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ELTA SKELBIA

AR WASHINGT0N0 PO
LITIKA PABALTIJO AT
ŽVILGIU ’’RADIKALI”?

Sovietų Sąjungos atsisa
kymas dalyvauti Los Ange
les olimpiadoje iššaukė gy
vas diskusijas Amerikos 
spaudoje. Jų metu dažnai 
iškilo ir Pabaltijo klausimas. 
Vieną toki, gegužės 11 d. 
The Washington Post pasi
rodžiusi straipsnį — ’’Olim
pinis atokumas - ką Pabalti
jo emigrantai nori girdėti ir 
kas mums visiems prieš 
akis” — birželio numeryje 
nagrinėja ELTOS biuletenis 
anglų k.

Pasak ELTOS, šis 
Stephen Rosenfeldo 
straipsnis išreiškia nemažos 
amerikiečių grupės galvose
ną. Kaip Rosenfeldas, jie 
pripažįsta, kad Pabaltijo 
valstybės buvo Maskvos už
pultos ir užgrobtos. Jie su
pranta, kodėl Kremlius taip 
nervingai reaguoja i Ameri
kos dėmesį Pabaltijo kraš
tams; toksai dėmesys 
Kremlių pagrįstai pykina ir 
baugina, nes jis nenori ati
duoti neteisėtai įsigytų teri
torijų. Ir vis dėlto, kaip sako 
Rosenfeldas, Reagano vy
riausybės politika Pabaltijo 
atžvilgiu esanti pavojinga ir 
nerealistiška.

ELTOS nuomone, čia 
turima reikalo su dviem 
skirtingom realizmo sąvo
kom. ”Politinis realizmas”, 
kaip jį supranta žurnalistas 
Rosenfeldas, reikalauja, kad 
Amerikos vyriausybė pasi
tenkintų savo simpatijų pa- 
baltiečiams pareiškimu. Ki
taip ’’realizmą” interpretuo
ja Amerikos valstybės sek
retoriaus padėjėjas žmogaus 
teisių . reikalams, Elliott 
Abrams, kuris neseniai pa
reiškė, jog realistiškai žiū
rint; sovietinė imperija 
esanti ir ’’neteisėta” ir ’’ne
amžina”. Rosenfeldas pava
dino šią Abramso nuomonę 
’’radikalia doktrina”, patei
sinančia ’’kryžiaus karą”,

Apie Lietuvą ir lietuvius
siekiantį atplėšti nerusų te
ritorijas nuo Sovietų Sąjun
gos - ”ne tik perdažyti že
mėlapį naujomis spalvomis, 
bet ir išbrėžti naujas sie
nas”.

Kuris iš tų dviejų ’’realiz
mų” yra tikroviškesnis? — 
klausia ELTA ir siūlo atsa
kymo paieškoti istorijoje. O 
istorija remia Abramso 
nuomonę. Istorijos bėgyje 
kolonijinės imperijos neiš
vengiamai subyrėdavo, nes 
jos visad iššaukdavo rezis
tenciją, kurios neįmanoma 
užgniaužti. Anot ELTOS, 
sovietinė imperija, kurioje 
koegzistuoja tradiciniai ca
rinės Rusijos ir naujieji to
talitariniai priespaudos ele
mentai, esanti pasmerkta 
ypatingam nepastovumui, 
nes Kremlius nepasitenkina 
vien užgrobtų tautų kontro
le ir išnaudojimu, bet be 
perstojo stengiasi jas suly
dyti, pakeisti jų kultūrą, ir 
išnaikinti religiją. Kėsinda- 
miesi į pačią nerusų tautų 
egzistenciją, Kremliaus val
dovai užtikrino savo imperi
jas neišvengiamą sugriuvi
mą.

ELTA toliau klausia, ar 
Reagano politika — paremta 
|sitikinimu, jog kolonijinės 
imperijos, ypač Europos 
šerdyje, nėra amžinos — 
tikrai yra ’’pavojingai radi
kali”? Jokšai Reagano vy

g a h a © §
ESTONISTIKOS 

KATEDRA

Ir išeivijos estai Toronto 
universitete Kanadoje stei
gia estonistikos katedrą, 
kuri bus drauge ne tik estų 
kultūros tyrimų, bet ir mo
kymo institucija. Šiai kated
rai išlaikyti išeiviai estai 
stengsis sukaupti apie mili
joną dolerių. Be Švedijos di
džiausias estų susibūrimo 
branduolys yra Kanada.

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

į Įsteigtoji Lituanistikos 
katedra Čikagos universite
te, kuri jau pradėjo veikti 
nuo rugsėjo pradžios, susi

Skubėkite JŪSŲ LAUKIA AUKSAS!

įsigyti MŪSŲ PASTOGĖS loterijos bilietų!
Loterijoje leidžiamas auksas ir kiti aukštos vertės laimi
kiai. Nesigailėsite įsigiję ir tuo pačiu paremsite spaudą.

Bilietai platinami visoje Australijoje. Kaina $ 1 bilie
tas. Traukimas įvyks rugsėjo 29 d. Mūsų Pastogės spau
dos baliaus metu Sydnejuje.
Bilietus platina apylinkių valdybos ir Spaudos Sąjungos 
nariai.

riausybės narys neskelbia 
’’Kryžiaus karo”. Rosenfel
das bijosi, kad kai kurie 
Amerikos vyriausybės pa
reiškimai ’’padrąsins Sovie
tų Sąjungos aukas svajoti 
apie neįmanomą amerikiečių 
paramą”. ELTOS nuomone, 
amerikičių žurnalistas ne
pakankamai įvertina tų ’’au
kų” patirtį ir sumanumą. 
Tos ’’aukos” daug pasimokė 
iš praeities. Jos nepamiršo 
lietuvių partizanų, kurie 
tarp 1944 ir 1952 metų veltui 
laukė Vakarų paramos, ir 
vengrų laisvės kovotojų, 
kurie 1956-tais metais buvo 
palikti savo tragiškam liki
mui. Pabaltiečiai ir savo 
kraštuose, ir užsienyje ne
laukia Vakarų karinės para
mos ir nenori, kad jų tėvy
nės pavirstų mūšio laukais. 
Iš Vakarų jie laukia politi
nės, diplomatinės, kultūri
nės ir moralinės paspirties. 
Vienintelė kova dėl Pabalti
jo — tai idėjų kova.

ELTA primena, kad vals
tybių sienas jėga keičia ir 
žemėlapį prievarta perdažo 
totalitariniai imperialistai. 
Vakariečiai turėtų rūpintis 
tų imperialistų nelemtais 
darbais ir jų pasėkomis, o ne 
sielotis dėl taikingų pastan
gų atstatyti pavergtų tautų 
teises.

(ELTA)

laukia palankumo ir iš 
Australijos lietuvių. Nese
niai lituanistikos katedrai 
paremti aukojo: $ 50 Dr. B. 
Vingilis, po $ 100 Juozas 
Ramanauskas ir Pranas Mi
kalauskas. ALB Krašto Val
dybos pavedimu aukas litu
anistinei katedrai priima 
Syd. Lietuvių Kubo biblio
tekos vedėjas p. B. Stašio- 
nis, Lithuanian Club Ltd. 
Library, P.O. Box 205, 
Bankstown 2200. Čekius ra
šyti ’’Lithuanian World 
Community” vardu.

Gerb. aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

B. Stašionis

Rugsėjo 10-16 d.d. Australi
joje lankysis Suomijos mi-

Albinas Elskus Pavasaris

VLADAS LAPIENIS 
SLAPSTOSI

Š.m. vasario 13 d. Vilniuje 
buvo suimtas ekonomistas 
Vladas Lapienis, birželio 15 
d. numeryje informuoja 
Muenchene leidžiamas 
USSR News Brief biulete
nis. Jo suėmimo dieną, KGB 
agentui Čapulioniui vado
vaujant, Lapienio bute buvo 
padaryta krata. KGB. papul
kininkis Pilelis atliko paren
giamąjį tardymą. Kaltinimai 
Lapieniui dar nežinomi.

V. Lapienio teismas buvo 
atidėtas kelis sykius. Pas
kutinė teismo data buvo 
š.m. gegužės 27 d. Atsižvel
giant į jo amžių (78 m.) ir 
silpną sveikatą, Lapienis 
buvo paleistas prieš teismą, 
pasirašęs pasižadėjimą nie
kur neišvykti. Po to jis išėjo 
iš namų ir slapstosi.

Lapienis buvo pirmą sykį 
suimtas 1976 m. už LKB 
Kronikoje išspausdintus 
straipsnius bei pareiškimus 

nisteris prekybai su užsieniu 
min. Jermu Laine. Kokiom 
Australijos prekėmis susi
domėjęs ministeris ir kokių 
prekių pasiūlys Australijai, 
paaiškės vizito metu.

A.L. FONDO
SUSIRINKIMAS 

įvyksta rugsėjo 23 d. 
Melb. Lietuvių Namuose. 
Susirinkime A.L. Fondo 
Valdybos ataskaitiniai pra
nešimai, apyskaitos, naujos 
valdybos rinkimai ir kitokie 
Fondą liečią reikalai. 

ir už savilaidos platinimą. 
Tada jį nuteisė trejus metus 
kalėti griežto režimo konc- 
lageriuose ir dviems me
tams tremties. Lapienis 
serga hipertonija (širdies li
ga). Jo žmonos Elenos adre
sas: Vilnius, Dauguviečio, 
5-11.

(ELTA)

KRATA TERLECKIENĖS 
BUTE

USSR News Brief (Muen- 
chenas, 1984.VI.5) žiniomis, 
gegužės 4 d. padaryta krata 
politkalinio Antano Terlecko 
žmonos Elenos bute, Vilniu
je. Kratą vykdė septyni 
KGB agentai, įskaitant pa
pulkininkį Černavičių ir vyr. 
eitenantą Virbicką. Konfis
kuoti Terlecko laiškai iš 
konclagerio, LKB Kronika, 
JA V-bėse išleista knyga 
apie Romą Kalantą, ir apie 
40 iš užsienio gautų laiškų. 
Kratai pasibaigus, Terlec
kienė ir Gintaras Terleckas 
(jų sūnus) buvo kelias va
landas tardomi.

(ELTA)

SKAITYTOJAMS

Maloniai atsiprašome 
mielus skaitytojus, kad šį 
M.P. numerį išleidžiame tik • 
keturių puslapių. Mūsų ma
šininkei p. A. Jablonskienei 
staiga susirgus nebuvo gali
mybės paruošti numatytą 
medžiagą.

Leidėjas ir Redaktorius
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Apie spaudą ir jai paramą Mnsoį Pastogės
_ Kad lietuviška spauda 
ypač Australijoje nėra lei
džiama komerciniu pagrin
du, visi tuo įsitikinę. Ją tu
rime patys išlaikyti savomis 
pastangomis: vieni darbuo
jasi grynai iš pasiaukojimo 
net patys išsikaštuodami 
neskaitant aukojamo laisva
laikio, kaip bendradarbiai, 
korespondentai, kiti kad ir 
formaliai samdomi, kaip rin
kėjai, administratoriai, re
daktoriai, bet jų atlygini
mas tėra tikros ašaros. Lei
dėjams irgi didelis rūpestis, 
kaip leidimo kaštus suvesti 
galas galan neapsunkinant 
skaitytojų aukšta prenume
rata. Susipratę spaudos my
lėtojai skaitytojai nuolat sa
vanoriškai dažnai prideda ir 
aukų, kad tik spauda gyvuo
tų. Anksčiau leidėjai Mūsų 
Pastogės naudai beveik 
kiekvienoje didesnėje apy
linkėje suorganizuodavo 
metinius spaudos balius, iš 
kurių gautas pelnas būdavo 
gana reikšmingas įnašas,

■ bet pastaruoju metu ir tie 
baliai praradę savo 
patrauklumą, ir spaudos 
mylėtojų - tokių balių lanky
tojų skaičius gerokai smun
ka. Iš tiesų pastaruoju metu 
beveik visi ir visur mūsų 
pramoginiai parengimai 
dalyvių skaičiumi labai 
smukę, kad daugeliu atvejų 
rengėjų pastangos nepasi
teisina nežiūrint kad ir kil
niausių rengėjų intencijų. O 
kas gi yra reikšmingesnio ir 
kilnesnio mūsų gyvenime už 
spaudą? Įsivaizduokime, kas 
iš mūsų bepaliktų, jeigu vie
ną dieną neturėtume savos 
spaudos! Laiko eigoje ir įta
koje ir taip mūsų gretos 
kaskart retėja, o be spaudos 
ir visai pakriktume. Štai 
anąsyk paklaustas po su
rengto vakaro spaudos nau
dai, kaip pavyko vakaras, 
tik beviltiškai numojo ran
ka: "Skystas. Vos keli de- 
sėtkai dalyvių”. Ir nenuos
tabu: didžioji dauguma 
ankstyvesnių balių lankyto
jų jau ilsisi Rookwoode (di
džiausios Sydnejaus kapi
nės), o išlikusieji jau tiek 
pavargę, kad baliai jiems 
mažiausiai rūpi. O papildy
mų net ir pramogose neįma
noma prisišaukti.

Štai prieš akis (rugsėjo 29 
d.) metinis Mūsų Pastogės 
spaudos balius. Jam rengia
masi gana kruopščiai su vil
timi, kad jame pribus gau- 

Mielosioms Evai ir Martai Kubbos didžioje skausmo 
valandoje netekus brangaus brolio

ADOMO KUBBOS 
reiškiame gilią užuojautą kartu pergyvendami tą 
skausmą ir liūdesį.

stot dalyvių — Mūsų Pasto
gės bičiulių. Net atvyks iš 
tolimojo Pertho pagarsėjusi 
šokėja BELYSSA atlikti 
programos. Norėdami ją 
pamatytai kitose vietose 
australai moka didelius 
pinigus. O ji dalyvaus vien . 
tik idealizmo skatinama pa
dėti spaudai ir lietuviams. 
Šalia to ji dar vadovauja 
vietinei (ALB Pertho) apy
linkei. Tai yra stebėtinas' 
pavyzdys mums visiems, 
ypač jauniesiems.

Mūsų Pastogės Spaudos 
Balius įvyks rugsėjo 29 d. 
Sydnejaus Liet. Namuose 
Bankstowne. Baliuje origi
nali programa, šilta vaka
rienė ir malonus tarpusavis 
spaudos bičiulių pabendra
vimas. Įėjimas tik $ 12 as
meniui.
.Kitose kolonijose, kaip Mel
bourne, Adelaidėje, įprasti
niai spaudos baliai neruošia
mi motyvuojant, kad jų 
ruoša nepasiteisina, kad jų 
vietose pravedama rinkliava 
Mūsų Pastogės naudai. Ne
siginčijame: galbūt teisinga 
išvada, bet gal ir vietinių 
organų išsisukinėjimas. Gy
venime galioja kaip ir gele
žinė taisyklė — ką įdėsi, tą ir 
gausi. Daugelis mūsų tos 
taisyklės nesilaiko: gal pagal 
savo nuotaikas, gal pagal 
kompiuterių apskaičiavi
mus, bet vis tiek ne pagal 
automatų apskaičiavimus, 
bet pagal mūsų pačių indivi
dualų išskaičiavimą vienoks 
ar kitoks parengimas gali 
būti sėkmingas ar tuščias.

Gal ir netiko šioje vietoje 
kalbėti apie tariamai vietinį 
parengimą. Bet vis tik Mūsų 
Pastogė nėra siaurai lokali
nis reikalas, bet ji galioja ir 
visos Australijos lietuviams, 
todėl kas vyksta kad ir vie
noje vietoje, tas mūsų su
pratimu liečia ir kitų vieto
vių lietuvius. Kita lietuvių 
spauda skelbia savo vajus ar 
kitokiais būdais ir organi-. 
zuoja paramą savam laik
raščiui. Mūsų Pastogė sten
giasi išsiversti su pačiu mi
nimumu, kol tas įmanoma 
nenorint spausti skaitytojų, 
nors daugumas jų, kaip mi
nėta, patys susipranta ir sa
vanoriškai prideda aukų 
mokėdami prenumeratas.

Yra dar vienas būdas pa-' 
kelti spaudos lygį — prikal
binti daugiau naujų prenu
meratorių. Ne paslaptis, kad 
daugumas Mūsų Pastogės

B. Bitienė 
Gražina ir Balys Končiūnai 

Davis ir Sabina Bitės

©No<xa
Rugsėjo 29 d.

Sydnejaus lietuvių Klube
Įėjimas $ 12 asmeniui

Spaudos baliaus bilietus platina ir stalų užsakymus priima: V. Augustina- 
vičius tel. 884272 (namų) arba 881862 (darbe), J. Mickienė tel. 7094846, A. 
Jablonskienė tel. 7094031, V. Kazokas tel 7098395 ir Liet. Klubas tel. 7081414.

Bilietus įsigyti ir vietas užsitikrinti iki rugsėjo 23 dienos.
Spaudos Baliuje: programa su scenos žvaigžde pagarsėjusia šokėja 

BELYSSA, karšta vakarienė, gera muzika ir šiltas visų pasibičiuliavimas.
DALYVAUKIME GAUSIAU

prenumeratorių yra vyres
nės kartos. Daugelis jų iš
mirė ir jų vietos paliko tuš
čios. Betgi yra ir jaunesnių 
karta, iš kurios nedaugelis 
skaito ar prenumeruoja Mū
sų Pastogę, Atjaučiame jau
nesnius: iš jų ne visiems 
lengva skaityti lietuviškai, 
bet iš tikrųjų turint valios ir 
norų bent skaityti galima 
greitai išmokti. Daugelis net 
ir žymių kalbininkų kitomis 
kalbomis praktiškai negali 
kalbėti, bet skaityti ir net 
rašyti išmoksta gana leng
vai. Nesistengiant žinoma

MIRUSIEJI
SUDIE L. VRUBLIAUSKUI

Canberros lietuvių bend
ruomenės ilgametis gyven
tojas Lionginas (čia buvom 
įpratę jį vadinti Leonu) 
Vrubliauskas, 78 m. am
žiaus, ramiai atsiskyrė su 
mumis - mirė savo bute 
Lachlan court, Barton, rug- 
piūčio 23 d. Ilgesnį laiką sir
guliavo širdimi.

Rugpjūčio 27 d. velionis 
pašarvotas St. Patricks ka
tedroje, karstas užtiestas 
trispalve, kun. Pov. Martu- 
zas aukojo Mišias už a.a. 
Liongino sielą ir atliko lai
dotuvių apeigas. Po Mišių 
palydėjom karstą į Norwood 
Park krematoriumą. Kuni
gas kalbėjo maldas, vice- 
pirm. Romas Katauskas - 
apylinkės Valdybos vardu, 
Albertas Balsys - ramovėnų. 
Marijos giesmę begiedant, 
karstas išnyko žemumoje.

Vietoj gėlių buvo renka
mos aukos Tautos Fondui. 
Atlydėjusieji pakviesti į 
Lietuvių Klubą šermenims, 
kurias paruošė pensininkų 
draugijos narės. Ten prie 
stalelių, kunigui palaiminus, 
dar buvo praleistos pora va
landų, prisimenant mirusį.

Lionginas Vrubliauskas 
gimė 1906 sausio 5 d. Rokiš
kio apskr., Panemunio valse. 
Baigė Rokiškio gimnaziją ir 
1930 m. V.D. Universiteto 
teisių fakultetą dipl. teisi
ninku. Teisėjavo Jurbarke, 
Grinkiškyje ir Šiauliuose, 
kur buvo apygardos teismo 
teisėju. 1944 metais, raudo
nam okupantui artėjant, pa
sitraukė į Vokietiją, apsi

neišmoksi svetimame krašte 
nei savo tėvų kalbos, nei 
sielosies savo tautos likimu 
ar interesais. O šiame kelyje 
patikimiausias laidas yra 
skaityba.

Kaip ten bebūtų, spauda 
yra pagrindinis lietuvybės 
ramstis išeivijoje ir yra vi
sokių būdų tą spaudą išlai
kyti: prenumeratomis, au
komis, skelbimais, balių ar 
kitomis priemonėmis, paga
liau testamentiniais paliki
mais. Kam rūpi lietuvybė, 
tam tiesioginiai turėtų ir 
spauda. (vk)

A.a. L. Vrubliauskas

stojo Austrijoje, Lince. Vė
liau gyveno Štutgarto lietu
vių stovykloje. 1948 m. 
emigravo į Australiją. Buvo 
paskirtas darbams į Can- 
berrą, kur ir apsigyveno. 
Pirmaisiais lietuvių bend
ruomenės organizavimosi 
metais buvo vienas iš valdy
bos narių. Prisidėjo prie lie
tuvių klubo statybos, buvo 
klubo nariu - steigėju. Nuo
latinis ”M.P.” skaitytojas, 
Australijos metraščio rėmė
jas. Sielojosi lietuvių bend
ruomenės reikalais, susirin
kimuose neiškęsdavo pa
reikšt savo mintis. Labai 
rūpinosi grįžusiais iš Sibiro į 
tėvynę savo broliais ir sese
rimis, jiems siųsdamas dau
gybę siuntinių.

Išėjęs į pensiją ramiai 
gyveno savo bute, savaitga
liais užsukdamas į Lietuvių 
Klubą susitikt su tautiečiais

LIETUVIŲ FONDAS. 
Lietuvių Fondo pirmasis 
dvidešimtmetis 1962-1982 . 
Redagavo A.P. Bagdodas. 
Išleido Lietuvių Fondas 
Amerikoje. Albuminio for
mato gerame popieryje 448 
psl. Kietais viršeliais. Kaina 
$20.

Iš spaudos visi girdėjome 
apie Amerikoje veikiantį 
Lietuvos Fondą, kuris dar 
vadinamas ’’milijoniniu fon
du”. Daugiau kaip prieš 20 
metų paleistas Dr. Antano 
Razmos šūkis steigti milijo
ninį fondą, kuriam įnašai 
būtų neliečiami, o gautos 
pajamos iš palūkanų eitų vi
sokeriopai išeivijos lietuvių 
veiklai remti. Idėja buvo 
sutikta su didelėm abejo
nėm, net daugeliu atvejų su 
pašaipa. Vis tik iniciatoriai 
nepasidavė ir per pirmuo
sius 12 metų pirmasis mili
jonas jau buvo sukauptas. 
Bet apetitas kyla bevalgant. 
Sukaupus milijoną nesusto
ta vietoje ir lėšų kaupimą 
ryžtasi tęsti toliau. Prieš 
keletą metų jau Lietuvių 
Fondas išaugo iki dviejų 
milijonų, o šių metų pabai
goje tikimasi turėti jau tris 
milijonus. Iš šio kapitalo jau 
ligi šiol lietuvių reikalams 
išskirstyta apie pusantro 
milijono dolerių.

Nukelta į 3 psl.

ir parsivežt knygų iš klubo 
bibliotekos. Jis buvo uoliau
sias skaitytojas.

Tačiau paskutinėmis sa
vaitėmis skundėsi lankyto
jams, kad jau skaitymui no
ro nebėra ir vargu ar su
lauks ateinančio pavasario.

Šiuo metu jo likučiai - pe
lenai laukia žinios iš Lietu
vos, kada galės grįšti į savo 
gimtinę pas savuosius.

Testamento vykdytojas 
Kostas Makūnas dėkoja vi
siems gausiai atvykusioms 
nors ir darbo dieną palydėt 
Lionginą. Taip pat ačiū mo
terims (ir vienam vyrui) 
penšinininkams už gražų 
šermenų paruošimą. Dėkui 
kun. Martuzui už pastangas 
tiesiog iš Newcastle atsku- 
bėt į laidotuves.
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Religija ir inteligentija 
Lietuvoje

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO 
Tęsinys

Kaimo ir mažų miestelių 
tikintieji, jų viešas tradicinis 
arba bažnytinis religingu
mas dabartinėmis sąlygomis 
yra pagrindinė Lietuvos ka
talikų Bažnyčios atrama.

Lietuvoje, kaip ir kitur 
Rytų Europoje, Bažnyčia 
yra ir ateityje neabejotinai 
bus religijos branduolys, 
kartu atliks ir nepamaino
mas dorovinio bei tautinio 
auklėjimo funkcijas.

Inteligentija, žiūrint išo
riškai, yra mažiau religinga 
negu kaimo žmonės, nes 
mažiau lanko bažnyčią. 
Priežastis, kaip jau minėta, 
yra ta, kad inteligentija yra 
labiau paveikta ideologiškai. 
Be to, inteligentai papras
čiausiai bijo viešai reikšti 
savo tikėjimą, nes tai jiems 
gali brangiai kainuoti. Kai
mo žmogus, būdamas labiau 
priklausomas nuo tiesiogi
nės valdžios, nebijo prarasti 
darbo. O inteligento padėtis 
kitokia - darbo praradimas 
jam dažnai reiškia ir profe
sijos praradimą. Dėl to net 
ir religingi ar bent religijai 
prijaučiantys inteligentai 
vengia lankyti pamaldas, 
bažnyčioje viešai tuoktis, 
krikštyti vaikus. Daug kas 
tai daro slaptai, bet tai, deja, 
ir lieka šeimos arba siauro 
artimųjų ratelio paslaptis. 
Dabartinėje Lietuvoje, gi
nant religijos teises, yra la
bai svarbu viešai ir atvirai 
dalyvauti religiniame gyve
nime, bet inteligentija tai 
mažiausiai gali sau leisti.

Tačiau tokia padėtis visai 
nereiškia, kad inteligentija 
iš tikrųjų būtų mažai reli
ginga. Inteligentas yra at
grasintas nuo religijos, at
pratęs nuo bažnyčios, bet 
nebūtinai abejingas religijai 
plačiąja prasme. Vakarykš
tis paviršutiniškas materia
listas, susidurdamas su gy
venimo sunkumais ir neti
kėdamas komunistine pro
paganda, suabejoja ir mate
rializmo, kaip pasaulėžiūros, 
teisingumu. Jis darosi tole
rantiškas alternatyvinėms 
marksizmo pasaulėžiūros 
kryptims, tarp jų ir religijai, 
jomis gyvai domisi. Išvar
ginta nepaliaujamos oficia
liosios propagandos, kasdie
ninio gyvenimo sunkumų ir 
moralinio cinizmo, didelė 
dalis inteligentijos savaime 
krypsta prie aukštesnių 
dvasinių vertybių, kartu ir 
prie religijos. Žmonės Lie
tuvoje yra labai pasiilgę to, 
kas kilnu, tauru, šventa, kas

im rauni
Atkelta iš 2 psl.

Sumanymas išleisti tokios 
rūšies albuminę paminklinę 
knygą, kurioje būtų sužy
mėti Lietuvių Fondo steigė
jai ir aukotojai nuo nema
žiau 100 dolerių, iškeltas 
prieš porą metų, bet dėl su- 
sitrukdymų veikalas pasiro
dė tik šiais metais. Joje ran
dame Liet. Fondo steigimo 
istoriją, jo vystymąsi ir 
rėmėjų nuotraukas, kas il
gam budys pasiryžėlių norus 
ir ištvermę. Reikia pripa
žinti kad Lietuvių Fondas 
yra vienas iš pačių didžiau
sių ir reikšmingiausių pa
minklų, pastatytų naujosios 
lietuvių išeivijos Amerikoje.

numai, valdžia, garbė.”. Vis 
daugiau žmonių šiandien su
pranta, kad totalinės mate
rialistinės pasaulėžiūros į 
žmonių sąmonę diegimas 
yra viena iš dvasinių prie
žasčių šių dienų Lietuvoje 
paplitusių blogybių, kaip sa- 

. vanaudiškumas, gobšumas, 
korupcija, girtavimas nusi
kalstamumas.

Savo profesinio darbo sri
tyje inteligencija, labiau ne
gu kitų socialinių sluoksnių 
žmonės, yra susijusi su ofi
cialiąja ideologija ir biuro
kratija, valdžios aparatu, 
administracija, nuo pastaro
sios daugiau priklauso. Gali
ma tvirtinti, kad inteligenti
ja Tarybų Lietuvoje (skir
tingų profesijų - savaip) yra 
labiausiai prie režimo pri
rištas, sociališkai mažiausiai 
savarankiškas gyventojų 
sluoksnis.

, Bus daugiau

Adelaidės Liet. Sąjungos
susirinkime

s teikia tikrąją gyvenimo 
prasmę. Apie tokį pasiilgimą 
byloja ne tik pokalbiai siau
ruose rateliuose, bet ir 

• 'spaudoje (Oficialioje) kas
kart pasirodantys sampro
tavimai.

Deja, pasaulėžiūrinis ma
terializmas tolesniame gy
venime daug kam puikiai 

1 susiderina su pragmatiniu 
materializmu, karjerizmu, 
moraliniu nihilizmu, korup
cija. Ne vieno karjeristo pa
saulėžiūra galėtų būti reziu- 

■muojama taip: ’’Jeigu tikro
vė yra tik materija, vadina
si, gyvenimo prasmė tėra 
medžiaginės gėrybės, malo-

žadėdamas 
pirmininkas

Adelaidės Lietuvių Są
jungos, inkorporuotos^ meti
nis susirinkimas ' buvo 
sušauktas rugpiūčio 18 d. 
Susirinko apie 70, daugiau
sia vyresnio amžiaus, asme
nų ir pagal s-gos statutą 
galėjo turėti papildomą (šei
mos nario ar pažįstamo) bal
savimo kortelę. Taip, kad 
jau pačioje susirinkimo pra
džioje buvo sunkoka nusta
tyti tikrą narių reprezenta
ciją.

Susirinkimui pirminin
kauti paskirtas J. Stačiūnas, 
sekretoriauti Genovaitė
,Vens. Šį kartą jau niekas 
neprotestavo dėl tvarkos ar 
irasilenkimo su statutu, kad 
)-kas ir sekretorė turėtų 
jūti renkami, o ne skiriami, 

susirinkimą 
paprašė 

susirinkusiųjų, kad kalbėtų 
mandagiai ir vėliau dažnam, 
kuriam buvo leidžiama kal
bėti, vėl tą patį primindavo. 
Tenka manyti, kad kovo 
mėn. įvykęs bendruomenės 
s-mas, kuris nepasižymėjo 
mandagumu, paliko ilges

niam laikui neskanų primi
nimą ir reikalą priminti būti 
mandagiems.

Sąjungos p-kas P. Bielskis 
gerai paruoštu pranešimu 
plačiai papasakojo apie s-gos 
veiklą ir rūpinimąsi bend
ruomenės turtu - Lietuvių 
Namais. Metų eigoje 
pagrindinėje salėje įdėtos 
naujos (virš $ 10.000) grin
dys, įsigyta kitokio jodo
mojo turto. Nebuvo už
miršta ir s-gos statute įra
šyta kultūrinė veikla - para
ma. Taip, pav., Vasario 
16-sios gimnazijai buvo pa
aukota virš DM 300 (apie $ 
120).

Iš S-gos iždininko K. Po
ciaus pranešimo paaiškėjo, 
kad šalia nejudamo ir ju
damo turto, S-ga turi gry
nais pinigais $ 106.000. Są
jungos turtas žymiai padi
dėjo tautiečių palikimų dė
ka. Šiais metais mirė 8 s-gos 
nariai. Jų atsiskyrimas buvo 
paminėtas susikaupimo 

minute.
Po pranešimų, dienot

varkės, klausimų ir suma
nymų paragrafuose aptarti 
įvairūs s-gos reikalai ir pa
siūlymai. Pora ryškesnių 
tenka paminėti ir čia. Vienas 
sąjungos narys pasiūlė, kad 
turėdama palyginti daug 
grynais pinigais Adelaidės 

Lietuvių "S-ga galėtų parem
ti piniginiuose sunkumuose 
esantį Sydney Lietuvių 
Klubą. Sąjungos p-kas 
trumpai, bet labai gyvai pa
aiškino, kad Sydney 
Lietuvių Klubas moka tar- 
nautojamas algas, o Adelai
dėje visi dirba be užmokes
čio, kaip talkininkai. Pasiū
lymas paremti sydnejiškius 
sudarytų padėtį, kad adelai- i 
diškiai turėtų dirbti veltui, 
kad Sydney klubas turėtų 
iško mokėti savo patarnau
tojams algas. Paaiškinimas 
buvo suprasta ir priimtas...

Visa eilė klausimų buvo 
dėl”Adelaidės_Lietuvių Ži
nių" dvisavaitraščio, kurio 
leidėju yra Adei. Liet. S-ga 
ir jo redakcijos, ar kaip buvo 
paminėta, redakcinės šei
mos vedamos linijos. PALM 
D-jos "Moterų Sekcija” In- 
corp., valdybos narės -, pir
mininkė R. Bajorūnienė ir 
vicep. M. Petkūnienė nusi
skundė, kad ”ALŽ’ netalpina 
skelbimų, ištaiso straipsnius 
ir dažnai juos iškraipo ar 
pritaiko redaktoriaus nuo
monei, reikalauja apmokėti 
už įdėdamas padėkas auko
tojams ir pan. Pasikalbėjimų 
eigoje iškilo ir ankstyvesnių 
metų nesklandumai, kaip 
S-gos v-bos skundas valdžios 
įstaigai dėl buvusios ALB 
Moterų Sekcijos įsikorpora- 
vimo, draudimas naudotis 
Liet. Namų adresu ir t.t. 
S-gos p-kas bandė reikalus ir 
keliamus klausimus paaiš
kinti, bet ne visus įtikino. 
Labai arti tiesos buvo p. 
Petkūnienės pareiškimas, 
kad viskas daug sklandžiau 
ir maloniau eitų, jei nebūtų 
tiek daug slaptos — užkuli
sinės veiklos.

Paminėjus užkulisinę 
"veiklą” reikėtų prisiminti, 
kad ir ankstyvesnesniuose 
metiniuose susirinkimuose ji 
nebuvo s-gos nariams pra
nešama. Visada buvo kal
bama tik apie medžiaginius 
Liet. Namų reikalus. Taip ir 
šiame susirinkime nė vieno 
žodeliu nebuvo primintas 
s-gos p-ko pasiųstas (Romo
je gautas 84.8.6) ir jo paties 
šalia kitų bendruomenės 
"dignitorių pasirašytas 
skundas į Romą. Vienas jo 
parašas nieko nesakytų, bet 
kai prie parašo pridedamas 

titulas President of the 
Adelaide Lithuanian Society 
Incorporated”, tai parašas

ŠACHMATAI

<«*>»
Veda V. Augustinavičius

Reprezentacinis Sydne- 
jaus lietuvių šachmatų klubo 
viešas turnyras ilgus metus 
garsinęs lietuvių vardą šioje 
valstijoje, trūkstant lėšų 
jam pravesti, sustabdytas. 
Jau buvo įėję į tradiciją, kad 
kiekvienų metų pabaigoje į 
Liet. Klubą Bankstowne su
sirinkdavo apie 80 turnyro 
dalyvių, jų tarpe ir geriausi 
australų šachmatininkai. 
Turnyro pereinamoji taurė, 
paaukota Dr. L Venclovo, 
pasipuošusi įgraviruotomis 
turnyro laimėtojų pavardė
mis, jų tarpe net du kartus 
įrašytas ir mūsų klubo šach
matų čempionas p. V. Pata
šius. Buvo susilaukta daug 
palankių atsiliepimų iš aus
tralų žaidėjų pusės mūsų 
klubo teikiamomis sąlygo
mis ir sklandžiu varžybų 
pravedimu. Apgailėtina, 
kad dešimtmetį trukęs toks 
gražus metinis turnyras pa
liko kaip pralaimėta šach
matų partija. Jei atsiras pa
ramos, tradiciją tęsime atei
nančiais metais.
KORESPONDENCINĖS 

VARŽYBOS

Amerikos lietuvių šach
matų vadovai praneša, kad 
okupuotos Lietuvos 
šachmatininkai kviečia su
ruošti šachmatų varžybas 
susirašinėjimo keliu. Lietu
viai pasiryžę surasti tiek 
vietinių žaidėjų, kiek bus 
suorganizuota norinčių tose 
varžybose dalyvauti.

Pasaulio korespondenti
nis čempionas V. Palčiaus- 
kas sutiko būti varžybų ka
pitonas. Jisai sugrupuos vi
sus užsiregistravusius šach
matininkus pagal pajėgumą, 
tad bet kokio lygio žaidėjai 
galės dalyvauti ir jam bus 
paskirtas priešininkas toly
gaus pajėgumo.

Pirmosios šešios lentos 
dėl nugalėtojų titulo, kitų 
lentų rezultatai - draugiškos 
pergalės, žaidynės truks 
dvejus metus, bet gali užsi
tęsti ir ilgesnį laiką. Norį 
šiose varžybose dalyvauti 
prašomi pranešti vardą, pa
vardę, adresą ir pripažintą 
pajėgumą. Rašyti: A. Kuli
kauskui, 7311 Duglas Čir., 

žino 
jos

savaime įgyja kitą svorį, nes 
pasirašo organizacijos pre
zidentas. Kyla klausimas 
kokia dalis narių iš 313-os 
žino ir pritaria tokiai s-gos 
valdybos veiklai? Tarp kitko 
- tą patį "skausmo raštą” 
pasirašė ir daugiau piliečių, 
kuriame jie vadinasi "We 
the leaders and members of 
Lithuanian Community in 
Adelaide”... (cit). Klausimas 
tas pats: ar 
"community” ką 
"leaders” daro?

Bendrai kalbant apie Lie
tuvių Namus Adelaidėje ir 
tik apie ’’Namus”, reikia 
pripažinti, kad jie yra 
švarūs, gražiai prižiūrimi ir 
malonūs pasinaudoti. Tai 
yra tikras S-gos v-bos nuo
pelnas. Žinoma, pagerini
mams nėra pabaigos, 
bet salės scena ir jos priekis 
verkiant prašosi estetinio 
apipavidalinimo. Namuose 
esanti biblioteka - spaudos 
kioskas, vadovaujami R. 
Pociaus ir muziejus, tvarko- 

La Paima, Ca. 90623, U.S.A.
Australijoje turime Dr. I. 

Venclovą, neseniai laimėjusį 
šio krašto šachmatų čem
piono titulą korespondenti
niu keliu. Jei jis dalyvaus, 
tikimės bus priimtas į re
prezentacinę pirmųjų šešių 
lentų grupę. Nepraleiskite 
progos susipažinti su oku
puotos Lietuvos šachmati
ninkais dalyvaujant varžy
bose. Jei būtų neaiškumų, 
mielai pasitarnausiu paaiš
kindamas.
METINIS TURNYRAS

Syd. liet, šachmatininkų 
klubo metinis turnyras dėl 
pereinamosios taurės prasi
dės rugsėjo 12 d., trečia
dienį. Kviečiu visus skait
lingai dalyvauti.
LAIMĖ PER ŠACHMATUS

Daugeliui Australijos 
lietuvių girdėtas ir žinomas 
šachmatininkas Aleksas 
Baltutis, gyvenęs Melbour
ne. Anais metais reprezen
tuodamas Australijos lietu
vius šachmatininkus Ameri
koje, laimėjo geriausią savo 
gyvenimo partiją - susipaži
no lietuvaitę, ją vedė ir lai
mingai gyvena Kalifornijoj. 
Jis ir toliau sėkmingai siekia 
tobulumo šachmatų žaidy
nėse. Čia paduodame jo 
baigminę partiją, lošiant 
prieš tarptautinį meistrą. 
Šachmatininkus kviečiu 
rasti A. Baltučio ėjimą, po

mas VI. Patašiaus
yra mūsų visų pasidi

džiavimas ir graži tautiniu 
išlikimu besirūpinančios lie
tuvių bendruomenės repre
zentacija.

Deja. Daug rašyti apie 
Adelaidės Liet. S-gos susi
rinkimą, taigi ir apie pačią 
sąjungą yra pavojinga. Są
jungos statuto 39 paragrafas 
yra toks: "Sąjungos na
riams, pareigūnams ar 
tarnautojams draudžiama 
be Valdybos pavedimo duoti 
spaudai arba rašyti bet 
kokių žinių apie Sąjungą ar 
jos reikalaus1’. Šiais laikais 
ir mūsų gyvenama aplinka 
verčia manyti, kad toks 
paragrafas Sąjungai ir jos 
nariams garbės nedaro. Jis 
perdaug artimai primena 
prieš Antrąjį Pasaulinį Ka
rą buvusias madoje aulinių 
batų organizacijas ir jų vidi
nes nuotaikas...

Stebėtojas
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Informacija
MONSINJORO JOHN
MEANEY 50 METŲ 
KUNIGYSTĖS

JUBILIEJUS

Jau 20 metų, kai Sydne- 
jaus lietuviai katalikai nau
dojasi australų katalikų St. 
Joachims ' bažnyčia Lid- 
combe, kurios klebonu yra 
Monsinforas John Meaney. 
Lietuviai čia naudojasi ne 
tik bažnyčia, bet parapijos 
sale bei veltui patalpomis 
parapijos savaitgalio 
mokyklai.

Monsinforas Meaney pil
nai supranta lietuvių tikin
čiųjų reikalus ir juos visa 
širdimi remia - stato lietu
vius pavyzdžiu savo parapi
jiečiams australams.

Todėl kilo reikalas pa- 
fėrbti šį malonų žmogų jo 

unigystės šventėje. Šio pa
gerbimo pietus sudarytas 
komitetas nutarė ruošti 
spalio 14 d. tuoj po pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje.

Pietų kaina įskaitant vyną 
$ 5, vaikams $ 3. Į pietus re
gistruoja: A. Kramilius tel. 
727 3131, Danutė Ankienė 
tel. 871 2524, A. Vinevičius 
parapijos kioske sekmadie
niais ir Bronė Sidarienė tre
čiadieniais Lietuvių Klube. 
Užsiregistruodami susimoka

LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA SYDNEJUJE IR
’’MELLIOR FASHIONS”
maloniai kviečia visus gausiai atsilankyti į

Madų spektaklį
rugsėjo 22 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. Lietuvių Klube Bankstowne

Pamatysite naujausias pavasarines ir vasarines madas. Bus programa, tur
tinga loterija ir užkandžiai.

Įėjimas $ 5 asmeniui. Bilietus užsisakyti iki rugsėjo 15 dienos. Dėl bilietų 
kreiptis į Liet. Klubą tel. 708 1414 arba pas Almą Roundtree tel. 517 2301.

PAREMKIME SYDNEJAUS LIETUVIŲ JAUNIMĄ IR PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ AUSTRALIJOJE!

_ •
Reta šventė

Pastaruoju metu Sydne- 
jaus apylinkėj gana retokai 
pasitaiko kultūrinių rengi
nių. Šią spragą kartas nuo 
karto užpildo čia gražiai be- 
sireiškią vyresnieji skautai. 
Jų iniciatyva ir pastangomis 
surengiamos literatūrinės 
popietės, vienas kitas speci
finis paminėjimas, daugelio 
laukiamos ekskursijos. Vie
tos lietuviai tokių šviesesnių 
jarengimų pasiilgę, nes į to
rius renginius dalyvių pri- 
būna daugiau, negu tikima
si.

Štai ir rugsėjo 2 d., sek
madienį vėl buvo surengta 
išskirtina šventė - poeto ir 
skautų ilgamečio veikėjo 
Broniaus t Žalio neseniai jo 
išleistos poezijos knygos 
’’Apie žmones, žemę ir vė
jus'’ pristatymas, kurį su
rengė Sydnejaus skautų Ži
dinys Lietuvių Namuose 
Bankstowne. Nežiūrint 
traukinių streiko dalyvių į šį 
renginį pribuvo gerokai virš 
šimtinės. Tas tik patvirtina, 
kaip mūsų žmones pasiilgę 
aukštesnio lygio parengimų.

Poetą Bronių Žalį žino 
visa Australijos lietuvių 
bendruomenė, o iš jo perio- 
dikioje skelbtų eilių ir užsie
nio lietuviai. Jis pirmoj eilėj 
yra skautas, bet jam nesve
tima ir visokia kitokia vi
suomeninė veikla, ypač 

iš anksto. Registracijos ter
minas spalio 7 d.

Malonėkite, kaip galima 
greičiau užsirašyti ir nepra
leisti progos pagerbti mums 
taip palankų asmenį.

Organizacinio komiteto 
vardu

A. Kramilius

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klu
bas praneša, kad į sekančių 
metų (1984/85) Klubo val
dybą yra šie kandidatai (pa
vardes paduodame alfabeti
ne tvarka): Andriukaitis 
Pranas, Bieliūnas Ignas, 
Binkis Vincas, Bukevičius 
Vytautas, Dudaitis Algir
das, Karpavičius Vytas, 
Liutikas Jurgis, Sauka Ge
diminas, Sidaras Alfonsas, 
Skirka Algis.

Reikia balsuoti už septy
nis ■ kandidatus, išbraukiant 
tris pavardes iš sąrašo. Bal
suojant už daugiau ar ma
žiau, jūsų balsavimas bus 
skaitomas negaliojančiu. 
Balsavimo kortelės turi būti 
grąžintos iki rugsėjo 22 d., 4 
vai. p.p.

Lietuvių Klubo Valdyba 

spauda. Galbūt jis daugiau 
žinomas, kaip daugelio 
laikraščių bendradarbis, 
eilės leidinių (ypač skautiš
kų) redaktorius. Jo poezijos 
knygą Mūsų Pastogėje skai
tytojams pristatė poetas 
Juozas Almis Jūragis, bet 
buvo labai gražu ir prasmin
ga, kai skautai ir bendra
darbiai ėmėsi iniciatyvos ją 
specialiu renginiu pristatyti 
ir visuomenei. Išleistų kny
gų pristatymai plačiai 
paplitę pasaulyje ir lietuvių 
išeivijos bendruomenėje. 
Amerikoje beveik kiekviena 
knyga visuomenei pristato
ma dalyvaujant ir pačiam 
autoriui. Adelaidėje (ir tuo 
pačiu Australijoje) knygų 
pristatymus įvedė šviesios 
atminties p. Elena Reisonie- 
nė. Sydnejuje šis B. Žalio 
knygos pristatymas sureng
tas bene pirmą kartą, nors 
čia yra visa eilė autorių, iš
leidusių savo knygas vietoje

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA. 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

►

► 

►

►

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

Rugsėjo 16 d., sekm., 2.30 vai. Rugsėjo 22 d., šešt., 7.30 vai.
Jaunimo Sąjungos

VAKARAS - MADŲ PARADAS

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

Programoje BELYSSA!

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

SMORGASBORD. Kaina $ 3

►

►

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOS

PRANEŠIMAS

Aukojo bibliotekai Juozas 
Petrašiūnas savo turėtus 
Vytauto Didžiojo ir Klaipė
dos Krašto atvadavimo me
dalius. K. Dienienė - knygų.

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: ’’Lietuvių Fondas”, Lie
tuvių Fondo pirmasis dvide
šimtmetis 1962-1982, Chica
go 1983. E. Jasiūno ’’Darius 
- Girėnas 1933-1983”, Chi
cago 1984. ’’Victorian Ethnic

ar užsienyje, bet niekas to
kiais pristatymais neužsiė
mė.

Poeto B. Žalio knygos pir- 
statymas pravestas gana 
rūpestingai ir patraukliai. 
Pravedėja p. J. Viliūnienė, 
kuri tokiuose darbuose yra 
tiesiog nepamainoma. Įžan
ginį žodį apie žodį ir jo bur
tininką poetą tarė V. Kazo
kas. Sekė poeto J.A. Jūragio 
referatas apie pačią B. Žalio 
knygą, kurią sklaidydamas 
stengėsi atidengti poeto pa
saulį. Jo referatas intarpuo
se gražiai iliustruotas de
klamacijomis iš autoriaus 

. knygos, ką pasigėrėtinai at
liko vyr. skautės Vida Viliū- 
naitė, Rasa žižytė—Blans- 
jaar, I. Dudaitienė, Elena 
Kiverytė—Erzikov, Ramunė 
Zinkutė—Cobb. Milda 
Karpavičienė. Pabaigai iš
kviestas ir pats autorius, 
nupasakojęs klausytojams 
savo kūrybinį kelią ir pats 
paskalydamas naujausių, 
dar neskelbtų eilių. Po ofi
cialios dalies dalyviai galėjo 
įsigyti pristatytą knygą su 

.Affairs Commission 
Funding Guide”, Melbourne 
1984. ’’Newsletter”, Victo
rian Ethnic Affairs Com
mission No 2 Vol 2, Mel
bourne 1984. Broniaus Ra
guočio ’’Prie ištakų”, Ame
rikos lietuvių demokratinės 
kultūros etiudai, Vilnius 
1981. ’’Lietuvių materialinė 
kultūra IX—XIII” I-II t., 
Vilnius 1978, 1981. "Baltų ir 
slavų kalbų ryšiai”, Vilnius 
1968. Henriko Liandzbergo 
’’Rusnė”, dailininkas A. Da- 
kinevičius, Vilnius 1972. J. 
Kasperavičiaus ’’Lietuvos 
TSR muziejai”, Vilnius 1968. 
’’Lietuvos archeologiniai pa
minklai”, Lietuvos Pajūrio 
I-VII a. kapinynai, Vilnius 
1968. Mykolo Lietuvio ’’Apie 
totorių, lietuvių ir maskvė- 
nų papročius”, dešimt įvai
raus istorinio turinio frag
mentų, Vilnius 1966.

Gauta ramovėnų bibliote
kos skyriui: Karo Topogra
fijos 1939 metais pagamintų 
Lietuvos spalvotų 76 žemė
lapių 1: 100000 aplankas pa
gal J. Andriaus Lietuvos 
Žemėlapio meridianų ir pa
ralelių tinklą.
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SAVAITĖS

IKI
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BALIAUS!

autoriaus autografais. 
Patirta, kad knygos išpirko 
nemažai.

Sveikinime autorių ir 
knygos pristatymo iniciato
rius linkėdami panašių 
parengimų ir daugiau.

mist Pastogė
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Aukojo bibliotekai: po $ 
10 M. Kalinskienė, St. Stro
pus, J.B. Tamošiūnai. $ 5 P. 
Babarikas, $ 4 M. Sodaitie- 
nė, pagerbdama a.a. M. Ka- 
linskienę. Knygų ir laikraš
čių K. Dienienė, O. Duobie- 
nė, p. Miškinis.

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos išleisto 
Antano Salio ’’Raštai II, tik
riniai vardai”, 696 psl. su is
toriniu žemėlapiu, Roma 
1983. Broniaus Zumerio ”Du 
broliukai du draugai, o tė
vynei tik vargai”, padaugin
tas kaip rankraštis Mel
bourne 1984. Šaltinių Bib
liotekoje aptiktos ir kopi
juotos pilsudskijados - želi- 
govskijados iliustracijos.
Savo geradariams dėkinga 

Biblioteka

***
Aną savaitę Sydnejuje 

lankėsi Juras Kovalskis iš 
Canberros, Lietuvių Dienų 
Rengimo Komiteto narys 
informacijos reikalams. Čia 
būdamas jis kalbėjo per lie
tuvių radijo valandėlę ra
gindamas sydnejiškius kuo 
skaitlingiau dalyvauti metų 
pabaigoje Lietuvių Dienose 
ir ypač susirūpinęs, kad kuo 
anksčiau apsirūpintų 
apsistojimo vieta. Numaty
tos nakvynių vietos turi būti 
užsakytos iki spalio Įdienos, 
nes vėliau gali pakilti kai
nos. Sydnejuje apgyvendi
nimo reikalais rūpinasi p. B . 
Barkus. Svečias pareiškė, 
kad visi Lietuvių Dienoms 
pasiruošimo darbai vyksta 
labai sklandžiai ir jos bus 
pravestos labai sėkmingai.

Aną sekmadienį Syd. Lie
tuvių klube pasirodė mel- 
bourniškiai p.p. Ragauskai, 
grįždami iš ilgesnių atostogų 
po Australiją. Iš jų nuotaikų 
matėsi, kad keliom savaitėm 
buvo pabėgę nuo Melbourne 
’’antarktinės” žiemos ir 
grįžta kaip tik pačiam pava
sariui, kuris Melbourne yra 
ypatingai žavingas.

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.'
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