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Beginklė
pasaulio galybė

Rašo DARŪNAS, specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Kai kalbame apie pasaulio 
galybes paprastai turime 
mintyje tik dvi:. Jungtines 
Amerikos Valstybes ir So
vietų Sąjungą. Kai kas dar 
prideda Kiniją — pabundan
tį milžiną, kaip būsimą galy
bę, ir Japoniją, kaip pavo
jingą ekoniminį konkurentą. 
Tačiau jau ir dabar turime 
tris galybes, tik trečioji yra 
savotiška: nors ir beginklė, 
bet jos bijo ir tie, kurie nė 

ginkluotų divizijų nebijo! Tai 
dabartiniai popiežiai, ypač 
Jonas Paulius Antrasis.

Po jo kelionės po Ameriką 
beveik niekam nekilo kita 
mintis,- kaip tik ta, kad jis 
jau yra laikomas ne tik ka
talikų, bet ir viso pasaulio 
(neskaitant vienos kitos 
išimties) dvasiniu vadu. 
Vienas anglikonų vyskupas 
pareiškė, kad šiandie jau 
netenka abejoti, kas yra vi
sų tikybų vadas. Popiežius 
Jonas Paulius II, jo nuomo
ne, laikytinas ne tik katali
kų, bet ir visos krikščionių 
bažnyčios patriarchu. Jo 
kalba Jungtinėse Tautose 
buvo suprasta kaip pasakyta 
pasaulio dvasinio vado, be
sisielojančio žmonių ir tautų 
problemomis, kviečiančio į 
taiką, į visų tautų laisvę, 
tiesiančio tarp tautų ir vals
tybių tiltus viena kitos su
prantamu principu, paremtu 
broliška meile. New Yorke 
per dvi dienas jo pasveikinti 
suplaukė virš penkių milijo
nų žmonių. Tokio antplūdžio 
miestas neparodė nei savo 
prezidentams, nei kitų vals
tybių galvoms. Net ir astro
nautų, grįžusių iš mėnulio, 
sutikimas negalėjo prilygti 
šiam beginklio vado pasvei
kinimui ir tuo pačiu pripaži
nimui. Ne tik New Yorke, 
bet ir visoje Amerikoje nė 
vienas svečias ar amerikie
tis negavo kasdien tokio 
plataus televizijos aptarimo 
ir pavaizdavimo — visos ki
tos programos turėjo užleis
ti vietas. Jis kaip nė vienas 
kitas asmuo sutraukė ir re
kordinį 14 000 žurnalistų 
skaičių. Jis kreipė
ypatingą dėmesį į jaunimą 
— busimąją Bažnyčią. Jau
nimas tiek džiūgavo jį pa
matę, kad atrodė, jog ne po
piežius, bet... Beetles at
vyksta koncertuoti. Jie nuo
lat kartojo — "Mes mylim 
Tave, mes mylim tave!” Jis 
patraukė į save (kaip niekas 
kitas) daugumos amerikie
čių širdis. Kodėl taip? Kai 
kas šitaip aiškina: jis turbūt 
turi visas gero žmogaus ir 
vado savybes; jis žino, ko jis 
siekia ir kaip tai geriausiai 
atsiekti.

Jo kelionės po Ameriką 
įvyko trys didelės ir visai 
netikėtos staigmenos: 1. 
niekada nelaukta tokio šilto 
ir visuotinio sutikimo iš šal

tų ir daugumoje nekatalikų 
amerikiečių — nuo eilinių 
žmonių iki kongreso narių ir 
viceprezidento bei prezi
dento. Amerikoje katalikų 
yra tik 49 milijonai iš 220 
milijonų. 2. Jaunimo buvo 
tikėtasi labai mažai, o jo pri
buvo neįtikėtini skaičiai, kai 
kur daugiau nei suaugusių. 
Jaunimas laukė jo valando
mis lyjant ar net per visą 
naktį. Tūkstančiai jį visur 
sekė. Aiškinimų yra įvairių, 
bet pagrindiniai yra du: a) 
jaunimas pasiilgęs tikrų (ne 
dviveidžių) idealistų ir jie 
jaučia tokį suradę Jono 
Pauliaus II-jo asmenyje; b) 
jaunimas supo popiežių ne 
vien dėl to, kad jis jiems pa
tiko, kiek dėl to, kad jie jau
čia, jog jis yra vienas iš ne
daugelio tų, kuriuo jaunimas 
dar nėra nusivylęs.

Trečia staigmena. Prieš 
dvidešimt metų net popie
žiaus vardo suminėjimas su
erzindavo amerikiečius, tuo 
tarpu šį kartą jis buvo pir
mas popiežius Amerikos is
torijoje, pakviestas į Bal
tuosius Rūmus, ir galima 
sakyti niekas dėl to nepro
testavo. Prezidentūros so
delyje buvo keli tūkstančiai

NESAUGI DIPLOMATŲ 
TARNYBA

Jau nuo pereitų metų lap
kričio mėn. iki šiandie ken
čia nelaisvę ir grėsmę Ame
rikos ambasados tarnautojai 
Irane, o štai Pietų Ameriko
je, Kolumbijos sostinėje Bo- 
gotoje teroristai jėga užėmė 

•ominikonų respublikos 
ambasadą, kurioje vyko 
diplomatinis priėmimas 
švenčiant Dominikonų ne
priklausomybės šventę. Te
roristai įkaitais laiko apie 50 
žmonių, kurių tarpe 14 kitų 
kraštų ambasadorių, reika
laudami paleisti visus suim
tuosius teroristus (jų yra 
keli šimtai), 50 milijonų do
lerių išpirkimo mokesčio ir 
garantuoto laisvo išvykimo 
patiems teroristams iš Ko
lumbijos. Iki šiolei susitari
mo neprieita ir teroristai 
tvirtina, kad jie nenusileisią 
ir laikysis iki mirties.

Taigi, atėjo laikas, kad 
diplomatinis imunitetas ar
ba neliečiamumas baigia 
savo dienas. Anksčiau net ir 
karo metu diplomatai buvo 
neliečiami. Šiandie diploma
tai pasidarė labai patogus 
grobis visokiems ekstremis
tams.

Kovo 12 dienos The Syd
ney Morning Herald laidoje 
paskelbta karikatūra, ku-

Popiežius Jonas Paulius II audiencijoje su lietuvių jauni-svečių: kongreso,
kabmeto nanų, vyriausiojo 
teismo teisėjų, prokurorų ir 
t.t. Ir tai buvo tik pusė visų 
ten norinčių patekti. Patys 
amerikiečiai stebėjosi, kad 
net babtistas prezidentas 
padarė tokį neįtikėtina mos
tą. Dar didesnė staigmena 
— prezidentui pritarus ar 
net paprašius popiežius su
teikė ten susirinkusiems 
įvairių religijų svečiams 
apaštališką palaiminimą. Tai 
buvo viena iš didžiausių 
nuostabų. Nukelta j psl. 5 

rioje išreikštos Amerikos 
ambasados įkaitų Irane vil
tys, kas juos išvaduos. Tą 
pačią mintį paskelbė Mūsų 
Pastogė dar sausio 21 dienos 
laidoje, kur buvo pasakyta, 
kad sovietai užėmė Afganis
taną siekdami išvaduoti su
imtuosius amerikiečius...

Pranešimais iš Afganis
tano sovietai nuo invazijos 
laiku (gruodžio pabaigos) iki 
dabar jau yra praradę apie 
5000 karių užmuštais ar su
žeistais. Sovietai priekaiš
tauja Pakistanui, kad per jų 
sieną praeina į Afganistaną 
ne tik nauji sukilėliai sava
noriai, bet ir ginklai. Atsi
menant sovietų taktiką, to
kie priekaištai daug ką pa
sako, nes kadaise ir Lietuvai 
buvo prikišti nepagrįsti 
priekaištai, kad buvo gro
biami sovietų kariai, kas ir 
buvo vienu iš motyvų užimti 
Lietuvą.

Neoficialiomis žiniomis, 
Izraelis jau turi savo gamy
bos branduolinių bombų ne 
tik apsigynimui, bet ir puo
limui. Taigi, Izraelis jau yra 
septintoji valstybė, ginkluo
ta branduoliniais ginklais.

Iki šiol tylėjęs buv. Ame
rikos prezidentas Gerald

ALB Krašto Valdyboje
PIRMININKŲ IR
SENIŪNŲ
KONFERENCIJA

ALB

Kaip jau buvo keliais at
vejais ALB Krašto Valdybos 
aplinkraščiuose pranešta, 
balandžio 4, 5 ir 6 dienomis 
šaukiamas ALB Apylinkių 
Valdybų pirmininkų ir se- 

l ord išstatė savo kandidatū
rą į prezidentus kaip res
publikonų kandidatas. Viso
je respublikojų kompanijoje 
iki šiol pirmuoju ėjo Ronald 
Reagan. Esą, respublikonai 
privertę G. Fordą statyti 
savo kandidatūrą, kad ats
vertų Reaganą. Spėjama, 
kad jei iš demokratų į prezi
dentus bus išstattytas da
bartinis prez. J. Carter, tai 
maža galimybių Fordui lai
mėti.

Australijos. didžioji spau
da jau buvo nustojusi rašyti 
apie olimpijadą ir boikotus 
prieš Maskvą. Tik pereitą 
savaitę ministeris vidaus 
reikalams Mr. Ellicott 
kalbėdamas Melbourne 
sportininkų atstovams pra
sitarė, kad reikia ruoštis, 
nes galinti būti alternativinė 
olimpijada rugpjūčio mėn. 
Kur tokia olimpijada numa
toma, ministeris nepasakė. 
Iš turimų davinių aiškėja, 
kad jau apie 50 kraštų apsi
sprendę Maskvos olimpijadą 
boikotuoti. Registracija j 
Maskvos olimpijadą baigiasi 
gegužės mėn.

Turimomis žiniomis gar
susis žmogaus teisių gynėjas 
Dr. A. Sacharovas norėtų 
išvykti į užsienį, nes jam iš
trėmimas Gorkio mieste da
rosi nepakeliamas, negauna 
medicininės priežiūros. 

niūnų konferencija.
Konferencijos tikslai yra:
1. Duoti progos svarbiau

siems ir atsakingiems mūsų 
Bendruomenės vadovams 
asmeniškai susipažinti ir sa
vo problemomis pasidalinti.

2. Sustiprinti ryšį tarp 
Apylinkių Valdybų ir Krašto 
Valdybos.

3. Nustatyti, ar bent nu
matyti ateities veiklos ir 
bendravimo gaires.

4. Panagrinėti problemas, 
kurios yra aktualios gyvam 
darbe, bet negauna progos 
ir laiko diskusijoms Krašto 
Tarybos suvažiavimo metu.

5. Sekant JAV, Kanados 
bei Europos Bendruomenės 
pavyzdžiu pagyvinti ALB 
veiklą.

Krašto Valdyba mano, 
kad šitokio pobūdžio susiti
kimai yra labai reikšmingi ir 
labai naudingi bendruome
niniame darbe. Todėl ragi
name apylinkių pirmininkus 
ir seniūnus ar patiems at
vykti, ar savo vietoje at
siųsti kurį nors valdybos 
narį.

Prašome visus pirminin
kus ir seniūnus pranešti 
laišku, telefonu ar telegra
ma Krašto Valdybos sekre
toriui iki 24.3.80 apie savo 
dalyvavimą konferencijoje. 
Visi dalyvaujantieji pirmi
ninkai privalės duoti prane
šimus iš vietų — 10 min. as
meniui. Sekretorius: M. Po
cius, 2 A Tallala Tee. Myrtle 
Bank, S.A. 5064. Tel. darbe 
08 - 50 0333

ALB Krašto Valdyba 

slaptosios policijos nuolat 
terorizuojamas. Sovietai 
vargu jį išleistų užsienin, 
nes jis perdaug žino apie so
vietų turimas atomines pas
laptis.
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Bendruomenė —
mūsų atrama ir užnugaris

Pagal nusistovėjusią 
tvarką mūsų bendruomenė 
tvarkosi dar pries trisde
šimt metų sudaryto statuto 
principais. Gal dėl to per tą 
laiką susidarė gana plati 
spraga tarp statutų ir gyve
nimo šiandie, nes gyvenimas 
nuolatos kinta, o statutai 
sustingę. Greičiausia čia ir 
glūdi toji priežastis, kad gy
venimui nesitaikant prie 
statutų, o bendruomenei jų 
laikantis, bendruomenės 
vaidmuo mūsų gyvenime vis 
daugiau ir daugiau netenka 
savo įtakos ir vaidmens. 
Bendruomenės atstovų 
suvažiavimai negali aprėpti 
ir spręsti daugumos bend
ruomeninių problemų, nes 
paprastai į tokius suvažiavi
mus sukaupiami adminis
traciniai reikalai — apyskai
tos, naujų organų rinkimai ir 
1.1. Bendruomenės struktū
rai ir veiklai sios dienos 
šviesoje svarstyti ir planuoti 
praktiškai nelieka laiko. 
Gaunasi savotiškas para
doksas: bendruomenė yra 
gyvas organizmas ir gal jis 
norėtų eiti, su gyvenimu, bet 
galiojantieji statutai tą eigą 
sulaiko. Daugeliu atvejų 
bendruomenės veiklos ini
ciatyvai kelią pastoja kaip 
tik galiojantieji statutai 
lengvai vasiteisnant, kad 
statute to nepramatyta.

Šio laikraščio skiltyse jau
daugelį kartų buvo skelbta 
užuominų, kad laikas pakelti 
bendruomenės autoritetą ir 
kad ji vėl atgautų vadovau
jančią rolę, kokią ji turėjo 
purioje pradžioje.

Šie metai yra bendruo
menės 30 metų gyvavimo 
jubiliejiniai metai. Gal ir 
būtų prasminga ir pačiai 
bendruomenei išganinga 
panagrinėti bendruomenės 
svarbą mūsų lietuviško gy
venimo šiame krašte, išju
dinti pačią bendruomenę is 
sustingimo siekiant, kad ji 
vėl atsistotų vadovaujančia
me vaidmeny.

Vieną kartą įsisąmoninus 
ar net įtikinus, kad bend
ruomenė mūsų lietuviškam 
gyvenimui yra nepamaino
ma, nesunku bus pakelti jos 
autoritetą, kad pati bend
ruomenė būtų priimama ir 
vertinama kaip mūsų visų 
atrama ir globėja. Jau ne 
vieną kartą šioje skiltyje 
buvo pastebėta, kad į bend
ruomenės vadovaujančias 
vietas paprastai ateina at
liekami. žmonės arba kitaip 
sakant tie, kurie prievarta 
įkalbinti neatsižvelgiant nei 
į jų sugebėjimą, nei į jų au
toritetą. Tai yra didelė 
bendruomenės problema, į 
kurią reikia atkreipti ypa
tingą dėmesį.

Žinome, kad. Velykų metu 
organizuojamos Studijų 
Dienos. Gerai, kad tų dienų 

i prograsmoje,,^,, įtrauktą įr.

bendruomenės klausimas. 
Be abejo, bendruomeninių 
problemų svarstybos galėjo 
užimti visą Studijų Dienų 
turinį. Praktiškai, gerai ir 
tas, nes čia būtų tik svars
tymas be legalių išvadų. 
Laimei, siais metais įvyksta 
ALB KrastiTarybos suva
žiavimas specialiai svarstyti 
bendruomenės reikalus. Kas 
bus tame suvažiavime pra
matyta, apie tai nesame gir
dėję, bet prileidžiame, kad 
dar nevėlu iškelti keletą 
svarstytinų reikalų. Is jų 
bene pats pirmasis klausi
mas būtų, kaip pakelti 
bendruomenės autoritetą, 
kad ji nebūtų nustelbta 
bendruomenės ribose vei
kiančių organizacijų. Šitas 
klausimas ypač svarbus, at
simenant, kad atskiros or
ganizacijos dirba konkretų 
darbą, o bendruomenė joms 
tik suteikia palankesnes są
lygas. Atsimintina, kad 
jokia ribota ir specialios 
paskirties organizacija ne
gali reprezentuoti visų 
lietuvių, ką gali ir net priva
lo pati Lietuvių Bendruo
menė kaip tokia. Be abejo, 
ieigu kokia nors organizacija 
savo veikla kiek pranašiau 
pasirodo vietiniame ar tarp
tautiniame forume, jau ji ta
riasi kalbanti už visus lietu

Amnesty International
; Nors ir kaip galima girtis 
f socialine ir technologine 

šiais laikais pažanga, bet vis 
tiek dar neišnyko pasaulyje 
žmogaus prievartavimas ir 
net persekiojimas už jo na
tūraliausias žmogaus teises, 
kaip laisvė tikėti, turėti savo 
nuomonę ir ją viešai išreikš
ti, protestuoti prieš visokias 

i neteisybes, vykdomas eko-
■ nomiškai pajėgesnių ar net 
| atitinkamo krašto organų. 
| Ypač tokiu prievartavimu 
Į pasižymi totalitarinės vals- 
i ’ ybės savo piliečių atžvilgiu, 
i kurios verčia savo piliečius 
: prievartos keliu paklusti 
I įvairiems, žmogaus teises 
j pažeidžiantiems potvar- 
' kiams, įstatymams, kurie
■ verčia žmogų eiti prieš jo 
i valią ir net sąžinę.
1 Amerikos Jungtinių Vals- 
I tyhių prezidentui J. Carte- 
i riui paskelbus šūkį už žmo- 
i gaus teises, tasai šūkis rado 
j palankaus atgarsio Vaka

ruose, bet juo labiau tuo ap- 
į sidžiaugė žmonės diktatūri

niuose kraštuose, kur žmo- 
! nės ypatingai jaučia tą vals

tybės arba dominuojančios 
partijos priespaudą. Ypač 

; tokia prievarta praktikuoja- 
i ma komunistų kontroliuoja- 
i muose kraštuose.

Kadangi demokratinių 
į valstybių galvos ar diplo- 
i matai tiesioginiu keliu nela- 
; bai gali kištis į kitų, kietojo 
i režimo kraštų vidinę sant- 
i varka, įsisteigė tarptautinė 

AMNESTY INTERNA
TIONAL privati organiza
cija. kurios pastangos, įtaka 
ir net moralinė parama pe- 

j ręina per valstybių ribas ir

vius. Toli gražu taip nėra. 
Neatsižvelgiant i narių skai-
čių jau pats vardas ją apri
boja: sportininkai gali kal
bėti savo srityje, skautai 
savo, katalikai savo, bet jo
kiu būdu jiems (kitų akimis 
žiūrint) nebus duotas kredi
tas, kad jie kalba už visus 
Australijos lietuvius. Tam 
yra Lietuvių Bendruomenė, 
kurios teisė ir pareiga re
prezentuoti visus lietuvius. 
Bet čia reikalinga (bent mū
sų tarpe) veiklos subordina
cija ir bendruomenės auto
riteto pripažinimas. Kodėl 
ALB Krašto Valdyba, pla
nuodama bendruomenės 
atstovų suvažiavimą, nega
lėtų bendruomenės reika
lams skirti viso suvažiavi
mo? Anksčiau girdėjome, 
kad bendruomenė neturinti 
jokių problemų, bet is tikrų
jų tas problemas gyvenimas 
vats iškelia ir privalu su jo
mis skaitytis ir spręsti.

Kiekvienu atveju, ne tik 
autoritetams, bet ir visai 
bendruomenei turėtų rūpėti 
bendruomenės autoriteto 
klausimas. Jis svarstytinas 
ir spaudoje, ir bendruome
nės padalinių susirinkimuo
se, ir pačiose viršūnėse, ats
kirose organizacijose, nes be 
bendruomeninio svorio 
mūsų veikla paliks be atra
mos ir užnugario kaip ruse
ną reikšmės neturį židiniai, 
kurių pastangos už
sibaigia tik savo natūraliose 
ribose. (v.k.)

pasiekia kalėjimų sienas, už 
kurių uždaryti sėdi ar kan
kinami sąžinės bei įsitikini
mų kaliniai. Netrukus šioji 
organizacija paplito po visus 
demokratinius kraštus ir 
pasidarė šiandie galinga ir 
toli siekianti moralinė jėga, 
su kuria ima skaitytis net ir 
didžiosios diktatūrinės ga
lybės. Amnesty Internatio
nal padalinių yra ir kiekvie
noje Australijos valstijoje. 
Šios organizacijos pastan
gomis jau yra išgelbėta eilė 
sąžinės arba politinių kalinių 
ne vien tik mažesnės apim
ties diktatūriniuose kraš
tuose, bet ir tokioje Sovietų 
Sąjungoje, kuri bendrai su 
niekuo nelinkusi skaitytis, 
tačiau ir ji dažnai skaitosi su 
jos moraliniu spaudimu, nes 
tokiai Sovietų Sąjungai ypač 
svarbu visuomenės nuomo
nė.

Amnesty International 
savo tiesioginiais uždavi
niais laiko: 1) kovoti už žmo
gaus teises, užstoti perse
kiojamuosius už jų politinius 
bei religinius isitikinimus; 2) 
palengvinti nuteistiesiems 
arba pastoti kelią teismams 
bei kitokiom žmogaus teises 
pažeidžiančiom institucijom. 
3) priešinasi mirties baus
mėms arba bet kokiems 
žmogaus pažeminimams re
miantis tarptautiniai pripa
žintais žmogaus teisių nuos
tatais. Nukentėjusiems tei
kia moralinę ir materialinę 
paramą be jokių rasės, reli
gijos ar politinių įsitikinimų 
skirtumų.

Amnesty International 
centras yra Londone, bet jos

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA 
"TALKA”

Duoda paskolas
lengomis sąlygomis pirkimui namų, automobilių, baldų, 
pastatymui garažų, namų remontui ir pagerinimui, verslo 
ir kitiems reikalams.

INFORMACIJAS TEIKIA TALKOS ĮSTAIGOS
LIETUVIŲ NAMUOSE:
MELBOURNE
44-50 Errol St., North Melbourne
pirmadieniais ir antradieniais 9-2 vai.,
šeštadieniais 10-2 vai., sekmadieniais 1.30-3 vai.
Telef. 328 4957
Po darbo vakarais P. Baltutis tel. 699 8419 : 

J. Šniras tel. 306 7095
ADELAIDE
6 Eastry St., Norwood
sekmadieniais 1 - 3 vai.
Po darbo vakarais V. Neverauskas tel. 277 1129

V. Baltutis tel. 422 093
SYDNEY
16-18 East Terrace, Bankstown
sekmadieniais 2-4 vai.
Po darbo vakarais M. Petronis tel. 789 3939

M. Šumskas tel. 708 2886

Prieš 30 metų
1949 metų pabaigoje tuo 

metu gyvavusi Australijos 
Lietuvių Draugija buvo su
šaukusi suvažiavimą, išrinko 
naują A.L. Draugijos Val
dybą ir drauge atšventė 
savo 20 metų gyvavimo su
kaktį. Tačiau 1950-jų metų 
pradžioje jau pačioje valdy
boje atsirado balsų Draugi
jai jungtis į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę (vėliau ši 
idėja prigijo ir tų pačių metų 
pabaigoje jau buvo formaliai 
įsteigta Australijos Lietuvių 
Benruomenė vietoj Austra
lijos Lietuvių Draugijos). 
Tokiu būdu šiais metais su
eina 30 metų, kai įsisteigė 
AL Bendruomenė.

Dabartinė ALB Krašto 
Valdyba šiuos metus pas
kelbė Australijos Lietuvių 
Bendruomenės metais, 
kviečia visus bendruomenės 
padalinius vienaip ar kitaip 
paminėti šią sukaktį, pagy
vinti bendruomeninę veiklą. 
Pati bendruomenės sukaktis 
numatoma paminėti Adelai
dėje Australijos Lietuvių 
Dienų metu, kur dalyvaus 
Pasaulio Liet. B-nės pirmi
ninkas inž. Vytautas Ka- 
mantas ir eilė kitų aukštų 
svečių iš užsienio.

skyrių yra visuose pasaulio 
kraštuose. Ir ši organizacija 
plečiasi tapdama didele mo
raline jėga, su kuria skaito
masi. Šiaip Amnesty Inter
national yra visiškai nepri
klausoma organizacija nei 
nuo vyriausybių, nei nuo 
politinių įtakų, nei nuo eko
nominiu. religinių ar ideolo
giniu įtaigojimų. Šios orga
nizacijos žinioje yra ir visa 
eilė lietuvių, kenčiančių už 
savo įsitikinimus Sovietų 
Sąjungoje. Jos pastangomis 
išgelbėta net nuo mirties 
sprendimų visa eilė kietojo 
režimo pasmerktų aukų vi
same pasaulyje. Šiai organi
zacijai gali priklausyti kiek
vienas, kuriam rūpi ginti 
žmogaus teises. Amnesty 
International veikia jau 
111-koje pasaulio kraštų su 
maždaug pusės milijono ak
tyviu narių.

*♦*
Ligi 1949 metų pabaigos 

Amerika tik vienintelė tu
rėjo atominės bombos 
monopolį, bet kai tų metų 
gale sovietai įvykdė pir
muosius atominius sprogdi
nimus, tas monopolis išslydo 
iš amerikiečių rankų. Tik 
1950 m. pradžioje britai 
paskelbė, kad amerikiečių 
atomines paslaptis išvogė ir 
sovietams išdavė šnipas E.J. 
Fuchs, kuris vėliau buvo su
imtas ir įkalintas. Taigi, jau 
virš 30 metų, kai sovietai 
turi atominę bombą. Per tą 
laiką visokios atominės ir 
kitokios amerikiečių karinės 
paslaptys byrėjo į sovietinę 
sterblę, kaip pro rėtį.

»♦*
Prieš 30 metų Mūsų Pas

togėje pasigirdo pirmieji 
balsai, kad reikalingi savi 
bendruomeniniai namai. Sa
vų namų reikalas jau buvo 
iškeltas 1949 metų A.L. 
D-jos suvažiavime ir pla
nuota įkurti vienus centri
nius Lietuvių Namus visai 
Australijai. Pagal provizori
nį projektą, tokie namai tu
rėtų būti dviejų ar daugiau 
aukštų. Tokie namai ano 
meto kainomis būtų kaštavę 
apie 13—15000 svarų.

***

Prieš 30 metų (1950 m. 
vasario 15 d. Nr.) Mūsų 
Pastogė buvo išleista su 
nauju antgalviu, kurį paruo
šė Kazys Gilandis. Prieš tai 
nuo pat pirmo numerio Mū
sų Pastogės buvo vartotas 
Jono Basčio sukurtas ant- 
galvis. Dabartinis Mūsų 
Pastogės antgalvis yra su
kurtas dail. Henriko Šal
kausko.

***
Taip pat prieš 30 metų 

(1950 m. kovo mėn.) Sydne- 
jaus lietuvių kapelionu pas
kirtas kun. Petras Butkus, 
prieš tai buvęs Bathursto 
pereinamos stovyklos kape
lionu. Prieš atvykstant kun. 
P. Butkui lietuviams religi
nius patarnavimus teikė 
kun. Jonas Tamulis, vėliau 
išvykęs į Ameriką.

***
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A.a. O. Saulaitienę pagerbiant
Kad J.A.V. praeitų metų 

lapkričio 15 d. mirė žymioji 
LSS narė - v.s. Ona Saulai- 
tienė, sužinojome metų pra
džioje, bet smulkesnės ži
nios atėjo daug vėliau. Bent 
trumpai a.a. sesės Saulaitie- 
nės biografinėmis žiniomis, 
surinktomis iš J.A.V. spau
dos, dalinuosi su broliais - 
sesėmis.

Gimė 1907 m. Panevėžyje. 
Studijavo Rygoje ir Londo
ne. Iš profesijos mokytoja, 
dirbo Šiaulių, Pagėgių, 
Kauno V-joje ir "Aušros” 
mergaičių gimnazijose.

Mokėdama anglų (ir kelias 
kitas) kalbą buvo vertėja 
1933 m. Palangos Sąskrydy
je, priimant R. Baden - Po- 
wellį ir 650 Anglijos skautų- 
čių vadovų-vių ekskursiją.

1934 m. buvo vyr. skaučių 
draugininke Šiauliuose. Vė
liau skaučių vietininkė Pa
gėgiuose ir nuo 1938 m. tun- 
tininkė Kaune. J.A.V., Wa- 
terburyje, kurį laiką buvo

A.S.S. leidiniai 

skaučių vietininkijos vieti
ninkė. Vokietijoje ir J.A.V. 
kelis kartus buvo ir LSS Ta
rybos narė.

1936 m. vasarą lankė tre
jus kursus (paukštyčių, 
skaučių ir vyr. skaučių) va
dovėms skaučių vadovių la
vinimo centre Fowlease, 
Anglijoje. Gavus iš paties 
autoriaus - Baden-Powell - 
sutikimą, knygą "Skautybė 
Mergaitėms” išvertė, sulie
tuvino ir papildė pritaikin
dama lietuviškąjai skauty- 
bei. Knyga išleista 1938 m., 
vėliau, Vokietijoje, ši svarbi 
skautamokslio knyga buvo 
išleista rotatoriumi, o II-ji 
laida buvo vėl išleista 
spaustuvėje. Yra išvertusi 
lietuvių kalbon ir daugiau 
B-P raštų.

Daugelį metų buvo Skau
tų Aido bendradarbė, o nuo 
1964 ir redakcijos narė. Į 
Skautų Aidą ir kt. skautiš
kus leidinius yra parašiusi 
kelis šimtus straipsnių 
bei studijų ideologijos, me
todų ir programiniais klau
simais; taip pat nemaža 
gamtos bei šiaip aprašymų 

ir pedagoginės beletristikos.
Už skautybei pašvęstą 

gyvenimą LSS, be kitų gar
bės žymenų, buvo apdova
nota Geležinio Vilko ordenu.

A.a. v.s. O. Saulaitienė 
išėjo į amžinuosius namus, 
palikdama giliame liūdesyje 
vyrą, v.s. Antaną Saulaitį, 
sūnų, v.s. Antaną, kunigą - 
jėzuitą ir dukterį, s. Marytę 
bei plačiąją lietuvišką skau- i 
tišką šeimą, bet ji dar ilgai 
gyvens mūsų atmintyje, 
kaip šviesus lietuvės skau
tės - vadovės pavyzdys.

Ilsėkis ramybėje, sese!

v.s. B. Žalys

RAJONO VADIJOJE

* Pagal nusistovėjusias ra
jone tradicijas, ten. kur ruo
šiamos Lietuvių Dienos, ten 
ruošiama ir dvimetė Aus
tralijos Rajono stovykla. Šis 
pageidavimas įneštas ir š.m. 
pradžioje vykusioje LSS 
Australijos Rajono vadovų 
sueigoje.

Sekančios rajoninės sto- 
i vykios, įvyksiančios 1981 m. 
i pradžioje, suruošimu rūpi

nasi Adelaidės "Vilniaus” 
i tuntas.
1

JMTQF 
■AIANCEJ

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fil. I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

PAS MUS IR KITUR

ADELAIDE

* Nuo kovo 15 d. Adelaidės 
"Vilniaus” Tunto tuntininkė, 
atsistatydinus v. sk. Laisvei 
Daugalienei, paskirta ps. 
Elena Bulienė, ilgametė šio 
tunto skaučių vadovė. Tunte 
veikia skaučių ■ skautų vie
netai ir sk. vyčių būrelis.

Tuntas ilgesnį laiką buvo 
reorganizacinėje stadijoje, 
bet dabar ryžtasi pajudėti, 
perorganizuojant vienetus, 
priimant naujus narius ir 
t.t.

* ASS Akademinės Skauti- 
jos Leidykla lig šiol išlei
dusi visą eilę knygų: Marijos 
Saulaitytės poezijos rinkinį 
VIENA SAULĖ DANGU
JE, gen. Stasio Raštikio at
siminimus - ĮVYKIAI IR 
ŽMONĖS; Nijolės Jankutės 
iliustruotą fantazinę apysa
ką KELIONĖ Į SEPTINTĄ 
STOTĮ ir apysaką jaunimui 
NUO DEVYNIŲ IKI PIR
MOS; Algio Sabaliausko 
NOTED SCHOLARS OF 
THE LITHUANIAN LAN
GUAGE; Dr. J. Gimbuto ir 
kt. paruoštą PROF. STE
PONO KOLUPAILOS MO
NOGRAFIJĄ; Romualdo 
Spalio apysaką Jaunimui 
GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIAI; Henriko Lu- 
kaševičiaus VIENAS MA
ŽAS GYVENIMAS; dabar 
Lietuvoje einančio rezisten
cinio leidinio AUŠRA I, II ir 
III-čias rinkinys; VYDŪNO 
LAIŠKAI SKAUTAMS; M. 
Radzevičiūtės apysaką 
BAISUSIS SENELIS; Dr.
Juozo Jakšto DR. JONAS 
ŠLIUPAS. Leidyklos knygų 
didesnė siunta yra pasiųsta 
ASS Įgaliotinio Australijoje, 
s.fil. Izidoriaus Jonaičio 
vardu. Sydnejaus ASS Sky
rius numato suruošti šių 
knygų pristatymo popietę 
Sydnejuje.

Lauželis, lauželis... Piešė Audronė Stašionytė

stovykloje prie Canberros. Dešinėje 
kun. P. Martuzas.

Baltijos Tunte pasidairus
LIETUVIŲ SKAUTŲ

VEIKLA CANBERROJE

Ateina eilė viskam, ir lai
kas visiem. Šiuo tarpu, dė
mesio verta Canberros 
skautuose išsivysčiusi veik
lumo dvasia. Sausio pra
džioj, tautinio mąsto sto- 

vykia įvyko 25 km nuo Can
berros, gamtos dėkingai ap
dovanotame Murrumbidgee 
paupy. Iš 120 dalyvių girdė
josi vien tik teigiami atsilie
pimai apie stovyklos prave- 
dimą, darbingą ir draugišką 
nuotaiką, o vadovams pagy
rimai. Canberriškiai, kurių 
dalyvavo virš 30, šitokio pa
sisekimo pasekmėj pajuto 
savo Baltijos Tunto stipru
mą, ir vietoj to, kad stovykla 
liktų jų veiklos kulminacija, 
rado naujo įkvėpimo veikti 
dar stipriau, siekti dar 
aukščiau.

Tai pozityviai nuotaikai 
viešpataujant, Canberroj 
vasario 8-tą dieną įvyko 
Baltijos tunto vyresniųjų 
skautų-čių metinis susirin
kimas. Pasibaigus paskauti- 
ninkės Audronės Kovals- 
kienės kadencijai ji pasi
traukė iš tuntininkės parei
gų. Susirinkimui pareiškus 
jai padėką, nauju tuntinin- 
ku išrinktas s.v. Romas Mi
niotas, ilgalaikis canbęrriš- 
kis, pasišventęs skautas, ir 
pajėgus, patyręs adminis
tratorius. Pagal įsteigtą 
tvarką, tuntininkas sudarė 
štabą pasikviesdamas šiuos 
asmenis savo padėjėjais: 

adjutantas s.v. Rika Sipavi
čius, sekretorė vyr. sk. 
Audronė Stepanienė, iždi
ninkė vyr. sk. Vida Howe, 
vyr. skaučių vedėja ps. 
Audronė Kovalskienė, vyčių 
vedėjas s.v. Ridas Daukus, 
draugininkai: vyr. sk. Rasa 
Mauragienė, ps. Mindaugas 
Mauragis, ūkio vedėjas ps. 
Mindaugas Mauragis, Tėvų 
Komiteto pirmininkė Sand
ra Bruzgienė.

Šiame susirinkime labai 
aiškiai pasireiškė nuomonė 
kad Canberros skautų veik
lai vadovautų du pagrindi
niai tikslai:

Pirmas: stipriai puoselėti 
skautavimo pagrindus mūsų 
jaunųjų skautų — vilkiukų, 
paukštyčių, gintarėlių ir 
aguonyčių — tarpe, paruo
šiant juos aukštesniem 
laipsniam. Tų jaunesniųjų 
Canberroj susibūrė palygi
nus daug, 30, kol vidurinio 
lygio skautų-čių beveik 
nėra. Numatytos du kart į 
mėnesį sueigos visiems jau
niesiems, su pilna programa 
įjungiančia visą eilę patyru
sių, energingų vadovų su 
savo įvairiais talentais. La
biausiai bus stengiamasi 
pramokinti praktiško skau-

tavimo. Šalia pir
mos pagelbos, pionieriškų 
pratimų ir kt., yra numatyta 
net kelios savaitgalinės, 
dviejų dienų iškylos po Can
berra! artimus kalnus, Brin- 
dabella Ranges. Kartu nu
matyta praplėsti tautini su
sipratimą, mokinant Lietu
vos istorijos, geografijos, 
liaudies meno, dainų, šokių 
ir kt. Ypač paminėtina, kad 
patiems jauniausiems, gin
tarėliams ir aguonytėms, 
sueigų metu, kol jų vyres
nieji broliukai ir sesutės 
mokinasi skautavimo, 
bus pravedamas vaikų dar
želis.

Tuo tarpu vyčiai ir vyres
nės skautės numato maž
daug kas mėnesį susirinkti 
gilesnėm, rimtesnėm disku
sijom, pražengiančiom gry
nai skautavimo ribas, ir sie- 
kiančiom daugiau akademi
nio lygio minčių pasidalini
mo.

Antras metų programos 
tikslas: pravesti pramoginę 
programą, ypač įtraukiant 
visų jaunesniųjų skautukų- 
čiukių tėvus. Tam tikslui 
sudarytas tėvų komitetas į 
kurį įėjo: Sandra Bruzgienė 
- pirmininkė. Adelė Gocen- 
tienė, Gražina Katauskienė, 
Geraldine Martišienė, 
Barbra Šilinienė.

Šitos programos pagrin
diniai užsibrėžimai:

Balandžio 13-tą: Atvely
kio gegužinė miške. Jaunes
nieji skautai ritens margu
čius (kiaušinius patys mar
gins savaitę prieš), aplankys 
Velykų bobutė ir 1.1.

Gegužės 4-tą: Motinos 
Dienos minėjimas, su jau
nesniųjų pasirodymu.

Birželio 7-tą: Canberros 
skautų balius.

Liepos 18-tą: jaunesniems 
skautams "Kaukių Balius" 
(Joninės).

Su tokia pilna programa 
matosi, kad Canberros 
skautai rimtai apsiima mo
kinti, auklėti ir vesti savo 
jaunimą "Dievo, Tėvynės ir 
Artimo” šūkio nurodytu 
skautavimo keliu, y
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Australijos Rajone
Rajonų vadovų sueiga 

įvyko sausio 12 d. naktį 
Canberros ’’Baltijos” Tunto 
suruoštos ’’Baublio" stovyk
los rajone. Dalyvavo: Mel
bourne "Džiugo”, Canberros 
"Baltijos”, Geelongo "Šatri
jos”, Sydnejaus "Aušros” 
tuntų ir Sydnejaus Senųjų 
Skautų Židinio atstovai. Su
eigą - posėdį pravedė Rajono 
Vadas. Tartasi rajoninės 
stovyklos, Ąžuolo - Gintaro 
Vadovų Mokyklų kursų, 
Australijos Lietuvių Skautų 
Fondo, vienetų registracijos 
ir kitais reikalais.

Kalėdų švenčių proga 
gauta sveikinimų LSS Aus
tralijos skautams bei vado
vams iš LSS Tarybos Pirmi
ninko, v.s.fil. Sigito Miknai- 
čio, LSS Tarybos Sekreto
riaus, v.s. Valentino Varno, 
LSB Vyr. Skautininko v.s. 
Vytauto Vidugirio, v.s. Vla
do Bacevičiaus ir kt.

JAUNŲJŲ VADOVŲ 
METAI. LSS Tarybos Pir
mininkas, v.s. S. Miknaitis, 
1980-sius metus paskelbė 
Jaunųjų Vadovų Metais. Jis 
sako: "Stenkimės šiuo laiko
tarpiu intensyviai lavinti 
jaunus vadovus ateities 
darbui: ruoškime kursus, 
suvažiavimus, seminarus ir 
pan. Bandykime perduoti 
jaunesniems tą skautavimo 
meilę, entuziazmą ir didelį 
pasitenkinimą, kurie išlaikė 
ir stiprino mus skautų vado
vų eilėse per visus praėju
sius lietuviškos skautybės 
metus.

Stenkimės: išgirsti jau
nųjų vadovų norus, suprasti 
jų gyvenimo pažiūras, nai
kinti laiko pastatytas galvo
senų sienas.

Išmokime pasitarti su 
jaunesniais vadovais, kad jie 
pasitikėtų mumis, o mes su
prastume juos.

Dėkime pastangų iškelti 
jaunesnių vadovų darbus ir 
atsiekimus, juos įvertinti ir 
toliau skatinti jų energiją 
Sąjungos gerovei.

Broliai, sesės, stiprėkime 
dirbdami kartu!”

LITUANUS. The Lithua
nian Quaterly 1979, vol. 25, 
No. 4.

Tai pereitų metų paskuti
nis (4-tas) numeris. Turinys: 
A. Klimas, dvi užbaigtos en
ciklopedijos; Alicje Bend- 
narezuk — baltų nacionali
nių rūbų išlikusios formos; 
M. Kupčinkas apie Simą 
Kudirką. Seka knygų 
apžvalga ir 25—jo tomo tu
rinys.

Lituanus metams kainuo
ja 10 dolerių (keturios kny
gos). Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Lituanus, 
6621 S. Troy, Chicago, Ill., 
60629, U.S.A.

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją neatsilygindamasl
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MELBOURNO
JAUNIAUSIEJI

"Džiugo” tunto vilkiukų 
Gedimino draugovė nors ir 
nedidelė skaičiumi, bet judri
- dirba, žaidžia, mokosi - vie
nu žodžiu skautauja, kaip ir 
reikia tokio amžiaus vyru
kams. Draugovėje yra 7 vil
kiukai ir 3 kandidatai. Suei
gos vyksta kiekvieną pirmą 
mėnesio šeštadienį Lietuvių 
Namuose.

Praėjusi pavasarį buvo 
suruošta savaitgalinė iškyla
- stovykla Wonga Parke, 
kuri praėjo su pasisekimu. 
Šiemet suruošta iškyla į Ka
pitono Cook’o namelį (origi
nalus kap. Cook’o šeimos 
namelis, pervežtas iš Angli
jos ir pastatytas viename 
Melbourne parkų), drauge 
su paukštyčių draugove, o 
lapkričio 3 d. buvo suruošta 
iškyla į Melbourne zoologi
jos sodą.

ps. Jūratė Šimkienė 
draugininke

SYDNEY

* Sausio 26-28 d.d. įvykusio
je Sydnejaus egzilų skautų 
džiamboretėje lietuvius 
atstovavo 24 skautų-čių 
kontingentas, 
vadovaujamas t.n. Vidos Vi- 
liūnaitės. Džiamboretė su
ruošta Sydnejaus "Aušros” 
Tunto stovyklavietėje, Ing- 
leburne, N.S.W. Tarptauti
nėse skilčių varžybose lietu
vaitės laimėjo antrą vietą.

ENERGIJOS KRIZĖ
V. Baltutis

Šiandien vienas iš labiau
siai naudojamų žodžių, viso
se pasaulio kalbose, yra 
energija. Ir atrodo, kad pa
saulį gali išgelbėti tiktai 
energija. Iš ryto vos pravė
rus akis, radijas pradeda 
kasdieninę maldą — energi
jos krizę. Laikraščiai, pra
dedant vedamuoju, baigiant 
sporto žiniomis, kalba apie 
energijos krizę, iš visų pra
našavimų atrodo, kad ener
gijos stoka už keletos metų 
paaštrės, o žmonės atvirai 
prikaišioja, kad jau kai kam 
energijos trūksta šiandien. 
Tyliu dantis energingai su
kandęs, bandydamas galvoti 
priešingai, bet metai neat-

Apskaičiuojama, kad rei
kia trijų akrų dirbamos že
mės, kad išsilaikytų vienas 
žmogus. Pagal šios dienos 
gyventojų skaičių žemėje 
vienas akras turėtų išlaikyti 
apie porą žmonių. Tačiau 
reikia atsiminti, kad iki da
bar tik vienas dešimtadalis 
naudingos žemės pasaulyje 
tebėra dirbama žemė.
psl. 4

* Kovo 2 d. įvykusioje Ka
ziuko mugėje aušrietės 
skautės dirbo virtuvėje 
maitindamos išalkusias mi
nias, vyr. skautės buvo iš- 
stačiusios savo prekystalius 
su įvairiausiom prekėm o 
akademikės suruošė loteri
ją. Apie brolius korespon
dentui taip ir neteko ką nors 
sužinoti.

* Skautų Vyčių Geležinio 
Vilko Būrelis kovo 8-9 d.d. 
suruošė nuotykingą iškylą 
Currawong apylinkėse (prie 
Nowros). Dalyvių - berods, 
12. Girdėti, kad labai sekėsi 
žūklė, o tų žuvų skanumas 
negirdėtas...

B.Ž.

* Sydnejaus egzilų skautų 
plaukimo karnavalas įvyko 
kovo 2 d. Birrongo olimpi
niame baseine. Dalyvavo 12 
sesių ir 14 brolių: ir sesės, ir 
broliai laimėjo trečią vietą 
(iš septynių dalyvavusių 
tautybių).

Aukso medalius už pirmas 
vietas gavo: Vida Viliūnaitė, 
Vida Bliokaitė, Kristina 
Cox, Tomas Pullinen. Skau
tės laimėjo žemiau 16 m. es
tafetę (V. Bliokaitė, J. Sta- 
šionytė, R. Šepokaitė, L. 
Bieliūnaitė) ir virš 18 m. es
tafetę (V. Viliūnaitė, V. 
Bliokaitė, K. Cox, I. Bieliū
naitė) — nors trys iš jų 
18-kos neturėjo. Skautai lai
mėjo žemiau 18 m. estafetę 
(R. Jurkšaitis, A. Vingilis, 
T. Pullinen, M. Šepokas). 
Taip pat daug antrų ir trečių 
vietų.

Bendrai paėmus aušriečiai 
pasirodė labai gerai.

Gražus būrys lietuvių 
tėvų — žiūrovų suteikė ge
ros nuotaikos. t> d

laidūs, slegia vis sunkesnė 
našta, taip kad kartais pa
junti energijos stoką dabar 
ir tik pasisėmęs jos stikle, 
blaiviai gali žvelgti ateitin.

Sekmadienį visa šeima 
susėdome, kas tiktai išimti
nais atvejais pasitaiko, pasi
kalbėti dėl energijos tauso
jimo. Pirmiausia, kaip jau 
įprasta visose šeimose, pra
bilo žmona, įnešdama eilę 
pasiūlymų. Girdi, nuo ryt 
dienos darban kūnioji pės
čias, net dviračio neleido 
naudoti, kadangi šią prie
monę reikalinga palikti tik
tai bėdos atvejams. Visus 
elektros įrengimus, įskai
tant ir mėsai malti mašinėlę, 
išjungti neribotam laikui, 
paliekant tiktai žmonos lo
voje elektrinę paklodę, tele
viziją ir spirito pripiltą bur
bulą, kuriame kyla kleckai 
ir leidžiasi, kad vėlei pakiltų. 
Į šį burbulą visi žiopsome, 
mat, tai geriausias vaistas 
nervams nuraminti. Ir juo ji 
toliau kalbėjo, juo daugiau 
įvairiausių sutaupymų ir 
taupymų atrado. Jai nutilus, 
pasiūliau statyti ant stogo 
vėjo mašiną-malūną, nes 
paskutinėmis dienomis pūtė 
toks stiprus vėjas, kad būtų 
pripūtęs energijos visiems 
metams.

Vaikai siūlė naudotis na
tūraliomis dujomis. Man 
šyptelėjus, kietas žmonos 
žvilgsnis sulaikė nuo toli
mesnio pokalbio apie šį labai 
svarbų energijos šaltinį.

Kadangi energijos krizė 
apima visą pasaulį, tai kaip 
ir visuomet tokio plataus

Ir sumainė žiedelius...
BRISBANE

Brisbanėj kada tylima tai 
tylima, bet jei pajudama, tai 
tuos pajudėjimus pavadinti 
eiliniais būtų neatleidžiamas 
griekas.

Taip ir šį kartą —■ kovo 
8-tą dieną čia įvyko labai 
šaunios vestuvės, kada mel- 
burniškis Algimantas Milvy
das sumainė žiedelius su 
brisbaniente Katryna Eini- 
kyte. Buvo graži šeštadienio 
popietė ir mūsų per eilę me
tų lietuviškoms pamaldoms 
naudojama šv. Marijos baž
nytėlė vos talpino vestuvių 
dalyvius bei atsilankiusius 
vietinius pasigėrėti ne? vien 
gražia jaunųjų pora,’ bet 
kartu ir labai vykusiai suor
ganizuotomis jungtuvių 
apeigomis.

Jaunuosius sujungė mūsų 
kapelionas kun. Dr. P. Ba- 
činskas ir pasakė jautrų pa
mokslą. Vietinis choras su
telkęs visas galimas pajėgas 
savo darniai bei galingai 
nuskambėjusiomis 
giesmėmis, neatrodo, kad 
apvylė jungtuvių dalyvius. 
Kasgi iš choristų jei ir neda
lyvavusių vestuvėse galėjo 
atsisakyti patalkininkauti 
giedojime ypatingai visų 
mūsų pamiltai jaunajai, kuri 
čia netik gimė ir augo, bet 
kiek paūgėjusi šoko tautinių 
šokių grupėje, dainavo ir net 
vadovavo mergaičių dainos 
grupei ir galiausiai grojo 
vargonais mūsų pamaldų 
metu. Tarp kito ko, buvo la
bai malonu nevien su jauni
mu, bet ir su senimu. Bet 
štai ’’negailestingas” Mel- 
bournas jau ją penktąją gė
lelę iš mūsų nedidelio darže
lio ėmė ir išrovė! Apie Algi- 

užsiėmimo dalykai pradeda
mi mažiausioje žmonijos ce
lėje — šeimoje.

Taupymas prasidėjo nuo 
pirmadienio. Iš pat ryto visi 
sukilę rengėmės tamsoje, 
kad tik mažiau sunaudojus 
elektros energijos, o tamso
je rengiantis įvyksta labai 
keistų dalykų, kuriuos die
nos šviesoje išvydęs negali 
nesišypsoti. Vaikai sumaišė 
batus ir mokyklines unifor
mas, o aš nuvykau darban 
žmonos bliuzele apsivilkęs ir 
Staniku priveržęs stambė- 
jančią vidurinę priekinio 
kūno dalį — pilvą. Bendra
darbiai stebėjosi tokiu stai
giu mano sumoteriškėjimu, 
bet supratę energijos tau
pymo svarbą, priėmė gana 
rimtai.

Visa savaitę išgyvenome 
energijos taupymo ženkle. 
Verdant žmona naudojo ma
žą liepsną, kad tik mažiau 
dujų sudeginus. Pora kartų 
teko valgyti nevisiškai iš
virtą maistą ir visa šeima 
išeikvojome daug energijos 
lakstydami į patogumus. Bet 
energijos taupymo manija 
dėl to nesumažėjo, nes pagal 
patarlę: — kur kerta medį 
ten ir skiedrų būna.

Vakarais sėdėjome šal
tuose kambariuose mažai 
elektros lemputei spinksint. 
Vaikai pradėjo nerimauti ir 
abejoti mūsų energijos tau
pymo procesu. Jie vis bandė 
įtikinti, kad taupydami tik
tai mes, energijos proble
mos neišspręsime. Reikalin
ga, kad visi taupytų. Nuta
rėme eiti per namus, bandy
dami įtikinti reikalo svarbu
mą. Visa šeima, lyg tie 
Dievo liudytojai, pradėjome 
nuo artimųjų kaimynų. Pir
masis kaimynas italas. 
Aiškinau vienaip ir kitaip 

■ jisai žiūri į mane kvailomis

mantą negalime daug ko 
pasakyti, nes dauguma iš 
mūsų jį pirmą kartą ir te- 
matėme per minimas vestu
ves, bet jojo visais atžvil
giais malonumu dvelkenti 
asmenybė nuramino ir tuos 
labai beapgailestaujančius 
Katrynos. Visi žodžiuose ir 
širdyse vien linkėjo — Dieve 
tik padėk taip gražiai atro
dančiai porai.

Grįžtant prie vestuvinio 
pokylio, kuris vyko Camp 
Hill Bowls Club svetainėje. 
Gana erdvę salę ir vėl veik 
perpildė nevien brisbanie- 
čiai, bet, taip pat svečiai 
užplūdę veik iš visų mūsų 
didžių kolonijų. Beabejo, iš 
kitur vyravo melburniškiai. 
Leiskite paminėti bent as
meniniai ar iš Spaudos labai 
žinomas sesutes Prašmutai- 
tes, p. Statkienę, bei jaunojo 
tėvelių daug giminėlių bei 
draugų, taip, kad jūsų ko
respondentas negalėjo

visų atsilankusių pavar
des atsiminti.

Jaunosios tėvelis ne tik 
lietuvis, bet ir žemaitis, jos 
mama anglų kilmės, bet, 
kaip viskas tapo iš gilumų 
širdies kartu sudėta, vestu
vinė puota buvo aprūpinta 
valgiais ir nugėrimais, ką 
šiame sviete bebuvo 
galima išgalvoti. Taip skam
bėjo lietuviškos dainos iki 
vėlyvo vidurnakčio.

Jaunosios mestos gėlės 
atiteko aštuonių metų mer
gaitei, kuri tikrai turės pro
gos kada nors ištekėti. Vy
resniųjų mergaičių veidai 
neatrodė laimingi... ir vėl 
grįžtant prie puotos, daug 
gražių sveikinimų buvo iš 

. kalbėjusių tarpo pasakyta, o 
j telegramos ir laiškai atplau- 
I kė net ir iš Lietuvos, bei kitų 
I pasaulio kraštų. Su visų 
Į bendra daina "Eisim brole

liai namo, namo” taip ir už- 
! baigėm nenoriai skirstyda

miesi į savus namelius. Ir šia 
i proga tegu būna leista pa- 
: linkėti jaunąjai porai amži

nos ištikimybės vienas ki- 
j tam, o labiausiai Aukščiau

sio palaimos jiedviem ir jųjų 
būsimam atžalynui.

klimelis

akimis ir šypsosi. Žmonai 
paplojo ranka per pečius: 
’’She is alright’’. Pradėjau 
rodyti rankomis, bet kaip tu 
parodysi rankomis energiją. 
Rodžiau į elektros laidus, į 
prie namo stovinčią mašiną. 
Jau atrodo suprato, net ir 
akys jo nušvito:

— Yes, very good, electric 
car, very good...

Numojau ranka ir nužy
giavome prie sekančio 
namo. Neseniai čia namą 
pirko lietuviai, todėl tikė
jausi, kad neturėsime jokios 
bėdos. Tautietis atidarė du
ris ir man nespėjus žodžio 
ištarti drėbė:

— Be reikalo gaišinate 
laiką ir energiją! Niekam 
nieko neaukoju, balsuoju už 
ką noriu, esu apsidraudęs 
net nuo žmonos pabėgimo, 
pirkti irgi nieko nežadu...

— Aš norėjau dėl energi
jos...

Tautietis energingai už
trenkė duris, duodamas su
prasti, kad pokalbis baigtas.

Baldojome į kiekvienas 
duris iškeldami energijos 
krizę, bet visur atsakymas 
buvo panašus:

— Be reikalingai eikvojate 
energiją...
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BEGINKLĖ
PASAULIO GALYBĖ

Atkelta iš psl. 1
Kodėl įvyko toks didelis 

nuomonių pasikeitimas 
Amerikoje? Kai kurie teigia, 
kad visam tam kelią paruošė 
du Jonai: prez. John F. 
Kennedy ir popiežius Jonas 
XXIII-sis. Po prezidento 
Kennedžio amerikiečių pa
žiūra į katalikus pasikeitė 
teigiama kryptimi: katalikai 
nebeatrodė tokie baisūs ir 
neobjektyvūs (tik Vatikano 
klapčiukai), kai anksčiau po
piežius Jonas XXIII-sis ati
darė Vatikano duris į pasaulį 
ir pradėjo veikti ne kaip bu
vusieji jo pirmtakūnai, ame
rikiečiams nesuprantami 
popiežiai užsidarėliai, bet 
kaip paprastas ir geras, 
vargšais besirūpinąs 
žmogus, mėginąs surišti žmo
niją meilės ryšiu. Nemažiau 
demokratiškas pasirodė Jo
nas Paulius I-sis, Bažnyčiai 
vadovavęs tik 23 dienas, bet 
ir per tą laiką spėjęs paju
dinti amerikiečių širdis. Jis 
davė Jonui Pauliui II-jam 
kryptį: šiais laikais Bažnyčia 
neturi būti atsiskyrusi ir 
laukti, kol žmonės ateis, bet 
ji pati turinti eiti į žmones.

Dabartinis popiežius tai ir 
vykdo. Spėjama, kad kai 
kuriems kunigams nebus 
lengva sekti jo pėdomis. Šio 
popiežiaus pasirinktą kelią 
eiti į žmones kai kurie vadi
na tikruoju Katalikų Bažny
čios atgimimu. Vienas žy
das, stebėjęs popiežiaus 
lankymąsi Ausschwitze, pa
sakė: "Jei šis popiežius tada 
būtų buvęs Vatikane, tiek 
žydų nebūtų žuvę nuo vo
kiečių rankos.” Dabartinis 
popiežius, tada dar jaunas 
kunigas Lenkijoje, viešai 
priešinosi žydų žudymui ir 
kai kuriuos net išgelbėjo. 
Kai iškilo vietnamiečių ir 
kambodiečių tragedija, kitas 
žydas apgailestavo, kad po
piežius efektyviau neįsijun
gė į jų gelbėjimo procesą. Jo 
nuomone, jis turėjęs nuvyk
ti į stovyklas ir pabudinti 
pasaulio sąžinę. Esą, žmonės 
jo asmenyje norį matyti pa
saulio vadą, besirūpinantį 
visais be išimties. Tokia ak
cija jam būtų davusi visuo
tinį pripažinimą. Garsusis 
amerikietis pamokslininkas 
evangelistas Billy Graham šį 
popiežių pavadino ne tik ge
ru žmogumi ir dvasiniu va
du, bet ir didvyriu. Jį stebi
nusi popiežiaus drąsa Mek
sikoje ir Lenkijoje: jis ten 
elgėsi kaip norėjęs visai ne 
pagal tų kraštų nustatytą 
tvarką. Meksijoje jis buvo 
nuvykęs ne tik į vargšų lan
dynes, bet ir prie kalėjimo. 
Kaliniai padėkodami jam iš
kėlė iškabą — "ačiū už ap
lankymą". Nemažesnę drąsą

popiežius parodė ir nuvykęs 
į Turkiją, apgyventą musul
monų. Jo patarėjai nuo šios 
kelionės ji atkalbinėjo, nes 
musulmonai yra įniršę 
(Khomeini pradėjus didelę 
propagandą prieš amerikie
čius ir jų sąjungininkus). 
Popiežius į tai atsakė, kad 
meilė yra stipresnė už visus 
pavojus. Taip pat ir Ameri
koje, kurią jis ne tik pagyrė, 
bet ir nurodė jos silpnąsias 
vietas. Jis neįsakinėjo tikin
tiesiems kaip koks diktato
rius, bet tik nurodė teisingą 
kelią ir savo teigimų neatsi
sakė kai kuriems įrodinėjant 
pažangesnes versijas. Kai 
kurie amerikiečiai jį pavadi
no ne tik populiariu, bet ir 
galingu pasaulio vadu. Jis 
paprašė dvi besiginčijančias 
Libano katalikų grupes pa
leisti viena kitos įkaitus, ir 
kitą dieną jie buvo paleisti. 
Šito gal nebūtų pavykę taip 
greit padaryti nė prez. Car- 
teriui ar Brežnevui. Meksi
kos prezidentas pasakė: 
"Prez. Carteris turėtų su
prasti ir nesitikėti tokio pri
ėmimo, kokį mes davėm po- 
pežiui”.

Nors jau gerokas laiko 
tarpas praėjo nuo popiežiaus 
lankymosi Amerikoje bet ir 
dabar dar jo vardas vis mi
nimas TV pasikalbėjimuose, 
diskusijose ir t.t. Garsioji 
italų artistė Sofija Loren 
paklausta, kaip jai patinka 
popiežius neitalas, ji pasisa
kė esanti praktikuojanti ka
talikė ir pareiškė, kad ji my
linti popiežių — jis esąs ste
bėtinas žmogus ir stebėtinas 
Bažnyčios Vadas. Kai po po
piežiaus kalbos Jungtinėse 
Tautose Barbara Walters, 
kuri rodos, yra žydė, buvo 
pristatyta popiežiui, jis pa
vadino ją garsiausia pasaulio 
korespondente. B. Walters 
prisipažino, kad popiežiaus 
veide spindįs gerumas yra 
kažkas nepaprasto. Į klausi
mą, ar bent vienas kitas pa
saulio žmogus pajėgia sveti
mame krašte sutraukti to
kias minias, neabejodama 
atsakė — joks kitas, joks ki
tas!

Billy Graham nurodė šią 
popiežiaus magnetizmo 
priežastį: "Popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo asmenyje 
žmonės įžiūri tas savybes, 
kurių jie yra pasiilgę ir ku
rių jie ieško”. Jauni ameri
kiečiai pripažįsta, kad po
piežiaus įtaka yra labai ir la
bai toli siekianti. Vienas TV 
religinės programos vedėjas 
babtistas apie popiežių taip 
išsireiškė: "Iš šio asmens 
dvelkia meilė ir jausmas, 
kad mes visi esame viena 
šeima Kristuje. Esu įsitiki

Tbe Sydney Morning Herald. Mar !ž 1980

nęs, kad šis popiežius suves 
katalikus ir protestantus į 
vieną Bažnyčią”.

Popiežiaus kelionės tiks
las į Turkiją irgi buvo pana
šus — užmegsti ryšį su Isla
mo išpažinėjais ir suartėti su 
rytų apeigų ortodoksais, su 
kuriais buvo išsiskirta 1054 
metais ir tik po 1965 m. pra
dėta mėginti ryšius atnau
jinti. Jonas Paulius II yra 
pirmas popiežius, dalyvavęs 
rytų apeigų pamaldose. 
Islamo išpažinėjų yra apie 
575 milijonai — po katalikų 
didžiausia religinė grupė. 
Todėl popiežius ir vadina
mas tiltų tarp tautų ir reli
gijų statytoju.

Ateinančiais metais jis 
planuoja aplankyti didžiau
sią Pietų Amerikos katalikų 
kraštą — Braziliją, netrukus 
Filipinus, o vasarą gal ir 
olimpijadą Maskvoje. Olim- 
pijados komitetas svarstąs 
tą klausimą, tik nesą tikra, 
kaip į tai reaguos Sovietų 
Sąjunga. Popiežiui lankantis 
Lenkijoje vienas iš raudo
nųjų (kareivis ar policinin
kas) sarkastiškai užklausęs 
Kruščiovo žodžiais — kiek 
divizijų turįs popiežius, ko
mentatorius pastebėjo, kad 
vien Meksikoje vienoje vie
toje buvo 5 milijonai, Airi
joj, Amerikoje, Lenkijoje ir 
kituose kraštuose irgi mili
jonai, viso apie 700 milijonų 
karių! (tiek katalikų pasau
lyje). Be to dar ir nekatali- 
kai, jį laiką savo vadu. Ko
mentatorius, nagrinėdamas 
prisiminimus iš Lenkijos 
teigė, kad raudonųjų parei
gūnai norėjo popiežių sulai
kyti nuo opiumo propagan
dos skleidimo, bet padėtis 
buvusi tiek įelektrinta, kad 
jie bijoję popiežių paliesti. 
Jie buvę visai pasimetę, vi
siškai nežinoję, ką tokiu at
veju daryti. Taigi, ar šis po
piežius nelaikytinas pasaulio 
galybe?

Pavasario linksmybes
(iš poemos ,,Metai“)

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės, 
šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo, 
Ir putodama sniegs visur i nieką pavirto. 
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė 
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. 
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, 
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. 
Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdama, 
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo 
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs, 
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.

žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės. 
Varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms, 
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. 
Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų 
Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko 
Ir ponus taip, kaip būrus, įgelt išsižiojo. 
Bet ir bitais jau šeimyną savo pabudint 
Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n’užsimiršo. 
Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo 
Ir lakstydami su birbynėms žaisti pradėjo; 
O vorai kampuos sėdėdami verpalus audė 
Irgi -medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė. 
Bet ir meškos, ir vilkai šokinėdami džiaugės 
Ir suplėšyt ką tylcms į pagirį traukės.

Ale kokie dyvai — nei viens iš didelio
pulko 

Verkdama ar dūsaudams mus lankyt nesu
grįžo; 

Ne! ne verkt, bet linksmintis visi susirinko; 
Nės darbai žiemos visur jau buvo sugaišę 
Irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė.

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

Karališka gromata, jog nė viens nuo pirmos dienos 
paukšlėkio (rugpiūčio - A.K.) mėnesio... vyžas ant savo 
kojų drįstų turėti. ( Šiuo įsaku uždraudžiama Prūsijoje 
avėti vyžomis. Vietoj vyžų kiekvienas gyventojas turi 
dėvėti Prūsijoje pagamintas kurpes. Už įsako nevykdy
mą nusikaltusieji bus baudžiami rykštėmis). Pasirašė 
Pritzkus Willus.

METAI: VASAROS DARBAI

Mes, lietuvninkai vyžoti, mes nabagėliai 
Ponams ir tarnams jų, rods, prilygti negalim: 
Bet ir poniškas ligas kentėt neprivalom.

METAI: RUDENIO GĖRYBĖS

O Jons su Lauru, dailias vyžas nusipynę, 
Rėdės ir svodbon keliaut kuinus pažabojo.

Ak! Kur dingot jūs, lietuviškos gadynėlės, 
Kai dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo 
Ir nei kurpių nei sopagų dar nepažino, 
Bet vyžas, kaip būrams reik, nešiodami gyrės. 
Ogi dabar, gailėk, Dieve: tik gėda žiūrėti, 
Kad lietuvninkai, kaip vokiečiai, sopaguoti 
Ar su kurpėms rudenį ant Česnių pasirodo.

Steigiamasis susirinkimas
(Iš A.J.K. — Skyriaus kronikos)

Suvažiavom pas Petrą iš 
visų keturių kampų: trys 
šeimynos ir tas vienas vien
gungis.

Mavis Petriene, ar svei
ki?" užklausus, į virtuvę 
nuskubėjo, puodais — kep
tuvėmis barškinti. Beryl Al- 
gienė, mažąjį Linuką lovoje

Kristijonas Donelaitis

(parinko A.K.)

saugiai apkamšius, išspruko 
jai padėti. Nedelsdami laiko, 
mes, gimę lietuviais, pasi
skirstėme pareigomis.

Adomas sėdo pirminin
kauti; Petras pasitenkino 
"vice” kėde; Jonienė pareiš
kė, būsianti iždininke; Sta
sys, Algį į pagalbą pasikvie
tęs, užėmė revizoriaus vie
tą; Jonas su Petronėle tai
kiai pasiliko "nariais", gi 
man, Adomienei, atiteko 
sekretorės paišelis.

— Kaip nutarta... — pra
dėjo Adomas.

— Nutarta? — pertraukė 
Petras. — Nutarti dar nieko 
nenutarėm. Sakyk: susirin
kom aptarti.

— Kam kimbi prie žodžių?
— susiraukė Jonas. — Visi 
juk puikiai žinom, dėl ko pas 
tave suvažiavom.

— Nebūtų demokratiška,
— neatleido Petras. — Rei
kia pagal taisykles.

— Užmiršk tą demokrati
ją! — kiek aštriau subarė 
Jonas.

— Tai tu, brolyti, vis dar 
fašistas? — pyktelėjo Pet
ras. — Stebėtis reikia, kad 
mūsų žmonės tiek metų kul
tūringame krašte išgyvenę, 
nieko, nič nieko neišmoko.

— Kultūringame krašte? 
Ha, ha, ha, — nusijuokė Sta
sys. — Argi tu arklių lenk
tynes, na, ir, žinoma, kriketą 
kultūra laikai?

— Vistiek tai geriau, negu 
tavo "gimtieji kraštai", 
"plačios tėvynės" ansambliai 
ir kitokios panašios "kultū
ros”, — pakėlė balsą Petras.

— Aš pažangiai galvoju ir 
nuo seno lietuviško kamieno 
nenoriu atskilti. — kaip iš 
knygos išdrožė Stasys.

— Pažanga! Kamienas! — 
vis pikčiau rūstavo Petras.
— Nejaugi tu toks... toks 
stupid, kad nesupranti?

— Ne "stupid", kvailas — 
pataisė ramiai Petronėlė, — 
nes jeigu lietuviškai kalbam, 
kalbėkim taisyklingai.

— Aš asmeniškai, he-em
. Nukelta į psl. 6
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Darbininkai pirmieji 
protestavo

Iš sovietų veiksmų maty
ti, kad jie dar tikisi juodao
džių ir darbininkų revoliu
cijos Amerikoje. Žemiau 
nurodomi pavyzdžiai yra 
akivaizdus ženklas, kad bent 
artimoje ateityje to neįvyks. 
Tokia yra ir daugumos poli
tiką sekančiųjų nuomonė. 
Jei ir vyks Amerikos visuo
menės posūkis į kairę, tai jis 
vyks evoliucijos, o ne revo
liucijos keliu: visi čialatvirai 
gali reikšti savo nuomonę, 
rinkti ką nori ir t.t. Gi radi
kaliosios grupės čia yra labai 
nežymios mažumos.

Afganistano užėmimas ei
liniam žmogui buvo netikė
tas, bet daugiau neįtikėtinų 
dalykų įvyko ne invazijos 
metu, bet po jos. Pav., di
džiausia reakcija Amerikoje 
buvo patirta ne iš turtuolių, 
kurie daugiau komunizmo 
turėtų bijoti, bet iš darbi
ninkų! 116 000 uosto darbi
ninkų rytiniame Amerikos 
pakraštyje atsisakė aptar
nauti Sovietų Sąjungos lai
vus. Aerodromų darbininkai 
neaptarnavo ir net neįsileido 
sovietų lėktuvų. Kai užsi
kimšo uostai, pats preziden
tas turėjo prašyti, kad ap
tarnautų nors tuos laivus, 
kurie buvo užblokavę uostus 
ir pakrauti tas prekes, ku
rios buvo neuždraustos iš
vežti. Darbininkai pasirodė 
patys didžiausi patrijotai. 
Milijonieriai skundėsi, kad 
dėl grūdų embargo jie turės 
mažiai pajamų, jaunuoliai 
buvo nepatenkinti, kad jie

Steigiamasis...
Atkelta iš psl. 5

— atsikosėjo Algis, — į šitą 
reikalą kitaip žiūriu. Žodis 
toks, ar anoks; kalba ta, ar 
kita — svarbu, kad lietuviš
kai galvojam...

— Eik, eik , sūnau! — su
draudė jį Petronėlė. — O 
kaip tu lietuviškai galvosi, 
kalbos nemokėdamas? Todėl 
ir rūpinausi, kad grąžai iš
moktum. Ir anūką mokinsiu. 
Tik su marčia kiek sunkiau, 
labai jau negabi kalboms.

— Ar jau pabaigėt bar
nius? — paklausė Adomas.
— Susirinkom, rodos, Bend
ruomenės skyriaus steigimą 
aptarti, o ne peštis. Tautie
čiai. daugiau tolerancijos 
reikiaLJuk mes ne kokie, 
prietaruose paskendę, kle
bono "klapčiukai”...

— Iš Bažnyčios juokiesi?
— stryktelėjo kaip įgelta 
Jonienė. — Tu bedievis? Tai 
tu — nelietuvis!

— Nelietuvis?! — pirmi
ninko orumą užmiršęs, 
pašoko Adomas. — O tavo 
*’šventus" prosenelius pa- 
kračius, kažin ką surastum.

— Ar mane šaukėt? — 
prabilo (angliškai) Mavis, 
tarpduryje atsiradusi.

— Ne, ne — atsakė jai 
Petronėlė, — gal tik per 
garsiai kalbėjom. So sorry!

Jonienė kaž-ką sau pano
sėj sumurmėjo, Adomas į ją 
pažvairavo, o Petras rimtai 
pasiteiravo:

— Adomiene, tu atžymi 
posėdžio eigą. Kur gi mes 
sustojom?

— Prie: "susirinkom ap
tarti Bendruomenės sky
riaus steigimo", — atsakiau 
svariu, sekretorišku tonu.

— Tai mes vis dar vietoj! 
Mūsų Pastogė Nr. 11, 1980.3.25, psl. 6

turi eiti registruotis. Nau
dotis krašto patarnavimais 
ir prabanga nori kiekvienas 
jaunuolis, bet kai ateina lai
kas savo valstybei atlikti 
pareigą - jie norį pabėgti į 
kitus kraštus. Tuo tarpu 
darbininkai pasakė, kad yra 
atėjęs laikas maurojantį bu
lių kur nors sustabdyti. Jie 
nutarė tai daryti, jei dėl to 
jie būtų net atleisti iš darbo. 
Darbininkų unijos anksčiau 
buvo didžiausi komunistų 
lizdai, bet pora reiškinių 
juos pakeitė ir dabar komu
nistai yra tik mažumoje. 
Pirmas jų - darbininkai pa
matė, kad tas išgarbintasis 
darbininkų "rojus” kituose 
kraštuose nėra nei viliojan
tis nei toks, kokiu jis yra 
propaguojamas. Antras - di
džiausią įtaką darbinin
kams turėjo pagrindinių 
unijų vadas neseniai miręs 
G. Meany, kurio pageidavi
mus ėmė dėmesin ir prezi
dentai. Jo liniją tęsia jo įpė
dinis. Meany buvo Airijos 
katalikas ir savo atsisveiki
nimo kalbą su darbininkais 
baigė padėka Dievui.

Už Ameriką pasisako ir 
dauguma juodaodžių. Jie 
nebeturi kuo skųstis, nes 
kaikur jie jau turi didesnes 
privilegijas, negu baltieji. 
Ypač stebina garsiojo pa
saulio bokso čempijono M. 
Ali patriotizmas. Vietnamo 
karo metu, jis atsisakė eiti 
registruotis, nes tai priešta
raują jo religijai - negalįs eiti 
į kitą kraštą ir žudyti žmo-

— sudejavo Jonas. — De
mokratiškai, vadinasi.

— Man rodos, daugiau 
tartis nėr ko, — įsiterpė Al
gis. — Juk sutikom visi, per 
telefoną. Tai lyg ir ref eren
dumas.

— Teisingiausiai bus — 
balsuoti, — dar gana sunkiai 
ištarė Adomas. — Kas už?

— Visi, — patvirtino Sta
sys. — Vienbalsiai.

— Taigi, nutarėm: stei
giame čia savo skyrių, — jau 
energingiau tęsė Adomas. — 
Tu, sekretore, Krašto Val
dybai pranešimą parašyk. 
Reikia užtvirtinti.

— Bus padaryta, — tariau
— bet kaip laiške tą naują 
skyrių vadinti?

— Kokia čia problema? — 
atsilošė Petras. — Pas mane 
jį steigėm, mano vietovės 
vardu ir vadinti: Frog’s 
Creek.

— Varlės upelis, — išvertė 
Petronėlė.

— Trumpai — Varlynas!
— sušuko Stasys. — Ho, 
ho, ho, labai kultūringai!

— Ar negalėtum rimčiau?
— pasišiaušė Adomas.

— Juk žinai, kad jumorą 
mėgstu, — nuramino Stasys.
— Bet grįžtant prie vardo: 
čia tik atskiri ūkiai, o apie 
mano lentpiūvę jau lyg ir 
miestelis. Siūlyčiau "nauja
gimį” Snake — Gully sky
riumi vadinti.

— Gyvatės tarpeklis, — 
išvertė vėl Petronėlė.

— žodžiu — Gyvatynas! — 
džiugiai išlygino nuoskaudą 
Petras.

— Na, iš tikrųjų! — pasi
piktino Jonienė — Lyg nieko 
jau geresnio nerastumėt.

— Esam toli nuo didesnių 
miestų, — pradėjo Algis — 
tikrai, kaip australai kad sa
ko: Beyond the black 
stump...

— Anapus juodojo kelmo, 

nių. Jis yra musulmonas. 
Buvo areštuotas, pasodintas 
į kalėjimą ir kiek laiko netu
rėjo teisės boksuotis. Už
praeitais metais Brežnevas 
(daug iš jo tikėdamasis) pa
sikvietė jį ir karališkai pri
ėmė. Nėra reikalo aiškinti, 
apie ką jie kalbėjosi. Rusai 
dar tebetiki, kad juodaodžiai 
gali apversti Ameriką aukš
tyn kojomis. Daug kas do
mėjosi, kas atsitiks jam 
Amerikon sugrįžus - kokią 
liniją Ali bepaims. Staigme
na! Nieko neatsitiko. Visiš
kai nieko. Jis liko toks pats 
Ali, o kai Iranas užėmė 
Amerikos ambasadą, jis at
sistojo ne savo religijos 
žmonių pusėje, bet Ameri

Svečias pas Pertho lietuvius

SVEČIAS PERTHE

Kovo 4 d. būrys Pertho 
lietuvių pasitiko atvykusį 
svečią prel. V. Balčiūną, ku
ris tą patį vakarą buvo nu
vežtas į vyskupo rūmus, kur 
jis ir gyveno viešėdamas 
Perthe. Jis atvyko pravesti

— paskubėjo išversti Petro
nėlė.

— Štai ir turime vardą! — 
apsidžiaugė Jonas. — Jis 
neutralus ir visiems mums 
tinka.

— Tai balsuosim, ar kaip 
čia? — atsiklausė Adomas.
— 0 kas už?

— Visi, — patvirtino Sta
sys. — Vienbalsiai.

— Širdingai sveikinu mie
lus ’’Anapus Juodjo Kelmo” 
skyriaus narius! — iškilmin
gai tarė Adomas. —- Mūsų, 
tiesa, mažai, bet, kaip ma
tot, nieku nuo didesnių vie
netų neatsiliekam. Tikiuosi, 
kad, pilni gerų norų, mes 
juos net pralenkti galėsim.
— Dėkoju komitetui už gra
žų, darnų darbą.

A.J.K. — Skyriaus sekre
torė: Ieva Adomienė.

P.S.
Adresuoju laišką prie ma

žo staliuko; ant didžiojo — 
Beryl Algienė jau dėlioja 
šaukštus.

Jonienė, girdžiu, virtuvė
je su Mavis šnekučiuojasi: ir 
C.W.A., ir blackberry-jam, 
ir sponge - cake. Palangėj 
Petras su Adomu ūkio nau
jienomis dalinasi: kropai, 
fencingas, demai, prie jų (su 
spilvėjais, kiuseksais) pri
stojęs Jonas. Stasys ir Al
gis, kaip pridera "miški
niams", svaidosi timberiais, 
logais bei džinkeriais.

Pasigendu Petronėlės. 
Tur būt anūkėlis prabudo. 

Julija

kos. Jis pasakė: "Amerika 
yra perdidelė, kad kiekvie
nas mažas kraštas galėtų ją 
stumdyti". Jis net siūlėsi 
vykti įkaitu į Iraną, jei jie 
paleistų amerikiečius, net ir 
tuo atveju, jei jam gre'stų 
mirtis. Lankydamasis Indi
joje jis pareiškė, kad jis su
tiktų eiti į Afganistaną ka
riauti prieš rusus, nes ten 
vyksta gyvnimasis, o ne 
puolimas. Indijoje jis suži
nojo, kad prez. Carteris nori 
siųsti jį į Afriką, atkalbėti 
kaikurias valstybes nuo 
dalyvavavimo Maskvos 
olimpijadoje. 11 vai. nakties 
pas jį į viešbutį atvyko Ru
sijos ambasadorius ir įkalbi
nėjo, kad jis tos misijos ne-

Sutinkamas svečias prel. V. Balčiūnas Pertho aerodrome. 
Nuotraukoje iš d.: Repševičienė, Kasputienė, Liutikienė, 
prel. V. Balčiūnas, cižeika, Čižeikienė, Kasputis ir E. 
Stankevičius.

vietos lietuviams rekolekci
jų. Kiek sąlygos leido, jis 
buvo vežiojamas po Pertho 
apylinkes, kviečiamas pas 
tautiečius. Kovo 6 d. jis 
buvo pakviestas pas vysku
pą pietų, kur dalyvavo kar
dinolas Pertho arkivysku
pas, du vyskupai ir eilė ku
nigų. Globojamas p.p. Čižei- 
kų svečias turėjo progos su
sipažinti su apylinkėmis, net 
pažaisti golfą. Po rekolekci

Adelaidinės pabiros
Vasario 16 dienos mi

nėjimas Adelaidėje sutrau
kė rekordinį skaičių tautie
čių. Minėjimo pagrindinį žo
dį tarė Adelaidės apylinkės 
valdybos pirm. Č. Zamoiskis 
ir keturi Lituanistinių kursų 
studentai: Viktoras Dunda, 
M. Dryžienė, M. Verbylienė 
ir A. Zamoiskis.

Vasario 16 dienos minėji
mo pagarsinimo pasigenda
me mūsų bendruomenės sa
vaitraštyje Mūsų Pastogėje, 
gal todėl, kad ir minėjimo 
skelbimo neteko pastebėti, 
kai tuo tarpu visos kitos ko
lonijos tokius skelbimus 
spausdina. Vistik būtų gera, 
kad apie adelaidiškių dar
bus, ne tik mes patys žino
tume, bet ir visa plačioji 
mūsų bendruomenė. Pabus
kite spaudos koresponden
tai!

Monsinjoras Vytautas 
Balčiūnas, atvykęs iš JAV 
pravesti Australijos lietu
viams rekolekcijų, kovo 22 
d. Adelaidės lietuvių radijo 
laidoje turėjo pokalbį, ku
riame labai atsargiai palietė 
JAV lietuvių gyvenimo 
opesnius klausimus. Vistik 

-.-r .VW.-..T,.. .ww

pasiimtų. Tačiau Ali paklau
sė savo prezidento, o ne 
Rusijos ambasadoriaus. Af
rikoje jis pareiškė: "Įrody
kite, kad rusai buvo teisūs 
užimdami Afganistaną, ir aš 
po to tuoj važiuoju namo”. 
Išvykdamas iš Afrikos jis 
pasakė: "Malonu važiuoti 
namo, ypač jei tie namai yra 
Amerika”. Vienas radika
liausių Amerikos juodaodžių 
veikėjas, nenorėdamas eiti į 
kalėjimą, pabėgo į Sovietų 
Sąjungą. Po poros metų sa
vanoriškai grįžo Amerikon 
ir pasakė, kad jis geriau bus 
Amerikos kalėjime, negu 
Sovietų Sąjungos ’laisvėje”.

DARŪNAS

jų sekmadienį visi nuvyko į 
Liet. Namus pietų ir drauge 
su svečiu atsisveikinti. E. 
Stankevičius pravedė prog
ramą, atsisveikinant kalbėjo 
p. Skrolys, prof. Z. Budrikis. 
Be to, pietų metu turėjo 
progos susitikti su kun. To- 
mich, pabendrauti su jauni
mu, kuris turėjo savo iešmi- 
nę. Tą patį vakarą svečias 
išvyko. Buvęs 

nereikėtų vengti kelti trū
kumų, kurie slepiami daž
niausiai padaro daugiau ža
los, negu gerai išvėdinti.

ALB Krašto valdyba šiuos 
metus paskelbė Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
metais, bet dar kol kas ne
teko skaityti, išskynus MP 
vedamuosiuose, mūsų spau
doje platesnių aprašymų, 
nei apylinkių veikloje, pa
minint Bendruomenės 30 
metų veiklos sukaktį.

Adelaidėje lietuviškos 
radijo laidos transliuojamos 
kiekvieną šeštadienį nuo 9 
iki 10 vai. ryto, FM bango
mis. Keista, kai visakuo 
pertekusiame gyvenime, 
neįstengiame įsigyti vos $ 
25-30 kainuojančio "radiju- 
šo”.

Velyjų švenčių metu 
Adelaidėje įvykstančios 
studijų dienos kelia visų su
sidomėjimą, ypatingai miš
rių šeimų tema, nes žadama 
ją plačiau išdiskutuoti: ne 
tik iš lietuviško taško, bet ir
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Valdžia ir spauda
Kovo septintos dienos va

karas Adelaidėje pilnas pa
kilios nuotaikos, spalvų ir 
garsų. Miestas pasipuošęs 
vėliavomis, spalvotomis 
šviesomis, o prie Torrens’o 
upės spragsi sproginėjan- 
čios raketos, užliedamos pa
dangę įvairiaspalvių šviesų 
fontanais, pražystančiomis 
egzotinėmis gėlėmis ir kelių 
sekundžių bėgyje sutirps
tančiomis dangaus mėlynu
me. Šiandien atidaromas 
Adelaidės Meno Festivalis, 
kuris vyksta kas antri metai 
ir tęsiasi dvi savaites.

Nors labai žavingai ir vi
liojančiai atrodo- miestas, 
žadantis daug peno sielai 
arba kaip senovės romėnai 
sakydavo ’’žaidimų”, bet ap
lenkiu jį, pasukdama į snau
džiantį Norwood’o prie
miestį, į Lietuvių Namus, į 
Krašto Valdybos ir spaudos 
atstovų posėdį.

Krašto V-bos pirmininkas 
p. V. Neverauskas atidaro 
posėdį, paaiškindamas, kad 
Krašto V-ba daug dirba ir 
nori, kad apie jos darbus 
būtų painformuota ir bend
ruomenė. Čia pat primena, 
kad dirbti turime ne tik iš
rinktieji, bet ir visi, o ypač 
šiais Australijos Bendruo
menės Metais! Pirmininkas 
reiškia viltį įtraukti ir jau
nąją kartą į bendruomeninį 
darbą. Tam procesui įvyk
dyti jis numato sekančius 
penkerius metus. Savo 
trumpą įžanginį žodį baigia 
kviesdamas spaudos atsto
vus rašyti.

Ištikrųjų, paskutiniu 
metu Adelaidės '’rašeivos” 
pasidarė labai šykštūs. At
verti Australijos savaitraš
čius ir juose mirga kolonijų 
vardai, aprašymai, įvairios 
naujienos. Adelaidėje, pagal 
spaudą, atrodo, niekas ne
vyksta, nebuvo čia nei Tau

Skelbimas 
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMASViltis po mirties

AR IŠ TIKRŲJŲ TAI BUS TIKROVĖ?

Jėzus tarė Lozoriui: "Išeik laukan". Toliau parašyta, 
kad "numirėlis tuojau išėjo”. (Jono 11:43,44). Po to Jėzus 
įsakė atraišioti prisikėlusįjį, kad būtų laisvas ir galėtų 
draugauti su savo šeima ir draugais. Jis buvo sugrąžintas 
jiems, tas pats Lozorius, kuris buvo pirma negu jis numi
rė. Nebuvo tai koki šmėkla ar vaiduoklis. Jam nereikėjo 
vartyti stalus arba drebinti veidrodžius, kad jo prieteliai 
žinotų, kad jis yra su jais, nes jis buvo sugrąžintas pas 
juos asmeniškai. Kaip pirmiau Lozorius buvo tikrai nu
miręs, taip jis dabar buvo gyvas, ir jo seserys ir prieteliai 
džiūgavo.

Šitame atsitikime mes turime praktišką ir suprantamą 
iliustraciją to, kas atsitiks su visa žmonija tada, kai visi 
esantieji kapuose išgirs Jėzaus balsą ir bus pažadinti iš 
mirties miego. Padaugink savo mintyse šią didelio 
džiaugsmo sceną Betanijoje tūkstantį, milijoną kartų, 
kuomet Lozorius, išgirdęs dieviškos galybės balsą, pabu
do i mirties miego, tuomet ir tu šiek tiek suprasi, ką reiš
kia Dievo pažadai palaiminti visas žemės gimines. Tuo 
tikslu Jėzus atėjo į pasaulį, ir dėl tos pačios priežasties tą 
naktį, kurią Jėzus gimė, dangaus angelas galėjo pasakyti: 
"Štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visiems 
žmonėms. Nes šiandien Dovido mieste jums gimė Išga
nytojas. Jis yra Viešpats Kristus”. — Luko 2:10, 11.

Ar esi sielvartingas dėlto, kad mirtis atėmė tavo myli
mąjį? Ištiesų mirtis yra nemaloni, nes palieka tuščias 
vietas likusiųjų tarpe. Tačiau būkite drąsūs, neliūdėkite, 
nes atsiskyrimas nėra amžinas. Linksmoje ir naujoje 
Dievo plano dienoje, kuri jau priartėjo, įvyks laimingi 
susivienijimai, kuomet jūs vėl pamatysite savo mylimuo
sius. Belaukdami to laiko, tikėkite Dievo pažadams ir jo 
sugebėjimui įvykdyti, ką jis yra žadėjęs. O jei gali, tai di
delio džiaugsmo perimtas, pasakyk kitiems apie tą viltį, 
kuri taip labai nuramino tavo širdį ir gelbės tau pasilikti 
ramybėje tamsiosios nakties metu, kolei tebelaukiame 
pažadėtojo linksmybės rytojaus.

tos Šventės, nei Vasario 
16-tos... Gerai dar, kad tūlas 
"V” retkarčiais paberia sau
jelę pabirų, ar Broniukas 
kokį laiškelį parašo, o tai 
pasaulio lietuviai pagalvotų, 
kad Australijos pakraščiuo
se siaučią cyklonai nušlavė 
Adelaidę nuo žemės pavir
šiaus.

Užtikrinu visus, kad nieko 
panašaus nėra įvykę, Ade
laidė gyvena kaip gyvenusi, 
minėjimai vyksta normalia 
tvarka, tik gal kai kas tingi
nio liga apsirgo, gal trūksta 
organizuotumo, o gal kai 
kam, tiesiog, pabodo pilstyti 
iš tuščio į kiaurą.

Pasaulyje vyksta dideli 
dalykai, dauguma iš mūsų 
norėtų, kad ir mes išeitu
mėm iš kasdieninės rutinos 
— reaguotumėm į Afganis
tano likimą, primindami 
Australijai, kad prieš 40 
metų ir mūsų kraštą ištiko 
panašus likimas. Deja, vie
toj to po senovei šlavinėjam 
savo kiemelį, kartais pabal
tindami vieną akmenuką, 
kartais pajuodindami kitą...

Bet grįžkim į posėdį. Čia 
žodį perėmė vicepirm. p. J. 
Lapšys. Jis pranešė apie Si
mo Kudirkos atvykimą į 
Australiją birželio mėnesį. 
Svečias aplankys visas di
desnes lietuvių kolonijas, 
pradėdamas nuo Adelaidės. 
Adelaidėje dalyvaus išvež
tųjų minėjime, kur tars žodį. 
Vėliau numatomas jo susiti
kimas su pabaltiečiais. Užsi
minė p. Lapšys ir apie mums 
visiems rūpimą dvigubą pi
lietybę. Tuo reikalu buvę 
kreiptasi į Australijos Fe- 
deralinę valdžią ir gauta tuo 
reikalu paaiškinimų, bet iš 
jo pranešimo, atrodo, kad 
nieko naujo nesužinota. Ži
nios tos pačios, kurios jau 
buvo skelbtos užsienio lie
tuvių spaudoje.

Lietuvių Dienoms rengti 
k-to pirm. p. L. Gerulaitis 
pranešė, kas komiteto nu
veikta iki šiol, būtent: suda
rytas Lietuvių Dienų kalen
dorius, užsakytos parengi
mų patalpos, pakviesti už
sienio svečiai. Tarp ko kito 
komitete įvyko nedidelis 
pasikeitimas: p. L. Gerulai
tis perima iždininko parei
gas, o p. V. Neverauskas - 
K-to pirmininko.

Sekantį pranešimą darė 
narė kultūriniams reikalams 
p. G. Vasiliauskienė. Ka
dangi į kultūrinius reikalus 
įeina beveik visi Lietuvių 
Dienų parengimai, tai yra 
sudarytas atskiras komite
tas, kultūrinių vienetų va
dovų. Literatūros ir Muzi
kos vakarą rengs p. P. Pus- 
dešris, Teatro spektakliais 
rūpinsis režisierius p. J. Ne
verauskas, Tautinių Šokių 
vakarą rengs p. V. Vencius, 
Jaunimo Koncertą organi
zuoja p. E. Varnienė, Dainų 
Šventės rengėja p. G. Vasi
liauskienė. Meno parodą 
ruoš skulptorė p. Ieva Po
cienė, o tautodailės parodą 
— p. V. Vosylius.

Narė švietimo reikalams 
p. J. Vabolienė pasakojo 
apie "Pulgio Andriušio” 
premijos įsteigimą. Ši pre
mija ($ 25) yra metinė, ski

k. .

Laimingasis nario numeris
Šalia pokerio mašinų, iš

gėrimų, bilijardo mūsų klu
bas prasimanė naują žaidi- 

I mą, kad tik daugiau pa
trauktų tautiečių į patį klu
bą. O tas naujasis žaidimas 
tai laimingojo klubo nario 
numerio loteriją. Loterija, 
tai loterija, bet būtinai pats 
turi joje asmeniškai daly
vauti, nes iššaukus tavo nu
merį, jeigu pats asmeniškai 
neprisistatai ir neįrodai, kad 
tu esi. tu, o ne koks suklasto
tas padaras, taip iš po nosies 
ir nupučiamas tavo laimikis. 

‘ Bet šį kartą bus kitaip — 
neleisim, kad koks nors 
svieto perėjūnas nusineštų 
laimikį kaip kepsnį.

Vakare pėstute užsuka 
keli draugužiai. Žmona ne 
juokais išsigando: — ir vėl 
per naktį pijokauti?

— Ne, širdele, — bandau 
kalbą nusukti geruoju. — 
Matai, šį vakarą einam atsi
nešti pinigų iš klubo. Skaitei 
Mūsų Pastogėje, kad klubas 
pakabino ant gembės 300 
dolerių tam, kas šį vakarą 
bus klube ir netikėtai bus 
paprašytas parodyti savo 
laimingą numerį. O kas gali 
abejoti, kad mūsų numeriai 
nelaimingi? Garantuotai, 
vienam iš mūsų laimikis tik
rai klius!

žmona numoja ranka — 
žino, kad neperkalbės ir ne
sulaikys. — Eikit, tik nepra
raskit galvų, — užtrenkda
ma duris pagrasino.

Išeiname gana ankstokai 
giliausiai įsitikinę, kad šio 
vakaro laimikis mums už
tikrintas.

Klube būriuojasi tautie
čiai kas prie baro, kas prie 
pokerio mašinų ir visi ta pa
čia mintim nesiskaitydami 
su turimais kišenpinigiais — 
laimėsim ir išlyginsim. Ne- 
atsilikom ir mes. Prie baro 
pavarėm po keletą ratų po 
dvigubai, paskui pajutę di
desnį alkūnėmis spaudimą 
nusitvėrę litrinę ’’patriotiš
kos” susimetėm prie staliu
ko. Apkalbėjom arklius, po
litiką, šeimyninio gyvenimo 
nelygumus vis dairydamiesi, 
kada gi bus iššauktas mūsų 
kurio nors laimingasis nu- 

riama jaunuoliui-ei. žemiau 
18 metų amžiaus, geriausiai 
išlaikiusiam lietuvių kalbos 
egzaminą Lituanistiniuose 
Kursuose. Šiais metais tą 
premiją laimėjo S. Kubilius, 
Adelaidėje ir p. Stašionytė, 
Sydnejuje. Kitos mokyklos 
neatsiliepė. Krašto V-ba nu
siskundė negavusi atsakymo 
iš lituanistinių mokyklų mo
kytojų net tokiu svarbiu 
reikalu, kaip mokslo pratę
simu iki 10-ties metų.

Švietimo atstovė dar pra
nešė apie šaukiamą lituanis
tinių mokyklų mokytojų su
važiavimą Adelaidėje Lie
tuvių Dienų metu. Yra tuo 
reikalu išsiuntinėti praneši
mai mokyklų vedėjams ir 
laukiama atsakymų.

Pabaigoje, Kr. V-bos pir
mininkas dar trumpai pami
nėjo jo ir p. L. Gerulaičio 
apsilankymą Perthe, kuris 
praėjęs sėkmingai. Velykų 
laikotarpyje Adelaidėje 
šaukiamas ALB Apylinkių 
V-bų pirmininkų ir seniūnų 
suvažiavimas, kuris - vyks 
tuo pačiu laiku kaip ir jauni
mo Studijų Dienos, būtent 
balandžio 4—5 d.d., kuriose 
dalyvauti kvietė ir spaudos 
atstovus.

B. Mockūnienė 

meris. To sąskaiton dar 
bonkelė ir dar...

— Dabar, — pakėlė galvą 
Jeronimas, kai visą vakarą 
žudžiusi muzika staiga nuti
lo ir klube šviesos prigeso. 
Bet scena užsidarė, niekas 
joje nepasirodė, tik pasigir
do mandagus raginimas, kad 
klubas netrukus uždaromas 
ir likusieji dar raginami ap
sirūpinti paskutiniaisiais 
gėrimais.

—• Tai taip ir apstatė, gy
vatės, —- nusikeikė spausda
mas tuščią stiklą Pruncius ir 
pakilo atsinešti daugiau, kol 
dar kraneliai atidari.

Grįžęs prie stalo pasakoja 
naujienas: šaukštai po pietų: 
sako kelis kartus traukė tą 
laimingąjį, bet iš minios nie
kas neatsiliepė, tik iš kelinto 
karto pašaukus prisistatė 
kažkoks perkūno trenktas ir 
nusinešė grobį.

Kaip susitarę subedėme 
nosis į stalą.

— Vyrai, — šūktelėjau, — 
kas gi belieka ištikus nelai
mei! — Ir visi kaip vienas 
prisistatėm prie baro: — Po 
trigubą tris kartus, —- dar 
suspėjau šūktelėti, kai pils
tytojas jau pakėlė ranką nu
leisti gėrimų geležinę už
dangą. Pavyko.

Kai grįžus žmona skaitė 
jau kelintą pamokslą už val
katavimą, aš jai paklojau 
nesugriaunamą argumentą: 
išgėrėm po burnelę būsimo 
laimikio sąskaiton, o vėliau 
tuo pačiu reikėjo gintis nuo 
mirtino pralaimėjimo smū-

Artėja Velykos o drauge 
ir rūpestis, ką švenčių proga 
padovanoti savo artimie
siems. Gražiausia dovana 
yra lietuviška knyga, kuri 
niekad nepasensta ir nepra
randa savo vertės. Pereita
me M.P. numery buvo pas
kelbtas didelis knygų išpar
davimo sąrašas, kurios gau- 

I narnos Adelaidės Liet. 
! Namų bibliotekoje. Kreiptis 
i į bibliotekos vedėją p. E. 
' Reisonienę, 6 Eastry St., 
! Norwood, S.A.

Mūsų Pastogė Nr.

Adelaidinės
Atkelta iš psl. 6

iš australiško. Vienas tau
tietis šitaip išsireiškė: "Jei 
ne "kenguraitė" tai dar ir 
šiandien tebegyvenčiau 
viengungystės dienas”.

Kovo 1 d. būrys adelaidiš- 
kiu "nekviesti" aplankė kle
boną Albina Spurgi ir 
atšventė jo vardadienį, pa
linkėdami jam sveikatos, 
giedrios nuotaikos ir Dievo 
palaimos.

Kovo 15 d. suėjo treji me
tai kai lietuviškas žodis, 
muzikS ir daina radijo ban
gomis aplanko visus Adelai
dės lietuvius. Adelaidės lie
tuviai mielai klausosi lietu
višku radijo laidų ir remia jų 
transliacijas. Tos dienos ra
dijo transliacijos nepasiekė 
lietuvių, nes sugedus stoties 
elektros sistemai, lietuviš
kos programos negirdėjome. 
Tautiečiai susirūpinę teira
vosi kas įvyko? Vienas tau
tietis net pagrąsino, girdi, 
jei lietuviškas "radijušas" 
nutils, jis radijo daugiau ne
beklausysiąs!

ALB garbės narė Elena 
Reisonienė, ilgametė J.J. 
Balčiūno vardo bibliotekos 
vedėja, dėl akių sutrikimo 
žada pasitraukti iš pareigų. 
Suprasdama lietuviško žo
džio sunku kelią, tikisi dar 
išdirbti iki sekančių Kalėdų 
ir atsiradus naujam vadovui 
išeiti poilsiui.

Elenai Reisonienei pri
klauso ne tik Adelaidės, bet 
visos Australijos lietuviu 
padėka‘ir pagarba. Jos pas
tangomis ne viena lietuviška 
knyga, plokštelė ir tautinis 
išdirbinys atsirado lietuvio 
namuose.

Teko nugirsti, kad Velykų 
metu Adelaidėje lankysis 
Mūsų Pastogės redaktorius 
Vincas Kazokas. Mūsų Pas
togės bendradarbiai ruošia 
jam sutikima, kuriame ža
dama pasidalinti mintimis ir 
aptarti lietuviškos spaudos 
reikalus.

V.

NO MOSCOW OLYMPICS

gio. Būk laiminga, kad dar 
gyvi grįžome, o galėjome 
kristi kaip perkūno trenkti 
jaučiai...

Žmona užspaudė žiburį ir 
galvą apsivyniojo apklotu.

— Kitą sykį atsiimsim sa
vo, nors kažin ką, — balsu 
užtikrinau prieš pasiduoda
mas miegui.

DEŠIMTOSIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS PLOKŠTELĖ

Dar galima gauti istorinę 
Australijos Lietuvių Dešim
tosios Dainų Šventės plokš
telę, kuri su dideliu rūpes
tingumu ir muzikaliai gerai 
išbalansuota buvo išleista 
pereitų metų pabaigoje. Su 
užsakymais kreiptis į tos 
plokštelės leidėją ir jos 
technišką paruošėją Kajų 
Kazoką 9 Percy Str. Banks- 
town, N.S.W. 2200 arba į 
Mūsų Pastogės redakciją.
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Informacija
SYDNEJAUS

RAMOVĖNAMS
PRANEŠIMAS

LKVS "Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdyba pranša, 
kad kovo 30 d. (sekmadienį) 
3 vai. Bankstowne, Lietuvių 
Klube įvyksta metinis - vi
suotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje: Prezidiu
mo ir Mandatų Komisijos 
rinkimai, senos valdybos ir 
Revizijos Komisijos prane
šimai, diskusijos, dėl prane
šimų ir jų priėmimas, naujos 
valdybos rinkimai ir klausi
mai, sumanymai ir einamieji 
reikalai.

Visi nariai - ramovėnai 
jauskime pareigą susirinki
me dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

DONELAIČIO
MINĖJIMAS

Kovo 30 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Namuose 
Melbourne Apylinkės Val
dyba ruošia iškilmingą ra
šytojo Kristijono Donelaičio 
200 metų sukakties minėji-

Nauji ’’Mūsų Pastogės” 
PRENUMERATORIAI

K. Antanaitis A.C.T.
T. V aleckienė N.S.W.
K. Vilkonis Anglija
D. ir R. Gečiauskai N.S. W.
J. Janušauskas N.S.W.
Dr. A. Balint N.S.W.
E. Klupšaitė Vic.
S. Bernotas N.S.W.
V. Sankauskas Qld.
S. Venskus N.S.W.
P. Aukštikalnis Vic.
R. Dunda Vic.
G. Šlikas N.Z.
Dr. Vita Bardauskaitė S.A.

»♦»
Amerikoje garsiajai Pu

litzer premijai kandidatu 
pasiūlyta lietuvis kompozi
torius Julius Gaidelis, kurio 
Ketvirtąją simfoniją atliko 
Čikagos simfoninis orkes
tras ir kuri klausytojų ir 
kritikų buvo šiltai priimta ir 
aukštai įvertinta. Mūsų 
kompozitoriaus kandidatūrą 
šiai premijai pristatė Čika
gos simfoninis orkestras.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai
Balandžio 4 d. Did. Penktadienis. 

Klubas uždarytas.
Balandžio 5 d., šeštadienį, Klubas bus 

atidarytas, bet šokių nebus

Balandžio 6 d., sekm. 7 vai.
VELYKINIAI ŠOKIAI 

Programoje trijų asmenų šokio 
akrobatijos spektaklis:

THE DANISH DELIGHT

ir

KLUBO VALGYKLA
Perorganizuota klubo valgykla. Vedėja 

p. E. Birkmanienė. Valgykloje gaunami 
lietuviški ir tarptautiniai patiekalai, nau
jai įvestas užkandžių kampelis.

Valgyklos valandos: pirmadieniais ir 
antradieniais valgykla uždaryta; trečia
dieniais — šeštadieniais veikia nuo 6 iki 9 
vai. vak.; sekmadieniais nuo 1 iki 8 
vai. p.p.

KLUBO BIBLIOTEKA atidara trečiadie
niais 4-6 vai. ir sekmadieniais 1.30 - 4 vai.

Bibliotekoje parduodamos lietuviškos kny
gos, plokštelės, pašto ženklai, lipinukai ant 
mašinų, tautiniais motyvais išdirbiniai ir kt.

e
mą.

Paskaitą skaitys žinomas 
Melbourne kultūrininkas 
Albertas Zubras. Po paskai
tos bus minėjimo meninė 
dalis.

Kviečiame visus Viktori
jos lietuvius skaitlingai mi
nėjime dalyvauti. Kristijo
nas Donelaitis buvo vienas 
iš pirmųjų lietuvių rašytojų, 
pradėjęs rašyti lietuviškai. 
Jo sukurti "Metai” yra jau 
išversti į daugelį svetimųjų 
kalbų, todėl, ir mes savo 
gausingu dalyvavimu 
pagerbkime jį.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

TRADICINIS MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO

Margučių Balius
įvyks balandžio 12 d., šeštadienį, Melbourne Lietuvių 
Namuose

Pradžia 7 vai.
Gros orkestras. Bus šilta vakarienė, loterija, margučių 

premijavimas ir kiaušinių ridenimo konkursas
Įėjimas $ 8

Kviečiame visus atsilankyti
Stalus užsisakyti pas: Juozą Petrašiūną tel. 232 5034 

Antaną Adamkavičių tel. 465 3284

i___________ .________________

Melbourno kronika
M.L. KLUBE

Melbourno Lietuvių Na
mų koncertų salė buvo iš
nuomota australui, kuris, 
netrukdant lietuviškų rei
kalų ir veiklos, naudojo ją 
kaip kino salę. Nuomininkas 
mokėjo per metus iki 8000 
dol. nuomos. Dabartinė 
Klubo Taryba, kilus nuomo
nių skirtumui su nuominin
ku, salę išnuomojo kitam 
nuomininkui, iš kurio numa
toma gauti apie 2000 dol. 
daugiau. Tenka tik palinkėti 
sėkmės.

tautinių išdirbinių pardavi
mo skyrius. Bibliotekai da
bar vadovauja p. Bronė Šil- 
vienė.
MELBOURNO

DAINOS SAMBŪRYJE

Sambūryje pradėtas in
tensyvus pasiruošimas bū
simai Dainų Šventei Adelai
dėje, Australijos Lietuvių 
Dienų metu, š.m. gale. Sam
būrį naujų dainų mokyti, 
atitinkamai pasiskirstę, 
ėmėsi dirigentai p.p. Dana 
Levickienė, Birutė Prašmu- 
taitė ir Vytautas Straukas. 
Kad darbas būtų našesnis.

AFGANISTANAS
ŠIANDIE.

AUSTRALIJA RYTOJ?

Tokiu šūkiu pravesta 
Pavergtų Tautų Komiteto 
suorganizuota antisovietinė 
demonstracija Sydnejuje, 
kovo 15 d., šeštadienį, kuri 
truko nuo 10 iki 12 vai. die

Reikalingos 
paskolos

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
naujo pastato statybai rei
kalingos paskolos. Tautie
čiai, norį investuoti arba 
skolinti tuo padėdami S.L. 
Klubui, prašomi kreiptis į 
Klubo Valdybos iždininką p. 
A. Migų tel. 726 4139 po 
darbo valandų.

Paskolų sąlygos: už ne
terminuotas paskolas bus 
mokama 9% metinių palū
kanų.

I Terminuotos paskolos. 
| Sumos, nemažesnės $ 
110.000: paskolos terminas ne 
Įtrumpiau kaip 3 (treji) me
tai, ir bus mokama 11% me
tinių palūkanų. Ypatingais 
atvejais, sulaužus skolinto
jui sutarto laiko terminą, 
bus mokama tik 9% metinių 
palūkanų.

Klubui pinigai reikalingi 
tik po š.m. birželio 1 dienos. 
Bet norį skolinti dabar, pas
kolos bus priimamos. Suin
teresuoti kreipiasi į Klubo 
iždininką p. A. Migų po dar
bo valandų tel. 726 4139.

Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyba

nos. Demonstrantų susirin
ko apie trejetą šimtų Martin 
aikštėje su daugybe antiso- 
vietinių plakatų, preiviams 
buvo dalinami įvairūs lape
liai, iškelią faktus apie so
vietus ir jų ’’taikingą'' politi
ką. Visą demonstraciją pra
vedė Pavergtų Tautų Syd
nejuje Komiteto pirm, lietu
vis Antanas Kramilius. 
Visos eilės kalbėtojų tarpe 
kalbėjo Mr. Darby, afganis
taniečių, lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, lenkų 
atstovai. Aikštelėje stipinė
jo sovietiška meška su rau
dona vėliava vienoje ranko
je, o kitoje laikė kartuves su 
pakabintu australišku meš
kiuku. Įsibėgėjus kalboms 
kažkas pribėgo prie tos 
meškos, išplėšė sovietinę 
vėliavą ir ją uždegė, staiga 
pribėgo kalbėjęs afganista
nietis ir ją įnirtusiai į sku
durus sudraskė.

Vėliau visa eisena su pla
katais per miestą Jurgio 
gatve nužygiavo iki miesto 
rotušės ir čia išsiskirstė. 
Bendrai visa demonstracija 
praėjo labai tvarkingai be 
jokių išsišokimų. Netgi nie
kur policijos nesimatė, nors 
paprastai demonstracijų 
metu policijos netrūkdavo.

Tos dienos vakare per te
levizijos žinias buvo rodomi 
vaizdai iš demonstracijos ir 
buvo paminėta radio žiniose.

Gaila, tokią gražią dieną 
demonstrantų galėjo būti 
keleriopai daugiau. Tą šeš
tadienį ir miestas buvo ge
rokai aptuštėjęs, greičiausia 
dėl benzino trūkumo. Kiek
vienu atveju demonstracija 
laikytina pavykusia.

VISUR VISAIP
Jau kelinta savaitė, kai 

Sydnejaus Liet. Klubo val
gykloje įvyko permainų: se
noji šeimininkė p. G. Kaspe- 
raitienė pasitraukė, o val
gyklą perėmė nauja šeimi
ninkė p. E. Birkmanienė. 
Valgytojai šią permainą pri
ėmė teigiama prasme.

* » *
Prieš kiek laiko canberiš- 

kis p. Biveinis suteikė malo
nią progą parodose pamatyti 
gražiai sutvarkytą Lietuvos 
pašto ženklų rinkinį. Mūsų 
tarpe turime ir kitą svarbų 
rinkėją, sydnejiškį p. Liuti
ką, kuris yra sudaręs labai 
įdomų Lietuvos pinigų rin
kinį, pradedant senovės lai
kais ir užbaigiant nepriklau
somybės laikotarpiu. Rinki
nyje yra ne tik monetos bet 
ir popieriniai pinigai (bank
notai), jų tarpe ir tie, kurie 
ir Lietuvoje retai matyda
vosi, kaip pvz. 500 ir 1000 
litų. Šio rinkinio išstatymą 
organizuoja Newcastlio Dis
kusijų Būrelis. Ta pačia pro
ga p. Liutikas patieks ir ati
tinkamą paskaitą. Smulkes
nė informacija bus paskelbta 
vėliau, bet numatytoji data 
yra: Newcastlis, sekmadie
nis, balandžio 27 d.

vdn.

LIETUVIŲ BIBLIOTEKA

Lietuvių biblioteka bu
vo suspausta mažame kam
baryje. Apylinkės Valdybai 
sutarus su Melbourno Klubo 
Taryba, biblioteka perkelta į 
žymiai didesnį ir šviesų 
kambarį. Knygoms laikyti 
įgyta naujos spintos. Dabar 
biblioteka teikia labai pa
trauklų vaizdą. Biblioteka 
atdara kiekvieną sekmadie
nį, todėl ir skaitytojų skai
čius didėja. Bibliotekoje, at
rodo, galėtų būti įrengtas

dirigentai vieni kitiems tal
kina. Sambūryje tikrai jau
čiamas ypač vyrų dainininkų 
trūkumas. Visi, kas tik no
rėtų Sambūryje dainuoti, 
kviečiami kreiptis į minėtus 
dirigentus ar sambūrio val
dybos narius.

Sambūrio naują valdybą 
sudaro: pirmininkas p. Kęs
tutis Lynikas, sekret. - p. 
Emilija Šeikienė, iždininkas 
Jonas Kvietelaitis, parengi
mams - p. E. Krikščiūnienė 
ir narys J. Petrašiūnas.

IGA
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Adelaidės Liet. Namų J.J. 
Bačiūno vardo bibliotekos 
ilgametė vedėja p. E. Reiso- 
nienė senkant jėgoms jau
čiasi pavargusi ir ketina dar 
šiais metais pasitraukti iš 
savo pamėgtų pareigų.

Ilgesniam laikui išvykusi į 
užjūrius sugrįžo Dr. Julija 
Bogušaitė—Basil, kuri su 
savo vyru taip pat gydytoju 
atidarė savo praktiką Syd
nejuje, 7 Amy St., Campsie. 
Dr. Julija savo išvykoje ap
lankė Lietuvą ir yra aktyvi 
veikėja lietuvių tarpe, ypač 
su skautais.

Melbourne Mūsų Pasto
gės prenumerata, skelbimų 
mokesčius, skolas ir kit. ga
lima įmokėti kiekvieną šeš
tadienį ir sekmadienį ’’Tal
koje” arba M. Pastogės įga
liotiniui p. Ignui Aleknai, 
kur tik jis sutinkamas. Pas 
įgaliotinį galima taip pat pa
sitikrinti savo skolos dydį.
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