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PASIPRIEŠINKIME GRĖSMEI!

Jau buvo šiame laikrašty
je rašyta (žiūr. M.P. Nr. 23 
straipsnį ’’Australijos rū
pesčiai”), kaip naujoji Aus
tralijos vyriausybė susirū
pinusi savo užsienio politi
kos programoje Vietnamo 
rėmimu ir rytinio Timoro 
(Indonezijoje) atskyrimu 
nuo Indonezijos siekiant jai 
savarankiškumo •
Užsieny min. pirm. Mr. B. 
Hawke savo viešuose pa
reiškimuose pabrėžė, kad 
Šie klausimai (Timoro ir 
Vietnamo) bus sulaikyti ir 
dėl to pats ministeris pirmi-

Nuteistas kun. A. Svarinskas
NUTEISTAS

SVARINSKAS

TASS agentūra pranešė, 
kad gegužės 6 d. kunigas 
ALFONSAS 
SVARINSKAS buvo Vil
niuje nuteistas septyne- • 
riems metams kalėjimo už 
’’antikonstitucinę ir anti
valstybinę veiklą”. Tai 
griežčiausia bausmė pagal 
sovietinio baudžiamojo ko
dekso 70-tą straipsnį (”anti- 
sovietinė agitacija”). TAS 
Sas tvirtina, kad ’’kaltina
mojo veiksmų nusikaltėlišką 
pobūdį” nustatė ’’svarūs liu
dijimai ir medžiaginiai įro
dymai”. Svarinskas naudo
jęs ’’tikinčiojo teises kaip 
priedangą sistemingai, žo
džiu ir raštu, šmeižti egzis
tuojančią valstybinę ir vi
suomeninę sistemą ir šaukė į 
kovą prieš ją”. Ankstesnia
me pranešime TASSas tei
gė, jog Svarinskas prisipa
žino perdavęs užsienio ko
respondentams ’’priešval
stybinio pobūdžio spaudi
nių”.
"TIESOS” DEZINFORMA
CIJA APIE SVARINSKĄ 

Tiesos gegužės 7 d. nu
meryje išspausdintas Algir
do Strumskio straipsnis 
"Nuteistas už įstatymų pa
žeidimus”, kuriame ’’infor
muojama” apie ’’Viduklės 
miestelio gyventoją Alfonsą 
Svarinską”. Nuteistasis ku
nigas ’’juodino ir šmeižė 
mūsų gyvenimo tikrovę”, 
kuo ’’piktinosi” Viduklės ir 
aplinkinių vietovių žmonės. 
Svarinskas kaltinamas bu
vusių ’’kriminalinių nusikal
tėlių” (t.y. laisvės kovotojų), 
kaip Liudo Simučio šelpimu 
ir Viktoro Petkaus gynimu. 
.Straipsnio autorių ypač pik
tina tai, kad Svarinskas bu
vusius partizaninius kovo
tojus jaunimui pristatinėjęs 
kaip ’’didvyrius’' ir liepęs už 
juos melstis. Strumskis pri
mena, kad Svarinskas jau 
1946 metais užmezgė glau
džius ryšius su lietuvių par
tizanais ir aktyviai įsijungė į 

ninkas atsidūrė konfronta
cijoje su savo vyriausybe ir 
pačia darbiečių partija. Aną 
savaitę Viktorijos darbiečių 
■partijos konferencijoje iš
nešta griežta rezoliucija 
remti Vietnamą ir kovoti už 
Timoro savarankiškumą.

Be abejo, šios nuotaikos ir 
net reikalavimai artina pa
vojų ne tik visai Australijai, 
bet liečia ir mus. Ką reiškia 
reikalauti Timorui nepri
klausomybės ir ekonominė 
Eagalba Vietnamui? Tai ne 

ą kitą, o tiesioginį komu
nizmo ir tuo pačiu sovietų

Kun. A. Svarinskas

Ukmergės apylinkėse vei
kusį ’’Šarūno” būrį, už ką 
1948 metais buvo nubaustas. 
Sugrįžęs iš lagerių, jis kau
pęs ’’antitarybinę literatū
rą” ir varęs ’’antitarybinę 
propagandą”, kol vėl buvo 
įkalintas 1958 metais.

Straipsnyje rašoma, kad 
kunigas Svarinskas buvo 
Maskvoje surengęs susitiki
mą su "kapitalistinių šalių 
žurnalistais, kuriems jis 
perdavęs ’katalikų komiteto’ 
provokacinius ’dokumentus’ 
’. 1979 m. birželio mėnesį 
Kaune, A. Znamenskio bute, 
A. Svarinskas ’’įpiršo” JAV 
turistui kunigui Cukurui ke
letą egzempliorių ’’šmeiži
kiškų ’dokumentų’ ”, kuriuos 
vėliau Cukuro bagaže atradę 
’’tarybiniai muitininkai”. 
Kaikuriuos dokumentus
Svarinskas patsai sufalsifi
kavęs. Strumskis aiškina, 
kad ’’pakantūs tarybiniai 
organai” turėjo patraukti 
atsakomybėn Svarinską, nes 
jo veiksmai vis labiau pikti
no liaudį... Nė žodeliu neuž
siminta apie kolektyvinius 
protestus prieš Svarinsko 
persekiojimą.

Būdingu andropovinės 
dezinformacijos stiliumi, 
Strumskis paverčia kunigą 
Svarinską klaikia karikatū
ra. Iš jo pasisakymų teisme 
tecituojamas vienas saki- 

rėmimą. Kaip visi žinome, 
Indonezijai išsilaisvinant iš 
kolonializmo Timore susida
rė prokomunistinė grupė, 
pasiskelbusi nepriklausoma 
nuo Indonezijos ir prasidėjo 
taip vadinamos ’’išsilaisvini
mo” kovos. Maištininkų už
nugary stovi Sov. Sąjunga, 
siekianti įkelti koją ir čia, 
kur įsitvirtinusi lengvai ga
lėtų pasiekti ir Australiją. 
Atsimename, kaip komunis
tai buvo arti prie savo tikslo 
esant Indonezijos preziden
tui Sukarnui. Tik po per
versmo Indonezijos priekyje 
atsistojus prez. Suharto ko
munizmo vergija išvengta, 
gi dabar Australija, kišda- 
imasi į nesavo reikalus silp
nina Indonezijos provaka- 
rietišką nusiteikimą ir grin
džia kelią komunizmui. Tas 
pats yra ir su Vietnamu. Juk 
karą pradėjo ne kas kitas, 
kaip šiaurės Vietnamas, bet 
jie nesustojo ir toliau tęsia 
agresyvinį karą užpuolant 
Kambodiją. Vietnamo rėmi
mas yra agresijos rėmimas, 
o Australijai tai reiškia kil
pos nėrimą sau ant kaklo. 
Visa pietryčių Azijos vals
tybių santarvė, kuriai pri
klauso ir Australija, kaip tik 
priešinga bet kokiai Vietna
mu! pagalbai, nes Vietnamas 
su sovietų užnugariu yra at
vira grėsmė visai Indokinijai 
ir dar toliau.

Mūsų visų rūpestis Aus
tralijoje yra šiai grėsmei 
pastoti kelią išvystant stip
rią akciją prieš tokius vy
riausybės užsimojimus su
rengiant masines demons
tracijas, rašant protesto 
laiškus spaudai ir tuo nutei
kiant viešąją opiniją. Juk 
Australija Vietnamui nėra 
niekuo skolinga ir jo ne
nuskriaudė, o remiant Viet
namą yra tas pats kaip sau 
duobę kasti.

Lietuviai Syd. Operoje
Jau dešimt metų, kai 

Shell kompanija kasmet or
ganizuoja tautybių festiva
lius, kuriuose pasirodo virš 
60 tautybių liaudies an
sambliai, chorai, tautiniais 

nys: ”Aš blogai išsireiškiau” 
apie Lietuvos jaunimą. As
muo, kurio pasiaukojimą ir 
idealizmą šviesiai prisimena 
drauge su juo Gulage kentė- 
jusieji, kaip ukrainiečių kar
dinolas Slypyi, piešiamas 
kaip primityvus savanaudis 
- už jo ’’šmeižikas” paslaugas 
’’geri dėdės iš Vakarų nu
pirko A. Svarinskui kelis 
automobilius, dosniai pylė 
kitas vertybes”. Taip Tieso
je tiesą taršo tarybiniai 
goebelsai. (ELTA)

A. Tamošaitienė Marių pasaka (kilimas)

šokiais ir kitokiais atskiroms 
tautoms būdingais pasiro
dymais ir tų pasirodymų 
koncertus aplanko dešimtys 
tūkstančių žiūrovų. Kiek
vienu kartu dalyvauja ir lie
tuvių reprezentaciniai vie
netai su dainom ir lietuviš
kais šokiais.

Ir šių metų folkloriniame 
festivalyje gražiai lietuvius 
reprezentavo Sydnejaus 
tautinių šokių grupė Sūku
rys, kuriam vadovauja Ma
rina Osinaitė-Cox ir liaudies 
dainų moterų grupė Sutar
tinė (muzikinis vadovas 
Paulius Rūtenis). Kaip ir vi
sada lietuvių pasirodymas 
pateko į festivalio pagrindinį 
koncertą Operos koncertų 
salėje birželio 11 d. vakare. 
Pasirodymo metu ’’Sutarti
nė” padainavo senovišku

stiliumi dainą ’’Augo putins” 
ir suderintai prie jos Sūku
rys grakščiai sušoko Len
ciūgėlį. Blezdinginį Jonkelį 
ir Subatėlę. Lietuvių pasi
rodymas kelių tūkstančių 
publikos buvo šiltai priimtas 
ir ilgais plojimais įvertintas. 
Iš kitų tą vakarą pasiro
džiusių 16 tautybių lietu
viams prilygo gal tik čekai ir 
ukrainiečiai.

Iš kitų pabaltiečių pasto
viai dalyvauja latviai, kurie 
šiame festivalyje pasirodė 
net dviejuose koncertuose. 
Gaila, per pastaruosius ke
letą metų pasigedome estų.

Sklinda gandai, kad so
vietų diktatorius J. Andro
povas sunkiai serga. Apie jo 
sveikatos padėtį pasakojo 
suomių delegacijos nariai, 
kurie lydėjo Suomijos prezi
dentą jo vizito metu.
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Išlydint į PLB Dienas
Gal pirmą kartą į lietuvių 

globalinius renginius Ame
rikoje išvyko tiek daug 
Australijos oficialių dalyvių 
ir turistų. Pora savaičių 
prieš tai su pirma (sporti
ninkų/ grupe išvyko virš 
šimtinės, daugiausia spor
tuojančio jaunimo, ir su 
antrąjs grupe birželio 19 gal 
dar didesnė grupė, jų tarpe 
PLB Seimo nariai, Jaunimo 
Kongreso atstovai ir eilė 
privačių be oficialių pareigų 
keliautojų. Mūsų mastu vie
nu kartu išleidžiant į užjū
rius tokį skaičių (sudėjus 
apie 250 žmonių/ yra reikš
mingas, gal net mūsų bend
ruomenėje istorinis įvykis. 
Šitoks sujudimas liudija, 
kad mūsų bendruomenė nė
ra apsnūdusi, bet gyva, 
veržli, netgi su polėkiais, 
drįstanti angažuotis net pa
saulinio masto renginiams, 
kaip sekančio Jaunimo 
Kongreso surengimas Aus
tralijoje (jeigu šiame Kong
rese kitų kraštų jaunimas 
tam pritars/. Tiesa, mūsiš
kių Jaunimo Kongresan nu
vyko ne toks didelis skaičius 
(10 atstovų/, bet visi pasi
ruošę aktyviai Kongrese 
dalyvauti ir reikštis turė
dami visos mūsų bendruo
menės stiprų užnugarį.

Lygiai ir į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimą 
išvyko labai stipri delegacija 
ne tik skaičiumi (10/, bet ir 
su kietu nusistatymu Seime 
gyvai reikštis su konkrečiais 
planais ir siūlymais. Žinoma, 
nieko iš anksto negalima 
teigti, bet galime būti tikri, 
kad pačiame PLB Seime 
mūsų bendruomenės dele

gacija nebus tuščia vieta, 
vaizduojanti tik statistus.

Kokių laimėjimų atsieks 
žaidynėse mūsų sportinin
kai, gal tas ir ne taip svarbu, 
bet vis tiek mūsiškiai bent 
savo skaitlingu dalyvavimu 
paliks gerą įspūdį, o ir pa
tiems mūsų sportininkams 
šioji išvyka per visokius su
sitikimus su kitų kraštų lie
tuviais gal bus naudinga ir 
įkvėps daugiau lietuviškos 
dvasios, primins, kad yra ir 
aukštesnių tikslų.

Žodžiu, visumoje šioji di
džioji Australijos lietuvių 
išvyka kiekvienu atveju bus 
visokeriopai naudinga ir 
prasminga: naudinga išvy- 
kusiems, nes daugeliui, ypač 
jaunimui, atsivers platesni 
lietuviški horizontai per as
meniškas pažintis, per įvai
rius didžiuosius parengimus 
ir susitikimus, kad ir atšalę 
lietuvybei tarp daugumos 
lietuvių pasijus ir patys jų 
dalimi ir savi tarp savųjų. 
Lygiai bus iš to moralinės ir 
dvasinės naudos ir mums 
vietoje pasitikusiems, nes 
visi išvykusieji negrįš tuš
čiomis rankomis, bet parsi
veš glėbius įspūdžių, kuriais 
ir su mumis dalinsis, par
siveš šviežios dvasios, gal 
naujų idėjų, užsimojimų, kas 
rūpės ir čia paskleisti, gal 
net įgyvendinti. Juk kiek
vienas pabendravimas yra 
drauge ir akstinas bei pas
katinimas išsivaduoti iš nu
sistovėjusios rutinos ir su 
nauja energija daugiau 
siekti, kurti, veikti, organi
zuoti. To užsidaręs tik savo 
kieme ir neperžengęs savos 
aplinkos niekad neišgyvensi, 

nematysi savų trukumų, 
tinkamai neįvertinsi savų 
atsiekimų. Teisingai sako
ma, kad šalia aukštųjų mo
kyklų keliavimas yra antroji 
aukštoji mokykla, kur žmo
gus savo dvasioje keleriopai 
praturtėja.

Be abejo, atsiras ir pesi
mistų su priekaištais, kad 
per šią išvyką išmesti keli 
šimtai tūkstančių dolerių, su 
kuriais būtų buvę galima ką 
nors konkretaus ir reikš
mingo pastatyti ar atsiekti. 
Bet čia nėra mastas. Paga
liau bendruomenė tų pinigų 
neturėjo ir gal niekad jų ne
būtų turėjusi. Iš kitos pusės 
visų išvykusių išvykai sudė
tas kapitalas vis tik taip in
vestuotas, kad jo dividendy 
didelis procentas klius ir 
visai mūsų bendruomenei, 
nes už tuos išleistus pinigus 
įgytoji patirtis, išgyvenimai, 
įspūdžiai, susižavėjimai ar 
nusivylimai vienokiu ar 
kitokiu būdu pasieks ir mus, 
ir savaip paveiks. Argi ne to 
paties tikslo siekiant ir Aus
tralijoje kas antri metai 
rengiamos Lietuvių Dienos, 
per kurias susiburia paskli
dę po visą Australiją lietu
viai ne vien tik pasidžiaugti 
renginiais, bet gal dar svar
biau susitikti, pabuvoti 
drauge, asmeniškai ir visuo
meniškai bei kultūriškai pa
bendrauti. Tai yra tas pats, 
kas šiuo metu vyksta Čika
goje ir Šiaurės-Amerikoje, 
bet jau ne lokaliniu, o tiesiog 
globaliniu mastu. Žinoma, 
kalbant apie mastus tokios 
apimties renginiuose daly
vavusio ir įspūdžiai bei iš
gyvenimui bus atitinkamo 
dydžio.

Kiekvienu atveju džiau
giamės ir net didžiuojamės,

BALTŲ LAISVĖS DIĖNA
Birželio 14 d. Amerikos prezidentas pritariant 

Amerikos Kongresui specialia proklamacija paskelbė 
Baltų Laisvės dieną. Čia paduodame tos proklamacijos 
tekstą originale ištisai.

Baltic Freedom Day, 1983

By the President of the United States of America

A Proclamation

In 1940, Soviet armies invaded and occupied the independent countries of 
Lithuania, Latvia, and Estonia. The peaceful. Western-oriented Baltic nations 
were crushed by the force of arms of their hostile neighbor. Under the cynical 
arrangements of the infamous Ribbentrop-Molotov agreement, the Soviet 
Union forcibly incorporated the three Baltic Republics into its empire.

Following the Soviet takeover, tens of thousands of the Baltic peoples were 
subject to imprisonment, deportation, persecution, and execution. Their reli
gious, cultural, and historical heritage has been denigrated. The foreign politi
cal system which now controls their homelands has attempted to force these 
unwilling people to accept an alien life of totalitarian domination. But it has 
failed.

Today, the Baltic peoples continue to struggle to attain the freedoms we enjoy. 
These men and women still suffer harsh imprisonment, banishment, and 
persecution for their beliefs. Brave Lithuanians, Latvians, and Estonians still 
seek to exercise their human rights to think, speak, and believe as their 
conscience directs them.

The people of the United States of America share the just aspirations of the 
people of the Baltic nations for national independence, and we cannot remain 
silent in the face of the continued refusal of the government of the U.S.S.R. to 
allow these people to be free. We uphold their right to determine their own 
national destiny, free of foreign domination.

The government of the United States has never recognized the forced incorpo
ration of the Baltic States into the Soviet Union and will not do so in the 
future.

In its defense of the rights of the Baltic people, the United States does not 
stand alone. On January 13th, the Parliament of Europe passed a resolution by 
an overwhelming majority on "The situation in Estonia, Latvia and Lithuania," 
calling for the restoration of self-determination for the Baltic States.

By House Joint Resolution 201, the Congress of the United States has author
ized and requested the President to designate June 14, 1983, as "Baltic 
Freedom Day."

NOW. THEREFORE. I, RONALD REAGAN, President 'of the United States of 
America, do hereby designate June 14.1983 as Baltic Freedom Day. I call upon 
the people of the United States to observe this day with appropriate remem
brances and ceremonies and to reaffirm their commitment to principles of 
liberty and freedom for all oppressed people.

IN WITNESS WHEREOF. I have hereunto set my hand this thirteenth day of 
June, in the year of our( Lord-aineteen-hundred and eighty-three, and of the 
Independence of the United States of America the two hundred and seventh.

kad iš mūsų bendruomenės 
susidarė tokia impresyvi iš
vyka ir drauge linkime vi
siems geriausios sėkmės.

(v.k.)

ganizacinių vienetų Adelai
dėje, visokeriopai remiąs 
bendruomenę.

Iš tiesų, adelaidiškiai ra- 
movėnai pasižymi išskirtina 
veikla. Kai kitos organizaci-

AUSTRALIA COUNCIL
(Australijos Taryba)
REMIA MENĄ

Ramovėnai Adelaidėje

AUSTRALIA COUNCIL prilygsta Kultūros Ministerijai Australijoje. Ji 
šelpia stambias ar smulkias menines grupes ir atskirus menininkus rankdar
bių, šokių, literatūros, muzikos, vaizduojamojo meno ir teatro srityse.

Kaip dalį savo plačiašakės programos Australia Council remia ir skatina 
meninius poreiškius ir etninėse bendruomenėse. Ji padeda ir atskiriems 
menininkams, kad jie galėtų dirbti, vystytis ir reikštis Australijos meno visu
moje.

Meninę veiklą ir menininkus pagal Australia Council daugiakultūrinę prog
ramą tarp kitų jau parėmė:

* italų, graikų, ispanų, turkų teatrines grupes
* visų tautybių liaudies šokių grupes
* festivalius
* koncertus
* parodas (tapybos, skulptūros ir rankdarbių)
* liaudies meistrus, kompozitorius, lėlių kūrėjus, rašytojus sudarant są
lygas jiems dirbti, studijuoti arba vykdyti savo projektus, svarbius jų 
veiklos plėtotei.

Kreipkitės j mus informacijų apie menų reikalus Australijoje ir apie galimą 
finansinę paramą savo veiklai ir užsimojimams. Australijoje yra ir kitų orga
nizacijų, linkusių jums padėti, ir mes jums nurodysime tokias ir patarsime. 
Rašykite arba telefonuokite:

Antigone Kefala
Multicultural Arts Officer

Australia Council
168 Walker Street
North Sydney NSW 2060
Telefonas: (02) 923 3355
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ADELAIDĖS RAMOVĖNŲ 
ŠVENTĖ

Kasmet Adelaidės ramo
vėnai birželio pradžioje pą- 
mini savo skyriaus steigimo 
sukaktį. Anksčiau tokia iš
kilmė būdavo pravedama iš
kilmingai, bet šį kartą pra
vesta gana kukliai.

Skyriaus Valdyba sukvie
tė savo narius ir prijaučian
čius į specialius pietus, kur 
susirinko apie 150 svečių. 
Grįžus iš pamaldų ramovė
nai dalyvavo su vėliava, sė
dinčius prie stalų susirinku
sius pasveikino ramovėnų 
pirm. V. Vosylius. Apibūdi
nęs ramovėnų veiklą ir pa- 
kviętęs susikaupimo minute 
pagerbti mirusius narius. 
Po to buvo įteikti adresai 
brandaus amžiaus sulauku
siems ramovėnams.

Neseniai susiorganizavo 
Adelaidėje ramovėnų vyrų 
choras, vadovaujamas Vy
tauto Strauko, padainavo 
keletą kariškų dainų. Su
kakties proga Adelaidės 
Apyl. pirm. Č. Zamoiskis 
savo kalboje pasidžiaugė 
gražia ramovėnų veikla ir 
pripažino, kad tai yra vienas 
stipriausių ir veikliausių or-

jos pamažu silpsta, ramovė
nai vis atranda energijos 
reikštis visose srityse su
telkdami gana reikšmingų 
sumų paremti lietuviškiems 
reikalams.

Pereitais metais surengė 
Dr. A. Rukšos "Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės” knygos I tomo prista
tymą. Tokiu pat būdu pri
statytas ir to paties auto
riaus knygos antrasis tomas. 
Pristatymų metu abiejų 
knygų išplatinta reikšmin
gas skaičius. Ir šiaip vien tik 
per pastaruosius metus ra
movėnai lietuviškas institu
cijas parėmė keliais tūks
tančiais dolerių. Visa tai at
likta veiklios ramovėnų val
dybos, kuriai sumaniai 
vadovauja Vytautas Vosy
lius.

Linkėtina ramovėnams 
neprarasti energijos ir su 
tokiu pat intensyvumu tęsti 
savo darbą ir ateityje.

Ramovėnas
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"SUPRASK, IŠ KUR KI
LĘS, KAD ŽINOTUM KAS 
ESI, KAD ŽINOTUM KUR 
EITI IR KAIP TEN PA
TEKTI”.2 

PUK 
1983

Pasiruošimai
Jaunimo Kongresui

JAUNIMO

ALJS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta čižauskaitė, 36 Grosvenor St., 
Moonee Ponds, Vic. 3039 

DVIKALBIŠKUMO KLAUSIMU
Audronės Stepanienės referatas Jau
nimo Studijų Dienose Canberroje. Te
ma diskusinė ir kviečiame pasisakyti 
kitus tuo reikalu. Red.

Rodos, jei paklausčiau kas- .1 J lt fvi 1 • I nnnrricioc lrilltl1T«nc IT* T911T1C.
yra dvikalbiskumas, kiek- 
vienas paprastai atsakytų - 
’’dviejų kalbų mokėjimas”. 
Bet iš tiesų, toks atsakymas 
yra paviršutiniškas, nes ne
apibūdina tų kalbų sugebė
jimo plotmės - žodinės, gra
matinės ir psichologinės. 
Nepasako kokiais atvejais 
viena ar kita kalba naudoja
ma, nei koks paties dvikal
bio psichologinis atsineši- 
mas į tų kalbų vartojimą. 
Neatsako taip pat į klausimą 
- ar pajėgumai vienodi abie
jose kalbose? Žmogaus dvi- 
kalbiškumą apibūdinant rei
kia nustatyti kokį kalbos ly
gį pasiekęs skaitaisi dvikal
biu. Ar 6 metus studijavęs 
prancūzų kalbą mokykloje 
skaitaisi tam tikros rūšies 
dvikalbiu?

Pagalvokime, kokie kalbi
niai pajėgumai nurodo dyi- 
kalbiskumą. Turbūt, kiek
vienas asmuo galėtų skir
tingai atsakyti į šį klausimą, 
kas nusako kalbų mokėjimo 
neribotumą. Bendrai imant, 
galima skaityti kad DVI
KALBIS sugeba susikalbėti 
dviem kalbom gramatiniai 
taįsyklingai ir turi platų žo
dyną įvairiose srityse. Tik 
dvikalbiškumo laipsnių yra 
daug - galima sakyti, tiek 
kiek pačių dvikalbių. Idea
liai, grynas dvikalbis moka 
abi kalbas lygiai; praktiškai 
tai yra nerealu ir neįmano
ma, nes žmogus negali išgy
venti kiekvieno gyvenimo 
momento lygiai abiejose 
kalbose. Gyvenimo sąlygos 
neišvengiamai skiria 
daugiau dėmesio vienai ar 
kitai kalbai. Pirmaujančios 
kalbos pasirinkimas nulem
tas įvairiais reiškiniais - šei
mos kultūriniais nusistaty
mais, krašto valdžios parei
kalavimais bei atsinešimu į 
dvikalbiškumo klausimą, 
kalbos svarbą ir "prestižu” 
visuomenės akyse. Šį, dvi
kalbiškumo nelygumą gerai 
įrodo tyrinėjimai ir apklau
sinėjimai kraštuose, kur ofi
cialiai pripažintos dvi kal
bos. Galima paimti Šveicari
ją kaipo pavyzdį. Vokiečių ir 
prancūzų kalba kalbantys, 
gyventojai, pasisakė jaučią 

daugiau* palankumo vienai ar 
kitai - vokiečių ar prancūzų 
kultūrai, pagal vyriaujančią 
kalbą. Reiškia, dvikalbio 
pajėgumą ir psichologinį 
nusiteikimą gali žymiai pa
veikti kultūrinis nusistaty
mas. Šis kultūrinis patrauk
lumas gali tiek skatinti, tiek 
žlugdyti pastangas kalbą iš
mokti ir kur ją naudoti. Iš to 
nusistatymo gali kilti noras 
pradėti mokintis kokią 
kalbą, ar atmesti jau moka
mą kalbą.

Pabėgėlių imigrantų

pagrįstas kultūros ir tautiš
kumo išlaikymo svarba. Bet 
imigracija reikalauja tam 
tikro prisitaikymo net pasi
savinimo globojančio krašto 
kultūros. Tad, dvikalbišku- 
mas išeivijoje reikalauja ne 
vien tik dviejų kalbų mokė
jimo, bet ir kintūrink) apsi- svarb r
sprendimo - dviejų ku turų įačiau> mūsų Uetuvių kalbo‘s 
suderinimo Tas sujungi- -ė s ų skirias] nuo 
mas, paveiktas asmemskais, P J * j k lfe .. 
coimvniniqK vlQlinmpniS- nuiMvo pujvąušeimyniniais, visuomeniš
kais reiškiniais, tampa 
vienas iš sunkiausių ateivių 
vaikams apsisprendimų. 
Galima čia suderinti žmo
gaus apsisprendimą su jo 
dvikalbiškumo lygiu, kuris 
nurodo asmenišką nusista
tymą (ar tai būtų sąmoningą 
ar nesąmoningą), kas liečia 
protėvių kultūros svarbą; 

'MS..-

Melbourno jaunimas susitinka su svečiui kun. Dr. K. Trimaku (vidury)

PADĖKA

Dėkojarrie visiems, kurie paremdami pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą aukojo Australijos lietuvių jaunimo 
atstovams nuvykti į Jaunimo Kongresą:

Melbourne ALB Apylinkės Valdybai, aukojusiai $ 300, 
p. Mačiulaitienei - $ 50, Melb. Dainos Sambūriui - $ 100, 
Melb. Liet. Dienų Ruošos Komitetui - $ 1000, Austr. Liet. 
Fondui - $ 1000, p. A. Bakaičiui - $ 50, Melb. šauliams - $ 
25, skautų Džiugo Tuntui - $ 100, Soc. Globos Draugijai - 
$ 200, Melb. taut, šokių grupės ’’Gintaro” Tėvų Komitetui 
- $ 100, Melb. Lietuvių Klubui - $ 250, Melb. Kat. Moterų 
Draugijai - $ 100, Melb. parapijos chorui - $ 50, p. Kviete- 
laičiui - $ 50, Melb. ramovėnams - $ 200.

Visiems tautiečiams už gautas pajamas iš Atvelykio 
Kermošiaus - $ 195.25.

Ta pačia proga ačiū p. Mindaugui Simankevičiui už su
kurtą mūsų kongreso atstovams t shirts ’’logo” su kengū- 

. ros motyvu.
Visiems minėtiems ir neminėtiems nuoširdžiai dėkoja

me.
A.L.J.S. Valdyba

kur glūdi pozytyvus nusitei
kimas, tėvų kalba tobulėja ir 
vystosi. Jos mokinimasis 
nesibaigia su vaikyste ar li
tuanistine mokykla.

Mes savo susibūrimu čia, 
skelbiame savo įvertinimą 
lietuvių kilmės vertybių - 
priimam lietuvių kalbą kai

mo, ir aišku, nuo lietuvių, 
dabar gyvenančių Lietuvo
je. Nežiūrint tų nelygumų, 
save skaitome dvikalbiais.

Vertėtų pažiūrėti į mūsų 
lietuvių - anglų kalbų suge
bėjimų balansą...
p Vertėtų pažiūrėti į mūsų 
lietuvių - anglų kalbų suge
bėjimų balansą.

Pagalvokime kokiais at-

vėjais kalbame lietuviškai.
Kai reikia rašyti lietuvių 

kalboje, ar apsieiname be 
žodyno?

Ar lietuviškai rašydami 
renkame paprastesnius išsi
reiškimus, negu paprastai 
naudojame anglų kalboje?

Ar vengiame rašyti lietu
viškai iš viso, nes sunku?

Ar verčiame iš anglų kal
bos?

Ar jaučiame žodžių ir išsi
reiškimų stoką?

Ar naudojame idiomati
nius išsireiškimus, imtus iš 
anglų kalbos? (Kartais gir
disi tokie pasisakymai kaip 
’’išbėgau iš laiko” - imtas 
tiesioginiai iš ”1 ran out of 
time”.)

Aišku, visi žinome, kad 
”cat” yra ”katė”, kad 
’’horse” yra ’’arklys”, net 
kad ’’kumelė” reiškia 
’’mare”. Bet, kiek iš mūsų 
žinom kaip pasakyti 
’’beaver”, ’’otter” ar "seal ” 
lietuviškai? O, kaip apie 
’’feelers”, ’’insects”, ’’self
will”, ’’motivation”, ’’intro
spection”, ’’oppression”, 
’’porous”, "intergrative” ir 
t.t. ir t.t...

Toliau, pagalvokime, ko-

Mūsų Pastogės nr. 20 
’’Jaunimo Žodyje” buvo 
paskelbti Australijos jauni
mo atstovai PLJ Kongrese, 
kur paminėtas Eugenijus 
Stankevičius iš Pertho. Pas
tarosiomis dienomis paaiš
kėjo, kad E. Stankevičius 
negali išvykti, ir jo vietoje 
ALJS Valdyba skyrė p. Zitą 
Prašmutaitę. Ji yra melbur- 
niškė, 29 metų, universitete 
baigusi chemijos ir statisti
kos mokslus, veikli lietuviš
kame gyvenime: darbavosi 
skautų Džiugo tunte, vado
vauja Dainavos dainininkių 
grupei, Melb. liet, pamaldų 
metu vargonuoja, Dainos 
Sambūrio choristė ir akom- 
paniatorė. Priklauso Melb. 
jaunimo teatrui ir dalyva
vusi III ir IV Jaunimo kong
resuose.

kia kalba atliekame papras
tus skaičiavimo uždavi
nius?

Kaip išvardiname mėne
sius - angliškai ar lietuviš
kai?

Pagaliau, palyginkime 
lietuvių kalbos ortografinį 
sugebėjimą su anglų kalbos, 
pvz., ar reikia nosinės? ar 
reikia rašyti ”uo” ar ”o’, ”ie” 
ar ”e”?

Pergalvojus šiuos pavyz
džius, paaiškėja mūsų lietu
vių kalbos spragos. Nors jos 
nebūtų vienodos kiekvie
nam, arčiau ištyrus rastu- 
mėm nemažai panašumų 
trūkumuose ir silpnumuose. 
Tie panašumai kyla iš mūsų 
panašaus patyrimo su abiem 
kalbom, kuris nedavė vieno
dų kalbos vystimosi progų, 
anglų ir lietuvių kalboms. 
Vis dėl to, tie, kurie gimė, 
augo ir mokslus įšėjo anglų 
kalba, ją patirdami plačiau- 
siają prasme, negali tai pri
lygti lietuvių kalbos mokėji
me - progų nebuvo!

Lietuvių kalbos statusas, 
mūsų svetimumas anglųi- 
saksų kultūrai iš karto nu
stato griežtas lietuvių ir 
anglų kalbos vartojimo kon
tekstus. Pagrindinis lietuvių 
kalbos vartojimas ribojasi 
šeimos židiniu, giminių ir 
tautiečių tarpusavyje. Jos 
žodynas lieka kasdieninis, 
apimantis šeimyninius san
tykius ir lietuvių kultūros 
reiškinius. Tuo tarpu, anglų 
kalba yra aktyviai naudoja
ma žymiai plačiau; asmeniš
kuose santykiuose su drau
gais, kolegomis ar bendra
darbiais; įvairiuose kasdie
niniuose bendriniuose rei
kaluose; žaidimuose; užsiė
mimuose; pramogavime; ir 
t.t.

Šis nelygumas atskleidžia 
įdomių psichologinių davinių 
žmonių santykiavime. Visai 
nesąmoningai žmogus, kuris 
gali rinktis kokia kalba nori 
išsireikšti, turi stiprų sąvei
kos nusakytoją. Gal šie psi
chologiniai reiškiniai padeda 
suprasti lietuvių kalbos ne
vartojimą jaunimo tarpe, 
net tada, kada sugebėtų 
sklandžiai lietuviškai išsi
reikšti. Dvikalbio pasirink
toji kalba gali pareikšti as
meniškai pajuntamą artumą 
ar atstumą lutam kalbėtojui; 
taip pat, mandagumą ar ne
mandagumą, susidomėjimą, 
įsikarščiavimą ar pan., lygiai 
taip pat kaip pasirinkimas 
”Tu” ar "Jūs” kreipimosi 
formos. Jaunuolio lietuvių 
kalbos naudojimas gali būti 
respekto ženklas - pvz. su 
vyresnės kartos žmogumi; 
bet, bendravime su kitu 
jaunimu, draugystė ir soli
darumas vyksta angliškai, 
ypatingai jei dalyvių kalbos 
valdymas yra nevienodas. 
Kur dalyvių lietuvių kalbos 
sugebėjimas panašus, 
kalbos rinkimasis greičiau
siai bus TEMOS nulemtas; 
pvz. lietuviškai gerai kal
bančių sąmoningas nusista-

Nukelta į 4 psl.
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Jaunimo...
Atkelta iš 3 psl.

tymas naudoti lietuvių kalbą 
santykiavime, gali suklupti 
pasikalbėjimuose apie dar
ną, studijas, techniškus da-
lykus, ir t.t.

Naujos pažinties atveju, 
atsargiai renkamės, kurią 
kalbą naudosime. Lietuvių 
kalbą pasirinksime jei nori
me parodyti savo sugebėji
mą lietuviškai kalbėti, jei 
norime skelbti savo tautinį 
nusistatymą, arba jei nori
me žinių apie kito žmogaus 
lietuvių kalbos sugebėjimą. 
Kai tik pajuntame, kad 
žmogus su kuriuo kalbame, 
prastai valdo lietuvių kalbą, 
pereiname į anglų kalbą iš 
respekto jam, tuo pačiu, pa
rodydami norą tęsti pasikal
bėjimą. Įsivaizduokime, kokį 
stiprų negatyvų psichologinį 
reiškinį parodytų lietuvių 
kalbos vartojimas tokiose 
sąlygose. Kitam užkertam 
kelią pilnai pareikšti savo 
asmenybę!

Šalia amžiaus ir solidaru
mo (ar noro pabrėžti ryšį su 
tam tikra grupe), dvikalbio 
kalbos pasirinkimas gali būti 
nusakytas grupės sudėties 
pasikeitimo. Svetimtaučio 
prisijungimas dažniausiai 
priveda prie kalbos pasikei
timo, kaipo jam iš pagarbos. 
Norint tyčia tą žmogų įžeisti 
ar atstumti, galim toliau 
kalbėti toje kalboje, kurios 
jis nesupranta. Aišku, tai 
gali būti ne vien mandagu
mo klausimas, bet ir noras 
privatumo. Naudojimas 
ateiviui nesuprantamos kal
bos veikia kaip uždanga ir 
atstūmimo reiškinys.

Lig šiol, kalbėjau apie 
ryškų persimetimą iš vienos 
kalbos į kitą. Bet reikia pri
pažinti, kad imigrantų gy
venamojo krašto nuolatinis 
kalbos patyrimas paveikia 
jų lietuvių kalbos grynumą: 
retai kada kalbame neįterp
dami angliškų žodžių ar išsi
reiškimų. Jų dažnumas ir 
spalvingumas juos pastato į 
mūsų kalbos vartojimo prie
kį. Kažkaip nėra lietuvių 
kalboje išsireiškimų lygių su 
sekančiais - ”cool”, ”cute”, 
’’catchy”, "jingies”, ”oh 
boy!”, ”gee whizz”, ’’any
way”, "no kidding”, ir t.t.

Taip pat yra lengviau 
naudoti angliškus žodžius 
negu kurti naujus kur 
trūksta, arba rinktis sun
kesnio lietuvių kalboje pavi
dalo. Tad dažnai girdisi mū
sų pasikalbėjimuose ’’super
market, drycleaner, hard
ware, meeting, home 
delivery, video recorder, 
salad, washing detergent ir

Tokia kalbos mišrainė ne
išvengiama, bet apgailes
taujama, nes tai pirmas Audronė Stepanienė
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žingsnis prie lietuvių kalbos •
smukimo ir siaurėjimo. Čia 
reikia gerai pergalvoti as
menišką nusistatymą kas 
liečia lietuvių kalbos varto
jimą ir išlaikymą. Pastatyti- 
me klausimą:

”AR TAUTINIS SĄMO
NINGUMAS YRA ĮMANO
MAS BE KALBOS?”

Toliau, paklauskime:
’’KIEK GALIME IŠLAI

KYTI TAUTINĮ SĄMO
NINGUMĄ BE KALBOS? 
IKI KOKIO TAŠKO? KĄ 
PRARANDAME?”

Norėčiau pasiūlyti atsa
kymą, arba geriau pasakius, 
mano asmenišką įsitikinimą 
netiesioginiu būdu. Dvikal
bio kalbos pasirinkimo gali
mybės bei psichologinius 
nusakymus jau peržvelgėm. 
Norėčiau dabar atkreipti 
dėmesį į kiekvienos kalbos 
unikumą - tiek struktūroje, 
tiek išsireiškimuose; kad 
tam tikri posakiai neturi ki
toje kalboje tinkamo verti
mo. Iš to galime daryti išva
dą, ne kad viena ar kita kal
ba yra vertingesnė, geresnė 
ar svarbesnė, bet kad kiek
viena pasaulio kalba yra 
SKIRTINGA! Tame skirtin
gume glūdi kiekvienos kal
bos vertybė.

Pažvelkime į tai,ką žmo
gus praranda nemokėdamas 
lietuvių kalbos, šalia anglų 
kalbos. Neturi kreipimosi 
skirtumų sąvokos tarp ”Tu”, 
’’Jūs”, ir "Tamsta”. Vien 

tiktai žodinio paaiškinimo 
anglų kalba neužtenka api
būdinti šių žodžių tinkamą 
vartojimą. Ar žmogus, kuris 
nekalba lietuviškai, gali pil
nai įvertinti daiktavardžio 
linksniavimą, šauksmininko 
vartojimą, mažybinių žodžių 
turtingumą? Pagalvokime, 
kokia lietuvių kalba turtinga 
mažybinių žodžių vartojime, 
ne vien tiktai kreipiantis į 
žmogų, bet ir kalbant apie 
daiktus.

Kalba yra artimai susijusi 
su jos kalbėtojų praeities 
turtingumu - su jos istorijos, 
tradicijų ir dabarties sąvo
kom. Atmetant kalbą, at
metam tam tikrą supratimą 
tos tautos sąvokos gelmių. 
Tiesioginės patirties vietoje 
lieka tik atpasakojimai. 
Trūksta tiesioginės asme
niškos patirties. Tokiu atve
ju, kultūrinis susipratimas 
pradeda skystėti ir susi- 
drumsti.

Kol dar turime kur semtis 
grynuose kultūriniuose šal- 
tiniuosę/ienusigrežkime nuo 
lietuvių kalbos mokėjimo 
kaipo tautinio sąmoningumo 
ugdytojo. Džiaukimės ne 
vien tautinių rankdarbių 
dailumu, bet ir žodiniu kū
rybingumu, kalbos lobiu. 
Gal reikia daugiau atsi
žvelgti į naujas lietuvių kal
bos sustiprinimo ir praturti
nimo priemones - pvz. vieti
nius, intensyvius kalbos

THE PARLIAMENT OF THE 
iSaF COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

JOINT SELECT COMMITTEE 
ON

ELECTORAL REFORM

PAVYKĘS BALIUS
GEELONGE

Geelongo šokėjų grupė, vad. Birutės Liebich. Stovi iš k.: A. Bungardaitė, S. 
McDowell, E. Šutaitė, J. Karpuškaitė, T. Bungardaitė, C. Karpuškaitė. Prieky 
iš k.: G. Pusztai, K. Kymantienė, T. Gailiuvienė ir vadovė B. Liebich.

Jau dvylikti metai, kaip 
Geelongo Liet. Sąjungos 
Klubo rengiamas metinis 
balius. Šiais metais jis įvyko 
gegužės pabaigoje, į kurį 
pribuvo rekordinis skaičius 
dalyvių. Buvo daug kitatau
čių žmonių tautiniais rūbais, 
kas sudarė baliaus etninę 
nuotaiką, tarp jų ir 10 lietu
vaičių. Programoje lietuvai
tės p. Birutės Liebich vado
vybėje pašoko lietuviškų, 
meksikietiškų, čigoniškų šo
kių atitinkamoje aprangoje. 
Vakaras pilnai patenkino 
saviškius ir sužavėjo kita
taučius, o programoje pasi
rodžiusi šokėjų grupė gavo 
užsakymų pasirodyti aukš
tos markės klubuose. Visus 
dalyvius gražiai pasveikino 
Liet. S-gos Klubo pirm. J. 
Gailius ir programoje daly
vavusias apdovanojo.

Buvęs

Stelbiama praktiška veikla
Sena patarlė sako: ’’Kas 

savo prekės negina tą iš 
turgaus išvaro”. Šia patarle 

kursus, apsilankymą Lietu
voje, Vilniaus universiteto 
kursus.

Ieškokime naujų būdų, 
naujo vėjo išlaikyti tautiš
kumą mums gyvą ir giliai 
prasmingą, kad galėtumėm 
išdidžiai pasigirti esą ’’pilnu 
lietuviu lietuviškai kalban
čiu”. 

sekdamos, visos gamybinės, 
verslinės ir įvairiausių kitų 
paskirčių įmonės bei organi
zacijos savo biznio bei pa
tarnavimų reklamavimui 
naudoja milijonus dolerių 
kainuojančias spaudos bei 
TV ekranuose akis apstulbi
nančias reklamas.

Kai kurios mūsų verslo 
įmonės, nors kuklia forma, 
skelbia lietuvių spaudoje 
apie jų teikiamus patarna
vimus. Gi lietuvių organiza
cijos savo veikloje atliktus 
bei numatomus atlikti dar
bus skelbia spaudoje, išryš- 
kindamos tuo savosios veik
los paskirtį, numatomus at
likti darbo planus bei kvies
damos tautiečius jų veiklą 
remti. Pasitaiko, kad kil
niems darbams atlikti 
įsteigtos organizacijos savo 
numatytų atlikti darbų neį
stengia ir, nors nieko pozi-

The Committee has been appointed to inquire into and report 
upon all aspects of the conduct of elections for the Parliament 
of the Commonwealth and matters related thereto, including —

(a) public funding and disclosure of funds; *
(b) franchise and registration of voters;
(c) voting systems;
(d) polling procedures;
(e) legislation governing, and the operation of, the Australian 

Electoral Office;
(f) ballot paper format, and
(g) electoral distribution, procedures and systems.

The Committee is required to report to Parliament by 31 August 
1983.
Written submissions are invited from persons and organisations 
interested in placing evidence before the Committee. Some of 
those making submissions may be asked to give supporting 
evidence at public hearings.
Those intending to make submissions are requested to notify 
the Committee Secretary as soon as possible.
Inquiries and suomissions should be addressed to:

Secretary
Joint Committee on Electoral Reform
House of Representatives
Parliament House CANBERRA ACT 2600
(Telephone (062) 72 6778, (062) 72 6791)

tyvaus nenuveikę, savo įsi- 
steigimo faktu pasilieka 
Bendruomenės veikiančių 
organizacijų šeimoje.

Tokių reiškinių pastebime 
mūsų veiklos metraščiuose, 
bei metinėse bendruomeni
nės veiklos apžvalgose.

Ne be pagrindo pasitaiko 
spaudoje užuominų, prie
kaištaujančių koresponden
tams, kad jie aprašomųjų 
organizacijų veiklą perdėtai 
išgarbina, suteikdami tuo 
didžiausius nuopelnus jų va
dovybėms. Suprantama, 
tokie reiškiniai iškreipia 
faktinąją tiesą, o tą netiesą 

atitaisinėti spaudoje niekas 
nenori: o nenori kartais ir 
dėl to, kad nepavertus mūsų 
spaudos ginčų objektu. Ne
teisingai rašomi išliaupsini- 
mai kartais veiklius bet am- 
bicingesnius bendruomeni- 
ninkus iš aktyvios veiklos 
išstumia į pasyvių stebėtojų 
rolę.

Kaip anksčiau minėta, 
spaudos bendradarbių 
mėgstama rašyti lengvo 
žanro reportažai panaudo
jant medžiagą iš reporteriui 
matytų įvairių parengimų. 
Labai mažai, o dažniausiai ir 
visai nematome platesnės 
informacijos apie praktišką 
bei konkretų darbą dirban
čias bendruomenines orga
nizacijas, todėl jų veikla bū
na nustelbta^ proginių veik
los aprašymų šešėlio.

Dėlto negalima kaltinti 
spaudos bendradarbių, kad 
J'ie ne viską mato ir ne vis- 
;uo domisi. Čia tenka ne-

Nukelta į 5 psl. ,

4



Šio šimtmečio viduryje 
(1950 - 60) spaudos darbuo
tojai, redaktoriai, žurnališ- 
kai, reporteriai ir visi, kurie 
sau duoną pelnė iš spaudos, 
darbo, pergyveno baimę dėl 
ateities, nes radijo ir televi
zijos įtaka grasino spaus
dintam žodžiui, kurio po 
Antrojo pasaulinio karo 
reikšmė žmonijos komuni
kacijoje buvo pasiekusi vir
šūnę. Ypatingai televizija 
atėmė, ne tik didelę dalį 
skaitytojų, bet ir talentin
giausius bei iškiliausius žur
nalistus ir reporterius, kurie 
suvilioti nauja komunikaci
jos technika ir žymiai ge
resniu atlyginimu, perėjo į 
naują sritį. Atrodė, kad 
spausdinto žodžio reikšmė 
modernaus žmogaus 
gyvenime praras iki šiolei 
turėtą pagrindinę rolę ne tik 
perduodant žinias, bet ir 
poilsiui reikalinga skaityba 
bus išstumta radijo balso ir 
televizijos ekrano. Šie nuo
gąstavimai dalinai pasitvir
tino, bet spausdintas žodis 
išliko įtakingu, ypatingai 
laikraščiai, kurių tarpusavės 
komunikacijos negali at
sverti radijo (Talk back) 
perduodami tiesioginiai 
telefoniniai pokalbiai su 
klausytojais, o televizijos 
žiūrovų atsiliepimai dar ir 
šiandien nesurado sklan
džios ir patogios formos, pa
laikymui ryšio tarp žiūrovo - 
stebėtojo ir stoties.

Stelbiama...
Atkelta iš 4 psl.

rūpestingumo priekaištą 
primesti tų praktišką darbą 
dirbančių organizacijų va
dovams.

Jau eilė metų veikia Lie
tuvių Bendruomenės Spau
dos Sąjunga. Jos veiklos 
memorandume išvardinta 
visa eilė leistų Sąjungai at
likti darbų. Iki šiol tačiau 
neteko girdėti apie Sąjungos 
veiklą, be Mūsų Pastogės 
leidimo, nors jos veiklai 
praplėsti esą buvę teikta 
tam tikrų sugestijų.

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija Talka jau 
baigia savo dvidešimt ant
ruosius veiklos metus. Apie 
Talkos dvidešimtmečio ju
biliejinį metinį susirinkimą 
spaudoje ne tik platesnio 
raportažo ir bet ir mažiausios 
užuominos nebuvo. Gi iš pa
teiktų metinių veiklos apys
kaitų ir iš susirinkimo nuta
rimų matoma, kad Talka 
veikia pasigėrėtinai, iš 
gauto pelno tūkstantines 
dolerių sumas aukodama ir 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės reikalams.

Spaudoje buvo skelbta, 
kad ir Talkos skyriai Ade
laide ir Sydney kvietė ten 
gyvenančių narių susirinki
mus, nors tik informacinius. 
Tačiau ar tie susirinkimai 
įvyko ir apie ką juose buvo 
informuojamasi ar kas dis
kutuota, vietos korespon
dentai tyli; nors žinoma, kad 
spaudos bendradarbių esa
ma net tiems skyriams va
dovaujančiųjų tarpe.

Šia pat proga tenka pami
nėti, kad ir Talkos dvide
šimtmečiu! paminėti metinis 
narių susirinkimas buvo 
pravestas be jokios jubilie
jinės nuotaikos: ar čia Tal

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
V. Koras

Ši komunikacijos techni
kinė pažanga, kas liečia mū
sų spaudą, beveik jos nepa
lietė. Didesnėse kolonijose 
įsisteigusios radijo translia
cijos lietuvių kalba, muzika 
ir daina tik dalinai užpildė 
spaudos paliktas spragas; 
greitesnio susižinojimo ir 
informacijos. Spaudos atlie

kos valdyba stokojo orga
nizaciniai etinės nuovokos, 
ar buvo kokių kitų motyvų. 
Paprastai jubiliejiniuose or
ganizacijos susirinkimuose į 
garbės prezidiumą pakvie
čiami tos organizacijos stei
gėjai ar daugiausia prie jos 
organizacinio darbo prisidė- 
jusieji asmenys. Šiame jubi
liejiniame susirinkime buvo 
pasielgta priešingai: Talkos 
steigėjai palikti ”Už durų”, o 
į garbės prezidiumą pa
kviesta iš tolimesnių vieto
vių - Sydney ir Adelaide at
vykę nariai. (Įdomu, kuo jie 
Talkos veiklai nusipelnė?).

Teisingai Mūsų Pastogėje 
nurodoma, kad spaudoje 
paskelbtais rimtais straips
niais ateityje nagrinėjąs et
ninių grupių veiklą istorikas 
pasinaudos kaip neabejoti
nais faktais. Dėl to, greta 
lengvo žanro apie proginę 
organizacijų veiklą rašomų 
reportažų, tinkamomis pro
gomis, vertėtų pažvelgti ir į 
esminius organizacinės 
veiklos bruožus.

Viešais parengimais ne- 
sireiškiančių o tyliai prak
tišką bendruomeninį darbą 
atliekančių organizacijų va
dovai turėtų daugiau infor
muoti savo narius bei mūsų 
bendruomenę apie savo 
veiklą bei įvykusius joje tei
siniai statutinius pakeiti
mus. Paskutiniame Talkos 
metiniame susirinkime buvo 
užsiminta, kad esąs pakeis
tas kooperatinių kredito 
draugijų įstatymas. Sąryšy
je su tuo, bus pasikeitimų ir 
Talkos įstatuose, tačiau iki 
šiol Talkos valdyba savo na
rių apie tai viešai nepainfor
mavo. Va, tokiu valdybos 
administraciniu nerangumu 
pati jos veikla kitų organi
zacijų požiūriu lieka nu
stelbta, neprogresyvi.

Liudas Barkus 

kamo darbo, mūsų problemų 
gvildenimo, polemikos vienu 
ar kitu klausimu, įvykių 
vertinimo ir kritiškų atsilie
pimų radijo laidos nepajėgė 
perimti.

Nekalbėsiu apie spaudos 
reikšmę ir įtaką žmogaus 
gyvenime, nes šiuo klausimu 
yra pakankamai literatūros,

Lietuviai
Amnesty International

Kovo 8 d. Tarptautinė 
Amnestija (Amnesty Inter
national) išleido savo trečią 
pranešimą apie psichiatrijos 
piktnaudojimą prieš politi
nius ir sąžinės kalinius. Ja
me rašoma, kad nuo 1977 m., 
kai Pasaulinė Psichiatrų Są
junga (WPA) pasmerkė tokį 
piktnaudojimą, Sovietų Są
jungoje į psichiatrines ligo
nines buvo prievarta užda
ryta 110 asmenų. Sovietinės 
direktyvos apie ’’visuomeni
niai pavojingų ir psichiniai 
nesveikų” asmenų uždary
mą į psichiatrines užsienio 
psichiatrų griežtai kritikuo
jamos dėl medicininės pre
cizijos stokos; direktyvose 
taip pat nenurodyta, kaip 
reikia suprasti ’’pavojingų 
visuomenei”. Sovietiniai pa
reigūnai nuolatos prasilen
kia su savo valdžios nuosta
tais apie tokių asmenų už
darymo procedūrą. O nagri
nėdami politines bylas, so
vietiniai teismai beveik 
visada priima ne tik psichi
atrinės komisijos išvadas, 
bet ir jos rekomendacijas.

Amnesty International 
pranešime paminėti šie lie
tuviai: Zita Kirsnauskaitė, 
Dr. Algirdas Statkevičius, 
Voldemaras Karoliūnas 
(Kavaliūnas?) ir Arvydas 
Čekanavičius. Apie pirmuo
sius du rašoma: ’’Sekantys 
pavyzdžiai rodo už ką prie
varta uždaroma į psichiatri
nę... nusiskudimas aukš
tiems pareigūnams apie jos 
chroniško nefrito (inkstų li
gos) gydymo lygį (Z. Kirs
nauskaitė, 1978). Įsijungi
mas į neoficialią... Helsinkio 
grupę (lietuvis psichiatras 
Dr. Algirdas Statkevičius). 

ir šiandien niekas neabejoja, 
kad spauda formuoja ir pa
laiko nuotaikas, laimi ar 
Eralaimi rinkimus, pasiner

ia ar išteisina, iškelia ar 
sužlugdo asmenybes, perka 
ir parduoda ne tik prekes, 
bet ir idėjas, įsitikinimus, 
kartais net ir religijos dog
mas bei doktrinas.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
spauda gana gausi. Ypatin
gai JAV leidžiami mėnesi
niai žurnalai, savaitraščiai ir 
net du dienraščiai. Australi
joje be dviejų savaitraščių 
dar leidžiami paskirose vie
tovėse biuletiniai, brošiūros 
ir informacijų lapeliai, ku
riuose spausdinami vietos 
skelbimai, pranešimai ir ki
tokia informacija. Dėl jų 
reikalingumo ir naudingumo 
ne kartą buvo užsiminta. 
Retas kuris iš mūsų skaito 
daugiau negu porą savait
raščių ir žurnalų. Daugiau
sia prenameruojamės ir 
skaitome savo savaitraščius, 
nes juose aprašomas mūsų 
gyvenimas, o kartais ir 
mūsų pačių darbai bei atsie- 
kimai.

♦ * *
Prieš porą metų Kanadoje 

leidžiami ’’Tėviškės Žibu
riai”, redaguojami kun. Pr. 
Gaidos, atspausdino seriją 
straipsnių, pasisakymų ir 
nuomonių apie žydų naikini
mą Europoje prieš ir per 
Antrąjį pasaulinį karą. Žy
dai tvirtina, kad per tą lai
kotarpį, maždaug dešimt 
metų (1935-45), buvo išžu

dyta 6 mil. *jų tautiečių. 
Keisčiausia, kad pagrindinė 
ir vienintelė šių žudynių’ 
kaltininkė Vokietija ar

Apie Karoliūną (Kavaliū
ną?) pranešime skaitome: 
’’Psichiatrai vertė Sovietų 

■ sąžinės kalinius atsisakyti 
savo įsitikinimų - tai buvo 
sąlyga jų paleidimui. Pvd., 
1979 m. pradžioje, daktarai 
pažadėjo perkelti Voldema
rą Karoliūną iš Černia- 
chovsko specialios psichiat
rinės į reguliarią psichiatri
nę. Tačiau jis nebuvo per
keltas. Daktarai pareiškė 
giminėms, kad jie nepaten
kinti jo elgesiu, nes jis, lie
tuvis katalikas ’’nuolatos 
meldžiasi ir sako, kad jis gy
vens taip, kaip Dievas nori”.

Arvydas čekanavičius 
taip aprašomas: ’’Nuo 1977 
m. Sovietų Sąjungoje taip 
pat buvo nubausti ir kiti as
menys, iškėlę viešumon so
vietinės psichiatrijos nau
dojimą politiniams tikslams. 
Jų tarpe yra psichiatrinio 
piktnaudojimo aukos, jas 
paleidus, pranešusios (So
vietų Sąjungoje veikiančiam 
neoficialiam) komitetui apie 
jų traktavimą. Pvd., 31 m. 
amžiaus lietuvis, medicinos 
studentas, Arvydas čekana
vičius, paleistas iš psiciatri- 
nės, kur jis praleido šešerius 
metus, 1979 m. balandžio 
mėn. parašė laišką minėta
jam komitetui. Jis buvo pir
mą sykį areštuotas 1973 m., 
po kratos jo bute, kurios 
metu buvo konfiskuoti jo ei
lėraščiai ir į magnetines 
juosteles užrašytos užsienio 
radiio laidos. Vos tik para
šęs laišką, 1979 m. birželio 
mėn. jis vėl buvo uždarytas 
psichiatrinėn, kur jam buvo 
švirkščiami stiprūs neuro- 
leptiniai vaistai, čekanavi
čius buvo paleistas rugpjū- 

vokiečių tauta paliekama 
šešėlyje ir ieškoma kaltinin
kų kitų tautų tarpe. Lietu
vių tauta kaltinama už žydų 
žudymą 1941-44 m. Lietu
voje. Kaltinama visa tauta 
ne pavieni asmenys, kurie 
vieno ar kito sumetimo ve
dini dalyvavo žydų naiki
nime. "Tėviškės Žiburiuose” 
vykusioje polemikoje iškilo 
ir kitas aspektas, kuris iki 
šiolei mažai mūsų spaudos 
tebuvo paliestas; kiek žydų 
lietuviai išgelbėjo nuo su
naikinimo? Šio klausimo žy
dai nenori ir nesvarsto, o 
taip pat vengia užsiminti 
žudynes ir deportacijas lie
tuvių, Sovietų pirmosios 
okupacijos metu, kuriose 
žydų tautybės žmonės gau
siai dalyvavo, padėdami 
okupantui. Žydų naikinimo 
polemiką užsitęsė beveik 
dvejus metus, nei vienai pm 
sei nenusileidžiant, neprisi- 
imant metamų kaltinimų. 
Polemika užsibaigia pa
reikštais kaltinimais vieni 
kitiems. Atsirado vienas ki
tas ir lietuvis, kuris stojo 
žydų pusėn. Tarp jų neseniai 
iš Lietuvos atvykęs Tomas 
Venclova.

Įdomu tai, kad Lietuvoje 
leidžiamoje spaudoje dėl žy
dų žudymo nėra kaltinama 
visa lietuvių tauta, bet tikrai 
pavieni asmenys, daugiausia 
išeiviai.

Prieš porą mėnesių Ade
laidėje, senose parlamento 
patalpose, įrengtame Pietų 
Australijos Parlamento mu
ziejuje, specialiai įruoštame 
forume, ’’Speaker’s Corner”, 
kuris prieinamas visiems be 
išimties, vienos dešiniojo 
sparno organizacijos buvo 
suruošta paroda, kurioje 
kruopščiai išdėstytose len
telėse, schemose ir grafose, 
pasiremiant įvairiais davi
niais, įrodoma, kad žydų 
buvo sunaikinta ne 6 mil.,
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čio mėn., bet netrukus buvo 
vėl areštuotas už tai, kad 
’prieš aštuonerius metus įsi
vedė telefoną svetimu var
du’. Dabar jis neribotam lai
kui uždarytas į specialią psi
chiatrinę Černiachovsko 
mieste”.

Vasario mėnesį, kai 
Amnesty International pra
nešimas buvo išsiuntinėtas 
šios organizacijos nariams, 
sovietų psichiatrai išstojo iš 
Pasaulinės Psichiatrų Są
jungos (WPA). Spėjama, 
kad Sovietų valdžia tuomi 
norėjo užbėgti už akių liepos 
mėnesį įvyksiančiam WPA 
suvažiavimui Vienoje, kurio 
metu buvo rengiamasi So
vietus oficialiai pašalinti iš 
Sąjungos.

The Christian Science 
Monitor (1983.HI.16) cituoja 
vieną sovietinės psichiatri
jos piktnaudojimo žinovų, 
įtakos universiteto profeso
rių Harvey Fireside, kurio 
nuomone ’’psichiatrinių ka
linių” Sovietų Sąjungoje 
daugiau, negu Amnesty In
ternational nurodomi 313 
asmenų. Jo duomenimis, 
apie 1000 asmenų kalinami 
specialiose psichiatrinėse, o 
dar 10.000 ^žmoniškesnėse” 
reguliariose psichiatrinėse 
ligoninėse.

(ELTA)
WAWAW ^WWVWVVW

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
VWWVWMMWVVVVVWWtfM
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Gerb. p. Redaktoriau,
Mūsų Pastogės Nr. 23 ra- 

portaže ”ALB Viršūnių kon
ferencija” paskelbta apgai
lėtina klaida. Jūsų bendra
darbis rašo: ’’Baltic Council 
Easiūlė remti Tasmanijoje 

udžiamą HELLP organiza
cijos žurnalą Baltic News, 
bet paramos dėl nežinomų 
priežasčių atsisakyta” .

Iš tiesų yra atvirkščiai: 
Baltic Council pranešė 
HELLP organizacijai, kad 
Baltic Council norėtų finan
siniai paremti Baltic News” 
leidimą, bet pirma nori su
žinoti: 1) iš kur ’’Baltic 
News” gauna žinių, 2) kam, 
kur ir kaip ’’Baltic News” 
yra siuntinėjama ir 3) nori 
gauti ’’Baltic News” pilną fi
nansinę atskaitomybę.

Ši informacija surinkta ir 
pasiųsta Baltų Tarybai Syd- 
nejuje, bet iki šiol iš jos ne
sulaukta nė cento. Gi nuola
tiniai ’’Baltic News” skaity
tojai žino gerai, kad HELLP 
aukų neatmeta. Net ir iš 
Gough Whitlam’o priėmė $ 
250.

Pastarasis Baltic Council 
of Australia posėdis įvyko 
gegužės 27 d. Sydnejuje. To 
posėdžio protokole 2 (d) 
pastraipoje įrašyta: ’’The 
Secretary of Baltic Council 
advised that he had written 
to (the Editor of ’’Baltic 
News”) concerning the 
Sublication of ’’Baltic 

lews”. On 27-th of May he 
telephoned (the Editor), 
who confirmed that he had 
received the letter and had 
replied to it on 24-th May. In

Spaudos...
Atkelta iš 5 psl.

bet tiktai vienas ar dar ma
žiau ir visas ’’holocaust” yra 
žydų išgalvota pokarinė 
reklama, ieškanti nenusi
pelnytos užuojautos.

Adelaidės abiejuose dien
raščiuose, televizijoje ir per 
radiją pasigirdo žydų pro
testai, pasipiktinimai ir rei
kalavimai muziejaus vado
vybę šią parodą tuojau už
daryti, o jos suruošėjus pa
traukti teismo atsakomy
bėn. Muziejaus vadovybė 
atsisakė parodą uždaryti ir 
leido jai tęstis iki numatyto 
termino. Spaudoje nepagai
lėta vietos, ginant žydus ir 
apie juos paskelbta nemažai 
žinių. Vienoje dienraščio lai
doje rašoma, kad šiandien 
pasaulyje yra 14 mil. žydų iš 
kurių 6 mil. gyvena JAV, 
dvigubai daugiau negu Izra
elyje ir 70.000 Australijoje. 
Straipsnis užbaigiamas žy
dišku sąmoju: ’’Paklausk 12 
žydų klausimą, gausi 13 
skirtingų atsakymų”.

* * *
Neseniai ’’Mūsų Pastogė

je” vyko gyvos diskusijos 
dėl lietuvių sporto klubuose 
tautinio sąmoningumo sto
kos. Daug kalbėta, daug tie
sos ir netiesos pasakyta, net 
"MP” redaktorius apkalti
namas šmeižiąs sportinin
kus. Kadangi šiuo klausimu 
redaktorius diskusijas nu
traukė, tai jos persimetė į 
’’privačią” akciją prieš ”MP” 
redaktorių. Sekant abiejų 
šalių išvedžiojimus, argu
mentus ir net priekaištus, 
tenka pastebėti, kad iš ”MP” 
redaktoriaus pusės jokių 
kaltinimų ar šmeižimų dėl 
sportininkų veiklos nebuvo.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
that letter he (the Editor of 
’’Baltic News”) had ex
pressed his appreciation of 
the Council’s support of 
’’Baltic News’f and 
welcomed its further assis
tance. It was resolved to 
discuss the matter further 
at the next meeting (of 
Baltic Council)”.

Taigi, HELLP dėkojo jau 
iš anksto, bet Baltic Council 
dar nieko galutino nenu
sprendė ir šiemet nė vieno 
cento neprisiuntė.

Jei ateityje atsiras pana
šios ’’nežinomos priežastys”, 
maloniai prašome brangius 
tautiečius, o ypatingai ’’vir
šūnes” tuoj pat atsiklausti 
mūsų. Su Tasmanija susi
siekti yra lengva ir pigu: te
lefonu vakarais už 26 centus 
galima kalbėti visą minutę!

Svarbiausia vengti nesu
sipratimų, nes kažkam kaž 
kur baisiai nepatinka ’’Baltic 
News". Ir tas ’’kažkas” labai 
apsidžiaugs, jei mes patys 
pradėsime leisti nepagrįstas 
replikas ’’Baltic News” 
adresu.

’’Baltic News” Redakcija 
P.O. Box 272, Sandy Bay, 
Tas. 7005

Gerb. Redaktoriau,
Dėl rašomų spaudoje 

straipsnių yra ir gali būti 
įvairių nuomonių, bet į juos 
oponuojančių minčių pa
grindimas turėtų būti argu
mentuotas. Va, ALB Krašto 
Tarybos 18 sesijos rezoliuci
ja: Australijos Lietuvių 
Fondo reikalu: ”... išklau
siusi Australijos Lietuvių

Redaktoriaus pareiga yra 
stebėti ir sekti mūsų bend
ruomenės gyvenimą ir 
iškelti pasitaikančias nege
roves, bandant mūsų veiklą 
kreipti bendruomenei nau
dinga linkme. Tad dažnai 
nukrypstantiems nuo tei
singo kelio, tenka priminti 
išeivijos užduotis ir parei
gas, kurias, jei save laikome 
lietuviais, privalome atlikti.

Kad mūsų sporto klubuo
se nyksta lietuviškas sąmo
ningumas ir lietuvių kalba, 
tai nėra jokia paslaptis. Tai 
pripažįsta ir Melbourno 
sporto klubas, kuris sten
giasi palaikyti savo narių 
tarpe lietuvių kalbą gyvą, 
bet dalinai sutinka, kad neį
manoma jaunimo užimpo
nuoti lietuvybe, kai reika
linga siekti pagrindinio klu
bo tikslo - laimėti varžybas.

Tenka apgailestauti, kad 
organizacija, kurioje yra su
sibūrę tiek daug lietuviško 
jaunimo, nepajėgė išauginti 
sąmoningų lietuvių sporto 
vadovų, kurie suprastų mū
sų tautos dabartinę padėtį ir 
uždavinius išeivijoje, sten
giantis juos derinti su spor
tine veikla.

* * *
Mūsų ’’parlamentas” — 

ALB Taryba kas antri metai 
susirenka viename iš dides
niųjų Australijos miestų. 
Paskutinis toks suvažiavi
mas įvyko Melbourne 1982 
m., Kalėdų — Naujųjų Metų 
laikotarpyje. Kaip ir visuo
met, suvažiavimo darbot
varkėje vyravo pranešimai, 
diskusijos dėl pranešimų, 
naujos valdybos rinkimai. 
Sunku šiuose suvažiavimuo
se išgvildenti įvairius, kad ir 
labai opius mūsų bendruo
menės klausimus. Dauguma 
ALB Tarybos narių tam 
nėra pasiruošė ir atvyksta 

Fondo 10-ties metų (1973-82) 
apžvalginę ataskaitą įverti
na A.L. Fondo svarbų bend
ruomenei darbą” ir t.t. ir 
’’remti jį įnašais ir kitais bū
dais”.

Pirmas dalykas Aust. 
Lietuvių Fondas (nors kito
kiu pavadinimu) įsteigtas ne 
1973 m. bet 1967 m. spalio 28 
d. Dėl to buvo rašyta M.P. ir 
1979 m. Australijos Lietuvių 
Fondo susirinkimo prezidiu
mui buvo įteiktas įrodomais 
dokumentais paremtas tuo 
reikalu pareiškimas. Tačiau, 
specialiai fondo reikalus 
tvarkyti išrinktoji valdyba 
laiko save šio fondo steigėja 
ir šios garbės jokiu būdu ne
išsižada.

O kodėl gi remti tik ALF? 
Kodėl neraginama remti 
Lietuvių Namų , Lietuvių 
Kooperatinės Kredito 
Draugijos ’’Talkos”. Juk 
Lietuvių Namai teikia ALB 
atstovų suvažiavimams pa
talpas, ’’Talka” po penketą 
tūkstančių kasmet teikia 
bendruomenei piniginės 
paramos!

Renkama parašai, kad 
būtų atidaryta prie Austra
lijos universiteto Lietuvių 
Kalbos Katedra, bet negvil
denamas klausimas, kas toje 
katedroje lietuvių kalbą 
studijuos. Verkiama, kad 
savaitgalio mokyklos tuštė
ja ir kas metai drebama, kad 
tebevegetuojantys lietuvių 
kalbos kursai dėl mokinių 
stokos bus uždaryti.

Ruošiama Chicago U.S.A. 
įsteigti prie universiteto Li
tuanistinę Katedrą. Šios ka- 

tiktai išklausyti pranešimų, 
juos priimti ir išrinkti naują 
valdybą. Bandyta įvesti 
paskaitas ir po jų diskusijas, 
bet be pasisekimo; ’’parla
mentarų’ tarpe nesulaukta. 
susidomėjimo.

Paskutiniame ALB Tary
bos narių suvažiavime buvo 
patiekti kai kurie mūsų sta
tuto pakeitimai - papildy
mai. Juos patiekė buvusioji 
ALB Krašto Valdyba. Siū
lyta statutą papildyti saki
niu: ’’Bendruomenei negali 
priklausyti tie, kurie prita
ria Lietuvos okupacijai”. Šį 
papildymą ALB Tarybos 
nariai išdiskutavę atmetė, 
nes antrame statuto parag
rafe aiškiai yra nusakyti 
Bendruomenės tikslai: ’’Kol 
mūsų tautos kamienas yra 
pavergtas ir Lietuvos vals
tybės suverenumo vykdy
mas sustabdytas, kiekvienas 
ALB narys reiškia lietuvių 
tautos ryžtą būti laisva ir 
nepriklausoma ir aktyviai 
dalyvauti Lietuvos laisvini
mo darbe”. Argi nepakan
kamai aiškiai statutas nusa
ko mūsų pareigas? O parag
rafas 4-tas pabrėžia ’... są
moningai nusikaltę statutui, 
nustoja būti ALB nariais”.

Penkiems mėnesiams 
praėjus< ’’Tėviškės Aidų” 21 
numeryje Albinas Pocius 
rašo: ’’žodžiai ir jų prasmė 
visai aiški, tačiau išmintin
gos atstovų galvos nepajėgė 
suprasti jų svartosateičiai ir 
30 atstovų nedrįso pakelti 
rankos prieš okupantą”. To
liau Albinas Pocius rašo apie 
Šventąją Dvasią, kuri nepa
siekė atstovų širdžių, apie 
gėdą visiems užsienio ir net 
Lietuvos pogrindžio lietu
viams, apie Rusijos konsulą 
ir jo draugus, kurie stebėjo 
suvažiavimą, apie buvusią ir 
dabartinę Australijos vy
riausybes, kurios susidomė- 

tedros išlaikymui tenka su
rinkti šimtus tūkstančių 
dolerių. Paskaitykime 1972 
m. ’’Aidų” Nr. 1-2, p. 50 prie 
Fordham universiteto vei
kusių lietuvių kalbos pas
kaitų likimą. Kiek jas lietu
vių lankė, kiek buvo dėta 
pastangų tas paskaitas išlai
kyti ir, pagaliau, paskaitos 
buvo sustabdytos.

Šalia ruošiamos steigti 
prie Chicago univ. Lituanis
tinės Katedros, 1982 m. 
kovo 4 d. ’’Laisvosios Lie
tuvos” nr 5, psl. 9 rašoma, 
kad Kent State Universitete 
jau 1970 m. lituanistinės 
programos buvo pradėtos ir 
sėkmingai plečiamos; ten 
esą surinkta didžiausias rin
kinys lietuviškų knygų. Ži
nomi bendruomenininkai, 
kaip prelatas J. Balkūnas

Atsargiai su elektra
Oficialiais duomenimis 

vien tik Australijos NSW 
valstijoje pereitais metais 
per neatsargumą su elektra 
žuvo 26 žmonės. Valstijos 
elektrinės energijos autori
tetai perspėja gyventojus 
laikytis griežčiausio atsar
gumo ypač naudojantis na
miniais elektriniais reikme
nimis. Energijos autoritetai 
perspėja visus laikytis kuo 
didžiausio atsargumo duo
dami šių nurodymų:

Ypatingai atsargiai elgtis 
su naminiais elektriniais 
prietaisais, ypač kontakte su 
vandeniu. Atminkite: elekt
ra ir vanduo yra nepaprastai 
pavojinga mišrainė.

Labai atsargiai reikia elg
tis su elektros laidais ope
ruojant išorėje, ypač leng
vai apsirengus ar be tinka
mo apavo.

Būk atsargus dirbdamas, 
kai virš galvos eina elektros 
vielos.

Rūpinkis, kad namuose 
visa elektrifikacija, ypač 
namų apyvokoje lankstūs 
laidai ir jungikliai būtų pati
kimi: juos nuolat reikia pa
tikrinti. Pakeisti nepatikimą 
ar abejotiną laidą nauju. Vi
sus su elektra didesnius 
darbus pavesk specialistui 
elektrikui. Perspėk visus 
šeimos narius elgtis su 
elektriniais prietaisais kuo 
atsargiausiai ir jeigu yra 
įtartinų dalykų, geriau kad 
jų neliestų ir nevartotų.

jo šiuo balsavimu ir tai, kad 
pasekmes pajusime netoli
moje ateityje ir t.t. ir t.t.

Jei tai rašytų asmuo, ku
ris neturi jokio supratimo 
apie Bendruomenę, statutus 
ir mūsų veiklą, sakyčiau, 
nežino ką rašo. Dabar rašo 
buvęs ALB Krašto V-bos 
pirmininkas! Daryti užmeti
mus ir grasinti kažkokiomis 
Pasekmėmis visiems ALB 

arybos nariams yra rimtas 
kaltinimas ir peršiasi tiktai 
vienintelė išvada, kad ra
šantysis yra pasimetęs ir 
nebesusigaudo situacijoje. 
Taip pat kyla mintis, kad 
ano straipsnio autoriaus, 
kaip ir visų atstovų, nepa
siekė Šventoji Dvasia netik 
širdies, bet ir proto, jei ker
štaujama dėl per suvažiavi
mą neišsipildžiusių ’’garbės 
lūkesčių”.

♦ ♦ ♦

Taigi spaudos puslapiuose 
užtinkame visokiausių 
kurijozų, kurių nei radijas 
(nebent Sydnejaus), nei 
televizija mums nepajėgia 
suteikti. 

įeina į ruošiamą šiai minčiai 
paremti įsteigtą fondą ir t.t.

Kaip suminėta, ir šiame 
akademinio švietimo rūpes
čių darbe esame pasimetę: 
nežinome vieni, kur kiti ei
name.

Reikia tikėti spaudoje 
skelbiamomis žiniomis. 1979 
m. Austr. Lietuvių Fondo 
išleistame leidinyje Mokslo 
Keliais, Vilniaus universite
to 400 metų sukakčiai pa
minėti, psl. 55 rašoma: "Lie
tuva su Lenkija 1920.X.18 d. 
pasirašė Suvalkuose taikos 
sutartį...” Gaila, kad rašant 
apie Vilnių nežinoma gėdin
gosios sutarties pasirašymo 
datos, dėl kurios sulaužymo 
spalio 9 d. susitelkdavom 
tylos minutei.

L. Barkus

Būna ir taip...
Birželio 16 d. popiežius 

pradėjo savo aštuonių dienų 
vizitą Lenkijoje, savo gim
tajame krašte. Pranešama, 
kad iš vyriausybės pusės 
popiežiui nedaryta kliūčių ar 
suvaržymų. Milžiniškos mi
nios dalyvauja pamaldose ir 
seka. Savo pamoksluose ir 
kalbose popiežius vengia 
liesti politikos, nors kietais 
žodžiais pabrėžia, kad tauta 
turi būti laisva ir valdžia 
turi būti tautos tarnyboje. 
Šalia oficialių susitikimų po
piežius turėjo poros valandų 
privatų pokalbį su Jeruzels- 
kiu, bet iš to neduota oficia
laus komunikato.

*** ’ Z
Pietų Amerikoje Peru 

valstybėje pastaruoju metu 
pasireiškė daugybė sabotažo 
veiksmų, už kuriuos kalti
nami komunistai. Prasidėjo 
akcija prieš komunistus 
ypač sostinėje Limoje.

♦♦♦

Japonijoj visi gyventojai 
turi televizijos priimtuvus ir f 
virš 60% automobilius.

♦♦♦

Japonijoje koncertuoda
mas Rytų Vokietijos solistas 
N. Peschke atsisakė grįžti į' 
rytų Vokietiją ir apsigyveno 
Vak. Vokietijoje.

♦**

Nors Indija yra priėmusi 
sovietų ginklavimosi siste
mą, bet sutikdama įvairių 
kliūčių ieško papildymų 
Amerikoje, ypač nori gauti 
tankų ir lėktuvų.

Elgeta beldžiasi į duris iš
maldos. Šeimininkė teisinasi 
neturinti smulkių.

Elgeta: - Bet ponia, aš 
kaip išmaldą priimu ir stam
bius...

— Tu toks jaunas, ber
niuk, ir jau rūnkai. Aš galė
čiau būti tavo tėvu.

— Būtų labai gerai, — sa
ko jaunuolis: — mano moti
na jau seniai našlauja...

Lietingą vakarą draugai 
kalbasi: — -Reikėtų labiau 
gatves apšviesti. Tiek daug 
balų...

Jo draugas: — Bet, broly
ti, šviesa balų nenusausina.
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V. Baltutis

Nesėkminga diena
t (Feljetonas)

Visuomet buvau abejin
gas prietarams ir visokiems 
nusidavimams, kuriais pa
dorūs piliečiai gąsdinami, o 
bailesnieji net įtiki, kad 
burtai ir kerai bei užkalbėji
mai gali pakreipti tavo laimę 
ar nelaimę.

0 jų yra tokia daugybė; 
pradedant juodos katės per
bėgimu skersai kelio ir bai
giant ryte išlipimu ne ta ko
ja iš lovos. Prie to viso pri
dėjus sapnus, mėnesio 
13-tos dienos penktadienius, 
laimingas ir nelaimingas 
skaitlines, horoskopus, pra
našystes bei nujautimus, 
taip, kad iš ryto nubudus, 
nebežinai ar sulauksi 
vakaro.

Istorija paprasta ir trum- 
Ea. Mano artimiausias bičiu- 

s, dar iš Vokietijos lageri
nių dienų, buvo tiek prieta
ringas, kad keisdavo kelio
nės kryptį, likdavo namuose 
jei bent koks, kad ir mažiau
sias ženklas rodydavo gali
mą nelaimę ar nemalonumą. 
Tokio prietaringumo veikia
mas iki šios dienos išliko iš
tikimas viengungystei. Įvai
rios pastangos surasti jam 
gyvenimo draugę buvo tuš
čios, atsimušdavo lyg į ak
meninę sieną. Visiems jis 
turėjo tą patį atsakymą:

— Ne arklys, pavadžio 
man nereikia ir laisvę bran
gimu labiau negu šiltus šei
mos patogumus...

Kad ši istorija nenusitęstų 
perilgai, kas dažnai atsitin
ka, šį įvykį jums perduosiu 
chronologine tvarka. 
Neatsimenu kelintam mano 
gimtadieniui suėjus, nuta- 
rėmes su žmona (aš bendrai 
vienas jokių nutarimų neda
rau) atšvęsti mano gimta
dienį tą dieną, kaip kalendo
rius rodo, nekeliant jo į vi
siems svečiams patogų sa
vaitgalį. Gimtadienį šventė
me antradienį.

Šioje vietoje reikia šiek 
tiek nukrypti paaiškinant 
kai kurias smulkmenas. 
Kaip jau žinome, moterys, o 
ypatingai ištekėjusios, ne
gali pakęsti laisve besi
džiaugiančių vyrų; taip ir 
mano bičiulio viengungystė 
žmonai buvo lyg pašinas ne
patogioje vietoje. Žmonos 
draugė, dar Lietuvoje gyve
nusi toje pačioje gatvėje, 
praradusi ketvirtą vyrą, 
dairėsi, ieškodama gyveni
mo draugo, saulėlydžio va
landoms praskaidrinti. Ši 
moteriškė pakviesta į mano 
gimtadienį, kurį> kaip jau 
minėjau, neatidėję savait
galiui, šventėme antradienį.

Gimtadienio vaišėms 
žmona ypatingai stropiai 
ruošėsi; iš didelių juodų sly
vų išėmusi kauliukus, pri
grūdo lašinių bryzelių. Vi
dury stalo gulėjo didžiulis 
kalakutas, perpjautu- pilvu, 
keptų obuolių ir ananasų 
gabaliukų apspistas. Šali

mais, išpūstu viduriu, sto
vėjo molinis butelis, kurio 
pareiga buvo palaužti mano 
bičiulio viengungišką bud
rumą.

Bičiulis pakviestas, lyg 
nujausdamas atsiprašinėjo, 
patiekdamas šimtus rimtų ir 
nerimtų priežasčių, bet 
žmonos prispirtas pasidavė 
ir antradienio pavakare at- 

,vyko. Kažką burbtelėjęs, 
{>akišo man dovaną ir šypte- 
ėjęs skausminga šypsena, 

prisėdo, prieš tai, kaip jo 
įprasta, patraukdamas kel
nių kiškas iki kelėnų, ap
nuogindamas šeriais apau- 
dusias blauzdas. Po trumpos 
valandėlės suskambo durų 
varpelis ir man jas atvėrus, 
su plačia šypsena, keturiais 
sluoksniais dažytu veidu, 
priklijotomis peteliškės dy
džio blakstienomis, giliai 
kirptu drabužiu, smulkaus 
kikenimo kratoma, stovėjo 
mano žmonos draugė, dar 
Lietuvoje gyvenusi toje pa
čioje gatvėje:

— Sveikinu burbuliuką 
gimimo dienos proga, — ap
kabinusi pabučiavo į abu 
žandus, palikdama dideles 
raudonas žymes ir 
pastūmusi mane į šoną, žen

VISI MŪSŲ DARBAI, SIEKIAI IR PASTANGOS 
ATSISPINDĖS ALB METRAŠTYJE.

AR JAU PARĖMEI METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ?

LIETUVIAI AUSTRALŲ 
TURNYRUOSE

Sydnejaus lietuvių šach
matininkų klubą pagrindi
niuose metiniuose turny
ruose atstovauja trys liet, 
klubo komandos.

Reprezentacinė A klasės 
komanda po keturių žaidimo 
ratų turi keturis pralaimėji
mus. Komandos kapitonas 
pirmosios lentos žaidėjas V. 
Patašius pirmame rate su
žaidė lygiomis prieš tarp
tautinį meisterį N. Levin. 
Antrame rate prieš geriau
sią Australijos šachmatinin
ką, kandidatą į didmeiste- 
rius Ian Rogers pralaimėjo.

Antroje komandos lentoje 
Dr. I. Venclovas iš keturių 
partijų vieną laimėjo ir tris 
sužaidė lygiomis. Visi jo 
priešininkai su aukštais 
įvertinimais ir visi buvę 
NSW čempionai. Jam gali
mybė iškilti į reprezentaci
nės komandos pirmą vietą.

B rezervo komandoje at
siekti du laimėjimai ir vie
nas lygiomis. Atskirų žaidė
jų rezultatai: V. Augustina- 

gė į kambarius. Žmona ją 
pasitiko ir abi glebėsčiavosi 
kalbėdamos kartu:

— Tavo vyras, pupyte, vi
sai nepasenęs. Gerai pri
žiūri!

Norėjau atsakyti, kad tai 
doro gyvenimo išdava, bet 
susivaldžiau, žinodamas 
žmonos ir jos draugės liežu
vių aštrumą.

Žmona be didelių įžangų 
pristatė mano bičiulį:

— Viengungis nė karto 
nevedęs, žvalgosi...

Viešnia padavė bičiuliui 
rankutę, gražiai per riešą ją 
išriesdama, o bičiulis suė
męs ją abiem rankom, 
pliauškėjo bučiniais. Visiš
kai neviengungiškas elge
sys.

Prisilaikant chronologinės 
eilės, gimtadienio, kuris 
buvo antradienį nenukeltas į 
savaitgalį, vaišės vyko kuo 
sklandžiausiai. Mano bičiulis 
sėdėjo šalia žmonos drau
gės, gyvenusios Lietuvoje 
toje pačioje gatvėje, o iš dę- 
šinės teko man užimti vietą. 
Nesu regėjęs mano bičiulio, 
kurio visas dėmesys buvo 
nukreiptas į viešnią, tokio 
suskystėjusio. Beatodairis 
patarnavimas: kiekvieno 

vičius ir V. Šneideris iš ke
turių partijų laimėjo po du 
taškus.

V. Augustinavičiui išvy
kus į Pasaulio Liet. Dienas 
Čikagoje klubo sekretoriaus 
pareigas eis Stasys Rimkus. 
Jo adresas: S. Rimkus, 107 
Station St., Fairfield 2165, 
tel. 723 930.

* • *
Visi šachmatų klubo na

riai, dar neapsimokėję NSW 
Šachmatų S-gos metinio 
mokesčio $ 20, prašomi ne
delsiant tai padaryti iki lie
pos 1 dienos. Pinigus priima 
sekretorius S. Rimkus.

Australijos Šachmatų Fe
deracija deda žygių pravesti 
1984 metų pasaulio šachma
tų olimpiadą Melbourne. Tas 
priklausys nuo rėmėjų, nes 
olimpiados paruošimui ir 
pravedimui reikia virš mili
jono dolerių.

Prenumeruokite 
j "Musę Putogf” 

patiekalo siūlymas, gėrimo, 
ypatingai vyno papildymas. 
Kavos puoduko ašelė pati 
įsikabino į viešnios dažytus 
nagus. Geriant šampaną, 
žodį tarė mano lagerinių 
dienų bičiulis:

— Mielas viengungiško... 
atsiprašau, vingiuoto gyve
nimo kelio bendrakeleivi, 
žavingoji ir tik pažintoji 
viešnia! — šioje vietoje bi
čiulis reikšmingai pažvelgė į 
viešnią, — maloningoji Šei
mininke! Ieškau žodžių, ku
riais galėčiau išsakyti, ką 
šiandien jaučia mano širdis, 
— ir vėlei žvilgsnis į mano 
žmonos draugę, — šia ne
kasdieniška proga noriu iš
reikšti mūsų be dėmės bi
čiulystę. Gyvenimo sukūrių, 
posūkių ir audrų blaško
mas tu išlikai ištikimas pri- 
siegai, kurią laisva valia, 
niekieno neverčiamas, silp
nybės valandoje prisiėmei. 
Kur tave gyvnimo kelias 
benuvestų, prisimink 
Vokietijos lagerį ir tavo bi
čiulį, o taip pat ir mūsų... 
mūsų... na ir mūsų bičiulys
tę!

Viešnia pradėjo ploti, su
šukome valio, o ’’ilgiausių 
metų” bičiulis iškriokė solo.

Vaišėms pamažu kalstant, 
bičiulio ranka atsidūrė ant 
viešnios apvalaus kelio. Mo
linio butelio gėralas veikė. 
Viešnia, visu kūnu atsisuku
si į mano bičiulį, čirškėjo 
tik retkartčiais pastųmda- 
ma į mane tuščią stiklą pa
pildymui. Gėriau ir aš, ką 

ALB Metraščio reikalu
AR JAU PARĖMEIĄUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ?

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

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

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

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

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

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

V. Baltutis
1 Belinda Street, 

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN CHRONICLE vardu.

Australijos Lietuvių Metraščio Išleidimo 
Komisija

veiksi negėręs; pakeldamas 
stiklą į viešnios man atsuktą 
nugarą ir iškirpimą, kuris 
baigėsi paskutiniu padoriu 
stuburkaulio slanksteliu.

Vaišės baigėsi vėlai ir 
šiandien neprisimenu kas ką 
išlydėjome. Po savaitės ga
vau pakvietimą į, iš Vokieti
jos lagerinių dienų bičiulio ir 
mano žmonos, gyvenusios 
toje pačioje gatvėje, drau
gės vestuves. Vestuvės įvy
ko antradienį, nenukeliant 
jų į savaitgalį, kuris būtų vi
siems svečiams patogesnis.

Porą dienų prieš vestuves 
užsukau trumpam reikalui. 
Bičiulio veidas sutamsėjęs, 
amžiaus brūkšniai išryškėję, 
o nerūpestinga viengungio 
šypsena dingusi. Dar man 
nespėjus paminėti reikalo, 
bičiulis tyliu balsu prabilo:

— ši visa velniava yra ta
vo kaltė. Aš nuo piemens 
dienų žinojau ir vadovavausi 
nujautimais. Visos stambio
sios nelaimės mane ištinka 
antradieniais. Žipok, kad 
antradienis yra blogiausia 
savaitės diena.

— Kodėl? — paklausiau.
— Todėl, kad antradienis 

nėra nei savaitės pradžia, 
nei jos vidurys, nei pabaiga.

Šioje vietoje nutrūko 
mano bičiulystė, o žmonos 
draugė, gyvenusi dar Lietu
voje, toje pačioje gatvėje, 
išvyko ilgesniam laikui į 
saulėtas pakrantes.

Sokeris visame pasaulyje per Channel 0/28

. » ♦ , » ■ v ♦ ' ' > • ‘ ' • ■ - • • -
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Informacija
ALB KRAŠTO GARBĖS 

TEISMAS
Pereitame ALB Krašto 

Tarybos suvažiavime iš
rinktasis Krašto Garbės 
Teismas prieš kelias savai
tes buvo susirinkęs posė
džio, kurio metu pasiskirs
tyta pareigomis: Garbės 
Teismo pirmininkas Izido
rius Jonaitis, sekretorius 
Bronius Stašionis ir nariai 
Aleksandras Mauragis, 
Anskis Reisgys ir Vincas 
Kazokas. Garbės Teismo 
adresas: 18 Glocester Rd., 
Epping, N.S.W. 2121.

IŠLEIDOME Į PL DIENAS

Birželio 19 iš Sydnejaus. 
išlydėjome gana gausią lie
tuvių grupę į Pasaulio Lie
tuvių Dienas Čikagoje, jų 
tarpe PLB Seimo atstovai, 
Jaunimo Kongreso dalyviai 
ir eilė privačių keliautojų, 
prisiderinusių prie išvykos 
grupės. Grupėje priskaito- 
ma gerokai virš šimtinės

SYDNEJAUS SAVAITGALIO MOKYKLOS TĖVAI IR VALDYBA 
maloniai kviečia visus įsavaitgalio mokyklos vakarą
liepos 9 d., šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Namuose Bankstowne.

Programoje ”VIENGUNGIO TRAGEDIJA”. Atliks Linksmieji Broliai ir 
tėveliai.

Gros gera muzika, vyks turtinga loterija.
Įėjimas $ 3 asmeniui.
Dalyvaukime gausiai! Atminkite: vakaras rengiamas lietuviškos mokyklos 

naudai!

Kinijos Guangdongo pro
vincijoje lokalinė valdžia iš
leido potvarkį, pagal kurį, 
šeima tegalinti turėti tik 
vieną vaiką ir įvedama pri- 

5 sterilizacija irverstinė sterilizacija 
abortai.

Lankydamasis Maskvoje 
Suomijos prezidentas 
Mauno Koivist pasirašė su 
Sov. Sąjunga 20 metų abiejų 
kraštų draugystės sutartį. 
Taip pat numatoma pra
plėsti bendradarbiavimą 
ūkinėje srityje.

PADĖKA

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems draugams, bi
čiuliams ir organizacijoms sveikinusiems mane žodžiu, 
laiškais, telefonu, telegramomis ir gėlėmis mano moksli
nio veikalo premijavimo proga.

Su džiaugsmu priimu jūsų visų linkėjimus, jaučiu jūsų 
moralinę paramą ir tikiuose ir ateityje jūsų nenuvilti.

Dėkinga
Genovaitė Kazokienė

CANBERRA
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

CANBERROJE 

Birželio Trėmimų minėji
mas surengtas birž. 19 d. 
kartu su kitais pabaltiečiais. 
Šįmet pamaldos už ištrem
tuosius buvo laikomos Šv. 
Petro -liuteronų bažnyčioje, 
Reid su kun. K. Hartmann. 
Giedojo estų ir latvių chorai.

Vėliau oficialioji minėjimo 
programa vyko Lietuvių 
Klubo salėje. Estė R. Berg
man, programos pravedėja, 
paprašė visus sugiedot Aus
tralijos himną, po to apylin- 

■kės Valdybos pirm. A. Bal
sys tarė atidaromąjį žodį, 
iškeldamas 1941 m. birželio 
įvykius. Sekė tylos minutė. 
Toliau kalbėjo svečiai: 
Keston College kun. Dr. J.
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keliautojų. Gaila, į bendrą 
išvykstančių išlydėjimą iš 
lėktuvo nebuvo išleisti Mel
bourne ir Adelaidės keliau
tojai į aerodromo svetainę. 
Sydnejiškius, canberiškius 
ir keliautojus iš Brisbanės 
palydėjo gausus būrys iš
vykstančiųjų artimųjų ir bi
čiulių. Net spontaniškai 
pravestas visų susibūrimas 
ir pareikšti išvykstantiems 
linkėjimai ’’gero vėjo” ir lai
mingai sugrįžti. Kalbėjo 
ALB Krašto Valdybos vice
pirmininkas Dr. B. Vingilis, 
Syd. Apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis. Atsisveikindamas 
Kr. Valdybos pirm. inž. V. 
Bukevičius padėkojo vi
siems išlydėjusiems už lin-
kėjimus pareikšdamas, kad 
jie pasiryžę tinkamai atsto
vauti bendruomenę tikėda
masis iš to visiems palankių 
rezultatų.

PADĖKA

Paremdami sportininkų 
išvyką į JAV lietuvių sporto

DŽIUGO” TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS RUOŠIAtradicinį balių
Melbourne Lietuvių Namuose liepos 9 d., šeštadienį, 7 vai.

* Gros geras orkestras.
* Užkandžiai.
* Puiki karšta vakarienė.
Stalų užsakymus priima: Zigmas Jokūbaitis, tel. 848 7754. Narcizas Rama

nauskas tel. 877 4570.
Kaina $ 10. Pensininkams ir studentams $ 7.

LAUKIAME VISŲ LIETUVIŲ IŠ MELBOURNO IR APYLINKIŲ!

Eddy ir kun. Dr. R. Withy- 
combe, miesto Tarybos 
pirm. G. Cornwell, demok
ratų partijos atstovas D. De 
Graaf ir kun. K. Hartmann. 
Savo kalbose atjautė mūsų 
tautą dėl besitęsiančios 
okupacijos ir persekiojimo, 
davė vilčių ateičiai. Kun. Dr. 
Withycombe painformavo 
apie Keston College ir tiks
lus, t.y. rinkti žinias apie re
liginį gyvenimą, tikinčiųjų 
persekiojimą už geležinės 
uždangos.

Po to Apyl. V-bos vice- 
pirm. Dr. K. Kemežys pas
kaitė K. Bradūno poezijos 
anglų kalba, sekė estų choro 
dvi dainos, piano solo ir 
minėjimas baigtas visų trijų 
tautybių himnais.

Dalyvavusieji toliau pra
leido valandą kitą prie kavos 
puodelio ar vyno stiklo.

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16—18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414) J

Liepos 3 d., sekm., 2.30 vai.
TURGUS

daug prizų! Ateikite ir išbandykite 
savo laimę ir kartu praleisite malonią 
popietę.

Liepos 9 d., šešt., 7.30 vai.
SAVAITGALIO MOKYKLOS 

METINIS BALIUS 
Programoje ’’Senbernio byla”

Įėjimas 3 doleriai

. Klubo nariams: jūsų Klubo nario mokestis už 1982/83 metus sumokėtas ligi 
birželio 30 d. Už 1983/84 metus $ 10 nario mokestį ir pakeisti nario ženklą pra
šome asmeniškai Klube darbo valandomis arba paštu adresuojant: Lithuanian 
Club Ltd. P.O. Box 205, Bankstown 2200.

šventę Melbourne Varpo 
Klubui aukojo:
Skautininkų Ramovė $ 30
D.L.K. Vytenio šaulių

kuopa $ 200 
$ 30 
$100 
$ 50 
$ 20 
$ 20

E. Seženis 
Pranas Mikuličius
V. Žukauskas
J. Pranckūnas
J. Meiliūnas

mus 
neuž-

kad 
per 

buvo

Nors tą dieną oras buvo ne
palankus, tačiau pabaltiečiai 
dalyvavimu buvo skaitlingi 
tiek bažnyčioje, tiek salėje,; 
kas parodo, kad 
palietusios nelaimės 
mirštamos.

Reikėtų pažymėti, 
lietuvių pusvalandis 
vietos 2 XX radiją 
paskirtas paminėjimui trė
mimų: Dr. Kemežys trans
liavo tai progai pritaikintą 
muziką ir davė išsamų pra
nešimą anglų kalba apie de
portacijas.

Vietos laikraštyje ’’The 
Canberra Times” pasirodė 
skelbimai apie įvykstančias 
Eamaldas ir ių tikslą. Birže- 

o 17 d. laidoje įdėtas laiš
kas antrašte BALTIJOS 
TAUTŲ INKORPORAVI
MAS Į USSR. Laišką pa
sirašė prof. Dr. R.F Miller iš 
Australijos Universiteto ir 
šeši kiti. Birželio 20 d. nu
meryje — A. Kramiliaus 
laiškas antrašte PABALTI
JO TAUTOS.

Dabartinis Apyl. Valdy
bos pirm. Alberto Balsio ini
ciatyva vis daugiau randama 
australų tarpe įtakingų as
menų, kurių pagalba, kaip ir 
šiuo atveju, yra labai reikš
minga ir vertinga kovoje už 
tautos egzistenciją.

Visiems mieliems aukoto
jams Varpo sporto klubas 
nuoširdžiai dėkoja.

Varpo Klubo Valdyba

PAJIEŠKOJIMAS

Tautietis Stasys Bareiša, 
gyvenąs Amerikoje (7207 
So. Fierfield Ave, Chicago, 
BĮ 60629, U.S.A.) pajieško 
Australijoje gyvenančių 
draugų Stasio ČIBIRO ir 
Broniaus ŠIRVAIČIO. Pa- 
jieškomieji malonėkite atsi
liepti aukščiau paduotu ad
resu.
MELBOURNE

Birželio trėmimų minėji
mas Melbourne pradėtas 
lietuvių radijo pusvalandžiu 
birželio 19 d. Jį pravedė 
jaunuoliai Loreta Petraitytė 
ir Andrius Vaitiekūnas. Jie

Mūsų Pastogei prisiųsta 
paminėti kanadiečio lietuvio 
žinomo muziko ir kompozi
toriaus Aleksandro Stan- 
ke-Stankevičiaus (jis muzi
kiniame pasaulyje žinomas 
Alexandre vardu) naujausia 
jo lengvosios muzikos kūri
nių plokštelė ’’Let it Out”. 
Gimęs Montrealyje Alek
sandras laikomas atsigimu
siu muziku. Jis pradėjo mu
zikos mokytis nuo 4 metų 
amžiaus, o 9 metų jau įstojo į 
konservatorijos piano klasę. 
Vėliau NcGUl universitete 
baigė kompozicijos ir diri

mūsų Pastogė
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skelbia savo nuožiūra. Už skel- Jį 
bimų tumu neatsakoma. Qro

VIETOJ

Pagerbiant a.a. inž. Leo
ną Sabutį vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei skiriu 10 dolerių. 
V.A. Kardelis. Ačiū.

Pagerbdami a.a. inž. 
Leoną Sabulį vietoj gėlių 10 
dolerių Mūsų Pastogei au
kojo Milda ir Vytautas Bu- 
kevičiai. Ačiū.

nėra matę Lietuvos ir neiš
gyvenę anų siaubingų bol
ševikinio teroro dienų. Savo 
programoje jie suminėjo V. 
Kudirkos ”Varpo” tautos 
atbudimą nepriklausomam 
gyvenimui, priminė būdin
gesnius rezistencijos bruo
žus, kur buvo sudėta gausių 
gyvybės aukų. Tokios pas
tangos juo labiau vertinti
nos, kad mūsų jaunimas 
nėra pasyvus.

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 23 p. 

M. Ivinskienės padėkoje mi
rus sūnui Algirdui Ivinskiui 
pastebėta klaida: drauge su 
motina dėkoja velionio bro
lis Vidas Ivinskis, ne Vytau
tas Ivinskis, kaip buvo 
skelbta. Suinteresuotus ma
loniai atsiprašome. Red.

gavimo studijas. Yra para
šęs muzikos filmams, ir TV 
pastatymams. Jis vienas iš 
Kanados pagarsėjusios mu
zikinės studijos ’’Quality” 
steigėjų, dirba ir su lietu
viais. Tarp jo išleistų plokš
telių paminėtinos Ginos 
Čapkauskienės dainų ir arijų 
plokštelė, Kalėdinių giesmių 
plokštelė ir kt.

’’Let it Out” plokštelė 
gaunama: Quality Records 
Limited, 480 Tapscott Rd., 
Scarborough, Ont. M1B 
1W3, Canada. Tuo pačiu ad
resu gaunama ir solistės Gi
nos Čapkauskienės plokšte
lė.

i $20
irastu paštu $24 

$35 
$50

Pripted by Rotor Press Ltd.
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