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Istorija jų nepamokė
Jau keturiasdešimt metų, 

kaip žydai po karo pabaigos 
po visą pasauli persekioja 
nacių žydų žudikus ir jų tal
kininkus. Be abejo, tai kalti
ninkų užtarnautas atpildas, 
nes teisingumas reikalauja 
visiems vienokio ar kitokio 
atlyginimo kad ir po dauge
lio metų, nes laikas padary
tos skriaudos negali ištei
sinti. Gaila, tačiau šioje ak
cijoje labai dažnai pasitaiko 
ir nekaltų aukų, kurie netei
singai įskundžiami. Tai ypač 
iš sovietinės dokumentaci
jos, kur sufabrikavus atitin
kamus dokumentus sovietai 
suveda sąskaitas su režimo 
ir sistemos priešininkais. 
Kadangi laisvajame pasau
lyje pasklidusius prieško- 
nunistinius veikėjus tiesiog 
pasiekti ir juos pašalinti nė
ra labai patogu, čia bolševi
kams labai paranki žydų ak
cija, kurie nevaržomai vei
kia visame pasaulyje me
džiojant pasislėpusius na
cius žydų žudikus.

Betgi istorinė nacių pa
moka pačių žydų nepamokė. 
Kai juos beginklius savu 
laiku naciai masiškai žudė, 
šiandie tuo piktinasi visas 
pasaulis ir gėda visai žmoni
jai, kad tokie dalykai galėjo 
įvykti dvidešimtame amžiu- 

, je. Tačiau vos tik patys žy
dai įgijo galios, jie patys 
kaip kadaise vokiečių naciai 
visomis priemonėmis šalino 

Į iš kelio sau nepalankų ele- 
I mentą. Šiandie Izraelis visa 
į savo karine jėga yra užpuo- 
| lęs Lebanoną, kur susibūrę

PRANCŪZIJA NEPRIPA
ŽĮSTA PABALTIJO 
VALSTYBIŲ

ANEKSAVIMO

Prancūzų užsienio reikalų 
ministeris Claude Cheysson 
padarė svarbų pareiškimą 
Pabaltijo kraštų reikalu. 
Praėjusių metų lapkričio 18 
d. senatorius Jacques Mos
sion (Somme) raštu paprašė 
patvirtinti, kad Prancūzija 
nepripažįsta Pabaltijo vals
tybių aneksavimo. Savo at- 

j sakyme Cheysson pareiškė: 
į "Prancūzija nepripažino 

1940 m. SSRS-os įvykdyto 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
valstybių aneksavimo. Nuo 

Į to laiko, Prancūzija nei vie- 
Įšai nei tylomis nepareiškė 
| jokio pripažinimo. Šį nusi- 
I statymą 1975 metais, pasi
kasius Helsinkio baigminį 
laktą, patvirtino respublikos 
I prezidentas, pareikšdamas, 
Įjog "Prancūzijos požiūriu, 
■ 'Helsinkyje) pasirašyti 
■tekstai neimplikuoja pripa- 
ižinimo tokių padėčių, kurių 
■ji nebūtų kitaip pripažinusi”. 
■Užsienio reikalų ministerio 
■atsakymas išspausdintas 
■oficialiame žinyne, Journal 
lOfficiel, 1981 m. gruodžio 17 
K (ELTA) 

iš Palestinos pačių žydų iš
vyti palestiniečiai arabai ir 
jų pasipriešinimo jėgas ir 
centrus stengiasi sunaikinti. 
Teisinamasi, kad Izraelio 
šitas agresijos žygis yra bū
das apsaugoti Izraelį nuo 
galimų pavojų. Vardan to 
jau žuvo tūkstančiai žmo
nių ir agresija dar toli gražu 
nesibaigia.

Įdomu, kad kuriant Izrae
lio valstybę buvo panaudo
tos pačių žydų drastiškiau
sios priemonės padaryti taip 
vadinamos gyvenimo erdvės 
patiems žydams. Senieji Iz
raelio gyventojai palestinie
čiai buvo masiškai žudomi, o 
milijonai išvaryti į dykumas. 
Izraelis jėga užėmė apie 
77% visos Palestinos terito
rijos, kur senieji gyventojai 
buvo arba išžudyti, arba iš
vyti. Dalį palestiniečių pri
glaudė gretimos arabų vals
tybės, kai Lebanonas, Jor
danas, Sirija. Palestiniečiai 
tremtiniai susiorganizavo ir 
kovoja už savo prarastas 
žemes, nes į derybas suda
ryti nepriklausomą palesti
niečių valstybę arba suteikti 
Izraelyje palestiniečiams 
autonomiją žydai visai ne
sutinka leistis ir siekia dar 
kvestijonuojamas sritis 
užimti ir prijungti prie Izra
elio. Iš čia ir arabų pastan
gos Izraelį sunaikinti. Šito 
žygio konkrečiai ėmėsi 
Egipto prez. Nasseris ban
dęs prieš žydus sujungti vi
sus arabus, bet jo pradėtas

Įvyk
Keturi čekai iš sovietų 

ekskursinio laivo Estonia 
pabėgo į Škotiją ir pasiprašė 
politinio prieglobsčio. Anglų 
autoritetai leido jiems pa
likti iki metų pabaigos.

♦**
Lebanone Izraelio .panau

doti kautynėse amerikiečių 
gamybos lėktuvai pasirodė 
pranašesni už sovietiškuo
sius, kuriais apginkluota Si
rijos kariuomenė. Kaip pra
nešama, kautynėse Izraelis 
sunaikino 80 sovietinės ga
mybos lėktuvų, kai patys 
neteko tik vieno.

Apie 600 lenkų buvo at
vykę kaip žiūrovai į pasauli
nes futbolo rungtynes Ispa
nijoje. Spėjama, kad didesnė 
pusė jų negrįš į dabartinę 
Lenkiją.

***
Vatikane civiliniai tar

nautojai buvo išėję strei
kuoti reikalaudami geresnio 
atlyginimo. Streikas buvo 
nukreiptas prieš Vatikano 
finansų valdytoją ark. P. 
Marcinkų, kuris su strei
kuotojais nesikalbėjo, o de
rybas vedė pats popiežius.

ANTANAS RAKŠTELĖ Palaukė

karas buvo’ ftesėkmingas. 
Šiandie Izraelį stipriai pa
laiko Amerika, o ^abus So
vietų Sąjunga. Ir šiandie 
Amerika keistai užstoja žy
dus, užpuolusius Lebanoną, 
nereikalaudama visu griež
tumu žydams pasitraukti iš 
Lebanono, bet evakuoti pa
čius palestiniečius. Net pa
tys žydai kituose kraštuose 
smerkia Izraelio vyriausy
bės žygį ir reikalauja grįžti į 
senas ribas. Iš viso bijomasi, 
kad įvykiai Artimuose Ry
tuose gali sukelti pasaulinį 
gaisrą, nes čia susikerta Ry
tų ir Vakarų interesai.

• •i a i
**♦

Europos 29-ji Studijų Sa
vaitė įvyks rugpiūčio 15-21 
d.d. Anglijoje, St. Mary’s 
College, Strayberry Hill, 
Twickenham, netoli Londo
no.

* * *
Kandoje lietuviai, pensi

ninkai pradėjo pensininkų 
namų statybą prie Toronto. 
Statyba gali kainuoti apie 6 
su puse milijono dolerių.

* * *
Pasitraukė plačiai skaito

mo žurnalo Kario redakto
rius Z. Raulinaitis. Jo vieton 
pakviestas Vladas Šakalys, 
kuris prieš daugiau kaip 
metus per Suomiją pabėgo 
iš Sov. Sąjungos ir apsigy
veno Amerikoje.

♦ ♦ ♦
Argentina pasiskelbė nu

traukianti karo veiksmus su 
Anglija, bet neatsisako 
Falkland© salų ir ateityje 
sieks tas salas atgauti.

*♦*
Aną savaitę Maskvoje pa

kilęs keleivinis lėktuvas 
skristi į Vak. Afriką nukrito 
ir sudužo. Žuvo apie 90 žmo
nių,

Lietuvoje
ANIČAS KRITIKUOJA

JONĄ PAULIŲ II-JĮ
Lietuvos kompartijos ide

ologinio priešpuolio patran
kos ėmė bombarduoti po
piežių. Literatūros ir Meno 
(1982.V.1) skiltyse pasirodė 
Jono Aničo straipsnis ’’Kle
rikalinis antikomunizmas ir

Dėl karo su Anglija, Ar
gentinoje labai apgailėtinoj 
padėty krašto ekonomija. 
Krašto piniginis vienetas 
pezas dar labiau nuvertintas 
ir dabar už amerikonišką 
dolerį mokama 20.000 pezų. 
Tai prekyboje su užsieniu, gi 
turistams bus mokama už 
dolerį net iki 26.000 pezų.

***
Australijos Darbo Parti

jos lyderiu perrinktas esa
mas vadas Bill Heyden. Į šią 
vietą kandidatavęs Bob 
Hawke nepraėjo.

Vatikane iškilęs skandalas 
su Vatikano banku, kurio 
faktinasis valdytojas yra 
lietuvis arkivyskupas Pau
lius Marcinkus, kurio ryšiai 
su Italijos banku Banco 
Ambrosiano pastaruoju 
metu iškilo viešumon nusi- 
žudžius šio banko direkto
riui Calvi. Dabar vedama 
kvota, bet ark. P. Marcinkus 
atsisako duoti bet kokių pa
rodymų.

♦**
Europoje Lietuvos diplo

matai turėjo birželio pabai
goje bendrą pasitarimą są
ryšyje su įtempta Europoje 
padėtimi. Dalyvavo Dr. A. 
Gerutis ir St. Lozoraitis,

’lietuvio kataliko’ koncepci
ja”, kurioje žymusis agit- 
propagandistas apkaltina 
Joną Paulių II-jį morališku 
’’religinio ekstremizmo” pa
rėmimu. Aničas turi omeny
je popiežiaus sveikinimą 
vyskupui - tremtiniui Julijo
nui Steponavičiui, kurio pa
vardės jis nedrįsta minėti, 
tekalbėdamas apie ’’vieną 
ekstremistiškai nusiteikusį 
lietuvių katalikų dvasinin
ką”. Aničą papiktino ir po
piežiaus apsilankymas Ro
moje veikiančios popiežiš
kosios Šv. Kazimiero Kole
gijos 35-čio minėjime (1981 
m. kovo 4 d.) ir lietuvių kal
ba pasakytas jo pamokslas. 
Aničas tvirtina, kad viena 

i minėtosios kolegijos funkci
jų - ’’destruktyviai veikti 
Lietuvos katalikų dvasinin
kiją bei tikinčiuosius”. 
Pasak jo, ’’emigracijos ult- 
radešinieji lyderiai savo vil
tis sudėjo į Karolį Voitylą, 
tapusį popiežium Jonu Po
vilu II. Kaip bendrai tarp
tautinė reakcija, taip ir ide
ologinės intervencijos į Ta
rybų Lietuvą organizatoriai 

! labai norėtų, kad naujasis 
. popiežius atkurtų Katalikų

Bažnyčioje ’Šaltojo karo’ ir 
l antikomnistinės psichozės 

tradicijas ir... darytų atitin
kamą poveikį ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai”.

Likusioje straipsnio daly
je Aničas polemizuoja su 

Į lietuvių išeivijos ir krašto 
■ pogrindine spauda, neminė- 
Į damas šaltinių ir, tarsi, bijo

damas išsitarti, kad savilai- 
’ dą egzistuoja. ’’Reakcinius 
j emigracijos sluoksnius” jis 
. kaltina sąmoklu Lietuvos 
i religinius „ disidentus 
į paversti ’’politiniais rezis- 
I tentais”.

ELTA
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Po laiko visi gudrūs
Jau toks gyvenimas ne

pramatomas, kad neįmano
ma daugelio kad ir labai 
svarbių dalykų pramatyti ir 
juos kitaip tvarkyti. Ypač 
kad ir mūsiškių dėmesį pa
traukia dažnai girdimi prie
kaištai, kad mes mokame 
gerbti ir įvertinti tik miru
sius, o būtų galima reikalus 
taip patvarkyti, kad jeigu 
tie mirusieji būtų kitaip pri
imti, jų veikla ir žygiai įver
tinti, tai dalykai atsistotų 
visai kitoje šviesoje. Esą, 
tiek turime gabių gal net 
genialių žmonių, kurie jeigu 
jiems gyviems būtų buvus 
suteikta tinkama pagalba ar 
globa, jie būtų gal daug 
daugiau atsiekę. Tą tenka 
dažnai nugirsti iš kai kurių 
mūsų dailininkų arba kitokių 
veikėjų, turinčių grandiozi
nių planų, bet jie dienos 
šviesos neišvysta, o jų auto
riai ar planuotojai miršta 
savos misijos neatlikę.

Kadaise dar Lietuvoje pas 
mus žmonės sakydavo, kad 
"mano vaikas būtų toks pro
tingas, kaip žmogus po bė
dai". Iš tikrųjų labai išmin
tingas linkėjimas, nes nelai
mei ištikus ir pamačius visas 
įvykio apystovas bei neiš
naudotas galimybes kiek
vienas jau tada labai išmin
tingas ir to nepakartotų ar
ba prie nelaimingo įvykio 
neprileistų.

Štai neseniai Sydnejuje 
girdėjome paskaitą, kur 
prelegentas priekaištavo 
ano meto Lietuvos vyriau
sybei, kodėl ji neparėmusi 
finansiniai 1933 metų Da
riaus ir Girėno žygio. Dabar 
gal net kiekvienam vaikui 
būtų aišku, kad tas jų žygis 
turėjo būti paremtas visu 
valstybiniu pajėgumu, bet 
ar galima buvo tai pramatyti 
ir atspėti? Ir šiandie nuolat 
ir nuolat girdime ar skaito
me priekaištų Lietuvos vy
riausybei, kad ji turėjusi 
kitaip tvarkyti savo plana
vimą ir Lietuva būtų išlikusi 
neokupuota ir nepriklauso
ma. Bet ar tos visos prielai
dos po laiko turi kokio rea
laus pagrindo? Kiekvienu 
atveju, bet koks ėjimas ki
tokiu keliu visados būtų pri

Mirus savanoriui kūrėjui
A.A.

VINCUI JUZĖNUI
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Valerijai, dukrai 
Danutei, žentui Edvardui Bartkevičiui ir artimiesiems.

V.P. Žitkauskai

A.A.
ALGIRDUI ANDRE JŪNUI - POGIRSKIUI 

•mirus, jo sūnus sporto klubo narius Algirdą ir Petrą su 
šeimomis, dukrą Danutę ir jų motiną Adelę liūdesy 
nuoširdžiai užjaučiame.

Syd. sporto klubo Kovo Valdyba ir nariai

vedęs prie visai kitokių re
zultatų. Jeigu žmogus būtų 
žinojęs, kad su sekančiu lo
terijos bilietu jis laimės mi
lijoną, jis būtų net ir netu
rėdamas pinigų ir radęs 
būdų tą bilietą įsigyti. Tei
singai pas mus buvo sako
ma, kad jeigu žmogus žino
tum, jog krisi, tai atsisės
tum.

Kiti skundžiasi, kad dau
geliui talentų leidžiama žūti, 
nes tuos talentus turį žmo
nės neturėjo tinkamų sąlygų 
juos išvystyti ir juos at
skleisti, realizuoti sau lygių 
neturinčiais kūriniais, pro
jektais, monumentaliais 
darbais. Kiek kad ir savo 
tarpe turime rašytojų, me
nininkų, muzikų, mokslinin
kų, kurie nežinia į kokias 
aukštumas iškiltų, jeigu jie 
galėtų tik kurti, projektuoti 
nesirūpinant jokiais kitais 
pašaliniais dalykais — pra
gyvenimu, šeima ir pan., 
jeigu jiems viskas būtų duo
ta, tik daryk, ką esi užsimo
jęs. Bet tokiais atvejais kur 
nueitume ? Gal ir iškiltų vie
nas kitas su genialiais dar
bais, bet kiek tokių tarpe 
atsirastų veltėdžių, šarlata
nų, kurie nieko nepadarę 
vėliau pigiai pasiteisintų — 
bandžiau, bet nepavyko.:.

Teisingai sakoma, kad 
kiekvienas yra savo laimės

Pavergtųjų motorkada
Pavergtų Tautų savaitė 

šiais metais Sydnejuj buvo 
atžymėta Motorkada, kuri 
įvyko liepos 10 d. Iš Went
worth Parko apie šimtas ma 
šinų, autobusų ir sunkveži
mių, su atatinkamais šūkiais 
ir plakatais 11 vai. ryto pa
judėjo link Sydnejaus gat
vių. Lydint judėjimo polici
jai sekė Pavergtų Tautų 
sunkvežimis vairuojamas A. 
Kramiliaus. Sunkvežimis 
buvo paruoštas šiai de
monstracijai su atatinka
mais užrašais ir visų pa
vergtų tautų skydais. Prie
kyje plevesavo Australijos, 
Pavertų tautų ir Lietuvos 
Vėliava. Lietuvos vėliavos 
ten nebūtų buvę, jei sunk
vežimio nebūtų organizavęs 
A. Kramilius. Lietuvos var
do būtume nematę televizi- 

kalvis, arba ką pasėsi, tą ir 
piausi. Teisybė yra ta, kad 
jeigu kas turi savy ką nors 
vertingo, tas visados ras 
būdų, galimybių visa tai at
skleisti ir parodyti. Kitas ir 
turėdamas labai palankias 
sąlygas viską pragano, net 
jeigu ką ir turi, gi kitas tie
siog iš pelenų pakyla kaip 
koks feniksas.

Todėl po įvykusio fakto 
nagrinėti aplinkybes ir gali
mybes, kad būtų išvengta 
nelaimės arba atsiekta fan
tastiškų dalykų, jei būtų ki
taip daryta, yra tik tuščia 
spekuliacija, nes niekad gy
venime įvykusio fakto nepa
kartosi, kad jį galėtumei 
įstatyti į kitas vėžes. Gal ne 
vienas norėtų kitaip gyven
ti, jeigu galėtų gyvenimą 
pradėti iš naujo. Čia ir yra 
visa paslaptis, kad niekas 
nepakartojama ir svarbiau
sia niekas nepramatoma. 
Net ir mokslininkai, dary
dami eksperimentus, ne vi
sada žino, kokie iš to seks 
rezultatai. Antai senovės al
chemikai (to meto moksli
ninkai chemikai) bandydami 
per visokius junginius gauti 
auksą, o gavo paraką.

Mes visados vertiname ir 
gerbiame žmones, asmenis, 
kurie ko nors vertingo gy
venime atsiekia. Ir šventojo 
nėra žemėje gyvo, o tokius 
pamatome tik kada jie būna 
mi'čę. į ,

(v.k.)

joje Channel 10, jeigu ne 
Prano Sakalausko kruopš
čiai paruošti plakatai ant jo 
automobilio. Channel 10 il
giausiai rodė P. Sakalausko 
mašiną su tautine vėliava 
ant priekio ir viršuje užrašo 
’’Soviet Russians get out 
from Lithuania”.

Pervažiavus Sydnejų 
12.30 atsiradome prie sovie
tų konsulato Woolahroje. 
Čia kaip paprastai laukė di
delis skaičius mums drau
giškos N.S.W. ir Common
wealth policijos. Latvių 
bendruomenė ir šį kartą 
pasirodė skaitlingiausiai su 
paruoštu simboliniu karstu, 
prie kurio buvo atliktos 
apeigos ir ant karsto padėta 
gėlių puokštė visiems žuvu
sioms nuo komunistų. Lai
dotuvių maršo muziką per 
specialius garsiakalbius pa
rūpino Pranas Sakalauskas. 
Šiais garsiakalbiais buvo 
perduodama skundai Sovie
tų Rusijai važiuojant Syd
nejaus gatvėmis. Juosta pa
ruošta Prano Sakalausko, 
įkalbėta Laurie Cox, A. 
Kramiliaus ir Marijos Saka
lauskienės.

Prie Sovietų konsulato 
jaunas latviukas perskaitė 
kaltinimo aktą Sovietų 
Rusijai, kalbėję naujai iš
rinktas Pavergtų Tautų 
Komiteto pirm. Hon. Max 
Smith MLA ir rusų laikraš
čio Univication redaktorius 
Mr. Amosov.

Demonstracija buvo tvar
kinga ir kultūringa. Pabai
gai per garsiakalbius sugroti 
Estijos, Latvijos. Lietuvos, 
Lenkijos, Ukrainos himnai ir

NEPRALEISKIME
PROGOS!

Turime rimtai galvojančių 
žmonių, kurie savo gerais 
patarimais ateina arba per 
vėlai, arba tiems geriems 
patarimams įgyvendinti 
pritrūksta jėgų.

V Simvytas parašė (MP 
nr 28) rimtą straipsnį ”ALB 
Metraštis ir Krašto Tarybos 
suvažiavimas”, kuriame jis 
sukelia daug minčių ir abe
jonių dėl ALB Metraščio II 
t. leidimo lietuvių kalba rei
kalingumo ir dėl Krašto Ta
rybos suvažiavimų našesnio 
bei darbingesnio pravedimo. 
Pirmąją straipsnio dalį, gai
la, reikėtų laikyti pavėluota, 

- kada jau šis klausimas praė
jo pro visas komisijas ir dis
kusijas ir jau baigiama su
rinkti medžiaga spaudai. 
Antroji straipsnio dalis, ma
no manymu, yra teoretinė ir 
sunkiai įgyvendinama. Siū
loma ALB Tarybos suvažia
vimui sudaryti komisijas: 
lietuvybės, švietimo, jauni
mo, kultūros, politinės, fi
nansinės ir pagal reikalą 
daugiau. Tokios komisijos 
paprastai yra sudaromos 
seimuose, parlamentuose, 
partijų suvažiavimuose, kur 
narių yra daug, ir visi, arba 
bent dauguma, yra pasiruo
šę savo darbui. Gi tokioje 
mažoje Taryboje, kaip mū
soje, kur dažnai sudaro sun
kumų išrinkti vieną rezoliu
cijų komisiją, tai šešioms 
komisijoms surasti žmonių, 
kurie mokėtų formuluoti 
raštiškai klausimus ir juos 
patiekti susirinkimui, deja, 
aš netikiu, kad mes būtume 
tiek pajėgūs. Bet šito klau
simo aš nenoriu čia svarsty
ti, tegul pagalvoja patys Ta
rybos nariai susirinkę į po
sėdį, man atrodo daug svar
besnis ir skubotesnis reika
las yra anglų kalba Metraš
čio klausimas, todėl prie jo ir 
sustosiu.

1988 m. Australia švenčia 
200 m. savo gyvenimo su

kaktį, tam ji ruošiasi jau se
niai - leidžia biuletenį Bicen
tenary 88, o dabar ir Etninių 
reikalų komisija paskelbė 
(Ethnos 20 June 1982), kad 
šiam jubiliejui ruošiamas

užbaigta God Save the 
Queen.

Negalima užbaigti šios 
korespondencijos be ko
mentarų. Prieš dvejus me
tus rašė A. Kramilius ”Oi 
varge, varge...” Norėtųsi čia 
vėl pakartoti tas pačias ei
les, tik dar graudžiau. Ultra 
patrijotų ir moralistų pas
tangomis A. Kramilius nėra 
Pavergtų Tautų Komiteto 
pirmininkas. Didelis laimė
jimas? Kam? Demonstraci
joje nesimatė šių moralistų. 
Bendruomenės vadovybė 
nesiėmė žygių organizuotai 
dalyvauti šioje vieną kartą 
metuose demonstracijoje. 
Atvyko bendruomenės pir
mininkas į demonstraciją 
tuščiomis rankomis. Buvo 
planuota, kad visų tautybių 
nariai giedos savo himnus. 
Gerai, kad buvo pasirūpinta 
kasetė su himnais, o būtų 
buvusi gėda lietuviams, jų 
ten buvo apie tuzinas, kurie 
himno būtų tikrai nesugie
doję. Štai kiek mes mylime 
tą savo gimtinę Lietuvą ir 
kiek jai padedame. Mūsų 
tautos pavergėjai tikriausiai 
trina rankas iš džiaugsmo, 
kad jau tik tiek paliko lietu
vių, kurie dar drįsta pakelti 
balsą LAISVĖS LIETU
VAI! Ar tu, kuris skaitaisi 

filmas iš imigrantų gyveni
mo. Raginama imigrantus 
surinkti filmui tinkamos 
medžiagos: fotografijų, fil
mų, skaidrių ir t.t. Taigi 
progą, kaip sakoma, turime 
auksinę, tik reikia pasi
spausti, ir gal būt, pakovoti 
su italais ir graikais dėl 
vietos. Jei mes paliksime šį 
reikalą privačiai iniciatyvai, 
tai iš to gali nieko neišeiti, ir 
tikriausiai taip bus. Todėl 
siūlau tuoj pat prie Krašto 
Valdybos Kultūros dalies 
sudaryti Komitetą, kuris 
rūpintųsi surinkti šiam fil
mui medžiagą ir susirištų su 
asmenimis, kurie šiuos rei
kalus tvarko. Tas komitetas 
galėtų būti ir gera pradžia 
anglų kalbos metraščiui me
džiagai rinkti.

Anglų kalba Metraštis be 
abejo turi kitus tikslus, to
dėl ir jo turinys turi būti ki
toks. Čia turėtų tilpti visi 
mūsų mokslo žmonės, visi 
parašyti moksliniai veikalai 
visi meno ir dailės darbai, 
visi mūsų kultūrininkai ir 
mokytojai, visuomeninkai ir 
šiaip pasižymėję žmonės 
{iroiesijose, išradimuose, 
abdarybėje ir kt. Taip pat 
reikėtų surašyti ir kitatau
čius, lietuvių pasižymėjusius 
bičiulius, kurie prisidėjo 
prie lietuvių tautos išlaiky
mo darbų. Be to, čia turėtų 
būti trumpa Lietuvos istori
ja ir lietuvių kalbos vieta ir 
vertė kalbų mokslo šviesoje. 
Kadangi darbas didelis, tai 
reikėtų nedelsiant pradėti 
tokias žinias rinkti ir 
straipsnius iš anksto užsa
kyti kad kas parašytų. Dar 
turime šešerius metus laiko, 
galėtume tą darbą gražiai 
atlikti. Kadangi tai būtų ju
biliejinis leidinys, tai gal būt 
ir leidėjas ir lėšų būtų gali
ma lengviau surasti.

Nesulaikomas procesas 
mus naikina ir nuo to neiš
bėgsime, bet istorijos lapą 
galima palikti tuščią arba 
turiningą ir gražų. Išnykti 
be ženklo, kad žmogumi bu
vęs, yra lengva, bet palikti 
savo žmoniškumą, savo 
pėdsakus kultūroje ir 
istorijoje gali tik kultūrin
gas žmogus. Ateities žmo
gus ieškos savo šaknų ir di- 
džiuosis jas suradęs. Kad ir 
nedidelė mūsų lietuvių 
bendruomenė gali pasilikti 
didelė ir graži Australijos ir 
Lietuvos istorijos lapuose. 
Tai bus didelis indėlis į žmo
nijos gyvenimą, tuo būdu 
galima pateisinti savo tauti
nę veiklą ir gyvenimą.

A. Mauragis

lietuviu, gali ramiai užmigti, 
kai už Lietuvą kalba austra
lai, o lietuvių ten nėra pa
kankamo skaičiaus net 
padoriai paploti!

Jeigu tik tiek mums rūpi 
Lietuvos laisvės rytas, tai 
jis yra labai, labai toli.

kor.

REIKŠMINGAS 
LEIDINYS

Meksikoje prof. Dr. Biru
tės Ciplijauskaitės iniciaty
va ir pastangomis išleistas 
ispanų kalba specialus meno 
žurnalo numeris, skirtas da; 
bartinei lietuvių prozai 
ispanų kalba su lietuvių dai
lininkų darbų reprodukcijo
mis. Leidinys išleistas sko
ningai, 300.000 egz. tiražu.
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SYDNEJIŠKIAI MINI MAIRONĮ

Inž. V. Juškos žodis
GERE. TAUTIEČIAI

Šiandieną švenčiame dvi
gubą Jono Mačiulio — Mai
ronio sukaktį: šįmet sukan
ka 120 metų nuo Maironio 
gimimo ir 50 metų nuo jo 
mirties. Ši dvejopa sukaktis 
mus ir skatina bent trumpai 
peržvelgti įžymaus lietuvio 
gyvenimo puslapius, prisi
minti jo darbus bei kūrybinį 
palikimą lietuvių tautai.

Maironis gimė 1862-jų 
metų spalio 21-mą dieną. 
Nelengva buvo pradinio lie
tuviško mokslo pradžia. Ta
čiau, stiprėjant polonizacijos 
įtakai, lenkybes periodas 
neaplenkė ir Mačiulių šei
mos. Su vaikais namie buvo 
kalbama lenkiškai (išskyrus 
motiną), tad nenuostabu, 
kad į gimnaziją Jonas išvyko 
jau ne Mačiuliu, bet Mačiu- 
levičium.

Mokslo metais Maironis 
su artimaisiais taip pat susi
rašinėjo lenkiškai, tuo palai
kydamas namuose lenkybę. 
Gimnazijoje pamėgęs litera
tūrą, ir ypač poeziją, pats 
pradėjo lenkiškai eiliuoti.

Gimnazijoje viešpatavo 
stiprus rusų režimas, negai
lestingai draudęs bet ką lie
tuviško ir taip mokinių tarpe 
nyko bet kas idealistiška. 
Paviršutiniškai ir Maironis 
atrodė toks, kaip ir kiti - su
rusėjęs ar sulenkėjęs, išlikęs 
lietuviu tik įgimtuoju savo 
instinktu.

Tokios, nihilizmą ugdan
čios aplinkybės gimnazijoje 
ir paskatino Maironį domė
tis knygomis, kurios stiprino 
jo intelektą, paskatino pa- 
čiahi imtis plunksnos. Kny
gos turėjo nemažą reikšmę 
Maironio apsisprendimui 
tautiniais klausimais.

Baigęs gimnaziją Maironis 
įstojo į Kijevo universiteto 
istorijos - filologijos fakulte
tą, bet, nusivylęs juo, grižo į 
Lietuvą ir įsirašė į Kauno 
Kunigų Seminariją. Tačiau 
ir čia jį pasitiko lenkų .kultu-. 
ra ir kalba. Maironis, kaip ir 
visa šviesioji visuomenė, 
seminarijoje praktiškai ne
vartojo lietuvių kalbos.

Iš suglaustos pirmųjų 
Maironio dviejų dešimtme
čių gyvenimo apžvalgos ma
tome, kad tuo metu, kai ru
sifikacija ir polonizacija bu
vo stipriai įsiviešpatavusios 
beveik visose gyvenimo sfe
rose, būta ypatingai sunku 
būti kuo kitu, negu rusu ar 
lenku. Rusiškoji įtaka vyra
vo moksle, lenkiškoji - kul
tūriniame gyvenime. Lietu
vių kalba bei kultūra niekam 
nebuvo reikalingos, tetiko 
tik tamsuoliui, mužikui.

Diduomenė buvo gerokai, 
jei ne visai, sulenkėjusi. Net 
garsieji kultūros žmonės, 
kaip Baranauskas, anksčiau 
rašęs lietuviškai bei domė
jęsis lietuvių kalba ir litera
tūra, buvo gerokai sulen
kėjęs palaužtas aplinkos.

Vargu ar Maironio gyve
nime atskiras žmogus ar ap
linka galėjo pažadinti jo 
lietuvišką savisąmonę, pa
skatinti imtis žygių, apsi
spręsti eiti sunkiuoju, nieko 
gero nežadančiu, bet lietu
višku keliu, domėtis savo 
tauta bei jos kultūra. Gi jei
gu kas ir stotų į šį kelią, aiš
ku, kad toli nenueitų. Kar
jeros tuo nepadarysi. Carinė 
valdžia tam buvo visai ne

palanki. Vilniaus universi
tetas buvo uždarytas, lietu
viškoji spauda uždrausta.

Didelės įtakos istoriniam 
(kertiniam) Maironio apsi
sprendimui turėjo. plati 
skaityba, ankstyvesni Bara
nausko užmojai bei jo lietu
viškoji kūryba. Labiausiai, 
sakyčiau, tam įtakos turėjo 
gili Maironio meilė savo šei
mai ir gimtajam kraštui. 
Knygos, kurias taip godžiai 
skaitydavo Maironis, at
skleidė jam kitokį pasaulį, 
supažindino jį su savo tautos 
praeitimi, ir iš čia ilgainiui 
atėjo didžiausioji atspara 
nelengvame gyvenimo ir 
kovos kelyje.

Besimokydamas Kauno 
seminarijoje Maironis para-

Lietuvos gražuolės — gulbės

Lietuvių tautos dainiaus
— Maironio minėjimą 
Sydnejuje suruošė, kaip ir 
tinka, mūsų jaunoji karta -. 
Lituanistinių Kursų auklėti
niai.

Minėjimas pradėtas pa
maldomis šv. Joachimo baž
nyčioje, Lidcombe; Mišias 
atlaikė prel. Petras Butkus, 
dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Povilas Mar- 
tuzas. Pamaldų metu giedo
jo Broniaus Kiverio vad. 
’’Dainos” choras.

Minėjimo oficialioji ir me
ninė dalys įvyko 3 vai. po
piet Lietuvių Klubo patal
pose, Bankstowne.

Minėjimas pradėtas prel. 
Petro Butkaus invokacija.

Inž. Vytautas Juška savo 
paskaitoje peržvelgė Mairo
nio gyvenimą, jo įnašą į tau
tos atgimimą, sugretinda
mas anuos ir dabartinius 
laikus: ”Ir dabar, kaip ta
da, madinga atsikratyti lie
tuvybės...’ ’’Maironio kūry
ba kviečia ir skatina mus ir 
toliau kovoti už Lietuvą, už 
jos laisvę!...” Paskaitą jis 
užbaigė Maironio žodžiais: 
’’Tėvynė iš miego pabus!..”

Meninės dalies pranešėja
— Julija Stašionytė.

Scenoje, plieskiant įvai
riaspalvėm šviesom, liejan
tis ftGraži tu, mano brangi 
tėvyne” dainos garsams, 
formuojasi gyvasis pa
veikslas - tautiniais rūbais 
pasipuošę moksleiviai, nuo
metuotos moterys, ’’lankos 
grėbėjėlės" - merginos...

šo eilėraštį, kurį dedikuoja 
pavyskupiui Baranauskui. 
Pastarasis Maironį stipriai 
kritikavo, esą ” eilių rašyba 
fonetikos žvilgsniu neišlai
kanti kritikos, esanti klai
dinga”. Teigė, kad Maironis, 
klysta, vertindamas lietuvių 
- lenkų santykius. Bara
nauskas pirmenybę teikė 
lenkams. Tuo tarpu Mairo
nis šias tautas vertino kaip 
lygi su lygia.

Maironis, kur jis bebūtų 
ėjęs studijuoti, visur rado 
vieną ir tą pačią aplinką. 
Lietuvybės padėtis nepavy
dėtina. Visur dominuoja 
lenkiškoji ar rusiškoji dva
sia. Nuvykęs į Petrapilio 
Dvasinę Akademiją, rado 
nusiteikimą, kad, ’’gink Die
ve, neerzinkit lenkų, nerei
kalinga kalbėti lietuviškai”. 
Akademijoje pagrindinai 
vyravo lenkiškoji dvasia.

Jaunimas pagerbia Maironį
Seka pynė Maironio kūry
bos: Regina Lašaitytė skaito 
eilėraštį ’’Mano gimtinė”, 
Marina Cox - ’’Nuo Birutės 
kalno”, Mikutis Burokas - 
’’Trakt} pilis”.

Moterų ansamblis išėjo 
pasipuošęs tautiniais rūbais, 
nuometuotas (Marina Cox, 
Ona Maksvytienė, Irena 
Dudaitienė, Lilė Gaidžionie- 
nė, Margarita Kavaliauskie
nė, Jadvyga Burokienė, Edą 
Siutz, Martyna Reisgienė, 
Danutė Ankuvienė). Jos pa
dainavo 3 dainas - sutarti
nes: ’’Augo putins su šer
mukšniu”, ’’Minagantis” ir 
’’Nedėlios rytą”.

Vėl pasirodė jaunieji: 
Kristina Cox skaito eil. 
’’Mergaitė.”, Jonas Pečiulis - 
satyrinį eilėraštį ’’Spiauki į 
viską!..”

Seka įtarpas - iš juostos 
perduodama ’’Kur lygūs 
laukai” daina, jaunųjų 
’’iliustruota” senovės karių 
paveikslais, 
melodeklamacija, baladė 
’’Jūratė ir Kastytis”, atlikta 
Marina Cox, Kristinos Vir- 
gininkaitės ir Lindos Bieliū- 
naitės.

Vėl išeina moterų an
samblis ir padainuoja ’’Šią 
naktį, per naktį” ir ”0i rūta, 
rūta...’. Ričardas Gervinąs 
skaito ’’Vilnius prieš aušrą”, 
Rita Barkutė - ’’Poeto no
ras”. Seka gyvasis paveiks
las - verpianti, nuometuota 
lietuvė motina, apsupta bū
relio jaunųjų, skambant 
Maironio dainos - "Mano
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MAIRONIS
kovoj del Šviesesnes ateities

Kovoj dėl šviesesnės vaikams ateities 
Suvargę, be metų pasenę,
Bent tos sau išplėšti neduosme vilties: 
Ne veltui mes čia begyvenę.

Anksčiau ar vėliau susimąstę ainiai 
Pagerbt neapleis mūsų vardo 
Už tai, kad mylėti mylėjom kilniai, 
Už tiesą kariavom be kardo.

Už tai, kad kentėjome nenusiminę. 
Nors slėgė nelaisvės našta;
Kad josios sulaužėme grandį gelžinę 
Tik ištverme darbo reta.

Ir Maironis galėjo lengvai 
pasiduoti tokiai aplinkai, tuo 
sau užsitikrindamas sotesnį, 
lengvesnį gyvenimą. Ėjimas 
į gyvenimą su šviežia nauja 
mintimi bei vizija reikalauja 
daug pastangų, nemigo nak
tų ir rizikos. Tas lietuvis, 
kuris ėjo į lenkišką frontą, 
galėjo tikėtis lenkų para
mos. Kuris krypo į rusišką 
frontą, - tas galėjo susilaukti 
valdžios paramos ir tuo 
užsitikrinti daug žadančią 
karjerą. Sunkiausia gi buvo 
tam lietuviui moksleiviui, 
studentui, kuris nenorėjo 
būti svetimų frontų gretose, 
bet kuris stengėsi išlikti lie
tuviu. Šitokiam teko atsi
durti tarp dviejų priešingų 
frontų, savaime tapti lenkų 
ir rusų priešu bei kęsti jų 
smūgius.

Nė viena tauta negali iš
likti, išlaikyti savitą ir skir
tingą nuo kitų kultūrų veidą 
be savo šviesuomenės, be 
savo rašytojų, muzikų ir 
kitų kultūros kūrėjų. Lietu

gimtinė” - garsams. Julija 
Stašionytė skaito ’’Jauno
sios Lietuvos” poemos įžan
ga

Užbaigai jaunieji duoda 
deklamaciją montažą iš 
’’Jaunimo Giesmės”.

ALB Sydnejaus Apylin
kės Valdybos pirm. Dr. 
Aleksandras Mauragis, pra
neša, kad praeigų metų dvi 
geriausiai baigusios kursus 
auklėtinės - Julija Stašiony
tė ir Vida Viliūnaitė - yra 
apdovanotos Australijos 
Lietuvių Fondo piniginėmis 
premijomis.

Lituanistiniai Kursai 
Sydnejuje veikia jau ketvir
tus metus. Šis Maironio mi
nėjimas tai kaip ir viešas 
šios mokyklos prisistatymas 
bendruomenei, parodant, 
kad jaunoji išeivijos karta, 
kad ir labai nedėkingomis 
sąlygomis, ruošiasi lietuviš
kam kultūriniam gyvenimui.

Tiesa, kad pasiekus tokio 
gražaus rezultato,' koks 
buvo šio minėjimo suruoši
mas, jauniesiems į talką 
šoko visa eilė pagalbininkų: 
akt. Paulius Rūtenis (reži- 
sorius), Algis Dudaitis (ap
švietimas), Kęstutis Ankus 
(garsas), dail. Vladas Meš
kėnas (nupiešęs įspūdingą 
Maironio portretą), Marina 
Cox ir Edvardas Lašaitis, o 
taip pat nepreseniausiai 
scenoje pradėjęs reikštis 
Moterų Ansamblis, vistik 
šio minėjimo suruošimas 
buvo mūsų jaunimo veiklos 
demonstracija.

........... . 

va Maironio jaunystės me
tais buvo bemirštantis kraš
tas. Tereikėjo dar keletos 
dešimtmečių ir gal didžiau
sios pastangos nebebūtų jos 
Erikėlę. Kaimuose lietuviai 

uvo pakankamai atsparūs 
šalutinėm įtakom, kultūrom, 
bet kiek ilgai jie būtų galėję 
išsilaikyti, jei jos šviesuo
menė, bajorija, kunigija 
būtų juos toliau skurdinę? 
Lietuva kaip "phenixas iš 
žarijų” iškilo grynai dėka 
saujelės šviesuolių, kurie 
savo kraštui antkapio ne
statė. Tautos atgimimas ir 
ilgas kelias į nepriklauso
mybę priklausė nuo saujelės 
idealistų, kai Basanavičius, 
Kudirka, Valančius, Šliūpas, 
Vaižgantas, Dambrauskas, 
Vydūnas, Maironis. Jie su
gebėjo ne tik pajusti tų laikų 
dvasią, bet ir suprato kaip 
reaguoti, ko kraštui / tautai 
reikia, ir išėjo tautos gyvy
bės kryptimi, nežiūrint sau 
skaudžių gyvenimo kelių. Iš 
jų plaukė idealizmas, pa
siaukojimas, kovingoji dva
sia...

Rūpintis kultūrinių, ap
skritai tautinių pozicijų 
išlaikymu bei gynimu pri
valo visi tautos gyventojai, o 
tuo labiau jos šviesuomenė. 
Maironio studentavimo me
tais yra aiškiai pastabima, 
kad stambioji šviesuomenės 
dalis buvo sulenkėjusi ir 
dėjo mažai pastangų, besi
rūpindama savo krašto lie
tuviškumu. Pavyzdžiui, 
Petrapilio Dvasinėje Aka
demijoje, kur dėstytojų tar
pe būta ir nevieno lietuvio 
akademiko, lietuvių kalba 
buvo tokiame apgailėtiname 
stovyje, kad ją laikė viena iš 
visiškai neapkenčiamų ir ji 
nefigūravo akademijos di
džiųjų švenčių metu. Ne lie
tuviai akademikai išėjo ge
rinti lietuvių kalbos stovį, 
bet Maironis.

Nukelta į 4 psl.

Sydnejaus Lituanisti
niams Kursams šiemet va
dovauja p. Aldona Veščiū- 
naitė - Janavičienė, talkina
ma mokytojų, p.p. Vidos 
Kabailienės ir Elenos Jonai
tienės (egzaminų ir progra
mos komisijoje). Kursus 
lanko 24 mokiniai, iš jų 4 
abiturientai ( 2 mergaitės ir 
2 berniukai).

Tikėkimės, kad Lituanis
tinių Kursų auklėtinius dar 
ne kartą pamatysime lietu
viškame kultūriniame gyve
nime, nuolat gerėjančius ir 
tobulėjančius! O jaunimo 
mūsų eilėse jau senokai pa
sigendama.

B. Žalys

<r. 29,1982.7.26, psl.3
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V. Juškos...
Atkelta iš 3 psl.

Kauno seminarijoje vie
šoji kalba buvo lenkiška. 
Daugumas lietuvių dvasi
ninkų buvo sulenkėję, ir re
tas kuris kalbėjo ar dėstė 
lietuvių kalba. Sugrįžęs 
Kaunan profesoriauti Mai
ronis dėstė lietuviškai ir jo 
mokiniai suprato, ’’jog kate
kizmo besimokant, reikia iš
mokti ir lietuvių kalbos”. 
Lietuvių kalba pilnai įsitvir
tino Kauno Seminarijoje tik 
1909 metais, Maironiui ta- 
Eus rektoriumi. Lietuvių 

albos viešas įtvirtinimas 
seminarijoje iššaukė aštrią 
kovą tarp lietuviškosios ir 
lenkiškosios kartos, siekian
čios iš paskutiniųjų išlaikyti 
savo pozicijas. Bet tuo pačiu 
lietuviai pradžiugo, nes pa
juto Maironyje tvirtą sieną 
prieš tiek metų viešpatavu
sią lenkišką dvasią. Maironis 
pralaužė seno papročio ledus 
ir įvedė naują paprotį - jaus
ti ir gyventi lietuviu.

Maironis, nežiūrint savo 
išorinio santūrumo bei šal
tumo, savo darbais, pavyz
džiu ir poezija tapo labai ar
timas jauniesiems klieri
kams. Maironio žodis rado 
lietuvių tarpe atgarsį savo 
atvirumu ir paprastumu. 
Jame lietuvis neįžvelgė 
rafinuotumo, kėslų, o tik 
šiltą, iš širdies plaukiančią 
meilę savo kraštui ir pasi
priešinimą svetimom 
ideologijom.

Maironis, atsiliepdamas į 
užklausimą patriotinėmis ar 
pilietinėmis temomis, pa
stebėjo, kad dabartis - skur
di, praeitis - skaisti, ateitis - 
miglota. Šviesuomenę veikė 
kraštui svetimos ideologijos. 
Tų laikų naujoji socialistinė 
kryptis neaplenkė ir Lietu
vos. Tai pastebėjęs, Mairo
nis stojo į kovą. Visa tai ne
buvo lengva, nes tautiškoji 
šviesuomenė neturėjo stip
raus užnugario ir patiems 
reikėjo kaupti vidines jėgas. 
Istoriniais momentais nė 
vienos kartos vadovai nėra * 
užtikrinti savo užimtų pozi
cijų sėkmingumu. Neišven
gė rizikos ir Maironis, bet jis 
jos ir nebijojo. Siekdamas 
išsklaidyti tautos ateities 
miglas, Maironis, semdama
sis stiprybės iš praeities, 
prabilo savo heroiska kūry
ba, kviesdamas tautą į dva
sinę, moralinę kovą. Savo 
kūryba skatino lietuvius nu
mesti, atsikratyti seno rūbo, 
kurį užvilko svetimi. Kvietė 
angažuotis naujai ateičiai, 
kurioje lietuvis vėl viešpa
taus savam karšte.

Negalvokim, neklyskim, 
kad Maironio siekiai nebuvo* 
herojiški, kad čia nebūta 
idealizmu ir pasiaukojimu 
degančio žmogaus. Kiek 
būta mūsų tautos istorijoje 
žmonių, kurie viskuo rizi
kuotų savo tautos gerbūvio 
vardan? Kiek yra šiandieną 
mūsų tarpe žmonių, kurie 
aukotų savo karjeras ir as
meninę laimę tautos labui?

Galima drąsiai išvesti pa
raleles tarp Maironio laikų ir 
šiandienos. Ne vien šiandie
ninės Lietuvos, bet ir šian
dieninės išeivijos, kur vie
nur ir kitur viešpatauja he
donistinės idėjos. Siekiant 
asmeninio pasitenkinimo, 
principai ir vertybės try
piami po kojom. Madinga 
mūsuose atsikratyti savo 
lietuviškumo ir susinive
liuoti mums, lietuviams, 
svetimoje krašto kultūroje. 
Madinga atsikratyti atsako
mybės, kai reikia užpildyti
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Antrasis ir trečiasis būdai 
labai nuslepia tikrąją palū
kanų procento ratą, nes kuo 
daugiau atmokėjimų, tuo 
faktinoji rata kyla. Visai ne
nuostabu, kad krautuvės 
mielai duodavo prekes 
išmokėjimui po svarą ar do
lerį savaitei, pirma uždėję 
palūkanas už pilną kainą pil
nam laikui.

Tarp kitko, Bankcard ža
da pakelti savo procentą, 
nes trumpalaikių paskolų 
rinkoje už paskolas jau 
prašo iki 26%.

Ką turi daryti ne eksper
tas? Visa žinantis kiniečių 
patarėjas ekonomistas Kon
fucijus sako: "Kai ruošiesi 
daryti ką nors svarbaus, 
nuodugniai apgalvok, ap- 
klausinėk draugus ir pažįs
tamus, atydžiai išklausyk 
žmonos, ir daryk, kaip tavo 
protas liepia.”

Save ir kitus beklausinė- 
jant, kyla eilė klausimų, ku
rių keletą bandysiu atsakyti.

Ar nuošimčiai yra val
džios reguliuojami ar kiek
vienas ima kiek nori?

Šiuo klausimu, aišku, tu
rimas omenyje nuošimtis, 
naudojamas apskaičiuojant 
palūkanas.

Valstybė reguliuoja nuo
šimtį paskoloms, įkeičiant ar 
perkant gyyenamus namus,

Slava Žiemelytė Melbourne
Ieva Arienė

Melbourne lietuviams so
listės iš Kanados, Slavos 
Žiemelytės pasirodymas 
Lietuvių Namų scenoje lie
pos 4 dieną buvo nepapras
tai malonus.

Jau buvome skaitę jos 
koncerto Sydnejuje aprašy
mą (M.P. Nr. 25, 1982.6.28), 
iš kurio susidarėme vaizdą, 
kad yra ko gražaus tikėtis. 
Taip pat prieš koncertą per 
lietuvišką radijo valandėlę 
girdėjome jos pasikalbėjimą 
su p. Jurgiu Rubu, o mišių 
metu teko išgirsti jos gyvą 
balsą giedant Federleino 
”Ave Marija”. Ir panorome 
daugiau išgirsti iš šios malo
nios viešnios, Skuodo ūki
ninko dukros. Pasirodo, kad 
p. Žiemelytė paveldėjo savo 
muzikalumą iš tėvelio, kuris 
turėjo gerą baritono balsą 
ir iš klausos laisvai grojęs 
akordeonu. Visi šeimos vai

lietuvių išeivijoje atsiradu
sias kultūrines, tautines 
spragas. Aiškinamės, kad 
to, ko tėvai nėra atlikę, tai 
ne mūsų reikalas atlikti.

Kūr būtų šiandieną Mai
ronis, jei jis būtų visko kra- 
tęsis? Ar mes jį šiandieną 
beatsimintumėme? Ar lie
tuvių tautos kultūra ir pati 
tauta būtų tiek turtinga be 
Maironio poetinio įnašo, be 
jo atsiekimų visuomeninėje 
plotmėje?

Maironio kūryba kviečia, 
skatina ir stiprina mus to
liau kovoti už savo tautos 
laisvę. Jo poezijoje glūdi tas 
•didysis praeities skaistumas 
ir josios galybė, kurie turėtų 
mus stiprinti, kuriant naują, 
neskurdžią ateitį.

kai paskolos gaunamos iš 
valstybinių bankų, kaip 
C’wealth Bank, State Bank 
ar Savings Bank. Jie ima 
mažesnį procentą už pasko
las namams ir, žinoma, moka 
atitinkamai mažiau už indė
lius.

Už komercines paskolas 
nuošimčius reguliuoja pa
klausa ir pasiūla. Jei visos 
skolinimo įstaigos siūlytų 
paskolas už 12%, kurių nie
kas nenorėtų, jos būtų pri
verstos numušti procentus 
ir mėginti skolinti iš 11% ar 
net 10%, nes iš kur nors turi 
gauti pajamų, iš kurių turės 
mokėti palūkanas indėlinin
kams.

Nuo ko priklauso pro
centų lygis?

Nuo valstybinių patvar
kymų ir nuo rinkos pareika
lavimo ar abuojumo.

Kokie procentai yra pi
giausi arba geriausi?

Kaip minėjau, kalbėda
mas apie palūkanų apskai
čiavimo būdus, pigiausiai 
atsieina, jei gauni paskolą su 
paprastu, nominaliniu palū
kanų apskaičiavimu.

Geriausi?... Gal atsakysiu 
pavyzdžiu:

Man reikalinga $ 1.000 
paskola, nes būtinai noriu

kai taip pat turėję gerus 
balsus. Pirmaisiais tremties 
metais Montrealyje buvusi 
Lietuvos operos solistė 
Kardelienė, pastebėjusi p. 
Žiemelytės talentą, prikal
binusi ją tobulintis dainavi
me. Toronto muzikos kon
servatorijoje, gavus 
valdišką stipendiją, ji tęsė 
dainavimo studijas pradėtas 
pas Kardelienę. Mokslus 
baigiusi ji turėjo pasiūlymą 
vykti Vokietijon dainuot 
pagrindines roles operoje. 
Dėl susidarusiu sąlygų ji tu
rėjo to atsisakyti, pasilikda
ma vietoje ir daug metų dai
nuodama Kanados operoje 
mažesnes roles. Pasirodo, 
kad Kanadoje, panašiai kaip 
Australijoje, pagrindinėms 
rolėms artistus dažniausiai 
importuoja, o vietiniams 
tenka atlikti mažesnes roles. 
Paskutiniuoju laiku, norė
dama daugiau įsijungti į lie
tuvių gyvenimą, kuriam 
dirbant su opera nebūdavo 
laiko, ji išstojo iš
operos ir ėmė koncertuoti 
lietuviams. Yra koncertavu
si po Kanadą ir Ameriką, ne 
tik lietuviams, bet ir kita
taučiams. Dainuoja įvairio
mis kalbomis. Lietuviams 
visada stengiasi dainuoti 
lietuviškai. Po Australijos 
vizito ji tikisi gal su koncer
tais aplankyti Pietų Ameri
ką, kur dar nėra buvusi.

Slavos Žiemelytės Mel
bourne koncerto programa, 
su vienu pakeitimu (vietoje' 
Budriūno ’’Miegužėlio noriu” 
padainavo ’’Pavasario saulė” 
žodžiai Maironio), buvo ta 
pati, kaip Sydnejuje. Galę-' 
čiau tik sutikti su p. G. Ka- 
zokienės aprašymu, (”M.P.” 
Nr. 25, 1982.6.28), kas liečia 
solistės gražaus balso ypa- 

pirkti naują, tobuliausią, 
automatinį video aparatą, 
kurį galiu gauti su $ 200 
nuolaida. Teiraujuosi banke. 
Sako, įkeisk namą, gausi 
paskolą iš 8%, bet kainuos $ 
50 už apžiūrėjimą ir įverti
nimą, $ 20 žyminio mokes
čio, $ 40 už dokumentu su
darymą ir, kadangi daug 
laukiančių, už šešių mėnesių 
gausi paskolą, o atmokėsi 
kas mėnuo.

Klausiu pas pardavimo 
agentus. Galiu gauti tuojau 
pat. Grąžinti už metų 15% 
flat. Kainuos $ 20 žyminio 
mokesčio.

Pirmu būdu iš 8% kainuos 
viso $ 190 ir reikės mokėti 
kas mėnuo.

Antru būdu iš 15% kai
nuos $ 170, reikės mokėti už 
metų, ir gausi pinigus be 
laukimo. Žodžiu, gerumas 
pareina nuo paskolos sąlygų 
ir nuo asmeniškų apskaičia
vimų ir reikalavimų.

Kur investuoti?

Tam yra tokia didelė dau
gybė būdų, kad be didelių 
nagrinėjimų būtų sunku su
rasti tikslesnį atsakymą. In
vestuojantiems dėl pajamų 
jis būtų vienoks, sulauku
siems atitinkamo rimto am
žiaus ir norintiems nepra
rasti pensijų dėl pridėtinių 
pajamų - kitoks. Bendrai, 

Solistė S. Žiemelytė

tybes: ”... galingą operatinį 
kontraltą, plačią skalę, 
puikų tembro moduliavimą 
ir gerą dikciją”. Minėtame 
aprašyme tinkamai apibūdi
nami solistės sugebėjimai, 
todėl čia nekartosiu, kas jau 
pasakyta. Melbourne lietu
viai greitai įsijautė į koncer
to nuotaiką ir palaipsniui vis 
labai plojo po kiekvienos 
dainos. Ne tik p. Žiemelytės 
balsas, bet ir dainų bei arijų 
žodžiuose perteikti gilūs 
jausmai kalbėjo tiesiog į 
klausytojų širdis. Arija iš 
operos ’’Mignon” ne vieną 
ašarą ištraukė žodžiais kaip: 
"... Deja, man neteks ten 
nuvykti, iš kur aš esu iš- 

reikėtų atsiminti, kad juo 
saugesnis indėlis, tuo 
mažiau gali tikėtis palūkanų. 
Pavyzdys - valdžios užtik
rinti Savings Banks indėliai.

Susirūpinusiems dėl pen
sijų tegaliu patarti, kad 
laikraščiuose yra daug skel
bimų, kur gyvybės draudi
mo įstaigos ir įvairūs kapi
talinio investavimo fondai 
siūlo savo patarnavimus su 
mokesčių lengvatomis pen
sininkams. Padėti pinigus 
banke į bepalūkaninę sąs
kaitą yra ekonominis krimi
nalas. Bankas už be palūka
nų jam pavestus pinigus 
tikrai nei ačiū nepasakys. 0 
kas liečia mokesčius, jei nie
kas jų nemokės, nebus ir 
valdžiai iš ko pensijas mo
kėti. Šiuo metu viso pasaulio 
vyriausybės jaučia didelius 
sunkumus, bandydamos fi
nansuoti įsipareigojimus 
socialinės globos srityje. Šią 
didžiulę problemą apsunkina 
pasaulinė padėtis, kurioje 
dėl infliacijos ir bedarbės 
proporcingai mažėjanti dir
bančiųjų grupė turi savo 
pajamų mokesčiais išlaikyti 
dėl tos pačios bedarbės ir 
dėl geresnės medicininės 
pagalbos bei geresnių gyve
nimo sąlygų augančią vy
resniųjų grupę. Šiuo metu 
Australijos iždas, statisti
niai imant, iš kiekvieno dir
bančiojo taksos išleidžia 
įvairioms pensijoms $ 34 į 
savaitę, kurių $ 14 eina seno 
amžiaus pensijoms.

Statistikai pranašauja, 
kad šio šimtmečio gale ( o li
ko tik nepilni 18 metų) virš 
65 metų amžiaus žmonių 
skaičius pakils 60%, o virš 
70 metų - padvigubės. Ne
nuostabu, kad finansų mi
nisterial nenori girdėti apie 
mokesčių sumažinimą.

Bus daugiau

tremta taip seniai, seniai... 
Ten norėčiau mylėt... nu
mirt...” Taip pat mus pavei
kė ir Glinkos arija iš operos 
"Karaliaus gyvenimas” — 
”... Užrakinta esu, laisvės 
trokštu — išvaduokit!.. Tė
vynės negaliu apginti...” Jau 
po šios dainos žmonės plo
dami grindis trypė. Pasku
tinis punktas programoje, 
arija iš Saint-Saeno operos 
"Samsonas ir Dalilė”, taip 
patiko publikai, kad visi sta
čiomis plojo, nenorėdami 
solistės dar paleisti. Išprašė 
dar dvi dainas: ariją iš 
’’Carmen” ir Malaškino ”0, 
kad galėčiau”. Iš viso buvo 
išdainuota keturiolika dainų. 
Žmonės būtų išklausę dar 
daugiau, bet į sceną atėjo p. 
Šemetas, Apylinkės Valdy
bos pirmininkas su trum
pais, bet daug sakančiais žo
džiais: ’’Gaila, kad koncertas 
toks trumpas buvo šian
dieną”. Solistei bei jos pui
kiai akomponistei, p. Angela 
Dhar, buvo įteiktos dovanė
lės ir gėlių puokštės. Pati p. 
Žiemelytė gale prabilo i 
Melbourne lietuvius pasi
džiaugdama ju nuoširdumu 
ir kukliai pridurdama: ’’Jei
gu nors vienam patiko, tai 
kelionė tikrai apsimokėjo.”

Pasirodo, kad viešnia 
buvo atsivežusi nemažą 
skaičių savo įdainuotos 
plokštelės, kurias
Australijos lietuviai greitai 
išpirko. Teko dar daugiau jų 
užsakyti. Visose aplankyto
se kolonijose p. Žiemelytė 
buvo šiltai priimta, ir su ap
gailestavimu išleista. Visa 
tai liudija, kad ji čia buvo 
aukštai vertinama, kaip pir
mos rūšies dainininkė, ir 
patraukli asmenybė.
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Sydnejaus Lietuvių Klubui 20 metų
1962 m. lapkričio 22 d. 

Sydnejaus Lietuvių Klubas 
(Lithuanian Club Ltd.) buvo 
oficialiai registruotas 
"Registrar of Companies" 
įstaigoje. Klubo Valdyba 
gale šių metų numato atitin
kamai šį garbingą jubiliejų* - 
šventę paminėti ir pagar
sinti per lietuvišką spaudą. 
Šiuo straipsniu norima dau
giau supažindinti su klubo 
vidine santvarka, bėgamai
siais reikalais, dabartine 
klubo padėtimi ir trumpai 
pažvelgti į ateities užsimoji
mus.

Visi žinome dabartinės 
klubo valdybos sąstatą, bet 
gal būt ne visi žinome, ką jie 
veikia ir kokios jų pareigos. 
Po paskutinio metinio susi
rinkimo 1981 m. rugsėjo 29 
d. valdyba pasiskirstė pa
reigomis: V. Simniškis - pir
mininkas, K. Protas - vice
pirmininkas, A. Reisgys - 
sekretorius, A. Migus - iždi
ninkas, A. Burokas ir B. 
Barkus rūpinasi klubo ūki
niais reikalais, o A. Dudaitis 
ir K. Protas - informacija ir 
parengimais. Valdybos 
nariai posėdžiauja regulia
riai kas antrą penktadienį, 
aptardami bėgamuosius 
klubo reikalus bei finansinę 
padėtį. Kiekvieną šeštadie
nio rytą vienas iš valdybos 
narių, dalyvauja skaičiuo
jant pinigus išimtus iš poke
rio mašinų, o vakare vienas 
iš jų budi parengimų metu. 
Praėjusių metų pabaigoje 
taupumo sumetimais valdy
ba panaikino raštinės vedė
jos - sekretorės vietą. Jos 
darbą šiuo metu neša ant 
savo pečių klubo valdybos 
nariai. Gi šių metų viduryje, 
ir vėl taupumo sumetimų 
vedama, valdyba sumažino 
baęo tarnautojų skaičių pir
madieniais ir antradieniais. 
Šių dienų vakarais budi vie
nas iš valdybos narių padė
damas atlikti baro aptarna
vimo darbus.

Klubo metinė apyvarta 
siekia apie 400.000 dolerių. 
Tad nenuostabu, kad įvairių 
darbų darbelių ir rūpesčių 
netrūksta.

Nuo šių metų pradžios 
sėkmingai klubą veda p. E. 
Birkmanienė. Jos nenuils
tantis padėjėjas Juozas Kal- 
govas. Prie baro aptarnavi
mo iš lietuvių dirba p. Z. 
Žvirblienė ir M. Medelis. 
Virtuvę veda p. J. Šarkaus- 
kienė su būriu padėjėjų. Ten 
matome ir jos mamą p. Kon- 
drackienę, ir Genutę, ir Re
giną ir kitas lietuvaites.

Iš šių kelių suminėtų pa
vyzdžių matome, kad Syd
nejaus Lietuvių Klubas su
teikia galimybės saviems 
tautiečiams rasti čia darbų. 
Galėtų ir dar daugiau jų bū
ti, jeigu atsirastų norinčių ir 
sugebančių. Pavyzdžiui, kad 
ir klubo švaros palaikymo 
darbus galėtų atlikti savi 
žmonės. Neužmirškime, kad 
klubas dėdamas reguliarius 
savo skelbimus į abu lietu
viškus laikraščius gerina jų 
finansinę padėtį. Visa tai yra 
klubo įnašas į mūsų lietuviš
ko ekonominio gerbūvio 
klestėjimą.

Pažvelkime kokį gi įnašą 
šiuo metu klubas duoda lie
tuviškos bendruomenės gy
venime. Visų pirma čia turi
me pastovią centrinę bazę, 
kurioje visos mūsų lietuviš
kos bendruomenės apraiš
kos vyksta — bendruomenės 
organizacijų susirinkimai, 
posėdžiai bei minėjimai;

tautinių šokių, choro, teatro 
repeticijos, koncertai bei 
spektakliai; įvairių
organizacijų vakarai bei ba
liai; šachmatų turnyrai, sta
lo teniso treniruotės, skautų 
sueigos... Visa tai teikiama 
nemokamai, išskyrus kada 
organizacijos į savo paren
gimus ima mokestį. Nesu- 
klysime sakydami, kad 
mūsų biblioteka - skaitykla, 
vedama p. C. Liutiko, yra 
mūsų pasididžiavimas ir 
svarus įnašas į lietuvišką 
kultūrinį gyvenimą bei tau
tinę reprezentaciją ne tik 
savųjų tarpe, bet ir tarp 
svetimųjų. Atsivesdami 
svečius, kurių ne vienas ste
bisi, kaip tokia maža saujelė 
lietuvių įstengė pasistatyti 
tokius gražius namus, mes 
reprezentuojame ir garsina
me savo tautos vardą.

Visa tai labai gerai, Bet 
šiems namams išlaikyti ir 
gerinti reikalinga pinigai. 
'Grįžkime šiek tiek praeitin 
ir peržvelime mūsų finansi
nės padėties raidą.

Pasistačius klubo patalpas 
(1972 m.), metai po metų 
klubas gerai veikė, žmonių 
buvo pilna, pelnas didėjo, 
skolos mažėjo. 1977-1979 
metų pelno vidurkis buvo 
apie $ 41.000 per metus. Į 
ateitį žiūrėta optimistiškai. 
Pradėta galvoti apie patalpų 
praplėtimą. Atsirado bend
ruomenėje nuomonių skir
tumas. Vieni norėjo sporto 
salės, kiti pasitenkino tik 
klubo praplėtimu. Tų metų 
"Mūsų Pastogės” puslapiuo
se buvo išdėstyta, kodėl

A P O K A
(PRISIMINIMAI)

Tada jo pa
triotiškumas atšalo ir atėjęs 
pas mane prašėsi gelbėti, 
nes jam likę tik pora egza
minų ir jeigu jų negalės iš
laikyti, tai gali būti suardy
tas visas jo gyvenimas. Man 
ko pagailo. Tada aš jam ir 
sakau, kad su pulk. Sala- 
džiaus nutarimu mudu 
turime skaitytis, bet jį šiaip 
taip galime apeiti. Jis turi 
kas savaitė registruotis ■ 
Prienų policijoje ir būk tai 
mano nematomas, išlaikyti 
savo paskutinius egzaminus, 
čia, Kaune. Jis tą mano pa
tarimą gerai suprato ir be- 
didelio vargo tapo kunigu.

Mane pamatęs Šakių —• 
Naumiestyje sutiko, 
kaip savo artimiausią giminę
- geradarį. Šoko prie manęs 
išskėstomis rankomis ir ap
sikabinęs sakė: „Pone virši
ninke, aš jau žinau, ko pas 
mane atvažiavai! Tu mane 
padarei kunigu, o aš dabar 
tave padarysiu vokiečiu!” -

Susėdome aplink stalą. Jis 
išsitraukė iš stalčiaus pluoš
tą spausdintų metrikų iš
traukų blankų, pasirinko kas 
jam reikalinga ir besikasy
damas galvą sumurmėjo: 
„Žiūrėk, Krupavičius! Tikra 
vokiška pavardė, Krup... 
Gerai! Šitie nelaimingi sla
vai jums pridėjo vičius”. 
Dabar, ar neturėjai savo 
protėvių tarpe vardų „Ka
rol” ar panašų?” — paklausė.

„Niekados, kunige, mano 
diedukas buvo Adomas, tė
vas Juozas, kaip ir aš pats,”
— atsakiau. 

klubo valdyba pasilieka prie 
klubo praplėtimo projekto. 
Buvo galvota, kad šis pra
plėtimas kainuos apie $ 
250.000. 1979 m. rugsėjo 25 
d. metinis klubo susirinki
mas aprobavo šią statybą. 
Tačiau su kylančiom algom7 
statybos kainom, didėjančia 
metine infliacija ir neaiškia 
šio krašto ekonomine padė
timi galutinė statybos kaina 
pašoko iki $ 344.750, gi su 
vidaus įrengimais, apstaty
mu, auto mašinų stovėjimo 
aikštės sutvarkymu ir kito
mis išlaidomis ši suma jau 
siekė apie $ 400.000. Taip 
pat žiūrėdami truputį ateitin 
1979 m. nupirko gretimą že
mės sklypą su namu už $ 
55.500.

Tuo metu buvo manoma, 
kad pakėlus klubo apyvartą, 
ir padidinus pelną 10-15%, 
klubas bus pajėgus verstis ir

Sydnejaus Lietuvių Klubo pastatas Bankstowne

J. Krupavičius

Tęsinys
’’Pamiršk tai! Aš čia duo

damas savo parašą prisie
kiu, kad tavo senelio senelis, 
buvo Oskar Krupp, 
senelis Karolis ir jau tėvas 
pasidarė Juozas Krupavi
čius. Supranti? Ir nepa
miršk!” —

„Bet, kunige, tai yra gry
nas melas prieš Dievą ir 
žmones! Tamsta visiškai ne
reikalaudamas manęs origi
nalų jau rašai nuorašus!” — 
įsiterpiau.

Į tai nusijuokė ir sakė: 
„Pamirški, šiandien apie 
nuodėmes! Ar bus Tau nuo
dėmė, jeigu ištrauksi iš Ne
muno skęstantį žmogų? Ar 
nėra krikščionybės dogma: 
mylėk ir padėk savo arti
mui? Ir mūsų Išganytojas 
tokiais atvejais užsimerkia... 
Rytoj 10 vai. ryto būk su 
žmona Vilkavišky, prie 
„Kulturverbando” Ten mu
du susitiksime ir visą reikalą 
sutvarkysime.” —

Mudu spuadėme vienas 
kitam rankas, žiūrėjome į 
akis ir juokėmės, juokėmės 
iki ašarų... Nes toks tada 
buvo daugeliui iš mūsų gel
bėjimosi kelias...

Pirmadienio rytą sutartu 
laiku susitikome Vilkavišky. 
Ten jau pastoriaus „H.K. 
Schmidt” parašas reiškė 
daugiau, kaip amen pote
riuose. Jokios „abejonės", 
tik visi aplink daužė kulnais 
ir sveikino naują „pilietį" ir 
linkėjo pasisekimo ir laimės 
„tėvynėje". Tą pat padarė 
dar tūkstančiai, tarpe kurių 
buvo ir man pažįstamas di- 

toliau puoselėti lietuviškos 
veiklos apraiškas. Klubo 
valdyba dar šių metų pra
džioje neturėjo aiškaus 
vaizdo kaip klubui eisis to
liau, nes statyba buvo ką tik 
baigta, keitėsi klubo vedė
jai, neaiški buvo ir yra eko
nominė šio krašto padėtis. 
Per paskutinius 17 mėn. al
gos Australijoje pakilo 17%. 
Ekspertų spėliojimai, kad 
sunku tikėtis pagerėjimo 
dar 2-3 metus.

Tikėtas pelno padidėjimas 
neįvyko. Pokerio mašinų 
apyvartos vidurkis per pas
kutinius 6 mėnesius buvo $ 
3406 per savaitę, palyginus 
su 1980 m. - $ 3145 ir 1981 m.

$ 3486. Baro savaitinė apy
varta buvo apie $ 2460, pa
lyginus su 1980 m. - $ 2049 ir 
1981 m. - $ 2229. ‘Dalinai 
apyvarta padidėjo, bet visos 
kitos išlaidos dar daugiau 
padidėjo. Viso algoms išmo
kėta 1980 m. $ 64.954, 1981 
m. $ 71.105, gi 1982 m. nu
matoma apie $ 75.000. Kitos 
išlaidos irgi padidėjo: švaros 
palaikymas $ 3700, elektra ir 

delis lietuvis iš Pavembrių 
km., Juozas Rogelis. Tik 
skirtumas tarpe jo ir manęs 
buvo tas, kad aš juokiausi, o 
jis dejavo, nes tuo neteko 
neapmokamo darbininko.

Ir taip aš iš paprasto cuk
rinių runkelių vežiko pasi
dariau dailidė. Nusipirkau 
lentų ir susikaliau reikalin
gas dėžes daiktams ir dra
bužiams susidėti ir gražiai 
ant jų užsirašiau antrašus. 
Ir jau vieno tik trūko — per
sikelti per Lieponos upelį 
(rubežių).

Ir iki aš dar turiu truputį 
laiko ant savo lietuviškos 
žemės, tai baigsiu papasa
koti, ką ankščiau tik pami
nėjau.

Su kunigu Šmitų vėliau 
pasidarėme geri draugai ir 
jis tapo nuolatinis mūsų šei
mos svečias. Ir jo laimei, ar 
nelaimei, jis įsimylėjo į ma
no žmonos seserį ir pasi
kvietęs Virbalio parapijos 
kunigą, ten pat mūsų na
muose susituokė. Vokieti
joje nerado, ko tikėjosi, nes 
Hitlerio politika nebuvo ku
nigams palanki. Ir tada pra
dėjo ilgėtis Prienų, Nemuno, 
kuriame jaunystėje žuvau
davo ir maudėsi. „Žiburio” 
gimnazijos, kuri jam buvo 
palikusi tiek atsiminimų ir 
jis Vokietijoje pasidarė tik
ru lietuviu. Visa jo svajonė - 
buvo grįžti. Dėl to labai sie
lojosi, suardė savo nervus ir 
tuojau po karo mirė. Mudu 
visą laiką susirašinėjome ir 
jo paskutinio laiško, pasku
tinius sakinius, kurie mums 
visiems gal ką nors primins, 
norėčiau čia su jumis pasi
dalinti: „Juozai, mes slysta
me iš šito gyvenimo į kitą, ir 
diena mūsų mirties, kaip ir 
diena mūsų gimimo, bus nu
stumta į užsimiršimą ir jeigu 
dar mes prisiminsime, tas 

gazas $ 3400, draudimas $ 
1350, žemės mokesčiai, van
duo $ 455.

Š.m. balandžio 16 d. "The 
Sydney Morning Herald” 
tilpo įdomus straipsnis apie 
dabartinę klubų finansinę 
padėtį. Ten sakoma, kad iš 
1563 registruotų klubų 
NSW 500 šiuos finansinius 
metus baigs su nuostoliu dėl 
sekančių priežasčių: (1) su
mažėjęs alaus pardavimas 
dėl įvestų griežtesnių įsta
tymų kas liečia važiavimą 
išgėrus, (2) tarnautojų algų 
kilimas, (3) aukšti procentai 
atmokamų paskolų, (4) 
pakėlimas gėralų ir pokerių 
mašinų licenzijų mokesčių.

Mūsų klubo nejudomo 
turto vertė šiuo metu yra- 
apie IVz milijono dolerių. 
Graži suma pinigų, bet bent 
šiuo metu jais pasinaudoti 
negalime.

Sekančiame straipsnyje 
plačiau peržvelgsime klubo 
dabarties bei ateities užsi
mojimus.

Sydnejaus Lietuvių Klubo.
Valdyba

paliktas pergyventas kan
čias, tai jos mums atrodys 
tik, trumpa šypsena, ta šyp
sena, kuri kada tai Tau ir 
man kainavo, tiek kartaus 
skausmo!... Henrikas”.

Tėvus dar kartą pamatyti 
neturėjau galimybės. Jie vi
sa praradę atsidūrė didelia
me skurde. Mano aukščiau 
minėti broliai, negalėdami 
pamiršti padarytų skriaudų, 
įstojo į tuo laiku Alytaus 
apylinkėse organizuojamus 
ats. karininko Simo Gudyno 
(Alytiškio. Buv. ilgamečio 
Kauno m. policijos IV n. vir
šininko, Šančiuose) partiza
nus. Kiek vėliau kautynėse 
Alytaus gatvėse, S. Gudy- 
nas 'buvo niekšų granatos į 
gabaliukus suplėšytas ir dar 
suspėję išsigelbėti jo drau
gai partizanai išsislapstė 
aplinkiniuose miškeliuose. 
Tada jau jiems ten gaudyti 
ir sunaikinti ir buvo panau
doti mūsų 16 lietuviškos di
vizijos daliniai. Žinoma, 
vargšai ilgai slapstytis ir 
gintis nepajėgė ir buvo vie
nas po kito išgaudyti ir su
kišti į tą pat kalėjimą, kurio 
duoną dar aš neperseniau
siai valgiau. Ten jie buvo 
kankinami man neaprašo
mais būdais. Buvo jiems ki
šama po nagais vinys, laužo
mos rankos ir kojos, spardo
mi, mušami f į dieną gauda
vo tik mažą puodelį sūraus 
vandens atsigerti. Taip jie 
buvo kankinami mūsų pačių 
lietuviškų budelių, kol vie
nas po kito užmerkė akis...

Bus daugiau
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Izraelio kariuomenė ap
suptame Beiruto mieste ap
šaudė sovietų ambasadą. 
Padaryta materialinių nuos
tolių, bet be žmonių aukų.
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Darių ir Girėnų minint
PRAŠAU ŽODŽIO!

Trumpas tarpsnis Stp. 
Dariaus ir St. Girėno karstų 
epopėjoje, kuriame teko as
meniškai dalyvauti juos kil
nojant, ir vežio
jant, jautriai įstrigo atmin
tyje ir tarsi atgyja kas kartų 
pamačius išspausdintas ar 
išgirdus ištartas jų pavar
des, Kaipo aviacijos švieti
mo vadovas, rinkau žinias 
apie Lituanicos skrydį iš 
visų šaltinių, nes žinojau, 
kad, jeigu savo iniciatyva 
nesuruosiu paskaitų karo 
aviacijos mokykloje moki
niams - lakūnams ir karinin
kų ramovėje skraidančiam 
personalui bendrai, tai, 
anksčiau ar vėliau, būsiu 
viršininko įpareigotas tatai 
padaryti, nes tai buvo žy
miausias įvykis lietuviškos 
oreivystės istorijoje. Iš su
rinktų duomenų buvo pada
rytos išvados, kurias vėliau 
ištirti faktai patvirtino ar 
patvirtina.

1. Lietuvos vyriausybė 
buvo patyrusi Lituanicos 
katastrofos priežastį iš dip
lomatinių šaltinių ir padarė 
nuosprendį neskelbti oficia
laus komunikato visais as- 
pektaisneišsvarsčiusi tarp
tautinės teisės, aeronauti
kos ir teisminės medicinos 
ekspertų nuomonių ir pata
rimui. Tasai nuosprendis 
nepalietė lakūnų garbės, 
nesupainiojo jokios diplo
matinės problemos ir leido 
nusiraminti nelaimės 
sugraudintai lietuvių tautai 
namie ir užjūry; — taigi bu
vo geras nuosprendis.

2. Vokietijos vyriausybė 
netyrinėjo Lituanicos ka
tastrofos priežasties, nes ir 
be to jų gerai žinojo. Spau
dos spėliojimų, kad Litua- 
nica buvo apšaudyta, Vokie
tijos vyriausybė nepaneigė, 
nes jie buvo teisingi. Bet, 
kaipo Amerikos kariuome
nės savanorius, aktyviai ko- 
vojusiaus vokiečių tautos

E riešų pusėje, perduodama 
ietuvos aviacijai, praban

giai pašarvotus, iškilmin- 
*gam palaidojimui ir atsisa
kydama pateikti savo nuos
tolių ir išlaidų sųskaitų, Vo
kietijos vyriausybė elgėsi 
korektiškai. Pervežant 
karstus iš katedros į kapines 
iškilmingoje procesijoje Vo
kietijos atstovybės vainikas 
buvo nešamas tuoj po Res
publikos prezidento vainiko, 
priekyje daugelio kitų, nes 
jis buvo brangiausiai nupin
tas.

3. Jungtinių Amerikos 
Valstybių atstovybė Berly
ne visiškas nesiinteresavi-' 
mas savo piliečių Stp. Da
riaus ir St. Girėno tragiška 
mirtimi jai atstovauti pa
vestos valstybės teritorijo
je, o taip pat panaši elgsena 
J.A.V. atstovybės Kaune, 
vertė galvoti, kad taip el
giamasi vykdant savos vy-- 
riausybės atitinkamų 
instrukcijų. Toks įvykusios

A. Stasa
tragedijos demonstratyvus 
ignoravimas galėjo būti da
romas tiktai svarbiu tikslu, 
kurį galima buvo tiktai spė
lioti. Buvo prielaidų, kad 
Amerikos vyriausybė ruo
šėsi nepriimti vokiečių rei
kalavimo padengti nuosto
lius, kurie galėjo būti dideli; 
buvo nuomonių, kad Ameri
kos institucijos Lituanicos 
nelaimę norėjo naudoti kitų 
Europos tautybių amerikie
čių lakūnų, besiruošiančių 
skristi per Atlantu, su- 
drausminimui; buvo dar ir 
kitokių spėliojimų...

4. Lakūnai Stp. Darius ir 
St. Girėnas savo transatlan
tiniam skrydžiui iš Ameri
kos Lietuvon buvo rūpes
tingai pasiruošę techniškai 
ir aeronautiškai, bet menkai 
politiškai. Pradėję savo drų- 
sų žygį be vadinamo ’’Clear
ance” jie netiesioginiai atsi
sakė savo vyriausybės dip
lomatinės globos, o nepain-

Trėmimų minėjimas
Adelaidėje

Kiekviena žaizda palieka 
randų. Nežiūrint kuomet į jį 
bepažvelgsi, jis visuomet 
primins išgyventus skaus
mus ar net kančias.

Žaizdas ir jų padarinius 
išgyvena ne tik atskiras in
dividas, bet dažnai ir visa 
tauta. Tautai padarytos 
žaizdos yra kur kas gilesnės 
tuo pačiu ir skaudesnės. Jos 
sunkiai išgydomos ir pa
mirštamos.

Tokia neužgydoma žaizda 
Eadaryta lietuvių tautai, kai 

olševikiniai okupantai pra
dėjo mūsų tautos naikinimų, 
1941 m. birželio 13 d. suėmę 
ir išgabenę Sibiro kančioms 
keliasdešimt tūkstančių lie
tuvių. Tai buvo tik pradžia 
tautos genocido, tebesitę
siančio iki šių dienų. Mūsų 
jareiga neužmiršti tautos 
tančių. Ir ne tik neužmiršti, 
jet ir neatlaidžiai liudyti 
aisvajam pasauliui, kas lau

kia kiekvienos tautos, atsi- 
dūrusios bolševikinėj vergi
joj.

Adelaidės Baltų Taryba 
jau trisdešimt metų šių liūd
nų sukaktį įspūdingai pa
mini, pritraukdama ne tik 
pabaltiečius, bet ir iškilius 
australų visuomenės atsto
vus. Kas nuostabu, kad per 
kelis dešimtmečius minėji
mas nenubluko ir nerodo iš
sisėmimo simptomų. Kiek
vienais metais šios sukak
ties dienų miesto rotušės 
salė vis būna užpildyta virš 
tūkstanties žmonių.

Šiemet minėjimas su
rengtas kaip tik birželio 13 
d. Jis pradėtas padedant 
vainikų prie žuvusiems už 
laisvę paminklo. Šioje apei
goje kartu su kitais baltų

Tęsinys
formavę Vašingtone atsto
vybių tų Europos valstybių, 
per kurių teritorijas turėjo 
skristi, jie rizikavo būti 
įtartais turint kitokių tikslų, 
ne tiktai pasiekti savo tė
vynę Lietuvų. Įskridę į Vo
kietijos erdvės dalį, kurioje 
be specialaus vyriausybės 
leidimo skraidyti buvo už
drausta, jie, to nežinodami, 
galėjo tapti taikiniu tų erdvę 
saugojusios gausios prieš
lėktuvinės tarnybos. Toje 
erdvėje jau buvo nušauti 
keli užklydę pačių vokiečių 
lėktuvai. Lituanica buvo di
delis lėktuvas, skrido tiesia 
linija, nedideliam aukštyj, 
vidutiniu greičiu, be jokių 
apsaugos priemonių, tad ir 
negalėjo išvengti į jų nu
kreiptos zenitinių ginklų 
ugnies.

5. Iš dviejų komisijų, ku
rias Lietuvos vyriausybė 
paskyrė ištirti Lituanicos 
katastrofos aplinkybes ir 

atstovais dalyvavo ir tuo 
metu Adelaidėj Svečiavęsis 
VLIKo pirm. Dr. K. Bobelis. 
Nuo paminklo visi nužygia
vo į rotušės salę, kur įvyko 
minėjimo aktas.

Minėjimų atidarė Baltų 
Tarybos pirm, estas H. 
Lomp. Jungtinis estų, latvių 
ir lietuvių choras tremtyje 
žuvu'siems sugiedojo ’’Re
quiem”. Sietynas Kubilius 
f>adeklamavo angliškai iš 
atvių kalbos verstų poetės 

Velta Snikere eilėraštį 
’’Dieve, Tavo žemė liepsno
ja”.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo hobartiškis lietuvių vei
kėjas A. Taškūnas, vaizdžiai 
pristatęs masinių trėmimų 
siaubų. Nors programoje 
nebuvo numatyta, bet audi
torijai buvo pristatytas ne
tikėtai Adelaidėje atsiradęs

KRUVINŲJŲ DARBŲ PĖDSAKAI NEDYLA’
Šiuo pavadinimu savilai- 

dinėje Aušroje (1981 m. bir
želis) išspausdintas veda
masis, kuriame rašoma apie 
1941-jų metų birželio įvy
kius: ’’Kai Lietuvos kaimuo
se, miesteliuose ir miestuose 
nuo pirmųjų gaidžių ėmė loti 
šunys, trinksėti vežimai, 
birgzti išklebę sunkvežimiai, 
dunksėti šaligatviais, kaimų 
keliais budelių ir jų aukų 
žingsniai, bildėti į Rytus už
kaltais ar spygliuota viela 
apraišiotais langais preki
niai vagonai, saugomi dur
tuvais ir smailomis kepurė
mis ’’pasidabinusių” 
sargybinių... 0 tuose vago
nuose duso išvežami darbš
čiausi mūsų ūkininkai, na

faktinųjų Stp. Dariaus ir St. 
Girėno mirčių priežastį, vad. 
aviacijos komisija buvo 
svarbesnė, negu medicinos 
komisija. Aviacijos k-ja 
tyrinėjo lėktuvo laužų, kurį
patys nariai surinko nelai
mės vietoje, Vokietijoje, pa
tys parsigabeno Lietuvon iki 
aviacijos sandėlių, kur ir 
vykdė patikrinimų. Tuo tar
pu medicinos k-ja tikrino ki
tų pašarvotus Stp. Dariaus 
ir St. Girėno lavonus, ku
riuose, norėdami, vokiečiai 
galėjo sužeidimus maskuoti. 
Kadangi aviacijos komisijos 
nariai buvo santūrūs kalbo
se apie savo darbo eigų, tai, 
vadovaudamasis savo paty
rimu medicinos komisijoje, 
susiradau kalbingesnį už 
juos komisijos pagalbininkų. 
Jis buvo karo lakūno kapi
tono Igno Vyliaus jaunesnis 
brolis, kuris, atlikdamas ka
rinę prievolę, tarnavo eiliniu 
aviacijoje, turėjo pareigas 
sandėliuose ir, drauge su 
kitu kareiviu, buvo paskir
tas dirbti su komisija. Jis 
nebuvo įpareigotas laikyti 
jaslaptį ir apie atliekamus 
komisijai patarnavimus 
aisvai kalbėjo su bet kuo. 
komisija dirbo nuosekliai, 

sistemingai, neskubėdama ir 
užtruko apie .tris savaites.

VLIKo pirm. Dr. K. Bobelis, 
kuris kreipėsi į, susirinku-
sius, prašydamas neleisti 
pasauliui užmiršti Pabaltijo 
tautoms padarytos skriau
dos. Po pertraukos buvo 
pravesta meninė programa.

Pirmosios pasirodė latvių' 
mergaitės - ansamblis 
Kankles. Kanklėm prita
riant, jos padainavo porų 
latvių liaudies dainų. Estų 
mišrus choras, vadovauja
mas dirigento A. Pruul pa
dainavo dvi dainas: ”You, 
my homland, until I die” ir 
’’Ancient memories”. Jauna 
estaitė fleita pagrojo dvi 
estų liaudies melodijas: 
’’The poets childhood” ir 
’’The cuckoo”.

Lietuvių choras Lituania, 
vadovaujant G. Vasiliaus
kienei padainavo B. Budriū- 
no kantatos ištraukų ’’Lais
vės vasaris’’ ir iš V. Klovos 
operos ’’Pilėnai i ūdrio arijų 

gingiausi amatininkai, švie
siausi inteligentai, suma
niausi mūsų vadai. Nuo tų 
siaubingų valandų - krūpte
lėjo visa gimtoji žemė. Ma
sinės deportacijos!.. Jos bai
sesnės už marų. Nuo maro 
mirusį žmogų bent žino, kur 
palaidojo. Mūsų tėvynainių 
kaulai išbarstyti po visų Si
biru - vienas Dievas težino 
tų kampų geografijų. Dar 
dabar anūkai: ir vaikai va
žinėja ieškoti savo tėvų, se
nelių, brolių ir seserų kapų, 
kad galėtų bent palaikus 
pervežti gimtinėn ar užberti 
šventos žemės sauja...

’Kartų kartos mena ir 
minės raudonojo teroro 

Eilinis Vylius kiekvienų Li
tuanicos dalį, didelę ar 
mažų, kilnojo, vartė, apžiū
rinėjo ir rodė k-jos nariams - 
karininkams. Tie aptardavo 
kuriam lėktuvo visumos 
punktui dalis priklauso ir 
liepdavo padėti atskirai nuo 
netikrintų dalių. Kartų atsi
tiktinai sutikęs kareivinių 
rajone eilinį Vylių paklau
siau, kas naujo komisijoje. 
Jis, akyvaizdoje savo brolio 
kapitono Igno Vyliaus, kuris 
atrodė kų tiktai iš brolio su
žinoto fakto sujaudintas, 
man atsakė, kad tų pačių 
dienų surado ir parodė 
komisijai Lituanicos metali
nės konstrukcijos rėmo 
vamzdyje įstrigusių kulkų. 
Komisijos nariai, būdami ir 
balistikos ekspertai, ten pat 
nustatė, kad ta kulka buvo 
Vokietijos gaminys, iššauta 
iš zenitinio kulkosvaidžio ir 
pataikyta šūvio iš apačios. 
Išsisklaidė visos abejonės, 
kad lėktuvas LITUANICA 
nukrito vokiečių zenitinio 
kulkosvaidžio pašautas, o 
transatlantiniai lakūnai Ste
ponas Darius ir Stasys Gi
rėnas žuvo to pašovimo pa
sėkoje.

Tokia yra tiesa.
Šitoks yra mano žodis.

su choru. Solistas P. Rač
kauskas. Taip pat solistas P. 
Račkauskas padainavo solo 
dvi dainas. Chorui ir solistui 
akomponavo pianistė M. 
Dumčiuvienė.

Latvių mišrus choras, va
dovaujamas jaunos dirigen
tės, Astra Kranitis padaina
vo ’’Ancient times4 ir ”In 
Latvia”.

Minėjimas užbaigtas 
jungtiniam chorui sugiedo
jus visų trijų tautų himnus. 
Ši užbaiga visuomet yra 
jaudinanti, kai girdi visų 
trijų tautų atstovus, su to
kiu dvasiniu pakilimu sutar
tinai traukiant visų mūsų 
širdžiai taip artimas melio- 
dijas.

Programa užsitęsė virš 
dviejų valandų. Jai pasibai
gus, priėmimų salėje įvyko 
kuklios vaišės kviestiniams 
pabaltiečių ir australų sve
čiams. Priėmimų suruošė 
Pabaltiečių Moterų Taryba.

Tenka apgailestauti, kad 
į šį gerai paruoštų minėjimą 
neatkreipė dėmesio nei vie
tinė australų spauda nei te
levizija. Ateityje
turėtumėm gerai pergalvoti, 
kaip užmegsti glaudesnius 
ryšius su australų informa
cijos šaltiniais, kad reikalui 
esant galėtumėm jais efek
tingai pasinaudoti.

Trėmimų minėjimai Ade
laidėje visoj praėjusių metų 
grandinėj būdavo ir tebėra 
gerai organizuoti ir rūpes
tingai pravedami. Linkėtina 
Baltų Tarybai nepavargti ir 
šį parengimų išlaikyti gyvą 
ir ateityje.

T.K.

aukas, amžiams paliktas ne
užgyjančias žaizdas tautos 
kūne ir žmonių širdyse..."

ELTA

VIETINIS IR INTERNACIONALINIS
FUTBOLAS PER CHANNEL 0/28
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SKAUTIŠKA MOTORKADA
NUOTYKINGA CANBERRIŠKIŲ IŠKYLĄ

Birželio 20-tą Baltijos 
tunto skautai-tės ir vadovai 
išvyko motorizuoton iškylon 
į Brindabellos kalnus netoli 
Canberros. Iškyloje dalyva
vo 14 brolių - sesių. Vykta 
trimis ”4 wheel drive” maši
nomis.

Visiems susirinkus, 9.40 
vai. ryto pajudėjome kalnų 
link. Kiek pavažiavus, mūsų 
mašinos šoferis, brolis Ri
das, pastebėjo, kad brolio 
Rikos vairuojama mašina 
nusuko klaidingu keliu. Pra
dėjom jį vytis. Pagaliau jį 
)ralenkėm, tada visi apsisu- 
com ir grįžom atgal prie 
aukiančios trečiosios, brolio 
Mindaugo vairuojamos ma
šinos.

Važiuodami negrįstu keliu 
pasiekėme upę, per kurią 
teko persikelti. Ridas norėjo 
padaryti nuotrauką, tad 
Mindaugas grįžo atgalir dar 
kartą važiavo (labai greit) 
upe. Nuotrauka buvo pada
ryta, bet brolis Ridas buvo 
smarkiai aptaškytas...

Iš pradžių kelias buvo ly
gus, geras, bet vėliau pasi
darė dumblinas. Teko moto
rus įjungti į ”4 wheeLdrive”.

Neužilgo privažiavom 
aukštą, šlapią, slidų ir statų 
kalną. Kaip tyčia brolio Rido 
mašina sustojo ant stačiau- 
sios kelio dalies - ją į viršų 
užstūmė Mindaugas, Rika ir 
Jonas. Jaunieji broliai Ka
zys ir Arūnas bijojo būti 
mašinoje, tai jie viršų pasie
kė pėsti.

Kalno viršūnėj pasikeitė
me mašinomis - aš dabar bu
vau su broliu Mindaugu. Iš 
pradžių kelias buvo labai 
akmenuotas, o vėliau pasi
taikė ant kelio užvirtęs me
dis. Jį teko supiaustyti mo
toriniu piūklu. Privažiuoda
mi kitą statų kalną, vadina
mą ’’Piccadillio Cirkum”, 
pamatėme sniegą. Prieš vir
šukalnę vėl sustojo br. Rido 
mašina. Kol vadovai spren
dė mašinos užvežimo prob
lemas, mes, jaunieji, žaidė

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

ŠVENTOJI DVASIA

Senajame Testamente ždis ruach yra išverstas nevien 
’’dvasia”, bet ir ’’kvapas”, ’’audra”, ’’vėjas”, ’’vėjuotas” ir 
t.p. Aišku kad taip išverstais žodžiais norėta pasakyti, 
kad kalbama apie Dievo nematomą galybę arba įtekmę. 
Pavyzdžiui: vėjas arba žmogaus mintys yra nematoma 
galybė, kurios veikimas nėra visai aiškus arba supran
tamas.

Kaip jau buvo pareikšta, kad Naująjame Testamente 
graikų žodis, kuris yra išverstas ’’Dvasia” arba Šventoji 
Dvasia, yra pneuma. Pradinė to žodžio prasmė taip pat 
yra vėjas arba oras. Naująjame Testamente tasai graikų 
žodis yra išverstas nevien ’’Dvasia”, bet ir ’’gyvybė”, 
"dvasinis”, o kartais ir ’’vėjas”. Apreiškimo 13:15, kame 
pasakyta, kad ’’jam buvo duota suteikti žvėries paveiks
lui dvasią, angliškame vertime, tas pats graikų žodis 
Pneuma yra išverstas ’’life” — ’’gyvybę”.

Aišku tat, kad ’’Šventoji Dvasia” yra nematoma Dievo 
galybė, kuri apsireiškia įvairiais būdais. Kalbant apie 
Dievo tveriančią galybę pasakyta, kad ’’Dvasia sklendeno 
ant vandenų”. (1 Mozės 1:2). Buvo tai gyvybę - duodanti 
galybė. Mūsų gi krikščioniškame gyvenime Šventosios 
Dvasios įtaka dažniausiai reiškia Dievo mintis — mus lie
čiančią jo apreikštąją valią.

(Bus daugiau)

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rąžykite:
P. Bafinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

me sniegu (nors ten jo daug 
nebuvo).

Brolis Mindaugas sugal
vojo uždėti grandines ant 
savo "Landroverio” ratų ir 
užkabinęs lyną užtraukti 
’’pavargusią” brolio Rido 
mašiną. Deja, tik įklampino 
savąją... Tada jie nutarė 
stovyklavietę pasiekti ki 
tu keliu.

Tuo metu buvo užkurtas 
laužas ir pavalgyti pietūs. 
Popiet vėl sėdomės į maši
nas. Kelias, kol nepasiekėm 
pagrindinio vieškelio, buvo 
labai akmenuotas. Dabar 
vykome į Nt. Coree. Jo vir
šūnė slėpėsi miglose. Smar
kiai snigo! Apžiūrėjome su
rastą ugnies bokštą. Beveik 
visi žaidėme sniegu, kurio 
čia buvo prikritę kokie 5 cm.

Nuvažiavus į pakalnę pa
sukome į Boggy Flats. Ke
lias buvo labai šlapias, teko 
grįžti atgal ir ieškotis kito. 
Bet čia pasipylė visa eilė 
nuotykių: po brolio Rido 

Iš lituanistinės stovyklos Canberroje: Kristina Virgenin- 
kaitė ir Eddie Pember. Nuotrauka E. žižytės

mašina pasipynė kelmas, 
kurį teko išimti; brolio Rikos 
mašina paslydo ir atsidūrė 
skersai kelio...

Brolis Mindaugas, važiuo
damas pakalnėn, pradėjo 
slysti ir slydo tol, kol neatsi- 
mušė į pastatytą motociklą. 
Niekas neužsigavo. Moto
ciklas buvo ištrauktas iš po 
’’Landroverio” ir dar veikė. 
Bet jo savininkas nebuvo 
perdaug patenkintas (... bū
si, broli, diplomatu! - Red.)

Grįžtant mums teko net 
šešis kartus pervažiuoti per 
tą patį, purviną, besisukio

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v .s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

jantį upelį, bet jau 4 vai. po
piet pasiekėm pagrindinį 
kelią. Neužilgo buvome 
Cotter Reserve, kur mus 
pasitiko laukę tėvai.

Man labai patiko ši iškyla, 
sniegas ir visi nuotykiai!..

vilk. Paulius Stepanas

BALTIJOS TUNTO 
CANBERROJE 

DARBOTVARKĖ
Liepos 12 d. sueiga; 17 1 

d. (šešt.) Disco; 26 d. sueiga. 
Rugpiūčio 9 d. sueiga; 18 d. 

iškyla; 23 d. sueiga.
Rugpiūčio 27 - rugsėjo 9 d. 

mokyklos atostogos.
Rugsėjo 20 d. sueiga; 26 d. 

iškyla. Spalio 4 d. sueiga; 18 
d. sueiga.

Spalio 23-24 d.d. stovykla. 
Lapkričio 1 d. sueiga; 15 d. 
sueiga; 21 d. iškyla baidarė
mis; 29 d. sueiga ir gruodžio 
13 d. sueiga.

’’AUŠROS” TUNTE 
SYDNEY

* Gegužės 30 d. naktį, eismo 
nelaimėje sunkiai sužeistas 
ilgametis skautų vadovas 
v.s.fil. Balys Barkus, šiuo 
metu gydomas Western 
Suburbs ligoninėje. Sydne- 
jaus skautiškoji šeima linki 
broliui Baliui greit pasveik
ti! ..........

Mokytojas aiškina klasėje 
apie elektrą.

— O dabar pasakykite, 
koks skirtumas tarp na
muose naudojamos elektros 
ir žaibo - klausia mokinių.

— Už naminę elektrą rei
kia mokėti, o už žaibą ne!

Lenkas Varšuvos geležin
kelio. stotyje susitinka kai
myną.

— Kur važiuoji? — 
Klausia jis.

— Važiuoju į Katowicus 
pirkti mėsos.

— Į Katowicus? Bet iki 
Katowicu 250 km! Kodėl ne
perki mėsos čia, Varšuvoje?

— Aš ir perku Varšuvoje,
— atšauna kaimynas. — Bet 
matai, Katowicuose prasi
deda eilė!

LSF PREMIJĄ LAIMĖJO 
ADELAIDĖ

Prieš kiek laiko ir Aus
tralijoje buvo platinami Lie
tuvių Skautų Fondo suruoš
tos loterijos bilietai. Šios lo
terijos pagrindinę premiją - 
spalvuotos televizijos apa
ratą - laimėjo adelaidiškis, p. 
Paulius Stimburys.

Kadangi televizijos apa
ratą atgabenti iš JAV nėra 
taip jau lengva, jam vietoj 
to, neseniai įvykusios Ade
laidės ’.’Vilniaus” tunto sto
vyklos - iškylos metu buvo 
įteiktas $ 400 čekis.

Liet. Skautų Fondo tiks
las yra sukaupti didesnes 
pinigų sumas ir jų procen
tais remti skautiškąją 
veiklą.

Adelaidėje LSF įgalioti
niu yra paskirtas v.s. Vacys 
Ilgūnas.

B.Ž.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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Informaci j
L.K.B. KRONIKOMS
LEISTI SĄJUNGOS

DARBAI
Kronikoms Leisti Sąjun- 

gi, vadovaujama kun. K.
uzminsko, daro didelę pa

žangų Kronikų leidime. 
L.K.B. Kronikų antrą tomą 
ispaniškai jau atidavė spau
dai, o Kronikų pirmas tomas 
prancūziškai jau platinamas. 
Jau baigiamas spaudai pa
ruošti Kronikų 10-tas tomas 
lietuviškai. Kronikų šeštasis 
tomas išverstas į ispanų ir 
prancūzų kalbas ir baigia
mas paruošti angliškai. Di
džiausia Kronikoms leisti 
kliūtis yra lėšų trūkumas, 
są”, kuri pirmas tomas 
angliškai buvo pasiųstas ir 
Sydnejaus kardinolui Free
man, kuris laiške patvirtino 
knygos gavimą ir dar pri
siuntė 50 dol. auką. Lygiai 
Sąjungos veiklą šiame darbe 
sveikina ir Europos lietuvių 
vyskupas A. Deksnys.

Kronikoms Leisti Sąjun
gos atstovas Australijoje 
J.P. Kedys kreipiasi į Aus
tralijos lietuvius šį kilnų ir 
šventą darbą visomis išga
lėmis remti. Aukas bei už
sakymus siųsti šiuo adresu: 
The Society for Publication 
of Chronicle Inc. 6825 So. 
Talman Ave., Chicago Ill. 
60629, U.S.A.

KERAMIKOS PARODA

Liepos 17-18 d.d. Sydne
jaus Liet. Klube buvo su
rengta žinomos keramikės 
Danutės Karpavičienęs tur
tinga keramikos darbų pa
roda. Išstatyta apie 60 ori
ginalių darbų, kurių apie du 
trečdaliai buvo parduota. 
Parodą išskirtinai gražiai ir 
Satraukliai parengė p.

enovairė Kazokienė, ką 
ypač lankytojai pastebėjo ir 
pačia ekspozicija gėrėjosi. 
Keikia pripažinti, kad ne 
vien tik eksponatai, bet ly
giai ir pats išdėstymas, yra 
irgi didelis menas, ką Dr. G. 
Kazokienė jau ne kartą 
įrodė. Plačiau apie parodą 
kita proga.

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Liepos 18 d. Sydnejuje 
šauliai paminėjo prieš 49 
metus Atlantą perskridu- 

•sius ir netoli Lietuvos žuvu
sius lakūnus Steponą Darių 
ir Stasį Girėną. Minėjimas 
įvyko Syd. Lietuvių Klube. 
Trumpu įvadiniu žodžiu mi
nėjimą pradėjo šaulys S. 
Pačėsa pakvietęs paskaitą, 
skaityti Juozą Almį Jūragį, 
kuris pavaizdavo abiejų la
kūnų gyvenimo kelią ir jų 
heroišką žygį siekiant išgar
sinti Lietuvą, pastebėda
mas, kaip jiems sunku buvo 
šiam žygiui sukaupti lėšų, 
nes nei Amerikos valdžia, 
nei Lietuvos vyriausybė jų 
užsimoto žygio neįvertino ir 
jų neparėmė, tuo lyg prie
kaištaudamas Lietuvos au
toritetams, nes gal nelaimė 
nebūtų įvykus, jeigu lakūnai 
būtų turėję pajėgesnį lėktu
vą ir geresnių navigacijos 
prietaisų.

■ Po paskaitos dar D. Kar- 
pavičienė padeklamavo eilė
raštį ir minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Minėjimo 
metu šaulys S. Pačėsa Šau
lių žvaigždės medaliais ap-. 
dovanojo nusipelniusius 
šaulius K. Ankų ir Gatavi- 
čių. Minėjime dalyvių buvo 
skystokai.

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Skautų Židi
nys, talkinamas eilės dailiojo 
žodžio puoselėtojų, rugpiū
čio 8 d. (sekmadienį), 3 vai. 
Lietuvių Klube, Bankstow- 
ne, ruošia 
LITERATŪRINĮ POPIETĮ, 
tema: ”Ir vis dėlto juoki- 
mės!..”

Programoje: lietuviškoji 
jumoristika ir satyra, 
paįvairinta mūsų gyvenimo 
kupletais ir škicais.

Įėjimas laisvas. Visi ir vi
sos kviečiami atsilankyti!

Židinys 
DĖMESIO!

Vilniaus universiteto stu
dentė lietuvaitė Ženetė 
Maksimavičiūtė apie 18 
metų ieško jaunuolio ar jau
nuolės - plunksnos draugo. 
Rašyti adresu: Lithuania, 
USSR, Vilnius 40, Švyturio 
gatvė 6-62.

Liepos 31 d. (šeštadienį), 7 vai. vak., Lietuvių Namuose, Nth. Melbourne 
Dainos Sambūris maloniai kviečia visus atsilankyti į

KAUKIŲ BALIŲ
Puiki vakarienė. Turtinga loterija. Linksma muzika. Jauki nuotaika.
Įdomiausios kaukės bus premijuojamos.
Ruošiamės ir laukiame visų iš arti ir toli su kaukėmis ir be kaukių.

Bilietai užsakomi pas A. Savicką tel. 311 5665 ir V. Ališauską tel. 370 7250

Melbourno Dainos Sambūrio
Valdyba

VISUR VISAIP
KOVO VAKARAS

LATROBE VALLEY

METINIS SUSIRINKIMAS

L. Valley metinis seniūni
jos susirinkimas įvyko ge
gužės 13 d. p.p. Bindokų 
namuose Moe mieste.

Seniūnė metinės veiklos 
pranešime iškėlė kai kurių 
žmonių pageidavimą minė
jimus ruošti dienos metu. 
Čia liečia tik žiemą rengia
mus minėjimus nuomuotoj 
salėj, nes Vasario 16-ji jau 
keli metai ruošiama gamto
je. Pasidžiaugė kad seniūni
ja padaugėjo dviem nariais: 
V. Vaišnys su šeima, gyve
nantis Rowson miestelyje, ir 
po seniūnijos sparnu sugrįžo 
p. Šimkūnai - Bunyip. Nario 
mokestį šiemet užsimokėjo 
20 asmenų, pusė jų jau pen- 
sijonieriai. Kvietė visus 
remti ir dalyvauti šiais me
tais Melbourne ruošiamose 
Lietuvių Dienose.

Aptarus A.L. Katalikų 
Federacijos ir Tautos Fondo 
reikalus padėkojo visiems už 
gražų bendradarbiavimą ir 
dosnumą.

Revizijos komisija seniū
nijos knygas rado vedamas 
pavyzdingai. Pr. Petniūnas 
kvietė visus dalyvauti stei
giamajame L. Valley sporto 
klubo susirinkime p. V.R. 
Mačiulaičių namuose.

Seniūnė ir visi susirinki
mo dalyviai pritarė jaunes
nės kartos iniciatoriams 
klubą steigti ir palinkėjo ge
riausios sėkmės.

Diskusijų metu nutarta 
Tautos Šventės minėjimą 
ruošti 1 vai. po pietų. Atei
nančių metų susirinkimas 
įvyks p.p. Šimkūnų namuose 
Bunyip miestelyje.

Čia pat išparduota Tėviš-

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

Rugpiūčio 14 d., šešt., 7.30 vai. >
SKAUTŲ KAUKIŲ BALIUS J 

Piniginės premijos už geriausias kau- m 
kės. Įėjimas $ 5 asmeniui. Mokslei- T 
viams $ 3. <

Liepos 31 d., šešt., 7.30 vai., 
ŠOKIŲ VAKARAS SU PROGRAMA 
Programoje: ’’DAILY DOUBLE” 
Talentingas muzikalinis ir dainuojantis 
duetas.
Įėjimas $ 2 asmeniui

Rugpiūčio 7 d., šešt., 7.30 vai., 
ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ 
Laimingi durų prizai;
Veltui vynas;
Įėjimas laisvas

Yra dar narių, neužsimokėjusių klu
bo nario metinio mokesčio. Maloniai 
primename kaip galint greičiau nario 
mokestį apmokėti, nes pavėlavus susi
darys keblumų ir specialių išlaidų. Mo
kestis priimamas klubo darbo valando
mis klube.

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. nr. skel
biant aukas vietoj gėlių įvy
ko klaida: p. V. Stelemėkas 
pagerbdamas velionį V. Ju
zėną vietoj gėlių Mūsų Pas
togei aukojo 20 dolerių, ne 
10, kaip kad buvo skelbta. 
Maloniai dėl to atsiprašome. 
Red.

Adelaidėje Marryatville 
gimnazijoje buvęs sydnejiš- 
kis muzikos mokytojas Algis 
Laurinaitis yra sudaręs mo
kinių orkestrą ir neseniai 
koncertavo miesto rotušėje. 
Birželio 25 d. per vietinę 
T.V. 7 stotį Algis buvo ro
domas berepetuojąs su savo 
orkestru.

* * *

Baltijos Tunto Tėvų Komitetas kviečia į iškilmingą

Juoda — balta balių
šeštadienį, rugpiūčio 14 d. Lietuvių Klube 8 vai. vak. 

Programoje taut, šokiai ir solistė 
Gera muzika, puiki vakarienė

Bilietas $ 15, pensininkams $ 10.
Dėl stalų ir bilietų kreipkitės pas

S. Bruzgienę (411868) arba A. Kovalskienę (513243)

kės Aidų loterijos bilietų už 
$ 55 ir religinei šalpai aukų 
surinkta $ 125.

iš seniūnijos kasos Krašto 
Valdybai paskirta 100 dole
rių ir po 50 dol. abiems mūsų 
laikraščiams.

Susirinkimas baigtas p. 
Bindokienės ir jos sesutės p. 
Šimkūnienės puikiai pa
ruošta vakariene.

a.a.

***
Garsaus rusų šachmati

ninko šeima po šešerių metų 
pastangų išvyko į Vakarus 
pas pabėgusį šeimos tėvą V. 
Korčnoj, kuris prieš porą 
metų kandidatavo į šachma
tų pasaulio čempionus.

♦♦♦

LIETUVIŠKOJI KNYGA
MELBOURNE

Ačiū jiems, šie Melbourno 
Lietuvių Bibliotekos' gera
dariai ją apdovanojo:

Sofija Prosinskienė su sū
num Henriku, pagerbdami 
1976 metais mirusio savo 
vyrą ir tėvą a.a. Mykolą

šeštadienį, liepos 17 d. 
Sydnejaus Liet. Klube 
sporto klubas Kovas buvo 
surengęs sėkmingą savo 
metinį balių su originalia 
programa. Dalyvių buvo ga
na gausiai. Spėjama, Ko
vas padarė gražaus pelno, 
nes buvo pravesta ir ypač 
stambiais fantais turtinga 
loterija.
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Prosinską, prisiuntė Nepri
klausomos Lietuvos Banko 
5-kių, 20-ties, 50-ties ir 
100-to litų banknotus.

Jonė Žitkevičienė, prisi
mindama prieš dvejus 
metus tragiškai auto nelai
mėje žuvusią bibliotekos 
darbuotoją Bronę Šilvienę, 
lietuviškai knygai paaukojo 
$ 5. J. Červinskas, E. Dir- 
vonskienė, A.V. Žukauskas - 
knygų. P. Binkus, J.M. 
Venckai - žurnalų komplek
tų.

Šaltinių Bibliotekai ypač 
labai yra vertingos dvi J. 
Červinsko padovanotos Ste
fanijos Rūkienės Sibiro 
tremties istorinių užrašų 
knygos: ’’Vergijos kryžke- 
liuose” 443 psl. ir ’’Sugrįži
mas į laisvę’' 526 psl.

Tikimasi gauti daugiau 
lietuviškų banknotų, mone
tų, medalių bei organizaci
nių ženklų, kad po saugiai 
užrakinamu stiklu galima 
būtų disponuoti abi jų puses 
su ‘atitinkamais paaiškini
mais, kad juos iki šių laikų 
jšsaugojo ir padovanojo bib
liotekai.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

Ką tik neseniai knygų 
rinkoje pasirodė Antano 
Gustaičio eleginės satyros 
”Ko liūdi, putinėli”. Išleido 
A. Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas Amerikoje. Knyga 
96 psl., kaina 7 doleriai.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu S 24
Oro paštu f N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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