, nors kaikuriose 
partijose jau labai mažai na
rių belikę. Na, jeigu partijos 
tarnauja lietuviškam reika
lui, sutikime, kad jos yra 
naudingos, nors daug kas jų 
veikla ima abejoti.

Tačiau Amerikoje gyve
nant, mums ypač svarbu 
orientuotis ir į amerikiečių 
politinį gyvenimą. Juk šio 
krašto politikai tesidomi to
kiais politiniais junginiais, 
kurie turi šiokios tokios įta
kos rinkimams atėjus.

Taip samprotaudami lie
tuviai yra susiorganizavę 
amerikiečių partijų pavyz
džiu - į respublikonus ir de
mokratus. Nepasakytume, 
kad tiesioginiai toms parti
joms daug lietuvių priklau
sytų, tačiau jos abi egzis
tuoja ir žinomos amerikiečių 
politikų tarpe.

Šį kartą turiu progos 
šnekteltėti apie lietuvių 
respublikonų Illinois valsti
joje veiklą. Čia lietuviai res
publikonai susibūrę į Illinois 
valstijos lygą ir, reikia pa
sakyti, aktyviai veikia, o 
retkarčiais ir garsiau šnek- 
telėja.

Štai gegužės 7 d. Lietuvių 
tautiniuose namuose, Čika
goje, buvo surengtas gana 
kultūringas, tradicinis žy
menų vakaras, kurio metu 
iškilmingai pagerbti Illinois 
valstijos senatorius Charles 
H. Percy ir žymi visuomeni
ninke, aktyvi bendruomeni- 
ninkė Aušra Zerr. Pažymė
tina, kad senatorius į ban
ketą atvyko laiku, drauge su 
svečiais papietavo, priėmė

Kūrėjai individualistai
Australijos lietuvių tarpe 

reiškėsi ar tebesireiškia visa 
eilė menininkų.

Šie rašytojai ir literatai 
kuria ir yra išleidę savo 
knygų ar bendradarbiavę 
antologijose (♦ pažymėti 
Liet. Rašytojų Draugijos 
nariai):

POETAI
Antanas Gasiūnas, 
Jurgis Janavičius,
* Juozas Alinis Jūragis,
* Vincas Kazokas 
Kazys Kunca (miręs), 
Marija Irena Malakūnienė, 
Juozas Mikštas-šilainis, 
Aldona Prižgintaitė, 
Pranas Pusdešris,
Jonas Rackus (miręs),
* Marija Magdalena Slavė
nienė,
* Lidija Šimkutė-Pocienė, 
Aldona Veščiūnaitė 
Bronius Žalys.

BELETRISTAI

* Pulgis Andriušis (miręs), 
Viktoras Baltutis,
prel. Petras Butkus 
Vytautas Janavičius,
* Agnė Lukšytė, 
■Bronė Mockūnienė, 
Valė Neverauskienė, 

žymenį, pasakė gana įdomią, 
Amerikos politiką nusakan
čią, tačiau su kritinėmis 
pastabomis, kalbą. Pripaži
no, kad jam esą rūpi ir pa
vergtų tautų, ypač Lietuvos 
reikalai, kuriuos jis pažįstąs.

Aušra Zerr, priėmusi žy
menį, kritiškai pažvelgė į 
Amerikos politiką, ypač į 
OSI įstaigos veiklą, kuri tal
kina komunistams, ieškant 
neva nacių, jų simpatikų ar 
net nusikaltėlių.

Sveikinimo žodį tarė ir 
Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė, svei
kindama žymenų laimėtojus, 
įvertindama jų našų darbą 
Lietuvai ir lietuviams išei
vijoje ir dėkodama sen. Ch. 
Percy ir Aušrai Zerr už rū
pinimąsi pavergtos Lietuvos 
reikalais.

Sen. Percy žymenį įteikė 
Lietuvių respublikonų fede
racijos pirmininkas Anatoli
jus Milūnas,- o Aušrai Zerr 
Liet, respubl. Illinois lygos 
pirmininkas Pranas Jurkus.

Meninę trumpą programą 
atliko sol. Audronė Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė, 
padainuodama keturias lie
tuviškas dainas. Jai akom- 
ponavo Nijolė Kupstaitė. 
Banketui ir programai va
dovavo Jonas Talandis.

Šio banketo suruošimu 
nuoširdžiai rūpinosi, daug 
sielos į jo pasisekimą įdėjo 
banketui ruošti komiteto 
pirm, darbšti visuomeninin
ke Regina Andrijauskienė ir 
Juozas Šulaitis.

. Taip pat įsigyjama gerų, 
nuoširdžių draugų, įtakingų 
politikų amerikiečių tarpe. 
Sen. Ch. Percy Baltuose 
rūmuose turi įtakos ir sena
te vadovauja užsienio politi
kos komisijai. Kai kas net 
galvoja, ar lietuviams iš viso 
nereikėtų gerai susiorgani
zuoti amerikiečių partijų 
pavyzdžiu.

Čikagoje, balandžio 12 d. 
įvyko istorinis įvykis. Tą 
dieną Čikagos meru buvo iš-

Petras Pilka-Pilkalnis (mi
ręs),
Ava Saudargienė,
Antanas Jonas Skirka (reiš
kiasi ir poezijoj)
Juozas Slavėnas (miręs), 
kun. Pranas Vaseris (Erlė- 
nas),
Bronius Zumeris.

DAILININKAI

Juozas Baukus-Banks,
Vida Kabailienė,
Leeka Kraucevičiūtė-Gruz- 
deff,
Eva Kubbos,
Nina Meškėnaitė-Kolakaus- 
kienė,
Vladas Meškėnas,
Vaclovas Ratas-Rataiskis 
(miręs),
Henrikas Šalkauskas (mi
ręs),
Algirdas Šimkūnas (miręs),
V. Šerelis,
Leonas Urbonas,
Adomas Vingis (miręs).

SKULPTORIAI

Gražina Butauskaitė-Firi- 
nauskienė,
Vincas Jomantas,
Ieva Pocienė,
Teisutis Zikaras.

rinktas juodosios rasės kan
didatas H. Washington. 
Prieš rinkimus vyko stipri 
kova tarp respublikonų 
kandidato, žydų tautybės 
atstovo, Epton ir minėto 
juodosios rasės atstovo. Bu
vo pasakyta daug piktų žo
džių. Demokratų partija 
Eirminiuose rinkimuose,

andidatuojant dar dviem 
kandidatam - Jane Byrne ir 
Richard Daily gerokai su
skilo ir pastarieji abu kandi
datai pralaimėjo, tuo atida
rydami kelią į merus 
pagrindiniuose rinkimuose 
juodukui H. Washington. 
Respublikonai pirminiuose 
rinkimuose išstatė nepopu
liarų, nežinomą kandidatą 
Epton, kuris tada tesurinko 
tik 12.000 balsų.

Gi paaiškėjus situacijai, 
sukruto baltieji Čikagos gy
ventojai, ir rinkimuose da
lyvavo didelis balsuotojų 
procentas, tačiau apie 40.000 
balsų dauguma laimėjo juo
daodis H. Washington. Tai 
buvo skaudi pamoka, tačiau 
demokratijoje taip gali atsi
tikti. Už Washington balsa
vo apie 19% ir baltųjų, dau
giausia užkietėjusių demok
ratų, kuriem buvo svarbiau 
išsilaikyti partijos darbuose 
ir pan.

Po rinkimų naujojo miesto 
mero politika dar nevisai iš
ryškėjo. Tačiau miesto ta
ryboje iš pirmojo posėdžio 
prasidėjo nesutarimai ir 29 
miesto tarybos nariai 
(aldermanai), žinoma, bal
tieji pasisakė prieš naujojo 
miesto mero politiką ir ne
sutarimai tęsiasi ir numanu, 
kad naujajam merui bus 
labai sunku miestą valdyti.

Tuo tarpu ir lietuviams, 
ypač Marquette Parke gy
venantiems, ši situacija 
kelia naujų rūpesčių. Tai, ži
noma, netolimoje ateityje 
turėsime progos įsitikinti. 
Taigi, kaip matote, mielas 
Redaktoriau, ir lietuviai Či
kagoje politikuoja. Kitą sykį 
vėl grįšime prie kultūrinių 
renginių. Geriausi linkėjimai 
Jums.

Jūsų Jurgis Janušaitis*

KERAMIKĖS

Jolanta Janavičienė,
Danutė Karpavičienė, 
Vilija Petruškevičiūtė-Dun- 
dienė.

Yra visa eilė jaunų, tik 
pradedančių reikštis, įvai
riose srityse menininkų.

Didysis tautos..
Atkelta iš 4 psl.

nualintos ir suvargusios trys 
Pabaltijos tautos greitai at
sikurtų ir sustiprėtų ir būtų 
tvirtas įnašas į Europos 
saugumą.

Baltų tautų federacijos 
idėja nėra naujas dalykas, tą 
mintį nepriklausomybės lai
kais plačiai populiarino ir 
kėlė prof. K. Pakštas uni
versiteto auditorijose ir 
spaudoje. Jis siūlė Šveicari
jos kantonų pavyzdžiu kurti 
Baltų Federaciją. Taipgi ir 
Švietimo ministerija buvo 
sudariusi specialią komisiją, 
kuriai vadovavo prof. A. Sa
lys, tirti galimybes lietuvių - 
latvių kalbų pasikeitimui vi
durinėse mokyklose. Trum
pas nepriklausomybės laikas 
neleido to įgyvendinti, ta
čiau reikalas jau buvo pri
brendęs ir rimtai gvildena
mas.

1
i

Britų medaliais apdovanoti už lietuvišką veiklą: Ona 
Baužienė - British Empire Medal (BEM) ir Msgn. Petras 
Butkus - Member of British Empire (MBE).

ji 
i 
ii i

AL Fondo premija
laukia kandidato

Australijos Lietuvių Fon
das naujai persvarstė ir lei
do komisijai akademinei 
premijai skirti $ 300 — 1000 
sumoje. Tai pagal darbo 
vertę. Tos premijos komisiją 
sudaro: prof. V. Doniela, 
prof. A. Kabaila ir šių eilučių 
autorius.

Toji premija skiriama už 
lituanistinės temos mokslinį 
darbą akademiniam laips
niui bei koledžio baigimo 
diplomui gauti. Tokia pat 
premija gali būti paskirta ir 
už lituanistinės temos dar
bą, atspaustą moksliniam 
žurnale Australijoje ar iš
leistą atskira knyga žinomos 
leidyklos.

Negirdėti, kad kas ruoštų 
tezę lituanistine tema. Lie
tuvių kalbotyros srityje 
ruošti darbą mielai priims 
prof. J. Marvan Monash 
universitete. Tikiu, kad 
mielai sutiks padėti susirasti 
temą ir ją rašant vadovauti 
Flinders universitete prof. 
T.G. Fennell. Kas domisi 
politiniais mokslais, tas 
galėtų kreiptis Adelaidės 
universitete į D'r. John

Čia įdomu prisiminti, kad 
jau 1914 m. Amerikos Liet. 
Politiškasis Seimas Čikagoje 
savo nutarimuose trečiame 
punkte įrašė šitokį pareiški
mą: ’’Amerikos Liet. Poli
tiškasis Seimas, turėdamas 
omenyje lietuvių kiltį, pana
šumo kalbos, bendrumą 
ekonominių reikalų, linkė
damas broliams latviams iš- 

. gauti Latvijai kuo plačiausią 
autonomiją, išreiškė pagei
davimą užmegzti tarp auto
nomiškos Lietuvos ir Latvi
jos federacijos ryšius”.

Kaip matome, toji idėja 
pasirodė ankstyvesnė, kaip 
Baltų tautų nepriklausomy
bės tapo realybėmis. Reikia 
pasakyti, kad per visą ne
priklausomybės laikotarpį 
federacijos idėja buvo gyva 
visose trijose tautose, ypač 
jaunimo tarpe.

Mūsų Pastogė Nr. 24,

Playford. Atrodytų, kad ar
chitektūra tolokai nuo litua
nistikos. N.S.W. universite
te Rimantas Kabaila ir ten 
rado profesorių, kuris jį pri
ėmė su lietuvių medžio ar
chitektūros tema. Danutė 
Baltutienė esmėje su socio
logine tema "Lithuanians in 
Melbourne 1947-80” 
Honours tezei buvo priimta 
Melbourne universiteto
istorijos departamente, va
dovaujant prof. G. Blainey.

Jei kam su lituanistinės 
temos ruošimo darbu pri
trūktų lėšų, tai gali kreiptis 
paramos į A.L. Fondą. Rei
kia tik, kad darbas būtų įpu
sėtas ar bent rimtai pradė
tas.

Fondo skiriamoji premija 
yra svarbi lietuvių išeivių 
kultūros bare. Pats reikalas 
svarus ne tik paruošto darbo 
turiniu, jojo gilesne ar ma
žiau gilia moksline įžvalga 
bei metodu, bet jau ir pačiu 
lituanistinės temos pasirin
kimu ir tęsėjimu ją užbaigti. 
Žmogus tat, kuris tokią te
mą renkasi, galima sakyti, 
yra laimėtas aktyviai lietu
viškai veiklai. Tai savo rū-
šies susižiedavimas su lietu
vių kultūra, su savo kilmės 
tautos problemomis. 
Žinoma, gali būti atkritimų 
ir iš tokių. Bet taip atsitinka 
kartais ir tarp susižiedavu- 
s'ų- Albertas Zubras

MAŽOSIOS LIETUVOS 
REZISTENCINIO

SĄJŪDŽIO
SUVAŽIAVIMAS 

įvyks liepos 4-5 d.d. Čika
goje Lietuvių Tautiniuose 
Namuose (6422 S. Kedzie 
Avė.). Suvažiavimo metu 
taip pat bus paminėtos Klai
pėdos atvadavimo ir ’’Auš
ros” pasirodymo sukaktys.

Suvažiavimo programoje 
>askaitos (M. Gelžinis, A. 
uy mantas), referatai (V. 
’eteraitis, J. Stikliorius), 
pranešimai, diskusijos ir t.t. 
Taip pat organizuojama 
bendra vakarienė ir išvyka. •
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Melbourne teatras ’’Aušra” neseniai pastatęs A. Kairio veikalą ’ Vyskupo so
das”

ŠIURPŪS BOLŠEVIKŲ 
OKUPACIJOS METAI

Albertas Zubras

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

Sako, kad aš leidęs dai
nuoti kaip patriotinę dainą ir 
jos neklausą nutilti. Pasiimu 
ją už parankės, ir einame į 
antrąjį aukštą. Tikrai visas 
koridorius plėšia himną. 
Liepiu šeštokams sueiti į 
klasę. Tad ir kiti nutyla. 
Klasėje, komsorgei sienos 
prisišfiejus stovint, atkarto
ju pokalbį dėl himno. Su
draudžiu mokinius dėl 
provokacijos. Komsorgė su
tinka su manim. Ir ji girdė
jusi panašu aiškinimą iš 
Kauno radiofono, kad buvęs 
himnas galėsiąs virsti eiline 
patriotine daina. Niekam 
manęs neapskundė ir su 
nieku kitu dėl to incidento 
nereikėjo aiškintis. Kom
sorgė buvo jauna simpatin
ga mergaitė, kokios dvi
dešimt metų, baigusi kaž
kur Žemaitijoje keturias 
klases. Didžiavosi savo 
komjaunimo kambaryje 
įruoštu raudonuoju kampe
liu. Kabėjo Lenino ir Stalino 
nedideli portretai, šviesiai 
raudonos užuolaidėlės apa
čioje tamsiai raudonais kas
pinais sutraukiamai perriš
tos. Tai kad matytųsi port
retai. Klausė kartą rody
dama, kaip man patinka. 
Pakraipęs galvą pasakiau, 
kad primena rusų svetainių 
ikonų kampelį. Atrodo, ne
labai patiko. Tai kaip pada
ryti? Sutikau, kad gerai. 
Kas ją tikrins, tai tiem pa
tiks. Mano skonio nėra kas 
paiso.

Turėjau bėdos ir su gim
nazijos biblioteka. Kažkas 
paskundė, kad tebelaikomos 
religinės knygos, smetoni- 
ninkų raštai. Partijos sekre
toriui, jau berods Juškai tas 
Eareigas einant, paaiškinau, 

ad Švietimo Komisariato 
aplinkraštis tuo reikalu labai 
bendro pobūdžio: išimti re
ligines ir smetonines kny
gas. Tą esu padaręs. Jos at
skiroje spintoje užrakintos. 
Pasiūliau, kad pats su kom
jaunimo vadu ateitų ir pa
tikrintų. Reikėtų ir atitin
kamą aktą surašyti. Pana
šiai buvo padaryta, tik tikri
nimas buvo labai trumpas. 
Nepatiko Merežkovskio 
’’Kristus ir Antikristas”. Čia 
jau prietarai. Paaiškinau, 
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kad tai aukštos vertės gro
žinės literatūros veikalas. 
Kelias ištraukas paskaičiau. 
Užkliuvo ir Šekspyro ”Ka-» 
ralius Lyras”. Teko vėl aiš
kinti, kas yra Šekspyras, 
kad veikalas nėra joks kara
lių garbinimas. Toliau tik
rinti atsisakė. Prašė paro
dyti išimtas knygas. Atraki
nau spintą. Ar tiek mažai? 
Paaiškinau,' kad aš tik spalio 
mėnesį atvažiavau. Iki tol 
biblioteką tvarkė kitas 
mokytojas. Jo išimtas kny
gas sargas yra nunešęs ant 
aukšto ir sumetęs palėpėje. 
Aš nesu jų net matęs. Abu 
partijos vardu veikią parei
gūnai yra nuomonės, kad. 
išimtas knygas reikia sude
ginti. Parodau aplinkraštį, 
kur sakoma išimti. Knygų 
deginimas nepopuliaru. Vo
kiečių naciai degino knygas 
miestų aikštėse, ir pasaulio 
spauda iš to šaipėsi. Juška ir 
Lopata sutiko su manim: te
gu knygos lieka atskirai už
rakintos, kol iš Vilniaus bus 
nurodyta, kas su jom daryti. 
Bibliotekos patikrinimo aktą 
pasirašėm trise.

1941 m. pavasarėjant gy
venimas lyg ir aprimo. Iš 
Kauno bei Vilniaus gauna
muose laiškuose apie naujus 
areštus nebeminima, žemės 
reforma pravesta, prekyba, 
įmonės, didesnieji namai 
nacionalizuota, vokiečių kil
mės žmonių ar ta proga pa
sinaudojusiųjų repatriacija 
įvykdyta. Apsiprasta ir su 
karu vakaruose, lyg mūsų 
jis visai neliestų. Pasigirsta 
kalbos net iš aukštų parei
gūnų apie kolūkius, bet par
tija tokias kalbas sutramdo. 
Tai prasimanymas. Juk ką 
tik buvo pravesta žemės re
forma, ir žemė, nors ji dabar 
visa suvalstybinta, padaryta 
visų nuosavybe, bet jos kul
tivavimas patikėta žemę 
dirbantiems su paveldėjimo 
teise šeimos nariams. Tik 
džiaugsmo kaimuose tai 
nėra. Vis naujos pyliavos 
valdžiai. Kas gi liks šėklai, 
ką valgysi iki kito derliaus? 
Sako, kad grūdus veža į Vo
kietiją, veža ir rąstus. Rusai 
karininkai prasitaria priva
čiuose pokalbiuose, kad bus 
karas su Vokietija. Tokios 

žinios ir lietuviškajame pog
rindyje. Tik kam tie preki
niai traukiniai važiuoja į Vo
kietiją? Nesideriną.

Vieną savaitgalį susilau
kiu svečių. Tai du Dotnuvos 
žemės ūkio akademijos stu
dentai, baigę karo mokyklą 
atsargos leitenantai. Jie 
mano geri pažįstami, tik jų 
atvykimas čia sukels įtari
mo. Kaip bus, taip bus. Sek
madienio vakarą nueinam 
trise pas mokytojas Kveda- 
raitę ir Bujokaitę. Jos turi 
atskirą dviejų erdvių kam
barių butą. Mano svečius 
mielai priima, vaišina val
giais ir gėrimais. Svečiai pa
sirodo esą geri dainininkai. 
Užtraukiamos ir karo mo
kykloje išmoktos dainos. 
Vėlokai išsiruošiam namo, 
tai pas mane. Gatvėje, tik 
išėjus, sulaiko mus trys vy
rai - partijos sekretorius, o 
du man visai nepažįstami. 
Tik ta proga partijos sekre
toriumi save laikė kitas as
muo, bet ne anksčiau mini
mas vykdomojo komiteto 
pirmininkas Juška. Vykdo
masis komitetas buvo admi
nistracinis organas, jo pir
mininkas atitiko nepriklau
somybės laikų valsčiaus vir
šaičiui ar burmistrui.

Man tuoj paaiškėjo, kad 
šie trys vyrai čia gatvėje jau 
ilgokai yra mus sekę ir ste
bėję, kas vyksta dviejų mo
teriškių mokytojų bute. 
Sekretorius mane pažino, 
pažinau ir aš jį. Be jokio pa
sisveikino jo pirmi žodžiai:

— Kas čia naktį vyksta, 
kokios dainos dainuojamos?

— Matote, kad svečiavo- 
mės. Dainos! Dainavom, ko
kias mokam.

— Skambėjo vis kariškos 
dainos.

— Negi jos draudžiamos? 
Drauštinų dainų sąrašo nesu 
matęs.

Pokalbį vedęs numojo 
ranka, ir trejetukas nuėjo 
miesto link. Ta kryptimi ir 
mums. Atsilikom tačiau pa
sitarti. Siūliau svečiams 
grįžti pas paneles mokytojas 
ir pasiprašyti nakvynės. 
Taip ir padarė, o aš vienas 
grįžau. Anksti rytą Bujokai- 
tė paskambino, kad tie trys 
vyrai naktį buvo atėję ir 
klausinėjo dėl svečių stu
dentų. Pavardes užsirašė. 
Vienas jų buvo gerai Lietu
voje žinomos šeimos, aiškiai 
naujiesiems laikams nepri
imtinos. Vyrukai kiek išgąs
dinti ir pasiruošę pirmuoju 
traukiniu dingti iš Pasvalio. 
Eidamas pamokoms į gim
naziją, užsukau į vykdomąjį 
komitetą. Yra ir tas naktį 
sutiktasis sekretorius. Su
prantu, kad nemigęs. Susi
raukęs ir šiurkštus. Pokalbį 
pradedu aš: .

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius: _ . .
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiek 

nustatytas sumas.
Nuo $100 iki $5000 -12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 —14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15

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) 
uci 17 % 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.

— Na, ir pridarėte naktį 
niekų!

— Negudrauk, drauge 
mokytojau! Ko čia tie stu
dentai buvo atvykę?

— Ko gi nevedę bernai 
vyksta pas panas? Negi 
jums tas nežinoma.

— Jie sako atvykę pas jus.
— Daug ką sako pagauti ir 

išsisukinėdami. Kur gi juos 
naktį radote?

Pokalbis užtruko apie 
pusvalandį. Sekretorius 
sakė, surašęs protokolą. Bet 
tai tik šiaip pakeverzota ant 
lapo. Sakau, kad tai ne pro
tokolas, nes nėra klausinėtų 
asmenų parašų. Iškviesiąs 
mokytojas ir jos pasirašys. 
Patariu reikalą baigti tylo
mis. Kaip atrodys jaunosios 
mokytojos? Jų gi miega
muose buvo surasti bernai. 
Miestelis mažas, tai kalbos 
kaip mat pasklis. Kaip jom 
pasirodyti prieš mokinius. 
Vis dėlto sekretorių įtiki
nau. Užrašus sudraskė. Pa
tarė man būti atsargesniam 
su svečiais. Į pamokas tą 
pirmadienį pavėlavau.

Gegužės pabaigoje per 
tarpininką teko nugirsti iš 
Radviliškio neraminančią 
žinią. Jam prie bonkos 
skaidriosios vienas gelžke- 
lietis pasakojęs, kad kažkam 
ruošiami prekiniai vagonai, 
kad jų grindyse išplaunamos 
apskritos skylės. Turėjau 
Radviliškyje vieną artimai 
pažįstamą žmogų, teisingiau 
draugą. Pradinėmis ’’naujo
sios gadynės” dienomis Lie
tūkio vyr. direktorių J. To- 
liušį buvau prašęs tą žmogų 
įdarbinti kooperacijoje. Ir 
taip jis atsirado Radviliškio 
Lietūkio skyriuje. Vykstu 
pas jį patikrinti iš gelžkelie- 
čio patirtų žinių. Sužinau 
daugiau. Jis girdėjęs taip 
pat prie stikliuko iš vieno 
komunistų aktyvisto, kad 
ruošiamasi plataus masto 
gyventojų išvežimui. Lieka 
tik pečiais patraukyti. Pir
ma proga klausiu dėl tų 
gandų komiteto pirmininką 
ir partijos sekretoriaus pa

reigas einantį pasvalietį. 
Jušką. Šis paneigia: tai re
akcionierių skleidžiami gan
dai. Keli žodžiai apie Jušką. 
Nebuvo jis partietis, o tik 
kandidatas, bet protarpiais 
ėjo ir vietinio kompartijos 
sekretoriaus pareigas. Šiaip 
jau Pasvalyje jis tuo metu 
buvo vyriausia galva. Savo
tiškai buvau įsigijęs jo sim
patiją ir pasitikėjimą. Tik 
man atvažiavus į Pasvalį, jis 
išsikvietė mane ir klausė, ar 
ne mano brolis (atitiko mat 
pavardė) žuvęs raudonųjų 
bolševikų eilėse kovose ties 
Daugpiliu. Spontaniškai at
sakiau, kad ne brolis, o pus
brolis. Vienintelis mano 
brolis buvo miręs 12 m. am
žiaus. Mano žuvęs bendra- 
pavardis, gal koks ir giminė, 
pasirodo, buvęs Juškos kovų 
draugas ir jo akivaizdoje žu
vęs. Jis ir palaidojęs jį. Taip 
tat ir įsigijau Juškos prie
lankumą Pasvalyje. 1941 m. 
birželio pabaigoje, vokie
čiams užėmus Lietuvą, Juš
ka buvo suimtas ir uždary
tas Šiaulių kalėjime. Krei
piausi į mūsų laikinosios vy
riausybės vidaus reikalų 
ministerį J. Šlepetį, prašy
damas Jušką paleisti. Dėl jo, 
mano žiniomis, nė vienas 
žmogus Pasvalyje nebuvo 
nukentėjęs. Apskritai jo ga
lia bei sprendimai buvo labai 
lokaliniai ir riboti. Dėl anks
čiau minėto pradinės mo
kyklos mokytojo Sakalnin- 
ko. Juška man pasakė, kad 
jis čia paskirtas žmonėms 
sekti, ir pokalbiuose su juo 
reikia būti atsargiam.

Birželio 14-tos naktį 
sunkvežimiai rieda miestų, 
miestelių ir kaimų gatvėmis 
ir keliais. Į juos sodinami 
žmonės bei šeimos iš įvai
riausių socialinių sluoksnių. 
Daugumas stambesni ūki
ninkai, buvę prekybininkai, 
tarp jų ir žydai, bet ir šiaip 
miestelėnai, valdininkai, 
profesiniai ■žmonės. Politinė 
atranka ryški: buvę tauti
ninkai, jaunalietuviai, šaulių 
vadai, nepriklausomų laikų

Nukelta į 11 psl.
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VYTIS — N.C.T. 45:37

Šiose rungtynėse lietuvių 
berniukai iki 18 metų am
žiaus įveikė komandą, kuri 
iki šiol žengė dar be pra
laimėjimų. Taškus pelnė: S. 
Hunter 18, L. Janonis 11, M. 
Lyle 7, A. Snarskis 4, C. 
Renfrey 3, A. Šmitas 2.

VYTIS - NORWOOD 67:27

Prieš silpnesnius varžo
vus ’’pasižymėjo” visi, ypa
tingai Liudas Janonis antra
me kėlinyje pelnęs net 17 
taškų ir net 13 iš jų iš bau
dos mėtymų. Lietuviams 
šiose rungtynėse taškus 
6elnė: L. Janonis 21, S. 

[unter 14, M. Lyle 10, C. 
Renfrey 10, A. Snarskis.8, J. 
Šmitas 4. Berniukus treni
ruoja P. Urnevičius.

VYTIS - NORWOOD 38:21

Tai buvo mūsų mergaičių 
žemiau 20 metų vienos iš 
geriausiai sužaistų rungty
nių ir dar turint omenyje, 
kad kai kurios mūsų mer
gaitės buvo tik 14 m. tad jų 
pergalė yra ypatingai svari. 
Prasilaužimas įvyko pasku
tinėse 10 min. kai lietuvaitės 
išvystė spartos žaidimą ir- 
pademonstravo tikslias pa
suoles bei taiklius mėtymus. 
Taškus pelnė: L Petkūnaitė 
14, S. Vyšniauskaitė 14, L. 
Jablonskytė 8, L. Šmitaitė 2, 
A. Snarskytė 0, V. Bone 0.

Šiurpūs...
Atkelta iš 10 psl.

policijos tarnautojai. Neap-, 
lenkiami ir kitų demokrati
nių partijų žmonės. Prekinių 
vagonų virtinė visose gele
žinkelių stotyse. Krašte vi
suotinas siaubas: dabar aną 
veža, sekantį gal mane. Be 
tardymo, be pasiaiškinimo, 
be pakaltinimo bei teismo.

Grįžtu iš Linkuvos, kur 
teko dalyvauti Švietimo Ko
misariato atstovu vokiečių 
kalbos abitūros egzaminuo
se. Ten tapo suimtas gimna
zijos direktorius ir vicedi
rektorius. Mano miesto 
gimnazijos mokytojų kam
baryje kapų tyla, žodžiais 
persimetama tik pašnibž
domis. Suimtas ir vagone 
uždarytas dainavimo bei 
muzikos mokytojas su šei
ma. Žmona buvo gimnazijos 
sekretorė, sūnus baigiamo
joj klasėj, duktė jaunesnė, 
bet taip pat mokėsi gimna
zijoje. Kodėl suimtas moky
tojas su šeima, niekas neži
no. Šiaip 'kiti mokytojai ne
paliesti. Išvežamųjų trauki
nyje ir viena vyresniųjų 
klasių mokinė. Jos motina 
buvo paprasta neturtinga 
našlė, berods, neturėjo nei 
savo namelio. Pragyvenimui 
užsidirbdavo padieniui pa
dėdama turtingesniųjų šei
moms, plaudama jiems skal
binius. Dukrą į mokslą leido 
jos brolis, atsargos kapito
nas, iki komunistmečio vie
tos šaulių būrio vadas. Pas 
bevaikį tat ir gyveno sese
rėčia. Suimant kapitoną ir jo 
žmoną,. paimta buvo ir se
sers. duktė. Mokytojai pri
kalbino mane imtis žygių dėl 
jos išvadavimo. Sutikau. 
Einu per turgavietę, o čia 
pakraštyje būrelis žydų ty
lomis kalbasi. Prašnekinu 
juos, nes buvau jau girdėjęs,

VYTIS — SMITHFIELD 
41:47

Šios rungtynės pralaimė
tos apylygėje kovoje, kur 
lietuvaitėms taškus pelnė T. 
Lockhart 11, I. Petkūnaitė 
10, A. Snarskytė 10, S. Vyš
niauskaitė 8, T. Janušaitytė 
2. Mergaites treniruoja A. 
Reivytis.
VYTIS-

SOUTH ADELAIDE 37:24

Kovingai nusiteikusios 
mūsų žemiau 12 metų am
žiaus mergaitės, kurios žai

Adelaidės ”Vyčio” sportininkai, išvykę į sporto žaidynes Čikagoje. Iš k.: O. 
Bone, V. Bone, P. Urnevičius, L Petkūnaitė, H. Bone, V. Kalnins, R. Baškus, 
L. Visockytė ir klubo pirm. J. Jonavičius. Pastebėtina, kd Petras Urnevičius 
įeina į psl. klubo valdybą, kas skelbiant valdybos sąstatą nebuvo paminėta.

kad ir viena žydų šeima su
imta. Tai buvę prekybinin
kai, kurių krautuvė, žinoma, 
nacionalizuota. Ką čia nacio
nalizuota - tiesiog nusavinta. 
Šeimos galva vyras dirbo 
buhalteriu kooperatyve. 
Vienas būrelio palingavo 
galvą ir sako: ’’Gal jie lai
mingesni. Kas žino, kas su 
mumis likusiais bus”. Užei
nu pas kompartijos sekreto
rių Jušką. Sis tylus ir paniu
ręs. Primenu jam anksty
vesnįjį užtikrinimą ir žo
džius, kad tai reakcionierių 
gandai dėl vežimų. Patylo
mis, galvą nulenkęs: ’’Na, 
bet ir nuo šlamšto apvalo”. 
Dėl gimnazistės nieko nega
lįs padėti. Tegu aš einu į 
stotį. Apie išvežimus ir jis 
išgirdęs naktį kaip ir visi 
kiti. Einu tad į gelžkelio sto
tį. Šalutiniuose bėgiuose eilė 
prekinių vagonų su užrakin
tomis durimis. Iš vieno va
gono girdisi vaiko verksmas, 
iš kito kūkčiojanti moters 
aimana. Matau du raudon
armiečiai ginkluoti kariai 
vaikštinėja. Vienas jų kari
ninko laipsnio. Prieinu ir 
paaiškinu savo misiją.

— Aš čia tik apsaugai. Ei
kite į stoties antrąjį aukštą. 
Ten rasite akcijos vykdyto
jus.

Palipu laiptais ir barškinu 
į duris, Jokio balso. Prave
riu duris ir matau koks de- 
sėtkas vyrų su pištalietais. 
Viduryje stalas, pora kė
džių, bet visi stovi, atsirėmę 
sienos. Savo pasveikinimui 
atsakymo nesulaukiu. Visi 
ne vietiniai, nė vieno nepa
žįstu ir nesu matęs. Neži
nau, kaip kalbėti - lietuviš
kai ar rusiškai. Pradedu lie
tuviškai ir prisistatau. Aiš
kinu, kad yra įvykusi klaida. 
Suimta ir vagonuose užda
ryta mergaitė nėra tos šei
mos narė, o tik gyvenusi pas 
dėdę. Paaiškinu apie jos 

džia aukščiausioje A klasėie, 
pasiekė įtikinančią pergalę, 
tad dar turi vilčių žaisti fi
naluose. Taškus pelnė: D. 
Šmitaitė 14, L. Jablonskytė 
8, R. Pociūtė 8, K. Vyš
niauskaitė 7. Po to mergai
tės dvejas rungtynes iš eilės 
sužaidė lygiom, tad galutinė 
pozicija pirmenybių lentelė
je paaiškės po paskutinių 
rungtynių. Šias mergaites 
treniruoja E. Pocius ir V. 
Ramonaitis.

VYTIS — SMITHFIELD 
21:31

Mūsų mergaitės žemiau 
16 metų amžiaus pasigirti 
pergalėm negali nors šias 

motinos skurdžią padėtį ir 
dabar liejamas ašaras. Mo
terėlė tik tą vieną dukrą ir 
teturėjo. Vienas vyrų pra
kalba lietuviškai:

— Tarybų Sąjungoje klai
dų nėra. Viena tik klaida, 
kad pats laisvas vaikščioji;

Susigriebęs atkertu:
— Aš esu Švietimo Komi

sariato tarnautojas mokyto
jas ir vykdau kitų mokytojų 
man pavestą uždavinį. Mano 
pareiga buvo jums pasakyti, 
ką girdėjote. Jūsų reikalas 
spręsti. Jei ši mokinė bus iš
vežta, tai gimnazijos moky
tojai yra nutarę rasti kelius 
ir aukštesnėse įstaigose. 
Bus pabrėžta, kad į jus buvo 
kreiptųsi, kad reikalas buvo 
išaiškintas.

Tą išdrožęs, išėjau. Pa
galvojau tik, kad vis dėlto ir 
man dabar nebesaugu čia 
likti. Prieš kelias dienas bu
vau gavęs laišką iš Kauno, 
kur vienas mano pažįstamų 
kvietė jį aplankyti. Turįs la
bai svarbų reikalą. Apsi
sprendžiau tuoj išvykti. 
Grįžęs į butą ir susidėjęs į 
lagaminėlį pačius būtiniau
sius reikmenis, pėščias pasi
leidau į pirmąją už kelių ki
lometrų stotį Kauno link. 
Savosios jau vengiau. Šiau
liuose reikėjo persėsti į pla
tųjį traukini. Pastebiu ir čia 
ilgą prekinių vagonų trauki
nį, tik saugomą jau kelioli
kos raudonarmiečių. Siuvi
nėja jie iš vieno galo į kitą, 
tarp savęs nei praeidami 
nepersimeta nė žodžiu. At
siduriu Radviliškyje. Tenka 
kelias valandas laukti kau
niškio traukinio. Stoties ko
ridoriuje skaitau mobilizaci
nį skelbimą. Jei mobilizaci
nio amžiaus jaunuolis neat
vyks registracijai ar bandys 
pasislėpti, tai atsakys tėvai. 
Pirmą kartą tokį potvarkį 
sutikau savo gyvenimą.. Ką 
gi žino kad ir mano tėvai, 

rungtynes sužaidė gana ko
vingai, tik paskutinėse mi
nutėse pritrūko jėgų. Lietu
vaitėms taškus pelnė: B. 
Stalbaitė 8, Loreta Jablons-

• kytė 6, Lina Jablonskytė 3, 
T. Janušaitytė 2, P. Briddon 
2. Komandą treneruoja J. 
Šmitas.

Šis sezonas baigiasi birže
lio pabaigoje, o naujas pra
sidės liepos viduryje. Pra- 
matome sudaryti naujų ko-

Lietuvio mokestis
Noriu atkreipti Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės dė
mesį į jos statutinį nuostatą 

kur aš šiandien trankausi. 
Kaip jie galėtų būti kaltina
mi bei baudžiami dėl mano 
žygių?

Stoties bufete sutikau sa
vo bolševikmečio gyvenvie
tės vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoją 
Baiką. Pakviečiau stiklui 
"kleboniškos”. Taip Lietu
voje vadindavom gerą stiklą 
skaidriosios. Mano pasiūly
mą mielai priėmė. Paklau
siau jo, kaip patinka barbarų 
darbai, turėdamas galvoje 
išvežimus. Šis gi: ’’Pone mo
kytojau, ne barbarų, ne bar
barų, bet kalmukų!” Senuko 
akyse pamačiau ašaras. 
Barbaras, turbūt, jam buvo 
svetimas žodis, geriau žinojo 
kalmuko prasmę. Buvo jis 
eilinis- Pasvalio apylinkės 
mažažemis, komunistmetyje 
paskiras administracinėm 
pareigom.

Norisi dar sugrįžti į pra
važiuotus Šiaulius. Ten man 
teko baigti 1928 m. gimnazi
ją. Mokydamasis metus gy
venau siuvėjo Kumpikevi- 
čiaus šeimoje. Turėjo jis na
muką prie gatvės ir kitą 
kieme, kuris tebuvo tik ma
žytė trobelė. Jų sūnus Vita
lijus buvo keliais metais už 
mane vyresnis ir dviem kla
sėm aukščiau už mane gim
nazijoje. Baigė Kauno uni
versitete teisę ir paskuti
niais nepriklausomo gyveni
mo metais buvo taikos tei
sėjas Papilėje. Pasirodo, 
man pravažiuojant Šiaulius, 
tą vėliau sužinojau, jo senu
kai tėvai buvo deportacinio 
traukinio vagone. Patyręs 
apie tai sūnus, atvyko ir pa
siprašė gera valia būti užda
rytas į tą patį vagoną ir iš
vežamas su tėvais į nežino
mybę, tikriausiai mirčiai. 
Kodėl senukai Kumpikevi- 
čiai buvo deportuojami, man 
nežinoma. Gal jų medinis 
nameliūkštis su antruoju 

Mūsų Pastogė Nr.

mandų, tad suinteresuotus 
prašome prisistatyti sekma
dieniais 3.30 p.p. Bowden 
stadijone. Taip pat kviečia
me ir pradžiamokslius, kur 
jie bus supažindinami su 
krepšinio kamuoliu bei tai
syklėm, nes labai svarbu tu
rėti komandas žemiau 10 
metų amžiaus grupėse.

R.S.

lietuvio mokestį. Reikia 
pripažinti, kad tas kontro
versinis mokestis niekad 
tinkamai nebuvo išrekla
muotas ir primygtinai rei
kalaujamas ar sistemingai 
renkamas ne tik Australijo
je, bet gal ir visur kitur.

Mano nuomone, jeigu jau 
reikalas buvo įrašytas į sta
tutą, tad pagal jį ir tas nuos
tatas turi būti vykdomas. 
Bet taip, kaip žinome, nėra. 
Klausimas, kodėl? Argi ne
same finansiniai pajėgūs su
mokėti? Ar tik mūsų apsi
leidimas ar stoka pareigos 
šią pareigą atlikti.

Visi žinome, kad bend
ruomenės padaliniams rei
kalingos lėšos, nes bet koks 
darbas ar užsimojimas buvo- 

J ir yra pagrįstas pinigu. Juk 
i net ir paprastas laiško per- 
j siuntimas kainuoja, o ką 
į kalbėti apie didesnius bend- 
! ruomeninius užsimojimus.

Be to, Pasaulio Liet. B-nės 
•Valdybos pagrindines lėšas 

' sudaro bendruomenės pa- 
' daliniuose surinktų lietuvio 

mokesčio įplaukų atitinka
mas nuošimtis, ir esu tikras,
kad PLB Valdyba tegauna iš 
to mokesčio labai apgailėti
ną sumą, nes bendruomenės 
padaliniai nedaug jo tesu- 
renka.

Nereikia ir kompiuterio 
apskaičiuoti, kokia suma 
būtų surinkta iš 1000 
narių per metus, o tų narių 
per visą pasaulį drąsiai gali
ma priskaityti kelis šimtus 
tūkstančių. Tinkamai tą mo
kestį renkant ar mokant 
būtų surenkama impozan
tiška suma, kuri įgalintų 
PLB Valdybą plačiau išplės
ti sparnus ir imtis didesnių 
užsimojimų.

B. Stašionis

dviejų kambarių kieme buvo 
nacionalizuotas, nes kartu 
sudėjus galėjo prašokti pa
liekamų namų grindų kvad- 
ratūrą. Buvo tat komunisti
niu žarganu buožė. O gal dėl 
to, kad buvo Šiaulių šv. Juo
zapo vardo amatininkų 
draugijos pirmininkas. Tai 
savotiškas katalikiškas pa
kaitalas darbininkų unijai.

Jau 40 su viršum metiį 
nuo tų masinių deportacijų, 
o jas išgyvenusiems ir dabar 
šiurpas nukrečia prisiminus. 
Niekaip neišdils iš atminties 
sunkvežimiuose vežamųjų 
beviltiški, papilkėję veidai, 
pilnos baimės akys, vaikų 
verksmas. Mažoji Lietuva 
tomis birželio dienomis ne
teko per 34.000 aukų, už 
dviejų savaičių tokius pat 
baimės pilnus veidus mačiau 
žydų, -bėgančių iš Kauno, 
vokiečiams pradėjus žygį į 
rytus.

(Pavardės neminimos 
apybraižoje, kurių likimas 
nežinomas. Tiesioginė kalba 
atkurta iš prisiminimo. Ji 
todėl kiek su literatūrinta).
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE j
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414)

Jūsų Klubo nario metinis mokestis už
S.L.M.S.G.D. Valdyba

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

NEWCASTLE APYL.
SUSIRINKIMAS

Birželio 25 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
BLAU WEISS COLONIAS - 

VOKIŠKAS KARNTVALAS 
Užtikrintai praleisite linksmai vakarą. 
Įėjimas $ 4 asmeniui.

Sydney Lietuvių Klubo nariams.
1982/83 metus sumokėtas ligi 30.6.1983. Už 1983/84 metų $ 10 nario mokestį ir 
nario ženklą pakeisti prašome asmeniškai klube darbo valandomis arba paštu 
adresuojant: Lithuanian Club Ltd. P.O. Box 205, Bankstown, 2200.

klubo Valdyba

ALB Newcastle Apylin
kės Valdyba šaukia visuotinį 
apylinkės lietuvių susirinki
mą birželio 26 dieną, sekma
dienį, 11 vai. ryto, tuoj po 
pamaldų Šv. Lauryno baž
nyčios salėje, Broadmea
dow st., Broadmeadow. Su

sirinkimo darbotvarkė: su
sirinkimo atidarymas; susi
rinkimo pirmininko rinki
mas; praeito susirinkimo 
protokolo skaitymas; Val
dybos pirmininko, Rev. Ko
misijos, kasininko, biblio
tekos vedėjos ir atstovo į 
Krašto Tarybos suvažiavi
mą pranešimai; klausimai ir 
diskusijos dėl pranešimų; 
naujos apylinkės valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai; 
klausimai ir sumanymai; su
sirinkimo uždarymas. Ne
žiūrint i tai kiek asmenų su
sirinks, rinkimai įvyks, todėl 
prašome visus tautiečius 
gausiai susirinkime daly
vauti.

Newcastle Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Moterų 

Socialinės Globos Draugijos

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia 
tradicinį

JONINIŲ BALIŲ
Birželio 25 dieną (šeštadienį, Lietuvių Namuose, 44-50 
Errol st., North Melbourne.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Kaina — 12 dolerių asmeniui ir
—10 dolerių pensininkams ir besimokančiam jaunimui. 
Gros gera muzika, skani vakarienė, turtinga loterija. 
Bilietai užsakomi pas p. E. Šeikienę - tel. 277 1478 

ir p. V. Morkūnienę - tel. 523 5957
Kviečiame Jus iš arti ir iš toli.

Adelaidinės pabiros
Pirmojo ’’Aušros” nume

rio pasirodymo 100 metų 
sukaktis Adelaidėje atžy
mėta balandžio 24 d. Lietu
vių Namuose. Minėjimą su
ruošė Apylinkės Valdyba. 
Gerai paruoštą paskaitą 
skaitė Pr. Pusdešris, pabai
goje paminėdamas ir mūsų 
išeivijos problemas, kurioms 
irgi ’’Aušra” reikalinga, nes 
vis rečiau lietuviškasis žodis 
beskamba mūsų jaunime 
tarpe.

Meninėje programos da
lyje eilėraščiai, kuriuos gra
žiai perdavė J. Vabolienė, 
Br. Rainys ir S. Kubilius. 
Programa užbaigta choro 
Lituania dainomis, dirig. G. 
Vasiliauskienė.

Adelaidiškiai pirmieji pa
minėjo ’’Aušros’* 100 m. su
kaktį.

Adelaidės dienraščio 
’’Advertiser” karinių reikalų 
specialistas apžvalgininkas 
pulk. P.J. Grivell dažnai 
savo straipsniuose paliečia 
Sovietų Sąjungos grėsmę 
laisvojo pasaulio tautoms, 
suminėdamas tautas, kurios 
po antrojo pasaulinio karo 
pakliuvo į meškos glėbį”. 
Keista, kad tarp ’’pakliuvu- 
siųjų” niekuomet nepamini
mos Pabaltijo tautos. Matyt, 
laikosi buvusio ministerio 
pirm. G. Whitlamo politikos.'

Atvykę į Australiją buvo-
Mūsų Pastogė Nr. 24,1983.6.20, psl. 12

Valdyba praneša, kad birže
lio 26-tą dieną, sekmadienį, 2 
vai. Lietuvių Klube Banks- 
towne įvyks Dr. Irvio Venc- 
lovo paskaita ’’Apie vėžio li
gas”- _.

Maloniai kviečiame visus'1 
kuo skaitlingiausiai daly
vauti ir pasiklausyti taip 
mums visiems aktualia te
ma.

Paskaitai užbaigus prašo
me pasilikti bendrai kavutei. 
Iki malonaus pasimątymo.

Kiekvienais metais JAV 
prezidento dekretu trečioji 
liepos savaitė skelbiama Pa
vergtų Tautų Savaitė sie
kiant atkreipti publikos dė
mesį į sovietinių imperialis
tų pavergtų tautų išsilaisvi
nimo pastangas.

Sydnejuje Pavergtų Tau
tų Savaitė bus pradėta lie
pos 16 d. motorkada su de
monstracija prie sovietų 
konsulato Fullerton gatvėje, 
Woollahra 1 vai. p.p. Motor- 
kados dalyviai renkasi 
Wentworth Parke 10.30 vai. 
ir pajudės 11 vai. Demons- 

me vadinami "kruvinais 
varžtais” - bloody bolts, vė
liau ’’naujaisiais australais”, 
’’imigrantais” ir kitais var
dais, neteikiančiais mums 
didesnės pagarbos. Paskuti
niame dešimtmetyje prigijo 
’’ethnic” vardas, kuris atro- 

. do jau yra stipriau įsitvirti
nęs, bet ir vėlei keliama šio 
vardo kilmė: iš graikų žodžio 
’’ethnikos”, kurios reikšmė - 
pagonis, barbaras, puslau
kinis žmogus. Siūloma va
dinti ’’Australijos lietuvis, 
Australijos graikas” ir t.t.

Taigi, nuo "kruvino varž
to” iki ”barbaro”.

Balandžio 30 d. įvyko 
Adelaidės Lietuvių Katali
kių Moterų D-jos metinis - 
tradicinis šiupinys, kurį pa
ruošė ir pravedė Vytautas 
Opulskis. Šiupinys prasidėjo 
’’pragare” ir ’’velniams” 
organaizuojant, išsivystė į 
ištisą vakaro programą.

Daina mus linksmino 
J. Maželienė ir Nemuno 
Dukros (A. Kartiinskienė, S. 
Pusdešrienė ir B. Budrienė). 
Savo kūrybą skaitė V. Ja
nulis ir V.Baltutis, o Pr. 
Pusdešrio komiški vaizde
liai, V. Opulskio surežisuoti 
ir Vaidilos aktorių perduoti, 
įnešė daug linksmos nuotai
kos ir gardaus juoko.

Adelaidės Kat. Moterų 
prja šiupinį ruošia kas metai 
ir šis šiupinys Jjuvo 23-sis. 

tracijoje kalbės eilė kalbė
tojų, jų tarpe buvęs komu
nistas Geoff McDonald, an
tikomunistinės knygos 
’’Australia at Stake and Red 
over Black”.

Liepos 20 d., trečiadienį 
tas pats Geoff McDonald 
kalbės susirinkusiems Mr. 
Harry Douglas priėmime jo 
rezidencijoj 36 Jersey Rd., 
Woollahra 7.30 vai. Šios 
progos neturėtume praleis
ti. Bus ir lengvų užkandžių. 
Bilietai $ 10 asmeniui ir

H. 
tel.

gaunami skambinant 
Douglas sekretorei 
759 3721.

Jūsų dalyvavimas 
vergtų Tautų Savaitės 
rengimuose yra ypatingai 
reikšmingas.

Pa- 
pa-

Linkėtina, kad ir toliau jos 
ruoštų juos, nes tai įneša 
daug giedros ir išblaško 
įvairiausius rūpesčius, kurių 
mes kiekvienas perdaug tu- 

“rime.

Australijos lietuviai atsi
lygindami savo broliams 
JAV lietuviams, už jų vizi
tus Australijoje, birželį, 
vienu ”ypu”, net 200 vyksta 
į Pasaulio Lietuvių Dienas 
Čikagoje.

Nors vykstama dviem at
skirom grupėm, bet vienu 
lėktuvu. Skrisdami turės 
daug laiko išsiaiškinti visus 
skirtumus, kurie įnešė ne
mažai erzelio į taikią Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menę.

Adelaidės lietuviai spor
tininkai susirinkę gegužės 
22, išklausė savo klubo val
dybos pranešimų, išrinko 
naują valdybą ir beveik 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, kurioje apgailestaujamas 
ALFAS Valdybos elgesys 
Adelaidės "Vyčio” klubo ir 
’’Mūsų Pastogės” redakto
riaus atžvilgiu. Nors tarp- 
klubinis ’’karas” ”Mūsų Pas
togės” redaktoriaus sustab
dytas, bet paskiri ’’šūviai” 
dar ilgai tęsis.

Apie draugus kalbėk tik- 
'----- ’ apie priešus nie-tai gerai, o 

ko!

Vibaltis

Aldona Veselkienė vado
vaujanti Lietuvių Tautodai
lės Instituto Čikagos sky
riui, rūpinasi lietuvių tauto
dailės paroda, kuri bus Uni
versity of Illinois - Chicago 
Montgomery Ward galerijos 
patalpose II-jų Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu.

Birželio 26 d., sekmadienį, 4.30 vai.
’’JONINIŲ LAUŽAS” 
Su pritaikinta programa. 
Įėjimas $ 2 asmeniui.

Liepos 3 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
TURGUS

Daug prizų! Ateikite išbandyti savo 
laimę ir kartu praleisti malonią popietę

AUKOS A.L. FONDUI

A.a. Vinco Karanausko 
testamentinis palikimas A. 
L. Fondui $ 500 (560), Vic.

’’Ramovės” Canberros 
skyriaus nariai, prisiminda
mi savo kolegą a.a. Juozą 
Augutį aukojo A.L. Fondui $ 
20.

A.a. Irenai Salūgienei Či
kagoje (J.A.V.) mirus, ją 
pagerbdami J. ir E. Balčiū
nai aukojo A.L. Fondui $ 20 
(360), Vic.

Juozas Kapočius aukojo 
A.L. Fondui $ 10 (97), 
N.S.W.

KELIAIS SAKINIAIS
BIRŽELIO

DEPORTACIJŲ
MINĖJIMAS

Birželio 12 d. Sydnejaus 
Latvių Namuose buvo su
rengtas kasmetinis pabal- 
tiečių trėmimų minėjimas su 
skirtinga programa. Minėji
mo proga latvių namų erd
viame prieangyje surengta 
pabaltiečių dailės paroda, 
kurią atidarė įspūdingu žo
džiu estų bendruomenės 
pirmininkė ir estų laikraščio 
Meie Kodu redaktorė T. 
Kroll-Simmul. Iš lietuvių su 
savo kūriniais dalyvavo E. 
Kubbos, L. Kriaucevičiūtė- 
Gruzdeff ir St. Montvidas. 
Paroda eksponatais nebuvo 
gausi, bet jau tuo reikšmin
ga, kad Sydnejuje pirmą 
kartą buvo surengta pirmoji 
pabaltiečių dailės paroda. 
Linkėtina, kad bendros pa
baltiečių grupinės parodos 
būtų rengiamos platesniu 
mastu.

Patį trėmimų minėjimą 
pradėjo Jungtinio pabaltie
čių Sydnejuje Komiteto pir
mininkė Mrs. Tiiu Kroll- 
Simmul ir po jos sekė fed. 
vyriausybės opozicijos mi- 
nisterio etniniams reikalams 
The Hon Michael Hodgman, 
LLB, MP, svarus žodis.
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Alfa Savickienė aukojo A 
L. Fondui $ 5 (50), N.S.W.

A.L. Fondo Valdybos 
vardu nuoširdžiai dėkoju vi
siems aukotojams.

Vaclovas Rekežius
A.L. Fondo iždininkas

Vietoj įprastinės koncer
tinės dalies buvo jungtinė
mis latvių ir lietuvių jėgomis 
pastatytas Algirdo Lands
bergio dramos veikalas 
’’Penki stulpai turgaus aikš
tėje”. Režisorė Anita Apele. 
Iš lietuvių vaidino Kastytis 
Stašionis, o techniškai prisi
dėjo Juozas Maksvytis ir» 
Algis Dudaitis. (Plačiau 
skaitysime atskirai).

Vilniuje nuteistas pusant
rų metų kalėjimo Jonas Sa- 
dūnas, plačiai žinomos tikė
jimo gynėjos, trejus metus 
kone, stovyklose išlaikytos 
Nijolės Sadūnaitės brolis, 
kuris po kalėjimo ir ištrėmi
mo seserį priglaudė savo 
bute Vilniuje. Seseriai grį
žus jis daugelį kartų buvo 
saugumo tardomas ir seka
mas.

Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus ruošiamą 
’’The Lithuanian Immigra
tion Experience” parodą fi
nansuoja National Endow
ment for the Humanities” 
organizacija. Ši paroda bus 
n-jų Pasaulio Lietuvių Die-' 
nų metu, University of 
Illinois at Chicago patalpose..

P.O. Box 550 Bankstown 2200
4846
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