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Religija ir inteligentija
Lietuvoje

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO

Dėl to inteligen
tai, labiau negu kitų sluoks
nių žmonės, yra tiesiog pri
versti veidmainiauti, slėpti, 
maskuoti savo tikruosius 
įsitikinimus, juos reikšti tik 
siauroje privataus gyvenimo 
srityje. Priešingu atveju 
gresia darbo praradimas, o 
tai dažniausiai atima gali
mybę iš viso dirbti pagal 
savo profesiją. O tai, atsi
žvelgiant į ekonominius gy
venimo sunkumus, nėra ma
žareikšmis dalykas. Dėl to 
mokytojui ar aukštosios 
mokyklos dėstytojui darbo 
praradimas yra kur kas 
skaudesnis, netgi tragiškes
nis, negu, pavyzdžiui, darbi
ninkui. Be to, vidutinioji in
teligentija yra mažiausiai 
apmokamas, neturtingiau
sias gyventojų sluoksnis, 
turintis mažiausiai nelegalių 
pajamų, beveik neprieinan
tis prie materialinių gėrybių 
ir negalįs jų vogti.

Dėl šių priežasčių viduti
nioji mūsų inteligentija 
(mokytojai, dėstytojai, 
mokslo ir kultūros darbuo
tojai ir pan.), kuri gyvena 
tik iš darbo atlayginimo ir 
vos suduria galą su galu, yra 
’’tylioji”, ’’paklusnioji”, tiks
liau, priversta tokia būti 
mūsų visuomenės dalis. Bet 
tai ne visada reiškia, kad ši 
inteligentų dalis iš tikro 
būtų abejinga kultūrai, tuo 
labiau, kad ji pilnutinai pri
imtų tarybinį režimą. Prisi
taikoma daugiausia tik išo
riškai. Vidutinis inteligentas 
yra savotiškas ’’masės žmo
gus”, valstybės tarnautojas, 
- jis maždaug laiku ateina į 
darbą, pasyviai atsėdi 
susirinkimuose, kantriai

J.E. vyskupui Pauliui A. Baltakiui, 
Kennebunkport, Maine 04046 
U.S.A.

SVEIKINIMAS

Jūsų Ekscelencija, mes, Australijos Lietuvių 
Bendruomenė, sveikiname Jus konsekracijos proga ir 
tikimės, kad Jūsų paskyrimas tituliniu Egaros vyskupu 
visiems lietuviams katalikams, gyvenantiems už 
Lietuvos ribų, atneš daug palaimos, dvasinės stiprybės ir 
ištvermės visiems lietuviams išeivijoje ir dar stipriau 
sužadins mumyse viltį kovoti dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

Mes tikimės, kad Jūsų Ekscelencija greitu laiku 
galėsite aplankyti lietuvius katalikus Australijoje ir 
liekame linkėdami Jums sėkmingo ganytojiško darbo 
lietuvių išeivijoje.

V. Bukevičius
Australijos Lietuvių Bendruomenės

Krašto Valdybos pirmininkas

Tęsinys 
atstovi eilėse prie pamidorų 
ir tualetinio popieriaus, nes 
yra priverstas taip daryti, 
kad galėtų išmaitinti vaikus, 
o dažnai tik į senatvę gauti 
valdišką ankštą butą. Jis 
negali drąsiai eiti į bažnyčią 
arba reikšti savo politinius 
įsitikinimus, nes tuo pre
tekstu jį išmes iš eilės butui 
gauti, darys kliūčių jo sūnui 
ar dukrai įstoti į institutą ir 
pan. (čia dar palyginti švel
nios valdžios sankcijos). 
Darbininkas ar kolūkietis 
šiuo atžvilgiu yra savaran
kiškesnis, jį mažiau ideolo
giškai kontroliuoja, nors ne
mažai išnaudoja.

Tačiau paskutiniu metu 
aiškėja, kad ši inteligentų 
dalis darosi vis reikšmin
gesnė išlaikant tautinę są
monę, ypač dorovingumą, 
netiesiogiai ir religingumą, 
kaip esminius tautinės są
monės elementus. Atrodo, 
ka<’ šiuo požiūriu/ vidutinė 
inteligentija atsistoja šalia 
valstietijos, tradicinės lietu
viško tautiškumo ir religijos 
saugotojos, o kai kuo prade
da valstietiją pralenkti.

Vidutinioji inteligentija 
mažiau už valstiečius, t.y.

pasaulyje
SACHAROVO VARDO 

GATVĖ

Amerikoje New Yorko 
gatvė, kur yra Sovietų S-gos 
misijos prie UNO Patalpos, 
pavadinta
Sacharov—Bonner vardu. 
Kaip žinia, mokslininkas ir

kolūkiečius, girtuokliauja, 
nes tam neturi lėšų, be to, 
yra sąmoningesnė. Tai yra
blaiviausia mūsų tautos da
lis. Daugiausia kovotojų už 
blaivybę yra tarp inteligen
tų. Jų šeimose paprastai au
ga bent du vaikai, atgyja 
įsitikinimas, kad šeimai lai
mę duoda geri vaikai, netgi 
darosi savotiška gera mada 
turėti ne vieną, o daugiau 
mažylių. (Gaila, šių eilučių 
autorius neturi po ranka 
statistinių duomenų tais 
klausimais).

Šie vidutiniosios inteli
gentijos bruožai krinta į akis 
dėl to, kad kaimuose (anaip
tol ne visose Lietuvos daly
se) nemažėja kai kurios ne
gerovės girtavimas, amora
lumas, cinizmas, abejingu
mas tikėjimui. Kaimuose kai 
kur gausėjo šeimų skyrybų, 
kas bent prieš 10 metų buvo 
retas dalykas. Dažniausia 
skyrybų priežastis - vyrų 
girtavimas ir storžievišku
mas. Kaimuose gausu eismo 
nelaimių ir savižudybių, taip 
pat daugiausia dėl girtavi
mo. Kai kur kaimuose labai 
trūksta jaunų merginų (išei
na į miestus), kitur nėra 
jaunų vyrų, dėl ko negausė
ja jaunų šeimų.

Lietuvoje inteligentų tar
pe paskutiniais metais yra 
pastebimas dvasinio gyve
nimo ir religinės minties su
aktyvėjimas, ką galima kiek 
sąlyginiai pavadinti nebaž-

Nobelio premijos taikos lau
reatas su žmona yra kalina
mi kovoje už žmogaus ele
mentarines teises. New- 
Yorko miesto burmistras 
Mr. Koch, paskelbdamas 
naują gatvės pavadinimą, 
pažymėjo, kad yra bergž
džios sovietų pastangos nu
tildyti Sacharovą. JAV Se
nate neseniai priimta rezo
liucija, kur siūloma, kad Sa
charovo vardu būtų pava
dinta gatvė Washingtone, 
kurioje yra Sovietų amba
sada.

*♦*
Sovietai kaltina Kiniją, 

kad ji remianti Afganistano 
laisvės kovotojus net apmo
kydama afganiečius, kaip 
kovoti prieš okupantus so
vietus. Pagal sovietų žinias 
Kinijoje veikiančios net ke
lios specialios stovyklos, kur 
afganų laisvės kovotojai ap
mokomi partizaninio karo 
praktikos. Jau iš anksčiau 
žinoma, kad Kinija Afganis
tano laisvės kovotojus aprū
pina ginklais.

*♦*
Vakarų spauda praneša, 

kad sovietai kovose su Af
ganistano sukilėliais 
bombonešiais ir artilerija 
sunaikino pačių sovietų ka
rinius dalinius. Esą per 
klaidą puolė savas grupuo
tes ir to pasėkoje sunaikinta
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vanojo Syd. Lietuvių Klubui

nytiniu religingumu. Tai 
būdinga daugiausia viduti- 
niajai inteligentijai, nes 
aukštoji inteligentija (pro
fesūra, žymūs menininkai, 
rašytojai), žinoma, ne visa, 
yra perdaug prisitaikiusi, ne 
tk realiai, bet ir dvasiškai, 

apie 300 pačių sovietų karių 
ir daug karinės medžiagos. 
Sovietai po ilgos parengties 
puolė Panshir slėnį, kurį vi
są laiką kontroliavo Afga
nistano laisvės kovotojai. 
Kelių savaičių kautynėse 
laisvės kovotojai afganiečiai 
turėjo nusileisti, bet tuo ne
palaužtas kovotojų ryžtas 

" v Šiose kautynė
se skaitom, šimtais žuvusių 
iš abiejų pusių, sunaikinta 
daug sovietų karinių me
džiagų.

**♦

Iš Švedijos gauta žinia, 
kad iš okupt. Lietuvos Šve
diją pasiekė 25 m. jaunuolis 
guminiu laiveliu iš Klaipė
dos. Jo pavardė viešai ne
skelbiama.

Spaudimas 
Estijoje

Visi žinome, kad Pabaltijo 
kraštams sovietai yra išvys
tę didelį spaudimą, ypač 
juos pagreitintai surusinti. 
Tačiau ypatingai tas spaudi
mas pastaruoju metu išvys
tytas Estijoje juo labiau į 
Vakarus pabėgus sovietinės 
valdžios pareigūnui, Estijos 
teisingumo ministerijos vi- 
ceministeriui ir komsomolo 
vadui Valdo Randpere, kuris 

jprie sovietinio režimo. Nors, 
atrodo, kad ir šioje inteli
gentijoje galimi lūžiai ar po
sūkiai.

Nukelta į 2 psl.

su žmona Leila per Suomiją 
pabėgo į Švediją.

Ir užsienio koresponden
tai Maskvoje pastebėjo, kad 
Kremlius labai susirūpinęs 
estų nacionalistiniu gajumu 
ir įsakęs kompartijos veikė
jams stengtis tą nacionaliz
mą kuo skubiau palaužti.

Estų geografinė padėtis 
palanki tuo, kad jiems leng
viausiai prieinami vakarai ir 
jie nėra aklinai atskirti nuo 
pasaulio. Nors ir labai įtako
jami suomiai, bet vis tik nei 
jų radijas, nei televizija nėra 
suvaržyta ar susovietinta, o 
estams suomių šios komuni
kacijos priemonės lengvai 
pasiekiamos, netgi suomių 
kalba labai gimininga estų 
kalbai ir eiliniam estui ne
sunkiai suprantama. Tokiu 
būdu per Suomiją estai turi 
geriausią langą į Vakarus.

Kremliui yra didelė rakš
tis estų kaip ir visų pabal- 
tiečių išeivių veikla Vaka
ruose. Maskva specialų dė
mesį atkreipė į pasaulio estų 
dienas, neseniai įvykusias 
Kanadoje, kurias rusai skel
bia, kaip ir visus platesnio 
masto pabaltiečių renginius 
kaip ’’reakcinių nacionalisti
nių gaivalų priešsovietines 
pastangas” remiamamas 
amerikiečių žvalgybos.

O kad estai turi išskirtinio 
tautinio sąmoningumo, pa
rodo ir tokie faktai, kad sa
vame krašte estai vengia 
rusų kalbos, keliuose ir gat
vėse į rusiškus užklausimus 
neatsako, net krautuvėse 
rusų neaptarnauja.
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Kai jaunimas prabyla!
Stebėtinai gražus sutapi

mas: aną sekmadieni (rug
sėjo 9 dj Sydnejuje Tautos 
Šventė ir jos minėjimas 
pravestas jaunimo: jauni
mas atliko minėjimo prog
ramą, jaunųjų dailininkių ta 
proga surengta paroda. At
rodo, po ilgo laukimo gaiva
liškai atsivėrė Sydnejuje 
jaunimo pavasaris.

Toks pavasaris jau seniai 
buvo laukiamas. Ir galima 
drąsiai tvirtinti, kad visi lie
tuviai, ypač jau pavargę se
nieji veikėjai, tokios proš
vaistės laukė ir jiems kiek
vienas pragiedruly s pasi
vaidena kaip realizuota vil
tis.

Iki šiolei dėdami viltis į 
jaunimą nuolat nuogąstavo
me, kad to jaunimo bend
ruomenės tarpe pasigenda
me ir kad jis nuklydęs ne
pageidaujamais keliais. 
Dažnai vyresnieji pakaltin
davo save, kad permažai 
buvo skirta šeimose dėmesio 
auginamiems palikuoniams 
lietuviška prasme. Todėl ir 
jaunimas, pradėjęs sava
rankiškai gyventi, renkasi 
sau patogesni gyvenimą

Šitoks vienapusiškas dia
logas vyko gana ilgoką laiką: 
vyresnieji kalbėjo, jaunie
siems priekaištavo ir net 
patys graužėsi, o jaunimas 
tylėjo. Gal jie tų aimanų 
negirdėjo, gal jų nesuprato, 
o gal iš viso nekreipė dėme
sio i atgyvenusios kartos 
sentimentus, kas jų tiesiogi
niai neliečia arba turėtų 
liesti. Jaunimas nueina sau, 
o vyresnieji palieka savose 
pozicijose su blankia viltimi, 
kad vis dėl to kas nors 
susipras ir juos pavaduos. 
Visokie jaunimui pataikavi
mai, jų užmojų patenkini
mas kad ir ne tiesioginiai su 
lietuvybe surištų, iš arti 
žiūrint, atrodo, nepasiteisi
no. Jau kiek metų bandoma 
sulipdyti Australijos lietu
vių Jaunimo Sąjunga, tik 
artėjant .po kelerių metų

REMK AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

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

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir

I adresą:
i
i

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
| 50 Erroi Street, į
• North Melbourne. Victoria !
i

j A.L. Fondo Valdyba
i

Jaunimo Kongresui Austra
lijoje, lyg ir pradėjo for
muotis.

Bet štai Sydnejuje Tautos 
Šventės proga vis tik prabi
lo jaunimas. Minėjime kal
bėjo trys jau galima sakyti 
trečios kartos jaunuoliai, 
kalbėjo palyginamai gerai 
lietuviškai su aiškiu susi
rūpinimu ateities lietuvybe 
Australijoje. Visi kalbėjo 
viena ir ta pačia tema su 
kiek skirtingais varijantais. 
Jų kalbose jautėsi ir susirū
pinimas ateities lietuviška 
bendruomene šiame krašte, 
ir pasiryžimas ją nenutrau
kiamai tęsti ir drauge prie
kaištas vyresniesiems ir tuo 
pačiu tėvams, kad jų nesta
tė į lietuviškas vėžes ir neiš
mokė lietuviškai. Šioje vie
toje kietai ir betgi teisingai 
kritikuodami vyresniuosius 
ir jiems priekaištaudami 
jaunieji, deją nepalieka vie
tos savikritikai: ko mums 
trūksta ir ką darome patys, 
kad pasidarytume pilnuti
niais lietuviais? O klausimas 
labai svarbus ir į jį tegali at
sakyti tik pats jaunimas. 
Jeigu žmogus nori kuo nors 
būti, jis visados parodęs 
pastangų gali tokiu tapti, 
ypatingai jaunas. Trūksta

Religija ir inteligentija
f . . V'

Atkelta iš 1 psl.
Nebažnytinis ar

neinstitucinis religingumas 
yra paplitęs Vakarų šalyse, 
tačiau Lietuvoje jis — kitoks 
negu Vakaruose. Lietuvoje 
nebažnytinis religingumas 
nėra savotiška opozicija 
Bažnyčiai, kas būdinga Va
karų visuomenei, o tik be
siformuojanti savita religi
nio gyvenimo forma sovieti
nio režimo sąlygomis. Beje, 
kai kurie veiksniai, sąlygo
jantys nebažnytinį religin
gumą Vakaruose, yra bū
dingi ir Lietuvai.

Apie nebažnytinio reli
gingumo formavimąsi 
Lietuvoje byloja augantis 
žmonių domėjimasis religija 
apskritai, kaip dvasinio gy

kalbos? Ją visados galima 
išmokti, ypač dabar, kol dar 
yra iš ko mokytis. Trūksta 
žinių apie Lietuvą ar lietu
vių kultūrą? Jų visados gali
ma papildyti, jeigu jų ieško
ma. O su kalba ir žiniomis 
savaime išsivysto ir tautinis 
sąmoningumas. Tačiau pasi
tenkinti teigimu, kad vyres
nieji yra padarę klaidų, o 
jaunimas yra tų klaidų au
kos daugiau nieko nedarant, 
žinomą padėties neišspren
džia.

Tautos Šventės minėjimo 
proga jaunimo pasisakymai 
ir jų požiūrių atskleidimas 
yra didelė prošvaistė mūsų 
bendruomenėje. O gal tai 
reikia priimti kaip dialogo 
pradžią tarp vyresniųjų ir 
jaunesniųjų? Tokio dialogo 
iki šiol mums ypatintai trū
ko. Nuolatiniai priekaištai 
vieni kitiems nesiaiškinant 
susidūrusios padėties kaip 
tik vedė visus reikalus į ak- 
ligatvį. Šį kartą bent išgir
dome, ką galvoja jaunimas. 
Vis tik trys jaunuoliai tai 
dar ne visas jaunimas. Bet 
viskas prasideda nuo mažų 
dalykų. Gal su laiku iš tokių 
pasisakymų išsivystys pil
nas dialogas, o drauge ir 
abipusis vaisingas ir kūry
bingas bendradarbiavimas.

(v.k.)

venimo būdu. Nelabai svar
bu kokia religija, svarbu, ką 
ji gali duoti gero šiuolaiki
niam žmogui, kiek gali pa
tenkinti jo dvasinius porei
kius, būti dvasinė atsvara 
realybės sunkumams ir be
prasmybei. Visuose sovieti
nės imperijos gyventojų 
sluoksniuose yra jaučiamas 
dvasinis vakuumas ir daug 
žmonių supranta, kad tą va
kuumą gali užpildyti religi
ja, tad ieško būdų su ja su
artėti. Tai padaryti nevisada 
lengva, naudojamasi tais re
liginės išminties šaltiniais, 
kurie yra prieinami.

Lietuvoje inteligentija, 
ypač jaunesnio amžiaus, gy
vai domisi krikščionybe ir
Rytų religijomis, ypač bu
dizmu, stengiasi susipažinti 
su pirminiais šių religijų 
šaltiniais, žymiais šiuolaiki
nių teologų darbais. Labai 

mėgiami, nors sunkiai gau
nami, A. Maceinos veikalai. 
Cirkuliuoja gana gausi nele
gali religinė literatūra. Re
ligija dažniausiai domimasi 
intelektualinių interesų 
plotmėje, tačiau daug kas 
bando religijos tiesomis va
dovautis gyvenime, savaip 
jas interpretuodamas, su
rasti savito kitėjimo kelią. 
Toks religingumas, žinoma, 
yra labai individualizuotas, 
bet už tai jis gyvas ir nefor
malus, reikalingas žmo
nėms, padeda jiems išlaikyti 
dorovingumą, atsispirti 
totalitarinei ateistinei pro
pagandai.

Dėmesys religijai sutam
pa su inteligentų tarpe plin
tančiu domėjimusi Rytų 
medicina, ekstrasensais, 
mistika ir pan. Tokie intere
sai, žinoma, yra tolimi tradi-

Tautos Šventė Sydnejuje
Sydnejaus lietuviai Tau

tos Šventę minėjo rugsėjo 9 
d.

Minėjimas pradėtas pa
maldomis šv. Joachimo pa
rapijos bažnyčioje, Lidcom- 
be. Pamaldose organizuotai, 
su vėliavomis, dalyvavo 
skautai, ramovėnai ir ateiti
ninkai. Pamokslą pasakė 
orei. Petras Butkus, giedojo 
r’Dainos” choras.

3 vai. minėjimas buvo tę
siamas Lietuvių Klubo 
didžiojoje salėje, Bankstow- 
ne.

Šįkart Tautos Šventės 
minėjimą beveik ištisai pra
vedė mūsų jaunimas, ir pra
vedė jį be priekaištų.

Minėjimą trumpu žodžiu 
atidarius ALB Sydnejaus 
Apylinkės valdybos pirmi
ninkui Dr. A. Mauragiui, o 
invokaciją sukalbėjus prel. 
P. Butkui, programos ve
dėjas E. Lašaitis, pristatė 
tris jaunosios kartos atsto
vus - Mariną Coxaitę, Arūną 
Stašionį ir Lindą Bieliūnaitę, 
kurie vietoj įprastinės pas
kaitos davė, neilgais refera
tais, pluoštus minčių, pa- 
reikšdami ką jie galvoja apie 
lietuvybės ateitį šiame 
krašte. Atrodo, kad jeigu 
didesnė mūsų jaunimo dalis 
panašiai galvoja, kaip šie 
trys jaunuoliai, mūsų lietu
viškoji ateitis turėtų būti 
užtikrinta ilgesniam laikui. 
Jaunųjų žodžiai buvo sutikti 
gausiomis katutėmis.

Meninę dalį sudarė įvairi, 
jaunųjų atlikta, programa.

’’Sūkurio” merginų chore
lis padainavo porą dainų 
(’’Pasivaikščioti išėjo...” ir 
’’Supinsiu dainužę...”), Mi
kutis Burokas atliko pianinu 
du kūrinėlius, Danutė Sta

tiniam katalikiškajam tikė
jimui, bet vis tik jie griauna 
materialistinės pasaulėžiū
ros, tuo pačiu ir marksistinio 
ateizmo pagrindus.

Sunku būtų ką nors aiš
kaus pasakyti apie religijos 
ieškančių žmonių santykį su 
bažnytiniu religingumu. 
Daug kas Bažnyčiai yra toli
mi dėl anksčiau minėtų 
priežasčių, taip pat dėl to, 
kad Bažnyčia Lietuvoje yra 
gana tradicinė, gal net ar
chaiška. Tai pasekmė tos 
nenormalios padėties, kad 
Lietuvos katalikų Bažnyčia 
yra izoliuota nuo katalikiš
kojo pasaulio. Daugelio jau
nų inteligentų Bažnyčios 
tradiciškumas, įprastos baž
nytinės apeigos netraukia, 
nors labiau išsilavinę ir mo- 
derniškesni kunigai su jais 
lengvai randa bendrą kalbą. 
Gyvas domėjimasis religija 
(nesvarbu kokia) nevienam 
jaunam inteligentui ilgainiui 
Eadeda giliau suprasti ir 

ažnytinip religingumo 
prasmę.

Reikia pasakyti, kad baž
nytinį ir nebažnytinį reli
gingumą galima atskirti 
labai apytikriai, tačiau 
neabejotina, kad religija 
Lietuvoje plėtojasi šiom 
dviem kryptim, tarp kurių iš 
esmės nėra priešiškumo. Be 
to, atrodo, kad tai yra tik 
pradžia įdomaus proceso, 
ateityje galinčio stiprėti, 
virsti plačiu tautos dvasinio 
gyvenimo suaktyvėjimu, at
gimimu. Didelėj' vidutinio- 
sios inteligentijos dalyje 
vyksta iš šalies nepastebi-

Nukelta į 4 psl. 

siūnaitytė ir Regina Laukai
tytė padeklamavo eilėraščių 
apie Lietuvą, vargonų muzi
kos jaunasis meistras. Jus
tinas Ankus pagrojo Ran
delio ”Ave Maria”, eilėraš
čių paskaitė Loreta Šar- 
kauskaitė ir Ričardas Gervi
nąs. Antru kartu išėjęs M. 
Burokas pianinu paskambi
no porą Bethoveno dalykė
lių, Antanas Šarkauskas pa
deklamavo J. Mikšto eilė
raštį ”Pavargusiam tremti
niui”, Justinas Ankus vėl 
vargonais atliko porą 
kūrinių.

Meninės dalies užbaigai 
’’Sutartinės” moterų an
samblis padainavo ’’Augo 
putins” ir ’’Tyli naktis...”

Programą trumpu žodžiu - 
padėka užbaigė Dr. A. Mau- 
ragis, pakviesdamas visus 
sugiedoti Tautos Himną.

Kaip bažnyčioje, taip ir 
salėje atsilankiusių buvo gal 
net daugiau negu kitais me
tais. Prie šito, atrodo, daug 
prisidėjo viršutinėje klubo 
salėje suruoštoji penkių 
jaunosios kartos lietuvių 
dailininkių (Nijolės Bižytės, 
Danguolės Keraitytės- 
West, Leekos Kraucevičiū- 
tėš-Gruzdeff, Josonijos Pa- 
laitienės ir Audronės Sta- 
šionytės) meno paroda, su
organizuota Dr. Genovaitės 
Kazokienės, kuri buvo gau
siai lankoma prieš ir po 
minėjimo. _ . .

MIRUSIEJI
MIRĖ

KUN. ALFONSAS LAPĖ
Tik dabar gauta žinia, kad 

Lietuvoje mirė kun. Alfon
sas Lapė, pastaruoju metu 
buvęs Šančių šv. Jėzaus 
Širdies parapijos klebonas. 
Mirė balandžio 21 d., palai
dotas balandžio 25 d.

Velionis kun. A. Lapė 
buvo gimęs 1908 m. spalio 22 
d. Kretingos apskr., kunigu 
įšventintas 1933 m. Darba
vosi kaip kunigas Tytuvėnų 
Sarapijoje, kapelionavo

iaulių bern. gimnazijoje, 
vėliau Aušros bern. gimna
zijoje Kaune, labai aktyvus 
visuomeninėje veikloje.

Po karo buvo Kauno ku
nigų seminarijos rektorius. 
Iš čia jis klebonavo Josvai
niuose, Ukmergėje ir 
paskutiniu metu Šančiuose.

Kun. A. Lapę teko arti
miau pažinti 1941-43 metais, 
gyvenant viename bute To
torių gatvėje Kaune. Tai 
buvo ekspresyvi asmenybė 
gyvenanti esamu laiku: am
žinas optimistas, kupinas 
jumoro ir naujų progresyvių 
idėjų. Gerbiu a.a. kun. Al
fonsą ir kaip mielą draugą, ir 
kaip originalią asmenybę, ir 
kaip kunigą, jaunimo vado
vą.

V.K.

MIRĖ
PRANAS NAUJOKAITIS

Pasiekė skaudi žinia, kad 
rugpiūčio 12 dieną New 
Yorke mirė rašytojas, lite
ratūros istorikas ir pedago
gas Pranas Naujokaitis, su- 
aukęs 79 metų. Jis yra iš- 
eidęs keletą eilėraščių rin

kinių, penkias knygas proza. 
Tačiau svarbiausias jo įna
šas yra keturių tomų didelio 
formato veikalas ”Lietuvių 
literatūros istorija”, skirta 
daugiausia mokyklai.
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Bendras rugsėjo 9 d. Syd. Liet. Namuose surengtos dailės parodos vaizdas. .Kairėje organizatorė Dr. G.E. Kazokienė

ATEINA NAUJI TALENTAI —------------------------ - -----
(Jaunosios kartos liet, dai
lininkių darbų paroda Syd. 
Lietuvių Namuose)

Jau beveik virto tradicija, 
kad kasmet didžiųjų tautinių 
švenčių proga šalia įprastų 
minėjimų programų švenčių 
minėjimus praturtina Dr. 
G.E. Kazokienės pastango
mis surengtos dailės paro
dos. Kiekvienu atveju tai 
būda didelis kultūrinis įna
šas ir drauge dailininkų ir 
visuomenės glaudesnis su- 
artinimas.

Ir rugsėjo 9 d. Tautos 
Šventės proga specifinė 
jaunųjų dailininkių - kylan
čių ir jau stipriai meno pa
saulyje pasireiškiusių lietu
vaičių - grupinė paroda, ku
rioje dalyvavo su tapybos 
darbais Nijolė Bižytė, Dan
guolė Keraitytė—West,
Leeka Kraucevičiūtė-Gruz- 
deff, Josonia Palaitienė ir su 
keramikos darbais Audronė 
Stašionytė. Viso buvo išsta
tyta 73 kūriniai. Rengiant 
parodų dail. Nijolę Bižytę 
ištiko skaudi nelaimė: pa
ruoštus parodai paveikslus 
ir sukrautus į mašiną naktį 
piktadariai išvogė (viso 20 
paveikslų). Parodoje teko 
pasitenkinti tik jos kai kurių 
darbų spalvotomis nuotrau
komis. Padėtį gelbėti atsku
bėjusi iš atostogų J. Palai

Mošų Pastogės

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 GAUSIAI!

tienė, stipriai užsirekomen
davusi kitose parodose.

Visos šioje parodoje daly
vavusios menininkės yra 
neabejotini talentai, ku
rioms kelias į meno viršūnes 
yra užtikrintas. Kai kurios iš 
jų (D. Keraitytė, L. Krauce
vičiūtė ir J. Palaitienė) Syd- 
nejaus meno sluogsniuose 
jau spėjusios aukštai iškilti, 
įvertintos reikšmingomis 
premijomis. Jauniausia iš jų 
A. Stašionytė tėra vos tik 
baigusi meno studijas, bet 
jos parodoje išstatytieji ke
ramikos darbai liudija jos 
didelį talentą, išradingumą 
ir vaizduotę.

Gausūs parodos lankyto
jai džiaugėsi turėję progos 
susipažinti su mūsų daili
ninkėmis ir pasigėrėti jų 
darbais, ko ne visi suspėja 
ar gali pamatyti kitose pa
rodose. Nors trukusi tik 
vieną dieną, bet paroda bu
vo ypatingai sėkminga: bu
vo kuo pasigėrėti ne tik 
aukšto lygio meno kūriniais, 
bet taip pat ir pačia ekspozi
cija, kas irgi laikytina meno 
kūriniu. Parodos pasisekimą 
liudija ir tas faktas, kad pa
rodoje paveikslų išparduota 
už 3000 dol., nors darbai ir 
nebuvo brangūs.

Sveikiname mielas daili

Leeka Kraucevičiūtė—Gruzdeff Muzikantai

ninkes ir drauge dėkojame 
Dr. G.E. Kazokienei už tokią 
vertingą ir prasmingą dova
ną lietuviškai visuomenei 
Tautos Šventės proga suor
ganizuojant šią parodą.

Fotografijų metrikacija
Kad fotografija - nuotrau

ka ar skaidrė būtų vertinga 
dabarčiai ir ateičiai, reikia 
sudaryti metriką. Paprastai 
nuotraukos darytojas ar jos 
savininkas pasikliauja savo 
atmintimi, bet pasirodo, kad 
atmintis ne visada esti 
pastovi ir patvari. Pamirš- 
tamumas nuotrauką padaro 
vaizdeliu dabarčiai ir bever
tę ateičiai. Dėl to reikia 
kiekvieną nuotrauką ir jos 
negatyvą identifikuoti, pa
žymint: 1. objekto pavadi
nimą, asmenų pavardes ir 
vardus, trumpą aprašymą ir 
tai, kas svarbu prisimini
mui; 2. vietą ir datą; 3. ne
gatyvo numerį ir archyvo 
voko nr.; 4. nuotraukos au
torių.

Reikia turėti laiko ir tru
pučiuką noro peržiūrėti 
turimas albume nuotraukas 
ir ten, kiek galima tiksliau, 
pažymėti nurodytą metri
kaciją.

Iš laikraščių ar žurnalų 
foto nuotraukų iškarpos taip 
pat metrikuojamos, pride
dant spaudinio pavadinimą, 
jo nr., vietą ir datą. Jei nau
dojami albumai, tai vertin
goms nuotraukoms patarti
na padaryti dublikatus, ku

. Mūsų Pastogė

rie metrikuojami ir sude
dami į ryšulėlius ir laikomi 
saugioje, sausoje ir tamsioje 
vietoje ar vadinamoje ’’safe 
box”. Patikrinkite, kiek tu
rite dėl nežinojimo ar atidė
liojimo toje srityje neatitai- 
sytinų nuostolių?

Mikasė Ivanauskaitė, JAV 
(Tėv. Žiburiai)

Neseniai pravesti • 
Europos jungtinio parla
mento rinkimai, kurio pir
mininku išrinktas prancūzas 
krikščionis demokratas 
Pierre Pfimlin. Jis yra bu
vęs ministeris Prancūzijos 
vyriausybėje, net min. pir
mininku, 24 metus Stras
bourg© miesto burmistru. 
Naujajame Europos parla
mente dešinieji sudaro dau
gumą. Naujojo Europos 
parlamento sesiją atidarė 
vyriausia amžiumi prancūzė 
Thome Patenotre, kuri savo 
kalboje ypač pabrėžė, kad 
kovojant už taiką užmiršta
ma kovoti už laisvę, nors 
taika ir laisvė yra nedaloma.
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Moterų veikloj
S.L.M.S. D-JOS 

VEIKLOJE

Draugijos visuotinis me
tinis susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 26 d., sekmadienį, 
2 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Namuose.

Nežiūrint traukinių strei
ko susirinko apie keturias
dešimt narių. Susirinkimą 
atidarė p. 0. Baužienė, pa- 
kviesdama susirinkimui pir
mininkauti p. J. Viliūnienę, 
sekretoriauti p. V. Petniū- 
nienę.

1983 m. metinio susirinki
mo sekretorei p. V. Jablons
kienei išvažiavus gyventi į 
Melbourną, protokolą per
skaitė p. V. Petniūnienė.

Veiklos pranešimus 
padarė pirmininkė p. 0.

Prieš kiek laiko visoje 
spaudoje buvo skelbiama, 
kad Kanados Montrealio 
mieste lietuvio muziko A. 
Stankevičiaus vadovaujama 
muzikinių plokštelių leidimo 
firma ’’Vilnius Records” lei
džia lietuvišką pasakų 
plokštelę vaikams ir buvo 
skelbiamas vaikams kon
kursas nupiešti plokštelės 
apdaro viršeliui. Konkursą 
laimėjo Venta Rutkauskaitė 
ir laimėjo $ 100. Nuotrauko
je konkursą laimėjęs pieši
nys.

Lietuvių liaudies pasakų 
plokštelė, paruošta Montre- 
alyje, vadovaujant Birutei 
Nagienei. Muzikinius įtar- 
pus ir foną sukūrė muz. 
Aleksandras Stankevičius. 
.Įdomūs garsų efektai.

Plokštelė pradžiugins vi
sus — nuo 5 - 85 m. amžiaus!

Plokšteles galima užsisa
kyti žemiau duotu adresu. 
Kaina $ 10, — Kioskai, ra
dijo stotys, laikraščių admi
nistracijos gauna 25% nuo 
parduotos plokštelės. Visos 
plokštelės siunčiamos pir
mos eilės paštu.

Užsakymus siųsti: Vilnius 
Records, 2127 rue Guy, 
Montreal, Que. H3H 2L9, 
Canada.

Religija ir...
Atkelta iš 2 psi.

mas, bet tautos ateičiai 
svarbus procesas. Todėl 
Lietuvos inteligentiją reikė
tų vertinti atsargiau, 
įžvelgti joje daugiau skir
tingų tendencijų.

Kalbant apie dabartinę 
Lietuvos inteligentiją, būti
na atsisakyti trafaretinės 
schemos: ’’Jeigu viešai ne
reiški savo opozicinių įsiti
kinimų, vadinasi, daraisi re
žimo sąjungininkas, nes re
žimui pakanka, kad žmonės 
tylėtų . Suprantama, garbė 
tiems žmonėms, kurie drįsta 
savo opozicinius įsitikinimus 
reikšti viešai ir kovoti iki 
galo. Jie daug padarė, kad 
Lietuvos laisvės klausimas 
šiandien plačiai skambėtų 
pasaulyje. Tačiau neteisinga 
reikalauti, kad kiekvienas 
būtų didvyris. Ne visi gali ir 
moka viešai kovoti, ne visi 
tam reikalui yra pasiruošę. 
Nuolatinis tylus darbas gali 
būti nemažiau prasmingas 
už viešą veiklą, didvyrio 
balsas nedaug reiškia, jeigu 
neturi gausingo, tegul ir ty
laus, užnugario.

(Juozas Bočys) 
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Baužienė, Lietuvių Sodybos 
patikėtinė p. L Dudaitienė, 
metinę finansinę apyskaitą 
iždininkė p. T. Vingilienė ir 
Kontrolės Komisijos patik
rinimą perskaitė p. 0. Gru- 
dzinskienė. Metinės apys
kaitos lakštai išdalinti na
rėms. Visi pranešimai susi
rinkusių priimti. P. M. Mi- 
gevičienė pranešė apie ligo
nių lankymą, šiek tiek papa
sakodama apie šį darbą ypač 
susiduriant su chroniškais 
ligoniais. P. V. Kabailienei 
pasiūlius vienbalsiai priim
tas mažas pakeitimas D-jos 
įstatuose dėl nario mokes
čio.

Iškeltas sumanymas 
pastatyti lietuvišką kryžių 
Sodyboje. Taip pat išreikš
tas pageidavimas sugyvinti

’’Vilnius Records” pasakų plokštelės viršeliui konkursą 
laimėjęs paveikslas (žiūr. aprašymą kairėje)

Adelaidinės pabiros
Su artėjančiu pavasariu 

adelaidiškiai turėjo keletą 
susirinkimų. Pirmiausia 
Bendruomenės, kuriame iš
rinkti ALB Tarybos nariai, 
vėliau, liepos 15 d. AL Met
raščio pristatymas, kuriame 
dalyvavo ir ALB Krašto 
V-bos pirm. V. Bukevičius.

Po metraščio pristatymo 
pirm. V. Bukevičius padarė 
pranešimą apie artėjančias 
LD Canberroje ir neseniai 
įvykusį Baltų Tarybos su
ruoštą susitikimą su Aus
tralijos Federalinės valdžios 
aukštais pareigūnais ir min. 
pirm. R. Hawke.

Paklausimuose pirminin
kas vengė atsakyti į sydne- 
jiškiams nelabai malonų 
įvykį, tai Lietuvos komunis
tų partijos sekretoriaus 
Liongino Šepečio apsilanky
mą Sydnejuje ir kai kurių 
tautiečių jam suruoštą priė
mimą. Šis priėmimas nesu
derinamas su mūsų pastan
gomis siekti mūsų paverg
tam kraštui laisvės.

* * *
Adelaidės lietuvius kata

likus aplankė Adelaidės ar
kivyskupas L. Falkner. Jo 
vizitas buvo malonus ir nau
dingas visiems parapijie
čiams, nežiūrint nuomonių 
skirtumų. Arkivyskupas 
pasižadėjo įvairiomis progo
mis kelti Lietuvoje vyks
tantį tikinčiųjų persekioji
mą.

* * *
Adelaidės Lietuvių Są

jungos metinis susirinkimas 
įvyko rugpiūčio 19 d. Platų 
ir išsamų pranešimą padarė 

rankdarbių būrelio veiklą 
Engadine. Buvo paklausta, 
ar negalėtų Sydnejaus mo
terys padovanoti atliekamų 
siūlų, kad Lietuvių Sodyboje 
galima būtų primegsti ir 
priausti mezginių, takelių, 
juostų įvairioms loterijoms 
ir kasmet vykstančiam 
Senior Citizens’ Festivaliui 
Sutherland.

P. V. Petniūnienė per
skaitė gražų padėkos žodį p. 
0. Baužienei už jos nuveik
tus darbus. Baigus susirin
kimui, pasivaišinome kava.

Leiskite priminti, kad 
lapkričio 11 dieną bus ren
giama metinė D-jos šeimos 
šventė — iešminė Lietuvių 
Sodyboje, Engadine.

SLMSG D-jos sekretorė 

jau daug metų Sąjungos 
valdybai pirmininkaujantis 
P. Bielskis. PALM Sekcijos 
vadovybė nusiskundė Są
jungos leidžiamu informaci
niu biuleteniu ’’Adelaidės 
Lietuvių Žiniomis”, kad pa
duoti skelbimai trumpinami 
ir už padėkas reikalinga ap
mokėti.

Sąjungos finansinė padė
tis gana gera. Gal reikėtų 
teikti daugiau privilegijų 
Sąjungos nariams, kaip: su
mažinti gėrimų kainą, leisti 
Lietuvių Namus lietuviš
koms organizacijoms nau
dotis veltui ne tik parengi
mams, už kurių įėjimą nei
mamas mokestis, bet ir už 
kitus parengimus ir t.t. Mū
sų gretos retėja, o finansinė 
padėtis gerėja!

♦ * *
Jaunimo Sąjunga paju

dėjo! Jos pirm. L. Kubilius, 
nors jau po ūsu, įnešė šiek 
tiek naujo vėjo. Vėlei pra
dėta naudotis LK Centre 
jiems skirtu ’’Kangariu”, o 
mūsų patiems mažiesiems 
žadama įsteigti vaikų darželį 
ir taip nuo pat pirmų dienų 
skiepyti lietuviškumą.

* * *
Ar tautinių šokių koncer

tai jau praeityje? Tokios ir 
panašios mintys kilo apsi
lankius į Adelaidės tautinių 
šokių grupės Žilvino metinį 
parengimą — vakaronę. Va
karonė įvyko rugpiūčio 18 d. 
Lietuvių Namuose. Prie 
gražiai paruoštų stalų susė
dę tautiečiai, sriūbčiojo bal
tą ir raudoją vyną, laukdami 
jaunimo pasirodymo. Visa

Užbaigtuvių vainikas
Daug žmonių prisidėjo įvairiais darbais prie Lietuvių 

Sodybos rugpiūčio 19 d. šventės.
Esame labai dėkingos mūsų pranešėjai p. Jadvygai Vi- 

liūnei, kuri taip gražiai apjungė oficialią dalį su kibirkštė
le jumoro ir sentimento. Dėkui Sodybos statybininkams 
p.p. A. Kutkai ir V. Mickevičiui, kad jie su pabaigtuvių 
vainiku padėjo atkurti dalelę lietuviškos tradicijos. P. K. 
Ankus daug pasidarbavo tvarkydamas garsus, ačiū jam. 
Dėkojame p. V. Petniūnienei už jos mielą poetišką pa
dėką, ir p. 0. Palaitienei su p. A. Gaiduku įteikusiems p. 
0. Baužienei dovanas nuo sodybiečių.

Maloniai dėkojame prelatui P. Butkui, MBE už Sody
bos palaiminimą ir šv. Kazimiero medalio įteikimą Sody
bai, ALB Krašto Valdybos pirmininkui p. V. Bukevičiui ir 
ALB Apylinkės pirmininkui Dr. A. Mauragiui už sveiki
nimus. Ačiū už gerus linkėjimus Dr. P. Kabailai Mel
bourne Lietuvių Klubo vardu. Dėkojame už sveikinimus 
raštu: įvairių organizacijų atstovui p. A. Kramiliui, Dr. 
R. Baužei ir AKM Šaulių Rinktinės pirmininkui p. S. Pa- 
čėsai.

Dėkojame p. G. Kazokienei ir p. R. Baltušytei už radio 
valandėlės laiką, skirtą mūsų D-jai, ir p. V. Kazokui už 
straipsnį ’’Moterų galybė”, kuris mus gerai nuteikė. Di
delis ačiū p. B. Žaliui už išsamų ir nuotaikingą Sodybos 
šventės raportažą.

P. Daina Bernotienė padovanojo Seklyčiai savo pa
veikslą, o p. V.M. Narušienė mūsų virtuvei stiklus ir 110 
dolerių čekį, ačiū joms. Dėkojame p. Jakštui už įrašą 
Seklyčiai ir p.p. A. Resigiui ir A. Kutkai už Mecenatų 
lentą.

Mieli Sodybos gyventojai daug dirbo tvarkydami So
dybą ir puošdami vainikais Seklyčios prieangį. P. Valė 
Stanevičienė ir Sodybos ponios paruošė maistą ir tvarkė 
salę - ačiū visoms ir visiems.

Tikrai buvo malonu matyti svečių tarpe buvusias D-jos 
pirmininkes, patikėtines, valdybos ir revizijos komisijų 
nares. Dėkojame už aukas, pyragus ir gėles. Ačiū visiems 
apsilankiusiems.

Mūsų ilgametės pirmininkės p. Onos Baužienės 
portretinė nuotrauka buvo pakabinta Seklyčioje. Jos ir 
jos vyro darbai visados paliks mūsų širdyse. Išleisdamos 
ją į užtarnautą poilsį Adelaidėje linkime jai geros sveika
tos ir gražių saulėtų dienų.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba ir patikėtinės

tai už $ 5! Po vakarienės 
jaunieji ir vyresnieji šokėjai, 
vad. V. Strauko, pašoko ke
letą šokių. Šokių muzika 
’’negyva” - kasetės. Šokėjų 
poroms sukantis ir palydint 
’’gyvam” muzikantui yra 
daug malonesnis vaizdas. 
Nejaugi Adelaidėje nebėra 
muzikantų?

Vakaronėje dalyvavo 
gražus būrys tautiečių, kai 
kuriems net ir vakarienės 
pritrūko. Vakaro pelnas ski
riamas tautinių šokių šokėjų 
kelionei į Canberrą nors 
dalinai, padengti.

Tautinių šokių jaunimą 
moko Vytautas Straukas. 
Vakaronę paruošė Žilvino 
šokojų tėvų komitetas. Pir

Tautos Fonde
Tautos Šventės proga 

Sydnejuje Lietuvos laisvės 
kovą parėmė aukodami 
Tautos Fondui:

Po $ 50 - J. ir V. Venclovai 
ir Alfonsas Venclovas.

Po $ 25 - Prel. P. Butkus, 
J. ir E. Černiauskai ir Jonas 
Sakalauskas.

Po $ 20 - K. Andriuška, J. 
Buzinskas, E. Rašymas, A. 
ir S. Montvidai, B. Pivariū- 
nas, S. Jarmalauskas.

$ 15 Veronika Rušienė.
$ 12 - P.J. Tallat-Kelpšai.
Po $ 10 - Dr. B. Vingilis, 

A. Giniūnas, A. Žilys, Petras 
Burokas, O. ir V. Jonušai, 
M. Vaškevičienė, J. Skuo
das, Adomas Laukaitis, P. 
Grosas, A. Jokantas, J. Pal
tanavičius, N.N., V. Stasiū- 
naitis, A. ir M. Statkai, A. ir 
L. Kramiliai, V. Kondrac- 
kas, J. Makūnas ir L.P.

$ 9 N. B ižys.
$ 6 Pr. Antanaitis.
Po $ 5 - A. Savickienė, A. 

mininkė - administratorė 
Odeta Stimburienė. ”

* * *
Adelaidiškių dalyvavimas 

susirinkimuose pasiekė re
kordinius skaičius. Stebėjo
mės Bendruomenės susirin
kime susirinkusiųjų gausy
be; panašiai ir su Parapijos 
metiniu susirinkimu. Ankš
čiau tekdavo maldauti, 
tempti už rankovės, bet štai 
paraginti ir neraginti sugū
žėjo virš 100 parapijiečių iš
klausyti metinio vadovybės 
pranešimo ir išrinkti naują 
Parapijos Tarybą.

Įdomus renesansas!

Vibaltis

Brunkienė, Ant. Skirka, 
Gintalų šeima, A. Jasaitis, 
A. Lokys, A. Pečiulis, J. Si
rutis, A. Brunkas, B. Sida- 
ras, Ant. Kutka, A. Paulė- 
nienė, A. Žigaitienė, E. Šli- 
teris, K. Belkus, B. Žalys, V. 
Račiūnas, A. Lėveris, V. 
Narušienė, B. Ropienė, Pr. 
Andriukaitis.

Po $ 4 - J. Jablonskis, 
M.K. Eirošiai.

Kiti mažesnėmis sumo
mis, viso $ 644. Nuoširdus 
ačiū visiems.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje Sydney.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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POGRINDŽIO PRAMONĖ SOVIETIJOJE

Chaotiška sovietų ekono
mija ir žemės ūkio pramonė, 
komunistinės sistemos. 
smaugiamos, neįstengia 
aprūpinti šalies gyventojų, 
elementarinėmis, kasdieni
nio naudojimo prekėmis. 
Sov. S-ga, viena turtingiau
sių šalių pasaulyje savo mi
neralais, nafta, auksu, 
anglim ir kitais žemės tur
tais, privačios iniciatyvos ir 
nuosavybės sistemoje galė
tų ne tik turėti aukštą gyve
nimo standartą, bet taip pat 
plačiai paskleisti savo gami
nius užsienio rinkoje. ^’Wa
shington Post” korespon
dentas Sam Rodriquez, ne
seniai praleidęs mėnesį Ru
sijoje, dalinasi su skaityto
jais savo įspūdžiais. Jis rašo: 
’’Pats charakteringiausias 
Rusijos gyvenimo bruožas, 
iš karto krentantis vakarie
čiui į akis, yra pirkėjų eilės 
prie parduotuvių.

Kai Vakaruose eiles 
matome tik ten, kur prave
damos svarbios sporto var
žybos arba kur yra parduo
dami bilietai į, taip vadina
mų, ’’super - žvaigždžių” 
koncertus, Sov. S-goje gy
ventojai valandomis išstovi 
prie krautuvių, kad gavus 
nusipirkti pieno kavai ar sū
rio sumuštiniams.

Krautuvėse visuomet ko 
nors trūksta, arba ko kito 
yra tik mažas kiekis, kuris 
tuoj pat išparduodamas, ar
ba parduodamos prekės ir 
maistas yra normuojami.

Ilgose eilėse viešpatauja 
pyktis, girdėt keiksmai ir 
jaučiama surūgusi nuotaika.

Krautuvėje, kasą aptar
naujantis personalas, priim
damas pinigus iš pirkėjų, 
dažnai ’’apsiskaito’* savo 
naudai arba atsisako keisti 
stambesnį banknotą. Parda
vėjai, klijentams stebint, po 
10-15 minučių praleidžia prie 
telefono, privačiuose pasi
kalbėjimuose, ignoruodami 
pirkėjus. Maskviečiai skun
džiasi, kad pardavėjų tarpe 
yra išsivystęs nemandagu
mo kultas. Atrodo, kad jie 
tiesiog jaučia sadistinį ma
lonumą nuvilti, apgauti arba 
įžeisti klijentus.

Sov. S-ga, rašo korespon
dentas, turi pačią blogiausią 
industrialiniame pasaulyje 
prekių paskirstymo ir par
davimo sistemą. Pavyzdžiui, 
šį pavasarį nebuvo galima 
niekur gauti paklodžių, apa
tinių baltinių ir vaikiškų 
marškinių.

Norintieji patys siūtis 
rūbą sunkiai gauna medžia
gos, kuri, jei jos pavyksta 
gauti, yra brangi ir dažnai 
nėra jokio pasirinkimo. 
Metras polyesterio kainuoja 
7 rubliai, toks pat kiekis 
Amerikos krautuvėse tik 62 
centai.

Adatų, siūlų, sagų, elasti- 
kos ir panašių reikmenų siu
vimui nuolatos trūksta arba 
visiškai negalima gauti. Bet 
pardavėjams tai nerūpi, jie 
algą vistiek gauna, o aukš
čiau skųstis Sovietijoje nėra 
kam. Apie sovietinių prekių 
kokybę, rašo koresponden
tas, netenka nei kalbėti.

Švarkų pamušalas dažnai 
iškrenta po 3-čio ar 4-to už- 
sidėjimo. Elektriniai namų 
apyvokos gaminiai, kaip 
prosai, šaldytuvai ir pana
šiai — po trumpo vartojimo 
perdega arba sugenda. Bal
dai skyla, jų lakas tuoj nu
silupa. Sovietų klijentūra 
prie to pripratusi, nes, kaip

Paruošė Jurgis Jonavičius 

minėta, skųstis galima tik 
valdžiai, todėl tie skundai 
skundais ir lieka, nes kas 
liečia prekes valdantiesiems 
rūpi ne kokybė, bet metinio 
produkcijos plano išpildy
mas.

Aišku, kad tokiose sąly
gose gimsta ir bujoja juodoji 
rinka. Sovietų piliečiai žino, 
kad norėdami gauti geros 
kokybės daiktą, jie turi 
pirkti, įvairiais būdais į Sov. 
Sąjungą patekusias, užsie
nyje gamintas prekes.”

Korespondentas tęsia 
toliau: ’’Lietuvoje, Vilniuje 
gyvenanti Yelizaveta Tyn- 
tareva, prieš 3 metus, už 
2000 rublių pardavė savo

Nujolė Bižytė Mergaitė ir gegutėlė (paveikslas yra 
dingęs)
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B A N G I O L O G I J A
Tikrovė feljetone

Nesuprantu, iš kur tas 
mano sūnaus protingumas. 
Rodos, prietums valgome 
tuos pačius ’’čiopsus”, vaka
rienei — tą pačią ’’salami”, 
bet, matyt, jam visa tai eina 
tiesiai į ’’razumą”, tuo tarpu 
kai man įeina ir išeina jokios 
konkretesnės žymės nepali
kę.

Tiesa, sūnus jau toks nuo 
pat mažumėlės. Jau pra
džios mokykloje mokytojus 
’’šokiravo” alfabete išradęs 
34-tą raidę ir žymiai pato
bulinęs priebalsio ”š” nau
dojimą, o gimnazijoje jam 
’’beetle” dainavo iš užpaka
linės kelnių sagos, kur jis 
buvo įmontavęs radijo apa
ratą. Bet jo protingumo 
everestas pilnai atsiskleidė 
universitete studijuojant 
įvairias elektronikos šakas, 
namuose ligi išnaktų bedir
bant visokius aparatus, o 
trečiaisiais studijų metais 
kartą jis pareiškė, pasirin
kęs siaurą, bet daug žadan
čią specialybę — bangiologi-

— Išeitų, kad reikalų tu
rėsi su banginiais? — pa
klausiau vakarieniaujant.

— Netiesioginiai gal ir 
teks, bet tiesioginiai — ne, 
— buvo atsakyta. — Tai 
mokslas apie bangas.

— To visą laiką bijojau, — 
perėmė žodį motina. O kai ji 
kalba neįsiterpsi. Programa 
mažiausiai pusvalandžiui 

” žiguli" automobilį. Už 
tuos pinigus ji nupirkb siū
lės akinių ir moteriškų pe
rukų, kurių Sov. S-goj be
veik neįmanoma gauti, o pa
reikalavimas yra didelis. Su 
laiku jos kapitalas augo ir 
neužilgo ji prekiavo aukso 
žiedais, laikrodžiais, džin
sais, aksominiais švarkais, 
lietsargiais ir foto aparatais. 
Tyntarevos biznis klestėjo. 
Ji turėjo pastovią klien
tūrą, tarp į Baltijos pajūrį 
atvykstančių vasarotojų, 
pasisamdė keturis padėjėjus 
ir net pradėjo patikimiems 
kontaktams siuntinėti pre
kes paštu.

.Bet vieną dieną, nepa- 

garantuota. — Tik neprasi
dėk su bangomis. Išgriebs 
vieną dieną pamėlynavusį ir 
bus po visų mokslų. Aną 
dieną, žiūriu, pajūryje du į 
guminius ’’džinsus” įšokę 
ant kažkokių geldų ant ban
gų vartaliojasi. Turbūt, tie 
tavo bangiologai. O ir kokių 
bjaurybių tuose vandenyse 
nėra. Televizijoje mačiau, 
kaip oktopas Titaniką į dug
ną nusinešė... Tik ne ban- 
giologiją. Jau geriau gyvenk 
iš bedarbio pensijos. Mudu 
su tėvu pridėsim.

Baigus vakarieniauti sū
nus man mirktelėjo. Palikę 
motiną bekalbančią mudu 
persikėlėm į sūnaus butą. O 
ten smagiai šilta. Švelni 
muzikėlė iš kažkur sruvena. 
Nučiaudinome dvi alaus dė
žutes ir patogiai įsitaisėm 
foteliuose.

— Noriu paaiškinti, 
— kalba sūnus. —
Tai ne apie jūros bangas, 
kaip mama nušnekėjo.

— Žinai, motina.
— Pasaulyje yra milijar

dai įvairiausių bangų. Jas 
siunčia kiekvienas gyvis, 
kiekvienas daiktas. Štai su
rastos televizijos spalvotos 
bangos ir jos panaudotos 
praktiškam reikalui. O kiek 
bangų mus pasiekia nežino
mų ir neištirtų. Gal ten kaip 
tik yra mūsų nepagydomų 
ligų, senatvės ir net mirties 
priežastis. Mes skęstame tų 

tenkintam klientui apskun
dus, ji buvo areštuota ir lai
mingai išsisuko tik su 12 
metų kalėjimo.

Tyntareva ir jos klijentai 
sudarė tik mažą dalį Sovie
tijoje bujojančios pogrindi
nės ekonomijos. Ta ekono
mija yra žymiai didesnė, ne
gu keli juodosios rinkos pre
kiautojai, operuojantieji ap
link turistų hotefius, parda
vinėdami Biro plunksnas, 
Levi džinsus, rusiškas iko
nas ir kavijarą. Rusijos juo
doji rinka faktiškai yra ant
roji ekonomija, veikianti ly
giagrečiai su ta, kurią kont
roliuoja valstybė.

Sovietai prekiavimą juo
doje rinkoje vadina gyveni
mu ”na levo”, kitaip sakant 
’’kairėje”. Tas gyvenimas 
reiškiasi įvairiais būdais, 
sakysim, davimas vietinės 
mėsos krautuvės vedėjui 
poros bilietų į svarbias fut
bolo rungtynes už gerą ga
balą jautienos, arba už 
elektros pataisymą pasaky
mas iš anksto kurią dieną 
krautuvėje yra laukiama 
batų siunta, arba, valdžiai 
nežinant turėti be valdiško 
dar ir privatų darbą. Kaip, 
sakysim, vakarais dažyti, ir 
panašiai.

Į ”na levo” klasifikaciją 
taip pat įeina prekių šmu- 
geliavimas iš Vakarų, turė
jimas slaptos dirbtuvės, 
valdžios statybinių ir kitokių 
medžiagų vagystė, ir apsi
metus chronišku ligoniu, 
dirbti privačiai už geresnį 
atlyginimą.

* Ekonomija ’’kairėje” 
apima visus sovietų visuo
menės sluogsnius. Miestie
čiams privačioji rinka duoda 
mūrininkus, plamberius, 
stalius ir kitokius amatinin
kus.

Kolchoznikai per pogrin
dinę ekonomiją gauna rei
kiamus žemės ūkio įrankius 
arba trasų, kurių neįmano
ma gauti valstyniniuose tie
kimo sandėliuose.

bangų bekraštėje jūroje. 
Dieną ir naktį mus liečia 
ir veikia. Kaip jos veikia? 
Kaip jas sukontroliuoti — 
štai bangiologijos mokslo 
uždavinys.

— Kiekvienas gyvis turi 
tų paslaptingų bangų ne tik 
siųstuvą, bet ir priimtuvą. 
Žmogaus, kaip tohausiai nu
žengusio evoliucijos pūdy
mu, tie aparatai yra tobu
liausi. Bangiologijos sritis 
kaip tik surasti, kur žmo
guje tie aparatai yra įmon
tuoti ir sukurti siunčiamas ir 
priimamas bangas koordi
nuojančias priemones.

— Pirmame savo tyrimų 
plane bangiologija stato la
biausiai apčiuopiamas tos 
pačios biologinės rūšies iš- 
bangavimus ir įbangavimus. 
Pavyzdžiu paimkime kad ir 
žmogų. Kodėl mes kartais 
pirmame susitikime kitam 
žmogui pajuntame neapy
kantą? Kodėl kartais meilė 
mumyse gimsta iš pirmo 
žvilgsnio? Tai kito žmogaus 
siunčiamų bangų disonansi
nis pagavimas mumyse esa
mais priimtuvais, ir meilės 
atveju — tų pačių aparatų 
tobulas priėmimas kito 
siunčiamų bangų.

— O kaip mus veikia mili
jardai kitų bangų? Tautinių 
bendruomenių? Organizaci
nių grupių? Kaimynų? Pa
galiau net tarakono iš po 
spintos siunčiamos bangos? 
Jas ištirti, jas norima linkme 
nukreipti, jas panaudoti 
Eraktikoje yra kaip ; tik 

angiologijos mokslo laukas.
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Korespondentas rašo, kad 
į Vakarus pasitraukusių so
vietų ekonomijos žinovų 
tvirtinimu —- 12 % sovietų 
piliečių vidutinio uždarbio 
ateina iš privačios ekonomi
jos, o 18°/o to uždarbio išlei
džiama perkant toje pačioje 
ekonomijoje gaunamas pre
kes.

Nežiūrint to, kad ji yra 
nelegali, privati rinka, 
Maskvoje ir kituose sovietų 
miestuose veikia beveik at
virai. Štai pora pavyzdžių.

Maskviečiai, norį susirasti 
butą, eina į požeminio trau
kinio stotį Leningrado pros
pekte.

Alė Rūta. PIRMIEJI 
SVETUR. Dienraščio Drau- 

1 go premijuotas romanas. Iš
leido Lietuviškos Knygos 
Klubas 1984 m. 378 psl. Kai
na $ 12.

Alė Rūta yra viena iš ryš
kiausių ir gal net produkty
viausių moterų beletrisčių 
lietuvių išeivijoje. Už savo 
veikalus Alė Rūta - Nakaitė - 
Arbienė yra laimėjusi eilę 
premijų. Šiame Draugo pre
mijuotame romane Alė Rūta 
imasi naujos ir rizikingos 
temos - atskleisti pirmųjų 
lietuvių išeivių buitį Ameri
koje.

— George Orwell kažką 
panašiai fantazavo, — įsi
terpiau į sūnaus mokslinį 
traktatą. Iškalbingumą tik
riausiai iš motinos paveldė
jo, — dar priedo pagalvojau.

— Fantazijos lopšy gimsta 
visi mokslai, — tęsė toliau 
mano protingasis sūnus. — 
Televizija ir radijas parodė, 
kad bangos nėra tik fantazi
ja. Dabar bangiologijai liko 
tik visas kitas bangas suras
ti, ištirti, apiforminti, išrasti 
aparatus jas pagauti ir per
kelti praktikos plotmėn.

♦ ♦ ♦ ♦
Krašto tarybos suvažiavi

mo posėdis Canberroje. Sa
lėje sėdžiu paskutinėje ei
lėje. Ant kelių odiniame la
gaminėlyje sūnaus išrastas, 
aparatukas, sugaunantis 
bangas ir jas nukreipiantis 
žaliai šviečiančia strėle pa
žymėta kryptimi. Mygtukų 
daug, kaip sagų kunigo su
tanoje. Tribūnoje vienas 
kalba apie įstatų pakeitimą. 
Nusuku link jo žaliąją strėlę 
ir paspaudžiu mygtuką.

— Šiandien ne paslaptis, 
kad vyrai yra praradę ini
ciatyvą, kad juos užgožia 
moterų pekliškas veržlu
mas, kad jų veikla užgrobė 
didžiąsias straipsnių antraš
tes lietuviškoje spaudoje, 
kad jos arba taikiu keliu 
(pavyzdys Engadine), arba 
revoliucija (pavyzdys Ade
laidėje) perima vadžias iš 
vyriškų rankų. Siūlau tą vy-

Nukelta į 6 psl.
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Mums įdomu
NSW šiaurėje pasireiškė 

sunkiai įveikiama pelių epi
demija: nesuskaitomos ar
mijos pelių užpuola pasėlius 
ir juos sunaikina padaryda
mos milijoninių nuostolių 
ūkininkams. Kova su pelė
mis sunki, nes baisu nuodyti 
laukus, o apnuodytų grūdų, 
padėtų specialiuose induose 
pelės neliečia.

*♦*
Trys sovietų astronautai 

erdvėse išbuvo jau 212 die
nų pasiekdami rekordą. Ke
lis kartus juos aplankė nuo 
žemės pasiųsti kiti, juos ap
rūpindami įvairiais reikme
nimis.

*♦*
Rugsėjo 1 d. lenkų bend

ruomenė Sydnejuje pami
nėjo 45 metų sukaktį, kai 
nacinė Vokietija ir Sov. Są
junga užpuolė ir pasidalino 
Lenkiją ir taip pat ketverių 
metų sukaktį nuo darbo uni
jos Solidarnosc įsteigimo. 
Vykstant geležinkelių strei
kui į minėjimą pribuvo apie 
200, nors tikėtasi daug dau
giau. Sukviesta nemažai 
aukštų svečių ir kalbėtojų. 
Lietuvius minėjime atsto
vavo Syd. Apyl. pirm. Dr.

Bangiologija
Atkelta iš 5 psl.

rų diskriminaciją nukirsti 
kaip kirviu įstatų pakeitimu.

0 kad žinočiau, kieno 
bangos mygtuką būsiu 
paspaudęs. Bet svarbiausia 
buvo draugiška anapus 
barikadų nepalikti vienų, 
bet prijungti visus lietuviš
ko žodžio kūrėjus, nors kai 
du nestos, daugiau nepada
rys, bet vistik už borto ma
loniau likti dviem, negu vie
nam. Teatrų ir literatų var
du bent už tai rengėjams 
dėkoju..

— Noriu pasisakyti dėl 
bendruomeninės spaudos, — 
salės viduryje atsistojo su- 
diržęs senis. — Kai kūrėme 
Leidimo sąjungą buvome 
įtikinėjami, kad jos sritis 
yra tik finansai. Dabar gir
dime, kad ji padeda ir laik
raštį redaguoti. Žinoma, 
kiekviena pozityvi pagalba 
verta dėkingumo, tik noriu 
paklausti, ar buvusi redak
cinė komisija ir leidimo są
junga yra tas pats? Ar kar
tais jiems iš bendruomenės 
iždo nėra algos dvigubina
mos? O dvigubų algų reda
gavimas tikrai nėra vertas, 
laikraštį užpildant medžiaga 
iš Dėdės Šamo žemės. Dė
koju už kantrybę.

Kalbėti norinčių atsirado 
daugiau, bet prezidiumas 
visus juos nusodino pareiš
kęs, kad toliau darbotvarkės 
juodraščio punktas — 
sekančios Kr. Valdybos 
būstinės nustatymas esąs 
saliamoniškai pirmininko iš-. 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

Mūšų Pastogė Nr. 36, 1984.9.17, psl. 6

A. Mauragis, taręs atitinka
mą žodį. Minėjimui vadova
vo geras lietuvių draugas 
lenkų laikraščio redaktorius 
J. Dunin-Karwicki.

Pietų Korėjoje didelės 
liūtys sukėlė baisių potvy
nių, per kuriuos jau yra apie 
150 žuvusių.

*♦*
Pereitą savaitę Kanadoje 

įvykę rinkimai didele dau
guma į valdžią grąžino kon
servatorių partiją išstum
dama liberalus, kurie vy
riausybėje išbuvo netoli 20 
metų. Naujuoju Kanados 
ministeriu pirmininku tapo 
konservatorių vadas Mr. 
Brian Mulroney.

♦**

Aną savaitę amerikiečiai į 
erdves buvo išleidę naujo 
tipo erdvėlaivį su šešiais 
žmonėmis ir po šešių dienų 
sėkmingai nusileido ant že
mės. Tai pirmoji erdvėlaivio 
Discovery kelionė.

***

spręstas bendruomenės 
laikraštyje Nr. 31 paskel
bus, kad ’’dabar eilė rengti 
Lietuvių Dienas Sydnejuje” 
ir kad ’’sekanti Krašto Val
dyba turėtų būti Adelai
dėje”. Tas sprendimas 
pakeltų rankų mišku buvo 
vienbalsiai priimtas be dis
kusijų.

Sekantis darbų punktas 
buvo rezoliucijų knygos pri
ėmimas. Nežinau, ar aš ban- 
giologiniame aparate pa
spaudžiau ne tas sagas, ku
rias reikėjo, ar procedūra 
jau taip rengėjų buvo sure
žisuota, vaizdas buvo impo
zantiškas. Per salę žengė 
baltai apsirengusių vaidilų 
eisena, nešdami didžiulę 
knygą. Ant specialaus pa
aukštinimo eisena sustojo. 
Knyga visomis vaivorykštės 
tai, kad sūnaus bangiologo 
išrastas aparatas tikrai vei
kia.

Prezidiume atsistoja pir
mininkaujantis. Paspaudžiu 
kitą myktuką. Klausau:

— Bendruomenės įstatų 
pakeitimas nėra suvažiavi
mo darbotvarkės juodrašty
je numatytas, tačiau grįž
tant prie diskriminacijos, 
turime prisipažinti, kad mes 
patys bendruomenę diskri
minuojami suvažiaviman 
atstovais rinkdami ir tuos, 
kurie riė vienoje bendruo
meninės veiklos apraiškoje 
nėra žinomi, kuriems ta 
bendruomenė — nei šilta, 
nei šalta.

Pertho lietuviai nuolat garsinasi savo kaimo kapela. 
Nuotraukoje: smuiku groja J. Norvilas, akordeonu V. 
Skrolys.

— Dėl tvarkos, — atsisto
jo vienas kalbėtojas salėje. Į 
jį nukreipiau žalią strėlę ir 
paspaudžiau kitą mygtuką.
— Jeigu jau paliesta diskri
minacija, leiskite ir man pa
sakyti, kad ji skaudžiausiai 
mūsų vykdoma su atvyku
siais iš Tarybų Lietuvos. 
Štai, žinome, kad buvo at
vykęs ministeris — tarybi
nės valdžios žmogus, o ką 
mūsų bendruomeniška val
džia padarė? Kiek žinau, 
nieko. Gryna ignoracija ar 
ignorancija— iš tų žodžių pa
tys, gerbiamieji, tinkamesnį 
pasirinkite. O štai vienas 
kuklus bendruomenės narys 
suruošė ministeriui net 
kuklų priėmimą, o mūsų 
valdžia jam net nepadėkojo. 
Bet tą klaidą dabar galime 
atitaisyti. Suvažiavimui siū
lau tą vaišingą tautietį 
paskelbti bendruomenės 
garbės nariu. Prašau tuo 
klausimu kitus atstovus 
pasisakyti.

Atsistojo žinomas sporti
ninkas. Paspaudžiau kitą 
myktuką.

— Geriau vėliau, negu 
niekad, — pasakė žydelis dvi 
valandas pavėlavęs į trauki
nį. Tačiau dėkingumas ne 
traukinys. Į jį niekad ne
galima pasivėlinti. Užgiriu 
prieš mane kalbėjusio 
pasiūlymą pakelti vaišingą 
pilietį garbės nariu, o mes 
sportininkai iš savo pusės jį 
apdovanosime Didžiojo Sla
lomo aukso medaliu.

— Pensininkai geriausiai 
jaučia bendruomenės pulsą,
— prabilo Melbourne atsto
vas, — todėl mes prie tų 
žymenų prijungsime ir savo 
žymenį — ”Dr. Whisky” re
ceptą.

— Gal tarp žymenų ir me
dalių gali savo žodį įterpti ir 
jaunimas? — prašneko liesa, 
dietų išvarginta, moteriš
kaitė. — Kaip žinote pasau
linis jaunimo kongresas 
įvyks Australijoje. Mes, 
jaunimas, prieš visą pasaulį 
turėsime reprezentuoti šio 
krašto lietuvius. Girdėjau, 
kad suvažiavimas vaišingu
mą vertina, bet mes žymenų 
nežadame jūsų, gerbiami 
atstovai, prašyti. Kongresą 
ruošime jaunimas, o iš jūsų 
prašome tik finansinės 
paramos. Būtų gražu, kad 
savo turimais doleriais 
kongresą paremtų Krašto 
valdyba, Australijos Lietu
vių Fondas, ’’Talka”, apylin
kių valdybos, na. ir kitos iž
dus turinčios organizacijos. 
Jūs sulauksite gražaus jau
nimo dėkingumo. O ir finan
siškai imant investacija į 
jaunimą yra daug šviesesnė 
negu buvusioji į Metraštį, 
kurį rezultate ir jį redaga
vusieji ir išleidusieji sutar
tinai teršia. Mes jaunimas 
taip nepadarysime. Ačiū.

— Metraštis — duobėtas 
kelias, — garsiai atsiduso 
turbūt vyriausias jo re
daktorius.

Atsistojo vienas scenoje:
— Prezidiumo vardu noriu 
gerbiamo jaunimo paklausti
— ar jums neužtektų, jei 
mes jus pačius ir visus į 
kongresą atvykusius pakel
tume Australijos bendruo
menės garbės nariais? - Pi
giau mums kaštuotų.

— Esu dėkingas, kad ak
centuojate garbę, — iš 
’’Pūkio pinigų” pažįstamu 
gestu pradėjo savo kalbą 
vienas teatralas. Mygtukas

Vytė Nemunėlis. MA
ŽŲJŲ DIENOS. Vaikų poe
zijos rinktinė. Išleido Los 
Angeles ateitininkai sen
draugiai. 207 psl. Kaina $ 5.

Knygoje sudėta atrinkti 
eilėraščiai vaikams iš anks
tyvesnių autoriaus išleistų 
knygų, pasirodžiusių dar 
Lietuvoje ir išeivijoje. Au
torius — tai plačiai žinomas 
poetas Bernardas Brazdžio
nis, poeziją vaikams rašęs 
Vytės Nemunėlio vardu. Jo 
knygelės vaikams visais lai
kais buvo labai populiarios, 
o ypač dabar, kai tiek mažai 
yra rašančių vaikams. Vytė 
Nemunėlis yra išleidęs apie 
15 knygelių vaikams, iš ku
rių ir sudaryta šioji rinktinė 
’’Mažųjų Dienos”.

užsikirto. Paspaudžiu kitą. 
— Noriu kreiptis į šių Lietu
vių Dienų ruošos komitetą 
su klausimu: — Ar buvo 
garbinga kelią į Lietuvių 
Dienas užbarikaduoti lietu
vių teatrams? Iš jūsų pusės 
spalvomis spindėjo ant iš
keltų vaidilų rankų. Žila
barzdis Krivaitis prakalbėjo 
ir jo žodžiai perkūnais 
griaudė: — Šioje knygoje 
yra lietuvių tautos išminties 
lobis, kurį sudaro nuo Pra
amžiaus laikų ligi šių dienų 
vykusių unijinių ir neuniji- 
nių seimų, suvažiavimų ir 
susirinkimų priimtos ir ne-, 
priimtos rezoliucijos. Be 
dvejonės sielose visi pakel
kite rankas, — perkūnais 
griaudė Krivaitis. Kūne pa
jutau virpulį. Nesusivaldęs 
visu balsu sušukau:

— Už tautos išmintį aš 
abidvi rankas...

0-0
Lengvos muzikos sruve

nimas ir prieš mane besi
šypsantis sūnaus veidas. Jis 
iš įsibėgėjimo rezga savo 
kalbą toliau:

— Taigi, dabar bus tau, 
tėve, aišku, į kokias neištir
tas džungles aš įkeliu savo 
koją ir kokie neaprėpiamai 
platūs galimybių horizontai 
bangiologijoje atsiveria 
prieš mano akis... Matau, 
•tave savo moksline kalba 
būsiu išvarginęs.

— Atleisk, rodos buvau 
užsnūdęs ir lyg sapnavau...

— Sapnai taip pat yra 
bangiologijos sritis, tik dar 
neaišku, kieno siunčiamos 
bangos juos sukelia. Gal ra
diacija iš kitų žvaigždžių ir 
planetų? O gal iš tavo ran
kose laikomo laikraščio?

S. Pranaitis
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XXIII OLIMPIJADA
Rašo Robertas Sidabras LOS ANGELES

DRAUGYSTĖS 
ŽAIDYNĖS!!!

Amerikiečių suorganizuo
ta ir pravesta Olimpijada 
praėjo labai draugiškoje at
mosferoje, tad paliko dau
gybę neužmirštamų mo
mentų. Tačiau tai nereiškia, 
kad jose stokojo atkaklių 
varžybų, nes daugumas 
sportininkų nepasigailėjo 
prakaito, kad ant jų krūtinių 
blizgėtų aukso medalis, o jų 
tautinė vėliava plevėsuotų 
aukščiausiai. Amerikietis 
’’King Carl” Lewis iškovojo 
4 aukso medalius lengvaat- 
letikoje, tose pačiose rung
tynėse, kaip ir jo, o taip pat 
ir viso pasaulio sporto 
įpėgėjų aukštai išgarbintas 
Jesse Ovens atsiekęs Berly
no Olimpijadoje 1936 m.: 100 
m., 200 m., 4 x 100 m. esta
fetėje ir šuolyje į tolį. Dau
gumai galėjo susidaryti 
įspūdis, kad Carl Lewis tą 
atsiekė be didesnių pastan
gų, bet reikia tik pagalvoti, 
kiek prakaito jis išliejo tre- 
neruotėse siekdamas šio 
aukšto standarto lengvosios 
atletikos sporto šakoje. Ne
veltui šios šakos varžybos 
gavo Sporto Karalienės 
vardą, tad ir Los Angeles 
jose matėme jaudinančių 
momentų, tiesiog tragiškų 
incidentų, stebėjome 
džiaugsmo ir nusivylimo 
ašaras, sportininkai atsi
klaupę dėkojo Dievui už 
pergalę, o kiti iš jų pasiekę 
ar nepasiekę lengtynių fini
šo pateko į greitosios me
dicinos globą... Kas gali pa
miršti šveicarės Gaby An
derson — Schiess agoniją 
siekiant maratono distanci
jos finišo? Jai visiškai ne
rūpėjo kelintą poziciją ji 
užėmė, bet virš 42 km. dis
tanciją jinai įveikė, nes mo
terų maratono bėgimas į 
Olimpijados programą buvo 
įtrauktas pirmą kartą. Ga- 
bys krūtinės nepuošia aukso 
medalis, tačiau jos pastan
gom gali didžiuotis ne tik 
šveicarai, bet viso pasaulio 
sporto mylėtojai!!! Pasaulio 
rekordininkas anglas Steve 
Ovett du kartus buvo reika
lingas greitosios medicinos 
pagalbos ir porą dienų ligo
ninės globos, o brazilas Joa
quim Cruz 800 m. bėgime 
pasipuošė aukso medaliu, 
Brazilijos vėliava plevėsavo 
aukščiausiai, bet šis jaunas 
sportininkas tam atidavė vi
sas fizines jėgas ir kituose 
bėgimuose nebedalyvavo...

Spauda ir T.V. labai daug 
dėmesio atkreipė į ameri
kiečių numylėtinės Mery 
Decker nugriuvimą bėgant 
3.000 distanciją. Tame bėgi
me dalyvavo ir 18 m. Pietų 
Afrikos daug žadanti bėgikė 
Zola Bud, kuri priėmė Ang
lijos pilietybę, tad buvo pra
našaujama įdomios ’’dviko
vos”. Amerikietei nugriuvus 
žiūrovai švilpė, kaukė ir visa 
kaltė krito Zola Bud adresu, 
kuri iš sielvarto apsiverkė ir 
šią distanciją atbėgo šeštoje 
vietoje. Nežiūrint to dar, ji
nai buvo visiškai diskvalifi
kuota ir kaip jinai bandė at
siprašyti amerikietės, tai 
Maru Decker ją iškoliojo ir 
T.V. bei spaudos atstovams 
pareiškė, kad tas incidentas 
įvyko dėl Z. Bud prasižengi
mo. Tačiau 6 teisėjų kolegija 
tą visą incidentą gerai išstu
dijavo ir jaunos sportininkės 
suspendavimas buvo _ at

šauktas. Iš šio incidento pats 
liūdniausias momentas buvo 
tai šių lenktynių finišas, apie 
kurį buvo mažiausiai kalba
ma, arba galima tiesiog pa
sakyti, visiškai užmirštas. 
Tad norisi pabrėžti, kad 
3.000 m. bėgimą šioje Olim
pijadoje laimėjo Maricia 
Puica (8 m. 35.96 sek.) įtiki
nančiai ir nesinori tikėti, kad 
M. Decker — Z. Bud inci
dentas turėjo labai didelės 
reikšmės. Maricia Puica 
garbingai pasipuošė aukso 
medaliu, Rumunijos vėliava 
iškelta aukščiausiai ir jai 
plėvesuojant lydėjo himno 
aidai, amen... kas liečia šį 
3.000 m. bėgimą. Panašus 
atvejis buvo vyrų maratono 
bėgime, kur dar prieš lenk
tynes australų spauda ir 
T.V. jau beveik ’’apvainika
vo aukso medaliu Robert de 
Castellą ir jis buvo išgarbin
tas mėnesius prieš Olimpi- 
jadą. Ir po jos dar buvo ban
doma surastsi ’’pasiteisini
mu”, o jis sugrįžęs išliejo 
nemažai tulžies žaidynių or
ganizatorių adresu. Tą jo iš
sišokimą atšaukė Australi
jos lengvosios atletikos gru
pės vadovas Wendy Ey, ku

Medicina Sov. Sąjungoje
Washington© gydytojas 

Dr. William Knaus, kuris iš
gyveno Sov. S-goj lVz metų, 
sugrįžęs į Ameriką parašė 
knygą ’’Pažintis su Rusijos 
medicija”.

Štai kelios ištraukos iš tos 
knygos.

* Puikiai įtaisyti medicinos 
institutai Maskvoje yra di
džiulė priešingybė tamsioms 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

NuoIlOO 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 Vi % 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 užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17% dividento.

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

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North 'Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. o.p.

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

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai. 6 Eastry St. Norwood. S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown. N.S.W. 
2200. •

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

ris išdėstė, kad pasitaikė gal 
vienas kitas nesusipratimas, 
bet bendrai paėmus priežiū
ra ir pagalba buvo labai 
{>uiki. Bendrai pasakius, jis 
abai aukštai įvertino aus

tralų lengvosios atletikos 
atsiekimus Los Angeles 
Olimpijadoje. Ir tikrai, kas 
gali užmiršti tą momentą, 
kai adelaidiškė Glynis Nunn 
pasipuošė aukso medaliu 
moterų septintkovėje, su
rinkusi 6390 taškų. Jinai vos 
trim taškais aplenkė ameri
kietę Jackie Joyner, kuri 
pati pirmoji pasveikino G. 
Nunn su pergale. Kūno kul
tūros mokytoja nesulaikė 
džiaugsmo ašarų, kai Aus
tralijos vėliava plevėsavo 
aukščiausiai, ir esu tikras, 
nevienam iš mūsų krūtinėje 
nubangavo šilumos jaus
mas... Neužmirštamas mo
mentas buvo, kaip melbur- 
niškis Gary Honey susikau
pė, sukoncentravo paskuti
niam šuoliui į tolį ir įveikė 
nepaprastai puikų rezultatą 
8 m. 24 cm. Tas jam pelnė 
sidabro medalį, nes C. Lewis 
nušoko 8 m. 54 cm., tad auk
sas buvo nepasiekiamas 
australui. Vienas iš populia- 

ir pasenusioms eilinėms ša 
lies ligoninėms, kurioms 
chroniškai trūksta persona 
lo.

* Kai kurie sovietų daktarai 
yra lygūs geriausiems gy 
dytojams Vakaruose, ypa 
tingai ortopedikoje ir akių 
ligose. Bet kitame skalės 
gale, Rusijoje yra daktarų, 
kurie tebenaudoja gydymui 

riaušių aukso medalių lai
mėtojas buvo anglas Dale 
Thompson dešimtkovėje su
rinkęs net 8797 ir vos kelių 
taškų pritrūko iki naujo pa
saulio rekordo. Tai buvo 
antras jo olimpinis aukso 
medalis, nes šias varžybas 
jis laimėjo prieš 4 m. Mask
voje. Be to, jis laimėjo ir 
Commonwealth Games auk
so medalį 1982 m. Brisba- 
nėje. Po paskutinių lenkty
nių jis apibėgo aplink stadi- 
joną nešdamas anglų vėlia
vą, vilkėdamas marškinėlius 
su užrašu: "Pasimatysime 
Soule”, kur 1988 m. įvyks 
XXIV-toji Olimpijada. Los 
Angeles marškinėliai su 
įvairiais užrašais buvo labai 
populiarūs ir kai kurių kai
nos siekė net iki 50 dol. 
Daugumas užrašų davė labai 
gerą patarimą Kremliui: 
’’Rusai — sportuokite tar
pusavyje!”. Medalių vertė iš 
finansinės pusės buvo: auk

garstvyčių pleisterį, stikli
nes bankas ir net dėles.

* Gydymas yra nemokamas, 
vaistai pigūs, tačiau paci- 
jentai dažnai turi davinėti 
kyšius daktarams ir slau
gėms, kad perklotų lovą 
švariais baltiniais, duotų 
extra tabletę nuo galvos 
skausmo ar suteiktų kitokį 
patarnavimą.

* Užsieniečiams parodyti, 
netoli Maskvos yra įtaisytos 
3 didelės klinikos, kurios sa
vo įrengimais ir aparatūra 
prilygsta geriausioms Ame
rikos ligoninėms. Viena iš jų 
yra Bakulevo kardiologijos 
institutas, antra — labiau
siai Sov. S-goj imponuojan
tis medicinos tyrimų komp
lektas — vėžio ligų tyrinėji
mo centras ir trečia — orga
nų pakeitimo ir dirbtinių 
kūno organų institutas. Tos 
trys klinikos yra aprūpintos 
naujausiais ir geriausiais 
įrengimais ir gydymo prie
monėmis atgabentomis iš 
J.A. V-bių, Vakarų Vokieti
jos ir Italijos.

Tačiau išėjus iš tų trijų 
parodomųjų klinikų, susidu
riama su realia sovietine 
kasdienybe, kurioje medici
nos pagalba yra stebinančiai 
primityvi. Dauguma sovietų 
gydytojų nežino nieko apie 
vėlyviausius Vakarų 
medicinos atsiekimus tik to
dėl,' kad jiems yra nepriei
nami užsienio medicinos lei
diniai ir jie neišleidžiami iš 
Sov. S-gos į Vakarus susipa
žinti su mūsų metodais ir 
technologija. Emigrantai 
medicinos studentai iš Sov. 
S-gos sako, kad pagrindinis 
vadovėlis Rusijoje yra 
Amerikoje išleistos knygos, 
Harrisono ’’Vidaus ligų me
dicinos pagrindai”, 1950-tų 
metų laida. Paklausus, kodėl 
nėra naudojama vėlyviausią 
laida, studentai atsakė, jog 
jiems buvo tvirtinama kad 
’’medicinoje nuo 1950 metų 
nedaug kas pasikeitė".

* Išskyrus minėtas tris kli
nikas, sovietų ligoninės 
daugumoje yra senos, rei
kalingos remonto ir dažymo, 
ir kartais labai nešvarios. 
Vakaruose naudojami gydy
mo metodai, priemonės, 
technika ir vaistai, Sov. 

so 150 dol., sidabro - 50 dol., 
bet moraliniai apskaičiuoti 
neįmanoma. Tačiau tie 
sportininkai, kurie boikota
vo Maskvos Olimpijadą, ne 
vienas iš jų tikriausiai jaučia 
Los Angeles iškovotų me
dalių dvigubą svorį. Tai 
daugiausiai lietė amerikie
čius trumpų nuotolių bėgi
kus tiek moterų, tiek ir vyrų 
grupėse. Paminėtina: Eve
lyn Ashford, Valerie Brisco - 
Hooks, vokietaitė Ulrike 
Meyfarth į aukštį iššoko 2.02 
m. U. Meyfarth aukso me
dalį laimėjo Muencheno 
Olimpijadoje būdama 16 m. 
amžiaus prieš tą pačią var
žovę labai simpatingą italę 
Sara Simeoni.

Norisi užakcentuoti, kad 
maratono lenktynes laimėjo 
ir aukso medaliu pasipuošė 
portugalas Carlos Lopes 
distanciją įveikęs per 2 vai. 
09 min. ir 21 sek.

Bus daugiau.

S-goj yra beveik nežinomi. 
Kraujo analizas, kuris Va
karuose yra daromas auto
matine aparatūra, Sov. Są
jungoje atliekamas laboran
tų rankomis, todėl rezultatų 
daktarai kartais turi laukti 
keletą dienų. Sterilizuotų, 
vienkartinių, išmetamų in
jekcijos adatų Sov. S-goje 
nėra, visos injekcijos atlie
kamos pasenusiom, stikli
nėm adatom.

Mašinų kraujo plovimui 
inkstų ligonims yra labai 
mažai. Dauguma sovietų 
daktarų nėra matę kompiu
terio kontroliuojamų rent
geno aparatų (pas mus vadi
namų "scaneriais”), kurie 
Vakaruose yra standartinė 
ligoninių aparatūros dalis.

* Sov. S-goje, partijos elito 
sveikatos aptarnavimas, 
aišku, yra atliekamas gerose 
sąlygose. Kaip ir visame ki
tame aprūpinime, taip ir 
medicinoje, partijos hierar
chijai ir aukštesnio rango 
partiečiams yra prieinami 
Vakaruose gaminti vaistai, 
jų sveikata rūpinasi geriausi 
vietos daktarai. Reikalui 
esant, nekartą būna at
skraidinami žinomi specia
listai iš Vakarų.

* Eiliniam žmogui sirgti nie
ko nekainuoja, medicinos 
pagalba yra nemokama, ta
čiau gydymo kokybė ir sąly
gos, kuriose reikia gydytis 
ar būti ligoninėje, toli gražu 
nepatenkintų išlepintų 
kapitalistinių šalių pacientų.

rašo savo knygoje Dn 
Knaus.

Dviejų mažų berniukų 
motina paklausta, ką ji 
darys per šventes, Vada vai
kai bus pas bobutę, atsakė: 
— Ko jau seniai neturėjau 
progos ir laiko daryti. Aš 
pasiklausysiu tylos.

Turistas Madrido resto
rane norėjo steiko su gry
bais, bet jis nemokėjo ispa
niškai. Ant meniu kortelės 
jis nupaišė grybą ir karvę. 
Kelneris jam atnešė lietsar
gį ir bilietą į bulių areną.
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Informaci ja
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad
"Lithuanian Club Ltd.” vi
suotinis metinis narių susi
rinkimas įvyks 1984 m. rug
sėjo 23 d., 3 vai. p.p., Syd- 
nejaus Lietuvių Klube, 16-18 
East Terrace, Bankstown.

Taip pat pranešame, kad į 
sekančių metų (1984/85) 
klubo valdybą yra šie kandi
datai: Andriukaitis Pranas, 
Bieliūnas Ignas, Binkis Vin
cas, Bukevičius Vytautas, 
Dudaitis Algirdas, Karpavi
čius Vytas, Sauka Gedimi
nas, Sidaras Alfonsas, Skir- 
ka 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

Gauta žinių, kad į Austra
lijos Lietuvių Dienas Can
berroje iš Amerikos organi
zuojama žurnalo ’’Laiškai 
Lietuviams” ekskursija. 
Neturima žinių, kokio didu-

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!

VISUR
DISKUSIJŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 2 d. įvyko New
castle lietuvių Diskusijų 
Klubo susirinkimas, kuria
me paskaitą skaitė lietuvių 
bibliotekos vedėja p. 
Viktorija Kristensen tema 
"Vakarai ir trečiasis pa
saulis”. Po paskaitos vyko 
gyvos diskusijos, užtruku
sios porą valandų.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Aukojo bibliotekai: Pet
ras Baltutis Lietuvos pašto 
ženklų kolekciją, E.A. Ba
kaičiai, A. Lubinas - knygų. 
Gauta Šaltinių Bibliotekai: 
’’Poezija iš pavergtos Lietu
vos”, Brooklyn, N.Y. 1976. 
Stasio Ylos ”M.K. Čiurlionis 
kūrėjas ir žmogus”, Chicago 
1984. Lucreti Cari, T. ”De 
rerum natūra”, Libri I—III. 
Edited with Introduction 
and Notes by J.H. Warbur
ton, M.A., Late Scholar of 
Corpus Christi College, Ox
ford, and Assistant Master 
at Rossal School, London 
1884. V. Andriukaitytės 
"Jaunai inteligentei apsi
rengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas, Čikaga 
1954. Liudo Barkaus surink- 

nio susidarys atvykstančių 
grupė. T.T. jėzuitų leidžia
mas mėnesinis žurnalas 
’’Laiškai Lietuviams” orga
nizuoja ekskursijas po visą 
pasaulį kiekvienais metais. 
Malonių svečių mielai lauk
sime.

NAUJA ŠVENTĖ

NSW vyriausybė gruo
džio 31 dieną paskelbė kaip 
viešą šventę (public holiday) 
visoje valstijoje.

Taip pat vietinių savival
dybių ministeris Mr. K. Ste
wart praneša, kad Darbo 
diena, šiais metais bus spalio 
1 d., pirmadienį.

PRANEŠIMAS

Lietuvių Dienoms Rengti 
Canberroje Komitetas "pra
neša, kad numatoma išleisti 
Lietuvių Dienų PRISIMI
NIMŲ PROGRAMĄ, kurio
je tilptų aktyviųjų L.D. da
lyvių (asmenų ir vienetų) 
aprašymai su nuotraukom. 
Šiam leidiniui medžiaga lau
kiama iki spalio 19 dienos. 
Leidinio redaktorius p. An
tanas Andruška. Medžiagą 
siųsti šiuo adresu: P.O. Box 
19, Lyneham, ACT 2602.

VISAIP
ta ir paruošta "Australų 
spaudos atsiliepimai, Aus
tralijos vyriausybei 1974 m. 
pripažinus Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įjungimą į So
vietų Sąjungą”, Melbourne 
1975. Dovana Vytauto Šal- 
kūno: "Chronicle of the 
Catholic Church in Lithua
nia No. 60—61, American 
Publication 1984. Eltos in
formacijos biuletenių lietu
vių ir anglų kalbomis.

Savo geradariams dėkin
ga

Biblioteka

DAINOS CHORE

Anksčiau skelbtame Dai
nos choro pranešime per 
klai dą išleista p. A. Pauliu- 
konienės pavardė, aukojusi 
loterijai fantų Viduržiemio. 
Vakaronės parengime. Su
interesuotus atsiprašome.

Sekmadienį rugsėjo 2 d. 
suėjo 2 metai nuo savo laiku 
buvusio pavyzdingo choristo 
Andriaus \ Simanavičiaus 
mirties. Jo ankstyvą mirtį 
skaudžiai pergyvena žmona 
Veronika ir dukros Aldona 
ir Regina su šeimomis.

a.a. Andriaus atminimui 
našlė Veronika paskyrė $ 50 
auką Dainos chorui.

Laikas sparčiai eina ir ne
pajusime, kad jau Kalėdos ir

►

►

►

► 

►

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

,w <
4

Rugsėjo 22 d., šešt., 7.30 vai. , <
Jaunimo Sąjungos Rugsėjo 29 d., sešt., 7 Vai. <

Madų spektaklis Spaudos balius
Programoje BELYSSA! <

< 
■■ —........ ........ ......... . .............. — <

i
Skanus ir pigus valgis kiekvieną ’

trečiadienį nuo 5.30 iki 8 vai. '
ŠVEDIŠKAS STALAS - 

SMORGASBORD. Kaina $ 3

L. -A. A A < * * * * -*■ A * * *

PRANEŠIMAS

D.L.K. Vytenio Šaulių 
Kuopos Valdyba Melbourne 
rugsėjo 22 d., šešt., 2.30 vai. 
Melb. Lietuvių Namuose 
šaukia šaulių moterų sekci
jos susirinkimą. Darbotvar
kėje sekcijos vadovybės 
rinkimai ir kiti reikalai. Vi
sos šaulės prašomos susirin
kime dalyvauti.

♦ * *
Plačiai žinomas melbur- 

niškis dailininkas Juozas 

po jų Dainų šventė ir Lietu
vių Dienos Canberroje. Dai
nos choras prieš išvykdamas 
Sydnejaus visuomenei dar 
duos dainų koncertą gruo
džio 1 d., kuriuo bus atžy
mėta Dainos choro 30 metų 
veikla.

A. Kramilius 
Dainos choro valdybos pirm.

MOKINYS MOKO 
MOKYTOJĄ

Nuo seno žinome, kad 
Mittagong — Bowral apy
linkėje dail. Leonas Urbonas 
turi įkūręs savo "Aro” sody
bą, kuri jau pagarsėjusi vi
soje apylinkėje ir kaip vietos 
meno centras ir kaip susi
rinkimų vieta įvairių prog-

— Mano duktė buvo pri
versta nutraukti dainavimo 
pamokas, nes jūsų šuo vis 
staugdavo. Darykite ką 
nors!

r- Nieko negaliu padėti, 
kaimyne: jūsų duktė pradė
jo pirmoji.

Motina nori savo šešiems 
vaikams padalinti 10 obuolių 
ir susirūpinusi, kad nė vie
nas neliktų nuskriaustas. 
Vienas iš jų pasiūlo:

— Mama, išvirkime obuo
lių košę!

Baukus - Banks garsėja ir už 
Australijos ribų. Jis 
pakviestas savo darbus 
parodyti ir Londone. Tautos 
Šventės proga įvyksta jo 
darbų paroda Adelaidėje 
Liet. Katalikų Centre. Taip 
pat jau numatyta jo paroda 
Sydnejuje Ashfield miesto 
rotušėje dar šiais metais.

***
Teko patirti, kad neseniai 

Adelaidėje su savo tapybos 
darbais viešumon išėjo Bro
nė Mockūnienė, iki šiol žino
ma kaip rašytoja, prieš ke
letą metų net laimėjusi 
Australijos akademikų 
skautų konkurse literatūri
nę premiją. Apie jos pa
veikslų parodą lietuvių ir 
australų atsiliepimai yra 
daugiau • negu palankūs. 
Sveikiname naujai iškilusią 
•dailininkę ir tikimės apie ją 
daugiau išgirsti.

resyvių jaunuolių. Čia gyve
na ir kuria dail. Leonas Ur
bonas, kurio įtaka jaučiasi 
visoje apylinkėje. Keletą 
kartų į metus jį aplanko jo 
sūnus Aras, gyvenąs su mo
tina Geelonge, Viktorijoje. 
Aras šiuo metu yra apie 14 
m. amžiaus, labai gabus 
berniukas. Pastaruoju metu 
viešėdamas pas tėvą jis lan
kė Bowral mokyklą, vieną iš 
iškiliausių apylinkėje. Jis 
paruošė mokyklinį namų 
darbą apie Lietuvą, kuris 
buvo įvertintas aukščiausiu 
pažymiu kaip retas ir origi
nalus darbas, iš kurio net 
pati mokytoja savo pastabo
je prisipažino daug pasimo
kiusi.

Šiame darbe Aras apsakė 
lietuvių kilmę, geografinę ir 
istorinę padėtį Europoje, jų 
kultūrą ir dabarties kovas 
už laisvę, ypač pabrėždamas 
lietuvių kalbos grožį ir svar
bą moksle. Šio darbo pabai
goje Aras pažymėjo: ’’Bib
liografiniai šaltiniai — mano 
tėvelis dail. Leonas Urbo
nas”.

mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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by the Lithuanian Community 
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Bankstown, N.S.W., 2200
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Administracijos tel. 709 4846
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

KUN. DR. ALFONSAS 
SAVICKAS SYDNEJUJE

Po įvykusios teologų, 
specialistų konferencijos 
Sydnejuj, kun. Dr. A. Sa
vickas koncelebravo šv. Mi
šias su prel. P. Butkum rug- 
piūčio 25 d. Lidcombe ir pa
sakė pamokslą. Iš čia suži
nojome šios konferencijos 
tikslą.

Griūvanti žmonijos mora
lė ir valdžios kišimasis į tam 
tikras sritis, kelia rūpesčio 
ne tik katalikų bažnyčiai, 
bet ir kitoms religijoms. 
Konferencijoje prieita išva
dos, kad katalikų bažnyčia 
neturi tylėti, kai bendruo
menei peršami ir brukami 
įstatymai, kurie žalingi 
krikščioniškai bendruome
nei Australijoje.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškoma Stefanija Re- 
minaitė—Paulauskienė, 
Antano duktė, gimusi Žei
mių km., Kretingos apskr. 
Gyveno Australijoj. Ieško 
dukterėčia Jadvyga Varne- 
lienė, gyv. Lietuvoje Plun
gėj, Vlado Rikošiaus aikštė 
2-5. Kas žino, atsiliepkite.

AČIŪ, AČIŪ!

Sydnejuje viena entuzias
tinga lietuvių radijo valan
dėlės klausytoja p. N.N. 
susižavėjusi valandėlės 
turiningomis programomis 
ir ypač Teta Serbentą, savo 
džiaugsmą ir dėkingumą iš
reikšdama Mūsų Pastogei 
paaukojo 100 dolerių (auko
toja prašė pavardės ne
skelbti). Ačiū mielai radijo 
klausytojai, už palankumą ir 
auką Mūsų Pastogei, nors 
gal ir ne Mūsų Pastogės 
nuopelnas, kad radijo valan
dėlės tokios paveikios.

Redaktorius ir 
Administracija

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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