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SUSIŠAUDYMAS RAKETOMIS
Rašo Darūnas.mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Šiurpas nukrečia išgirdus 
apie susišaudymą raketo
mis, nes tuoj vaidenasi ka
ras tarp sovietų ir amerikie- 
fių.

Šį kartą nebuvo taip blo
gai: susišaudė amerikiečiai 
su prosovietinės Libijos la
kūnais. Iš to nesitikėta tre
čiojo pasaulinio karo, bet 
niekas ir negalėjo būti tik
ras. Klausimas, kaip į tai 
reaguos tuo labai užintere- 
suota Sovietų S-ga. Net ir 
popiežius labai susirūpino 
dėl padidėjusios karo grės
mės. Bet nieko pavojingo 
neįvyko, nors Amerika ir 
buvo pasiruošusi visokiems 
eventualumams. Vyko tik 
pasikeitimas notomis ir ’’žo
dinis susišaudymas”. Libijos 
valdovas Gadafi teigia, kad 
amerikiečių lėktuvai 
pradėjo skraidyti virš Libi
jos teritorinių vandenų 
Sidra įlankoje. Libijos lėk
tuvai perspėję amerikiečius 
jų teritoriją apleisti, bet šie 
nepaklausę. Tada libiečiai 
paleidę vieną raketą į ame
rikiečių lėktuvus ir vieną jų 
numušę. Po to nuo Nimitz 
lėktuvnečio atskridę 8 ame
rikiečių lėktuvai ir numušę 
du Libijos lėktuvus.

Amerikiečiai paneigia ži
nią, kad netekę savo 
lėktuvo. Patys amerikiečių 
lakūnai liudija, kad tarptau
tiniuose vandenyse du 
sovietų gamybos lėktuvai 
juos atakavo: vienas Libijos 
lėktuvas paleido į amerikie
čius raketą, bet nepataikė. 
Tada amerikiečių lėktuvas 
paleido savo raketą ir nu
mušė libiečių lėktuvą, ant
ras amerikiečių lėktuvas 
paleido taip pat raketą nu
mušdamas antrą priešininko 
lėktuvą.

Kaip tat atsitiko?

Libija Sidra įlanką laiko 
savo teritorija paskelbę 200 
km. zoną savo teritorija, o 
amerikiečiai pripažįsta tik 5 
km zoną teritoriniais vande
nimis, remdamiesi tarptau
tiniais susitarimais. Ameri
kiečių oficialūs autoritetai 
pabrėžia, kad jei kiekviena 
valstybė paskelbtų savo 
nuožiūra neliečiamas zonas, 
tai neliktų tarptautinių van
denų. Susišaudymas įvyko 
60 km nuo Libijos pakran
čių.

Kodėl Amerikos šeštasis 
laivynas pasirinko šią jaut

rugsėjo 26 d.
MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS

rią vietą Viduržemio jūroje 
manevruoti? Štai keletas 
atsakymų.

1. Amerika norėjo tuo pa
brėžti, kad 200 km. zonos ji 
nepripažįstanti; 2. norėjusi 
pabrėžti savo politinį ir ka
rinį svorį ir ryžtą savo žo
džius pagrįsti. Gadafi teigia, 
kad Amerika rengėsi inva
zijai į Libiją, ką Amerika 
paneigė. Bet įdomu, kad kad 
tuo laiku ir egiptiečių kari
nės jėgos buvusios sukon
centruotos Libijos pasieny
je. 4. Norėta įsitikinti, kas 
tokiu atveju gali įvykti. Kad 
buvo tikėtasi ir daug pavo
jingesnių pasekmių, rodo ir 
tai, kad prieš šiuos ma
nevrus įvyko svarbus Ame
rikos saugumo tarybos po
sėdis. 5. Norėta pasauliui 
parodyti, kad Amerika 
tebėra galingiausia valsty
bė, nesibijanti stoti į dviko
vą su sovietais. 6. Tuo 
veiksmu Amerika pastačiusi 
Sov. S-gą į keblią padėtį: ji 
visada draugams pažada 
tiesioginę pagalbą, kas tik 
PĮužc-lStų tų draugų terito
riją. Bet šį kartą Libija ne
susilaukė jokios konkrečios 
pagalbos. Kitu atveju sovie
tai būtų patiekę eilę grasini
mų ir Carterio administra
cija būtų skubėjusi atsipra-

Gyvenimas Lietuvoje,
SPECIALI ELTOS LAIDA 
V. SKUODŽIO REIKALU

VLIKUI ir kitiems lietu
viškiems veiksniams pradė
jus skubią veiklą gelbėti 
Amerikoje gimusį Lietuvos 
Helsinkio Grupės narį Vy
tautą Skuodį, kuris sakėsi 
birželio 15 dieną pradėsiąs 
bado streiką (anot rusų disi
dentų pranešimo,
’’protestuodamas prieš besi
tęsiančią Lietuvos okupaci
ją”), tojibyla susilaukė JAV 
vyriausybė dėmesio. Sena
toriai Percy, Dixon, Dodd ir 
Hayakawa liepos 30 d. pa
siūlė JV Senate Skuodžio 
reikalu reoliuciją Nr. 198, o 
visa eilė Kongreso narių jau 
liepos 28 d. pasiūlė tokią pat 
rezoliuciją Nr. 200 Atstovų 
Rūmuose.

Pasklidus žinia apie 
Skuodžio bado streiką ir vi
siems lietuviams dėl to labai 

šinėti bet tik nė dabartinė 
Reagano vyriausybė!

Susišaudymo metu Libi
jos Gadafi buvo Pietų Jeme
ne, kuris yra ištikimiausias 
sovietų satelitas Persų įlan
kos pakrašty, iš ten vyko į 
Etijopiją siekdamas suor
ganizuoti prosovietinius 
arabus prieš Ameriką ir pa
versti visą Afriką sovietme 
stovykla.

Kariniai specialistai ste
bisi ir vadina Libijos lakū
nus neišmanėliais, kad su 
atsilikusiais sovietinio tipo 
lėktuvais puolė moderniškas 
Amerikos oro tvirtoves - 
laivyno F14 kovos lėktuvus, 
žinomus Tomcats vardu. F 
14 lėktuvas gali šaudyti tuo 
pačiu metu į 24 taikinius 
skirtingomis kryptimis. 
Egipto prez. Sadat pareiškė, 
kiek amerikiečių ginklai yra 
pranašesni už sodietiškus, o 
sovietinius SU 22 lėktuvus 
jis pavadino sklaidančiais 
karstais. Po Libijos inciden
to ir Šiaurės Korėjos lėk
tuvai raketomis apšaudė 
amerikiečių žvalgybos lėk
tuvą, kuris skrenda tris 
kartus greičiau už garsą, bet 
be pasekmių. Nepaisant to 
amerikiečiai ir toliau nusi
statę skraidyti Š. Korėjos 
pasieniais.

susirūpinus, VLIKAS birže
lio 25 a. painformavo apie tai 
JAV Kongrese veikiančią 

Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Komisiją. Bir
želio 30 d. komisija pranešė 
VLIKUI, kad apie Skuodžio 
padėtį buvo painformuota 
JAV delegacija Madrido 
konferencijoje.

Rugpiūčio 5 d. Atstovų 
Rūmuose, Washingtone, 
Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Komisija, pir
mininkaujant komisijos na
rei Millicent Fenwick, pada
rė specialų apklausinėjimą 
dėl V. Skuodžio ir kitų So
vietų nuteistų asmenų. As
meniškai liudijo V. Šakalys, 
ir pareiškimus padarė kun. 
K. Pugevičius ir R. Česonis.

ELTA

’’NEWSWEEK” APIE 
LIETUVĄ

Masinio tiražo savaitinis 
žurnalas Newsweek (1981 
rugpiūčio 3) išspausdino sa
vo Maskvos biuro vedėjo 
Andrew Nagorski straipsnį 
"Vaizdas iš Lietuvos”, ku
riame jis aprašo Lenkijos 
įvykių poveikį. Prie Šv. Te- 
rasės bažnyčios Vilniuje su
tikta lietuvė jam aiškino, 
kad ’’Sovietai stengiasi už
kirsti kelią Lenkijos įvykių

Basikartojimui Lietuvoje”, 
ovietai suvaržė ryšius su 
Lenkija: anksčiau lengvai 

gaunamos vizos apsilaky- 
mams pas gimines dabar iš
duodamos retai ir nenoriai. 
Lenkų mažuma Lietuvoje 
skundžiasi, kad laiškai iš 
Lenkijos vėluojasi ištisas 
savaites, ar iš viso neateina. 
Kioskuose parduodami tik 
valdžios ’’saugiais” laikomi 
laikraščiai. Politiniuose su
sirinkimuose Lietuvos dar
bininkams "šviesti” paskai
tininkai kalba apie lenkų 
"kontra-revoliucijos" pa
vojus. KGB atidžiau seka 
įtariamuosius, ypač turin
čius ryšių su Lenkija. Ne
žiūrint to, rašo Nagorski, 
lietuviai labai domisi lenkų 
"erezija”. Jie klausosi lenkų 
radijo, o kai kurie seka Len
kijos įvykius televizijoje. 
’’Mes tegalima pavydėti len
kams ir džiaugtis drauge su 
jais, jei jiems pavyks”, Na- 
gorskiui kalbėjo lietuvių 
^disidente”. Tada ji beviltiš
kai tarė:
’’Mūsų vargšė Lietuva”.

Savo straipsnyje Nagors
ki trumpai paliečia ir Sovie
tų okupaciją bei lietuvių re
zistenciją. Lietuva šiandien 
’’neramiausia Sovietų res
publika”. Nepaisant repre
sijų, Lietuvoje plačiai cirku
liuoja pogrindiniai laikraš
čiai. Katalikai sugeba apeiti 
valdžios suvaržymus. Valdi
ninkai ar kompartijos nariai 
lanko pamaldas miesteliuo
se, kur jų nepažįsta. Veikia 
nedidelė pogrindžio semina
rija, slaptos vienuolijos.

Kongresmanas E.J. Der- 
winski (R-Il.) rugp. 4 d. 
Atstovų Rūmuose pasakė 
kalbą ir pateikė tą visą 

straipsnį perspausdinti 
Congressional Record (Vol.
127, No. 121). ELTA

žinios
New Yorke prasidėjo byla 

latvio B. Maikovskio, kuris 
kaltinamas Latvijos žydų 
žudymų nacių laikais. Teis
mo metu vienas žydas iš au
ditorijos pripuolęs kaltina
mąjį sumušė. Užpuolikas su
imtas. *•*

Du suparaližuoti ameri
kiečiai sėdėdami savo veži
mėliuose pervažiavo per 
Jungtines Amerikos Vals
tybes. Tai irgi rekordas.

**♦
New Yorke rugsėjo 28 d. 

numatomas sovietų Gromy
ko susitikimas su JAV vals
tybės sekretorium A. Haig. 
Tai pirmas A. Haig susitilu- 
mas su sovietų viršūnėm.

««•
Lenkų žurnalas Kultūra 

Easkelbė anketos davinius, 
okios institucijos yra 

reikšmingiausios 
dabartinėje Lenkijoje. Iš at
sakymų paaiškėjo, kad 
svarbiausios institucijos 
pirmoj vietoje yra Katalikų 
Bažnyčia, antroje laisvoji 
prof. Sąjunga Solidarumas 
ir kariuomenė. Komunistų 
partija stovi 14 vietoj.

Pagamintas filmas apie 
dabartinį popiežių Joną 
Paulių H. Filmą gamino bri
tų, italų ir lenkų filmų fir
mos.
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Mišrios vedybos -
Trojos arklys

Nors ir su įtarimu bei ne
pasitikėjimu kalbame apie 
mišrias vedybas, vis tik tų 
vedybų su laiku gausėja. 
Jeigu išeivijos pradžioje 
(nuo 1945 m J tokios mišrios 
vedybos buvo retos ir bend
ruomeniškai nereikšmingos, 
tai šiandie jos tapo atvira 
bendruomenės problema.

Iš tikrųjų, kas gi skatina 
mišrias vedybas? Būtų visai 
realus ir natūralūs atsaky
mas -jauni žmonės susitinka 
ir vedasi neatsižvelgiant į 
mūsų tautines aspiracijas. Ir 
suprantama - vedybos nėra 
kokios organizacijos ar 
bendruomenės padiktuotos, 
bet grynai jaunų asmeninis 
reikalas. Būdami demokra
tai čia ir sustojame: jauni 
kuria sau gyvenimą, jaunųjų 
reikalas ir pasirinkti.

Vadovaujantis bendra de
mokratine tvarka atrodytų, 
kad viskas vyksta natūraliai 
ir tvarkingai iman plačiau
sia prasme: jaunimas kuria 
gyvenimą, jaunimo ir yra 
ateitis.

Bet yra ir kitokių motyvų, 
kurie vargu ar pateisina 
mišrias vedybas. Lengva 
suprasti politiką tų emi
grantinių tautų, kurios eks
portuoja savo žmones, kaip 
prekių perteklių. Bet mes, 
lietuviai, esame visai kito
kioje išeivių kategorijoje: 
mūsų rūpestis ne tiek įsilieti 
į gyvenamąją bendruomenę, 
kiek išlaikyti savo tautinį 
identitetą ateičiai su dvigu
bu tikslu - išlikti patiems ir 
mūsų šeimoms lietuviais ir 
tuo pačiu rūpntis visos tau
tos ateitimi.

Taigi, esame visai skirtin
goje padėtyje, negu šiame 
krašte graikai, italai, jugos
lavai ar kitų tautybių žmo
nės, kurie savus kraštus ap
leido ieškodami geresnės 
duonos. Mūsų pirminis mo
tyvas buvo tęsti kovą už lie
tuvybę'ir šitas motyvas ga
lioja iki dabar. Graikai ar 
italai mums kaip pavyzdžiai 

A.A.
VINCUI PETRAIČIUI 

mirus, apgailėdamas savo seną bičiulį ir nuoširdų draugą, 
liūdesy gilią užuojautą reiškiu visiems jo artimiesiems.

Vytautas P. Kardelis

A.A. 
ANTANUI SIMONAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jo žmoną, šeimą 
ir visus artimuosius ir drauge liūdime netekus mielo 
kaimyno ir bičiulio.

Černiauskų šeima, Port Kembla

A.A.
ANTANUI SIMONAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, dukroms 
Onai, Cecilijai, Elenai, Bronei ir sūnui Juozui bei visai • 
plačiai Simonaičių giminei.

ALB Wollongong Apyl. Valdyba
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visai negalioja, nes tie kraš
tai visų pirmiausia yra lais
vi, antra, jie savo žmonių 
perteklių eksportuoja, tuo 
tarpu lietuviai neturi 
žmonių pertekliaus, ir 
išeivijos lietuviai lygiai tiek 
brangintini ir svarbūs, kaip 
ir kiekvienas lietuvis savoje 
žemėje.

Gaila, ir šiandieninėje 
Lietuvoje lietuvis nėra pats 
sau šeimininkas. Jam dik
tuoja prievartinis šeiminin
kas ir kaip gyventi, ir kaip 
galvoti. Tuo tarpu mes, išei
vijoje, nesame prievartau
jami. Ir ypač tautiniu atžvil
giu. O tačiau ir be prievar
tos, grynai sava valia, taiko
mės prie turimų sąlygų ne
siskaitydami nei su savo kil
me, nei su tautine kultūra ar 
tautine ambicija. Rodos, 
bent dabartinėje Vakarų 
demokratinėje santvarkoje 
niekas neprievartauja - kas 
esi ir kiek esi lojalus gyve
namajam kraštui. Tai ir vis
kas, ko iš tavęs nori šis ar 
kitas kraštas, kur esi įsikū
ręs. Niekas šiandie neklau
sia, kad būtumei australas, 
amerikonas, vokietis ar 
ispanas - net gi prie esamų 
sąlygų, kaip šiandien Aus
tralijoje ar Kanadoje, būti 
kitataučiu, yra savotiška 
privilegija, kurios pasigenda 
dažnai vietiniai gyventojai. 
O tačiau mes skubame bet 
kokia kaina ir kaip greičiau 
įsilieti, kad būtume ne mes, 
o pritaptume prie tų, kurie 
sudaro krašte daugumą.

Prie tokio prisitaikymo 
įskaitytinos ir mišrios vedy
bos. Niekas jų neskatina ir 
bent iš lietuvių pusės niekas 
jų nepageidauja. 0 tačiau 
jos vyksta, sakytume, .natų-. 
raliu keliu. Gaila, tas natū
ralūs kelias yra ne kas kita, 
kaip prisitaikymo kelias ne- 
klausiant, kiek tas naudinga 
tautai ar tautinei bendruo
menei. Kiek jos mums nau
dingos, nereikia nei klausti. 
Šiandie bandome teisinti, 

kad per mišrias šeimas lai
mime sau daugiau draugų 
lietuviams, vadovaujamės 
išimtimis, kad kai kurios 
mišrios šeimos virto grynai 
lietuviškomis. 0 tačiau kiek 
tų lietuvių nuėjo kitais ke
liais apleidę lietuvybę? Gal
būt, ir pačios Lietuvos pra
žūties pradžia yra Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Jo
gailos vedybos su Lenkijos 
karalaite Jadvyga. Tai pir
mas akivaizdus ir istorinis 
Lietuvos nuopuolis per miš
rias vedybas. Jogaila per 
savo vedybas nepasirodė 
kaip Lietuvos valdovas, tu
rįs minty per vedybas ką 
nors laimėti Lietuvai, bet 
priešingai - jis nešėsi Lietu
vą kaip kraitį Lenkijos nau
dai ir karalystei, ko pasėkas 
jaučiame iki šios dienos.

Šiandie mūsų tarpe miš
rios lietuviškos šeimos daž
nu atveju yra ne tik nepa
lankios, bet net demorali
zuojančios tuos lietuvius, 
kurie nori ir siekia išlikti ir 
savo šeimas išlaikyti lietu
viškas. Imkime vaikus. 
Galioja lietuviškos jaunimo 
organizacijos, bet į jas atei
na ir lietuviškų mišrių šeimų 
vaikai su teigiamais tikslais, 
o tačiau prie jų vaikų, ne
mokančių lietuviškai, taikosi 
ir tie, kurie nuo mažens kal
ba lietuviškai, ir gaunasi lie
tuvybei neigiama padėtis: 
nemoką lietuviškai nori ar 
verčiami dėtis su lietuviais, 
bet nemokančiais lietuviš
kai, o moką lietuviškai turi

mirusieji
MARIJĄ GLIONERTIENE 

ATSISVEIKINANT

Rugsėjo 13-sios - sekma
dienio - rytą, Sydnejaus lie
tuvius aplankė skaudi žinia: 
tą dieną, 8 vai. ryto, Banks- 
towno ligoninėje, širdies 
smūgio ištikta, nuo šio pa
saulio atsiskyrė a.a. Marija 
Glionertienė?

Velionė Marija Bulderytė 
- Glionertienė buvo gimusi 
1904 m. sausio 2 d., Pane
munyje, Rokiškio apskr. 
Tėvai - Ona ir Martynas 
Bulderiai, be Marijos augino 
dar 2 dukras ir vieną sūnų. 
Jie dabar jau visi mirę. Se
suo Blažienė, Sibiro tremti
nė, mirė praeitais metais. 
Gana anksti netekusi tėvo, 
Marija ilgesnį laiką gyveno 
pas savo pusbrolį Dr. J. 
Šliūpą, žinomą aušrininką, 
Kaune. Čia ji mokėsi, įsigy- 
dama vaikų darželių moky
tojos specialybę, bet joje 
neilgai dirbo. Vėliau, nuo 
1932 m. gyveno Rokiškyje, 
drauge su savo motina.

A.a. Marija Lietuvoje 
buvo aktyvi šaulė. Priklausė 
vienam Kauno šaulių mote
rų skyriui. Šaulėms priklau
sė ir persikėlusi gyventi į 
Rokiškį.

1941 m. sukūrė šeimą su 
Viktoru Glionertu, po metų 
susilaukdami dukros Mar
garitos.

1944 m. pasitraukė nuo 
užeinančio okupanto į Vaka
rus, apsigyvendami Vokie
tijoje, Kasselio mieste.

1949 m. atvyko į Australi
ją ir, su laiku, pastoviai įsi
kūrė Bankstown Greenacre.

Gyvendama Sydnejuje 
a.a. Marija buvo ak'yvi lie-

į H'. '" U PADĖKA .

Brangiam ir mylimam vyrui ir tėveliui a.a. Justui 
Stadalnikui staiga mitus, visiems, pareiškusiems užuo
jautą žodžiu ir raštu ir atsilankiusiems į namus širdingas 
ačiū.

Dėkojame kun. P. Butkui už rožančių, gedulingas pa
maldas ir laidotuvių apeigas. Ačiū Dainos chorui ir p. A. 
Kramiliui už giedojimą, E. Lašaičiui, tariusiam atsisvei
kinimo žodį kapinėse. Dėkojame visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems rožančiuje, 
laidotuvėse, už gėles ir už užprašytas šv. mišias už 
velionį.

Palikusios giliam liūdesy žmona Elena 
ir duktė Daiva

derintis prie anų, tuo pačiu 
išsižadėdami to, ką tėvai 
jiems įdiegė. Teisinamasi, 
kad tuo mišrių šeimų vaikus 
prilaikysime prie lietuvių, 
bet kas pagalvoja, kiek tuo 
keliu prarandame savųjų. O 
tai yra aiškus nulietuvino 
kelias savomis rankomis.

Savu laiku Jogaila istoriš
kai pradėjo mišrias vedybas, 
pačią Lietuvą joms paauko
jęs. Net Vytautas Didysis 
nepajėgė Lietuvos atplėšti 
nuo lenkų. Tai buvo pra
gaištingos vedybos savo 
laiku Lietuvai, lygiai !, pra
gaištingos mišrios vedybos 
ir šiandie pačiai lietuvių 
tautai nesvarbu, kur jos 
beįvyktų - pavergtoje Lie
tuvoje, tremtyje ar išeivi
joje. Per ilgametę istoriją 
lietuvis nėra įrodęs, kad per 
mišrias vedybas būtų savo 
tautai ar Lietuvai ką nors 
pozityvaus laimėjęs.

(v.k.)
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A.a. M. Glionertienė
tuviškųjų parengimų lanky
toja, jaunimo organizacijų 
rėmėja. Kol sveikata leido, 
dalyvavo Sydnejaus Sociali
nės Moterų Draugijos veik
loje, buvo parapijos gyvojo 
rožančiaus būrelio narė.

Jos gedi vyras Viktoras, 
dukra Margarita, žentas 
Terry ir anūkės Sonia ir 
Elena Ryan’ai.

Tebūnie tau lengva Aus
tralijos žemė, Marija! Ilsėkis 
ramybėje!

B. Žalys

ANTANO SIMONAIČIO 
NETEKUS

Sulaukęs 86 metų rugpiū- 
čio 31 d. iš gyvųjų tarpo iš
siskyrė wollongongiškis 
Antanas Simonaitis, gimęs 
ir augęs ūkininkų šeimoje, 
Žemaitijoje. Jis ir pats buvo 
ūkininkas, turėjęs gražų ūkį

Australijos 
Lietuvių 
Fonde

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

Vietoj gėlių a.a. K. Reiso- 
nui mirus: $ 10 A. Visockie- 
nė (12). Po $ 5 V. Baltutis 
(48) ir V. Neverauskas (25) - 
visi iš S.A.

Vietoj gėlių a.a. M. Kati
liui mirus: Po $ 10 A.R. Kli
mai (58), V.J. Rekešiai (50) 
ir K. Vaserienė. Po $ 5 V.S. 
Bartuškai ir J. Leknius. $ 3 
R. Rakūnienė - visi iš Vic.

$ 50 A. Slonskis NSW 
vietoj gėlių mirus K. Reiso- 
nui.

Tautos Šventės proga au
kojo:

$ 25 B. Prašmutaitė - 
nauja narė.

Po $ 20 N. Butkūnas, 0. 
Baltrušaitis ir Alf. Sadaus- 
k AS

Po $ 10 - Vyt. Miliauskas, 
R. Šemetas, V. Stagys, A. 
Butkutė V. Vaitekūnienė ir 
J. Mikštas.

Po $ 5 - J. Meiliūnas, V.A. 
Baltrukoniai, G. Kelertas, 
A. Staugaitis ir V. Ališaus
kas.

$ 3 O. Bartiškienė
Po $ 2 - Pr. Padagas, J. 

Pietas ir K. Prašmutas.
$ 0.60 S. Balsys — visi iš 

Vic.
Sveikiname naują narę ir 

ačiū visiems aukotojams.

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

MIRTYS

Pereitą savaitgalį Syd
nejaus liet, koloniją ištiko 
dvi skaudžios mirtys: rug
sėjo 13 d. ilgai sirgęs ir iš
buvęs prieglaudos namuose 
pasimirė Vincas Petraitis, 
savu laiku buvęs aktyvus 
lietuvių bendruomenėje. 
Buvo viengungis ir artimų 
giminių Australijoje nepa
iko.

prie Palangos. Kitiems buvo 
sunku palikti tėvynę, bet 
dar sunkiau buvo skirtis ne 
tik su tėvyne, bet ir su savo 
laukais, su žeme.

Velionis į Australiją atvy
ko 1949 m., įsikūrė Wollon- 
gonge, pradžioje dirbęs ge
ležies fabrike. Išaugino di
delę šeimą, sulaukęs gra- 
žiaus būrio vaikaičių. Palai
dotas Sydnejaus Rookwood 
kapinėse lietuvių skyriuje.

Gedulingas pamaldas at
laikė kun. P. Butkus ir kun. 
P. Martuzas. Prie kapo su 
velioniu atsisveikino taręs 
žodį M. Gailiūnas. Laidotu
vėse dalyvavo gražus būre
lis ,wollongongiškių ir syd- 
nejiškių draugų.

Tebūna Tau lengva Aus
tralijos žemelė.

M.G.
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’’NEMUNAS ŽYDI” ADELAIDĖJE
------------—i+iii’j.: : : - įHihę—

1 naują Dekadą

Kiekvienas žiūrovas su
pranta, kad išeivijoje mūsų 
kultūriniai pasireiškimai 
negali išsivystyti visoje pil
numoje. Tam yra daug ir 
rimtų priežasčių. Todėl ver
tinant. bet kurį kultūrinį 
pasirodymą, reikia prisi
minti sąlygas, kuriose teko 
dirbti ir kiek įmanoma likti 
objektyviu.

Mūsų dramos būreliai, 
pasivadinę įvairiais vardais, 
neperžengė mėgėjiškumo 
ribos, todėl tik šitokioje 
šviesoje reikia į jų spektak
lius ir žvelgti. Gal vienur ki
tur aktorių ar režisieriaus 
sumanumas ir talentas išky
la, bet dėl veikalų ir aktorių 
pasirinkimo stokos, dėl 
netinkamos scenos, salės, o 
taip pat ir lėšų, negali suži
bėti rampos šviesose, taip 
kaip planuoja, kaip sukuria.

Adelaidės dramos mėgė
jai per eilę metų yra pasiekę 
gražių rezultatų. Kai kurie 
pastatymai jei nepajėgė iš
lipti iš mėgėjų ’’scenos”, tai 
vistik suteikė žiūrovams ge
rų spektaklių, kurie ilgai iš
liks gyvi jų atmintyje.

Paskutinis spektaklis G. 
Veličkos ’’Nemunas žydi”, 
kurį adelaidiškiai turėjo 
progos stebėti liepos 18 d. 
Lietuvių Namuose, juos nu
vylė.

G. Velička ’’Nemunas 
žydi” vaidinime įjungė dai
nas ir šokius, bandydamas 
lygiagrečiai patiekti žiūro
vui dainos, šokio ir dramos 
meną. Tematika jau prieš tai 
dramaturgų išsemta iki 
dugno, taip kad siužete au
torius naujų horizontų 
neparodė. Gimstančios 
Lietuvos jaunas knygnešys 
pamilęs merginą, ruošiasi 
vesti, bet atsiranda įvairių 
kliūčių, kurios suraizgytos 
intrigų veiksme, suįdomina 
žiūrovą.Veiksmo eiga ret
karčiais pagražinta liaudies 
dainomis ir tautiniais šo
kiais. Šiek tiek jumoro ir 
spalvos suteikia kai kurie 
charakteriai ir situacijos. 
Finale įvyksta vestuvės, 
kurios besiartinančių caro 
žandarų grėsmėje, vyksta 
skubotai, nors kai kur tą 
skubotumą nepateisina ilgo
ki dialogai, dainos ir šokiai.

Tai pagrindinė ’’Nemunas 
žydi” vyksmo gija, teikianti 
žiūrovui trijų meno šakų: 
dramos, šokio ir dainos iš
gyvenimus.

Adelaidės ’’Vaidilos” 
teatro pastatyme visos trys 
meno šakos nepasiekė to ly-

Ateina ’’Tariamasis meilužis”

Spalio 3 d. Sydnejaus lie
tuvių teatras Atžala suvai
dins populiaraus amerikie
čių dramaturgo Neil Simon 
trijų veiksmų komediją 
’’Tariamasis meilužis”. Tai, 
atrodo, bus bene pirmasis 
lietuvio žiūrovo susitikimas 
su Neil Simon’u lietuviškoje 
scenoje.

Neil Simon gimęs 1927 m. 
New Yorke. Pradėjo jis ra
šinėti pirmiausia radijui ir 
televizijai skriptus komi
kams. Tuo pačiu parašė ir 
scenarijų keliems filmams. 
Nuo 1961 m. jis pasišvenčia 
grynai teatrui ir per 20 metų 
parašo jam tipingu komedi
jų. Visos jo komedijos Ame
rikoje ir visuose anglosaksų 
kraštuose, susilaukė nepap
rasto pasisekimo. Visos jo 

gio, prie kurio adelaidiškiai 
yra pripratę. Visa problema 
veikalo sukarpyme. Tik vie
ną valandą trukusiame 
spektaklyje, švystelėjo kėli 
aktorių ’’prasiveržimai”; V. 
Ratkevičius, N. Skidzevičius 
ir R. Sabeckis bei N. Ven- 
ciūtė. Kiti nors ir svarbes
nėse rolėse dingo vaizdo ir 
garso fone. Dainos skambėjo 
nuoširdžiai, kai kur buvo 
jaučiamas garso pranašu
mas, paliekant dainos me- 
liodiją antroje dimensijoje.

Šokių parinkimas, žinant, 
kad scena maža, galėjo būti 
labiau apgalvotas. Merginos 
šokiuose grakščios ir mielos, 
kai tuo tarpu vyrai: sunkūs, 
nerangūs, tinginiai; šoka 
vien tik dėl pareigos ar už 
kokią tai pabaudą.

Bet pats pagrindinis 
spektaklio trūkumas - siuže
to skiautės nesuteikiančios 
žiūrovui pilno vaizdo. Gali
ma veikalus trumpinti, nes 
jų dauguma yra ištęsti, ne- 
sceniški, sunkiai apvaldomi, 
bet pagrindinė vyksmo gija 
privalo išlikti nesužalota, 
aiški, lengva ir suprantama 
žiūrovui.

Matėme scenas, kurios 
buvo be ryšio ir 
perkirptos dainos 
nesijungiančios į 
spektaklio turinį.

Dekoracijos ir 
mas suteikė 
pakrantėje nemeluotą lietu
viškos sodybos vaizdą. Sau
lėtekio žaros, paukščių ryt
mečio giesmės, pritariant 

minties, 
ir šokio, 

bendrą

apšvieti- 
Nemuno

kaitė) sveikina draugės Nuotrauka V. Vosyliaus

komedijos yra perkurtos ir 
pastatytos kaip filmai. Jau 
dabar Neil Simon yra mili
jonierius, turi savo nuosavą 
teatrą ir jo ateitis teatrinia
me pasaulyje yra daugiau 
nei užtikrinta.

Kur glūdi jo komedijų pa
sisekimas? Jo komedijos, 
kaip pasisako pats autorius, 
yra daugiausia autobiogra
finio pobūdžio. Jos liečia jį 
patį, jo šeimą, artimuosius 
draugus ir visą aplinką, ku
rioje jis gyvena ir dirba. Jis 
gerai supranta eilinio mies
čionio problemas ir moka jas 
patiekti žiūrovams scenoje, 
sutirštindamas kasdieninius 
charakterius, įliedamas vi
siems sveiko jumoro, tačiau 
neslėpdamas ir taip vadina
mosios tragiškosios žmo- 

gaidžiui, gaivino ir skleidė 
Lietuvos sodžiaus ankstyvo 
ryto nuotaiką.

Šokėjų tautiniai rūbai 
maišėsi su dainininkų šian
dienine apranga, nesiderin
dami su bendra laiko ir vie
tos perspektyva.

Tenka kartais ir kritiškiau 
žvilgterti į mūsų, kad ir mė
gėjų teatro pasirodymus, 
nes reikalinga išlaikyti gyvą 
lietuvišką žodį, sklindanti 
nuo scenoms atitinkamoje 
meniškoje aukštumoje.

Pastatymas: Vytauto
Opulskio

Režisūra: Jono Neve- 
rausko

Muzikinis paruošimas: 
Nemiros Masiulytės 
Stapleton

Tautinių šokių paruoši
mas: Bruno Sabeckio

Dekoracijos: 
Opulskio

Apšvietimas: 
Vosyliaus.

Vytauto

Vytauto

Vyturys

Minint poetą ir kovotoją
Lietuvos pogrindžio 

’’Aušros” Nr. 26 (66) (1981 
m. vasario mėn.) prisimena
mas Benediktas Labenskas, 
apie kurį taip rašoma:

’’Gimęs apie 1918-20 m. 
Lazdijų rajone, Staigarų 
kaime (netoli Lazdijų) ma

gaus gyvenimo pusės, kaip 
vienatvė, kova su miesto 
gyvenimu, kasdieniniai rū
pesčiai ir kita. Jo komedijos 
liečia žmones, daugumoje 
peržengusius 40 metų ir pa
tekusius į taip vadinamas 
akladuobes. Šias akladuobes 
žmogus vadina gyvenimu, 
net ir nepagalvodamas, kad 
šias akladuobes jis iškasa 
pats.

Neil Simon’o komedijos 
psichologiškai pilnai neiš
baigtos. Tai daugumoje pa
vienio žmogaus psichologiš
ki, gyvenimiški refleksai. 
Kritikai apie autorių turi 
susidarę kelias nuomones: 
vieni jį priima kaip publikos 
linksmintoją, kiti kaip 
gilesnį žmogiškųjų proble
mų aiškintoją. Encyclopae
dia Columbia rašo, kad jis 
kuria savo charakterius 
daugiau per juoką sukelian
čias frazes, negu teikdamas 
veikėjams įdomius siužetus 
ar fabulas. Tačiau paradok
siškas reikalas yra, kad be-

Ir vėl štai naują pradedam dekadą 
(„dešimtmetis" toks nelankstus, ausis net bado.). 
Dar vis išlaikome gražiai lietuvio vardą, 
dar rūpestingai keliame gimtos kalbos standartą 
(taip, buvo „lygis”, bet mes, beskubėdami, tą žodį 
Merkinėje palikom, ar Ramygaloj, ar Skuode).

T -.om, daug plataus pasaulio matėm, 
kas pasirodė — per senoviška, to atsikratėm. 
Kad ne „karta”, o „generacija”, visi jau žinom; 
ir muzika „estradinė” dabar, ne „pramoginė”. 
Tvirtai, nesudrebėję pernešėm ir skaudų kirtį, 
kai mums „tauta” į „naciją” staiga pavirto. 
(Gana keblu, prisipažinsiu broli, sese, 
nes juk tautietį tenka šaukti: „Ei tu, Naci!”)

Gilios tad erudicijos asmuo ir kontempliuoja: 
„Pozityviai šias aspiracijas interpretuojant, 
reik konstatuoti — nors manipuliacijos gal nėra, 
tačiau, asimiliuojantis į tą pietinę hemisferą...”

Tegul kiti jį „Leksikonu" sau vadina, 
bet aš skubiai atsiverčiau — Žodyną.

Julija

žažemio valstiečio šeimoje. 
Mokėsi Lazdijų gimnazijoje, 
kurią baigė 1939 m. Įstojo į 
karo mokyklą. Prie vokiečių 
Labenskas pateko į lietuvių 
savisaugos batalionus, kurie 
kovojo su bolševikais ir čia 
ištarnavo visą vokiečių oku- 

veik visi jo komedijų veikė
jai yra nelaimingi, gyvenimo 
nuskriausti žmonės.

’’Rašydamas komedijas 
noriu viską išsakyti, iškelti 
visą savo širdį ir nors laiki
nai pabėgti nuo savo gyve
nimo”, sako dramaturgas.

’’Tariamajame meilužyje” 
Neil Simon paliečia 23 metus 
laimingai vedusio piliečio 
Petro Ašakėno problemas. 
Petras Ašakėnas gyvena 
pasiturinčiai, turi gražius 
namus, puikią žmoną, tris 
vaikus, ir ko gi, kaip tas sa
kė, daugiau benorėti. Tačiau 
jo pasąmonėje gimsta įvai
riausi klausimai ir jis prade
da save analizuoti. Pirmo 
veiksmo monologe Petras 
Ašakėnas sako: rats neži
nau, kas su manimi atsitiko. 
Užėjo kažkoks noras, kaž
kokia vidinė aistra. Noriu 
pagyventi sapnu, noriu pa
tirti, kaip atrodytų būnant 
su kita moterimi”.

Čia ir baigsiu savo 
straipsnelį nes daugiau pa- 

pacijos laiką. Jo dalinys 1945 
m. Latvijoje buvo rusų ap
suptas, ir Labenskas pateko 
į Sibirą. Iš Sibiro jis grįžo 
1946 m. Neturėjo paso, o be 
jo negalėjo gauti darbo. 
NKVD norėjo jį užverbuoti, 
bet jis nesidavė gundomas ir 
nuėjo pas lietuvius partiza
nus, prieš tai pasakęs sayo 
draugui: ’’jei kariauti, tai 
kariauti iki galo”.

Žuvo Kibiškių kaime (tarp 
Merkinės ir Leipalingio). 
Užgęso jauna daug tautai 
žadėjusi gyvybė, nes jis bu
vo pasireiškęs kaip poetas. 
Gimnazijoje veikė su skau
tais, rašė eilėraščius ir no- 
velės”.

PRIERAŠAS. Ši "Auš
ros” žinia skaudžiai palietė 
ir Mūsų Pastogės redakto
rių. Kadaise (1935-37 me
tais) abu lankėme Lazdijų 
gimnaziją ir buvome vienoje 
klasėje. Atsimenu, jis buvo 
aukštokas, liesas, įdubusia 
krūtine, gana gyvas ir są
mojingas klasės draugų 
tarpe. Visi jį vadinome poe
tu, nes jis nesislėpė ir savo 
eilėraščius skelbė "Jaunojo
je Kartoje” ir net ’’Šviesos 
Keliuose*. Iš mūsų klasės jis 
ir buvo vienintelis, jau 
penktoje - šeštoje klasėje iš
siskyręs kaip poetas ir net 
žinomas už gimnazijos ribų. 
Išskirtinai kuo nors klasėje 
jis nepasižymėjo, mokėsi vi
dutiniškai. Mūsų draugystė 
išsiskyrė tuo, kad jam padė
davau matematikoje ir lo
tynų kalboje. Ypač jis buvo 
pamėgęs Lietuvos istoriją, 
kurią jis žinojo geriausiai 
klasėje. Man 1937 m. aplei
dus Lazdijų gimnaziją dau
giau su Benediktu neteko 
susitikti, bet vis tiek jo liek
nas vaizdas (panašus į V. 
Mačernį) palikęs ir šiandie 
gyvas atminty. v.K.

pasakojus išaiškės skaityto
jams veikalo turinys, o juk 
veikalą netrukus matysime 
scenoje.

Šią nelengvą vertimui ko
mediją, prikaišiotą idioma
tinių išsireiškimų, į lietuvių 
kalbą vertė Elena Jonaitie
nė. Komedijoje vaidina 
Ksana Dauguvietytė 
Šniūkštienė, Daiva Labuty
tė - Bieri, Ginta Viliūnaitė ir 
Julius Dambrauskas. 
Komediją režisuoja Julius 
Dambrauskas.

Paulius Rūtenis

. Mūsų.Pastogė Nr. 37, 1981.9^1,;psL.3,-»
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pasidarykime:
IŠVADAS

Ją

Ruošiant lietuviškas radijo laidas Melbourne mums vi
sada rūpėjo ir rūpi turėti artimą ryši su klausytojais. 
Tiesa, tas ryšys yra, nes gi, galima sakyti, žmonės įsilei
džia mus pusvalandžiui į savo kambarį, klausosi, ką mes 
jiems pasakojame, klausosi mūsų parinktos muzikos. Vi
sa bėaa, kad toks ryšys yra vienpusiškas. Išgirstame pa
sisakymus, bet sunku gauti bendrą vaizdą, kas yra tie 
mūsų klausytojai ir kaip jie į mus reaguoja.

Norėdami susidaryti sau programų projektavimo bazę 
nutarėme surinkti žinių apklausinėjant ankietomis. Pa
ruoštą anketą dalinome Melbourne o taip pat tikimės, 
kad per bendruomenės atstovus ji pasiekė ir Geelongo, 
Morningtono ir Latrobe Valey lietuvius. Anketas dalino
me nesirinkdami asmenų ir neklausdami, ar jie klausosi 
lietuviškų radijo laidų. Kartu su anketa taip pat davėme 
mums (lietuviškų programų skyriui 3EA stotyje) adre
suotą voką su pašto ženklu. Anketoje neklausėme nei pa
vardės, nei adreso.

Vienas iš klausytojų .parašė, kad jį domina ’’platesnis 
visų šioje anketoje pareikštų dalykų komentaras, kitaip 
sakant, interpretacija”. Nors ir sutinku su šia mintimi, 
tačiau anketos rezultatų susumavime nemanau, kad būtų 
tikslu komentuoti plačiau - mes gi klausėme klausytojų 
nuomonės apie save. Gal komentuoti turėtų patys klau
sytojai.

Yra žinoma, kad jeigu gaunama 25% atsakymų į anke
tų apklausinėjimą tai tas laikoma geru rezultatu. Mes iš
dalinome 226 anketas liepos antroje pusėje ir iki rugpiū- 
čio 23 d. mums gražino 129, t.y. 57%. iš tokio gausaus at
sakymų skaičiaus darome pirmąją išvadą, kad lietuviška 
radijo valandėlė Melbourne yra tapusi dalimi lietuviško 
gyvenimo.

Sudėjus anketose užrašytą besiklausančiųjų skaičių 
yra 300 klausytojų. Turint mintyje tai, kad anketos ne
buvo išdalintos visiems Melbourne ir apylinkių lietu
viams ir taip pat 43% anketų nebuvo gražintos, spėjome 
kad iš viso turime 500 - 600 klausytojų.

Darydami procentinį atsakymų skaičiavimą mes davė
me kiekvienam atsakymui tiek balsų, kiek toje anketoje 
buvo pažymėta klausytojų. Visas anketas peržiūrėjome ir 
statistiką sudarėme mes, nuolatiniai lietuviškų radijo lai
dų 3EA stotyje Melbourne rengėjai: Alisa Baltrukonienė, 
Jurgis Rūbas ir Gabrielius Žemkalnis.

Sužinojome, kad turime šias klausytojų amžiaus gru-
peš:

Amžius skaičius procentas

5-15 16 5.3
16-25 40 13.4 -
26-35 17 5.7
36-45 16 5.3
46-55 55 18.3
56-65 97 32.3
virš 65 59 19.7

viso 300

Antrasis klausimas ’’kaip dažnai klausotės lietuviškų 
radijo pusvalandžių?” davė šiuos atsakymus:

Trečiu klausimu norėjome sužinoti, ”ko jūs daugiausiai 
norėtumėt girdėti lietuviškose radijo laidose?” Savaime 
suprantama, kad kiekvienas klausytojas turėjo daugiau 
negu po vieną pageidavimą ir čia juos surašėme ne pagal 
klausimų tvarką, bet populiarumo eilėje.

Kiekvieną programą
procentai

skaičius
Labai dažnai 75 25
Tik sekmadieniais 110 36.7
Tik pirmadieniais 78 26
Du ar tris kartus į mėnesį 10 3.3
Labai retai 20 , 6.7
Niekad nesu girdėjęs 4 ,1.3

3 1

Naujienų apie Lietuvą ir lietuvius užjūriuose 224
Paminėjimo Lietuvai svarių istorinių įvykių 217
Pasakojimų apie pasižymėjusius lietuvius 159
Naujienų. apie Australijos lietuvių bendruomenes 152 
Svarbesnių pasaulio įvykių apžvagos 123
Jumoro ir anekdotų 101
Patarimų šeimininkėms 101
Pasakų ir dainelių vaikams 95
Paaiškinimų apie Australijos įstatymus 91
Poezijos ir prozos skaitymų 74

Muzikinio žanro pageidavimus išskyriau iš bendros pa
geidavimų grupės. Pageidaujate:

Liaudies dainų ir šokių 195
Estradinės muzikos ir dainų 163
Klasikinės muzikos 125
Arijų iš operų ir operečių 94

Atskirai klausytojai įrašė 22 sąrašan neįtrauktus bet 
juos dominančius dalykus iš kurių stipriau iškyla tauto
sakos, lietuviškų papročių ir pasikalbėjimų (interview) 
pageidavimai. Daugelis individualių asmenų pasisakymų 
yra mums labai vertingos mintys ir idėjos kurias panau
dosime ruošdami radijo laidas, Į tą pačią kategoriją įeina 
ir įvairūs pasiūlymai.

Ketvirtuoju klausimu užkabinome anglų kalbos varto- 
K'lietuviškose radijo laidose. Turiu pabrėžti, kad ang- 

bos naudojimas nėra privalomas - dalinas anglų kal-
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14% 
17%- 
6% 
8% 
4% 
3% 

13% 
35%

! bos naudojimas yra tik pageidaujamas stoties vadovybės 
ir todėl atsakymus kaip ’’naudoti tik kiek*reikalaujama”<' 
ir pan. interpretavome kaip ”Ne” atsakymą. Klausimas 
buvo toks: "Kokia jūsų nuomonė dėl anglų kalbos naudo
jimo lietuviškose laidose?”

”Ne” pasakė 48% klausytojų. "Labai mažai” 28% ir už - 
anglų kalbos naudojimą pasisakė 12%. Taip pat 6% sakė 'f 
kad apie persekiojimus Lietuvoje reiktų kalbėti angliškai 
ir 6% siūlė naudoti anglų kalbą tam kad jaunimas su
prastų.

Daug pasisakymų gavome klausimu ”Ką jūsų nuomone 
reiktų daryti kad daugiau lietuviško jaunimo klausytųsi 
mūsų radijo laidų?” Pasisakymus suskirsčius į kategori
jas gavome tokių pasiūlymų:

Klaust jų pačių 
Tegul patys daro 
Skatinti per jų organizacijas 
Įjungti į dabartines programas 
Propaguoti radijo laidas jaunimo tarpe 
Keisti transliavimo laiką 
Tėvų atsakomybė 
Pritaikyti programas jaunimui

Pastebime, kad pirmosios keturios kategorijos suda
rančios 45% siūlo paties jaunimo bendradarbiavimą.

Gautus įvairius pasiūlymus priėmėm suprasdami jų 
intenciją - norą radijo laidas gerinti. Už gausų bendra
darbiavimą per šią anketą ir atskirus laiškus, už idėjas ir 
patarimus, už pagyrimus ir papeikimus esame nuošir
džiai dėkingi.

Manau, kad visi pasiūlymai ar idėjos būtų įdomūs 
paskaityti, bet visus atspausdinti yra neįmanoma, taigi 
patiekiu tik keletą. 1

”Ne tiek laidoms paįvairinti, kiek joms pagerinti, rei
kėtų: gražios dikcijos; sklandžios ir melodingos sakinių 
darybos; lakoniškumo ir dalykiškumo pranešimuose, 
progr. apibūdinimuose ir 1.1.; vengti pamokslavimo bei 
tuščios racionalizacijos ir panegirikų, nepretenduoti į 
viską žinančius ir viską išmanančius ir pan.”

’’Įtraukite jaunus žmones. Turime daugybę talentų vi
sose profesijose. Nebijokite kad jie valandėlę praves 
angliškai. Kai kurie gerai kalba lietuviškai. Kaip malonu 
buvo klausytis jauno Karazijos pusvalandį ’’Baltaragio 
malūnas! Puikus pokalbis su artistu Bakaičiu!”

Nukelta į psl. 5

SYDNEY
Tautos Šventės proga 

Sydnejaus apylinkės valdy
bos patvarkymu pravesta 
rinkliava Vasario 16 gimna
zijai Vak. Vokietijoje. Su
rinkta 500 dolerių.

Vasario 16 gimnazija šį
met atšventė 30 metų su
kaktį. Gimnazija turi gerą 
vardą šalia kitų to lygio vo
kiškų mokyklų, tačiau jos 
didžiausias rūpestis - moki
nių stoka. PLĖ Valdyba net 
paskelbė atsišaukimą į viso 
pasaulio lietuvius prašyda
ma aukų, iš kurių būtų ski
riamos stipendijos kitų 
kraštų lietuviams mokslei
viams, norintiems mokytis 
Vasario 16 gimnazijoje. Vie
nintelis vienerius metus šią 
gimnaziją lankęs iš Austra
lijos prieš porą metų buvo 
Andrius Binkevičius.

Prieš keletą savaičių Syd- 
nejuje lankėsi svečias iš Ro
mos Saulius Kubilius, kuris 
gimęs ir augęs Adelaidėje, 
kelerius metus studijavo 
Romos Šv. Kazimiero kole
gijoje. Nors ir neketina tapti 
kunigu, Saulius, aplankęs 
tėvus vėl grįžta į Romą tęsti 
nebaigtų studijų.

* * *

Rašykite
Mūsų 

Pastogei!

J. Krupavičius

Piktžolės Vilniaus Aušros Vartuose
Vietoje jų gavau gaba

liuką popieriaus, ant kurio 
buvo parašyta: pakvitavi
mas Nr. 5, ginklų šovinių 
skaičius. Parašas A. Iškaus
kas, už Vilniaus miesto ir 
apskrities Milicijos vadą. 
Turiu čia atkreipti skaity
tojo dėmesį, kad tuometinis 
Vilniaus miesto ir apskr. 
Milicijos vadas draugas Čip- 
lys, nors ir gyrėsi turįs 
Šiaulių kalėjimo akademinį 
išauklėjimą, bet aš labai 
abejoju, ar jis būtų pajėgęs 
iki šiai dienai suskaityti tuos 
revolverius ir šovinius. To
dėl dar viską tvarkė nelai
mingi ’’smetonininkai” — 
kapitalistai, kurių dauguma 
vėliau pakliuvo į pirmuosius 
transportus.

Nuginklavus lietuviškos 
policijos autoritetas Vilniuje 
dingo. Niekas iš mano vyrų 
be ginklo nenorėjo daugiau 
landžioti tamsiomis gatvė
mis raminti triukšmadarius 
ar ką nors sulaikyti. Kasdien 
vis daugiau ir daugiau liuo- 
savosi, o kiti tiesiog negrįž
davo iš sargybų - dingdavo 
be žinios... Jaučiau, kad ar
tinasi kažkas baisaus.

Rugsėjo pabaigoje savo 
žmoną su dukrele pakroviau 
į vagoną ir išsiunčiau į jos 
tėviškę - Kybartus. Tada jų 
akyse aš tapau dar didesniu 
kapitalistu. Bet aš vis ne
nustojau vilties ir reikala
vau žmonių papildymo ir 
-tvarkiausi. Kiek vėliau jie 
man prisiuntė pusę Telšių 
kalėjimo ir vieną marijam- 
poliškį, kurį turėjau pri
ruošti savo vietai. Jis buvo 
toks lietuvis, kad aš prisie
kiau niekados netarti jo 
vardo. Jis skundė, skandino 
kiekvieną, kurio tik suprato 
kalbą ir kuris tik sakėsi esąs 
lietuvis. Niekas tuometinėje

(PRISIMINIMAI)

Vilniaus istorijoje turbūt 
nepaliko tiek skausmo, aša
rų, kaip tas nelaimigas kap
sukas. Bet jis turėjo ir vieną 
gerą ypatybę - labai mėgo 
gerti. Ir tuo aš, kaip skaity
site vėliau, ir pasinaudojau.

Apie rugsėjo 15 d. gavau 
slaptą raštą, kad Kremliaus 
parėdymu NKVD duota tei
sė, kiekvieną, kuris viešai ką 
nors išsitars prieš Staliną ar 
jo santvarką vietoje nušauti. 
Ir to pirmoji man žinoma 
auka buvo vienas jaunas 
Vilniaus kunigėlis.

O buvo taip. Sekantį sek
madienį apie 3 vai. p.p. at
bėgo pas mane dvi verkda
mos lenkės ir papasakojo, 
kad joms besėdint Zakreto 
miškely atvažiavo rusų au
tomobilis ir netoli jų sustojo. 
Tada išlipo du uniformuoti 
rusai ir iš automobilio iš
traukę joms pažįstamą ku
nigą, įdavę jam kastuvą ir 
privertę kasti duobę. Jis ka
sė, ir kada jau bebuvo ma
tyti iš duobės tik pusė jo 
ūgio, pasigirdo pora šūvių. 
Jos persigandusios nušliau- 
žusios į pakalnę ir atbėgu
sios man pranešti.

’’Gelbėk! Gelbėk!”, šaukė 
kruvinomis ašaromis. Bet 
kaip!

Dar tą patį vakarą tą žinią 
perdaviau katedros klebo
nui. Kitą dieną norėdamas 
pats tą įvykį patikrinti nu
vykau į vietą, bet radau tuš
čią duobę. Kur dingo to ku
nigėlio lavonas, nežinau, ir 
tuo niekas labai nesirūpino, 
nes tai darėsi paprastas gy
venimo reiškinys. Zakreto 
miškely duobės gausėjo ir 
vis daugiau girdėjosi šūvių.

Mano marijampoliškis
., . . •u.. •' ■ *

(tęsinys)*

įpėdinis tą vakarą nuovadon 
grįžo gana vėlai apygirtis ir 
su pasididžiavimu gyrėsi, 
kad buvęs apžiūrėti Anta
kalnio kalėjimo ir kad jam 
labai patikę langų užkalimai 
aklinai, kruvinos rūsių 
sienos ir kapitalistų - smeto- 
nininkų dejavimai. Į tai jam 
nieko neatsakiau, nes jis tik 
vienas nuovadoje turėjo tei
sę laikyti ginklą.

O tas mano įpėdinis visai 
nesirūpino, kad jie, atimda
mi saulę nekaltai kalina
miems, atima ją ir visai Lie
tuvai. Jie padarė Vilniuje iš 
nakties dieną, o iš dienos 
naktį. Dienos pasidarė ra
mios, nes visi slapstėsi, bi
jojo rodytis gatvėse, eiti į 
bažnyčias, melstis. Kalbama 
buvo tik apie areštavimus ir 
liaudies vardu nusavinimus 
namų, fabrikų, prekybų, 
ūkio, net turimų įrankių ir 
gyvulių. Kišo tūkstančius 
žmonių į kalėjimus. Policijos 
gyvenimas darėsi nepaken- 
čiams. Dienomis šimtai kas
dieninių reikalų, o naktimis 
susirinkimai, pasitarimai, 
Sosėdžiai ir taip be galo.

iebuvo tos nakties, kad ne
būtų reikėję vidurnaktį va
žiuoti į N. Vilnelę ir klausyti 
rusų komendanto pamoky
mų, įspėjimų ar Vilniaus 
gatvėje Milicijos vado pa
talpose matyti stalo daužy
mus, grasinimus. Laikas 
atėjo, kad ne ‘kojos mane 
nešiojo, bet aš jas, nes ne
buvo kada pailsėti.

Bus daugiau

■X '■V iį-S .V ‘
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'Adelaidės Liet. Diėmį filmas
Rugsėjo 5-6 dienomis 

Sydnejaus Lietuvių Klube 
buvo rodomas paskutiniųjų 
Australijos Lietuvių Dienų, 
vykusių Adelaidėje, filmas. 
Buvusieji per šią šventę 
Adelaidėje, su gražiausiais 
prisiminimais, dar ir dabar, 
prisimena tas puikias Lietu
vių Dienas. Įspūdingas ati
darymas, didžioji eisena, 
stidarymo iškilmės miesto 
rotušėje, vėliau, paskiros 
įspūdingos dainų, sporto, 
tautinių šokių šventės, teat
ras, jaunimo pasirodymas ir 
daug kitų ar tai mažesnių, ar 
tai didesnių mūsų lietuviškų 
pasireiškimų. Šventė, kaip 
pamena buvusieji, praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Pas
kirų lietuviškųjų vienetų 
įdėtas darbas pilnai pasitei
sino, gi visa Adelaidės Lie
tuvių Bendruomenė, Krašto 
Valdyba, paskiros organiza
cijos ir visi adelaidiškiai, 
įdėję tiek darbo ir rūpesčių, 
ruošiant ir koordinuojant šią 
visą šventę, yra nusipelnę 
tikrai labai didelės pagar
bos. Ir tai ne mūsų vienų, 
atvykusių iš kitų Australijos 
vietovių, nuomonė. Tą patį 
ir dar gal su šiltesniais žo
džiais, vėliau pareiškė Aus
tralijoj svečiavęsis PLB pir
mininkas V. Kamantas, 
vysk. V. Brizgys, sportinin
kų iš Amerikos vadovas Z. 
Žiupsnys, mūsų naujasis, 
svetur gyvenąs australietis, 
žurnalistas J. Janušaitis ir 
kiti. Tai buvo ne panegyri- 
kos, bet tik pareikšta nuo
monė ir gal padėka Austra
lijos lietuviams už jų kultū
rinį darbą ir jų lietuviškumo 
tęstinumą.

Šią visą- šventę tuome
tinės Krašto Valdybos pak
viestas, įamžino adelaidiškis 
Vytas Neverauskas, jnr., 
padarydamas Lietuvių Die
nų filmą. Darbas buvo tikrai 
sunkus, nes ne visur buvo 

Pasidarykime išvadas
Atkelta iš psl. 4

"Nenaudoti nuomonių, eilėraščių ir pan. Rusijai parsi
davusių lietuvių, kaip kad buvo išsireikšta koordinato
riaus Motinos Dienos proga. Jeigu koordinatorius to ne
gali padaryti jis turi apleisti tą postą.”

"Radijo valandėlės labai įdomiai pravedamos. Asme
niškai tariu visiems didelį ačiū.”

"Įdomesnius pasikalbėjimus galėtumėm įtalpinti į mū
sų laikraščius. Tie kurie negirdėjo programos, sužinos ką 
jie praleido. Kitą kartą neužmirš užsukti radijo.”

"Manau kad žinios - naujienos apie Lietuvą visiems 
būtų įdomios. Klausimas - iš kokių šaltinių? Siūlyčiau 
naudotis kanadišku savaitraščiu ’’Tėviškės Žiburiai .

"Duoti daugiau žinių iš Lietuvos, bet ne tokiuose rė
muose kaip ”Tėviškės Aidai”.

"Svarbesniais reikalais turėtų būti leidžiama ir pras
tiems žmonėms pasisakyti, pav. įrašyti juostelėse klausi
mai bei atsakymai įvairių lietuviškų susirinkimų proga.”

"Lietuviškos radijo valandėlės turėtų būti tiesioginėj 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos kontrolėj.”

Reikėtų vengti estradinės muzikos, nes ši nieko nesa
kanti. Liaudies melodijos svarbiausios, ypač jaunimui 
įskiepyti, nes jei dažnai girdės, pamils.”

”Aš sriūlyčiau įtraukti daugiau lietuviškos ’’Jazz” mu
zikos.”

"Duokite muziką kuri meniškai ir techniškai gerai pa
ruošta. Bloga muzika, nesvarbu ar ji naujausia tarybinė 
estrada ar amerikoniška patriotinė, mažai kam įdomi.”

"Daugiau skambaus lietuviško žodžio, mažiau muzikos, 
kuriai kiekvienas savo namuose turi aparatus.”

"Pasikeisti bendresnio pobūdžio programos dalimis 
(pav. minėjimų juostelėmis) su kitomis lietuvių k. veda
momis radijo stotimis.”

Šiam projektui pravesti buvo reikalingos lėšos. Žino
dami kad Melbourne Apylinkės Valdybos ižde yra pinigai 
radijo valandėlių reikalams, kreipėmės į Valdybą prašy
dami paramos. Tą paramą gavome be jokių uždelsimų ir 
su Valdybos linkėjimais sėkmingam darbui - už tai mūsų 
nuoširdus ačiū. G Žemkalnis,

3EA lietuviškos programos 
koordinatorius
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tinkamos šviesos, geresnis 
prie objekto priėjimas ir ne
galėjimas su vienu aparatu 
paimti masinių vaizdų. Ta
čiau, bendras rezultatas išė
jo geras ir filmas, žiūrint iš 
mėgėjiško taško, yra tikrai 
puikus. Nematę Sydnejųje 
pamatė labai gražių vaizdų 
iš kone visų parengimų. Ei
sena, nors ir iš tolokai fil
muota, atsispindėjo iškil
mingumu. Matėsi paskiros 
organizacijos, vėliavos, įvai
riaspalviai moterų kostiu
mai ir kt. Atidaryme labai 
gerai girdėjosi PLB pirmi
ninko ir gubernatoriaus kal
bos, choras ir kiti paskiri 
atidarymo pasirodymai. 
Taip kone per visą filmą, se
kė vaizdas po vaizdo. Gražiai 
atrodė teatro pasirodymas, 
jaunimo koncertas, dainų 
šventė. Sporto varžybos vi
same filme užėmė taip pat 
apie 20 minučių laiko. Buvęs 
ALFAS v-bos pirmininkas 
baltaplaukis J. Jonavičius, 
šventę atidaręs V. Kaman- 
tas, sportininkų paradas, 
paskiros rungtynės stadio
nuose ir lauke, buvo labai 
gerai ir gražiai nufilmuota 
ir, jeigu kur nors ir trūko 
daugiau šviesos, tai čia buvo 
ne filmuotojo kaltė, nes 
krepšinio salėje filmavimui 
tikrai buvo permažai ap
švietimo.

. Gana ilgai buvo rodoma ir 
vaizdai iš tautinių šokių 
šventės. Ši filmo dalis, mano 
nuomone, gal buvo pati silp
niausia. Ne vieną kartą esu 
matęs tautinių ar kitų masi
nių šokių filmus. Jie yra 

tyti masines tautinių šokių 
grupės. Šioje filmojė, kaip 
tik šio dalyko ir trūko. Gana 
ilgame tautinių šokių pasi
rodyme, galėjai pamatyti tik 
mažas paskiras grupeles, 
kas nedavė pilno tautinių 

šokių šventės vaizdo, nors 
apšvietimo ir spalvos ekrane 
buvo geros. Tačiau tas yra 
tikrai ne filmuotojo kaltė, 
nes, norint pilnai pagauti 
tokį masinį ir didelį pasiro
dymą, reikia jau profesiona
linio filmavimo, ne su vienu, 
bet su keliais, plačios apim
ties, filmavimo aparatais, ką 
turi daugumoje tik filmų ir 
televizijos studijos.

Kalbant bendrai apie šį 
filmą, kuris galima būtų pa
rodyti ir už Australijos sie
nų, reikėtų tik šiokių tokių 
pataisymų. Pirmų pirmiau
siai, tai būtinai reiKėtų ne 
paskirų užrašų, bet žodinio 
įkalbėjimo ir žodinio lietu
viško, gal ir angliško, supa
žindinimo kas Almoje deda
si, kas šoka ar žaidžia, kas 
kalba ar dainuoja. Nežinau 
kiek tas kainuotų, tačiau, tą 
Kadarius, filmo vertė dvigu- 

ai padidėtų ir žmonės, jį 
žiūrėdami, susidarytų pil
nesnį ir aiškesnį vaizdą.

Sydnejųje visu šiuo filmu 
rūpinosi, gal net sunku pati
kėt, sporto klubas ’’Kovas”, 
kai visą sunkią technikinę 
dalį, surandant aparatus, 
garsiakalbį ir kita, atliko 
nepavargstantis kovietis 
Donas Atkinson (žemaitis). 
Sportininkai padarė gana

kad jie susilaukė didelio pri
tarimo iš Sydnejaus lietuvių 
bendruomenės ir paskirų 
organizacijų, kurios pačios 

’šioje šventėje dalyvavo ir 
kurių dalyviai - tėvai, tikrai 
galėjo atsivesti šventėje ne
buvusius savo vaikus, kai
mynus ir draugus, kad jie 
pamatytų kaip jie šoka, dai
nuoja ir sportuoja. Pirmąją 
dieną filmo audienciją užpil
dė kone visi sportininkai, 
tris ketvirtadalius filmo žiū
rėdami į nesportinius pasi
rodymus, kai antrąją dieną 
atsilankė jau daugiau vy
resniųjų, bet ir tai, palygi
nus su Sydnejaus lietuvių 
skaičiumi, buvo tik, kaip 
dzūkai sako, ašarėlės.

Mačiusiųjų filmą vardu, aš 
nuoširdžiai dėkoju buvusiai 
Krašto Valdybai, Vytui Ne- 
verauskui, jnr., Sydnejaus 
’’Kovui”, Donui Atkinson ir 
kitiems prie šio filmo pada
rymo ir parodymo prisidėji
mo. Tai buvo tos pora gražių 
valandų, per kurias aš ir vėl 

- -, . 3 . mintimis nuklydau į tą
didelę reklamą, pakviesdami puikią Adelaidės Lietuvių 
sydnejiškius atsilankyti ir Dienų šventę.
pamatyti Adelaidėje vyku
sias Lietuvių Dienas. Ta
čiau, aš negalėčiau pasakyti,

Antanas Laukaitis

KGB — sovietų ramstis
(Tęsinys)J. Jonavičius

Tais metais, jausdamas, 
kad jis turi politinių sunku
mų savo kolegų tarpe, 
Kruščiovas tikėjosi išgelbė
siąs šlubuojančią sovietų 
ekonomiją, o kartu ir save, 
sudarydamas svarbią pre
kybos sutartį su Vakarų Vo
kietija. Tuo reikalu jis už
mezgė atitinkamus priva
čius ryšius su V. Vokietijos 
vyriausybe ir rugsėjo pra
džioje, abi šalys paskelbė, 
jog jis yra pasiruosęs vykti 
vizituoti Vak. Vokietiją. Tą 
pačią savaitę į Maskvą iš 
Bonnos atvyko vokiečių 
elektronikos ekspertas 
Horst Schwirkmann, eili
niam Vakarų Vokietijos am
basados patikrinimui ir iš
valymui nuo Sovietų saugu
mo galimai įmontuotų pas
lėptų radio mikrofonų. Su
radęs kelis mikrofonus 
Schwirkmann’as įjungė i 
juos labai stiprų voltažą, 
kuris ambasadą sekantiems 
sovietu saugumiečiams 
skausmingai apkurtino 
ausis. Tačiau sovietų saugu
mas ypatingai supyko už tai, 
kad Schwirkmann’as surado 
prijuntą ypatingą sovietų 
elektroninį prietaisą prie 
vokiečių šifravimo aparato, 
kuris automatiškai pavers
davo mašinėle rašomą teks
tą į slaptą kodą.

Tas prietaisas perduoda
vo sovietams tekstą dar 
prieš jo pavertimą į tą slaptą 
kodą ir tokiu būdu Sovietų 
saugumas galėjo sekti kon
fidencialią komunikaciją 
tarp ambasados ir Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos.

Už šio elektronio prietaiso 
atradimą, sovietų saugumas 
atsikeršino 1964 metų, rug
sėjo 6 dienos rytą. Apžiūrė- 
jant religines relikvijas prie 
Maskvos esančiame Zagors-

Labai didelis ačiū draugams ir prieteliams, lankiusiems 
mane ligoninėje ir dar didesnis ačiū visiems manęs ne
lankiusiems buvusiems draugams.

Gedas Antanėlis

BRISBANE

ko vienuolyne, Schwirk- 
mann’as, stovėdamas gru
pėje kitų turistų, staiga pa
juto nugaroje paraližuojantį 
skausmą. Skubiai nuvežus jį 
į Vakarų Vokietijos amba
sadą, pakviestas Amerikos 
ambasados gydytojas 
nustatė, kad jam buvo įš
virkšti stiprūs nuodai. Nors 
daktarai eventualiai 
Schwirkmann’o gyvybę iš
gelbėjo, jo pasveikimas bu
vo lėtas ir labai skausmin
gas. Užpykusi už tokį pasi
elgimą, Vakarų Vokietijos 
vyriausybė atšaukė kvieti
mą Kruščiovui iki to laiko, 
kol sovietai pasiaiškins dėl 
bandymo nunuodyti 
Schvvirkmann’ą. Sovietai 
atsiprašė spalio 13 dieną ta
čiau Kruščiovo tas jau neiš
gelbėjo. Tą pačią dieną, 
atostogaujantis Kruščiovas 
buvo pašauktas grįžti į 
Maskvą ir be jokių ceremo
nijų išmestas iš vadovau
jančios klikos eilių.

Ar numatytoji kelionė į 
Vakarų Vokietiją būtų pa
dėjusi Kruščiovui išsilaikyti 
savo vietoje, galima tik spė
lioti. Tačiau aišku, kad So
vietų saugumo bandymas 
nunuodyti Schvvirkmann’ą, 
sugriovė bet kokią galimybę 
Sov. S-gai kritišku metu už- 
megsti labai reikalingus ko
mercinius santykius su Va
karų Vokietija.

Nežiūrint tokių klaidų, 
Kremlius ir toliau turi pasi
tikėti saugumu, be kurio pa
galbos negalėtų laikyti ver
gijoje Sov. S-gos tautų. Ly
giai taip pat, rusų užsienio 
Eolitika visą laiką turi pasi

liauti saugumo patarnavi
mu, nes toji politika ištisai 
yra vedama slaptais ir ne
švariais metodais.

i

Vietos apylinkės mėnesi
nis susirinkimas įvyko rug
sėjo 6 d. Liet. Namuose. Da
lyvavo 35 tautiečiai, svars
tyta eilė bendruomenę lie
čiančių reikalų. To pasėkoje 
nutarta: pertvarkyti liet, 
namų patalpas praplečiant 
salę didesniems susibūri
mams; į savaitgalio mokyk
lėlę kviesti ir suaugusius, 
norinčius lietuvių kalbos 
pramokti ar pasitobulinti; 
savaitės dienomis išnuo- 
muoti Liet. Namus atitinka
moms fimoms, kas padėtų 
tuos namus išlaikyti. Susi
rinkusieji aukomis parėmė 
etninę stotį ir skyrė 25 dol. 
Lenkijos Solidarity Sąjun
gai. Bendruomenės nario 
mokestį apsimokėjo 19 tau
tiečių, iš kurių aštuoni pen
sininkai.

Susirinkimas praėjo dar
niai ir vieningai.

Povilis

Komunistinių vadeivų 
atsinešimas į sovietų žmo
nes aiškiai atsispindi ir te- 
bevykstančiame Pavilko 
Morozovo garbinime, kuris, 
būdamas 14 metų, mirė 1932 
metais. Sovietai yra pristatę 
jo atminimui daug paminklų 
ir dar šiandien tebemoko 
Sovietų jaunimą, kad Pavil
ko Morozovo gyvenimas ir 
darbai vaizduoja kiekvieno 
gero sovietų piliečio idealą. 
Pavlikas Morozovas tapo 
Sovietų Sąjungos didvyriu 
už tai, kad apskundė saugu
mui savo tėvą. Kuomet buvo 
kolektyvizuojami ir apiplė
šiami 10 milijonų Rusijos 
ūkininkų, Pavliko tėvas, 
Gerasimovkos kaimo 
žemdirbys ir šiaip jau lojalus 
komunistas, priglaudė kelis 
nuo saugumo besislapstan
čius stambesnius ūkininkus, 
taip vadinamus ’’buožes”. 
Pavlikas apskundė savo tė
vą saugumui ir tėvas buvo 
sušaudytas. Perpykę kaimo 
gyventojai Pavliką už tai 
nulinčavo. Šiandien Sov. 
S-ga Morozovo namą paver
tė į komunistinę šventovę. 
Prie jo prikalta lenta su už
rašu: ’’Šiame mediniame 
name įvyko teismas, kuria
me Pavlikas demaskavo sa
vo ’’buožes” slėpusį tėvą. Ši
to namo relikvijos yra bran
gios kiekvieno Gerasimov
kos gyventojo širdžiai”.

Tėvą išdavusio vaiko die
vinimas parodo, kad ir šian
dieniniai Sovietijos valdo
vai, lygiai kaip ir jų pirmta- 
kūnai, yra apsėsti manijos 
sekti ir kontruoliuoti visų 
savo piliečių gyvenimą. So
vietų saugumo šnipų dėka, 
toji kontrolė pasiekia kiek
vieną visuomenės ląstelę, 
nuo Raudonosios armijos 
generolo iki žemiausio kol- 
chozninko.

Bus daugiau
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PASISEKĘS
’’MŪSŲ PASTOGĖS”

BALIUS

Rugpiūčio 22 dieną Mel
bourne Apylinkės V-ba su
ruošė tradicinį ”M.P.” balių. 
Lietuvių Klubo salė buvo 
apypilnė ”M.P.” skaitytojų, 
rėmėjų. Gera muzika, puiki 
vakarienė sudarė gerą nuo
taiką. Dalyviams pageidau
jant balius tęsėsi iki 1-mos 
vai. ryto.

Melb. Apylinkės V-ba dė
koja Melb. Soc. Globos 
Draugijai už paruoštą vaka
rienę, už kurią Draugija ne
ėmė jokio užmokesčio, ta 
proga ”M.P.” aukojo: p. G. 
Žemkalnis 25 dolerius; po 10 
dolerių:. P. Maželis, E. Sa- 
ženis, B. Prašmutaitė, V. 
Ališauskas, E. Eskirtienė, J. 
Šniras, V. Vaitiekūnienė, J. 
Meiliūnas, I. ir O. Aleknos ir 
J. Jarinkevičius; po 5 do
lerius B. Makulienė ir A. 
Bakaitis.

Ponui P. Vaičaičiui už nu
pieštą puikų plakatą didelis 
ačiū. ”M.P.” loterijai aukojo: 
Spaudos antį - E. Šemetienė, 
lietuvišką sūrį - p. V. Valai
tienė, šampano bonką - A. 
Karašauskas, tortus - T. Bi- 
kuličienė, V. Juozapavičie
nė, B. Tamašiūnienė, ”M.P.” 
prenumeratą - A. Bajoras, 
vaisiams lėkštę p. Šidlaus
kienė, automobiliui valyti 
siurblį bei Amerikos Lietu
vių Istoriją - p.p. Sodaičiai.

Tortus bufetui aukojo: p. 
E. Šeikienė. E. Korsakaitė, 
Antanaitienė, V. Paragienė 
ir M. Didelienė.

Visiems prisidėjusiems 
savo darbu bei aukomis 
Melb. Apylinkės V-ba ypa
tingai dėkoja.

Čekis, sumoje 500 dolerių 
pasiųstas ’’Mūsų Pastogės” 
Redaktoriui.

A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba

NEWCASTLE

TAUTOS ŠVENTE 
NEWCASTELYJE

Pasigėrėtinai gerai pa
rengtas Apylinkės Valdybos 
Tautos Šventės, minėjimas 
įvyko rugsėjo 12 d. St. Pe
ters salėje, Hamilton. Gra
žu, kad svečiai susirinko lai
ku taip, kad vald. pirm. Dr. 
Motiejus šeškus punktualiai 
atidarė minėjimą pasveikin
damas susirinkusius svečius 
lietuviškai ir angliškai, pa
žymėdamas, kad Tautos 
Šventės prasmė yra iš
ryškinti lietuvių tautiniam 
solidarumui ir vienybei. 
Atskirai buvo pasveikintos 
svečių tarpe esančios Albino 
Ulskio dukros Elena ir Eu
genija, kurios čia atvykusios 
iš Lietuvos jau trečia sa
vaitė.

Minėjimo eigoje Rokas 
Lapinskas savo turiningoje 
paskaitoje padarė apybraižą 
lietuvių tautos gyvenimo 
būdo, tradicijų, papročių, 
gražios tautodailės, pabrėž
damas lietuvių kalbos cita
vimą ir panaudojimą kalbo
tyros studijose kaipo išlai
kiusią originalumą per ilgus 
amžius.

Programoje gerai žinoma 
dainininkių grupė ”Trio + 
1” išpildė dvi liaudies dainas 
ir tris estradinio žanro dai
nas. Malonu buvo klausytis 
Mykolaičio - Putino ir Jono 
Aisčio poezijos - eilėraščių, 
kuriuos deklamavo Rokas 

Lapinskas ir Zina Zakaraus
kienė.

Po minėjimo sekė pobū
vis. Gausių svečių tarpe 
grupė latvių turėjo du stalus 
ir jų tarpe buvo pats ilga
metis latvių bendruomenės 
pirm. Egon Aire su žmona. 
Malonios viešnios iš Lietu
vos buvo graži staigmena 
visiems su jomis susitikti, 
pasikalbėti ir pašokti, nes 
jos buvo pirmieji svečiai iš 
Lietuvos, matyti čia New- 
castelyje.

Gražu, kad savo dovano
mis beveik kiekvienas atvy
kęs svečias praturtino lote
riją, o Jūratė Ivienskienė, 
Birutė Gasparonienė ir Re
gina Ulanienė nors nedaly
vavo šventėje, bet atsiuntė 
vertingų dovanų loterijai, gi 
A. Jasaitis gyvenąs Long 
Jetty prisiuntė $ 10 valdy
bos reikalams. Tai puikiau
sias solidarumo pavyzdys, 
atatinkąs Tautos šventės 
paskirtį.

Geras orkestras groda
mas populiarias šokių 
meliodijas išlaikė svečius 
nuotaikingai šokančius iki 
pat pobūvio pabaigos.

A.Š.
Rugsėjo 18 d. į pasaulį ke

lionei ^pasileido inžinierius 
Vytautas Juška numatyda
mas užsukti ir į pavergtą 
Lietuvą, iš kur jis tikisi 
grįžti jau ne viengungis, nes 
jau ilgokai laiškais vyko de
rybos su jauna akademike 
Vilniaus lietuvaite. Sėkmės, 
Vytautai!

Adelaidinės pabiros
Adelaidės Lietuvių Te

atras ’’Vaidila” rugpiūčio 29 
d. Lietuvių Namuose suruo
šė kaukių balių. Baliuje 
linksminosi virš šimto tau
tiečių, kurie, gal kiek ne
įprastoje aplinkumoje, prie 
dekoracijų ir kitokio stalų 

I sustatymo, pradžioje nedrą
siai judėjo, o vėliau įšilę, 
džiaugėsi, kad atsilankė. 
Geriausia kaukė pripažinta 
akt. N. Skidzevičiaus - Sevi
lijos kirpėjas, antroji: pora 
’’meksikiečių”.

Vienas tautietis be kau
kės, baliui ’’įsisiūbavus” pa
reiškė, kad tie kurie atvyko 
visi yra, o kurie tingėjo ir 
neatvyko, tų nėra ir niekas 
jų nepasigedo.

♦ _*
> Adelaidės Katalikių Mo
terų Draugija rugsėjo 5-6 
d.d. atšventė savo veiklos 30 
metų sukaktį. Draugija 
30-ties metų bėgyje rūpinosi 
ligoniais, rėmė savaitgalio 
mokyklą, suruošė 21 šiupinį, 
pavasario ir kitus balius, 
aktyviai dalyvauja parapijos 
ir bendruomenės gyvenime.

Vita Force
HORSERADISH, GARLIC 

&
VITAMIN C TABLETS

Naudokite prieš slogą ir 
kitus bronchitinius negala
vimus. Gaunama Health 
Food krautuvėse ir vaisti- 
nėso

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton S.A.

5062
Tel. (08)2773838 

(Lietuvių Laboratorija)

NEWCASTLE APYLIN
KĖS VALDYBA DĖKOJA

Tautos Šventės parengi
me prisidėjusiems valdyba 
dėkoja: Rokui Lapinskui už 
įdomią turiningą paskaitą, 
’’Trio + 1” dainininkių gru
pei ir Zinai Zakarauskienei 
su Roku Lapinsku išpildžiu- 
siems meninę programos 
dalį savo dainomis ir dekla
macijomis. Danai Bajalienei 
ir Žibutei Kišonienei, pa
rengusioms šiltų užkandžių 
barą.

Padėka už loterijai ver
tingus laimikius bei pyra
gaičius padovanojusiems: 
Donatai ir Alfonsui Baja- 
liams, Algiui Bajaliui, X, 
W.B. G akam s, Birutei Gas- 
Earonienei, Jūratei Ivins- 

ienei, Petrui ir Stefai Kai
riams, Žibutei Kišonienei, 
Ernai Kutienei, Rokui La
pinskui, Jonui Statkui, Her
mai šeškienei, Alf. Šernui, 
Albinui Ulskiui, Reginai 
Ulanienei, Benignai Zaka- 
rauskaitei, Martai ir Zinai 
Zakarauskienėms Justinui 
Žemaičiui , ir Daugėlams.

Ačiū A. Jasaičiui, gyve
nančiam Long Jetty už pri
siųstą $ 10 Tautos Šventės 
proga Valdybos veiklai pa
remti.

Ačiū visiems už taip 
gausų atsilankymą.

Newcastle Apyl. Valdyba

Šios šventės proga Ade
laidėje lankėsi iš Canberros 
’’Žaliasis berželis”, kuris 
(kuri) dosniai paremia Šv. 
Kazimiero savaitgalio mo
kyklos, draugijos ir visos 
parapijos bei jų organizacijų 
veiklą. Šia proga įteikė $ 
2000, paskirdama beveik vi
soms organizacijoms po 
keletą šimtinių.

Tą pačią dieną įvykusiame 
metiniame susirinkime, iš
rinkta nauja draugijos val
dyba, kuriai vadovaus ilga
metė jos pirmininkė Teresė 
Gasiūnienė.

Teresė Gasiūnienė nors 
būdama netvirčiausios svei
katos, neatsisako vadovauti, 
nes sunku būtų rasti kitą 
taip atsidavusią ir sąžiningą 
ir pareigingą pirmininkę. 
Ištvermės ir sėkmės Tere
sei!

Sekmadienį, rugsėjo 6 d., 
tuoj po pamaldų, parapijie
čių būrys susirinko ’’klebo
no” kambaryje pasveikinti 
kleboną kun. A. Spurgį su 
73-ju gimtadieniu. Adelaidės 
apylinkės valdybos pirm. Č. 
Zamoiskis palinkėjo sveika
tos ir ištvermės. Sveikino ir 
kitos organizacijos, linkėda- 
mos Dievo palaimos ir stip
rybės. Klebonas visiems už 
sveikinimus padėkojo ir, 
atrodo, kad jam dar ’’pakai
talo” nereikia.

Nors ir spiriamės, bandy
dami nepasiduoti anglosak
siškai įtakai, vistik nejučio
mis ji braujasi į mūsų gyve
nimą. Štai, kad ir tėvo diena, 
kurios, bent mano atminty
je, niekas nešvęsdavo, šian
dien jau daugelyje šeimų 
švenčiama. Ne vienas tėvas

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 -1981

3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. 
vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įau- 
dimu ’’All wool made in England”; vyriški išeiginiai 
marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas ner
tinis; ’’Wrangler” arba ’’Levi” jeans, denim arba rum
buoto velveto; medžiaga dviem puikiom suknelėm arba 2 
svarai vilnonių su mohair siūlų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 320.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltu i 3 jardus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su 
muitu):
Avikailiai, ilgi arba %, vyriški arba moteriški, tikros 
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas, kailio kalnierius, 
sveria 5 sv. $ 220.00
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 sv.

$600.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv.

$ 100.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, Ranch, sveria 6 sv.

i, , $86.00
Jeans ’’Wrangler” arba ’’Levi”, siuntinyje gali būti dvi,
viena pora sveria 2 sv., kaina už vienas $ 40.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina 
už vienas $ 42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria IV2 sv.

$40.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė $ 12.00
Telescopic lietsargis, sveria sv. $ 13.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria IV2 sv.

$ 50.00
Puiki"medžiaga suknelei $ 32.00
Angliška medžiaga eilutei $ 60.00
Angliška medžiaga eilutei $ 70.00
Angliška medžiaga eilutei $ 96.00
Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio $ 80.00 
Kalkuliatorius T1 - 33, Texas $ 57.00
Kalkuliatorius T1 - 51 -111, profesionalinis $ 100.00 
Stetoskopas, Littmann $ 62.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: V2 sv. 
arbatos - 4.00, V2 sv. nescafes - 6.00,1 sv. pupelių kavos - 
7.00, 1 sv. šokolado - 7.00, 40 cigarečių - 5.00

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiun
timui $ 42.00.

Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus į Lietuvą 
prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England: 
Tel. 01 460 2592.

gyrėsi gavęs dovanų: kakla
raištį, o kitas - ”mopą”.

*_*
Adelaidės dienraštyje 

’’Advertiser” mirusiųjų 
skyriuje dažnai tenka skai
tyti lietuviškas pavardes 
tautiečių, kurie mūsų bend
ruomenės gyvenime visiškai 
nedalyvauja ir yra nežinomi. 
Ir taip nevienas tautietis iš
keliauja Anapilin svetimų 
išlydėtas.

Birutė ir Jurgis Jonavičiai 
savo gimtadienį atšventė 
rugsėjo 5 dieną. Kadangi jų 
abiejų gimtadieniai ’’netoli” 
viens kito, tai susirinkę 
draugai ir prieteliai palinkė
jo abiem daug šviesių ir lai
mingų metų.

Birutė ir Jurgis yra akty
vūs mūsų bendruomenės 
nariai: abu dirbę įvairių or
ganizacijų valdybose.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

Dėmesio!
SKELBIMAS

Sydnejaus Lietuvių 
Klubas parduoda labai žema 
kaina naudotas, iš apyvartos 
išimtas pokerio mašinas, 
kurias gali laikyti privačiuo
se namuose.

Suinteresuoti prašomi 
kreiptis asmeniškai pas- 
Klubo vedėją ara telefonu 
708 1414.

Klubo Valdyba

Linkime sveikatos ir daug 
giedros jūsų abiejų gyveni
me!

Neapykanta širdyje vi
suomet atsispindi veide.

Vibaltis

Mūsų’Pastogė Nr. 37, 1981.9.21, psl. 6

6



"O** 4

ŽIEMOS ŠVENTEI PRAĖJUS į

B. Nemeika

REZULTATUS 
PERŽVELGIANT...

XHI-ji Australijos betu
riu žiemos sporto šventė jau 
praeityje. Išdalinti laimėto
mis medaliai, trofejos, už
rašyti ir užregistruoti rezul
tatai. Dabar tenka atsigręžti 
ir dar sykį peržvelgti įvyku
sius faktus.

Savaitę prieš varžybas į 
Mt. Buller suvažiavo didžioji 
dalis sportininkų.

Visų tikslas prieš varžy
tas pasitreniruoti, susipa- 
inti su Mt. Buller trasomis, 
odžiu, aklimazuotis Mt. 
lullerije.
Gamta, pasirodo, mūsų 

sportininkų geriems norams 
neskyrė dėmesio. Diena iš 
dienos panaši viena į antrą. 
Vierią dieną vėjas, sniego 
audra, kitą dieną šlapia.

Kai kurie sportininkai 
treniravosi. Penktadienio 
vakare (rugpiūčio 21 d.) įvy
ko informacinis Klubų 
atstovų susirinkimas. Buvo 
ištraukti burtai numerių 
paskirstimui. Dauguma 
sportininkų norėjo laimėti 
mažesnį numerį, kad gavus 
teisę anksčiau startuoti. 
Galvojama, kad galima at
siekti geresnių rezultatų 
perdaug neišvažinėtoje 
trasoje. Norint visiems su
daryti panašias galimybes 
didįjį slalomą po pietų pra
dėjo iš antro galo -, didieji 
numeriai. Buvo nuspręsta 
varžybas pradėti jaunių kla
sėmis.

Šeštadienio rytą (rugpiū- 
čio 22 d.) visi sukilo anksti. 
Pažvelgus į lauką veidai 
niaukėsi kaip ir Mt. Buller 
dangus. Lauke snigo. Ne
žiūrint blogo oro visi sporti
ninkai ir pareigūnai 9 vai. 
buvo ant kalno prie starto 
linijos. Oras tikrai blogas, 
šlapdriba ir blogas matomu

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
JO KARALYSTĖS PASIDIDINIMAS

Dievo Karalystė, įvairiose jos dalyse ir skyriuose, di- 
dinsis ir platinsis lygiai kaip ir žemiškos valdžios, kol iš 
jos pasidarys ’’didelis kalnas (karalystė), kuris pripildys 
visą žemę”. (Dan. 2:35) Pavyzdžiui galime imti didžiosios 
Britanijos karalystę, kuri pirmiausiai susidaro iš karališ
kosios šeimynos; po to valdžioje dalyvauja seimas ir kiti 
valdininkai; dar platesnėje prasmėje prie tos valdžios 
priguli kiekvienas pilietis ir kiekvienas kareivis, kuris- 
yra prisiekęs būti ištikimas tai karalystei; ir dar galima 
sakyti, kad prie jos priklauso visi nugalėtieji Indijos ir 
kitų kraštu piliečiai, kurie nėra griežtai priešingi tos 
viešpatystės įstatymams.

Taip pat yra ir su Dievo Karalyste. Pirmiausiai ji yra 
Tėvo Karalystė, turinti valdžios ant visų (Mato 13:43; 
26:29); tačiau Tėvui patiko pasiūlyti viešpatavimą per 
tūkstantį metų savo Atstovui arba Vietininkui — Kristui 
ir Jo sužiedotinei, — išaukštintiems į dievišką prigimtį ir 
didenybę, kad valdytų ir naikintų pikta ir keltu aukštyn 
visus, kurie pilnai susitaikys su Tėvu, priimdami Jo 
Naujosios Sandoros sąlygas. Antroje prasmėje toje val
džioje dalyvaus žemės ”kunigaikščiai” arba tarnai, kurie 
bus matomais atstovais tarp žmonių. Dar platesnėje 
prasmėje prie šitos Karalystės priklausys visi žydai ir 
pagonys, kurie, pastebėję jos įsikūrimą, parodys savo iš
tikimumą ir pasidavimą jai. Plačiausioje prasmėje prie 
jos priklausys visi pavaldiniai, kurie bus paklusnūs jos 
įstatymams; visi kiti gi bus sunaikinti. — Ap. Darb. 3:23; 
Apr. 11:18.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Old. 4121

Pasižymėjusios žiemos sporto šventėje slidininkės iš k.: 
Ugnė Kazokaitė, Nijolė Mikolajūnaitė ir Dana Binkienė

mas. Slalomo varžybas pra
dėjo jauniai berniukai ir 
mergaitės žemiau 13 metų 
grupėje. Mergaičių grupėje 
stipri favoritė Anna Miko
lajūnaitė, jai ant kulnų lipa 
Venta Dagytė, abi Melbour
ne ’’Neringos”.

Pirmą vietą laimi Anna, 
įveikusi trasą per 35.05 se
kundes. Antrą Venta, jos 
laikas - 38.85. Trečioji vieta 
atiteko canberriškei Rasai 
Daukutei, laikas - 40.81.

Berniukų grupėje auksą 
pasisavino melbourniškis 
Saulius Dagys. Jo laikas - 
37.68. Antra vieta atiteko 
sostinės atstovui Andriui 
Daukui, laikas - 38.46. Tre
čia vieta heringiečiui Anta
nui Mikolajūnui, laikas - 
38.66.

Jaunuolių grupėje iki 18 
metų. Visos trys pirmosios 
vietos buvo iškovotos ’’Ne
ringos” sportininkų.

Pirmą vietą , kaip ir buvo 
tikėtasi, iškovojo iškilus sli
dininkas Petras Wolf (Mūsų 
Pastogės Nr. 35 duodant 
šventės rezultatus buvo ne
teisingai P. Wolf vietoje at
spausdinta P. Wallis). Petro 

laikas - 33.10, antras Glen 
Cugura - 33.24, trečias Jonas 
Mikolajūnas - 33.97.

Moterų klasėje pirmą 
vietą užsitikrino favoritė 
Nijolė Mikolajūnaitė, pasie
kusi - 32.87. Antroji vieta 
atiteko Nijolės varžovei 
sydnejiškei Ugnei Kazokai- 
tei - 36.68. Trečią vietą pasi
savino taip pat sydnejiškė 
Dana Binkienė.- 39.24.

Vyrų klasėje vėl visas tris 
vietas nusinešė neringiečiai. 
Algis Vaitiekūnas jun. įrodė 
savo pajėgumą laimėdamas 
30.75 laiku. Antras Davis 
Kunčiūnas 32-80 laiku ir 
trečias Paulius Aniulis 
34.40.

Veteranų klasėje pirmą 
vietą iškovojo Jurgis Miko
lajūnas 34.96 laiku. Šiam 
gerai slidinėjančiam sporti
ninkui ankstyvesnėse šven
tėse labai nesisekdavo. Šį 
kartą laimė buvo Jrugio pu
sėje. Stiprus varžovas buvo 
sydnejiškis Dimitrijus
Kriaucevičius, laimėjęs 
antrą vietą 35.58 laiku. Fa
voritui Raimundui Dagiui 
teko pasitenkinti bronza. Jo 
laikas -.35.85.

Po šių varžybų buvo pietų 
pertrauka. Peršlapę sporti
ninkai, pareigūnai ir žiūro
vai susirinko į Albergą. Su
šalusius mėgino atšildyti St. 
Bernardinai iš Sydnejaus su 
lašu krupniko ar konjako.

Po pietų vyko didžiojo 
slalomo varžybos. Jaunių 
grupėje, mergaičių iki 13 
metų pirmą vietą laimėjo 
Anna Mikolajūnaitė - 30.55. 
Antrą vietą Venta Dagytė - 
33.15, ir trečią vietą Rasa 
Daukutė 33.97.

Berniukų grupėje vėl 
nenugalimas buvo Saulius 
Dagys, laikas - 31.33, antras 
Antanas Mikolajūnas 34.69, 
trečias Andrius Daukus - 
35.87. r

Jaunuolių iki 18 metų kla
sėje gerai pasirodė Petras 
Wolf. Jo laikas 26.12 yra ge
resnis už vyrų pirmos vietos 
laimėtojo. Glen Cugura gavo 
sidabrą, su 27.67 laiku. Tre
čia vieta atiteko Dariui 
Aleknai - 34.10.

Moterų klasėje pirmą 
vietą iškovojo Ugnė Kazo
kaitė 30.60 laiku. Labai ma
žai nuo Ugnės atsiliko antrą 
vietą laimėjusi Ona Pilkienė. 
Jos laikas 30.80. Trečią vietą 
užsitikrino Dana Binkienė - 
32.57.

Vyrų grupėje sužibėjo 
Viktoras Bagdonas - 26.59. 
Labai mažai atsiliko Algis 
Vaitiekūnas jun. - 26.75. 
Trečias Davis Kunčiūnas - 
27.77.

Veteranų klasėje auksą 
iškovojo Dimitrijus Kriau
cevičius - 29.12. Labai netoli 
buvo ir Raimundas Dagys - 
29.63. Jurgis Mikolajūnas 
užsitikrino bronzą - 30.44.

Esant geram orui rezulta
tai galėjo būti geresni. Visi 
sportininkai nors ir 
nelaimėjo prizinių vietų, 
Easirodė pagirtinai. Nepa- 

ūgo blogo oro, skaitlingų 
kritimų ir dalyvavo varžy
bose iki galo. Kai kuriuos 
favoritus lydėjo nesėkmė, 
kritimai. Nijolė Mikolajū
naitė didžiajame slalome 
prarado medalį nukritusi, ir 
Viktoras Bagdonas tą patį 
Cadarė slalome. Viso varžy- 

ose dalyvavo 65 slidininkai. 
Tai rekordinis skaičius.

Vakare ’’Neringos” Klubo 
patalpose įvyko dovanų įtei
kimas, oficialioji dalis ir vė
liau vakarienė. Oficialiąją 
dalį pradėjo ’’Neringos” pir
mininkas Arūnas Staugaitis. 
Jis visus šventėje dalyvau
jančius klubus pasveikino 
perskaitė sveikinimus, gau
tus iš Adelaidės sporto Klu
bo ’’Vyčio” ir A.L.F.A.S. 
Valdybos. Medalių - trofėjų 
įteikimą pravedė Jonas Ma- 
šanauskas. Apdovanojimo 
ceremonijos nors ir "kuklios, 
bet gana įspūdingos. Meda
lius įteikė eilė iškviestų as
menų. Sportininkai pagal 
užimtą vietą sustojo ant pa
kilimo. Foną sudarė įdomiai 
išdėstyti medalių nuospau
dai. Pabaigai A. Staugaitis 
tarė ačiū visiems prisidėju- 
siems prie šventės parengi
mo ir ypatingai ’Neringos” 
Klubo ponioms, paruošu- 
sioms svečiams vakarienę. 
Tikrai vakarienė buvo puiki. 
Tęsėsi tarpusavio bendravi
mas, pasikalbėjimai ir 
šokiai.

Šventė pravesta labai 
tvarkingai ir kruopščiai. 
Šventės rengimo komitetas 
sudarytas šių asmenų: A. 
Staugaičio, J. Zaikausko, V. 
Aleknos, J. Mašanausko, R. 
Dagio ir L. Žalkausko. Be 
šių šventės pasiruošimo ir 
pravedimo darbuose talki
ninkavo eilė neringiečių. 
Rengimo komitetas turėjo 
aštuonis posėdžius ir eilę 
įvairių pasitarimų ir paren
gimų.

Svečias iš Amerikos Da
rius Raulinaitis kaip ir visi 
nusiskundė dėl oro sąlygų. 
Jo nuomone, tokios šventės 
labai naudingos, ir jisai atei
tyje norėtų platesnio bend
radarbiavimo.

Žiemos sporto švenčių 
tęstinumas atrodo yra už
tikrintas. Šią sporto šaką 
pamėgsta daug jaunimo. 
Vyresnieji taip pat neskuba

Žinelės
I

Adelaidiškei M. Džiuge- 
| lienei padaryta sunki opera- 
i cija, bet jau grįžusi į namus 
I sveiksta tikėdamasi greitu 
| laiku vėl aktyviai jungtis į 

meškeriotojų ratelį, kurio ji 
yra entuziastinga narė.

*_♦
Adelaidiškis M. Varanec- 

kas, lydimas dukters dr. 
Romos ir jos šeimos išvyko 
atostogų į auksinį pajūrį 
Queenslande. Namų ūkį pri
žiūrėti pasiliko p. Varanec- 
kienė, neseniai atšventusi 73 
metų sukaktį.

*_ *
Los Angeles mieste po 

sėkmingos operacijos na
muose sveiksta kompozito
rius Bronius Budriūnas. Jam 
sergant jį kaip vargonininką 
šv. Kazimiero parapijoje 

išeiti į atsargą.
Ateičiai turima prospek- 

tyvių sportininkų. Iš jaunių 
reikia paminėti Anna Miko- 
lajūnaitę. Ši jauna jau dabar 
didžiajame slalome atsiekė 
geresnį rezultatą negu mo
terys. Veržli sportininkė 
Venta Dagytė^ apie ją tik
riausiai dar isgirsime atei
tyje. I čempijones preten
duoja ir Rasa Daukutė. Yra 
dar ir daugiau jaunių galin
čių sužibėti ateityje. Sydne
jiškė Dina Wallis, adelai- 
diškė Daniele Pociūtė ir 
kitos ateityje taip pat gali 
tarti žodį. Berniukų grupęje 
į ateities čempijonus pre
tenduoja Saulius Dagys, 
Antanas Mikolajūnas, And
rius Daukus. Jaunuolių 
grupėje yra Petras Wolf iš
kovojęs gerus rezultatus. Jo 
didžiojo slalomo rezultatas 
taip pat geresnis negu vyrų. 
Tai daug dirbąs šioje sporto 
šakoje jaunuolis. Ateinan
čioje šventėje jeigu jisai da
lyvaus vyrų varžybose turės 
dideles galimybes laimėti 
čempijono titulą. Reikia dar 
paminėti: Glen Cugurą, 
Joną Mikolajūną, Darių 
Alekną ir adelaidiškį Narą 
Lapšį.

Vyrų grupėje eilė gerų 
slidinėtojų. Ateityje lengvai 
nepasiduos Algis Vaitiekū
nas jun. Viktoras Bagdonas 
smarkią pažangą daro Davis 
Kunčiūnas, Povilas Aniulis 
ir eilė kitų.

Moterų klasėje dvi 
pagrindinės varžovės Nijolė 
Mikolajūnaitė ir Ugnė Ka
zokaitė. Galbūt ateityje iš
kils saulėtų vakarų atstovė 
Rasa Patupite. Tai jauna dar 
tik pradedanti slidinėti 
sportininkė. Betgi, Rasa 
labai susižavėjo šiuo sportu 
ir žada daug slidinėti. Rasos 
mamytė Pajauta neveltui 
gavo ’’Courage Cup”. Tai la
bai užsispyrusi slidininke, 
slidinėja ir per lietų.

Veteranų grupėje labai 
daug į zenitą einančių 
žvaigždžių ir šioje klasėje 
varžovų tikrai netruks.

Ant rytojaus sportininkai 
išvažinėjo namudei. Kaip 
ant pykčio tą dieną saulutė 
ridinėjosi po brilijantais ži
bantį Mt. Buller sniegą.

Po metų slidininkai vėl 
susitiks varžyboms vėl pa
kartos draugystę šį sykį 
Canberros Klubo rengiamo
je šventėje Perischer 
Valley.

‘pavadavo Raimonda Apei- 
lytė ir Rimas Polikaitis, ku
ris šiuo metu vieši Australi
joje.

* * ♦
Architektas Edmundas 

Arbas, gyvenąs Los Angeles 
mieste, šių metiniame ar
chitektūriniame konkurse, 
laimėjo pirmą vietą iš 480 
varžovų. Konkursą laimėjo 
už gyvenamų namų projek
tą, kur naudojama fabrike 
paruošta statytinė medžia
ga, pagreitinanti statybą ir 
pigiau kainuojanti.

* ♦ ♦

Niekuomet nebijok opozi
cijos, nes visuomet aukščiau 
iškylama prieš vėją, o ne 
pavėjui.
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DAR VIENAS PRIZAS PRANEŠIMAS

Mūsų Pastogės spaudos 
baliaus loterijai paskyrė 
vieną savo paveikslą jaunas 
ir sparčiai kylantis dailinin
kas Jonas Abromas. Jo pa
veikslų tenka užtikti grupi
nėse dailininkų parodose ir 
jau meno sluogsniuose pri
pažintas kylanti stipri meni
nė pajėga. Ačiū Jonut

Pereitą mėnesį įvykęs 
Melbourne Mūsų Pastogės 
Spaudos balius davė gryno 
pelno 500 dolerių, kuriuos 
neseniai Mūsų Pastogės 
Administracijai perdavė 
Melbourne Apylinkės Val
dyba, to baliaus rengėjas. 
Ačiū labai.

£

LIETUVIŠKA KNYGA
č,''

Melbourne Lietuvių Bib
liotekai aukojo: po $ 10 - K. 
Milinskas, B. Bitienė, F. Ro
čius. $ 2 - J. Babilius. Spau
dos ir plokštelių - L. Čekas. 
Žurnalų komplektų ir knygų 
- A.V. Žukauskas, F. Ročius, 
J. Vizbaras, A. Ūselis, J. 
Krikščiūnas, A. Šemeta.

Didelis jiems ačiū.
Gerbiamiems bibliotekos 

lankytojams pranešama, 
kad skaitykloj išdėstyti 
nauji gauti periodiniai leidi
niai neskolinami: jais galima 
naudotis tik skaityklos pa
talpoje.

Melb. Liet. Biblioteka

Mūsų Pastogės

rugsėjo 26 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube 

a 
Įėjimas su bilietais - $ 12 asmenim. Už šiuos pinigus 

paremsite Mūsų Pastogę, būsite skaniai ir sočiai pavai
šintas rinktine vakariene, nuotaikingai pabendrausite su 
Mūsų Pastogės darbuotojais ir bičiuliais. Taip pat daly
vaudamas baliuje išmėginsite laimę sau lygios netu
rinčioje Spaudos Baliaus loterijoje orioje bus mūsų žy
miųjų dailininkų kūrinių ir kitokių aukštos meninės ver
tės išdirbinių. _____ f

Stalų užsakymus priima Aldona JABLONSKIENĖ 
tel. 709 4031

BILIETUS PLATINA:
Sydnejaus Lietuvių Klubas
A. Jablonskienė, J. Mickienė teL 709 4846, L. Sta- 
škmienė teL 649 9062, A. Dudaitis teL 727 9191, V. 
Jaras tel. 682 3580, V. Kazokas teL 709 8395

Bilietai gaunami jau dabar. Kviečiame bilietus įsigyti ir 
vietas užsisakyti kaip galint anksčiau, nes rengėjams 
svarbu dalyvių skaičių žinoti savaitę prieš balių.

i

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
YRA SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

PRESTIŽAS!

Baliaus programa ruošia p. D. SKORULIENĖ, kurios 
programos visados yra originalios ir ypatingai 
patrauklios.
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Kaip skelbiama, Sydne
jaus Lietuvių Teatras 
ATŽALA spalio 3 d. Syd. 
Lietuvių Klube stato Neil 
Simon trijų veiksmų kome
diją ’’Tariamasis meilužis”. 
Po spektaklio rengiama va
karienė.

Tautiečiai, norį dalyvauti 
vakarienėje, maloniai 
prašomi apie tai pranešti J. 
Maksvyčiui tel. 871 6269 iki 
spalio 1 dienos.

Syd. Liet. Teatras ’’Atžala”

NAUJA 
LIET.

ADELAIDĖS 
SĄJUNGOS 

VALDYBA

Sąungos susirinkimas 
įvyko rugpiūčio 23 d. ir jo 
metu išrinkta nauja Liet. 
S-gos Valdyba šios sudėties: 
pirm. P. Bielskis, I vicepirm. 
inž. D. Dunda, H vicepirm. 
P. Launikaitis, I sekr. V. 
Marcinkevičius, II sekr. ‘ 
arch. E. Kalibatas, I ižd. K. 
Pocius, II ižd. S. Gusčia, UI 
ižd. V. Daugalis. Turto glo
bėjas J. Jaruševičius

Rugsėjo 27 d. Adei. Liet. 
Namuose įvyksta grandiozi
nis taut, šokių grupės Žilvi
no koncertas. Įėjimas nemo
kamai.

©M O®

b

S SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
116-18 East Terrace Bankstown TeL 7081414

Spalio 3 d., šešt., 5 vai.
ATŽALOS SPEKTAKLIS

Rugsėjo 26 d., šešt., 7 vai.
Mūsų Pastogės SPAUDOS BALIUS 

Įėjimas su bilietais $ 12 asmeniui
. Trijų veiksmu komedija

Antr., rugsėjo 29 d., 8 v.v.
METINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Spalio 10 d., šešt., 8 vai.
' ŽVEJŲ BALIUS 

Programoje taut, šokių grupė 
Gintaras

Spalio 11 d., sekm., 2.30 vai. 
TURGUS

Sydnejaus teatras ATŽALA
spalio 3 d., šeštadienį, 5 vai. Lietuvių Klube 

stato
- Neil Simon 3 veiksmų komediją ,

Tariamasis meilužis”
Režisierius Julius Dambrauskas
Vaidina: K. Dauguvietytė - šniukštienė. D. Labutytė - 

Bieri, G. Viliūnaitė ir J. Dambrauskas.
Bilietai gaunami prie įėjimo. Bilietų kainos: suaugu

siems - $ 5, studentams ir pensininkams $ 3
Vietos nenumeruotos.

Komedija subrendusiems.

KAIP GERIAUSIAI 
APSIDRAUSTI NUO 

GYDYMOSI IŠLAIDŲ?

Rugsėjo 1 d. pasikeitus 
gydymosi potvarkiams dau
guma Australijos piliečių 
neturi galimybės veltui gy
dytis viešose ligoninėse ir 
turi apsispręsti, kaip ge
riausiai apsidrausti nuo gy
dymosi išlaidų.

Privačios sveikatos drau
dimo bendrovės siūlo įvai
rias draudimo galimybes ir 
skirtingas kainas. Klausi
mas - kuri iš jų geriausia, 
ypač painus. Geriausias bū
das yra bandant įvairias 
draudimo pasiūlas pritaikyti 
savo asmeniškiams ar savo 
šeimos reikalavimams. 
Svarbu žinoti, kad Viktori-. 
joje žemiausias ligoninės 
draudimas (Basic Hospital 
Cover) padengia visas ligo
ninės, daktarų, chirurgų bei 
tyrinėjimų išlaidas ’’Public” 
ligoninėse, jei pacientas jas 
lanko ar paguldytas kaip 
"hospital”, o ne kaip priva
tus pacientas.

’’Basic Hospital Cover” 
yra pats pigiausias apsi
draudimas (šeimai kainuoja
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apie 5-6 dol. į savaitę) ir as
menys ar šeimos, kurie ne
sinaudoja privačių gydytojų 
B’ gom, gali jį pasirinkti 

tačiau nepamiršti, 
kad gydymasis ’’Public” Ji- 
goninėse yra surištas su ilgu 
laukimu klinikose, netikni- 
mu, ar bus galima gauti vie
tą ligoninėje, turint reikalo 
su neišvengiamai didesne 
biurokratija.

Jeigu apsisprendžiamą 
gydytis privačiose ligoninė 
se reikia priklausyti ”semi- 
Erivate” arba ’’private

ospital cover” ir taip pat 
’’medical cover”, kas šeimai 
kainuoja $ 12-15 į savaitę.

Asmenys, turį ’’Pensioner 
Health Benefits” korteles 
arba "Health Care Cards” ir 
toliau bus gydomi ’’Public” 
ligoninėse nemokamai.

Melbourne Socialinės 
Informacijos Skyrius

Jau antra savaitė Sydne- 
juje vieši Melb. Apyl. Val
dybos narė Ramutė Juškaitė 
su svečiu iš Los Angeles 
Rimu Polikaičiu, kurie atvy
ko išlydėti Ramutės brolio 
Vytauto į tolimesnę kelionę.

PADĖKA

Du mėnesius praleidus 
keliaujant po Europą suti
kau eilę senų savo draugų ir 
jiems noriu padėkoti: Rytą 
Berlyne B. Motiejaičiui, Ge- 
nevoj J. Mykolaičiui, Barce- 
lonoj P. Mažeikai, Nicoje A. 
Bendoraičiui, Venecijoje 
O.A. Ašmontams. Romoje 
Srel. V. Kazlauskui, prel. A. 

anušui, prel. P. Jatuliui. 
Ypatinga padėka prel. A. 
Janusui už globą ir palydė
jimą iki aerodromo.

Grįžęs į kengūrų žemę 
džiaugiuosi ir sakau, kad 
visur gerai lietuviai gyvena, 
bet Australijoje geriausiai 
Ačiū visiems!

Inga įr Juozas šopiai

Bankstown, N.S.W., 2200

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 

-Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

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