
Pagaliau prisipažino
Rugsėjo 1 d. į sovietinę mas iki jis buvo numuštas, 

teritoriją nuklydęs Pietų Aiškinimas, kad numušto 
Korėjos lėktuvas su 269 ke- keleivinio lėktuvo rusai ne- 
leiviais sovietų pakrančių • atskyrę nuo karinio lėktuvo 
apsaugos buvo nušautas ir visai nepatikimas.
—. .i-- __ i±i_l— •— Vakariečiai daugumoj 

pritarė nutraukti orini susi
siekimą su Sov. S-ga 60-čiai 
dienų ir neįsileisti sovietų 
keleivipių lėktuvų. Ameri
kos prez. R. Reagan, užim
damas ir aiškiai vakarams 
vadovaudamas priešsovieti- 
nėje akcijoje siūlė ir daugiau 
sankcijų, ypač ekonominėje 
srityje, tačiau atrodo, visi 
kiti būdai nubausti sovietus, 
eilei vakarų kraštų nepriim
tini, ypač tiems, kurie ne
jaučia didesnio sopulio. Iš 
269 korėjiečių numuštame 
lėktuve keleivių dauguma jų 
buvo korėjiečiai ir japonai, 
jų tarpe 37 amerikiečiai. 
Amerikos užimta pozicija 
prieš sovietų beatodairinį 
sauvaliavimą liudija kad .jau 
laikas liautis sovietams nuo
laidžiauti ir pataikauti, nes

visi keleiviai su lėktuvo įgu
la žuvo. Dėl tokio barbariško 
veiksmo visas pasaulis suju
do, tik Sovietų Sąjunga tuo 
reikalu tylėjo. Kai buvo ne
abejotinai nustatyta, po sa
vaitės sovietai prabilo. Pri- 
sipažindami, kad tai jų są
moningas darbas, jie savo 
išvedžiojimuose teisioginiai 
apkaltina Ameriką, nes 
esą Amerikos žvalgyba nu
kreipė korėjiečių keleivinį 
lėktuvą skristi pro strategi
niai ypač jautrias sovietų 
tolimuose rytuose sritis 
žvalgybos tikslais. Tokių so
vietų pasiteisinimų Vaka
ruose niekas nepriima už 
gryną pinigą, nes korėjiečių 
lėktuvui nukrypus į šalį ir 
patekus į sovietų teritorinę 
erdvę lėktuvas tuoj buvo 
sovietų pastebėtas ir seka-

Naujoji
’’Aušra”

Ką tik paminėjome prieš 
šimtą metų lietuvių tautą 
žadinusios "Aušros” jubilie
jų. Sąlygos, kurioje "Aušra” 
buvo leidžiama, šiandien ir 
vėl pasikartoja: caristinė 
okupacija pasikeitė į komu
nistinę ir lietuvių tautinei 
gyvybei vėl gręsia pavojus.

Prieš aštuonerius metus 
Lietuvoje pradėjo eiti pog
rindžio ’’Aušra”, pasiryžusi 
ir šiandien tęsti prieš šimtą 
metų pirmosios "Aušros” 
pradėtą darbą: žadinti tautą 
ir siekti jai šviesesnio ryto
jaus.

Kaip "Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, taip ir ’’Aušra” 

leidžiama nepaprastai sun
kiomis sąlygomis, daugelio 
darbuotojų laisvės ir net 
gyvybės kaina. Ji slapta pa
siekia Vakarus ir iš jos išei
vijos lietuvių periodinė 
spauda persispausdina žinių 
ir straipsnių. 

Kad išeivijos lietuviai pil
nai suprastų okupuotos Lie
tuvos gyvenimą, ten vyk- 

. domą dvasinį ir fizinį geno
cidą, Akademinės Skautijos 
Leidykla perspausdina išti
sus ’’Aušros” numerius at
skirais tomais. Jau išleista 
keturi tomai (kiekviename 
tome sutalpinta po 5 "Auš
ros” numerius).

‘ Akademinio Skautų Sąjū
džio Sydnejaus Skyrius savo 
metinę šventę skiria Sydne
jaus lietuvių artimesniam 
supažindinimui su šiuo 
brangiu Lietuvos pogrindžio 
leidiniu. Tai įvyks spalio 9 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Lietuvių Klube.

Minėjimą praves fil. J. 
Viliūnienė. Po minėjimo visų 
dalyvių draugiška kavutė. 
Maloniai kviečiame visus 
Sydnejaus lietuvius atsilan
kyti.

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Sydnejaus 

Skyrius

A. GALDIKAS — LIETUVA.

tokia prisitaikymo politika 
tik kelia sovietinius apeti
tus. Net ir Australijos vy
riausybė aiškiai užėmė anti- 
sovietinę poziciją ir ryšium 
su tuo susirūpino pačios 
Australijos saugumu ir jos 
gynyba.

Iš kitos pusės pačių sovie
tų teisinimasis ir amerikie
čių apkaltinimas pasaulio neį 
tikino ir po šito įvykio Sov. 
S-gos prestižas labai nu
smuko. Pagaliau galėjo ir ir 
palankiausi prosovietiniai 
pasekėjai įsitikinti, kad 
Kremlius su niekuo nesi
skaito net ir tokiais kraštu
tiniais atvejais, kai įtarimų 
vardan šaltakraujiškai au
kojama keli šimtai žmonių.

TAUTOS ŠVENTĖ IR ’’AUŠRA”
V. Kazoko žodis Tautos Šventės minėjime

Dar nepriklausomoje Lie
tuvoje minint Vytauto Di
džiojo 500 metų karūnacijos 
sukaktį, 1930 metais įvestoji 
Tautos Šventė buvo grin
džiama istoriniu įvykiu. 
Betgi tautos sąvoka yra 
daug platesnė, ir jos vin
giuotoj istorijoj buvo eilė 
lemtingų įvykių, kurie lygiai 
minėtini ne tik atskirais at
vejais, bet ir šventėmis. 
Nors 1930 metų tautos va
dovybė ir valstybės vyriau
sybė Vytauto Didžiojo su
kakties proga greičiausiai 
sukaktuvinio entuziazmo 
Bagauta ir įvedė Vytauto 

lidžiojo sukaktuvinę šven
tę, pavadindama! ją Tautos 
Švente, bet jau pats vardas 
’Tautos” ženklina ne vieną 
kurį tautai reikšmingą įvykį, 
bet visą tautos egzistenciją. 
Štai dėl ko laiko eigoje ir 
naujų įvykių šviesoje šitoji 
šventė įgijo naują - visos 
tautos prasmę plačiausia 
apimtimi. Joje gali būti tal
pinami visi tautai reikšmingi 
posūkiai, istoriniai ir net da
barties įvykiai, kuriuose da
lyvauja arba įjungta visa 
tauta.
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AUSZRA,

Dra. Rassanawir_ziu.

Laikrasxiis. >ss:leidziajn;

Dr. J. Basanavičius

O kadangi kiekviena 
šventė savo esmėje yra at- 
siekimų ir džiugesio ženkle, 
todėl šventėmis pabrėžiami 
ir iškeliami paprastai tokie 
tautai reikšmingi įvykiai, 
kurie turi visai tautai tei
giamos reikšmės. Nešven
čiame Vytauto pralaimėjimų 
nei Lietuvos nupuolimo 
švenčių, bet švenčiame Vy
tauto vainikavimo, Vasario 
16-sios šventės, drauge per 
jas paminime tokias reikš
mingas visai tautai sukaktis, 
kaip vysk. M. Valančius, 
’’Aušros” pasirodymo ir t.t.

Nors ir nesėkmingas buvo 
Vytauto Didžiojo vainikavi
mas karaliumi per lenkų 
klastingas žabangas, vis tik 
Vytautas didžiųjų to meto 
Europos galybių jau buvo 
pripažintas karaliumi ir tuo 
pačiu Lietuva įrikiuota į pir
maujančių kraštų eiles, ki
taip nebūtų buvus Vytautui 
siunčiama karaliaus karūna.

Po Vytauto prasidėjo Lie
tuvos smukimas ir tautos 
merdėjimas, trukęs ilgus 
amžius ligi galima sakyti 
vysk. M. Valančiaus ir Dr. J. 
Basanavičiaus. Šie du vyrai 
ir yra tautos istorijoje po 

Vytauto tie kertiniai akme
nys, lietuvių tautą atgaivinę 
ir pastatę ant kojų. Vysk. M. 
Valančius lietuvius išmokė 
skaityti ir rašyti. Jo autori
tetas visoje tautoje buvo 
tiek galingas,. be1 prieštara
vimų pakluso visa tauta ne
bojant jokios rizikos ir aukų. 
Ypač tą liudija jo įvestos pa
rapijinės mokyklos, lietuvių 
nublaivinimas ir jo paties 
pradėta ir palaiminta knyg
nešių gadynė.
Kiekvienam įvykiui, kad jis 
būtų sėkmingas, reikia ir 
laiko pribrendimo. Turėjo 
praeiti beveik 50 metų po 
Valančiaus, iki horizonte 
pasirodė naujas lietuvių 
tautos milžinas Dr. Jonas 
Basanavičius. Ir kaip tik lai
ku: tauta jau buvo išmokyta 
rašto, sakytume, apsišvie
tusi bet jai dar trūko vieno 
pagrindinio elemento - tau
tinio sąmoningumo, be kurio 
tauta nežino ką su savimi 
daryti ir visados lieka tik ki
tų įrankiu be savo nusista
tymo ir valios. Dr. Jonui 
Basanavičiui ypač rūpėjo 
tautoje sužadinti tautinį są
moningumą, pabrėžti ir iš
kelti tautines ambicijas, kas 
prieš tai buvo nustelbta ir 
užgožta svetimos, mūsų at
veju lenkų kultūros. Todėl 
jis ir sukaupė visą dėmesį į 
lietuvių kalbą, kaip esminę 
tautinę žymę ir į tautos isto
riją, kuri atskleidžia tautos . 
praeitį ir sužadina pasidi
džiavimo savo kilme ir kieno 
yra esamo laiko lietuviai pa
likuoniai. Drauge negalima 
išleisti iš akių didele Danga 
per Europą persiritusios 
nacionalinio atgimimo ban
gos, sužadintos dar Napole
ono karų. Šita idėja visos 
lietuvių tautos dar nebuvo 
pasiekusi, bet Basanavičius: 
suprato, kad laikas ir lietu
viams kaip tautai atsibusti ir
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Ar verta ir prasminga
Išeivijos lietuvių dabar

ties veikloj galioja dvi sąvo
kos, kuriomis išreiškiama 
visa mūsą veikla ir tautinis 
pasireiškimas. Tai KOVA ir 
AUKA. Jos abi ne tik kad 
nėra ir negali būti išskiria
mos, bet viena kitą paremia 
ir papildo, nes kaip vandens 
negali pasidaryti be deguo
nies ir vandenilio, kas che
miškai sudaro vandenį, taip 
ir kiekviena kova reikalinga 
aukos, nes kova neįmanoma 
be aukos, ir auka be kovos 
netenka tikslo ir prasmės. 
Kiekviena kova grindžiama 
auka ir kiekviena auka re
miasi kova. Kas kovoja, tas 
ir aukojasi, ir kas aukoja, tas 
lygiai aukojasi ir kovai.

Pažvelkime į mūsą veiklą. 
Nepraeina beveik nė vienas 
mūsų susirinkimas, minėji
mas ar kitoks viešesnio po
būdžio parengimas be ko
vingos deklaracijos, tokios 
kovos priminimo, skatinimo, 
pabrėžimo. Kovą'keliame ir 
pabrėžiame memorandu
muose, veiklos planuose, 
apyskaitose. Patys vieni 
kitus raginame kovoti už 
tautos laisvę už lietuvybės 
išlaikymą, už kultūrinius 
siekimus ir at siekimus. Iš 
mūsų deklaracijų, iš vieni 
kitiems skatinimų kovai, iš 
karingų šūkių tūlas pašalie
tis galėtų susidaryti nuo
monę, kad esame karo sto
vykloje, iš kurios kiekvienu 

' momentu patrauksim į pasi
ilgtą žemę.

Bet lengva kovoti salėse, 
scenoje, estradoje kur labai 
pigu kalbėti apie kovą arba 
vaidinti kovojančius. Jaut
resni pasižiūrėję ar pasi- 
Idausę net susigraudina žo
dinės kovos narsa, betgi tas 
graudulys lygiai kaip ir ko-' 
votojų narsa ten pat ir pasi
baigia.

O tai yra vien tik dėl to, 
kad mes sėdime karo veži
me, kuris neturi nei amuni
cijos, nei kuro. Kitaip sa
kant, mūsų kova taptų reali 
ir vaisinga, jeigu tuos šūks
nius lydėtų auka. Kiekvienai 
kovai juk reikia aukos, au
kos neapskaičiuotos ir besą
lyginės. To mums reikia, bet 
šito mums labiausiai ir 
trūksta. Be aukos štabuose 
išbrėžti frontai lieka nepa
siekti, gyvybinės pozicijos 
neapgintos.

Kaip tik dėl to mūsų kova 
už tautos laisvę pasireiškia 
vien tik pamokančių lapelių 
pasiuntimu vietinėms vy
riausybėms, mūsų tiesiogi- 

Mielam ir brangiam bičiuliui
Dr. VYTAUTUI KIŠONUI 

mirus, jo visiems artimiesiems ir giminėms reiškiu gilią 
užuojautą.

Juozas Kapočius

tis frontas - lietuvybės išim
kymas - kasdien vis labiau 
trupa. Gi kova reikalauja 
besąlyginės aukos, o mes 
duodame tik trupinius, tik 
tarsi išmaldą. Tad ir ne
nuostabu, kad dažnas tokį 
mūsų aukojimą ar pasiauko
jimą taikliai pavadina uba
gavimu. Iš tikro išmalda ga
lioja, kaip atsikratymas, gi 
auka - angažavimasis. Duo
dami išmaldą negalvojame 
palaikyti ubagystės ir neke
tiname papildyti ubagų eilių, 
bet tik juos mandagiai at
stumiame karitatyvine for
ma. Tuo tarpu aukodami 
mes patys angažuojamės 
tam, kam toji auka skiriama, 
tam pritariame ir net ri
kiuojamės į bendrą frontą tų 
kovotojų kurie patys besą
lyginiai aukojasi kovai. Ki
taip sakant, aukotojas pri
lygsta kovotojui, tačiau 
duodąs išmaldą neprilygsta 
elgetai!

Bet kovos sėkmingumas 
priklauso nuo paties tikslo, 
už ką kovojama. Nėra kovos, 
kuri būtų pati sau tikslu. 
Todėl juo aukštesniais idea
lais pagrįsta kova, juo tokiai 
kovai auka nėra perdidelė.

Mūsų kovos tikslas yra 
tautos laisvė ir lietuvybė. 
Tai kiekvienam sąmoningai, 

Tautos Šventė ir ’’Aušra”
Atkelta iš 1 psl.

sąmoningai pareikšti savo 
valią. Jau tuo laiku buvo pa
kankamai lietuvių inteligen
tų, kurie ta kryptimi veikė 
partizaniškai uždaruose ra
teliuose, per kuriuos jų 
veikla dar totaliai nepasiekė' 
visos tautos. Reikėjo spau
dos, reikėjo laikraščio, tokio 
laikraščio, kuris sąmonintų 
tautą ir lietuvius vėl grąžin
tų į istoriją, kurioje lietuviai 
jau eilę amžių neturėjo jokio 
vaidmens. Ir taip Dr. J. 
Basanavičiaus rūpesčiu ir 
pastangomis 1883 m. kovo 
mėn. Lietuvos padangėje 
sušvito ’’Aušra”, nors pra
džioje ir labai nuosaikiomis 
idėjomis, bet esmėje sukė
lusi tautoje revoliuciją ir su
žadinusi savarankumo ir po
litinių ambicijų.

Negalima sakyti, kad 
Crieš’’Aušrą” Lietuvoje ne- 

uvo spaudos. Jos buvo, tik 
prieš tai leidžiama spauda 
ribojosi labai siaurais, visos 
tautos nepagaunančiais in
teresais. AAušra” kaip tik 
buvo pirmasis lietuviškas 
laikraštis, grindžiamas visų 
pirma tautiniais motyvais ir 
žadindamas tautinį sąmo
ningumą. Be abejo, tikriau
siai ir Basanavičius pramatė 

• savo su ’’Aušra” pradėtos 

lietuviui yra toks aukštas 
idealas, kuris pašventina 
kovą ir įprasmina auką. To
kio idealo šviesoje niekas iš 
mūsų neturėtų klausti, ar 
verta, ar apsimoka. Oku
puotoje Lietuvoje šių idealų 
vedini kovotojai šito visai 
neklausia, o veikia, kovoja 
neatsižvelgiant į pavojus, 
kur lengva prarasti namus, 
šeimą, net gyvybę. Jų neat
grasina nei sunkios kalėjimų 
bausmės, nei ilgų metų ka
torga vergų stovyklose, 
nors kova beviltiška be jokių 
pragiedrulių ir užtikrinto 
laimėjimo. Bet be kovos pa
siduoti nieko nedarant yra 
dar labiau pražūtingesnė 
išeitis. Dėl užsibrėžto idealo 
žuvus bent palieka viltis, 
kad žuvus ar totaliai pasiau
kojus sėjami vilties daigai 
ateičiai, ir tokia auka visa
dos paliks prasminga pali
kuonims.

Gaila, išeivijoje juo tolyn, 
juo labiau kiekvienas dides
nis užsimojimas pasitinka
mas abejingai ir vis dažniau 
klausiant - ar verta, ar apsi
moka. Tokie klausimai visai 
neliudija nei kovos dvasios, 
nei jos rėmimo auka. Nepa
vydime praeities herojams 
garbės ir juos netgi perdėtai 
nuolat pristatome, bet lygiai 
ir mums patiems reikalas 
bent kiek angažuotis atlie
kant jei ne auką, tai bent 
kaip doro tautiečio pareigą.

(v.k.)

akcijos tolimesnes išdavas, 
bet lygiai jis suprato, kad 
apie tautos savarankumo ir 
net politinius siekius tuo lai
ku dar nebūvo laikas kalbėti 
ir jų kelti: tam reikėjo tautą 
paruošti ir pribrandinti. To
dėl ir pradėdamas leisti 
’’Aušrą” Basanavičius buvo 
ypač atsargus ir nuosaikus: 
jis savo programą išdėstė 
pirmojo ’Aušros” numerio 
įvedamajame žodyje.

"Aušra’r buvo entuzias
tingai pasitikta ir priimta. 
Tiesa, tauta, nepripratinta 
prie spaudos, nebuvo greita 
masiškai ’’Aušrą” prenume
ruoti ir ją remti. Jau nuo 
pirmo numerio jai teko 
kovoti su finansiniais sun
kumais. Dar labiau ’’Aušros” 
reikalus pablogino Dr. Jonui 
Šliupui laikraštin įvedus pa
saulėžiūrinius motyvus, kas 
privedė prie lietuvių inteli
gentijos susiskaldymo. Ne- 
falima sakyti, kad Dr. J. 

liupas būtų turėjęs piktų 
intencijų: jis buvo lietuvybei 
nemažiau pasiaukojantis, 
kaip ir Dr. J. Basanavičius, 
tačiau jo ekstremizmas ir 
idėjiniai požiūriai su laiku jį 
išstūmė iš aktyviosios lietu
viškos veiklos ir taip jis pa
liko tinkamai neįvertintas. 
Net ir nepriklausomoje Lie
tuvoje jam nebuvo išreikšta 
kaip Lietuvos kovotojui ati
tinkama pagarba ir buvo 
nustumtas šešėlyje, nors 
Dr. J. Šliupas kaip ano meto 
veikėjas ir aušrininkas vi
sais atžvilgiais prilygsta Ba
sanavičiui, tačiau, būdamas 
revoliucinės dvasios savo 
idėjomis, platesnio pritari
mo iš visuomenės nesusilau-

Naktie tamsi bekrašte - 
Viesulo padange, 
Tu paėmei neprašius 
Mūsų laimę brangią...

Padėka
II

Amžinybėn, mielam broliui
PAULIUI RŪTENIUI, 

išėjus...
Kun. Monsinjorui P. BUTKUI - už laidotuvių apeigas, 

.gedulingas pamaldas Sydnejaus bažnyčioje, prielankumą 
ir maldas.

V. KAZOKUI - Mūsų Pastogės redaktoriui už nuoširdų 
nekrologą.

Gili padėka - globėjui ir draugui solistui G. MARTIN..
Sydnejaus Lietuvių teatro ATŽALOS kolektyvui. 
Sydnejaus lituanistinei mokyklai ir jos vedėjai.
Muzikei - solistei A. GUČIUVIENEI ir poetei A. VEŠ- 

ČIŪNAITEI a.a. PAULIŲ spaudoje prisiminus.
Adelaidės lietuviškąjai radio valandėlei ir aktoriui J. 

NEVERAUSKUI.
Visiems a.a. PAULIAUS draugams ir pažįstamiems jį 

lankiusiems ligos metu.
A.a. PAULIŲ palaidojusiems aktorei Ksanai Daugu

vietytei, Viktorui Šniukštai, Irena Dambrauskienei, ak
toriui Juliui Dambrauskui, Onutei Osinienei, aktorei Da
nutei Karpavičienei, dail. Jolandai Janavičienei, rašyto
jui Jurgiui Janavičiui, solistui Gregory Martin, Genei 
Renigerienei, Igor Hyezka, Algiui Dudaičiui, Reginai Ra- 
tienei, Ross. Elenai ir Napoleonui Volkams.

Visiems Sydnejaus lietuviams dalyvavusiems gedulin
gose pamaldose ar bent atodūsiu a.a. PAULIŲ prisimi
nusiems.

Dėkingi: ONA OSMOLSKIENĖ ir JONAS RŪTENIS.

PADĖKA

Po ilgos ir skausmingos ligos mirus mylimai žmonai ir 
motinai Žibutei Olgai Simanauskienei, mūsų ypatinga ir 
nuoširdi padėka prel. kun. Petru Butkui už rožančiaus 
pravedimą koplyčioje ir gedulingas Mišias, pamokslą ir 
apeigas krematoriume. Ačiū p. A. Kramiliui už giesmes 
gedulingų pamaldų metu, visiems aukojusiems vietoj 
gėlių Tautos Fondui, Mūsų Pastogei ir Dainos chorui.

Dėkojame už gražius atsisveikinimo žodžius kremato
riume p.p. 0. Baužienei, J.A. Jūragiui, V. Petniūnienei, 
ačiū už mums pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir per 
spaudą. Taip pat dėkingi visiems mieliems tautiečiams, 
skaitlingai palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą.

Nuliūdę vyras Liudas, sūnūs Vytas su šeima

kė ir taip paliko savos ideo
logijos auka.

’’Aušra” pradėta leisti 
1883 metais kaip mėnesinis 
laikraštis ir sustojo 1896 m. 
Išleista 40 numerių. Atsa- 
komingais redaktoriais 
pasirašė Dr. Jonas Basana
vičius, Juozas Miksas, Dr. 
Jonas Šliupas, Martynas 
Jankus, ir pabaigoje vėl J. 
Mikšas. ’Aušros” buvo 
spausdinama 1000 egz., tu
rėjo subūrusi apie 70 ben
dradarbių, iš kurių žymesni 
Juozas Adomaitis-Šernas, 
Petras Arminas, Jonas Jab
lonskis, Antanas Kriščiu- 
kaitis, Vincas Kudirka, Mai
ronis, Juozas Miliauskas, 
Ksaveras 
Sakalauskas-Vanagėlis, 
Jurgis Zauerveinas-Girėnas, 
Andrius Višteliauskas ir kt., 
kurie ir vėliau plačiai reiš
kėsi spaudoje.

Ką gi ’’Aušra” įnešė ir da
vė lietuvių tautai? Daug ką 
galima išminėti, bet prak
tiškai viską galima suvesti į 
vieną žodį - tautinį sąmonin
gumą, iš kurio vystėsi ir to
limesnės pasėkos.

’’Aušros" išleidimas tai 
buvo epochinis įvykis, savo 
reikšme sau lygaus neturin
tis lietuvių kultūros istori
joje. Jo atgarsiai siekia ir 

šiandienius laikus. Jau 
kelinti metai ir dabarties 
okupuotos Lietuvos pogrin
dy leidžiama ”Aušras, savo 
misija lyg pratęsia Basana
vičiaus pradėtąją ’’Aušrą”, 
kuri nenutrūkstamai švyti 
aptamsintoj Lietuvos pa
dangėj ir skelbia tautai nau
ją saulėtekį. ’’Aušros” įtaka 
lygiai siekia ir visus lietu
vius išeivius pasaulyje, ku
rie gal labiausiai reikalingi 
tautinio sąmoningumo ir 
ypač meilės lietuvių kalbai, 
ką pastebėjo ir Dr. J. Basa
navičius sakydamas, kad 
lietuviai neišmiršta fiziškai, 
bet pragaišta praradę savo 
kalbą.

Pastaruoju metu Lietu
voje Neries upės vanduo 
taip užterštas, kad jis ne tik 
naudotis, bet ir maudytis 
netinkamas. Gyventojai 
viešai dėl to nusiskundžia 
per spaudą.

♦ ♦ ♦

Amerikos mokslininkai 
panaudodami pelės gemalui 
žiurkės genus išaugino mil
žinišką pelę. Šitas bandymas 
laikomas pačiu didžiausiu 
atsiekimu mūsų laikais. Iš to 
daroma išvada, kad ateityje 
bus galima ir žmonėms pri
taikyti genų kaitą.
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IŠ H—JŲ PLB DIENŲ ČIKAGOJE
RAŠO JURGIS JANUŠAITIS

Mielas Redaktoriau,
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės seimas ap
rėpė tikrai daug problemų. 
Čia buvo paliesti mūsų išei
vijos gyvybiniai klausimai, 
trumpiau ar ilgiau stebtelė- 
ta beveik ties kiekvieno 
laisvojo pasaulio krašto lie
tuvių gyvenimu. Apmąsty
ta, kokių priemonių reikėtų 
imtis, kad tuose kraštuose, 
kur lietuvių esama mažiau, 
kur jaunosios kartos jau 
menkai arba visai nebekalba 
lietuviškai, lietuvybė ne
mirtų. Kai klausėme įvairių 
kraštų LB ar organizacijų 
atstovų pranešimų,
galėjome susidaryti bendrą 
lietuviškojo gyvenimo vaiz
dą. Laiko dantys ir svetimos 
įtakos lietuviškajai išeivijai 
labai nepalankios ir skau
džiai mus paliečia. Seimo at
stovai ir paskaitininkai su 
dideliu rūpesčiu ir įžvalgu
mu aptarė šią padėtį ir davė 
kaikurių gerų siūlymų tau
tiniam gyvastingumui stip
rinti ir išlaikyti. Šį kartą 
nesileisiu į Seimo atstovų 
duotus gausius patarimus, 
bet stabtelėsime prie vienos 
Seimo metu skaitytos pas
kaitos. Ją skaitė buvęs PLB 
pirmininkas, dabartinis 
^’Pasaulio Lietuvio” redak
torius Bronius Nainys. Pre
legento tema aktuali: 
”Bendruomenės didžioji,
misija: Žvilgsnis į išeivijos 
ateitį”. Ši paskaita skaityta 
birželio 28 d. vakare iš
klausius pranešimus apie 
veiklos planų paruošimą. 
Tais klausimais

Sranešimus Seimui padarė 
lykolas Drunga, paliesda

mas lituanistinį švietimą ir 
auklėjimą; Lituanistikos ka
tedros uždavius ir steigimo 
problemas aptarė PLB pir
mininkas Vytautas Kaman- 
tas.

Jų pranešimai buvo gy
venimiški, aktualūs ir būtini 
LB įgyvendinti. Tad inž. 
Broniaus Nainio paskaita iš
klausyta su dideliu dėmesiu. 
Inž. Br. Nainys nėra tuščios 
retorikos kalbėtojas. Jis 
paprastai savas paskaitas 
paruošia akademiškai, liečia 
nuogą mūsų buitį, iškelia 
problemas ir duoda į iškel
tus klausimus savus siūly
mus. Pradėdamas savo 
kalbą jis pažymėjo, kad 
paskaitos mintys yra jo as
meniškos mintys ir diskusi
nės. Tad jis kalbąs atvirai ir 
į problemas žvelgiąs realiai, 
meko nevyniodamas į vatą.

Imigrantų gyvenimas 
dažnai panašėja vienų į ki
tus. Jis prisiminė po pirmojo 
Šilinio karo kituose

uose įsikūrusius rusų 
imigrantus. Jie buvo stip
rūs, pradžioje gerai organi
zavosi, veikė, turėjo savas 
organizacijas, mokyklas. Bet 
laikui bėgant jų tarpan ėmė 
brautis nesantaika. Pradėta 
niekinti jų organizacijų vei
kėjai, reikšti nepasitikėji
mas vieni kitais, įsisiūbavo 
šmeižtai, įtarinėjimai. Ėmė 
brautis agentai ir gerai or
ganizuotą rusų imigraciją 
sunaikino. Ji pasidarė be
reikšmė. Jaunoji karta nu
tauto.

Kas gi atsitiko ir su lietu-

viškąja išeivija. Pasibaigus 
II Pasauliniam karui, bena
miai lietuviai būrėsi į sto
vyklas. Didesnėse ir mažes
nėse stovyklose imta spar
čiai organizuotis. Pradėjo 
veikti lietuvių mokyklos, 
gimnazijos, atgaivintos įvai
rios organizacijos, dar ne- 
prikl. Lietuvoje veikusios. Ir 
tada stovyklinio gyvenimo 
aplinkoje pasitaikydavo 
nesutikimų, bet tai buvo 
galvojama, kad veikia sto
vyklų aplinka.

Imigracija išsklaidė lietu
vius po platų pasaulį. Išvyk
dami iš stovyklų vistik išsi
vežėme stiprų norą nenu
tausti, būti savos pavergtos 
tautos ambasadoriais, kal
bėti pasauliui apie okupanto 
kėslus,-genocidą.

Dar nespėję gerokai ap
šilti, dar kovodami dėl darbo 
ir duonos, vistik sukrutome 
ir laisvajame pasaulyje 
organizuotis. įsteigėme 
lituanistines mokyklas, at- 
gaivįnome ideologines, pro
fesines ir ^politines organi
zacijas, partijas. Susikūrė 
musų pagrindiniai veiksniai, 
kurių vyriausias tikslas - 
kovoti už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, rūpintis 
šalpa, švietimu, kultūrinių 
vertybių išsaugojimu. At
rodė, kad lietuviškoji išeivi
ja išliks ilgam vieninga, ko
vojanti, ryžtinga ir išlaikys 
pagarbą ir meilę žmogus 
žmogui.

Laikui bėgant išeivijos 
lietuvių gyvenimas nebeat
rodė ir nebeatrodo toks 

PLB SEIMO NUTARIMAI
Tęsinys

7. APELIACIJA Į C.S.C.E. 
MADRIDO

KONFERENCIJĄ

Seimas kreipiasi į Madri
do konferenciją, ragindamas 
ją baigiamajame pareiškime 
įsakmiai priminti visų Hel
sinkio aktą pasirašiusių 
kraštų įsipareigojimą gerbti 
žmogaus teises ir tautų ap
sisprendimą.

Helsinkio įsipareigojimų 
vykdymą tikrinančioms 
grupėms turi būti užtikrinta 
pilna veiklos laisvė, o už tą 
veiklą suimtieji sąžinės kali
niai nedelsiant turi būti pa
leisti iš kalėjimų, priverčia
mųjų darbo stovyklų ir bau
džiamųjų psichiatrinių.

Sovietų Rusija 1920 metų 
taikos sutartimis su Lietu
va, Latvija ir Estija pripaži
no jų apsisprendimą už ne
priklausomybę. Vykdydama 
tautų apsisprendimo teisę, 
Sovietų Sąjunga privalo 
baigti neteisėtą tų kraštų

šviesus, idealus. Gerai įsi
kūrę, pramokę kraštų kalbų 
ėmėsi prarasti iš tėvynės 
atsivežtą ryžtą ambasado
riauti, pradėjome stokoti 
kovos ir ryžto dvasios. Lie
tuviškieji reikalai nebeat
rodė tokie jau svarbūs. Ir 
išeivijos ryžto dvasia ima 
sparčiai menkėti. Į lietuviš
kus reikalus jau numojama 
ranka. Tik didžiųjų užsispy
rėlių dėka dar stumiamas 
lietuviškos politikos ir viso
keriopos veiklos vežimas.

Ne gana to, įsisiūbavo 
tarporganizaciniai - tarp- 
veiksniniai nesutarimai. 
Pradėta kova ne prieš patį 
svarbiausi priešą, bet prieš 
tuos, kurie dar aukoja laiką, 
sveikatą ir lėšas bendram ir 
Lietuvai naudingam labui. 
Pradėta ’’ėsti” vienas»kitą, 
prisegant išgalvotas, taria
miems okupantų pataikū
nams, bendradarbiautojams 
su okupantu etiketės. Iš vi
suomeninio ir politinio darbo 
gretų dėl tokių šmeižtų 
traukiasi patys gabiausi 
išeivijos žmonės. Gi oku
pantui to ir tereikia. Gal 
vienas, kitas jų agentas 
šliaužioja tarpe mūsų ir pui
kiai atlieka išeivijos naikini
mo darbą.

Jaunimas, gyvendamas 
svetimoje aplinkoje, vis 
daugiau ir daugiau įsisavina 
tų kraštų papročius, kul
tūrą, pradeda nutolti ir nuo 
lietuviškųjų reikalų. Dauge
lis tėvų savose šeimose pri
miršo įsipareigojimus tėvy
nei, neperdaug tekreipė dė

okupaciją ir turi atitraukti 
savo karinės jėgas, adminis
traciją bei kolonistus.

8. DĖL SOVIETŲ 
OKUPUOTŲJAPONŲ

SALŲ

Seimas pasisako už Japo
nijos teises į Sovietų Sąjun- 
fos okupuotas ir aneksuotas 

taurines Teritorijas. Tei
singumas reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų 
iš Japonijos Šiaurinių Teri
torijų savo karines jėgas, 
administraciją bei kolonis
tus ir jas grąžintų Japonijai.

B. KULTŪRINĖJE
SRITYJE

1. DĖL LITUANISTIKOS
TYRIMŲ IR STUDIJŲ

CENTRO
Išeivijos mokslinio gyve

nimo bei išeivijos tikslų ir

NOSU PASTOMS
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Sydnejaus Lietuvių Klube

REMK AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

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

Fondą stiprinsime ir jj ugdysime, jei Įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir. 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

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

A.L. Fondo Valdyba

mesio į vaikų auklėjimą lie
tuviškoje dvasioje. O jau
nesniosios kartos šeimos 
nebesirūpina savo vaikų lie
tuviškąja ateitimi, nebelei
džia į lituanistines mokyk
las, dėl to lituanistinėse mo
kyklose mokinių skaičius 
mažėja ir mažėja. Kultūrinę 
vagą dar varo mūsų vyres
niosios kartos atstovai, na 
jaunimą dar suburiame į 
tautinių šokių grupes, į 
sporto vienetus, na ir į jau
nimui skirtas organizacijas.

Kai kurie mūsų politiniai 
veiksniai, tvirtindami turį 
tautos mandatus, sudaromi 
iš taip vadinamųjų politinių 
partijų, kurių dauguma iš 
viso nebeegzistuoja, ne vi
sada pajėgia ar išnaudoja

problemų moksliniams tyri
nėjimams ir sprendimui rei
kia centrinės tyrimo ir stu
dijų įstaigos, lietuviško 
’’think tank”. Tokia įstaiga 
siektų sistematiško archy
vinių ir muziejinių turtų iš
saugojimo, sąlygų sudarymo 
mokslininkams ir moksli
nėms organizacijoms jų dar
bą vykdyti ir mokslinio po
būdžio išeivijos ir lietuvių 
tautos problemų sprendimo. 
Todėl VI Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas pri
taria Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centrui, įsikūrusiam 
Jaunimo centre, Čikagoje, ir 
skatina visus lietuvius bei 
lietuvių organizacijas tiek 
morališkai, tiek materiališ
kai remti jo darbus ir pas
tangas, ypač lituanistinių 
archyvų telkimą ir jų išlai
kymą ateičiai.

2. DĖL LITUANISTIKOS 
KATEDROS 

galimybes, kurios būtų nau
dingos pavergtai Lietuvai. 
Politiniam darbui dirbti 
reikia tinkamų, gabių, poli
tiką žinančių žmonių.

Žvelgdamas į PLB užda
vinius, kalbėtojas suminėjo1 
eilę darbų, kuriuos sėkmin
gai įvykdė ne mūsų politiniai 
veiksniai, bet LB Kraštų 
valdybos, ar tuose kraštuose 
veikiančios organizacijos.

Ir ateityje lietuviškosios 
išeivijos išlikimas priklau
sysiąs tik nuo LB pajėgumo. 
LB apjungia visus laisvaja
me pasaulyje pasklidusius 
lietuvius, rūpinasi paverg
tos tėvynės išlaisvinimu, li
tuanistiniu švietimu, kultū-

Nukelta į 4 psl..

a) PLB seimas dėkoja 
PLB valdybai ir jos bendra
darbiams už dideles pastan
gas padedant pamatus Litu
anistikos katedrai.

b) Seimas prašo JAV LB 
valdybą perimti tolimesnę 
Katedros realizavimo inicia
tyvą ir atsakomybę už su
telkimą lėšų.

c) Seimas ragina visas 
PLB kraštų Bendruomenes 
remti Lituanistikos katedrą 
morališkai ir, pagal galimy
bes, lėšomis.

3. DĖL PASAULIO
LIETUVIO

PLB valdybos leidžiamas 
žurnalas PASAULIO LIE
TUVIS yra svarbi informa
cijos ir ryšio palaikymo 
priemonė tarp PLB valdy
bos ir kraštų Bendruomenių 
organizacijų.

Tiksli informacija ir glau
dus bendradarbiavimas tarp 
žurnalo redaktorių ir kraštų 
Bendruomenių organizacijų 
valdybų sudaro būtinas są
lygas veiklos darnumui, 
PLB stiprėjimui ir išvengi
mui įvairių asmeniškų nei
giamybių.

PLB seimas giliai vertina 
PLB valdybos ir Pasaulio 
Lietuvio redaktorių pastan
gas, kviečia valdybą ir re
daktorius kreipti į paminė
tus reikalus dėmesį ir ragina 
toliau tęsti šį labai reikalin
gą kultūrinį ir visuomeninį 
darbą.

PLB seimas ragina kraštų 
valdybas imtis visų galimų 
priemonių didinti PASAU
LIO LIETUVIO prenume
ratorių skaičių, naudojant 
kvotų sistemą apylinkėms 
arba kitus vietovei tinkamus 
būdus.

Bus daugiau
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Iš PLB Dienų
Atkelta iš 3 psL

rinių vertybių saugojimu ir 
ugdymu. LB ir tegali sulė
tinti lietuviškosios išeivijos 
menkėjimą ir nykimą.

žodžiu, inž. Br. Nainys la
bai atvirai ir kritiškai palie
tė išeivijos lietuvių pačias 
opiausias žaizdas, jų nevy
niojo į vatą ir suminėjo visą 
eilę faktorių, kurie dar galė
tų šį menkėjimo procesą su
lėtinti. Kalba buvo įdomi ir, 
reikia manyti, ją ištisai 
skaitysime ’’Pasaulio Lietu
vyje* ar kitoje spaudoje. Čia 
tik suminėjau keletą jo kal
bos minčių.

Po šios kalbos susimetė
me į Jaunimo Centro kavinę 
pagerbti Lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininką, rašy
toją

ANATOLIJŲ KAIRĮ.
Tai tikrumoje buvo 

suruošta Lietuvių Fondo 
vakaronė, pabendravimui su 
PLB seimo nariais ir sve
čiais ir ta proga buvo įteikta 
Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 2000 dol. premija už 1982 
metų grožinės literatūros

’’AUŠROS” STOVYKLOJE
B- “r* Tęsinys

JUBILIEJINE STOVYKLĄ. PRISIMENANT

Australijos Rajono Diena 
Erasidėjo 8 vai. ryto, v.s.

un. Juozo Vaišnio, SJ, at-, 
laikytomis Mišiomis ir 
trumpu priminimu, kad tai 
Australijos Rajono Diena.

7.15 vai. vakare, Seserijos 
vėliavų aikštėje, vėliavų nu
leidimo metu, drauge su se
sėmis dalyvavo ir australie- 
čiai. Ir čia prisiminta ši die
na - žodžiu, šūkiais, dovanė
lėmis... Australiečiai sesėms 
atsidėkojo ’’didžiuoju Aus
tralijos skautų bučkiu”, nors 
jo visoms ten dalyvavusioms 
sesėms asmeniškai įteikti 
nebepajėgė!..

Australijos Rajono Diena 
taip pat paminėta stovyklos 
laikraštėlyje bei suruošiant 
parodėlę.

Vidurio Rajono Diena pa
minėta rugpiūčio 11 d. Sese
rijos rajone.

Atvykusius prie rajono

Kiniečių 
pasaka

Gyveno kartą pasienyje 
.toks senis. Paleido vieną va
karą supančiojęs arklį į ga
nyklą, o kai nuėjo rytą jo 
parsivesti, tai ir neberado. 
Dairosi šen, dairosi ten, 
kuzy, kuzy, kuzy, gal, mano, 
atsilieps, kaip paprastai bū
davo, bet kur tau...

Ką žmogus darys - eina su 
apynasriu rankoje namo. 
Susitinka kaimyną. Pasipa
sakoja. *

— Viešpatie, kokia nelai
mė, kokia nelaimė! — suai
manavo geraširdis kaimy
nas.

— Ką gali žinoti, — atsi
liepė senis, — Gal tai į 
gera...

Ir tikrai, ar ne į trečią 
dieną parsiranda arklys, ir 
ne vienas - atsivedė puikų 
treigį.

Na, atsivedė, atsivedė. 
Buvo vienas, dabar pora. 
Kaimyną susitikęs sako jam:

— Kad ir laimė gi tavo: 
tokį treigį parsivedė arklys. 
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veikalą Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkui, ra
šytojui Anatolijui Kairiui. 
Vakaronę pradėjo M. Re
inienė, pasveikindama susi
rinkusius ir pažymėjo, kad 
pirmą kartą susitinka PLB 
seimo atstovai su Lietuvių 
Fondo atstovais. Šis susiti
kimas yra prasmingas, nes 
laisvojo pasaulio lietuvių at
stovai turi progos arčiau su
sipažinti ir su Lietuvių Fon
do darbuotojais bei pačiu 
fondu.

Lietuvių Fondo Tarybos 
pirmininkas Stasys Baras, 
sveikindamas svečius, gėrė
josi glaudžiu LB ir LF bend
radarbiavimu, našiu darbu 
ir pasiektais laimėjimais. 
Lietuvių Fondas artėja į 
tretį milijoną, virš milijono 
dol. yra išdalinęs mūsų 
mokslo, meno, kultūros rei
kalams ir tai yra didžioji jė
gainė, išlaikanti lietuvišką
ją veiklą. Jis nuoširdžiai 
vertino LB talką LF. Užsi
minė apie testamentų suda
rymą, kuriuose prašome ne

vartų svečius pasitiko sar
gyba, kviesdama juos pasi-. 
rašyti svečių knygoje. Va- 
deivė, talkinama vadovių, 
svečius apdovanojo specia
liais, metaliniais ’’Aušros” 
ženklais. Kai kurie svečiai 
irgi įteikė dovanėles rajono 
vadovėms.

Sekė rajono tuntų, daly
vaujančių JS lankymas, o jų 
nemažai — Čikagos jūrų 
skautės, Cleveland© ’’Nerin- 
ga”, Detroito ’’Gabija”

mahos ’’Neris”, Čikagos 
’’Aušros Vartai” ir ’’Kerna
vė”.

Prie kiekvieno vieneto 
rajonėlio vartų buvo rapor
tai, supažindinimas su vado
vėmis ir vienetais, keliais 
sakiniais atpasakojama tun
to istorija, šūkiai, dainos - 
kartais rimtos, kartais 
linksmos - tautinis šokis ar 
pasirodymas... ’’Aušros

— Ką gali žinoti, — atsakė 
senis, — Gal tai į blogą .

0 senis turėjo sūnų. Tasai 
užsimanė prikliuvusį treigį 
išjodinėti. Treigys šust uo-. 
degą į viršų, sūnus lept ant 
žemės ir nusilaužė koją.

— Kokia nelaimė, kokia 
nelaimė! — dejuoja užjaus
dami kaimynai, susitikę 
senį.

— Ką dabar gali žinoti, —4 
atsakinėjo senis, — gal tas ir 
ne taip dar bloga...

- "Beširdis senis” - galvojo 
sau nueidami kaimynai.

Nereikėjo nė metų - už
puolė kraštą barbarai. Be
žiūrint užėmė nuniokojo visą 
Easienį. Jaunimą išžudė ar- 

a išsivarė į vergiją. Tik se
nio sūnus, nidaužtakojis, 
kaip barbarams netinkamas, 
išliko gyvas savo tėviškėje, 
vedė ir susilaukė gausios 
Eadermės, kuri vėlatgaivino 

arbarų išnovytą kraštą.
0 tas senis sugyveno dau

giau kaip šimtą metų ir, 
žaisdamas su anūkų vaikais, 
tolydžio švebeldžiavo jiems 
savo bedantę burna:

— Niekad, vaikeliai, neži
nai, kur rasi, o kur pamesi. 
•Tik žiūrėkit, žiūrėkit, kad 
patys niekam bloga nedary- 
tumėt.

pamiršti ir LF. Plačiau ap
tarė LF užmojus - nupirkta 
150 akrų žemės, įsteigtas ir 
globojamas Dailiojo meno 
institutas, įsteigtas ir sėk
mingai veikia kredito kope- 
ratyvas. Stasys Baras aukš
tai vertino mūsų kūrėjus, ką 
liudija ir šiandien įteikiama 
rašytojui Anatolijui Kairiui 
LF premija, skirta per Lie
tuvių Rašytojų Draugiją, už 
geriausią 1982 m. grožinės 
literatūros veikalą "Pažadų 
Dvaras”.

Komisijos aktą perskaitė 
Algis Raulinaitis iš Los An
geles. Premiją 2000 dol. 
įteikė LF Tarybos pirminin
kas Stasys Baras.

Ypatingai įdomus, jaut
rus, LF darbus vertinantis 
žodis buvo paties laureato 
A. Kairio. Jis dėkojo vertin
tojų komisijai, plačia kalbėjo 
apie mecenatą — Lietuvių 
Fondą, aukštai vertino šio 
fondo paramą kpltūrai, 
mokslui ir menui. Su pagar
ba minėjo LF steigėjus ir 
visus jo darbuotojus.

Šia proga įteiktos LF sti
pendijos Gorėtai Stončiūtei, 
Guodai Antanaitytei, Ra
monai Steponavičiūtei. Ro
bertui Vitui, Vitui Pavilio

Vartų” tuntas suruošė savo 
ruoštų stovyklų - 1961-82 - 
albumų parodą; jie visi labai 
gražiai, meniškai įrišti, iš
puošti juostomis, iliustruoti 
nuotraukomis, juose sudėta 
stovyklų įsakymai, dienora
ščiai, šūkiai, dainos... ’’Ker
navės” tuntas, laikinai 
vadovaujamas v.s. Vandos 
Aleknienės, pristatė iš eilės 

skiltis, atsiliepusias savo 
šūkiais. Po to vyko puota 
’’Kernavės” tunto rajone: 
karšta arbata (o vakaras 
buvo lietingas ir nepavydė
tinai šaltas!) ir keptos pele
nuose bulvės su lašinukais...

Minėjimas užbaigtas sto
vyklos aikštėje, vėliavų nu
leidimo metu. Rajono tuntai 
prisistatė savo vienetų šū
kiais. Sveikino rajono va-

SYDNEJAUS
LIETUVIŲ NAMUOSE

Metinis visuotinis narių 
susirinkimas įvyksta rugsė
jo 25 d., 3 vai. Sis susirinki
mas yra labai svarbus ir 
prašoma visus narius jame 
dalyvauti. Taip pat kviečia
mi dalyvauti kaip svečiai - 
stebėtojai ir visi kiti, ku
riems rūpi tolimesnis klubo 
egzistavimas. Turėtų ir lie
tuviškos organizacijos at
siųsti savo atstovus sekti, 
kuria kryptimi numatomas 
vesti klubas ateityje. Reikia 
manyti, kad susirinkimui 
leidus ir jei tai nepriešta
raus NSW įstatymams, sve
čiams bus leista išreikšti 
savo nuomones ar pasiūly
mus.

Šiais metais buvo sudary
ta Ekonominė Patariamoji 
Komisija (Komitetas), kurį 
sudarė V. Šliogeris (pirm.), 
K. Butkus, L. Cox ir A. Mi- 
lašas. Jie ištyrę klubo eko
nominę padėtį patiekė išsa
mų pranešimą su numato
mais pasiūlymais. Šis pra
nešimas bus patiektas susi
rinkimui.

Pažvelgus į susirinkimo 
darbotvarkę, randame susi
rinkimui siūlymą, kad kiek

niui, Nijolei Kupstaitei ir 
Antanui Adomėnui. Riman- 
tuižemaitaičiui už mokslinį 
veikalą įteikta 5000 dol. sti
pendijos skirtos iš specialių 
LF veikiančių stipendijų 
fondų.

Rašytoją A. Kairį ta pro
ga sveikino JAV LB Kultū
ros Tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė ir LB JAV 
KV pirmininkas Dr. Anta
nas Butkus. Abu kalbėtojai 
pasigėrėjo laureato kūryba 
ir su dėkingumu vertino 
LF darbus bei skiriamas 
premijas.

Anatolijus Kairys yra pa
rašęs daug dramų, romanų 
ir yra laimėjęs Draugo ir ki
tas premijas. Šiuo metu va
dovauja Lietuvių Rašytojų 
Draugijai. Yra atsidėjęs kū
rybai, puikus Teatro festi
valių organizatorius ir akty
vus visuomeninės veiklos 
darbininkas.

Mielas Redaktoriau, tai 
tokiomis nuotaikomis turė
jome progos pagyventi II 
PL D-nų metu. Linkėjimai ir 
sėkmės

Jūsų Jurgis Janušaitis 

deivė s. Aldona Miškinienė 
ir Seserijos Vyr. Skautinin- 
kės pavaduotoja s. Dalė 
Gotceitienė.

Du broliai (abu sydnejiš- 
kiai) vėlokai - vidurnakčiais - 
skubėjo iš Akademikų 
Skautų Sąjūdžio (ASS) sto
vyklos vakaronės ”į namus” 
- administracijos pastatą. 
Užsikalbėję, nė nepastebėjo 
kaip paklydo, atsirasdami 
prie Seserijos stovyklos 
vartų. O čia jų laukė dvi 
skautininkės - viena su virve 
rankoje, kita - su kirviu...

Abu, jau nebepirmos jau
nystės broliai, sumurmėję 
’’Atsiprašome, sesės, pakly
dome!”, spruko kaip pirštus 
nudegę!..

Tik ryto metą paaiškėjo, 
kad sesės ne smalsuolius 
gaudė, bet ruošėsi daryti 
kryžių, kuris ryto metą tu
rėjo būti pastatytas ’’Kryžių 
Kalne”.

Bus daugiau 

vienas narys apsidėtų po $ 
250 klubui paskola 5 metams 
neimant nuošimčių. Turėtų 
kiekvienas narys pagalvoti' 
apie šį įsipareigojimą, kad jį 
įgyvendinus kad kiekvienas 
narys tai įvykdytų ir kokios 
pasėkos tam nariui, jeigu jis 
to neįvykdo.

Namų Valdyba numato 
papildanai išsiuntinėti "Me
tinę Apyskaitą” padaryti 
platesnį paaiškinimą apie 
dabartinę klubo finansinę 
padėtį, aukų - paskolų va
jaus eigą ir jo pasėkas, bei 
apytikres numatomas gaires 
klubo ateities veiklai, kurias 
turės spręsti ateinanti val
dyba.

Šiuo metu yra ieškomas 
naujas klubo vedėjas. Pri
leidus, kad jei nebus suras
tas tinkamas lietuvis ir tek
tų samdyti kitatautį, susi
rinkimas turėtų išreikšti 
savo nuomonę šiuo klausi
mu. Reikia pagalvoti, kokios 
pasėkos bus turint svetim
tautį? Kokios galimybės, 
kad jis pakels klubo pajamas 
ir kokiomis priemonėmis ar 
būdais ir kaip tas palies lie-

Rusinimo 
keliu

TSKP CO sekretorius K. 
ČERNENKA. Iš jo praneši
mo, padaryto 1983.VI.14 TS 
KP CK plenume

Apgalvota, moksliškai 
pagrįsta nacionalinė politika 
— neatskiriama partijos 
veiklos, tobulinant išsivys
čiusį socializmą,dalis... Ta
rybinių žmonių internacio
nalizmas visada aktyvus. 
Šimtai tūkstančių įvairių 
tautybių atstovų dirba 
spartuoliškose statybose, 
visur, kur to reikalauja 
valstybiniai interesai. — Ži
noma, visa tai neateina sa
vaime. Pavyzdžiui, yra dar
bo išteklių rezervų kai ku
riuose šalies rajonuose. Ta
čiau pasitelkti juos, nusiųsti 
į tas vietas, kur jie šiandien 
ypač reikalingi, kol kas pa
vyksta ne visiškai. Mums 
visiems reikia pagalvoti, 
kaip geriau išspręsti šią 
problemą... Arba paimkime 
tokį pažangų reiškinį, kaip 
mokėjimas laisvai kalbėti ne 
tik savo tautybės kalba bet 
ir rusų kalba - nacijų bend
ravimo kalba. Jis plačiai pa
plito. Tačiau yra nemažai 
faktų, kai silpnas kalbos 
mokėjimas kliudo žmogui 
naudotis internacionalinės 
kultūros turtais, susiaurina 
jos veiklos ir bendravimo 
ratą. TSKP CK ir TSRS Mi-’ 
nistrų Taryba neseniai pri
ėmė nutarimą sudaryti są
lygas, palengvinančias na
cionalinių respublikų gy
ventojams rusų kalbos mo
kymąsi. Jį reikia aktyviai 
įgyvendinti... Reikia siekti, 
kad būtų organiškai sujung
tas patriotinis ir internacio- 
nalistinis auklėjimas, kad 
kiekvienam būtų skiepijama 
tarpnacionalinio bendravi
mo kultūra, pasididžiavimas 
mūsų tarybine tėvyne.

(”Tiesa”, 1983.VI.15)

KAILINĖS APRANGOS
PARADAS MELBOURNE

Katalikių Moterų Draugi
ja Melbourne rugsėjo 25 d., 
sekm., 4 vai. rengia Melb. 
Liet. Namuose kailinės 
aprangos paradą. Suintere
suoti galės vietoje nusipirkti 
ar užsisakyti. Kainos pagal 
susitarimą. Taip pat bus ga
lima susitarti dėl turimų 
kailinių perdirbimo ar 
sumodeminimo. Po parado 
visiems dalyviams kavutė.

tuviškos bendruomenės ir 
jos organizacijų veiklą šiuo
se namuose? Šis klausimas 
yra labai opus ir kiekvienas 
turėtų rimtai pagalvoti,, 
ypač mūsų lietuviškų viene
tų valdybos ir išreikšti savo 
nuomonę bei pasiūlymus. -

Galvodami tik šia diena, 
galime lengvai nuklysti nuo 
tikrojo mūsų tikslo. Prieš 
darydami sprendimus pa
galvokime, kokia mūsų 
bendruomenė ir jos organi
zacijos (kurios dar išliks!), 
mūsų lietuviški laikraščiai, 
mūsų veikla bus, sakykim, 
po 15 metų?!.. Ar nereikėtų 
•pagalvoti ir žvelgiant į ateitį, 
jau dabar ieškoti gal naujų 
kelių ir priemonių išlaikyti 
lietuvišką idėją ir veiklą 
ateityje!

Lietuvių Namų 
Valdybos informacija
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Dėmesio verta paroda
‘Dail. Jono Abromo individualinė paroda 

Rašo Lika Kraucevičiūtė—Gruzdeff

Buvo didelis malonumas ir 
džiaugsmas rugsėjo 11 d. 
Syd. Lietuvių Namuose ap
žiūrėti 50 kūrinių parodą, 
kurią suorganizavo ir sko
ningai išdėstė šiame darbe 
turinti didelio patyrimo Dr. 
G.E. Kazokienė, M.A.

Savo išstatytuose kūri
niuose dail. Jonas Abromas 
yra ypatingai pamėgęs žmo
gaus figūrą ir pajėgus este
tiškai sujungti su australiš
ku gamtovaizdžiu savitu ir 
originaliu stiliumi. Jo darbai 
turi gilią mintį ir kalba žiū
rovui apie liūdesį, džiaugs
mą, pyktį ir pasitenkinimą. 
Ir juo ilgiau į paveikslus įsi
žiūri, juo jie darosi iškal
bingesni, pajunti, ką meni
ninkas per savo kūrinį nori 
išreikšti.

”Ola” - paveikslas Nr 21. 
Liūdnos ir pavargusios mo
ters akys, kaip moters gro
žis rudens veidas, atrodo, 
sklendžia už horizonto, ir 
parudę lapai krinta nuo me
džių. Nauja palaima trykšta 
:iš; moters veido, kas pa
lenkia pasaulį naujam metų 
laikui.

Paveikslas Nr. 9 — ’’Mie
ganti moteris”. Priešingai 
kitam paveikslui čia moters 
veidas ramus ir patenkintas 
tarp Australijos gamtovaiz

Dr. VINCO KUDIRKOS ATSIVERTIMAS

Keletas žodelių iš mano 
atsiminimų, kuriuos, kaip 
padėkos liudijimą, iš tikros 
širdies skiriu mūsų vyrui J. 
Basanavičiui, pirmajam 
’’Aušros” redaktoriui.

... patekau į M. gimnaziją 
(Lietuvoj) tuo laiku, kai jau 
mokslo įstaigose buvo 
vieton lenkiškos įvesta pri
verstina maskoliška kalba, 
bet dar įsibėgėjusi lenkų 
šlėktiška dvasia negalėjo 
susilaikyti, apsiaubdama ir 
kiekvieną lietuvį, patekusį į 
gimnaziją. Vos spėjau apsi
vilkti mėlyną mundieraitę 
su baltais sagučiais ir susi
maišiau su draugais moki
niais, pajutau, kad mano 
dvasioje kažink as dedasi. 
Kas dedasi, numanyti ir iš
reikšti negalėjau, tik jau
čiau, kad man gėda atsimin
ti, kuo aš buvau, o ypač bau- 
ginausi, kad draugai nepa- 

džio banguojančių kalvų 
kaitrią vasaros dieną. Abu 
paveikslai kupini grožio, 
rimties ir meiles gamtai.

Paveikslas Nr. 30 — 
’’Grasusis pasaulis”. Surre- 
alistinis kūrinys, ypač išraiš

Kazys Inčiūra

TARP MIGLŲ MĖLYNŲ

Tarp miglų mėlynų ateinu ir iriuos 
Laiveliu prie tylių tų gėlių vandenuos.

Kas vėlais vakarais čia ateis ir lankys, 
Kai manęs neberas ir užges žiburys?

Kol pasens čia gyvens tik vandens lelija.
Ją liūliuos ežeruos užburtoji daina.

Gimdama, augdama, mirdama ji dainuos:
Til tilik, pasilik, pasilik vandenuos.

Čia dugne tu mane it sapne rasi vis — 
Ir manuos vandenuos vis dainuos tau širdis.

(Iš 1893 m. "Varpo” Nr. 3)

tirtų, jog aš moku lietuviš- 
K kai. Tas dalykas galėjo mane 

išduoti artojo sūnum esant. 
Žinoma, išlikimo instinktas 
liepė man niekad neatsiliepti 
lietuviškai ir saugotis, idant 
nieks nepamatytų, kad ma
no tėvas dėvi sermėginę ir 
moka tik lietuviškai. Dėl to 
stengiausi kalbėti, nors blo
gai, bet lenkiškai, o nuo tėvų 
ir giminių, kurie atvažiuo
davo manęs aplankyti, ša- 
lindavausi iš tolo, jeigu tik 
pastebėdavau, kad kas 
draugų ar ponų mato; kal
bėdamas su jais ramiau tik 
pasislėpęs kur užkampyje. 
Tapau, mat, lenku ir kartu 
ponu — tekau lenkiškai dva
siai. Pagedęs buvau, bet aš 
nekaltas, aš pats to nesu
pratau, kūdikiu dar būda
mas, o tie, kurie suprato, 
manęs nepersergėjo, nepa
mokė... Šiandien, Sūrėda
mas į anas jau seniai prabė
gusias valandas, įsitikinu: 1) 
kaip baisiai kenkia dvasinei 
žmogaus pusei, jeigu jis iš
sineria, per šiokias ar tokias 
pažintis, iš savo tautybės 
lukšto ir patenka pražudan
čiai svetimos tautos įtakai ir 
2) kaip galingas tautybės 
pagrindas — gimtoji kalba...

Paleido Velykų. Keletas 
mokinių susitarėme pasi
samdyti arklius ir drauge 
keliauti namo. Tarp mūsų 
buvo Basanavičius, mokinys 
vyriausios klasės. Bevažiuo
jant jis atsiliepia: ’’panowie, 
zašpiewajmy!’ (ponai, 
uždainuokim.). Aš turėjau 
gerą balsą ir tikrai buvau 
paketinęs prisidėti. Tik štai 
Basanavičius užvedė lietu
viškai: Augin tėvas du sū
neliu... Rodos, kad man kas 
gerklę užėmė iš gėdos.
chlop” — pagalvojau sau 

lenkiškai ir nuleidęs nosį, 
tylėjau...

Buvau jau 5 klasėje. Kar

kingas su daug energijos, 
vaizduojąs politinę areną, 
pilną klastos, išdavystės, 
apkalbų. Šiuo darbu meni
ninkas stipriai atskleidžia 
žmogaus prigimtį realisti
niame politikos psaulyje.

Jonas Abromas, jaunes
nysis, yra ramus jaunuolis 
su kukliu šypsniu veide, bet 
tai, ką jis galvoja, garsiai 
pasako per savo tapybą. Jo 
laukia ateitis, ir pasaulis jį 
pamatys kaip giliai mąstantį 
menininką.

tą lietuvių kalbos pamokon 
(lankydavau tas pamokas, 
kaip ir kiti — net patys len
kai — dėl to, idant turėčiau 
teisę į lietuvių stipendiją 
universitete) ateina Basa
navičius, tada jau studentas 
Maskvos universitete. Įėjęs 
pasisveiko su mokytoju ir 
prakalbėjo į mus lietuviškai. 
Parodė gražumą lietuvių 
kalbos ir pakartojo keletą 
vietų iš eilių, kur lietuvių 
kalba tiesiog perima gamtos 
skambėjimus, paukščių bal
sus: Ieva, Ieva, neganyk po 
pievą... arba: Jurgut, kin
kyk, paplak, važiuok... Pa
kartojo ir daugiau vietų, tik 
visų nepamenu. "Komedy- 
ant” (juokdarys) — pagalvo
jau lenkiškai ir nukaitęs nu- 
sigręžiau į šalį ir ėmiau sau 
skaityti visai ką kita...

Pabaigiau gimnaziją su ta 
mintimi ir jausmu, kad lie
tuviu būti lyg nepritinka, 
ypač, jog tada visi tyčiojosi 
iš kokių ten litvomanų ir 
drabstydavo į akis su Mu- 
raška (sulenkėjęs ir suru
sėjęs lietuvis, lenkams įsi
pykęs raštais, siundančiais 
rusus prieš lenkus) Sakyda
vau, kad aš sykiu lietuvis ir 
lenkas, nes istorija sujungė 
lenkus su lietuviais. Mat, 
pusiau prisipažinimu prie 
lenkų tariau atpirksiąs nors 
pusę tos kaltės, kad aš lietu
vis. O veidmainingas besi- 
teisinimas pagedusio jauno 
vaikino! To paviršutinio tei- 
sinimosi prieš kitus ir prieš 
patį save man užteko, ypač 
kad nepasitaikė nė vienos 
aplinkybės, kuri būtų mane 
privertusi dirstelti į tuos 
dalykus giliau.

Su tokiomis mintimis apie 
savo tautybę įstojau į uni
versitetą, vieną iš tų, kur 
.lietuvių buvo labai mažai, o 
ir tie beveik nepasižino vie
nas su kitu. Žinoma nuovoka

sveikatos skyrius
Aš nuvedžiau savo anūką 

pas dantų gydytoją, kad iš
trauktų skaudantį pienišką 
dantuką. Jis netraukė dan
ties, bet užtaisė. Užtaisė dar 
ir kitą, kurio visai neskau
dėjo. Ar tai reikėjo?

Kad dantų gydytojas su
taisė kitą, neskaudantį dan
tuką, jūs turėtumėt tik 
džiaugtis, nes jis vis tiek 
būtų vėliau pradėjęs skau
dėti. Pieniškus dantis labai 
svarbu taisyti, nes jie turi 
atlikti dar daugiau funkcijų, 
negu nuolatiniai dantys, bū
tent: jie turi išsaugoti vietą 
antriesiems dantims, kurie 
yra užsimezgę ir tūno žandi
kaulyje po pieninių dantų 
šaknimis. Kiekvienas dantis 
išdygsta tam tikra tvarka ir 
nustatytu laiku, bet ne iš ei
lės. Todėl peranksti prara
dus pienišką dantį, jau išdy
gę dantys keičia poziciją, 
susispaudžia ir užima ne 
savo vietą. Dažnai galima 
pamatyti vaikus su susi- 
kreivojusiais, dviem eilėm 
išdygusiais dantimis, kas 
dažnai yra tik rezultatas ne 
laiku ištrauktų pieniškų 
dantų. Jei linkite savo vai
kam ir anūkam gerų ir ly
giai, gražiai suaugusių dan

Lietuvos, lietuvybės vis la
byn dilo iš mano proto...

Vasarai parvažiavau iš 
universiteto į Lietuvą. Vie
nas kunigas man pasakojo, 
kad išeisiąs lietuviškas laik
raštis, parodė savo lietuviš
kai rašytus eilėraščius ir 
Basanavičiaus laišką apie 
aną laikraštį. Perskaičiau 
laišką ir... smilktelėjo lyg 
širdyje. Smilktelėjo ir vėl, 
rodos, nieko. ”Bawią się 
dzieci” (žaidžia vaikai), — 
pagalvojau lenkiškai. Tik 
nuo tos valandos gana daž
nai pradėjo skraidyti po ma
no galvą mintys apie Lietu
vą, lietuvius, lietuvybę; šir
dis tačiau į tas mintis neat
siliepdavo...

Po to, ar į pusmetį, gavau 
pirmąjį ’’Aušros” numerį. 
Žiūriu, pirmame puslapy 
stovi Basanavičius. ’’Prana
šas” — pagalvojau tada apie 
Basanavičių jau lietuviškai. 
Ėmiau skubiai vartyti 
"Aušrą” ir... neatmenu jau 
visko, kas paskiau su manim 
darėsi... Tiek pamenu, kad 
atsistojau, nuleidau galvą, 
nedrįsdamas pakelti akių į

Metams į Vasario 16 • 
Gimnaziją

Melburniškis Robertas, 16 
m. amžiaus, sūnus Petro ir 
Danutės Baltučių, rugpiūčio 
25 d. išskrido metams į Va
sario 16-sios gimnaziją. Iki 
šiol mokėsi Chadstone sale
ziečių koledže Melbourne, į 
kurį po metų vėl grįš įsigyti 
abitūros.

Lankė Melbourne lietuvių 
pradinę mokyklą, o paskuti
nius dvejus metus šeštadie
ninius lietuvių kalbos kursus 
- metus S. Malijausko klasę, 
o paskutiniu laiku abitūros 
pažymiui Dr. K. Brazaitie- 
nės klasę.

Į Vasario 16-sios gimnazi
ją išvyko su dideliu entu
ziazmu. Jo paties žodžiai: 
"Tai atsidarys durys į naują 
gyvenimo stilių, į kitą kul
tūrą. Turėsiu progos už- 
megsti naujas draugystes, 
pagyventi visai skirtingame 

tų, veskite patikrinimui pas 
dantų gydytoją bent kartą 
per metus.

Kl. Ar teisybė kad galima 
turėti kūne vitaminų per- i 
teklių?

At. Taip, galima. Vitami
nai yra dviejų rūšių: tirps- 
tantiej'i vandenyje ir tirps- 
tantieji riebaluose. Pirmo- \ 
joje grupėje esančių vitami- i 
nų pertekliaus neįmanoma 1 
turėti, (tokie yra C, B, K vi- ; 
taminai), ir jie yra pašalina- į 
mi iš organizmo kiekvieną I 
dieną. Bet riebaluose iš
tirpstantieji kaikurie vita-, 
minai gali užsilikti kaiku- i 
riuose organuose (tokie yra ’ 
A, D, E vitaminai).'Bendrai 1 
paėmus, normaliai valgyda- 1 
mas žmogus išviso negali į 
turėti per daug vitaminų. ; 
Tokie kuriozai atsitinka tik 
priimant dideles dozes tab
lečių forma, arba valgant tik 
vieną daržovę. Buvo užre
gistruotas atsitikimas kai į 
ligoninę atvežė pageltona- | 
vusį, nuplikusį ir bejėgį 
žmogų, kuriam negalėjo 
diagnozuoti ligos, kol paaiš
kėjo, kad jis maitinosi tik 
morkomis, kurių sunaudojo 
visą vežimą per savaitę.

sienas mano kambarėlio... 
rodos, girdėjau Lietuvos 
balsą, sykiu apkaltinantį, 
sykiu ir atleidžiantį: o tu, 
paklydėli, kur iki šiol buvai? 
Paskiau pasidarė man taip 
graudu, kad apsikniaubęs 
ant stalo apsiverkiau. Gaila 
man buvo tų valandų, kurios 
negrąžinamai išbrauktos 
tapo iš mano gyvenimo, kaip 
lietuvio, ir geda, kad taip il
gai buvau apgailėtinu page
dėliu... Po to pripildė mano 
krūtinę rami, smagi šiluma, 
ir, rodos, naujos pajėgos 
pradėjo rastis... Rodos, 
užaugau išsyk, ir tas pasau
lis jau man per ankštas... 
Pajutau save didžiu, galin
gu: pasijutau lietuviu esąs...

Ta valanda antrojo užgi
mimo per daug yra svarbi 
mano gyvenime, kad galė
čiau ją užmiršti. Negaliu 
taip pat užmiršti, kad ir ne
pripažinti, kad už tą valandą 
esu kaltas Basanavičiui.

Neužilgo susižiedavau su 
Lietuvos literatūra, ir iki 
šiai dienai savo sužadėtinės 
neapleidžiu.

Robertas Baltutis 

klimate. Svarbiausia - page
rinsiu savo lietuvių kalbą ir, 
tikiu pramoksiu vokiškai.”

Robertas prieš kelerius 
metus su tėvais lankėsi Lie
tuvoje ir ten susipažino su 
motinos ir tėvo giminėmis. 
Jei tik kišenė išneš, tai iš 
Vokietijos planuoja dar ap
lankyti Lietuvą.
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STAIGA ATEITIS SMARKIAI 
PRAŠVIESĖJO

0—28 tinklas per UHF
Nuo spalio 14 d. jūs galėsite džiaug

tis įvedus televizijoje UHF sistemą.
UHF paprasčiausiai įneša geresnio 

aiškumo transliuojant šiuo metodu. 
UHF dalinai atgaivina ir pagerina 
transliacijas ir atnaujina 0-28 televizi
jos tinklą.

Galbūt jums reikės specialios ante
nos pilnai gėrėtis UHF televizijos 
transliacijomis. Geriausia, jeigu reika
lui esant įtaisytume specialią anteną 
kreipdamiesi į vietinį mechaniką pra- 

. šydami, kad pritaikintų jūsų TV priim
tuvą prie UHF. Suprantama, daugelis 
žmonių artimose vietovėse galės nau
dotis 0-28 tinklu turėdami paprastą vi
daus anteną.

Įvedus UHF sutampa su ’’ateinančiu 
amžiumi” 0-28 tinklo, ir kai jūs įjungia
te 0-28, jūs pastebėsite ne tik išskirtiną 
signalą, bet ir rinktinę 0.-28 programą 
iš viso pasaulio.

Taip kad 0-28 per žinias, bėgamuo
sius įvykius, sporto naujienas, filmus, 
specialias ir muzikines programas, taip 
pat ir vaikams valandėles, pristatys 
visą pasaulį į jūsų namus.

Kad gautumėt be priekaištų geriau
sią vaizdą per UHF, leiskite jūsų pri
imtuvą patikrinti vietiniam TV mecha
nikui: jis padarys viską, ko jums reikia, 

r

Dėl daugiau informacijų UHF tele
vizijos reikalais, priimtuvų pardavėjai, 
antenų gamintojai ir instaliacijų spe
cialistai prašomi skambinti 969 6222 
cialistai prašomi skambinti 969 6222 
Sydnejuje arba (008) 22 1555 bet kur 

už Sydnejaus ribų už tą pačią kainą, 
kaip vietinis telefonavimas.

AETHOTJk 
fl-za

Bringing the world back home ssj.p. i 19

Pavakarėje, įvažiavę į 
Queenslando teritoriją, ži
nojome, kad jau netoli 
Saskutinė sustojimo vieta.

r tikrai - tolumoje matosi 
dangoraižiai ir atrodo lyg 
artėtume prie New Yorko. 
Pasirodo, kad visa Auksinio 
Pajūrio pakrantė pristatyta 
daugiaaukščių dangoraižių. 
Tai daugiausiai moderniški 
viešbučiai, kurių vienintelė 
svajonė yra turėti daugiau 
turistų, daugiau atostogau
tojų. Pačiame Surfers Para
dise centre, tarp didžiausių 
Eastatų sustoja mūsų auto- 

usas, nes čia mūsų viešbu
tis ”Dunes”, kur sustosime 
ilgesniam laikui. Vos išlipus 
girdime smarkų ūžimą. 
Pasirodo, kad visai čia pat, 
antroje pusėje gatvės, jūros 
bangos trankosi į krantinę. 
Viešbutis naujai atremon
tuotas. Gauname butus su 
dviem ar trimis miegamai
siais ir visais patogumais. 
Visi skuba su savo lagami
nais j naujai paskirtus bu
tus, tik viena Vincelė neran
da savo daiktų ir tik vėliau 
paaiškėjo, kad kaž kuris ge
radaris paskubėjo jos laga
miną nunešti i viešbuti. 
Kiekviename bute radome 
virtuvę ir visus reikiamus 
rakandus maistui gamintis. 
Netrukus garavo įvairiausi 
puodai ir stalai dengėsi gar
džiais patiekalais. Pro lan
gus matėsi kieme gražus 
baseinas, o čia pat ošė baltai 
putojanti jūra.

Dar prieš einant miegoti, 
pasipylė visi sambūriečiai po 
centrines miesto gatves, nes 
kavinės ir restoranai atdari

' : Mūsų; Pastogė Nr. 37,1983.9.

KELIAUJAME SU DAINA...
(Meib. Dainos Sambūrio koncertinė kelionė Tęsinys

L. Baltrūnas
iki vidurnakčio, o kitų krau
tuvių langai puikiausiai iliu
minuoti ir prikrauti įvai
riausių prekių. Keista, iš 
Melbourno išvažiavome šil
tai apsirengę ir drebėdami 
nuo šalčio, o čia - lengviau
siai žmonės apsirengę, nors 
eik ir lysk į jūrą.

Sekantį rytą, gerai išsi
miegoję sambūriečiai išėjo 
ieškoti ’’supermarketų”, nes 
reikėjo įsigyti kavos, cuk
raus, duonos, sviesto ir kitų 
produktų, nes nuo dabar jau 
patys turime rūpintis savo 
maistu. Nors ir labai vilioja 
jūra, bet niekas dar nedrįsta 
maudytis, nes vakare Bris- 
banėje koncertas.

Gražiai visi unifirmuoti, 
vėl traukiame autobusu į 
paskutinį koncertą ir groži- 
mės pakelėje žaliuojančio
mis palmėmis ir gražiais na
mais. Prie Brisbanės Lietu
vių Namų jau laukia mūsų 
vietiniai lietuviai ir nuošir
džiai kviečia apžiūrėti jų 
kultūros centro, kur vyksta 
jų tautiniai minėjimai, susi
rinkimai, pobūviai ir kitokie 
pasireiškimai. Visur švaru ir 
Kažu, o viduje jau skaniai 

epia lietuviški patiekalai, 
nes mums paruošti pietūs. 
Šeimininkės švelnios ir 
malonios prašo sėstis prie 
stalų, o už baro šeimininkai 
siūlo visokiausių gėrimų. 
Kad taip nebūtų šį vakarą 
koncerto, ot tai pabaliavo- 
tumėm! Bet vadovės griež
tai įsakyta kad iki koncerto 
reikia išlaikyti blaivias gal
vas taip, kad tenka atisa
kyti šios pagundos. Netru-
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kus pribūna ir vyriausias 
šeimininkas kun. Bačinskas 
su svečiais. Lyg ir drąsiau 
pasidaro, nes kartu su šei
mininku atvyksta ir mūsų 
klebonas kun. V ase ris ir p. 
Seliokas.

Paprastai sakoma, kad juo 
mažesnė lietuvių kolonija, 
tuo malonesni ir nuoširdesni 
jų žmonės. Pilnai pritariame 
šiam pasisakymui, nes tikrai 
nuoširdūs ir draugiški yra 
Brisbanės lietuviai ir stebi
mės, kaip jie sugebėjo pada
ryti mums tokį šaunų priė
mimą. Po skanių pietų, 
mums buvo aprodytas mies
tas ir jo apylinkės ir gražioje 
kalno papėdėje sustojome 
ties Pranciškonų Misionierių 
vienuolynų kur turėjo įvykti 
mūsų koncertas. Pasirodo, 
kad Ša gyvena kun. Bačins
kas ir io pastangomis gauta 
vienuolyno salė.

Manau, kad nesuklysiu 
pasakęs, kad čia įvyko pats 
jausmingiausias koncertas 
mūsų kelionėje, nes sausa
kimšai pripildyta salė ne
paprastai jautriai reagavo į 
Sambūrio atliekamą prog
ramą, o bendroje vakarie
nėje, taip jautriai pasakytos 
kalbos įrodė, kad orisbanie- 
čiai, būdami geografiniai 
taip toli nuo kitų lietuvių ir 
neturėdami progų dažniau 
išgirsti didesnių * lietuvių 
chorų koncertų, yra labai iš
siilgę tokių kultūrinių pa
rengimų ir todėl moka taip 
gražiai įvertinti turimas 
progas. Ilgai dar buvo 
kalbėta ir vaišintas! ir sunku 
buvo suprasti, kaip jie su
gebėjo prikepti tiek daug 

tortų ir pyragų ir visokių ki
tokių gėrybių. Neabejoju, 
kad būtų užtekę maisto pa
vaišinti visus Australijos 
lietuvių chorus. Bet viskam 
ateina galas, taip ir čia turė
jome ruoštis namo, nes 
vienuolyno vadovybė buvo 
nustačiusi laiką, kada salė 
turėjo būti apleista. Pabai
goje Sambūrio vadovė 
Danutė Levickienė paprašė 
visų kartu užtraukti žygio 
dainą, kas, jai vadovaujant, 
puikiai pasisekė.

Tokiu būdu užbaigta ke
turių koncertų virtinė, per 
juos teko dar arčiau pažinti 
mielus Australijos lietuvius 
ir įsitikinti, kad lietuviška 
daina yra geriausias būdas, 
kaip širdyje išlaikyti gyvą 
tautinį jausmą.

Manau, buvo prasminga 
aplankyti šias keturias lie
tuvių gana gausiai apgyven
tas vietoves ir, manau, kad 
kiekvienoje klausytojo šir
dyje šviesiau sužibo ta tau
tinė ugnelė, kuri liepia 
mums didžiuotis kad esame 
lietuviai.

Atgijo visi sambūriečiai, 
nes buvo atiduota, kas buvo 
pažadėta ir visi gerai žinojo, 
kad užsitarnauta gražus 
poilsis Australijos auksinia
me pajūryje.

Kitą rytą, vos saulei pa
tekėjus, ne vienas sambū- 
rietis stebėjosi jūros bangų 
galingumu, nes vos tik įbri
dus iki kelių jau jautėsi 
trauka ir griaunanti jėga. 
Kai kurie panoro parsivežti 
namo įrodančio prisiminimo 
ir ieškojo pajūryje užuovė- 
J’os kad pasideginus nelabai 
^aitrioje saulėje. Dvi dienas 

turėjome pilną laisvę ir 
kiekvienas galėjo daryti, ką 
panorėjo. Po to, Sambūrio 
vadovybė suplanavo įdo
mesnių vietų lankymą ir taip 

vėl keliavome autobusu į 
”Sea World”, kuris kiek pri
lygsta Amerikos Disney 
Land, čia stebėjomės delfi
nų sugebėjimu patenkinti 
žmonių smalsumą. Čia važi
nėjome laivais, traukinukais 
ir supomės iki galvos ap-‘ 
svaigimo. Kitą vakarą ap
lankėme "Twins Towns 
Service Club”, kur sambū- 
riečiams buvo paruošta va
karienė su visom prašmat
nybėm, nes norintieji dar 
galėjo išbandyti laimę ant 
pokerių mašinų. Vėliau pra
sidėjo vietinių pažįstamų 
lietuvių lankymas ir apsi
pirkimas suvenyrų ir neju
čiomis priartėjo liepos pas
kutinioji diena, kada reikėjo 
atsibusti nuo gražaus sapno 
ir grįžti namo į kasdienybę.

Trūksta vietos aprašyti 
visų nuotykių kelionėje na
mų link, bet gerai žinau, kad 
kiekvienam sambūriečiui il
gam liks atmintyje šitoji ke
lionė. Tik choro dalyvis gali 
žinoti, kiek laiko ir kiek dar
bo reikia įdėti, kol gali taip 
padainuoti, kaip dirigentas 
nori ir kaip klausytojas 
mėgsta. Todėl, šioji kelionė 
buvo pilnai užsitarnauta ir 
pagarba priklauso choro va
dovei ir Sambūrio adminis
tracijai, kuri sutiko su tokios 
kelionės mintimi. Kelionės 
vadovui p. Vincui Ališauskui 
priklauso didei padėka už 
pasiaukojimą organizuojant 
šią kelionę. pabaiga

Rašykite
Mūsų 
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Gerbdami Vytautą Grybauską
»

Vytautas Grybauskas
Čikagos lietuvių dienraš

tyje ’Draugas” liepos 29 d. 
laidoje Vytautas
Grybauskas, kuris šiame 
laikraštyje redagavo sporto 
skyrių paskutinius 10 m., 
atsisveikino su šiuo dienraš
čiu.

Vytas galvoja, gal atėjo 
laikas pagerinti šį sporto 
skyrių ir net praplėsti. Jo 
nuomone šias pareigas turi 
perimti jaunesnis, su nau
jom idėjom bei entuziazmu. 
Būtų labai gerai jei mes su
rastume iš mūsų prieauglio 
tarpo, bet viena tik yra aiš
ku, kad V. Grybauskas ne
stokojo nei naujų idėjų nei 
entuziazmo, taigi naujam 
sporto skyriaus redaktoriui 
bent pradžioje nebus leng

LAIŠKAI REDAKCIJAI
. . Australijos lietuvių sportininkų atstovai pas Kleveiando burmistrų G.

būti sodinami taškų skai- VOINOVICH (kalba dešinėje). Šalia jo — išvykos vadovai A. LAUKAITIS 
čiuoti baigminėms rungty- jr WALLIS Nuotr. V. Bacevičiaus

Gerb. Redaktoriau,
Pasibaigus mūsų spor

tininkų sėkmingai išvykai, 
buvau nutaręs daugiau 
spaudoje apie tai visai ne
kalbėti, tačiau, perskaitęs R. 
Sidabro ’’Mūsų Pastogės” 
Nr. 35 "Mūsų sportininkai 
Amerikoje”, kur jis taip ne
gražiai rašo apie mūsų pačių 
sportininkų, vadovų ir 
mano, kaip visos išvykos 
vadovo, reprezentaciją ir 
laikymąsi, neiškenčiu ir 
turiu į šiuos puolimus atsa
kyti.

1. Kaltinimas, kad išvykos 
vadovai išvažiuojant visą 
naktį iki ryto nepaleido 
stiklų iš rankų ir pijokavo, 
yra išlaužtas iš piršto, nes, 
po "Palangos” atsisveikini
mo, suruošto aerodrome, 
lėktuve, vadovai ypatingai 
gražiai prižiūrėjo visus 
sportininkus ir naktį, kai 
viskas buvo uždaryta, kas 
galėjo, tai ramiausiai mie
gojo. Ir norėdamas žmogus 
negalėtum stiklų kilnoti, nes 
ir lėktuvo įgula tuo laiku il
sėjosi.

2. Mano asmeniškas ne-

?ražus puolimas, kad New 
orke aš vos bepastovėjau 

ant kojų ir Lietuvių Namuo
se girtuokliavau jau nuo 
Sietų, yra prasimanymas.

Few Yorko Maironio Kultū
ros Namai nėra joks klubas 
ir ten tokio baro nėra. Mums 
priėmimas - balius prasidėjo 
tik 7.30 vakaro ir aš, kaip 
vadovas, buvau pasodintas 
prie Garbės stalo, kur sėdė
jo mūsų generalinis konsu
las A. Simutis, pranciškonų 
provinciolas tėvas Baltakis, 
dar keli dvasiškiai. Bend
ruomenės vadovas A. Vak- 
selis, priėmimo komiteto 
pirmininkas ir Bendruome
nės didelis veikėjas V. 

va, bet su pasišventimu ir 
gerų norų viskas yra įma
noma.

Be to Vytas nežada visiš
kai nutraukti santykių su 
sportu ir kaip iki šiol dirbs 
’’Pasaulio Lietuvio” sporto 
skyriuje.

V. Grybausko sporto ke
lias prasidėjo Telšių gimna
zijoje, kuri su savo krepšinio 
komanda buvo plačiai žino
ma visoje Lietuvoje. Be to 
Vytas labai gerai žaidė ir 
futbolą ’’Masčio” klube. Ne 
tik, kad pasiekė aukšto 
standarto abejose sporto 
šakose, bet pasižymėjo ir 
kaip sumanus ir energingas 
sporto organizatorius.

Po karo atsirado Muen- 
chene, kur buvo įsteigtas 
’’Gintaro” sporto klubas už 
kurį Vytas žaidė krepšinį, o 
taip pat ir futbolą. Vėliau, 
dėl geresnių krepšinio spor
to sąlygų persikelia į Sein- 
feldą ir ten ’’Kovo” gretose 
susibūrė gana pajėgi krep
šinio komanda. Rengiamose 
Pabaltiečių Žaidynėse V. 
Grybauskas atstovauja lie
tuvius krepšinio ir futbolo 
rinktinėse. O kaip 1948 m. 
Londone buvo rengiama Pa
saulio Olimpiada, tai visos 
tautybės, kurių gimtinė 
buvo okupuota rusų, nutarė 
surengti Pavergtų Tautų 
Olimpiadą, kuri praėjo su 
dideliu pasisekimu ir -lietu
viai pasirodė pranašiausiai.

1948 m. V. Grybauskas 
vėl sugrįžta gyventi į Muen- 
cheną ir vėl žaidžia krepšinį

Alksninis, ’’Vienybės” i 
daktorė S. Narkeliūnaitė ir 
dar keli iškilūs New Yorko 
bendruomenės vadovai. Ofi
cialioji dalis, kai mus sveiki
no Bendruomenės vadovai ir 
pagrindinę mums kalbą pa
sakė gen. konsulas A. Simu
tis, prasidėjo tik apie 10.30 
vakaro ir po to aš kalbėjau ir 
visiems man pristatytiems 
New Yorko lietuviams įtei
kiau dovanas. Pasibaigus 
oficialiai daliai ir vakarienei, 
o tas buvo apie 12-tą valan
dą, buvau New Yorko Radio 
valandėlės vedėjo R. Kezio 
pakviestas padaryti radio 
pasikalbėjimą vietos radio 
klausytojams ir sveikinimui 
į Lietuvą. Įdomu, kaip aš, 
taip R. Sidabro "nugirdy
tas”, galėjau visa tai pada
ryti.

3. Užpuolimas mūsų mer
ginų, kad jos basos priėmė 
medalius ir, kad jų vadovė 
T. Šutienė buvo nepadoriai 
ir negražiai apsirengus, yra 
užpuolimas, neturintis kriti
kos. Dėl ko merginos vienu 
tašku pralaimėjo, tai yra jų 
ir trenerio reikalas, tačiau, 
kad sostinės golfo žaidėjas 
G. Gružauskas, teisingai už
puolė jaunuolius, taškų 
skaičiuotojus, tai irgi buvo 
teisingai padaryta, nes tokie 
jauni vaikai tikrai neturėjo 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

bei futbolą už ’’Gintarą”, bet 
tuo laiku prasidėjo ir D.P. 
emigracija, tad Vytui teko 
apsispręsti: ar su visa šeima 
vykti į JA V-bes, ar pasilikti 
Prancūzijoje ir ten žaisti bei 
treniruoti krepšinį. Prancū
zija laimėjo ir V. Grybaus
kas ten juos treneravo eilę 
metų, bet vėliau persikėlė į 
JA V-bes. Iš pradžių kelis 
metus praleido Rochestery- 
je, bet dabar jau virš 20 m. 
gyvena išeivijos lietuvių 
sostinėje Čikagoje.

Prieš išvykdamas į Pran
cūziją vedė Janiną, augina 
trys sūnus, kurie jau yra su
augę, tad nesistebėtina, kad 
Vytas trokšta daugiau 
liuoslaikio dabar aistringai 
pamėgtai sporto šakai 
lauko tenisui.

Lietuva išugdė nemažai 
aukštai pasižymėjusių visa
pusiškų sportininkų kaip A. 
Cenfeldas, V. Saunoris, 
Dzindziliauskas, Lesčinskas 
ir daugiau, tačiau tikrai ne
suklysiu prie šio sąrašo pri
dėjęs ir Grybausko pavar
dę...

Vyto atsiekimai nesiriboja 
vien sporto arenose, bet jis 
daug darbo įdėjo treneruo- 
damas bei organizuodamas 
Š. Amerikos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinių gastroles 
Pietų Amerikoje, Australi
joje, o taip pat ir Europoje. 
Jis daug reklamavo mūsų 
Pasaulio Žaidynes Toronte 
ir Čikagoje, taip pat neatsi
sakydamas įvairių organiza
cinių pareigų. Daug nuošir-

čiuoti baigminėms rungty
nėms, ypatingai kai jie darė 

r®* tiek daug klaidų. Moterys 
■visos, tuoj pat po rungtynių, 
priėmė savo iškovotus me
dalius labai gražiai, o vadovė 
tikrai negalėjo būti apsiren
gus savo išeigine uniforma 
esant 110 laipsnių karščiui. 
Tai yra negražus krepšinin
kių ir vadovės įžeidimas, 
kaip lygiai ne Sidabro reika
las spręsti apie vyrų trene
rio, kuris buvo ir yra labai 
geras, privalumus.

4. Aš norėčiau, kad R. Si
dabras man duotų bent 
vieno anos grupės sporti
ninko pavardę, kuris mokėjo 
$ 1210.00, įskaitant ir kote
lius San Francisco, Las Ve
gas ir Havajuose. Savo at
skaitomybę mes duosim 
atstovų suvažiavime Hobar
te ir, jei R. Sidabras išdrįs į 
ten atvažuoti, tai jis galės 
pats apie visas išlaidas ir 
pajamas išgirsti.

Ant. Laukaitis
Išvykos Vadovas

Gerb. p. Redaktoriau,
Besiruošiant kelionei į 

H-sias Amerikos Lietuvių 
Dienas, skaitėme Mūsų 
Pastogėje daug straipsnių 
apie šios kelionės organiza
vime vykstančius nesklan
dumus. Po visa to, džiaugia-

dūmo bei paslaugumo jis 
parodė Australijos lietu
viams sportininkams 1978 
m., o taip pat ir per žaidynes 
šiemet.

V. Grybausko nustojimas 
redaguoti sporto skyrių 
’’Draugo” dienraštyje paliks 
gilią spragą mūsų organiza
cinėje veikloje, todėl naujam 
redaktoriui linkime visoke
riopos sėkmės bei ištver
mės... R.S.

ALFAS 
kviečia

XXIV SPORTO ŠVENTĖ

Šių metų XXXIV Austrą 
lijos Lietuvių Sporto Šventė 

mės australiečių sportininkų 
darniais, drausmingais 
sporto šventės atidaryme 
pasirodymais, bei žaidynių 
aikštėse darniu kovingu žai
dimu, nors neatžymėtu par
sivežtųjų aukso medalių 
gausa. Džiaugdamiesi mūsų 
mėgėjiškame sporte tebe
egzistuojančia mintimi: 
’’Sveikame kūne sveika sie
la”. metame žvilgsnį į sporto 
sritį kultivuojamą pasauline 
prasme. Ir štai sportą - fizi
nio auklėjimo bei kūno 
mankštos sritį pasaulinėse 
sporto žaidynėse pakeitė 
įžulį sportuojančiųjų asme
ninė kova, nevengianti net 
fizinių kūno sužalojimų.

Savo kovingumo stimu
lams sužadinti, jau daugeliu 
atvejų esą pastebėta sporti
ninkus naudojant stimuluo- 
jančius vaistus ’’dragus”. 
Stebint įvairių sporto šakų 
vykstančius rungtynes jose 
dabar dominuoja ne grakš
tūs fiziniai judesiai, greita 
orientacija, taikli kamuolio 
pasuotė, bet vulgariai įžūli 
sportininko su savo kolega 
sportininku individuali fizi
nė kova, siekianti asmeninės 
pergalės. Tokių apraiškų iš
davoje, šiųlaikinis sportas 
virto sportuojančių profesi
ja, paremta individualiu ir 
organizuotai propaguojamu 
bizniu, mokant už sportinin
ko iš vienos į kitą sporto ko
mandą perėjimą pasakiškas 
pinigų sumas.

Rašant apie būsimas pa
saulinio sporto olimpiadas 
minima jų paruošimui daro
mos milijoninės išlaidos, o 
individualūs biznieriai nu
matydami pasipelnyti iš į 
olimpiadą atvykstančių 
sporto mėgėjų bei turistų, 

įvyks Hobarte ir jos orga
nizatorius yra Hobarto lie
tuvių sporto klubas Perkū
nas.

Varžybos bus pravestos 
šiose sporto šakose: krepši
nis, tinklinis, skvošas, stalo 
tenisas, lauko tenisas, gol
fas,- biliardas, šachmatai ir 
plaukimas.

Visi Australijos sporto 
klubai prašomi pranešti Ho
barto sporto klubui Per-. 
kūnui iki spalio 10-tos die
nos, kokiose šakose jų klubai 
bus atstovaujami.

A. Wallis 
ALFAS sekretorė

ruošia jų apgyvendinimui 
Kasakiškai kaštuojančius

utus: organizuota ir indivi
duali biznio idėja sporto 
olimpiadą paverčia biznio 
tikslų siekiančia priemone.

Lauktina, kad ir mūsų 
spaudoje rašantieji sporto 
žinovai sporto paskirtį kel
dami į pirmaeilės reikšmės 
tautiniai bendruomeninio 
išlikimo veiklos sritį, ne
vengtų realiai ir nuoširdžiai 
pažvelgti į sporto veikloje 
besireiškiančius iškrypimus 
bei sportinius išsigimimus, 
stengdamiesi tuo apsaugoti 
mūsų jaunimą nuo panašių 
negerovių įsigalėjimo savų
jų sportuojančiųjų tarpe.

Liudas Barkus

Pasaulio Lietuvių Sportinių 
Žaidynių ženklas, su

projektuotas dail.
Telesforo Valiaus
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Informacija
A Ju. FONDO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 25 d., sekmadie
ni, 2.30 vai. Melbourne Lie
tuvių Namuose, 50 Errol st. 
Nth. Melbourne, įvyksta 
metinis Fondo narių susi
rinkimas. Nariai, negali su
sirinkime dalyvauti, prašo
mi įgalioti kitą Fondo narį. 
Neturi pažįstamų melbur- 
niškių adresų, įgaliojimus 
gali siųsti oficialiuoju Fondo 
adresu: AJj. Fondation, 
P.O. Box 11, Nth. Melbour
ne, 3051. Kartu su įgalioji
mais Fondo nariai gali at
siųsti savo pasiūlymus bei 
pageidavimus.

A.L. Fondo valdyba

NAUJOJI "AUŠRA”

Šįmet minimos, prieš 
šimtą metų lietuvių tautą 
žadinusios "Aušros” pėdo
mis šiandien seka Lietuvos 
pogrindžio leidžiama ”Auš-

Akademinio Skautų Sąjū
džio Sydnejaus Skyrius šį-

Musu Pastogės
SPAUDOS BALIUS

rugsėjo 24 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube JraJ

Baliuje: T|
patraukli programa, karšta vakarienė (su aptarna- i. I

vimu), sau lygios neturinti loterija ir be abejonės jauki ir linksma visų nuotai- n /1
ka. J K U

ĮĖJIMAS $ 12 asmeniui. Bilietus jau dabar galima gauti Syd. Lietuvių h (|
Klube ir pas baliaus rengimo komiteto narius: A. Jablonskienė (7094031), V. r ' f 
Kazokas (7098395), J. Mickienė (7094846), L. Stašionienė (6499062), V. Jaras ~~~4A
(6823580). Stalų ir vietų užsakymus priima Liet. Klubo Administracija.  < 1

KVIEČIAME VISUS IŠ ARTI IR TOLI. DALYVAVĘ NESIGAILĖSITE!

Reikalingas 
tarnautojas
Lietuvių—Australų Klu

bui Canberroje reikalingas 
tarnautojas-ja. Pareigos: 
Klubo raštinėje vesti kasos 
knygas, mokėti sąskaitas, 
tvarkyti korespondenciją, 
narių knygą ir pokerio ma
šinų administraciją. Esant 
reikalui pavaduoti Klubo 
vedėją.

Kandidatas turi turėti pa
tyrimo raštinės darbe, rašy
ti mašinėle, sugebėti orga
nizuoti ir prižiūrėti, būti su
gyvenamo būdo.

Visą informaciją teikia 
Klubo vedėjas J. Vitartas, 
tel. (062) 491801. Normalios 
raštinės darbo valandos ir 
antvalandžiai. Atlyginimas 
pagal susitarimą.

Prašymai laukiami iki 
rugsėjo 30 dienos.

Prašymus siųsti ant voko 
užrašant "Confidential” šiuo 
adresu:

Lithuanian-Australian 
Club Inc.

P.O. Box 19, Lyneham, ACT 
2602.

met savo metinę šventę ski
ria Sydnejaus lietuvių arti- 
mesniam supažindinimui su 
šiuo brangiu Lietuvos pog
rindžio leidiniu.

Minėjimas įvyks spalio 9 
d., sekmadienį, 3 vai. Lietu
vių Klubo viršutinėje salėje. 
Minėjimą praves fu. J. Vi- 
liūnienė.

Užbaigai visų dalyvių 
draugiška kavutė.

Maloniai kviečiame visus 
Sydnejaus lietuvius atsilan
kyti.

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Sydnejaus 

Skyrius

SYDNEY RAMUVĖNAMS

Pranešame, kad spalio 2 
d. (sekmadienį) 2.30 vai. 
Lietuvių Klubo mažojoje sa
lėje Bankstowne šaukiamas 
skyriaus narių - ramovėnų 
informacinis susirinkimas

Darbotvarkėje: valdybos 
pirmininko pranešimas ir 
diskusijos dėl pranešimo. 
Tain Dat, bus tariamasi dėl

TAUTOS ŠVENTĖ
SYDNEJUJE

Rugsėjo 11 d. Sydnejaus’* 
lietuviai Tautos šventę pa-, 
minėjo plačia programa: 
11.30 vai. ta proga kun. P. 
Butkus atlaikė iškilmingas 
pamaldas giedant Dainos 
chorui ir dalyvaujant pa
maldose organizacijoms su 
vėliavomis. 3 vai. gausi pub
lika susirinko į Sydnejaus 
Lietuvių Namus Bankstow
ne. Čia Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos pavedimu minėji
mą pravedė V. Kazokas 
jungdamas Tautos Šventę 
su ’Aušros” 100 metų su
kakties paminėjimu. Plates-- 
nį pranešimą skaitė pats 
pravedėjas, o jo paskaitą 
atitinkamais tekstais iš 
’’Aušros" papildė p.p. Juo
zas Almis Jūragis (perskai
tęs programinę Dr. J. Basa
navičiaus ’’Aušros” 1 nr. 
prakalbą, Stasys Skorulis, 
skaitęs Dr. Vinco Kudirkos 
išpažintį, kaip jis per ’’Auš
rą” atvirto kovingu lietu
viu). Atitinkamas ir nuotai
kai pritaikintas poemas 
deklamavo Julytė Stašiony- 
tė (Miglovaros "Pabrėkšk, 
aušrele*) ir Danutė Karpa- 
vičięnė (V. Kazoko eilėraštį 
"Mano tauta”), Dr. Ramutis 
Zakarevičius paskambino 
pianinu muzikinį kūrinėlį.

~ ... ......

i SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE J
* 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414) j

Rugsėjo 24 d., šešt., 7.30 vai.
"Mūsų Pastogės” 

SPAUDOS BALIUS
Įėjimas $ 12 (įskaitant vakarienę)

Rugsėjo 25 d., sekm., 3 vai.
Metinis visuotinis klubo narių 

SUSIRINKIMAS

Spalio 8 d., šešt., 7.30 vai. 
Blau Weiss Colonias rengia 
Vokišką Karnavalą

GERMAN OKTOBER FEST” 
Užtikrintai praleisite linksmai laiką! 
Gausite paragauti tikro vokiško alaus 
ir kiekvienas svečias gaus dovanų po 
vokišką alaus bokalą. 
Įėjimas $ 5 asmeniui.

įvykstančios Kariuomenės 
Atkūrimo Šventės minėjimo 
ir šokių vakaro reikalais.

Prašome visus narius bū
tinai susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba 
SKAITYTOJAU?" 
maloniai kviečiamas ir lau
kiamas Mūsų Pastogės 
spaudos baliuje rugsėjo 24 
d. Syd. Lietuvių Klube!

Minėjimo programa buvo 
gana kondensuota, organiš
kai vieninga ir neperkrauta. 
Techniškai šviesas ir muziką 
tvarkė A. Dudaitis. Minėji
mo pradžioje Tautos Šven
tės proga gausiai susirinku
sius pasveikino Syd. Apy
linkės pirmininkas Dr. A.
Mauragis, invokaciją skaitė 
prel. kun. P. Butkus. Minė
jimas baigtas Tautos Him
nu.

Kaip tik minėjimo proga 
Liet. Namuose buvo 
surengtos ir dvi parodos: 
Klubo biblioteka buvo su
rengusi spaudos ir knygų 
parodą ir Dr. GJE. Kazokie- 
nė daug žadančio jauno dai- 

.lininko Jono Abromo, jun., 
individualinę tapybos pa
rodą, kuri susilaukė didelio 
dėmesio ir daug lankytojų, 
žodžiu, Tautos Šventės mi
nėjimas pravestas plačiai ir 
turiningai.

PRANEŠIMAS

Pranešame Melbourne 
Lietuvių Klubo nariams, kad 
metinis Klubo narių susirin
kimas įvyks rugsėjo 24 d., 
šešt., 4 vai. Liet. Namuose, 
44 Errol St., North Melbor- 
ne. Susirinkimo detalės pra
neštos nariams laiškais.

M.L. Klubo Valdyba

REIKALINGAS KLUBO 
VEDĖJAS

Sydnejaus Lietuvių Klu
bui skubiai reikalingas klubo 
vedėjas (Secretary / Mana
ger grade I).

Atlyginimas pagal susita
rimą. Savo prašyme nuro
dyti amžių, išeitą mokslą, 
dabartinį darbą, patyrimą 
administracijos ar prekybos 
srityse.

Mūsų
Pastogėje

"MŪSŲ PASTOGEI’ 
AUKOJO

V. Grigonis Vic. $ 100
A. Kudžius Qld. $ 10
V. Šutas NSW $ 10
V. Ališauskas Vic. $ 10
A. Petruškevičienė SA $ 10
K. Prašmutas Vic. $ 2
A. Jakštas NSW $ 10
V. Shopys NSW $ 15
P. Dranginis Vic. $ 5
E.J. Laurinaičiai NSW $ 20
V. Kardelis NSW$ 10
A. Mauragis NSW $ 10

mist Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY’ 

Published
by the Lithuanian Community

Publishing Society Ltd.
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.W., 2200
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

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

VIETOJ M 
4* GELIŲ

Pagerbdami a.a. Dr. Vy
tautą Kišoną, vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei aukojame 25 
dolerius. B. ir J. Jablonskiai, 
Canberra. Nuoširdžiai dė
kojame.

Prašymus siųsti iki 1983 
m. spalio 1 d. adresuojant:

Confidential
Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.
P.O. Box 205,
Bankstown, N.S.W. 2200
Dėl smulkesnių informa

cijų skambinti vakarais tel. 
02 - 726 4139.

M.A. Statkai ir J. Červin

Qld. L.B. V-ba Qld. $ 30
M. Rudys Qld. $ 10
P. Kazlauskas NSW $ 5
P. Darius ACTS 5
P. Bliokienė NSWS 10
S. Lipčius Vie. $ 5
A. Šernas NSWS 25
J. šeštokas Vic. $ 5
K. Kalnėnas WAS 20
V. Bakaitis Vic. $ 25
ALB Sale sen. Vic. $ 25
S. Zablockienė NSWS 10

NSWS 20
A. Reutas Qld. $ 10
I. Taunys SAS 10
V. Pažereckas Vic. $ 20
G.Bakša Qld. $ 30
V. Volkas Vic. $
A. Cwalinski Tas. $
B. J. Jablonskiai ACT $ 
K. Rūkas Qld.$
O. Karpavičienė NSW $ 
B. Steckis WA $ 
B. Wunderlich NSW $
J. Kapočius NSW $
K. Štitnickienė NSW $
P. Šiaučiūnas Tas. $ 
E. Eskirtienė Vic. $ 
Matukevičiai Vic. $ 
E.J. Balčiūnai Vic. $ 
A. Laninskas NSW $

20 
1

25 
20 
20 
10 

5
10 
10 
10 
10 

5 
50

5
E.J. Laurinaičiai NSW $ 20

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

"Mūsų Pastogės” 
Administracija

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200 • 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $35 
Oro paštu kitur $ 50 i
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