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Žodis Tautos Šventės proga
ALB Krašto Valdyba sveikina visus Australijos lietu

vius Tautos Šventės proga ir linki, kad visi dirbdami kar
tu ir su pasišventimu įvairiose lietuviškose organizacijo
se užtikrintumėme Bendruomenės tęstinumą Australijo
je dar ilgus ilgus metus.

Pavergta tėvynė, mūsų broliai ir seserys reikalauja 
mūsų veiklos, todėl neužsnūskime liūliuojami Australijos 
gerbūvio, nebūkime apatiški ir indiferentiški mūsų veiki
mui, bet pasiryžkime visi kaip vienas atsiliepti į mūsų 
pavergtos tautos šauksmą ir atlikime savo pareigas 
bendruomenei ir organizacijoms sąžiningai, su noru ir 
pasišventimu tuo parodydami, kad esame susipratę lie
tuviai.

Tautos Šventės proga, aš taip pat kviečiu visą mūsų 
jaunimą aktyviai įsijungti į bendruomenės eiles. Gana 
priekaištų ir kritikos jaunimui. Mes, vyresnioji karta, jus 
priimame be jokių sąlygų, tokius, kokie jūs esate, tik 
ateikite ir dirbkite, o mes jums padėsime, jeigu jums 
pagalba bus reikalinga. Nei kalbos, nei rašybos trūkumas 
jus nuo mūsų neatitolina ir neatskiria - rašykite, išreiški- 
te savo norus, pasiūlymus ar kritika taip kaip jūs galite 
ar išmanote, o mes jums rasime vietos mūsų bendruome
nėje, organizacijose ar spaudoje. Žinokime, kad taip kaip 
mes be jūsų, taip ir jūs be mūsų ištirpsime australiškoje 
jūroje ir tuo padarysime didelę žalą mūsų bendruomenei 
ir mūsų laisvės bylai.

Tautos Šventės proga visi atgimkime dvasiškai ir 
dirbkime kartu tėvynės labui.

V. Bukevičius
ALB Krašto Valdybos pirmininkas 

Rugsėjo 8 d. 1984 m.

Lietuviai pasaulyje
PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Liepos 21-28 d.d. Venecu- 
eloje buvo surengtas jau aš
tuntasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas, kuris 
buvo labai sėkmingas ir vi
sokeriopai gaivinantis lietu
vybę Pietų Amerikoje. To
kius Pietų Amerikos lietu
vių kongresus rengti paska
tino PLB Valdyba, duodama 
materialinės paramos. Šalia 
to nuolat buvo siunčiami as
menys, kurie išjudino P. 
Amerikos lietuvių veiklą.

Šis ypač sėkmingas kong
resas įvyko Venecueloje šio 
krašto lietuvių bendruome
nės pirm-ko Dr. V. Dambra- 
vos pastangomis. Kongresas 
buvo viešo pobūdžio, palan
kios krašto vyriausybės 
reklamuotas ir remiamas, 
vietinės spaudos plačiai ap
rašytas.

* * *
Adelaidėje gyvenanti ir 

kurianti lietuvė skulptorė p. 
Ieva Pocienė laimėjo kon
kursą Pietų Aus
tralijos 150 metų jubiliejaus 
proga sukurti rašytojos 
K.H. Spence skulptūrą, kuri 
numatoma išstatyti Light 
Squere, vienoje gražiausių 
aikščių Adelaidėje.

♦ * ♦

31-ji Studijų Savaitė šiais 
metais buvo surengta Vak. 
Vokietijoje Augsburge rug- 
piūčio 11-18 d.d. dalyvaujant 
virš šimto iš Europos ir kitų 
kraštų iškilių kultūrininkų, 
visuomenininkų, jų tarpe ir 
PLB pirmininkas p. Vytau
tas Kamantas su žmona, vi-

KAZYS BRADŪNAS

AMŽINAJAM LIETUVIUI

Būk ramus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks.
Tautos širdį nuo mirtino šūvio
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

Iš kiekvieno kankinio kapo
Tau į kraują sruvena jėga,
Kuri, kartą potvyniu tapus, 
pasikels vėl kūrybos banga.

Ir matau — amžių ūkanos švinta, 
Tu žengi kaip rytojaus žmogus.
Tavo galvą žvaigždynai apkrinta, 
Tavo sieloje tyras dangus.

Būk ramus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks.
Tautos širdį nuo mirtino šūvio
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

cepirm. A. Gečys ir eilė kitų 
svečių iš toliau. Nesilei
džiant į detales skaitoma,
kad šių metų Studijų Dienos 
ypač išsiskyrė savo svarba, 
paskaitomis ir temų aktua
lumu. Vykstant Studijų 
Dienoms Augsburge atsta
tytas ir pašventintas res
tauruotas lietuviškas kry
žius, apie kurį jau buvo ra
šyta anksčiau Mūsų Pasto
gėje.

Popiežius Jonas Paulius II 
ketino nuvykti į Lietuvą ir 
dalyvauti šv. Kazimiero 500 
metų sukakties minėjime 
Vilniuje ir tuo pačiu aplan
kyti tikinčiuosius Lietuvoje. 
Iš Maskvos gautas neigia
mas atsakymas, kad į Lietu
vą nebus įsileistas nei po
piežius, nei jo reprezentan
tas. Aną penktadienį popie
žius pasiuntė Lietuvos vys
kupams telegramą, kad jis 
apgaili, jog neįsileidžiamas. 
Rugpiūčio 26 d. savo priva
čioje koplyčioje atlaikė šv. 
Mišias lietuviškai, kurios 
buvo transliuojamos per 
Vatikano radiją į Lietuvą.

* * *
Pagal naująjį 1984-85 me

tų biudžetą etninio švietimo 
reikalams numatyta 100.000 
dolerių. Bendrai biudžete 
numatyta virš 68 milijonų 
dolerių švietimo reikalams, 
iš kurių beveik 4 mil. dolerių 
numatomos etninėms mo
kykloms.

Aną savaitę virš Čekoslo
vakijos patekęs į atmosferą 
sprogo meteoras. Ant žemės 
surasta to meteoro liekanų, 
kurių didžiausias svėręs 20 
kg.

***
Rugsėjo 1 d. suėjo metai, 

kai pernai sovietai nušovė 
Korėjos keleivinį lėktuvą ir 
su juo žuvo skridę 269 žmo
nės. Šia proga prisiminė 
lėktuvo katastrofą ir sovietu 

agentūra Tass, paskelbdama 
naują lėktuvo sunaikinimo 
versiją. Esą, sovietai tik no
rėję lėktuvą priversti nusi
leisti, bet patys amerikiečiai 
iš tolo lėktuvą išsprogdinę, 
kad į sovietų rankas nepa
tektų šnipinėjimo prietaisai.

**♦

Belgijos pakrašty netoli 
Ostende uosto susidūręs su 
kitu laivu nuskendo prancū
zų prekinis laivas, vežęs į 
Rusiją apie 450 tonų nevaly
to uranijaus. Pakraštys, kur 
tas laivas nuskendo, izoliuo
tas dėl pavojingos radiaci
jos.

Iš apie 180 lenkų maldi
ninkų, vykusių į Romą, 129 
iš jų Austrijoje pasiprašė 
pabėgėlio teisės. Iš jų dau
giausia yra jauni žmonės.

♦♦♦

LIETUVIŠKOS RADIJO 
VALANDĖLĖS

ADELAIDE 5FM šeštadie
niais 9 v.r.
CANBERRA 2XX ketvirta
dieniais 7.30 v.v.
MELBOURNE 3EA šešt. 11 
v. r. ir pirm. 6.30 v. p.p.
BRISBANE kiekvieną ket
virtadienį 5.30 - 6 v.v.
PERTH kiekvieną trečią 
antradienį 6.30 v.v.
SYDNEY KIEKVIENĄ 
ŠEŠTADIENĮ 10-11 vai. 
ryto.
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Tautos Šventės nuotaikomis
Tautos Šventės dieną sa

vo mintis ir dėmesį suve
dame vienon žodin — Lietu
va. Tai žodis, kuris ugnimi 
turėtą būti išdegintas kiek
vieno lietuvio širdyje, žodis, 
kuris turėtų būti mūsų gy
venimo pradžia ir pabaiga, 
idealas ir pagrindas. Lietuva 
lietuviui yra viskas - jo kas
dieninė duona ir prasmė, 
praeitis ir ateitis, viltys ir 
svajonės. Lietuva ir lietuvis 
yra vienas ir tas pats. Nes 
kas gi lietuvis be Lietuvos 
arba Lietuva be lietuvių? 
Net jeigu Lietuva yra din
gusi iš pasaulio žemėlapių, ji 
tebėra ir egzistuoja kiekvie
no lietuvio širdy, kur jis be
būtų.

Istorija liudija, kad lietu
viai ir Lietuva nuo amžių 
gyveno prie Baltijos ir Ne
muno krantų. Čia juos užti
ko istorija ir iki šiandie tos 
vietos yra lietuviškos vietos. 
Nuo kada jie čia įsikūrė ir iš 
kur atėjo, istorija giliau į se
novę nesiekia. Bet už ją kal
ba archeologija teigdama, 
kad šiose vietovėse lietuviai 
ar ju giminės gyveno jau 
daugiau kaip 6000 metų 
prieš mūsų erą. Anais lai
kais pasaulis buvo toks di
delis ir platus, kad jo tik vos 
mažytė dalelė žmonėms bu
vo žinoma ir ištirta. Europos 
ekspansijai plintant dėme
sys nukrypo ir į Europos 
šiaurę ir čia pirmieji Euro
pos kolonistai susidūrė su 
lietuviais. Nebuvo tai pigus 
reikalas lietuvius užvaldyti 
ir pavergti. Po pirmųjų su
sidūrimų su atėjūnais lietu
viai kaip stebuklu sukūrė 
savo valstybę ir ją išplėtė į 
didžiulę galybę, savo kont
rolėje turėjusią beveik visą 
rytinę Europą. Su Lietuvos 
valdovais skaitėsi Europos 
kraštų karaliai ir popiežiai. 
Be abejo, ano meto Lietuvos 
galybės viršūnę iškėlė kuni
gaikštis Vytautas, kuriam 
karaliaus vainiką pripažino 
Europos galingieji. Jo vaini
kavimas turėjo įvykti 1430 
m. rugsėjo 8 d. Šią dieną jau 
dvidešimto amžiaus naujai 
atsikūrusi Lietuva ir pasi
rinko kaip tautos šventę - 
simbolį vienos ir laiko neda
lomos Lietuvos, kaip lietu
vių tautos amžiną tęstinumo 
ženklą.

Per istoriją žmonijos gy
venimas be paliovos kunku
liavo: vienos tautos kilo, ki
tos grimzdo, vis tik lietuviai 
jau per žinomą jos gyvavimo 

A.A.
ADOMUI KUBBOS

mirus, jo seseris Evą ir Marthą liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Dr. Gytis Danta su šeima
Vincas Danta.

tūkstantį metų perėjo skau
džius ir nuostolingus, net 
pavojingus sūkurius, bet iš
silaikė išskirtinoj aukštumoj 
su savo originalia kultūra, 
kurios ne viena iš didžiųjų 
tautų pavydėtų. Per tą žino
mą istorijos laiką kiek tautų 
pasaulyje iškilo ir dingo, tuo 
tarpu lietuviai ir šiandie te
gu ir skaudžiausioj prievar
toj tebėra nepalaužti. Paga
liau nekalbant apie tautos 
nukraujavimą kovose, ver
gijos metuose, kiek ji savais 
žmonėmis stiprino ir maitino 
kitas tautas! Jeigu šiandie 
kas pastudijuotų ir suskai
čiuotų tuos atitrūkusius lie
tuvius, nuėjusius tarnauti ir 
savo kūrybinį pajėgumą ati
davusius kitiems, netgi 
priešams! Jų vardais di
džiuojasi ir puošiasi kitos 
tautos, laikydamos juos sa
vais. Šiandie mes jų nepa- 
vydim, tik skaudžiai gaila, 
kad jie galėjo palikti savoje 
tautoje ir joje lygiai sėk
mingai pasireikšti ir tuo 
praturtinti savuosius. Toks 
genialus talentas kaip Mai
ronis taip pat galėjo nueiti 
Adomo Mickevičiaus keliais, 
kuris pasidarė visos Lenki-

Dėmesys Pabaltijui
STUDIJA APIE DISIDEN- 
TIZMĄ IR NACIONALIZ
MĄ PABALTYJE

Neseniai Amerikoje Rand 
korporacija išleido Alek
sandro Aleksiejevo studiją 
pavadintą Dissent and 
Nationalism in the Soviet 
Baltic (Disidentizmas ir Na
cionalizmas Sovietiniame 
Pabaltyje). Jos autorius, iš 
Bulgarijos kilęs Rytų Euro
pos ir Sovietų Sąjungos 
ekspertas, yra nemažai ra
šęs ir skaitęs paskaitų Pa
baltijo klausimu.

Savo studijoje Aleksieje- 
vas nagrinėja disidentizmo 
ir nacionalizmo raidą Pabal
tyje tarp 1970 ir 1983 metų. 
Trumpai apžvelgęs Pabalti
jo tautų praeitį, jis pabrėžia 
jų, ypač Lietuvos, unikalias 
istorines, kultūrines ir poli
tines tradicijas, kurios jas 
išskiria iš kitų daugiatautės 
sovietinės valstybės res
publikų. Jo manymu, pabal- 
tiečių nepasitenkinimą ir jų 
nepalankumą sovietinei sis
temai skatina tokie trys so
vietinės politikos požiūriai:

Pirma: Kadangi sovietinės 
kontrolės mechanizmas sie
kia užtikrinti centro kontro
lę vietinių respublikų sąs- 
kaiton, daugelis pabaltiečių 
laiko, kad sovietinė sistema 
yra rusų dominuojama ir 
kolonijinio pobūdžio. 

jos pažiba. Tokių galimybių 
pigiai atitrūkti nuo tautos 
turėjo ir Čiurlionis, ir Done
laitis, ir Kudirka, Krėvė.. 
Tas tik parodo, kad lietuvių 
tauta, nors ir neskaitlinga, 
bet palyginamai genialiai 
kūrybinga, atidavusi daugelį 
savo talentų kitiems, bet ir 
sau nestokojo. Ir šiandie 
vyksta panašus procesas, tik 
gaila, kad tas procesas tau
tai yra didžiai nuostolingas. 
Jeigu tie visi kūrybiniai, 
moksliniai talentai būtų su
kaupti į vieną tautinį bran
duolį, Lietuva ir vergijoje 
spindėtų kaip švyturys visai 
žmonijai!

Kiti nusiskundžia, ypač iš 
jaunųjų išeivijoje, kad lietu
viai neturi kuo didžiuotis. 
Tegu tokie bent kiek arčiau 
susipažįsta su tautos kultū
ra, jos istorija, jos įnašais 
visai Europos kultūrai, to
kios abejonės dingtų ir pa
tys pasijustų ne menkaver
čiais ir nusižeminusiais, bet 
išdidžiais, kad lietuviais esą.

Tautos Šventė testiprina 
mumyse lietuvišką dvasią ir 
težadina tautines ambicijas, 
kad lietuvio vardas yra 
kiekvieno, kuris jį nešioja, 
pasididžiavimas ir garbė.

(v.k.l

Antra: Reliatyvi ūkinė 
stagnacija ir maisto trūku
mai, kokių šioje teritorijoje 
anksčiau nėra buvę, sutvir
tina pabaltiečių įtarimą, jog 
didele dalimi Maskvos kont
role besiremianti ekonominė 
sistema juos išnaudoja.

Trečia: Ypač Latvijoje ir 
Estijoje dramatiškai pablo
gėjo demografinė padėtis — 
didėja rusų ir apskritai sla
vų skaičius vietinių tautų 
nenaudai. Drauge vyksta 
agresyvus rusinimas. Visa 
tai įtikino daugelį pabaltie
čių, kad tarybinis režimas 
vykdo nutautinimo politiką.

Aleksiejevas rašo, kad 
pastarojo dešimtmečio bė
gyje vis labiau intensyvė- 
jantis pabaltiečių disiden
tizmas yra skirtingas nuo 
disidentizmo Rusijoje. Ka
dangi pabaltiečiai rezisten
tai pirmoje eilėje kovoja už 
savo tautų teises, juos remia 
platūs jų tautų sluoksniai, ir 
todėl pabaltiečių disidentiz
mas gali tapti masiniu sąjū
džiu. Pasak autoriaus, kova 
už religines teise Lietuvoje 
jau išėjo iš paprasto ’’disi
dentizmo” rėmų ir išsivystė 
į masinį opozicinį sąjūdį.

Studijoje nurodoma, kad 
Pabaltyje randame tirščiau
sią organizuoto disidentizmo 
ir savilaidos telkinį visoje 
Sovietų Sąjungoje. Nors pa
baltiečių disidentizmas turi 
stiprų nacionalistinį atspal
vį, jis nėra nei savyje užda
ras nei šovinistinis. Visai 
natūraliai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama su kitų 
tautų disidentais, ypač pa
baltiečių tarpusavy. ‘ Todėl 
Pabaltijo disidentizmas pa
našesnis į Rytų Europos, 
negu, pavyzdžiui, į Rusijos 
žmogaus teisių sąjūdį. Antra 
vertus, Pabaltijo disidentai 
veikia griežtai apribotomis

Jonas Aistis
•ir -ir ★ k H

Vienas kraujo lašas būt tave nuplovęs, 
Bet varge jo vieno tu pasigedai — 
Nors stiprybę sėmėm iš didžios senovės, 
Liko netesėti mūsų pažadai...

Vienų vienas žodis būt tave apgynęs, 
Bet varge jo vieno tu pasigedai, — 
Nors visi žadėjom mirti už tėvynę, 

, Liko netesėti mūsų pažadai...

Naujas stabas — valstybė
Nežinia, ar istorijoje buvo 

kada pasireiškęs ir įvestas 
valstybės kultas, bet šiandie 
jis pilnai galioja Sovietų Są
jungoje. Tiesa, kadaise buvo 
valdovų, karalių, imperato
rių, kurie buvo laikomi ne
žemiškos kilmės ir garbina
mi kaip dievybės, tačiau 
valstybė kaip tokia niekados 
nebuvo statoma aukščiausia 
gėrybe, kuriai reikėtų auko
ti savo piliečius arba juos 
bausti, kaip nusikaltusius 
valstybei. Tiesa, beveik vi
sais laikais ir visuose kraš
tuose galiojo įstatymai, nu- 
matą bausmes už valstybės 
išdavimą, kai pilietis griau
na valstybės pamatus kitos 
valstybės naudai tuo silp
nindamas savo krašto sau
gumą arba siekdamas savos 
valstybės sunaikinimo.
Bet kad būtų įvesti baudžia
mieji įstatymai už valstybės 
įžeidimus, šmeižimus arba iš 
jos pasišaipymus, tas galioja 
tik šiandieninėje Sovietų 
Sąjungoje.

Šiandie pas sovietus 
beveik kiekvienam disiden
tui arba politiniam sąžinės 
kaliniui paprastai teismuose 
pritaikomas vienoks ar ki
toks įstatymo paragrafas, 
kad kaltinamasis baudžia- 

sąlygomis ir todėl jiems 
sunkiai įmanoma suorgani
zuoti ’’Solidarumo” pobūdžio 
iššūkį režimui. Sovietinis 
režimas Pabaltyje turi platų 
politinį ir sauguminį kont
rolės tinklą, įskaitant KGB, 
vidines saugumo pajėgas ir 
kariuomenės dalinius; atė
jus reikalui, Maskva nedve
jos panaudoti juos net ir 
brutaliausiu būdu.

Autorius užsimena ir apie 
Pabaltijo reiškmę bendroje 
Europos karinėje grupuotė
je. Pabaltijo karinė apygar
da yra sovietinio Baltijos 
laivyno bazė ir turi gyvybi
nės reikšmės kaip placdar
mas bet kokiai sovietinei 
akcijai prieš NATO pajėgas. 
Susidarius tokiai krizei, Pa
baltyje gali kilti neramumai, 
daug pabaltičių gali atvirai 
pareikšti savo nelojalumą 
sovietinei santvarkai. Auto
rius mano, kad pabaltiečių 
atsarginiai gali pasirodyti 
nepatikimi.

(ELTA)

***
Pereitą savaitę NSW pra

sidėjo geležinkeliečių strei
kas, kuris galįs užtrukti il
gesnį laiką. Iš valstijos vy
riausybės pusės dedama 
pastangų streiko padarinius 
sušvelninti reguliuojant au
tomobiliais ir autobusais su
sisiekimą, suteikti lengvatų 
pasistatyti mašinoms mies
tuose. 

mas už valstybės šmeižimą 
ar įžeidimą. Iš tiesų , tokie 
kaltinimai yra tikra nesą
monė. Ar iš viso galima 
valstybę įžeisti ar ją ap
šmeižti, suniekinti? Tiesa, 
galima priekaištauti valsty
bės valdžiai, suabejoti įves
tų įstatymų teisingumu arba 
valstybės tarnautojų tų 
įstatymų nesilaikymu bei jų 
iškraipymu, bet kuo čia dėta 
valstybė? Iš tikrųjų valsty
bė kaip tokia negali būti nei 
gėrio, nei blogio kategorijoj, 
ji yra tik terenas, kūr vyks
ta įvykių kaita vienon ar ki
ton pusėn. Todėl tegalima 
šmeižti, įžeidinėti tik tos 
valstybės valdžią arba įves
tą santvarką, jai priekaiš
tauti arba ją girti, net gar
binti, tačiau niekad valdžios 
neįmanoma sutapatainti su 
valstybe, o tie, kurie valdžią 
sutapatina su valstybe, jie 
pasibaisėtinai klysta arba 
stengiasi valstybės vardu 
pridengti valdžios iškrypi
mus, įstatymų nesilaikymą 
arba iš viso krašto piliečių 
begėdišką išnaudojimą.

Vartant okupuotos Lietu
vos pogrindžio spaudą arba 
gilinantis į teisiamų ar nu
teistųjų politinių kalinių by
las matosi, kad beveik visi 
jie buvo nuteisti ir kaltinami 
vienu ir tuo pačiu motyvu —- 
valstybės šmeižimu ar jos 
įžeidinėjimu. Tai yra fikty
vus kaltinimas, nes pagal 
viešus sovietų įstatymus ir 
net pagal konstitucijos pa
ragrafus visi sovietų pilie
čiai turi pilnas asmens lais
ves išpažinti savus įsitikini
mus, priklausyti vienokiai ar 
kitokiai tautybei, ir net 
atskiros respublikos turin
čios pilną laisvę priklausyti 
Sovietų Sąjungai arba iš jos 
išstoti. Nepažeidžiant šių 
idealiai atrodančių įstatymų 
krašte įvesti fiktyvūs nuos
tatai, kaip valstybės šmeiži
mas, jos įžeidinėjimas, kas 
neįrašyta konstitucijoje ar 
viešuose įstatymuose. Va
dovaujantis tokiais nuosta
tais ir valstybę statant kaip 
tokią šventenybę, tada vals
tybės vardu lengva apkal
tinti kiekvieną už tiesos žo
dį, už bet kokią valdžios kri
tiką, už asmeniškus įsitiki
nimus, net už norus page
rinti sistemą, nes kiekvienu 
atveju lengvai gali įžiūrėti 
valstybės įžeidimą, jos 
šmeižtą ir tuo pačiu jos 
išdavimą. Tokiu būdu vals
tybę padarant kulto objektu 
krašto valdžia sutapatinama 
su valstybe ir per ją pati 
valdžia pasidaro šventa kaip 
ir valstybė. Kiek mus pasie
kia žinios iš teismų, joks nu
teistasis tiesiog neapkaltin
tas už įsitikinimus, už religi
ją arba bet kokius nacionali
nius poreiškius, o visi pa
smerkiami vienu ir tuo pačiu 
pagrindu — valstybės šmei
žimu ar įžeidinėjimu.
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SU ANGLIJOS SKAUTAIS
DANUTĖ BALTUTYTĖ

ANGLIJOS LIETUVIŲ SKAUTŲ STOVYKLOJE

Nuo liepos 28 iki rugpiūčio 
6 d. Lietuvių Sodyboje 
Headley Park, Anglijoje 
įvyko lietuvių skautų sto
vykla. Dalyvavo virš 40 
skautų-čių iš Vokietijos, 
Škotijos, Australijos ir 
Anglijos, jų tarpe ir aš. Iš 
Vasario 16 Gimnazijos ke
lionė buvo ilga ir kiek vargi
nanti, bet atvykome gerai 
nusiteikę.

Pirmą dieną įvyko įsikū
rimas. Stebino turimos pa
lapinės. Tai ne skautiškos, o 
atostogautojų - su langais, 
grindimis, verandomis. 
Įrengtos dvi pastovyklės: 
’’Tėvynės dukrų” skaučių ir 
’’Vilniaus” - skautų. Susipa
žinau lietuvaites skautes iš 
Škotijos, kurios jau nebe
moka kalbėti lietuviškai. 
Anglų akcentas jau man 
kiek svetimas, bet škotų tu
rėjau įtemptai klausytis, 
kad suprasčiau. Susižavėjau 
Anglijos lietuvių draugišku
mu. Mat, Anglijoje vyres
nieji ir jaunimas kartu 
bendrauja. O Australijos 
stovyklose to bendravimo 
trūksta.

Anglijos Lietuvių Sodyba 
tai nuostabi vieta. Čia yra 
daug žemės, ir tame plote 
yra viešbutis, pakankamai 
vietos skautams stovyklau
ti, maudymosi tvenkinys, 
ežeras, parkas ir sporto 
aikštelės. Anglijoje lietuvių 
nedaug, bet jie įstengė įkur
ti Lietuvių Namus Londone 
ir Lietuvių Sodybą apie 60 
km. nuo Londono.

VASARIO 16-TOSIOS 
GIMNAZIJOS PRAŠYMAS

Š.m. birželio 6d. gaisro 
ugnis padarė daug žalos 
gimnazijai ir pilies gyvento
jams. Pilis nebeatrodo pa
naši, jog ten kas nors būtų 
galėjęs gyventi: baldai su
gadinti, muzikos kambarys 
žiūri į dangų, išklotas bran
gių muzikos instrumentų 
plastmasinėmis dėmėmis. 
Nebėra stogo, lubų, salės. 
Pastatai ir baldai bus greitai 
atstatyti.

Tačiau labiausiai ugnis ir 
vanduo mus nuskriaudė, 
nuniokodama gimnazijos 
biblioteką. Jos trečdalis su
degė, trečdalis knygų sušla
po, kurių daugelio nebegali-

Š.m. Vasario 16 Gimnazijos abiturientų išleistuvės. Kalba direktorius A. Šmi
tas. Jam iš k.: G. Kotkytė, R. Dirgėlas, B. Preusaitė, A. Kotkė ir dviejų abitu
rientų motina O. Kotkienė.

Nuotrauka M. Šmitienės

Stovykloje vyko kūrimosi 
darbai ir sekmadienį. Gi pir
madienį prasidėjo progra
minis stovyklavimas. Kėlė
mės 7.45 vai. ryto, vėliau 
pusryčiai, patikrinimas ir 
dienos darbai.

Stovyklaujant daug ko 
mus išmokė. Lietuviškai ne
mokantiems buvo lituanisti
niai kursai, kitiems - Lietu
vos istorija, dainavimas, fo
tografavimas, pasirengimai 
laužams. Kiti ruošėsi vyres
niškumo egzaminams. 
Turėjome ir šokti. Skautės 
iš Škotijos geriausiai mokėjo 
šokti, tik gaila, kad neturė
jome škotiškų ”bag-pipes”.

Iškylos metu kiekvienoje 

Lietuvių Sodyba Anglijoje Headley Park. Čia vyko skautų stovykla

Padėkime Vasario 16 Gimnazijai
ma naudoti. Kur dabar at
gauti šį turtą? Niekas neiš
leis mums pagal užsakymą 
visų tų kūrinių, kurie buvo 
kaupiami metų metais. 
Todėl Vasario 16-tosios 
gimnazija kreipiasi į visus 
pasaulio lietuvius: — Padė
kite atkurti gimnazijos bib
lioteką!

Greičiausiai turime užpil
dyti lentynas, skirtas lietu
vių rašytojų kūriniams, ku
rie privalomi įvairiose kla
sėse perskaityti pagal nuro-, 
dytą programą. Susidaro 
maždaug toks sąrašas rei
kalingų knygų: V. Pietario 
’’Algimantas , V. Krėvės 
’’Skirgaila”, apsakymų rin
kinys ’’Šiaudinėj pastogėj” 

stotyje teko atmintinai pa
sakyti Lietuvos Himną ir 
mokėti giesmę ’’Marija, Ma
rija”. Gal skaitytojams at
rodys nieko ypatingo, bet 
neužmirština, kad pusė sto
vyklautojų nemokėjo lietu
viškai. Buvo ir vienas skau
tas vytis tikras anglas, bet 
turėjo lietuvišką širdį, o ki
tas grynas anglas, bet kal
bėjo lietuviškai. Tokių žmo
nių mums reikia! Kas iš to, 
jei esi lietuviško kraujo, bet 
nesi veiklus lietuviškame 
gyvenime. Anglijoje nėra 
daug lietuviškai kalbančio 
jaunimo, bet už tat yra lie
tuviškai veikiančio jaunimo! 
Aišku, būtų gražu, jei visi 
mokėtų lietuviškai, bet ge
riau lietuvybei veikti kal
bant svetima kalba, negu 
visai neveikti.

Popiečiais klausėmės 
įvairių paskaitų. Atvyko 
jaunimo, kuris Anglijos lie
tuvius atstovavo pereitame 
Jaunimo Kongrese, plačiau 

ir kt., ’’Maironio ’’Pavasario 
balsai”, poemos ir kt., K. 
Binkio ’’Atžalynas”, ’’Šimtas 
pavasarių” ir kt., A. Bara
nausko ’’Anykščių šilelis”, 
Žemaitės apsakymai, Šatri
jos Raganos ’’Viktutė”, 
"Vincas Stonis” ir kt., Vaiž-‘ 
ganto ’’Dėdės ir dėdienės”, 
’’Rimai ir Nerimai”, ir kt., V. 
Mykolaičio-Putino ’’Altorių 
šešėly", ’’Sukilėliai”, ’’Val
dovo sūnus”, lyrika, B. 
Sruogos ’’Milžino paunks- 
mėj”, ’’Baisioji naktis”, Ais
čio lyrika, B. Brazdžionio 
poezijos leidiniai, V. Ramo
no ’’Kryžiai”, ’’Dulkės rau
donam saulėleidy”, J. Gliau- 
dos ’’šikšnosparnių sostas”, 
V. Kudirkos ’’Satyros” ir 

sužinojome apie Didž. Bri
tanijos lietuvių jaunimo 
veiklą. Svečiavosi ir ’’Ginta
ro” Ansamblis iš Toronto, 
kurie papasakojo apie skau- 
tavimą Kanadoje. Išklausė
me paskaitą ir apie šv. Kazi
mierą, kurio vardu pava
dinta ir ši stovykla.

Vakarais irgi neteko nuo
bodžiauti. Vyko laužai, ku
riuose pasirodydavo skautės 
’’škotės”, dainuodamos lie
tuviškas dainas. Škotijos 
lietuviai nebekalba lietuviš
kai, bet turi tautinių šokių 
grupę ir chorelį. Pasirody
davo ir ’’Taukuotas puodas”, 
kuris nušviesdavo dienos 
įvykius iš linksmosios pusės.

Vieną vakarą išvykome į 
Londoną ir dalyvavome ka
nadiečių ansamblio ’’Ginta
ro” koncerte. Kanadiečiai 
labai gražiai pasirodė ir su
žavėjo savo šokiais ir daino
mis. O kitą vakarą Lietuvių 
Sodyboje įvyko tradicinis 
’’Žuvies balius”. Prisikirto- 

poezija, Lazdynų Pelėdos 
apsakymai, J. Biliūno apsa
kymai, Vydūno ’’Prabočių 
šešėliai” ir kt., I. Šeiniaus 
’’Kuprelis”, Vaičiūno ’’Prisi
kėlimas” ir kt., I. Simonai
tytės ’’Aukštųjų Šimonių li
kimas”, ’’Pavasarių audroj” 
ir kt., J. Paukštelio ’’Kaimy
nai”, J. Grušo ’’Karjeristai” 
ir dramos. Daugelio šių pa
minėtų knygų dar po vieną 
kitą egzempliorių turime, o 
jų reikia daugiau.

Iš visuotinės literatūros 
trūksta A. Mickevičiaus 
’’Gražinos”, Balzako, Flobe- 
ro, Hugo, Dikenso, Ibseno, 
Puškino, Dostojevskio, 
Kornelio, Moljero, Šekspyro 
kūrinių. Jų ir anksčiau vos
po keletą egzempliorių tetu
rėjome. Iš antikinės litera
tūros liko tik Homero ’’Ilija- 
da”, o skubiausiai reikia įsi
gyti Sofoklio ’’Antigonę”, 
Euripido ’’Medėją”.

Gal kas iš jūsų, brangūs 
lietuviai, turite po keletą šių 
knygų savo namų bibliote
kose, gal kas iš jūsų galite 
paaukoti ir savo vienatinius, 
branginamus 
egzempliorius? Su laiku mū
sų mokiniai vertins jūsų 
auką.

Praradome daug knygų, 
kurios neįeina į mokymosi 
programą, o yra skirtos 
laisvalaikio skaitymui. Ši 
skaitinių rūšis yra taip pat 
labai svarbi, nes ji patraukia 
skaitytoją savo žavesiu, 
naujais pasauliais, lavina li
teratūrinį skonį. Mūsų gim 
nazijai svarbu, kad mokiniai 
atprastų nuo komiškų, men
kos meninės vertės leidinių, 
o pamėgtų tikrą literatūros 

me žuvies iki soties. Ketvir
tadienio vakare atlaikytos 
Mišios už Lietuvą prie žva
kučių. Penktadienio vakaras 
užimtas naktiniais žaidi
mais. Aš pati buvau paskirta 
skaučių pastovyklės adju
tante, tad užsiėmimo per 
akis. Aš gavau vyr. skautės 
mėlyną kaklaraištį.

Šeštadienis buvo svečių 
diena. Vyko iškilmingas pa
radas, kurio metu daug 
skaučių ir skautų gavo nau
jus kaklaraiščius. Sekė įvai
rūs stovyklos sveikinimai ir 
vėliavų nuleidimas.

Oras Anglijoje buvo gra
žus, bet ir šį kartą buvome 
pakrikštyti anglišku lietum.

Pačia stovykla buvau la
bai patenkinta ir sužavėta. 
Ta proga dėkoju Anglijos 
skautų tuntui už priėmimą ir 
globą. Užsieniečiams mokėti 
už stovyklą nereikėjo. Mais
tas buvo puikus. Ačiū sto
vyklos vadovui v.s. Vaitke
vičiui, skautams vyčiams 
Mindaugui Gerdžiūnui ir 
Petrui Paukščiui už maisto 
gamybą. Dėkinga pastovyk- 
lių vadovams v.s. J. Traš- 
kienei ir v.s. A. Gerdžiūnui 
už rūpestį. Tikiuosi sekanti 
stovykla bus daugiau lietu
viškesnė.

meną. Čia didelės reikšmės 
turi ir verstinė literatūra. 
Dž. London, Š. Bronte, S. 
Lagerlef, Main Rido, A. 
Diuma ir daugelio kitų rašy
tojų kūriniai yra tinkama 
dirva įsistiprinti skaitymui. 
Gi mūsų Romualdas Spalis 
yra ypatingai jaunimo mė
giamas, nes jis patraukia 
gyvais dialogais, įdomiomis 
situacijomis, artima jauni
mui tematika, Šviesiais
idealais. Deja, liko tik 2 
’’Gatvės berniuko nuotykių” 
egzemplioriai, o visi kiti jo 
romanai žuvo. Tokios lais
valaikio skaitymui skirtos ir 
jaunimą patraukiančios lite
ratūros taip pat labai prašo
me.

Dar yra viena svarbi kny
gų dalis, kurių netekome, 
tačiau kurių nors po vieną 
egzempliorių bibliotekoje 
privalome turėti. Tai yra 
mūsų tėvynės nepriklauso
mybės, okupacijų, karo, trė
mimų, lagerių, pokario gy
venimą objektyviai liudijan
tys kūriniai ar dokumenta
cija. Dažnai labiau subrendę 
mokiniai paprašo skaitinių, 
pavyzdžiui, apie Darių ir Gi
rėną arba apie lietuvių var
gus Sibire. Gi neseniai iš 
Lietuvos atvykusioms mūsų 
mokiniams, kurie 
daugiau mėgsta skaityti, to
kios knygos - tikra naujiena. 
Tokios literatūros mes taip 
pat prašome.

Lietuvių Vasario 16-tosios 
gimnazija — vienintelė visa
me laisvame pasaulyje. Bib
lioteka yra viena iš jos ker
tinių akmenų. Todėl prašo
me visų lietuvių padėti ją 
atkurti. Mūsų adresas yra:

Privates Litauisches 
Gymnasium, Schloss Renn- 
hof, 6840 Lampertheim — 
Huettenfeld.

Dėkojame visiems iš 
anksto.

Gimnazijos bibliotekos 
vedėja, Bronė Lipšienė

Vykstant prezidento rin
kimų pasiruošimams gero
kai stabilizavosi Amerikos 
užsienių politika, ką sovietai 
mokėjo gudriai išnaudoti 
įnešdami savo įtaką į Vid. 
Rytus.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Mastą Pastogės
Malonus Redaktoriau,

Septintoji Tautinių šokių 
šventė Koliziejuje baigėsi. 
Nuaidėjo trankūs aplodisi- 
mentai šventės programos 
atlįkjjams. Iš šventės išsi
nešime malonius įspūdžius 
ir dėkingumą tiems, kurie tą 
šventę suruošė, kurie savo 
pasišventimu ir ryžtu dova
nojo tokią gražią programą. 
Kaip ir dera, po didelio dar
bo reikia ir užbaigtuvių. To
kį užbaigtuvių banketą gerai 
suorganizavo 
nepavargstanti Klevelando 
visuomenininke Ona Jokū- 
baitienė su savo komitetu. 
Kai kas teigia, kad užbaig
tuvių banketą nebuvę sunku 
suorganizuoti, nes jame da
lyvauti norinčių nestokota, 
net vietų pritrūko. Žinoma, 
daug juk smagiau pabuvoti 
gražioje pramogoje, nei au
kotis kokiam darbui.

Tautinių šokių šventės 
pokylis, kaip rengėjai jį va
dino, įvyko tuojau po pačios 
šventės programos, vakare, 
Klevelando miesto pačiame 
centre ir bene pačiame gra
žiausiame Stouffer’s Inn on 
the Square viešbutyje. Salė 
didelė, gana graži, svečių 
greičiausia apie tūkstantį. Į 
pokylį vėl sulėkėme gražiai 
pasidabinę, ponių grožis ir 
puošnumas viliojo vyrų

Tautos Fonde
ADELAIDE

Birželinių minėjimų metu 
Tautos Fondo Atstovybės 
narių dėka Lietuvos laisvės 
reikalams sutelkta $ 767.00. 
Aukotojų pavardės buvo 
skelbta vietinėje spaudoje. 
Ypatingai norime atkreipti 
dėmesį ir išreikšti mūsų pa
dėką Adelaidės L.K.V.S. 
Ramovei ir L.A.S. pa
aukojusiems po$ 100 ir tai 
yra ne pirmas kartas.

Džiaugiamės ir sveikina
me Dr. V. Bardauskaitę 
naują Tautos Fondo Atsto
vybės narę Adelaidėje, kuri 
atėjo į talką, Juozui Stepa- 
nui ir Viktorijai Vitkūnienei.

SYDNEY

Mūsų Pastogės Nr. 25 bu
vo paskelbta aukotojų pa
vardės. Per klaidą buvo 
paskelbta P.M. Salakauskų 
pavardė aukoję Tautos Fon
dui $ 25. Teisingai turėjo 
būti Jonas Sakalauskas, 
cabramatiškis. Dėkojame 
Jonui Sakalauskui ir kartu 
už klaidą atsiprašome. Jonas 
Sakalauskas yra stambiau
sias Tautos Fondo rėmėjas 
Sydnejuj.

Tautos Fondo pirmininkas 
Juozas Giedraitis yra susi
rūpinęs, kad Australijoje 
buvo raginama Vasario 
lotosios proga rinkti aukas 
tik bendruomenei. Juozas 
Giedraitis sako: ’’Čia yra 
bendras reikalas ir princi
pas, Tęad aukas duoda tam 
kam nori. Amerikoje renka 
Tautos Fondui, Vlikui, Eltai, 
A.L. Tarybai ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenei. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. p. V. Kamantas 
yra šiuo reikalu informuo
tas”.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje Sydney. 

akis. Algio Modesto vado- 
vaujams Neo-Lithuanų or
kestras ankstokai pradėjo 
groti lengvas meliodijas. 
Būriai grupavosi prie baro, 
siekdami gaivinančių gėri
mų. Ir vėl malonūs susitiki
mai, vėl bučiniai, vėl tiek 
daug geros, mielos lietuviš
kos širdies visi juntame. Po
kylio rengėjai - šeimininkai 
rūpestingi, tvarkiniai suri
kiuoti, sunumeruoti stalai. 
Salėje ūžesys, klegėjimas, 
puiki pokylio nuotaika.

Po kokteilių valandos, po
kylio rengimo komiteto pir
mininkė Ona Jokūbaitienė 
sveikina svečius, dėkoja už 
dalyvavimą šventėje ir šia
me bankete ir tik visų nuo
širdaus darbo dėka, esą, su
pintas ir šis gražus užbaig
tuvių vainikas. Pokylio 
programai vadovauti 
pakviečia šventės pranešėją 
Dalia Orahtaitę, kuri vi
siems palinki geros šio va
karo nuotaikos.

Pokylis pradedamas nau
jai paskirto vyskupo Pau
liaus Baltakio gražia malda, 
kuria dėkojama Aukščiau
siajam už suteiktas malones, 
už gražiai atliktą tėvynei 
Lietuvai darbą.
..Pokylyje kalbų nebebuvo. 
Tik Šventės rengimo komi
teto pirmininkas Dr. Anta
nas Butkus dar kartą tarė 
visiems ačiū ir pranešė, kad 
šiame bankete bus įteikti 
žymenys kai kuriems šokių 
vienetų vadovams - vado
vėms, kuriems vakar nebu
vę progos įteikti Lietuvių 
Namuose, vadovių-vadovų 
pagerbime. Bet tai nesą 
koks nors vienų ’’išrinktųjų” 
pagerbimas. Į sceną iškvietė 
Genovaitę Breichmanienę, 
Jadvygą Reginienę, Oną 
Razutienę, Jadvygą Matu
laitienę, Galiną Gobienę, 
Oną Ivaškienę ir joms pats 
pirmininkas įteikė po plake- 
tę su dėkingumo įrašu. Ta
čiau numanu, kad šiame po
kylyje pagerbtos vienetų 
vadovės turėjo ir išskirtinų 
nuopelnų, nes jos visos savo 
ansambliams yra vadovavę 
30-35 metus.

Norėčiau šia proga dar 
sugrįžti prie tautinių šokių 
vienetų vadovų pagerbimo. 
Jis vis neišeina taip, kaip 
reikėtų. Jeigu sakome pa
gerbimas - tai jis turi turėti 
tam tikrą orumą, iškilmin
gumą. Ir šį kartą šeštadienį, 
Lietuvių Namuose pagerbi
mas nebuvo įspūdingas. Da
lyviai vaišinosi, šnekučiavo
si, neparodė reikiamo dė
mesio tiems, kuriems žyme
nys buvo teikiami.

Rengėjai tokius pagerbi
mus turėtų giliau išmąstyti. 
Visai būtų tikę pačiame po
kylyje, visus vadovus iš 
karto pakvietus prie scenos 
ir visiems padėkojus ir 
kiekvienam ar kiekvienai 
vadovei įteikiant plaketę, 
paspaudžiant ranką, o jau
nimas - šokėjai kiekvienos 
grupės galėjo prisegti po 
gyvų gėlių žiedą. Tai nebūtų 
ilgai užsitęsę. Taip bent aš 
samprotauju. Būtų daug 
įspūdingiau. O gal ir kitokį 
pagerbimo būdą, bet visų 
dalyvių akivaizdoje, būtų 
galime sugalvoti.

Labai gražiai pasielgė 
New Yorko tautinių šokių 
grupės šokėjai. Prie mūsų 
stalo sėdėjo jų vadovė Jad
vyga Matulaitienė. Staiga 
mūsų stalą apsupo jos gru
pės šokėjos ir šokėjai. Vie-

Rugsėjo 29 d.
Sy dne jaus Lietuvių Klube

Įėjimas $ 12 asmeniui
Bilietai gaunami jau dabar Lietuvių Klube ir Spaudos Baliaus rengimo Ko

miteto narius ir Mūsų Pastogės darbuotojus. Skubėkite vietas užsitikrinti iš 
anksto! Spaudos baliaus bilietus platina ir stalų už

sakymus priima V. Augustinavičius tel.
88 4272 (namų) arba 88 1862 (darbe).

Kas Sp. Baliaus programoje?
nas savo mylimą vadovę vi
sų grupės šokėjų vardu 
pasveikino ir padėkojo jai už 
meilę jaunimui už gerą mo
kymą ir čia pat įteikė do
vaną ir prisegė gursažą. Tai 
buvo graži ir nuoširdi jauni
mo padėka savo vadovei.

O jeigu būtų visų grupių 
atstovai šitaip pagerbę savo 
vadoves, vadovus, ar nebūtų 
buvę gražu?

Banketo metu programos 
vadovė Dalia Orantaitė pra
nešė, kad šiandieną švenčia
mas pokylio rengimo komi
teto pirmininkės Onos Jokū- 
baitienės gimtadienis. Po
kylio dalyviai jai sugiedojo 
ilgiausių metų linkėjimus.

Pokylis buvo gerai orga
nizuotas. Apie maistą ne
kalbėsiu... Gal būtų buvę 
kiek gražiau, jeigu ant stalo 
būtų bent porą butelių kad 
kad ir pigesnio vyno, kuris 
būtų padėjęs valgyti viščiu
ką.

Numanu, kad rengėjams 
ir šį kartą rūpėjo iš banketo 
pdaryti kuo didesnį pelną.

Tuo pačiu metu jaunimo 
balius vyko Holiday Inn, 
Rockside Road. Apie jį ne
galiu nieko pasakyti, nes 
neteko dalyvauti.

Girdėjau, kad irgi buvę 
daug jaunimo.

Bankete vyravo gera 
nuotaika, šokėjų prie sma
gios muzikos nestokota. 
Septintąją Tautinių šokių 
šventę užbaigėme geroje 
nuotaikoje.

Dar ilgai, ilgai gyvensime 
ir šios šventės gražiomis 
nuotaikomis.

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis

SYDNEY
LIETUVIŲ KLUBE

Rugpiūčio 25 d. įvyko 
Lietuvių Klubo rengiamas 
’’Juodas baltas vakaras”. 
Tenka apgailestauti, kad 
svečiais nebuvo gausus, 
nors už $ 5 bilietą davė ir 
šiltą vakarienę, bei gerą or
kestrą. Lietuvių matėsi apie 
20 asmenų ir virš 50 svetim
taučių. Laimingas nario bi
lietas, tą vakarą vertas $ 
200, atiteko vokiečiui, Lie
tuvių Klubo nariui, nes 
anksčiau ištraukti lietuvių 
nario bilietai neprisišaukė 
savininkų, nes jų nebuvo 
klube. Reikia pasidžiaugti 
maloniomis jaunomis ponio
mis Irena Zakarauskiene ir 
Onute Kapočiene, kurios sa
vanoriškai svečius aptarna-

VIEŠNIA IŠ VAKARŲ

Šių metų Mūsų Pastogės 
Spaudos Baliuje visų svečių 
laukia didelė staigmena: at
vyks iš Vakarų Australijos 
Pertho pažiba, meniš
ko šokio žvaigždė ir taip pat 
ALB Pertho apylinkės pir
mininkė BIRUTĖ GARNY- 
TĖ—RADZIVANIENĖ, ry
tietiškų šokių specialistė, 
kaip iš 1001 nakties pasakų 
Šeherizadė apžavėjusi visus, 
kurie ją matė. Meninio šokio 
pasaulyje ji plačiai žinoma 
BELYSSA vardu.

Turėdama angažamentų 
Australijos rytiniuose pak
raščiuose ji mielai ta proga 
sutiko pasirodyti ir Sydne- 
jaus lietuviams ir atliks 
programą Mūsų Pastogės 
Spaudos Baliuje.

Birutė gimusi ir augusi 
Perthe, nuo pat mažens ak
tyvi lietuvių veikloje, išvy
kusi į Ameriką plačiai išsi
skleidė kaip veikėja tarp 
lietuvių, New Yorke ištekė
jo už inž. Vytauto Radzivano, 
irgi nemažiau karšto lietu
vio, ir dabar abu įsikūrę 
Perthe. Šalia savo angaže- 
mentų scenoje Birutė Radz- 
vanienė Perthe turi įkūrusi 
savo šokio mokyklą ir ją ve
da labai sėkmingai.

Kaip šokėja Birutė nese
niai su didžiausiu pasiseki
mu pervažiavo Ameriką 
šokdama garsiosiose New 
Yorko, Čikagos, Miami, Phi- 
ladelphios scenose susilauk
dama didelio įvertinimo ir 
pripažinimo.

M.P. Spaudos Baliaus 
svečiai turės unikalią progą 
savo tarpe turėti tokią retą 
viešnią ir pasigėrėti jos šo
kio menu. Nepralaiskite šios 
gal vienintelės progos! At
minkite: Spaudos Balius su 
BELYSSA rugsėjo 29 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Užsitikrinkite vietas iš 
anksto!

vo su karšta vakariene. Ire
na Zakarauskienė įteikė 
klubo dovanas moterims 
originaliausiomis suknelė
mis vilkinčiomis šiame va
kare. Lietuviai turėtų dau
giau dėmesio kreipti į Lie
tuvių Klubo parengimus ne 
tik patys atsilankydami, bet 
ir svečių atsivesti.

BELYSSA

Aukos
Mūsų Pastogei 

’’MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

K. Prašmutas 
P. Morkūnas 
P.E. Aras 
Dr. S. Statkus 
K. Kazlauskas 
A.P. Šimkus 
J. Vizbaras 
V.Žygas 
J. Rekešius 
Perth Apyl. V- 
V. Inkratas 
A. Pranckūnas 
P. Dirkis

VIC$ 2 
VIC $ 10 
VIC$ 5 
VIC $ 10 
VIC$ 5 
VIC$ 5 
VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC$ 5 

W.A. $ 5 
NSW $ 5 

VIC $20 
ACT $ 10

Dr. L. Petrauskas NSW $ 5
S.A. $ 5
S.A. $ 5
S.A. $ 5
S.A. $ 5

NSW $ 5
VIC$ 5
VIC $26

NSW $ 10 
NSW $20 
NSW $ 5

J. Lapšys 
B. Jasutienė 
A. Urnevičius 
O. Riškus
A. Paplauskas 
V. Pleškūnas 
J. Gailius 
,M.J. Žemaičiai 
J. Kapočius 
J. Voltas
P. Dranginis VIC $ 15
J. Jablonskis NSW $ 5
S. Domkus TAS$ 5
O. Kalpiakienė NSW 10
R. Jočys NSW $ 5
Ignas Petrauskas

USA $ 16.72

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų AČIŪ.
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Su menininkais Genovaitė Kazokienė

DAILĖS PARODA
Tautos šventės proga 

Bankstowno Lietuvių Na
muose organizuojama mote
rų dailininkių meno paroda. 
Dalyvauja jaunesnės kartos 
atstovės: Bižytė Nijolė, Ke
raitytė Danguolė, Krauce
vičiūtė Leeka ir Stašionytė 
Audronė. Lietuviams meno 
mylėtojams suteikiama pro
ga susipažinti su garsėjan
čiomis lietuvaitėmis ir pasi
gėrėti jų darbais. Visos me
nininkės yra kvalifikuotos,

Nijolė Bižytė ’’Bernužėlis—-mergužėlė” (akrilis)

BITNIKAI
R. SPALIS

Taip ir pasibaigė mūsų 
šviesi gadynė, užstojo klai
kūs laikai, nes jau įpratę 
prie lengvos dienos, prie 
puošnaus stiliaus, prarado-, 
me sugebėjimą skolintis. Ir 
tai pakeitė mūsų gyvenimą. 
Bet daugiausia laimėjo me
nininkas Matas Teliuška. 
Jis, lig šiol tegalėjęs tapyti 
tik karčiamas ir snukius jo
se, staiga pradėjo tapyti 
nuogas Veneras, besiraitan
čias ugnies liežuviuose. Tik 
vėl savotiškas štampas jį 
persekiojo: kiekviena Vene
ra turėjo Kaligundienės vei
dą ir jos kitas gundančias 
dalis. Bet, kadangi niekas 
dviejų paveikslų iš jo nepir
ko, tai nebuvo tiek svarbu. 
Jonas Tetervinas, tinginys, 
nuėjo dirbti ir šį kartą nevi
donui pasisekė. Bedirbda
mas net svorio pridėjo. 
Nuogas pozavo meno 
mokyklos mokiniams. Tokio 
kantraus modelio mokykla 
dar neturėjo. Taip įprato 
nuogas sėdėti, kad kartą, 
sesijai pasibaigus, užsimir
šęs toks vos namo neišsi- 
grūdo, tik, žengdamas pro 
vartus, buvo sargo pačiup
tas. Kitą kartą ir namo nėjo, 
o prasnaudė toje pačioje kė
dutėje. Rytą mokiniai rado jį 
veik tokioje pat pozoje, ku
rioje paliko. Tuo tarpu aš 
kibau į prekybą. Maisto 
dešreles pardavinėjau Lais
vės alėjoje. Tik bolševikams 
atėjus, likimas vėl sutapo: 
visi trys atsidūrėme kalėji
me. Jonas Tetervinas, tingi
nys, pramiegojęs visus bal
savimus, buvo suimtas už 

baigusios meno mokyklas ir 
žengiančios ankstyvuosius 
žingsnius meno pasaulyje.

NIJOLĖ BIŽYTĖ 1969 
metais baigė meną East 
Sydney Technical College. 
Dalyvavo St. George 
District Competition, kur 
69-tais metais laimėjo pirmą 
premiją. Meno karjerą pra
dėjo dėstydama meną įvai
riose gimnazijose. Didžiau
sią paskatą meno kūrybai jai

Tęsinys

aktyvų pasipriešinimą Ta
rybų valdžiai. Sėdėdamas 
celėje, labai didžiavosi, pir
mą kartą gyvenime apkal
tintas aktyvizmu. Tuo tarpu 
mane Laisvės alėja pražudė. 
Kažkoks kvaiša, radęs 
anketoje mano dešrelių par
davinėjimo vietą, padarė iš
vadą, kad aš smetoninis fi- 
nansistas, priklausąs buržu
jų klasei. Tuo tarpu meni
ninkas Matas Teliuška vėl 
nukentėjo dėka savo talen
to. O pradžioje jis net karje
rą padarė. Kažkoks tikras 
aktyvistas riktelėjo apie jį, 
girdi, supūdytoje tautoje 
menininkas Matas Teliuška, 
smetoninio režimo sunaikin
tas genijus, priverstas ta
pyti karčiamas ir nuogas 
bobas, kepančias ugnyje, 
dabar, išsilaisvinęs iš praei
ties šlykštybių, pradėjęs 
kurti liaudžiai. Laikraščiai 
net jo fotografiją įdėjo, į 
liaudies avangardą įstatė. 
Nežinau, ar jis daug sukūrė 
darbo liaudžiai, po parodas 
negalėjau lakstyti, kalėjime 
sėdėdamas, bet kažkokia 
proga jam buvo įsakyta nu
tapyti žmonijos tėvą Staliną. 
Matas Teliuška nutapė ir po 
to ne tik jis, ne tik jį išgarsi
nęs aktyvistas išnyko iš 
liaudies akių, bet ir visi 
spėję žvilgterti į drobę, į 

. meno kūrinį.
Karo išlaisvinti, visi trys 

atsidūrėme laisvėje. Deja, 
darbo liaudžiai vėl artėjant, 
išlakstėme į užjūrius. Jau 
čia gyvendamas, sužinojęs 
apie menininką Matą Te- 
liušką, nuvykau jo aplankyti 

suteikė sergančio tėvo pa
sakojimai apie Lietuvą. Tė
vo gimtadienio proga Nijolė 
nutapė jam paveikslą lietu
viškais motyvais. Ir tie mo
tyvai paliko Nijolės tolimes
nėje kūryboje pagrindiniu 
išeities tašku.

Nijolė Bižytė tapo akrili
niais dažais drobėje ir ant 
popieriaus. Jos stilius yra 
liaudiškas, linkęs į papras
tumą, kompozicijos drąsios 
ir spalvos stiprios. Nijolė 
mėgsta kurti serijomis ir 
parodoje matysite jos ’’Ber
nužėlio—mergužėlės” 13 
dalių ciklą.

DANGUOLĖ KERAI
TYTĖ 1968 metais baigė 
Sydnejaus National Art 
School, gaudama ASTC 
laipsnį. 1984 metais Sydney 
City Art Institute suteikė 
jai ’’post graduate profes- 
'sional art studies” laipsnį.

Danguolė dalyvavo dau
gelyje meno parodų, taip pat 
ir lietuvių meno Dienų su
ruoštoje dailės parodoje 
1978 metais. Už savo tapybą 
Curabubula Art Prize Dan
guolė laimėjo pirmą premi
ja. Šiais metais laimėjo pir
mą premiją prestižinėje 
’’Robin Hood International 
Art Award” parodoje.

Pirmieji Danguolės tapy
bos darbai buvo visai abs
traktūs, ryškių spalvų, aiš
kių, dažnai geometriškų for
mų. Vėliau po truputį į jos 
kūrybą pradėjo skverbtis 
realistinės sugestijos, gam
tinių formų užuominos. Ke- 
raitytės darbai yra preciziš
kai apvaldyti formos ir spal
vų atžvilgiais, išieškoti tar- 

Leeka Kraucevičiūtė ’’Styginis kvartetas” (aliejus)

ir susidūriau su Baika nu
meris antras. Ji, patyrusi iš 
mano apsirengimo, kad var
gu ar turiu antrą porą kelnių 
ir prie jų negaliu prikergti 
jokio titulo, išjojo mane, ne
leidusi žvilgterti ir į buvusį 
bičiulį. Tete, arba Jonas Te
tervinas, mylėjęs vaikus ir 
troškęs jų turėti, vedė našlę 
su ketvertu vaikų, gyvena iš 
bedarbio pašalpos dėl reu
matizmo.

Mano tautiečiui Stasiui 
Baltaduoniui baigus šią savo 
gyvenimo iškarpą, mėginau 
jį prispirti, kas jam pačiam 
nutiko, kai pasigirdo spie
giantis moteriškas balsas:

— Syyy!..
— Kad ją velniai, — pašo

ko stalo bičiulis, laisvės mė
gėjas, dingdamas priešingo
je šaukiančio balso pusėje, 
nespėjęs man rankos pa
duoti, padėkoti už alų.

Žiūrėjau į ant stalo sto
vinčius tris kuklius alaus 
buteliukus ir supratau jo 
paminėtą Raudonojo Kry
žiaus loteriją, smulkius lai
mėjimus, galūnes. Pajutau 
jo pajuoką, skirtą man, ir 
pasidarė gėda. Pasijutau

Danguolė Keraitytė ’’Pavasaris” (akrilis)

pusavio santykiai ir išgauti 
estetiniai efektai labai tau
piom priemonėm.

LEEKA KRAUCEVI
ČIŪTĖ 1957 metais baigė 
East Sydney Art College ir 
dirbo komercinio meno sri
tyje pučiamojo teptuko (air 
brush) technika. Sukūrė 
šeimą ir tik vaikams paau
gus vėl grįžo prie savo pa
mėgto meno.

Kraucevičiūtės kūrybą 
tematiškai galima suskirs
tyti į tris grupes: gamto
vaizdžius, portretus ir žan
rinius kūrinius. Gamtovaiz
džiai dažniausiai atlikti rea
listiniame - impresionisti- 

toks mažas, toks kaltas, kad 
ir tituluotas, pinigingas.

Išbėgau į lauką dairyda
masis. Dešinėje nuo bėgių 
apdžiūvę krūmokšniai, į kai
rę apšepę namukai. Prie 
dviejų vartelių stovėjo dvi 
drūtokos moterys. Viena 
negrė, kita baltoji. Kuri iš jų 
Baika numeris trečias?

To žmogaus šypsny kaž
koks magnetas. Jis šyptelė
jo man keletą kartų ir užbū
rė. Jei būtų prašęs pinigų 
paskolinti, nebūčiau pajėgęs 
atsakyti, būčiau atidavęs 
piniginę.

Jau traukinyje veltui lai
kiau laikraštį prieš akis, vis 
vaidenosi tas žmogus su šil
tom, pajuokiančiom akim. 
Šypsojausi prisiminęs jo pa
sakotą, paretušuotą gyveni
mo iškarpą. Artėjau prie 

:savo puikių namų, prie savo 
daugiau ar mažiau tituluotų 
draugų, bet šį kartą 
džiaugsmo nejutau. Jis liko 
ten toli, praeityje, kada dar 
buvo tuščia kišenė, kada vė
jai švilpė galvoje, o jėgos 
buvo neišsenkamos, gyveni
mas be pabaigos... 

niame stiliuje, naudojant 
įvairiaspalvį, bet dusloką 
kaloritą. Portretuose meni
ninkė nesidomi pozuotojo 
individualybe, bet formali
niu paveikslo išsprendimu. 
Dėl tos priežasties jos 
portretuose vyraujantis 
elementas yra kompozicinis 
spalvų sudėstymas. Žanri
niuose paveiksluose domi
nuoja muzikų, muzikinių an
samblių bei kitokių meni
ninkų motyvai, kuriuose iš
ryškėja Leekos ritminis po
reikis.

Leeka Kraucevičiūtė tu
rėjo individualinę parodą 
1979 metais Repin galerijoje 
ir aktyviai dalyvauja grupi
nėse parodose. Yra laimėju
si apie 20 premijų, iš kurių 
išskirtina 1978 metų Royal 
Easter Show portreto pre
mija. Apdovanota Banks
towno, Blacktowno, Castle 
Hill, Cambletown ir Auburn 
Meno Draugijų premijom.

AUDRONĖ STAŠIONY
TĖ tik šiemet baigė meno 
studijas Sydnejaus College 
of Arts, gaudama B.A. 
laipsnį. Lietuvių bendruo
menė Audronę pažįsta iš 
skautų, tautinių šokių, sa
vaitgalio mokyklos veiklos, 
bet mažai kas žino jos deko
ratyvinius pasireiškimus 
dabinant sales ir scenas mū
sų minėjimams ir koncer
tams.

Lietuvių bendruomenė 
dar nėra mačiusi Audronės 
meno kūrinių. Audronė yra 
keramikė. Jos kūryba yra su 
polėkiu, persunkta jaunat
višku ilgesiu ir mergaitišku 
jautrumu. Audronės darbai 
dažnai yra be praktiškos 
paskirties, sukurti vien tik 
estetiniam pasigėrėjimui. Iš 
molio išgautos formos yra 
naujoviškos, paviršius pa
dengtas įvairiaspalve švel
nia glazūra, paįvairinta ke- 
ramiškom išmoningom 
puošmenom.

Maloniai kviečiame ger
biamus tautiečius, dalyvau
siančius Tautos Šventės mi
nėjime apsilankyti moterų 
dailininkių parodoje, susi
pažinti su jaunais talentais 
ir jų kūryba. Norintieji galėfe 
meno darbų įsigyti.

Daug sužinosi
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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ALB GARBĖS NARIŲ KLAUSIMU
AR REIKALINGI GARBĖS NARIAI?

Sunku tiksliai įvertinti vi
suomeninį darbą, kuris daž
niausiai atliekamas idėjos, 
įsitikinimų ar kitų priežasčių 
skatinamas. Jei vienas ar 
kitas asmuo, nežiūrėdamas 
ir neieškodamas sau naudos 
ir garbės, ištikimai eilę metų 
reiškiasi bendruomenės 
veikloje, visi jaučiame, kad 
tokį asmenį reikia pagerbti, 
kaip nors jam padėkoti, kaip 
nors tą darbą įvertinti.

’’Mūsų Pastogės” 28 nr. V. 
Kikilis, straipsnyje ’’Apie 
garbės narius” rašo, kad... 
garbės nariai iš pačių 

bendruomenės narių tarpo 
yra grynas nesusipratimas”, 
toliau V. Kikilis aiškina, kad 
toks garbės nario titulo su
teikimas yra rūšiavimas pa
čių bendruomenės narių - 
lietuvių. 0. C. Zamoiskis, 
laiške redaktoriui, ’’Mūsų 
Pastogės” 31 nr. sako, kad 
ne visi gavę garbės nario ti
tulą supranta jiems suteiktą 
išskirtiną įvertinimą ir savo 
darbais ir elgesiu nevisada 
prisideda prie bendruome
nės vienybės ar autoriteto 
palaikymo. Garbės nario su
teikimas nepadaro jo šven
tuoju ar neklystančiu, todėl 
negalima ir tikėtis iš jo viso
keriopų dorybių. Suteikimas 
garbės nario yra įvertinimas 
už atliktus darbus, už pasi-

Australijos 
Lietuvių
Fonde

AUKOS A.L. FONDUI

$ 40 V. Stagis (290), Vic.
Po $ 30 J. Petys-Petkevi- 

čienė (45), Vic. ir J. Poškus 
(114), S.A.

Po $ 20 Paulina Donielie- 
nė (24), N.S.W. ir D.K., Vic.

$ 10 A. Morkūnas (117), 
S.A.

$ 20 V. Urbonienė (110), 
S.A. a.a. E. Reisonienės at
minimui.

A.a. Vaclovui Povilaičiui 
Geelonge mirus, vietoj gėlių 
aukojo A.L. Fondui:

Po $ 20 J. Normantas 
(255) ir J. Rapkauskas (100).

$ 10 O. Šrederis (99).
Po $ 5 A. Obeliūnas (575) 

ir A. Skėrys (95).
$ 2 V. Augštiejus (74), visi 

iš Geelongo.

A.a. Tomui Šidlavičiui 
Sydnejuje mirus, vietoj gė
lių aukojo Fondui $ 10 J. Si
rutis, N.S.W.

Adelaidės lietuvių aukos 
A.L. Fondui Australijos 

•Lietuvių Metraščio prista
tymo proga:

$ 20 J. Beinoravičius.
Po $ 10 B. ir M. Gavėnai, 

J. Poškus (124) ir A. Vitkū- 
nas (15).

$ 2 V. Morkys.

A.L. Fondo valdyba nuo
širdžiai sveikina naujus 
Fondo šimtininkus — V. Ur
bonienę ir J. Poškų iš Ade
laidės ir J. Rapkauską iš 
Geelongo. Nuoširdi padėka 
visiems aukotojams ir Fon
do talkininkams.

V. Rekešius
A.L. Fondo iždininkas | 

aukojimą bendruomenei ir 
šių darbų bei nuopelnų nie
kas negali jam atimti. Nors 
neseniai teko nugirsti, kad 
viena organizacija atėmė 
garbės nario vardą asme
niui, kuris nepakluso ar 
peraštriai pakritikavo tos 
organizacijos vadovybės 
veiksmus. Šitoks garbės na
rio atėmimas yra priešingas 
bet kokiai organizacinei 
struktūrai ir bendruomenės 
dvasiai, kur veikiama sava
noriškai ir prisilaikoma de
mokratiškų principų.

Iki šiolei mūsų spaudoje 
šia tema niekas nerašė ir jos 
nediskutavo. Gal todėl, kad 
nuopelnų pripažinimas ir at
likto darbo įvertinimas yra 
labai opus reikalas. Vienam 
atlikti darbai ir pastangos 
siekia dangaus pakraščius, 
kitam, tai paprastas bend
ruomenės ar lietuvio parei
gos atlikimas, nereikalaująs 
padėkos ar įvertinimo. Be 
to, vertinant, ar bandant 
įvertinti, visuomet susidu
riama su įvairiomis normo
mis, kriterijais ir pažiūro
mis.

Garbės nario^ titulo 
suteikimo nuostatų ar net 
gairių neturime. Jie yra bū
tini, ką aiškiai pajutome 
praeitame ALB Tarybos na
rių suvažiavime Melbourne 
1982 m. Turint tvirtus ir 
nuoseklius nuostatus, bus 
lengva jais vadovaujantis 
garbės nario titulą suteikti 
bendruomenės nariams, 
kurie yra jo nusipelnę. Šių 
nuostatų nereikia perdaug 
komplikuoti, bet vadovautis 
paprasta logika. Mano ma
nymu, pagrindiniai nuosta
tai privalėtų apimti:

Religija ir inteligentija
Lietuvoje

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO
Girtavimo priežastys - at

skiras, sudėtingas klausi
mas. Viena iš priežasčių ta, 
kad kaimo žmogus yra nuo
latos morališkai žlugdomas, 
nes jis yra pusiau beteisis 
asmuo, o jis daug kur tiesio
giniai priklauso nuo kolcho
zo valdžios - nuo brigadinin
ko ar pirmininko valios. 
Kaimiečiai turi labai daug ir 
sunkiai dirbti, sėjos ar ru
giapjūtės metu - neretai 
dienomis ir naktimis. Dide
lės darbo normos kolchozo 
laukuose paskiriamos net 
nėščioms moterims. Betei
siškumas ir sunkus darbas 
vyrišką kaimiečių pusę na
tūraliai skatina girtauti. Pa
dėtis nedaug gali pagerėti 
net jeigu kolchozo valdžia 
yra protinga ir žmoniška. 
Kolchozo pirmininkui netgi 
sunku būti žmoniškam, nes 
aukštesnė valdžia iš jo rei
kalauja vis didesnės pro
dukcijos, be to, trukdo pro
tingiau tvarkytis nereika
lingais nurodinėjimais ir pa
mokymais.

Kita kaimo girtavimo 
priežastis yra ta, kad čia 
parduotuvėse visada yra 
stiprių alkoholinių gėrimų 
(degtinės ir prasto, alkoho- 
lizuoto vyno). Beveik nebū
na gerų natūralių vynų, 
šampano ir pan. Be to, rajo
nams reikia vykdyti alkoho
lio pardavimo planą, kurio 
neįvykdžius, sutrinka finan-

1. Atsiklausti asmens ar 
jis sutinka priimti garbės 
nario titulą.

2. Garbės nario titului as
menis pristato apylinkės ar 
seniūnijos Krašto valdybai, 
kuri padariusi savo reko
mendacijas perduoda 
Garbės Teismui svarstyti.

3. Garbės Teismas patik
rinęs siūlomo asmens pri
statytus nuopelnus, reko
menduoja ar nerekomen
duoja Krašto Valdybai, gar
bės nario titulą suteikti. 
Garbės Teismui nereko
mendavus, nereikalinga pa
teikti jokių paaiškinimų ar 
motyvų ir šis klausimas tuo 
ir baigiasi.

Garbės Teismą siūlau 
įjungti dėl to, kad jis savo 
padėtimi yra bešališkiausias 
ir gal objektyviausias, ne
bent siūlomas asmuo pakelti 
garbės nariu būtų Garbės 
Teismo narys.

Pažvelkime į garbės nario 
privilegijas. Jos nėra labai 
plačios, turint omenyje jo 
nuopelnus. Jis tampa amži
nu ALB Tarybos pilnateisiu 
nariu, nemoka solidarumo 
mokesčio, nuo kurio šiandie 
daugumas pensininkų irgi 
yra atleisti. Tai beveik ir vi
sos privilegijos. Dažnai gar
bės nariai yra pamirštami ir 
tik retais atvejais jiems su
teikiama priklausoma 
pagarba.

Kiek teko patirti, asme
nys, kuriems garbės nario 
titulas buvo suteiktas, jį la
bai vertina ir stengiasi išlai
kyti pagarboje. Per mūsų 
bendruomenės gyvavimo 
metus dar neteko apgailes
tauti dėl garbės nario elge
sio. O tai parodo, kad jis šį 
titulą vertina ir gerbia. Sa
kyčiau, kad garbės nariai 

sai - nėra iš ko mokėti atly
ginimų. Dėl to būna atvejų, 
kad kaimo žmonės yra net 
skatinami pirkti ir gerti 
prastos kokybės alkoholi
nius gėrimus. Žmonijos 
istorijoje turbūt nebuvo to
kios santvarkos (net kapita
lizmo pradžioje), kurios 
ekonomika tokiu laipsniu, 
kaip Sovietų Sąjungoje, 
remtųsi alkoholizmu.

Dėl šių priežasčių tradi
ciniai kaimo dorovės pama
tai yra gerokai susilpnėję. 
Be to, aktyviausioji kaimo 
jaunuomenės dalis išeina į 
miestus, nors ten materiali
niai gyventi yra sunkiau, ta
čiau darbas yra lengvesnis, 
be to, žmogus yra laisvesnis 
negu kaime. Dauguma 
kaimo žmonių supranta savo 
sunkios būklės priežastis ir 
tai teikia vilčių, kad gyveni
mo sąlygoms pasikeitus mi
nėtosios negerovės pradėtų 
nykti.

Inteligentija, iš viso mies
tiečiai, yra objektyviai ge
resnėje būklėje negu kaimo 
žmonės, nes darbo požiūriu 
laisvesni, savarankiškesni. 
Sunkesnėje būklėje yra tik 
kaimo inteligentai (mokyto
jai, gydytojai, agronomai), 
nes jie daugiau ir gana nea
pibrėžtai, netiesiogiai pri
klauso nuo vietinės valdžios.

Čia suminėtos ir dar daug 
neminėtų priežasčių nulemia 
tai, kad vidutinioji inteli- 

yra bendruomenės turtas ir 
jų netekti būtų žala pačiai 
bendruomenei.

V. Kikilis rašo, kad kitos 
bendruomenės garbės narių 
neturi. Tai dar nereiškia, 
kad ir mes negalime jų turė
ti. Mūsų bendruomenė yra 
viena iš veikliausių ir garbės 
nariai yra tos veiklos išdava. 
Tai nėra joks ’’rūšiavimas*’ 
ar laipsniavimas lietuvio są
vokos. Garbės nario titulas 
nieko bendro neturi su tau
tybe, nes bendruomenė yra 
organizacija, kuri savo rė
muose gali įvairius pagerbi
mus teikti jai nusipelnu- 
siems asmenims. Šitaip gal
vojant, galima prieiti išva
dos, kad ir gavę medalį yra 
išskirti iš bendruomenės. 
Taip, suteiktas medalis jį iš
skiria ir iškelia.

Iki šiolei neturėjome 
nuostatų šiam titului su
teikti. Buvo tiktai trumpa 
užuomina statute, be jokių 
aiškesnių nurodymų. Suva
žiavimo prezidiumas gavęs 
pasiūlymą suteikti asmeniui 
garbės nario titulą, atsiduria 
keblioje padėtyje. Kas iš 
ALB Tarybos narių gali pa
sipriešinti? Be to, nei vienas 
ALB Tarybos narys nėra 

gentija, kuri yra gana gausi, 
darosi Lietuvoje pagrindinė, 
be to, sąmoningai įsitikinusi, 
tautiniųir religinių vertybių 
saugotoja. Šias vertybes iš
laiko ir kaimas bei darbinin
kai, tačiau jie tai daro dau
giau gaivališkai ir išoriškai. 
Tiesa, ir kolūkiečių bei dar
bininkų tarpe netrūksta 
blogiui atsparių žmonių, 
tvirtai įsitikinusių savo tau-- 
tos patriotų. Tačiau kasdie
niniame gyvenime jie, 
nedaug tegali savo įsitikini-' 
mus pareikšti, tuo labiau 
dirbti tautiškai svarbų dar
bą. Inteligentija, ypač jau
nesnė karta, pradeda geriau 
suprasti fundamentalių ver
tybių - dorovės, religijos, 
tautiškumo - svarbą kaip at
skiram žmogui, taip ir tau
tos likimui. Grįžimas prie šių 
vertybių darosi sąmoninga 
didelės inteligentų dalies 
orientacija.

Dėl čia suminėtų priežas
čių inteligentijos ir valstie
čių (kolūkiečių) bei darbi
ninkų religingumas daug 
kuo skiriasi. Valstiečių ir 
darbininkų tarpe daugiau 
išlieka tradicinis religingu
mas, kurio svarbiausias ele
mentas yra bažnyčios lan
kymas, laikymasis kai kurių 
pagrindinių katalikybės 
sakramentų. Valstiečiai vie
šai tuokiasi bažnyčioje, 
krikštija vaikus, su bažnyčia 
laidoja mirusius, gana gau
siai dalyvauja pamaldose, 
ypač per pagrindines šven
tes. Kolchozų valdžia į tai 
beveik nesikiša, nebent tik 
tada įsikiša, kada šventė su
tampa su neatidėliojamais 
ūkio darbais. Dažnai tenka 
girdėti, kad kolchozai netgi 
duoda mašinas tikintiesiems 
važiuoti į bažnyčią, dėl ko 
aukštesnė (rajono) valdžia 
kolchozų vadovybę bara. 
Kaimo žmonės beveik visi 
bažnyčioje tuokiasi ir krikš
tija, dėl ko labai nerimauja 
jartinė respublikos vadovy- 
)ė bei karingieji ateistai, 
’er svarbesnes šventes ga- 
ima pamatyti nemažai kai
mo jaunimo (merginų ir vai
kinų), einančio prie šv. ko
munijos.

Tačiau tai yra tik mato
moji arba apeiginė kaimo 
žmonių religingumo pusė, 
nedaug ką sakanti apie vidi
nę, dvasinę jo pusę. Šiuo po- 

pasiruošęs diskutuoti tokį 
opų reikalą. Taip suvažiavi
mo prezidiumas be jokių 
svarstymų ar diskusijų, nu
meta šią bėdą suvažiavimui, 
kuris be jokių ceremonijų 
pritaria, kad tik kuo greičiau 
atsikračius.

Praeitame suvažiavime 
Melbourne iškilo garbės na
rio klausimas aštresnėje 
formoje ir po ilgesnių disku
sijų, iš trijų pasiūlytų kan
didatų tik vienam tebuvo 
suteiktas garbės nario titu
las. Suvažiavimas įpareigojo 
Krašto valdybą paruosti 
nuostatus ir juos patiekti 
sekančiam suvažiavimui. 
Kol kas dar neteko girdėti, 
ar skaityti mūsų spaudoje 
apie garbės nario suteikimo 
nuostatų projektą.

Tikiuosi, kad Krašto val
dyba duos pakankamai laiko 
projektą pastudijuoti ir leis 
spaudoje pasisakyti, kad 
nereikėtų suvažiavimo metu 
valandas gaišti dėl smulk
menų. Be to, paskelbus pro
jektą spaudoje, galės visi 
bendruomenės nariai pasi
sakyti, kai suvažiavime pa
sisako tiktai ALB Tarybos 
nariai. v. Koras

4
SAVAITES

IKI
SPAUDOS
BALIAUS!

žiūriu kaimo žmonių tikėji
mas yra gana negilus, savo 
išraiška - tradiciškas, kai 
kada ir primityvus. Atliki
nėdami pagrindines bažny
tines apeigas, žmonės gana 
menkai nusimano apie 
dvasinį jo turinį, kai kam tai 
iš viso nerūpi. Labai atsili
kęs yra religinis žmonių 
švietimas, nes tam nėra ele
mentariausių sąlygų. Vaikai 
paviršutiniškai ir nesiste- 
mingai religiškai paruošia
mi, vaikų mokymas bažny
čioje yra viena labiausiai 
saugumo persekiojamų ga
nytojiško darbo sričių, ka
tastrofiškai trūksta religi
nės literatūros - šventraš
čio, katechizmų, maldakny
gių ir kt. Žmonės naudojasi 
prieškarine o kartais dar 
XIX amžiuje išleista litera
tūra. Šio rašinio autorius ne 
kartą yra girdėjęs, kaip per 
šermenis giedama iš carizmo 
laikais išleistų knygų, kurių 
žodynas yra užterštas polo
nizmais, o daugelis žodžių 
("tajemnyčia”, "mūčelny- 
kas”, ’’apieravonė” ir pan.) 
jau vidutiniajai žmonių kar
tai yra sunkiai suprantami 
arba atrodo juokingi. Žmo
nės dėl to nekalti, o kalta ... 
valdžia, kuri, pasauliui 
melagingai kalbėdama apie 
religijos laisvę Sovietijoje, 
religinės literatūros platini
mą ir religinį vaikų mokymą 
traktuoja kaip politinius nu
sikaltimus.

Bus daugiau
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

Artėja Lietuvių Dienos 
Canberroje, o kartu ir Spor
to Šventė, kurioje tradiciš
kai krepšinis ir tinklinis yra 
pagrindiniai žaidimai, bet 
šiais metais įtraukta ir kitų 
sportų, jų tarpe ir plauki
mas.

' Gal nedaug kas yra pagal
vojęs apie plaukimą, bet tai 
yra labai svarbus sportas, 
nes plaukimas patraukia 
vaikus ir jaunimą, kurie ki
tais sportais neužsiima ir 
bendrai nedalyvauja lietu
viškoj veikloj.

Krepšiniui ar tinkliniui 
yra gana sunku privilioti 
mūsų vaikus. Daug jų žai
džia kitokius sportus mo
kyklose ar australų klubuo
se, bet beveik visi vaikai 
plaukia! Vieni geriau, kiti 
gal menkiau, bet daugumas 
dalyvauja mokyklų varžy
bose, kiti priklauso plauki
mo klubams, o kiti mėgsta 
plaukyti tik dėl malonumo.

Plaukimo varžybų rengė
jai Canberroje kviečia ir ra
gina visus sporto klubus or
ganizuoti plaukikus į sporto 
šventę. Dabar tam pats tin
kamiausias laikas.

Camberroje plaukimo 
varžybos įvyks puikiame 
baseine, kuris priklauso 
Australijos Sporto Institu
tui. Tai bene pats moder
niausias baseinas visoje 
Australijoj. Baseinas yra 
dengtas, dviejų metrų gilu
mo, vanduo šildomas, įtai
syti . elektroniniai laiko 
matavimai.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

aukštesni procentai mokami automa iškai pasiekus 
nustatytas sumas.

NuoSlOO iki $10.000-12 %
nuo $10.000 iki $20.000-13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina */>% už pasko
las.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaita- 1 
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
Sale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) j 

d 17% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekilo, turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

i • Įstaiga veikia:

j Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie- 
J niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 
I Erroi St., North Melbourne. Tel. 328 4957.
j ' (Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie- 
I niais nuo 9 vai. ryta iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

i Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
l Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sj d’iejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200. r

Pašto adresas: ’TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.

Plaukimas 
Soorto

Šventėje
Varžybos vyks vyrų-ber- 

niukų ir moterų-mergaičių 
amžiaus kategorijose ir ke
turiais stiliais - laisvo, krūti
ne, nugara ir peteliškės. Vi
sos lenktynės bus pravestos 
50 metrų nuotoly. Be to bus 
lenktyniaujama 100 metrų 
laisvu stiliumi ir 200 metrų

XVI-ji ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ
Ši Žiemos sporto šventė, 

įvykusi rugpjūčio 4 d. Mt. 
Buller kalnuose praėjo su 
netikėtumais, kurie visuo
met pasitaiko sporte. Tai 
buvo įdomus slidininkų ir 
žiemos sporto mėgėjų suva
žiavimas suorganizuotas 
’’Neringos” žiemos sporto 
sporto klubo komiteto, kurį 
sudaro L. Zaikauskas 
Žirm.), L. Rubaitė (sekret.),

. Gružauskas, J. Vaitiekū
nas, D. Tamašauskaitė ir A. 
Phillips. Tai ne pirminio 
’’Neringa” slidinėtojų klubo 
valdyba, bet jo atskala, tai 
klubas aprėpiantis visus 
Melbourne sporto mėgėjus. 
Antrosios kartos "Neringos” 
slidinėtojai apsiėmė didelį 
darbą, bet reikia pripažinti, 
kad darbą atliko gerai. Jie 
pakvietė dalyvauti varžybo
se netik Australijos lie
tuvius slidininkus, bet ir 
J.A.V. slidininkus. Jų atvy
ko į šventę net 5: Linas 
Raibys iš Los Angeles, Da
rius Raulinaitis iš San Fran
cisco ir vadovaujant Vy
teniui Čiurlioniui — iš Kle- 
velando, Marius Juodišius ir 

mišru stiliumi. Numatomos 
kiekviename stiliuje estafe
tinės lenktynės. Taip pat 
pramatomos laisvo stiliaus 
varžybos vyrams ir mote
rims virš 35 m. amžiaus. 
Klubams taškai bus duoda
mi už pirmas tris vietas 
kiekvienose lenktynėse. Be 
to, automatiškai kiekvienas 
plaukikas savo klubui laimės 
vieną tašką dalyvaudamas 
plaukime. Tai ypač svarbu 
kiekvienam klubui, išstatyti 
kuo daugiau plaukime daly
vaujančių.

Taigi rengėjai dar kartą 
ragina klubus organizuoti 
plaukikus ir skaitlingai da
lyvauti plaukimo varžybose.

R.D.

Algis Mainelis (komandos 
kapitonas).

Australijos lietuviai slidi
ninkai ir svečiai buvo nea
bejotinai sujaudinti Ameri
kos lietuvių pasiaukojimu 
atvykstant į lenktynes. Juk 
jie atvyko savo lėšomis pas
katinti noru dalyvauti lenk
tynėse tolimame krašte.

Be svečių iš J.A.V. ir šei
mininkų melbourniškių, 
dalyvavo Sydnejaus Can- 
berros ir Pertho slidininkai. 
Deja, negalėjo dalyvauti 
nuolatiniai slidininkai čem
pionai — P. Pilkų šeimos 
atstovai, kurie šiuo metu 
turi didelį darbą rengiant 
artėjančias Australijos Lie
tuvių Dienas. Dalyvavo tik 
vienas kanberiškis C. Žilins
kas. Pertho slidininkus 
atstovavo 3 Patupiu šeimos 
nariai.

Prieš lenktynes įvyko 
Neringos klubo svetainėje 
visų teisėjų, lenktynių va
dovų ir dalyvaujančių klubų 
komandų kapitonų posėdis, 
viso 12 žmonių, kuriame pa
tvirtinta, kad lenktynės bus 
pravestos pagal ALFAS 
taisykles, sekant FIS (tarp
tautinio Slidinėjimo Fede
racijos) taisykles.

Taip pat buvo sutarta,, 
kad lenktynės bus dvigubos, 
būtent — lygiagrečiai su 
Australijos lietuvių lenkty
nėmis, kuriose, kaip ir ligi 
šiol, dalyvauja ir vietas gau
na tik Australijos lietuviai 
geriausi slidininkai, vyks ir 
Australijos — J.A.V. lietu
vių draugiškos lenktynės. 
Po diskusijų, visi komandų 
kapitonai sutiko su taisyklė
mis ir lenktynių tvarka. Su
sirinkimo metu ištraukus 
lenktynių numerius paaiš
kėjo, kad lenktynėse daly
vaus net 56 slidininkai.

Lenktynės prasidėjo 
anksti - 8.30 vai. su kroso 
(Nordic) užbėgimu. Ši žie
mos sporto šaka, dabar pa
sirodė pirmą kartą Austra
lijos lietuvių slidininkų tar
pe ir nors dalyvavo tik 7 
varžovai, praėjo be kliūčių ir 
su gera nuotaika.

Lenktynių oras pasitaikė 
visai geras, buvo saulėta 
diena ir pakenčiamas snie
gas. Austrų slidinėjimo mo
kyklos vadovai, pravedę 
lenktynes, pasirinko 
Boomerang trasą, esančią 
netoli Summit kalno. Visi 
nusileidimai praėjo ypatin
gai gerai ir sklandžiai. Dėka 
geros austrų organizacijos, 
lenktynės gana greitai pasi
baigė, nežiūrint, kad daly
vavo 49 asmenys.

Krose, staigmeną padarė 
melbourniškis R. Baltutis, 
atvykęs 1 vai. prieš lenkty
nes ir laimėjęs pirmą vietą. 
Kitą netikėtumą padarė A. 

Kaspariūnas, kuris tuo metu 
su šeima atostogavo Mt. 
Buller ir tapo ’’prikalbėtas” 
pasilikti lentynėms. Jo sū
nus Linas Kaspariūnas paė
mė 1-mą vietą jaunių klasė
je, o jis antrą vyrų klasėje.

Smarkiausios varžybos, 
aišku, vyko Boomer ango 
trasoje. Didelėje įtampoje 
laimėti pirmas vietas, pasi
rodė didelių netikėtumų. 
Moterų ir mergaičių klasėje 
didžiausią staigmeną padarė 
jaunoji Anna Mikolajūnaitė 
f>ralenkusi savo seserį Nijo- 
ę, daugiametę slidinėjimo 

čempionę.
Senjorų klasėje iškilo 

sydnejiškis Jurgis Liutikas, 
laimėdamas Australijos lie

tuvių veteranų klasės pirmą 
vietą. Geriausias veteranas 
slidininkas kalne tarptauti
nėje klasėje buvo neabejoti
nai klevelandiškis Vytenis 
Čiurlionis.

Sporto varžybos yra ne
gailestingos pralaimėju
siems, juos žiūrovai greitai 
užmiršta.

Visų žiemos sporto žiūro
vų akys krypsta į slalomo ir 
didžiojo slalomo slidininkus.

Algis Vaitiekūnas junj. 
jau keli metai pasirodo pra
našus slidininkas. 1982 m. 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse Holiday Valley, N.Y. 
valstijoje, jis laimėjo vyrų 
atviroje Idasėje 3-čią vietą.

Šiais metais slidinėjimo 
čempionu vėl tapo Algis 
Vaitiekūnas junj., tvirtai 
laimėjęs ir pralenkęs visus 
kitus Australijos ir J.A.V. 
lietuvius Mt. Bullerio kalne.

Komandiniai, Melbourne 
slidininkai, būdami gausūs 
skaičiumi, - daugiau kaip

LAIŠKAS REDAKCIJAI

PATIKSLINIMAS

Gerb. Redaktoriau,

Š.m. M.P. 31 Nr. p. Stui- 
kevičius rašo, kad vietinio 
choro dirigentui p. V. 
Straukui išvykus, Geelongo 
chore tepaliko tik vienas ka
sininkas p. Vaičekauskas. 
Kadangi jo žmona choristė, 
tai choro padėtis jam turėjo 
būti žinoma. Chore liko 21 
choristas su trijų asmenų 
valdyba, kurie balandžio 10 
d. turėjo susirinkimą ir jame 
aptarė tolimesnę choro 
veiklą. Svarstyta: ar yra 
galimybių gauti dirigentą, 
ar dairytis savo tarpe ieš
kant asmenų, kurie galėtų 
vadovauti chorui? Pagaliau 
ar visai užsidaryti? Nutarta 
nesusilikviduoti, bet sten
giantis susirasti vadovą ne
išsiskirstyti. Balsavimo ke
liu paskirta p. čerekavičienė 
toliau chorą atstovauti, o p. 
Vaičekauskas globoti choro 
kasą. Šie du asmenys įpa
reigoti vėliau sušaukti choro 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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pusę visų dalyvių, turėdami 
savo klubo patalpas kalne, 
dėka gerų sąlygų ir geogra
finio artimumo, laimėjo 
daugumą medalių ir vietų.

Lenktynių rezultatai pa
sirodė tokie:

KROSAS
Jaunuolių klasė 1. Linas 

Kaspariūnas Melb.
Vyrų klasė. 1. Rolandas 

Baltutis Melb. 2. Andrius 
Kaspariūnas Melb. 3. Ma
rius Juodišius Kiev.

Veteranų klasė. 1. Jonas 
Mašanauskas Melb. 2. 
Jurgis Žalkauskas Melb.

Aukso medalius gavo: Al
gis Vaitiekūnas junj. Melb. 
(Vyrų), Nijolė Mikolajūnaitė 
Melb. (moterų), Anne Miko- 
lajūnienė Melb. (mot. 
veter.), Jurgis Liutikas. Syd. 
(Vyr. veter.), Vytenis Čiur
lionis Kiev., Anna Mikolajū
naitė Melb. (iki 18 m.), An
thony Mikolajūnas Melb. (iki 
18 m.), James Sanders Melb. 
Bern, iki 13 m.), geriausia 
tarptautinė komanda - Aus
tralijos lietuviai. Geriausia 
moterų komanda - Melbour- 
nas. Geriausia vyrų koman
da - Melbournas. Geriausias 
klubas, gavęs P. Pilkos pe
reinamąją trofėją - Neringa.

Šventė praėjo geroje 
nuotaikoje. Daug prisidėjo 
gausus dalyvaujančių ir 
žiūrovų skaičius ir neabejo
tinai, malonūs draugai slidi
ninkai iš J.A.V.

Lenktynių nugalėtojams 
medalių projektą paruošė 
Mindaugas Simankevičius. 
Jo rūpesčiu ’’Neringos” klu
bo patalpa buvo atitinkamai 
papuošta.

Po vakarienės, kurią pa
ruošė jaunosios slidininkės,- 
sekė šokiai iki pat ryto.

Jurž.

susirinkimą ir galutinai cho
ro likimą nuspręsti. Šiam 
susirinkimui pirmininkavo 
p. čerakavičienė, sekreto
riavo p. J. Gailius.

Susirinkimą šaukti nesi
skubinta. Buvau keletai sa
vaičių išvykus atostogų. 
Grįžus sužinojau, kad choro 
kasą perėmė apylinkės val
dyba.

Keista, kodėl apyl. pirmi
ninkas p. Stuikevičius nega
lėjo palaukti kol pats choras 
susirinks ir išspręs savo rei
kalus? Dar keisčiau, kad p. 
Stuikevičius net su choris
tais nepasitaręs paskelbė 
choro likvidaciją. Nežiūrint 
to, choro susirinkimas tikrai 
įvyks ir jis pats nuspręs to
limesnę savo veiklą. Neži
nia, kokiais motyvais Apyl. 
Valdyba pasiskubino užbėg
ti už akių ir tvarkyti ne sa
vus reikalus?

P. čerakavičienė
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►

PRANEŠIMAS
’’Darbininko” skaityto

jams, užsakiusiems ”Brid- 
Ses” mėnraštį į Kanadą, 

lustraliją, Angliją ir Afri
ką, pranešame, kad gaisras 
sunaikino Tėv. Petro Baniū- 
no, ’’Bridges” administrato
riaus kambarį. Sudegė ir tie 
užsakymai. Kadangi jų 
adresai dar nebuvo kitur 
įregistruoti, užsakytojus 
prašome atsiųsti jų adresus 
pakartotinai. Taip pat sude
gė ir "Bridges” platintojų 
sąrašas. Kas gaudavo 
’’Bridges” keletą egzemplio
rių, ar norėtų jjlatinti savo 
apylinkėj, prašom pranešti 
administracijai: Bridges,

DAILĖS PARODA

Tautos Šventės minėjimo 
proga rugsėjo 9 d. Syd. Liet. 
Namuose įvyksta Sydnejuje 
gyvenančių jaunųjų daili
ninkių moterų dailės paroda. 
Parodą organizuoja Dr. G.E. 
Kazokienė. Su kūriniais da
lyvauja Nijolė Bižytė, Lyka 
Kraucevičiūtė, Danguolė 
Keraitytė ir Audronė Sta- 
šionytė.

►

341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

PLBBūdamas Europoje 
pirm. inž. Vytautas Kaman- 
tas ir jo žmona Gražina pri
siuntė Mūsų Pastogės Re
dakcijai laišką su linkėjimais 
visiems Australijos lietu
viams ir užtikrindami, kad 
jie abu pribus metų pabai
goje ir dalyvaus Australijos 
Lietuvių Dienose.

pa Melbourne rengia Lietu
vių Namuose, 50 Errol St., 
Nth. Melbourne, rugsėjo 8 
d. 6.30 vai. vakaronę. Bus 
vakarienė, rodomas filmas iš 
bendruomenės gyvenimo, 
veiks laimės šulinys. Kaip ir 
iš kitų parengimų, taip ir iš 
šio, pusė pelno skiriama 
jaunimo reikalams. Visi 
kviečiami atsilankyti ir ma
loniai praleisti laiką. Įėjimas 
nemokamas.
NAUJI MŪSŲ PASTOGĖS 

SKAITYTOJAI

PRANEŠIMAS

DLK Vytenio Šaulių Kuo-

V. Palavikas, Vic.
E. Karpavičius, NSW
V. Čiurlionis, USA
V. Trečiokas, USA
S. Jurevičienė, NSW

Maloniai visus kviečiame į

Sūkurio tėvų balių

Rugsėjo 29 d., šešt., 7 vai.
Mūsų Pastogės SPAUDOS BALIUS 

Programoje BELYSSA!

Rugsėjo 22 d., šešt., 7.30 vai.
Jaunimo Sąjungos

VAKARAS — MADŲ PARADAS

Skąnus ir pigus valgis kiekvieną 
trečiadienį nuo 5.30 iki 8 vai. 
ŠVEDIŠKAS STALAS —

SMORGASBORD. Kaina $ 3

Tautos Šventės minėjimai

Apylinkės Valdyba

Šiais metais rugsėjo 8-sios

TAUTOS ŠVENTĖ 
MELBOURNE

Hobarto Apylinkės 
Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS' 
MINĖJIMAS SYDNEJUJE

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

Rugsėjo 9 d., sekm., 3 vai.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 16 d., sekm., 2.30 vai. 
TURGUS

a a a a

CANBERRA

Pranešam ir prašome vi
sus tautiečius dalyvauti mū
sų Tautos Šventės minėjime 
rugsėjo 9 d., sekmadienį, to
kia tvarka:

12.30 vai. Mišios St. 
Marys bažnyčioje;, Braddon. 
Dalyvauja skautai-tės uni
formuoti ir su vėliavomis. 
Atvyks kun. Pov. Martuzas.

1.30 vai. Baltijos Tunto 
skautų-čių sueiga ir lietu
viški pietūs Lietuvių Klube.

3 vai. ALB Saudos S-gos

rugsėjo 8 d., šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Klube Bankstowne
Įėjimas $ 4 asmeniui. —
SŪKURYS YRA SYDNEJAUS LIETUVIŲ PASIDIDŽIAVIMAS IR 

JAUNIMO TAUTINĖ MOKYKLA. PAREMKIME SŪKURĮ!

pirmininko Vytauto Pata
šiaus paskaita ir ’’Audėjė
lės” visų trijų grupių tauti
niai šokiai.

Tuoj po minėjimo - 4 
atstovų j Krašto Tarybą 
rinkimas. Kandidatai turi 
būti ne jaunesni kaip 18 me
tų ir užmokėję lietuvio mo
kestį.

Dar kartą kviečiame 
skaitlingai, kaip kanberiš- 
kiams įprasta, atšvęsti Tau
tos Šventę ir atlikti bend
ruomeninę pareigą per rin
kimus. Taip pat prašome: 
kas dar neužmokėjęs, užmo
kėti lietuvio mokestį ir pa
remti Krašto V-bos aukų 
rinkimo vajų.

taip pat atsiimti, kas jų dar 
neturi, Bendruomenės nario 
knygeles.

Bendruomenės Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖ 
HOBARTE

Vietos Apylinkės pastan
gomis Tautos Šventės mi
nėjimas įvyks Glenorchy sa
lėje rugsėjo 9 d., sekm., 5.30 
vai. Paskaitą skaitys p. Jo
nas Krutulis iš Launceston, 
visą kitą programą atliks 
vietos jaunimas.

Po minėjimo suneštinės 
vaišės ir pabendravimas. 
Visi vietos ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

SYD. LIET. KLUBO
BIBLIOTEKA

INFORMUOJA
VISUR VISAIP

Pramešame, kad platini
mui Biblioteka yra gavusi 
mums gerai žinomos autorės 
Avos Saudargienės knygos 
’’Vėjas iš rytų” keliolika eg
zempliorių. Taip dar galima 
gauti neseniai išleisto Aus
tralijos Liet. Metraščio ant
rą tomą.

Ta proga kreipiamės į 
tautiečius dažniau apsilan
kyti bibliotekoje ir pasirink
ti knygų namie pasiskaityti. 
Bibliotekoje yra sukaupta 
virš 4000 knygų įvairių au
torių ir įvairiomis temomis. 
Biblioteka labai pasigenda 
jaunesnių skaitytojų, ku
riems turėtų būti ypač svar
bu praplėsti savo akiračius 
Lietuvos klausimais. Reikia 
sutikti, kad mūsų jaunoji 
karta nedaug ką žino apie 
savo kilmės šaknis ir Lietu
vą. Šiandie kaip tik yra labai 
populiarus troškulys domė
tis savo kilme, ypatingai 
tuose kraštuose, kur krašto 
daugumą sudaro ateiviai.

Jaunuoli, jei tavo mokslo 
drauga’ ar bendradarbiai

užklaus tavęs apie tavo tėvų 
kilmę ir kraštą, ar turėsi ką 
atsakyti?

Bibliotekos Vadovybė
* * *

Žinoma Sydnejuje lietu
vaitė Ramunė Šidlauskaitė- 
Ripphausen, kiek laiko mo
kytojavusi, neseniai toje pa
čioje mokykloje paskirta 
vedėjos pareigoms. Išnau
dodama mokyklos atostogas 
drauge su vyru išvykusi ke
lioms savaitėms atostogų į 
Azijos kraštus norėdama 
arčiau susipažinti su Azijos 
tautų kultūra. Sveikiname 
Ramunę naujose pareigose 
ir linkime gražių ir turiningų 
atostogų.

♦ * *
Netikėtai Sydnejaus Liet. 

Klube aną sekmadienį pasi
rodė melburniškiai p.p. S. 
Tamašauskai. Atrodo, kad 
jie yra gana reti svečiai 
Sydnejuje, bet sutikime, 
kad Melbourne jie visiems 
gerai pažįstami.

ATSIPRAŠYMAS

Išėjus Australijos Lietu
vių Metraščio H-jam tomui, 
Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Melbourne sky
riuje, kuriame išvardintos 
dirbusių Draugijos Valdy
bose pavardės, grynai dėl 
neapsižiūrėjimo praleista p. 
Elenos Volkienės (buv. p. 
Cypienės) pavardė, už ką 
ponią Eleną Volkienę labai 
atsiprašome.

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne

Mielas Tautieti,

Atėjęs į Tautos Šventės minėjimą, 
prisimink ir

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ.
Jį paremdamas prisidėsi prie lietuvybės 

išlaikymo šiame krašte.
A.L. Fondo Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA IR 
’’MELLIOR FASHIONS” 
kviečia visus į

MADŲ SPEKTAKLĮ 
rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
7.30 vai. Lietuvių Klube 
Bankstowne

Pamatysite naujausias 
pavasarines ir vasarines 
madas, bus programa, tur
tinga loterija, gera muzika ir 
užkandžiai.

Bilietai $ 5 asmeniui. Bi
lietus užsisakyti iki rugsėjo 
15 d. Dėl bilietų kreiptis į 
Liet. Klubą tel. 708 1414 
arba pas Almą Roundtree 
tel. 517 2301.

PAREMKITE SYDNE
JAUS JAUNIMĄ IR PA
SAULIO LIET. JAUNIMO 
KONGRESĄ AUSTRALI
JOJE.

minėjimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 9-tą dieną.

Programoje: 12 vai. iškil
mingos pamaldos Šv. Jono 
bažnyčioje.

2.30 vai. Tautos šventės 
minėjimas Lietuvių Namuo
se: paskaita ir meninė dalis.

Rugsėjo 8-toji yra labai 
svarbi mūsų tautos istorijoj. 
Visi lietuviai turime ta pro
ga atiduoti pagarbą mūsų 
tautai. Už tat kviečiame ir 
raginame visus, o ypatingai 
jaunimo ir sportininkų or
ganizacijas, parodyti tautinį 
susipratimą ir dalyvauti kuo 
skaitlingiau šitoj lietuvių 
susikaupimo ir pasiryžimo 
atnaujinimo šventėj. Būtų 
gražu, kad skautai, tautinių 
šokių šokėjai ir šauliai at
vyktų su savo vėliavom ir 
uniformom bei tautiniais rū
bais.

Prie įėjimo bus renkamos 
■ aukos ’’Mūsų Pastogės” pa- 
1 rėmimui vietoj tam tikslui 
' numatyto baliaus. Bus proga

Rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
Sydnejaus lietuviai švenčia 
Tautos Šventę. Šventę pra
dedame kaip paprastai pa
maldomis Lidcombe 11.30 
vai., pageidautina, kad or
ganizacijos dalyvautų su vė
liavomis organizuotai.

Oficialioji ir meninė dalis 
įvyks Lietuvių Namuose 
Bankstowne 3 vai. Šventės 
programą atliks jaunimas: 
vietoje paskaitos pakviesti 
trys jaunuoliai su savo raši
niais: Marina Cox, jun., Lin
da Bieliūnaitė ir Arūnas 
Stašionis. Meninę programą 
praveda Edvardas Lašaitis. 
Programoje dalyvauja: Jus
tinas Ankus, Mikutis Buro
kas, Loreta Šarkauskaitė, 
Regina Lašaitytė, Antanas 
Šarkauskas, Ričardas Čer- 
vinas ir kt. Be to, meninėj 
dalyje dalyvauja moterų 
grupė - SUTARTINĖ.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba
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