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Atsišaukimas
SIEKIME SUTARTINAI!

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ KOMITETAS PARUOŠĖ
PETICIJĄ FEDERALININIAM PARLAMENTUI

I

Lietuviškų Studijų Komi
tetas, nežiūrint visų ligšioli
nių kliūčių, pasiryžęs dėti 
visas pastangas dėl lietuvių 
kalbos dėstymo įvedimo 
Monash arba bet kokiame 
kitame Australijos univer
sitete. Kaip Dr. K. Brazai- 
tienė savo išsamiame pra
nešime apie LSK veiklą pa
žymėjo tMūsų Pastogė” Nr. 
14, 1982.IV.12), ji negavo f 
savo rašytus laiškus teigia 
mo atsakymo iš įvairių at 
sakomingų įstaigų bei 
asmenų. Todėl tolimesnis 
planas yra pravesti peticiją 
nukreiptą stačiai į federalinę 
valdžią, prašant lietuviškom 
studijom lėšų. Peticijos lapai 
jau paruošti ir greitu laiku 
bus išsiuntinėjami įvairioms 
organizacijoms bei paski
riems asmenims visose 
mūsų kolonijose Australijo
je su nuoširdžiu prašymu 
surinkti kuo daugiau parašų 
šiam naudingam darbui pa
remti. Komitetas tikisi su
rinkti bent 10,000 parašų. 
Pusė peticijos lapų bus nu
kreipta į Atstovų Rūmus, 
kita pusė - į senatą, kad tuo 

I apėmus visus federalinės 
Laidžios parlamentarus ir 
(pasiekus didesnės audienci- 
Įjos ir, tikimės, kartu dides
nės paramos.I Peticija suredaguota juri
dinėje formoje; visi pasira- 
(šiusieji nuolankiai prašo 
parlamento atstovų bei 
(senatorių, kad federalinė 
raidžia kuo skubiau paskirtų 
■lėšų Lietuvių Kalbos Studi- 
Ijoms įvesti Monash arba ki
ltame Australijos universi- 
l'.ete, atkreipiant atstovų 
I dėmesį į sekančius penkis 
punktus:I 1. Kad 1982 m. gegužės 
Į mėn. Federalinė Aukštųjų 
■Mokslų Komisija (tertiary 
I Education Commission)
■paskyrė sekantiems tre
jiems metams 2.7 mil. dole- 
(rių visų valstijų institutams 
■kai kurių svetimų kalbų 
I mokslui padengti!I 2. Kad lietuvių kalbos 
(dėstymas buvo iš to potvar- 
Įkio išskirtas;
| 3. Kad Australijos Lietu- 
(•ių Bendruomenė, remada- 
Imasi Daugkultūrinių Reika- 
|li| Instituto (Institute of 
■Multicultural Affairs) 1980 
p. rugsėjo mėn. palankiu 
pportu, turėjo vilčių, kad 
■lietuvių kalba bus dėstoma 
■lent viename Australijos 
(universitetų;
I 4. Kad lietuvių kalba yra 
(dėstoma vidurinio mokslo 
|?gyje - Viktorijos, New 
■south Wales ir Pietų Aus- 
(jfalijos valstijose ir kad lie
tuvių kalba yra svarbi ne tik 
(dabartinei Lietuvių Bend- 
(■uomenei bet kartu itin 
(svarbu ir lingvistikos moks
luos;

5. Kad Monsh universite
te yra tinkamų lietuvių kal
bai dėstytojų, kuriuos būtų 
galima integratuoti į Lietu
vių Kalbos Departamentą ir 
kad minėtasis universitetas 
jau dabar siūlo kursą Baltų 
ir Slavų disciplinose.

LSK tiki, kad šitokios 
apimties peticija turėtų su
žadinti gyvas diskusijas 
parlamentarų tarpe, kurios 
Atstovų Rūmuose privestų 
prie svarstymo ir pagaliau 
prie teigiamo sprendimo.

Šios peticijos mintis; be 
abejo, visiem mūsų tautie
čiam gerai suprantama. Tai 
viena iš pagrindinių misijų 
mūsų kultūrai antrai ir tre
čiai kartai Australijoje pra
tęsti. Mūsų jaunimo skaičius 
savaitgalio mokyklose 
tirpsta. Mažėja ir mūsų 
spaudos skaitytojų skaičius. 
Kiek laiko beliko, kol jau
nimo stovyklos, minėjimai ir 
vakarai bus tik angliškai 
pravedami, nes nebebus lie
tuviškai kalbančių, nei kas 
juos besuprastų. Dėkime vi
sas pastangas dabar, kol dar 
turime lietuviškai nusitei
kusių jaunuolių savo tarpe.

Jei kiekvienas lietuvis/ė 
iš visos širdies parems šią 
peticiją, tai netrukus savo 
tikslą ir pasieksime. Galėsi
me didžiuotis, kaip ir latviai 
bei lenkai, kad ir mūsų kalba 
yra dėstoma viename iš 
svarbesniųjų universitetų

’’Didžiausias vergijos 
darbų projektas nuo pirami
džių statymo laikų”, rašo ži
nomas amerikiečių žurnalis
tas William Safire, kalbėda
mas apie sovietinio dujotie
kio statybos projektą, kuris 
numatomas nutiesti 5500 km 
nuo Sibiro iki Vak. Europos. 
Vakarų Europa įsipareigo
jusi tą dujotiekį padėti nu
tiesti paremdama medžia
gom ir pinigais. Amerika 
tam priešinasi ir šiam pro
jektui nutraukė bet kokį 
tiekimą. Už gautus iš Vaka
rų pinigus sovietai tik pra
plės ginklavimąsi ir panau
dos visokioms subversyvi- 
nėms jėgoms Vakaruose, 
kaip terorizmas.

Ypač pastaruoju metu 
Vakaruose labai plačiai kal
bama apie kalinių panaudo
jimą dujotiekio tiesimo dar
bams. Vakarų valstybės 
galvos apie tai nenori gir
dėti, nes šitą klausimąjspau- 
doje iškėlė amerikiečiai žur
nalistai. Prancūzijos prezi
dentas siūlo tą reikalą ištir
ti, o Vak. Vokietijos kanc
leris tvirtina, kad apie tai 
nieko negirdėjęs. Tiek 
prancūzų, tiek ir kita laisvoji 
spauda plačiai apie vergų

V. Augustino nuotrauka

Australijoje. Mes ne visi ir 
ne visada turime progos 
viešai pareikšti savo nusi
teikimą lietuvybės išlaiky
mo klausimu. Netrukus 
šitokia proga bus visiems 
suteikta. Todėl Lietuviškų 
Studijų Komitetas kreipiasi 
savo nuoširdžiu prašymu į 
visus tautiečius; pasirašyki
te abi peticijas, kai tik pasi
taikys proga ir paskatinkit 
visus savo bičiulius - lietu
vius ir nelietuvius - taip pat 
prisidėti prie šios svarbios 
peticijos mūsų kultūrai 
Australijoje išlaikyti.

L.S.K.
Dana Baltutienė

darbus Sov. Sąjungoje rašo, 
skelbdama ir liudytojų 
parodymus. Sovietai šitai 
griežtai paneigia ir net pak
vietė eilę atstovų iš Vak. 
Vokietijos patikrinti padėtį 
vietoje, bet tik iš helikopte
rio, kitaip sakant neleisdama 
tiesiog susisiekti su dirban
čiais prie dujotiekio darbi
ninkais. Ekonomistai net 
įrodinėja, kad Vakarų Euro
pai išeitų daug pigiau imti 
dujas iš Norvegijos.

Pereitą mėnesį išeiviai 
lenkų patriotai buvo užėmę 
Lenkijos ambasadą Berne, 
Šveicarijoje reikalaudami, 
kad būtų atšaukta karo sto
vis Lenkijoje ir paleisti Soli
darumo unijos vadai. Vėliau 
šveicarų policija įsiveržusi 
nuginklavo įsibrovėlius ir 
ambasados tarnautojus iš
laisvino. Lenkijos vyriausy
bė reikalavo įsibrovėlius iš
duoti Lenkijos teismui, bet 
šveicarai tokį reikalavimą 
atmetė.
SOVIETAI STIPRINASI 

AFRIKOJE
Neseniai sovietai atsivarė 

plaukiojantį laivyno doką 

f Angolos vandenyse. Taip 
> pat paskubomis ruošia lai- 
| vyno karines bazes Mozam- 
I bike, Etijopijoje, Madagas

kare ir Seychelles salose In
dijos vandenyne.

Lenkijos vyriausybė ruo
šiasi pastatyti Solidarumo 
uniją už įstatymų ribų. Kaip 
žinia, pernai įvedus krašte 
karo stovį, Solidarumo dar
bininkų laisvoji unija buvo 
suspenduota ir jos vadai 
areštuoti.

Vakarų Vokietijoje įvykę 
rinkimai išstūmė kanclerį 
Helmutų Schmidtą socialde
mokratų partijos vadą iš 
kanclerio pozicijos, išbuvusį 
valdžioje 16 metų.
Jo vietoje parlamentas iš
rinko konservatorių opozici
jos lyderį Helmutą Kohl, 
dešiniųjų ir krikščionių de
mokratų koalicijos vadą. 
Pakeitus kanclerį neabejoti
nai keisis Vak. Vokietijos 
vidaus ir užsienio politika.

Netrukus vėl prasidės 
Madride konferencija Hel
sinkio susitarimų reikalais, 
kuri buvo pertraukta kovo 
mėn. Kaip žinia, konferenci
ja buvo pertraukta, kai 
Amerika ir kitų Europos 
kraštų atstovai užėmė kietą 
liniją dėl žmogaus teisių pa
žeidinėjimo Sov. Sąjungoje 
ir kituose komunistiniuose 
kraštuose. Madride taip pat 
buvo visu aštrumu iškeltas 
ir Pabaltijo pavergimo rei
kalas.

Kaune nugriovus vieną 
seną namą užtikta po pama
tais anksčiau buvusio namo 
gerai išsilaikę rūsiai. Valant 
rūsius rastas monetų lobis ir 
iš 1612 - 1652 metų.

*♦*
Naujasis Vak. Vokietijos 

kancleris H. Kohl savo pir
muoju uždaviniu užsimojęs 
sustiprinti Vakarų santarvę. 

Jo pirmas užsimojimas yra 
susitikti su Prancūzijos pre
zidentu.

SPUTNIKO SUKAKTIS

Šiomis dienomis suėjo 25 
metai, kai sovietai į erdves 
paleido pirmąjį dirbtinį že
mės satelitą Sputniką. Šioje 
srityje snūduruojančiam 
Vakarų pasauliui tai buvo 
didžiulė staigmena, kas iš
budino Vakarus iš miego. 
Amerikiečiai pirmieji susi
griebė ir taip prasidėjo var
žybos. Amerikiečiai šiose 
erdvės varžybose netrukus 
pirmavo: jie pirmieji pasie
kė mėnulį su gyvais žmonė
mis, pirmieji sukonstrukta- 
vo erdvėlaivį, kuris gali būti 
eilę kartų panaudotas (space 
shuttle Columbia), pirmieji 
nuleido savo raketas su 
moksliniais instrumentais 
ant Marso. Tačiau įkandin 
sekė ir sovietai. Jie išleido į 
erdves pasivažinėti pirmąją 
moterį, nuleido ant planetos 
Veneros mokslinių instru
mentų ir pirmieji gavo Ve
neros paviršiaus spalvotus 
fotografinius vaizdus.

Vakaruose žemės dirbti
niai satelitai jau įkinkyti į 
kasdieninį gyvenimą: jie 
naudojami informacijai, 
telefoniniam susisiekimui ir 
televizijos transliacijoms, 
įkinkyti žemės oro atmainų 
sekimui ir navigacijai.

Paryžiuje garsėja artistė 
-teatro menininkė Karolina 
Masiulytė. Taip pat plačiai 
žinoma aktorė Liuda Apiny- 
tė, kuri specializuojasi mi
mikos vaidyboje. Liuda 
Apinytė yra sydnejiškė.

Poetas Kazys Bradūnas, 
ilgus metus redagavęs dien
raščio ’’Draugo’^ kultūrinį 
priedą, neseniai išėjo į pen
siją. Dabar tą didelės įtakos 
turėjusį ’’Draugo” kult, 
priedą redaguos Aušra Liu- 
levičienė.
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VDU sukaktis
Z

Lietuvos nepriklausomy
bės kovose netekus Vilniaus 
ir atsistačius Lietuvai, ver
kiant reikėjo aukštosios mo
kyklos. Tuoj paskelbus Lie
tuvos nepriklausomybę 
Kaune buvo įsteigti Aukš
tieji Kursai, kurių tikslas 
buvo ruošti įvairių sričių 
specialistus atsikuriančiai 
valstybei. Nematant greitų 
galimybių atgauti Vilnių su
sirūpinta steigti naują uni- 
verstitetą nepriklausomos 
to meto Lietuvos apimtyje, 
ir taip iš jau minėtųjų Aukš
tųjų Kursų išvystytas uni
versitetas, kuris formaliai 
kaip įsteigtas buvo paskelb
ta 1922 metų Vasario 16 die
nos proga ir pavadintas Lie
tuvos Universitetu Kaune. 
Todėl šiais metais sueina 60 
metų nuo to universiteto 
įkūrimo. Tiesa, ir prie ne
priklausomos Lietuvos 
įsteigtasis universitetas ne
išlaikė savo pirminio vardo. 
1930 m. minint Vytauto Di
džiojo sukaktį Lietuvos uni
versitetas buvo perkrikšty
tas Vytauto Didžiojo uni
versitetu, kuris veikė iki jo 
uždarymo (1943 m.) vokiečių 
okupacijai, kad lietuviai neį
sijungė į Vokietijos karo 
mašiną. Vėliau, bolševikams 
antrą kartą okupavus Lie
tuvą universitetas Kaune 
nebuvo atkurtas, o jo vietoje 
įsteigti tik atskirų specialy
bių institutai, ir tokia padė
tis galioja iki dabar.
- Kai prieš keletą metų su 
pasididžiavimu šventėme 

■ Vilniaus universiteto 
sukaktį, emociškai ir inte
lektualiai svarstėme, kokį 
įnašą Vilniaus universitetas 
per keturis šimtus metų da- 
vė Lietuvai'ir lietuvių kul
tūrai. Gi Lietuvos arba 
vėliau Vytauto Didžiojo uni
versitetas Kaune, gyvavęs 
nepilnus dvidešimt metų, 
gal nemažesnės įtakos 
turėjo Lietuvai pastarojo 
gyvenimo lietuvių tautos 
krizėse. Nepriklausomos 
Lietuvos sąlygose V.D. Uni
versitetas per tokį trumpą 
laikotarpį suformavo naują 
Lietuvos veidą, atlietuvino, 
galima sakyti, visą tautą ir 
išugdė visiškai naują lietu
vių inteligentijos kartą ir jo 
vaisiais visi naudojamės iki 
šiandie tiek pavergtoje Lie
tuvoje, tiek ir išeivijoje. Pati 
brandžioji mūsų jaunuome
nė su didžiausiu entuziazmu 
perėjo šią aukštąją mokyklą 
su nauja dvasia ir pasitikėji
mu, išėjo į gyvenimą kultū
rinti pačios tautos. O tautą 
kultūrinti tikrai reikėjo, nes 
per okupacijas, užguita ir 
niekinama ir teriojama pas
kubomis turėjo atgauti tau
tinę savisąmonę ir atsistoti 
kaip lygus su lygiu šalia kitų 

Vok. Europos tautų su tūks- 
tantmetinėm kultūrom. Ir 
beveik per dvidešimt metų 
lietuvių tauta to ir atsiekė. 
Čia turėjo lemiamos įtakos 
daug veiksnių: savarankiš
kas, nepriklausomas gyve
nimas, sava spauda, savos 
įstaigos ir mokyklos bei ka
rinė tarnyba, bet gal di
džiausią įnašą šiame vyksme 
ir savotiškose lenktynėse 
davė ne kas kitas, kaip uni
versitetas. Tūkstančiai 
paties sąmoningiausia lietu
vių jaunimo, perėję per šią 
aukštąją mokyklą, pasklido 
po visą Lietuvą jos šviesti ir 
kultūrinti. Ilgai netruko, kai 
iš beraštės tautos išsivystė 
brandi savimi pasitikinti 
tauta, nebeliko beraščių, 
pakilo spaudos ir knygų ti
ražai, visas gyvenimas 
pakilo ir ekonomiškai. Pats 
universitetas netruko įsigyti 
pripažinimo Vakaruose ir jo 
paruoštų absolventų paruo
šimas visur buvo laikomas 
aukšto lygio. Net ir Austra
lijoje atvykę su Lietuvoje 
įgytais diplomais greitai 
iškilo į pirmaujančius turi
moje profesijoje, nes jie 
buvo įgiję tvirtus ne tik tau
tinius, bet ir profesinius bei 
intelektualinius pagrindus.

Senoji mokykla neliko be 
įtakos ir okupuotoje Lietu
voje. Šiandie veikią ant su
griauto universiteto pagrin
do medicinos ir technologi
jos institutai kaip tik tęsia tą 
pačią tradiciją - siekti giliau 
ir kūrybingiau. Nenuostabu, 
tad, kad ir esamose sąlygose 
lietuviškas mokyklas išėję 
darbuotojai ir mokslininkai

A.a. K. Tymuką prisimenant
Su velioniu Kostu Tymu- 

ku pirmą sykį susitikom 
Butzbacho pereinamoje sto
vykloje, Vokietijoje 1948 m. 
prieš išvykstant j Australi
ją. Buvo malonu susipažinti 
su biržiečiu, nes aš, moky
damasis Biržų gimnazijoje 
1939 m., buvau vienoj klasė
je su jo broliu ir pusbroliu. 
Iš jų žinojau, kad Kostas jau 
studijavo inžineriją V.D. 
universitete Kaune. D.P. 
stovyklose Vokietijoje nete
ko susitikti, nors abu bu
vome aktyvūs skautų veik
loje.

Sykiu išvykom į Bremeno 
stovyklą ir iš čia jau po sa
vaitės ’’Charlton Sovereign” 
laivu pasileidom trijų mėne
sių kelionėn į Australiją. 
Laive gražiai draugavom 

^keliaudami, ypač Gibraltare 
'stovint laivui visą mėnesį. 
Mat, Kostas jau gana gerai 
kalbėjo angliškai, o aš ispa
niškai, tai bendromis jėgo
mis su visais susikalbėda- 
vom.

Įsteigę laive lietuvių 
skautų būrelį susidrauga
vom su Gibraltaro skautais 
ir keletą kartų dalyvavome 
vietinių parengimuose, o 
taip pat ir juos buvome pa

neturi sau lygių visoje So
vietų Sąjungoje ir kad su iš
kiliausiais palaiko glaudžius 
kontaktus net ir Vakarų 
mokslininkai. Ne kur kitur, 
o Vilniuje ar Kaune vyksta 
įvairios tarptautinės moks
linės konferencijos, prie tu
rimų sąlygų palaikomi glau
desni ryšiai.

Australijoje irgi turime 
gražų būrį Vytauto Didžiojo 
universitetą baigusių ar jį 
-lankiusių tautiečių. Perėję 
visus vargus ir pažeminimus 
jie visgi įsitvirtino savo dar 
Lietuvoje įsigytose profesi
jose, išskyrus humanitarus, 
kur didžiausia kliūtis buvo 
kalba. Čia dėl to negalėjo 
tinkamai įsitvirtinti nei mo
kytojai, nei žurnalistai, nei 
teisininkai, bet mūsų visų 
džiaugsmui visi, galima 
sakyti, aktyviai ir kūrybiš
kai įsijungė į lietuvišką 
veiklą, padėjo pagrindus 
lietuvių bendruomenei ir 
joje dirbo iš paskutinių jėgų. 
Ir mes tikime, kad kada nors 
atsikūrus laisvai Lietuvai 
vėl bus atgaivintas univer
sitetas Kaune, nes Lietuvai 
vieno universiteto niekad 
neužteks, nes reikės ne tik 
gerų profesionalų, bet gal 
dar daugiau brandžių tautos 
sąmonintąją, kokius ’ tegali 
atbaigtai paruošti tautinės 
dvasios universitetas.

Čia reikia pasveikinti 
skautų akademikų Sąjungos 
Sydnejaus skyrių, kurie 
ėmėsi iniciatyvos surengti 
Lietuvos - Vytauto Didžiojo 
universiteto 60 metų sukak
ties paminėjimą Sydnejuje, 
kuris numatomas spalio 17 
d. Sydnejaus Lietuvių Na
muose. Tikiem kad į šį mi
nėjimą susirinksime gausiai 
visi! n.n.

sikvietę ant laivo. Čia Kos
tas Tymukas buvo lyg mūsų 
vadovas, nes ne tik kalbėjo 
angliškai, bet ir būdamas 
ramaus, santūraus būdo, 
geros išvaizdos jaunas inži
nierius buvo reprezentacinis 
asmuo lietuvių tarpe. Po il
gesnės draugystės Gibral
tare išvykstant abiejose pu
sėse netrūko ir ašarų...

Pagaliau 1948 m. spalio 
pabaigoje atvykom į Sydney 
ir trumpai pabuvę Bathurst 
stovykloje išvykom savano
riais į Woomera Rocket sta
tyti Woomera miestelio. Čia 
Kostas jau pirmą dieną pra
dėjo darbą kaip inžinierius, 
nors su darbininko atlygini
mu ir po kelių dienų ir mus 
visus ištraukė iš kirkos ir 
kastuvo darbų ir įsodino į 
statybos technikinę įstaigos 
braižyklą, kur visi ir ati- 
dirbom 18 mėnesių, kol bu
vom nuo darbo prievolės at
leisti.

Man teko pirmus 10 mė
nesių gyventi drauge su a.a. 
Kostu vienoje palapinėje 
(gyvenom keturiese) ir čia 
mūsų draugystė sustiprėjo. 
Visą laiką dirbau jo vadovy
bėje prie matavimų arba 
braižykloje. Inž. K. Tymuką

Buvusiems augsburgiečiams
Po karo, Augusburgo pa

bėgėlių stovyklose gyveno 
apie 2000 lietuvių. Jų buvo 
dvi: Hochfeldo ir Haun- 
stetteno. Abiejose stovyk
lose buvo susitelkę daug lie
tuviškų inteligentinių pajė
gų ir todėl Augsburgas tada 
buvo virtęs lietuvišku kul
tūriniu centru. To laiko 
tremtiniai, aikštėje, kur 
šakojasi keliai į šias abi sto
vyklas, pastatė lietuvišką 
ąžuolinį kryžių, su lietuviš
ku, vokišku, anglišku ir 
prancūzišku įrašu. Lietuviš
ko įrašo tekstas yra: ’’Augs
burgo išeiviai lietuviai, mal
daudami Dievo palaimos, 
gerbdami savo žuvusius ir 
dėkodami savo geradariams, 
stato šį lietuvišką kryžių, 
idant jis bylotų, kad čia karo 

aukštai vertino australai in
žinieriai ir kontraktoriai, 
nes jis buvo labai gerai pro
fesiniai pasiruošęs. Rodos, 
karo pabaigoje jis dirbo net 
statybos - kelių inžinierium 
Vokietijoje.

Po dešimties mėnesių gy
venimo palapinėje dykumo
je Kostą perkėlė į etatinių 
tarnautojų barakus, o mus į 
dviem asmenim "būdas”. 
Kadangi buvome toje 
pačioje stovykloje, tai ne tik 
kad sykiu dirbom, bet ir va
karais, savaitgaliais susitik
davom.

Tuo laiku įkūrėm Austra
lijos Lietuvių Draugijos 
Skyrių Woomeroje ir inž. K. 
Tymuką išsirinkom pirmi
ninku. Kas jį iš Woomeros 
laikų prisimena, atsimins jo 
draugiškumą, santūrumą, 
aukštą profesinį lygį, jo lie
tuvišką nusiteikimą.

Po pusantrų metų atleisti 
nuo darbo prievolės apie 
1950 m. vidurį a.a. Kostas 
išsikėlė į Adelaidę dirbti 
Works & Housing centrinėj 
įstaigoj kaip inžinierius. Mes 
- visi kiti - pasilikom vietoje 
dirbti jau kaip etatiniai tar
nautojai. Man irgi išvykus 
1950 m. iš Woomeros mūsų 
keliai išsiskyrė, bet ir toliau 
palaikėm seną draugystę ir 
ryšį.

A.a. inz. K. Tymukui iš
vykus į amžinybę liko pra
leistų dienų kelionėje ir 
bendradarbiavime gražiausi 
Erisiminimai. Jo graži, inte- 

gentiška ižvaizda, santūri 
kalba ir draugiškas atsine- 
šimas į visus paliko pėdsakų 
visiems, kurie jį pažinojo.

Alg. Žilinskas, 
Melbourne

*

Svečiai
Ilgojo savaitgalio metu 

iro Sydnejų praplaukdami 
juvo sustoję 4 Kanados karo 
aivyno laivai. Viename iš jų 

’’H.M.C.S. Saskatchewan” 
tarnauja du jauni lietuviai. 
Tai Įeit. Linas Pilypaitis 21 
m. iš Hamilton (Ont.) ir 
Paulius Žalnieriūnas 24 m. iš 
Toronto. Abu kalba gerai 
lietuviškai. Vienas yra žai
dęs krepšinį už Hamilton 
’’Kovą”, o kitas - už Toronto 
’’Vytį”. Lietuviškos savait
galio mokyklos svarbą gra
žiai apibūdino Paulius saky
damas, kaip nenoriai jis ei
davo į šeštadieninę Maironio 
vardo mokyklą, kada jo 
draugai eidavo žaisti ledo 

audrų atblokšti lietuviai il
gėjosi savo tėvynės ir troško 
jai laisvės. A.D. 1945.” Apa
čioje Dipl. inž. J. Mulokas.

Būnant Vokietijoje, teko 
aplankyti Augsburgą ir 
pamatyti šį puikų lietuvišką 
kryžių po 37-rių metų. Kry
žius yra apgailėtinoje padė
tyje ir reikalingas labai 
greito remonto. Kitu atveju, 
jis gali būti net vietinės vo
kiečių valdžios organų iš šios 
vietovės pašalintas.

Augsburge, baigęs Muen- 
cheno universitetą, gyvena 
ir medicinos praktika ver
čiasi mano pusbrolis Dr. 
med. Arūnas Laukaitis. 
Nors ir būdamas jaunesnio
sios kartos, jis labai susirū
pino šio kryžiaus remontu ir 
jo atnaujinimu. Tuo reikalu 
jis yra kalbėjęs su vietine 
vokiečių valdžia ir iš jų 
gavęs užtikrinimą, kad jeigu 
bus pradėta šio kryžiaus 
restauracija, tai ir jie prie to 
prisidės ir šį darbą parems. 
Dr. A. Laukaitis paskelbė 
šio kryžiaus restauracijos 
piniginį vajų, kreipdamasis į 
buvusius Augsburgo sto
vyklų gyventojus, kad jie 
gausiai finansiniai prisidėtų 
prie šio darbo. Kryžiaus 
restauravimo darbus norima 
pabaigti iki kitų metų vasa
ros ir jo iškilmingas atiden
gimas numatoma per būsi
mas Europos studijų dienas, 
įvykstančias Muenchene 
liepos mėnesį.

Aukas, kurių sąskaita jau 
yra užvesta Augsburgo 
banke ir jos kartu bus per
siųsta į ten galima siųsti 
mano adresu: A. Laukaitis 
18 Miller Ave, Ashfield, 
N.S.W., 2141. pažymint 
’’Augsburgo Kryžiui”, arba 
tiesioginiai, tarptautiniu 
čekiu: Dr. Med. A. Laukaitis 
Freidberger Strasse 119, 
8900 Augusburg, W. 
Germany.

Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams. Pavardės bus 
paskelbta spaudoj.

Ant. Laukaitis

rutulio. Tačiau dabar nesi
gaili. Kalbos mokėjimas įga
lina pabendrauti su kituose 
pasaulio kraštuose gyve
nančiais lietuviais. Atvykęs 
į Sydney griebėsi telefono 
knygoje ieškoti lietuviškų 
organizacijų adresų. To pa
sėkoje ir atsirado Lietuvių 
Klube. Čia pabendravo su 
lietuvišku sportuojančiu 
jaunimu. Praleido savaitgalį 
lietuviškoje aplinkoje. Po 
gerų pietų klubo valgykloje 
Linas pareiškė, kad nors lai
vynas juos ir gerai maitina, 
bet tokių skanių cepelinų ir 
kopūstų sriubos jau metai 
kaip nevalgė. Pakvietė ap
lankyti ir savo laikinus na
mus - laivą. Keletas valandų 
praleista jų globoje. Supa
žindino su kitais kanadie
čiais jūrininkais. Ir iš šių ki
tų kanadiečių ’’sužinojome” 
kokius puikius Lietuvių Na
mus Sydnejuje turime, ko
kia gera biblioteka, kad net 
ir Paulius galėjo pasiskaityti 
Kanadoje leidžiamą lietu
višką laikraštį (’’Tėviškės 
Žiburius”!).

Ar ne gražus pavyzdys 
mums visiems..? 0 kartais 
sakome, kad jaunoji karta 
mums dingusi! Gero vėjo 
jiems abiems!
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Dail. Adomą Vingį 
prisimenant

Pasikalbėjimas su dail. 
Adolfu Vaičaičiu apie prieš 
dvejus metus mirusį dail. A. 
Vingį, pravestas per Mel
bourne lietuvių radijo va
landėlę. Pasikalbėjimą pra- 
vedo Alisa Baltrukonienė.

A.B.: Gal papasakotumėt 
apie jo grafikos darbus?

A.V.: Jo grafikos darbai 
buvo daugiau mažiau ekspe
rimentiniai. Jis nepraktika
vo medžio, linoleumo, vario 
ar litografijos technikose, 
nes čia reikia specialaus 
technikinio pasiruošimo, 
kurio jam neteko mokytis 
jaunystėje. Užmanymus re
alizuoti atiduodant specia
listams atspausdinti jis ne
turėjo lėšų. Svajojo pirkti 
litografinį ar graviūrinį 
presą, bet to sumanymo ne
įvykdė. Jis pats pasidarė 
paprastą rankinį presą ir 
laisvai eksperimentavo pa
naudodamas mišrią
techniką. Ant masonito len
tos ar kitokios medžiagos 
paruošdavo grafinę plokštę, 
kurią padengęs dažais ir už
dėjęs popieriaus lakštą per
leisdavo presu. Taip jis iš
gaudavo popieryje labai 
įdomias spalvuotų linijų ar 
plokštumo kombinuotes. 
Spausdinimo rezultatai jį la
bai žavėjo, net kerėjo ir 
pastūmėjo pagaminti serijas 
gražių poetiškai abstrakčių 
paveikslų.

A.B.: Ar turėjo Vingis 
pasisekimo australų tarpe?

A. V.: Būdamas ekstro- 
vertinio būdo Adomas sten
gėsi prasimušti į platesnius 
vandenis. Priklausė Con-

Alisa Baltrukonienė: Įdo
mu, p. Vaičaiti, ar ilgai Ado
mą Vingį pažinote ir su juo 
bendravote?

Adolfas Vaičaitis: Adomą 
Vingį pažinojau virš dvide
šimt metų. Artimiau su juo 
pradėjau bendrauti nuo 1964 
metų.

Iš pokalbių apie 
praeitį atrodė, kad Adomas 
Vingis iš prigimties turėjo 
organizacinių gabumų ir po
linkį į menus. Literatūroje, 
vaidinimuose, scenų deko
ravime Adomas aktyviai 
reiškėsi jau nuo gimnazijos 
laikų. Studijavo architektū
rą, raidžių rašymą. Plakatų 
piešime žinojo kompozicinę 
darną ir gebėjo profesiona
liai rašyti šriftą. Dekoraty
viniame mene turėjo plačią 
nuovoką. Architektūrinę 
konstrukciją kompozicinių 
elementų derinimą įgijo vo
kiečių mokyklose ir vėliau 
įgytas žinias panaudojo pa
veikslų tapyme ar grafikos 
lakštų spausdiniuose.

Grynojo meno žavesį pra
dėjo pajusti gana vėlai. At
rodo, įsipareigojimai kas
dienybei, šeimai, organiza
cinė veikla ir daugybė kitų 
jo gyvenime susikryžiavimų 
stabdė Adomą giliau įsi
jausti į kūrybinio meno pas
laptis. Paveikslus tapė alie
jiniais, akvareliniais ar akri- 
Įio dažais, o grafikos spaus- 
diniams naudojo mišrią 
techniką. Jo kūrybos stilius, 
manyčiau, atitiktų dekora
tyvinio ir konstruktyvinio 
romantizmo nusakymą.

A.B.: Įdomu, kodėl Vingis 
perėjo į abstraktinį meną?

A.V.: Adomas Vingis nie
kada nepiešė natūralistiniai. 
Jo mėgiamas dekoratyvus 
vaizdavimo būdas buvo labai 
artimas papliltusiai
abstrakčiojo meno
koncepcijai po antrojo 
pasaulinio karo pasaulyje. 
Jis sekė, studijavo prancū
zą, amerikiečių ar japonų 
abstrakčiojo meno kūrėjus. 
Radęs pas mane naują meno 
žurnalą ar jam nematytą 
dabartinį meno leidinį jis 
skolindavęs ir gražinęs en
tuziastingai kalbėdavo apie 
dabartines menininkų at
siektas naujoves, spalvų ir 
lormų žaismingumą. Tai 
rodė, kad spalva ir kon
struktyvių formų deriniai 
Adomą labiau domino ir ža- 
’ėjo, negu natūralūs vaizdai 
realistine nuovoka.

A. Vingis Pajūryje

B. Mockūnienė

KRISTALAS BE DĖMĖS
...Nešdamas 
aš keliu...

Prie neįžengiamos ir at- 
grąsios pelkės, vasarą juo
duojančios akivaromis ir ža
liuojančios nekaltai atro
dančiomis salelėmis, kurios 
siūbuoja vos tik koją ant jų 
pastačius, gyveno vienišas 
žmogus, apylinkėje bedieviu 
vadinamas. Niekas arčiau 
nepažino to žmogaus, kuris 
atsiskyrėliškai gyveno pa
krypusioje trobelėje prie 
pelkės. Nešnekus ir savy 
užsidaręs tai buvo vyras. 
Nors su kiekvienu sutiktu 
maloniai pasisveikinadavo, 
bet rodos nevesdavo.

Bedieviu žmonės jį vadino 
dėl to, kad metų metais nie
kas nebuvo jo matęs einant į 
bažnyčią. Jaunesnieji jį va
dino menininku, nes iš me
džio žievių, šakelių ir su
džiovintų lapų, jis sukur
davo nuostabius paveikslus. 
Bet plačiausiai jis buvo ži
nomas dievdirbio vardu. Iš 
medžio jis išdroždavo Smūt- 
kelius ir Rūpintojėlius 
tokius gražius ir tokius liūd
nus, kad atrodydavo lyg gy
vi. Todėl net kelintoje para
pijoje žmonės kalbėjo apie 
Papeikęs dievdirbį ir turgu
je ieškodavo nusipirkti jo 
drožinių.

Turėjo tas žmogus ir tikrą 
vardą ir pavardę, vadinosi 

jis Anupras Žemelė, bet be
veik niekas jo tais vardais 
nevadino.

Kodėl jis taip atsiskyręs 
fyveno, niekam nerūpėjo, 

apelkiškiai buvo pripratę,

temporary Art Society ir 
dalyvaudavo tos sąjungos 
ruošiamose parodose. Dar 
priklausė Print Council of 
Australia organizacijai ir 
ten jo darbų būdavo paro
dose. Be to, šios grafikų 
grupės nariai galėdavo su 
nuolaida nusipirkti ar pasi
mainyti grafiniais darbais.

Adomas Vingis bendravo 
su Leveson komercine gale
rija Melbourne ir ten laikas 
nuo laiko parduodavo savo 
paveikslų. Nemaža paveiks
lų parduodavo privatiems 
asmenims ar padovanodavo 
draugams. Leveson galeri
joje matėme Adomo Vingio 
pomirtinę akrilinių paveiks
lų ir grafikos lakštų parodą 
1980 m. spalio pradžioje.

A.B.: Gal galite paaiškinti 
daugiau apie jo lietuviškos 
vizijos įpynimą į savo meno 
darbus?

A.V.: Lietuvišką vaizda
vimo simboliką Adomas 
atsivežė su prigimtimi iš 
Lietuvos. Sąmoningai ar pa
sąmonėje lietuviškoji aplin
ka įaugo į jo vaizduotę. Lie- 

širdį, žengiau

P. Vaičiūnas 

kad bedievis gyveno vienas, 
buvo pripratę matyti jį šlu
buojant keliu į turgų, taip 
buvo natūralu, taip, atrodo, 
ir turėjo būti. Kartais mote
rėlės pašnekėdavo, kad jau
nas Anupras buvęs gražus ir 
gabus berniokas, bet sirgęs 
kažkokia liga, nuo kurios li
kęs šlubas, o mirus tėvams, 
visai užsidaręs savo trobe
lėje.

Piemenys vaikams pasa
kodavo, kad bedievis esąs 
pasirašęs savo krauju su
tartį su pelkės kipšiuku, už
rašęs jam savo dūšią, todėl 
neinąs į bažnyčią ir su žmo
nėmis nenorįs šnekėti.

Anupras, nors žinojo tas 
kalbas, bet nekreipė į jas 
dėmesio. Užsidaręs savo 
trobelėje jis kaldavo, skap
tuodavo, piaustydavo 
drožinėdavo 
šventuosius, 
gyvatės galvomis ir kipšia- 
galves pypkes. Užbaigęs 
dėdavo savo drožinius tro
boj ant lentynos, tiesiai už 
varstoto, kur galėtų juos 
gerai matyti ir grožėtis.

Sekmadienius Anupras 
švęsdavo savotiškai: vieton 
bažnyčios, jis eidavo prie 
pelkės. Susiradęs kur gra
žią, saulėtą vietelę, iš kurios 
matytųsi pelkė, jis patogiai 
atsisėsdavo ir įsižiūrėdavo į 
ten vykstantį gyvenimą. 
Paukščiai ir vabzdžiai jam 
atrodė lyg žmonės, turį savo 
rūpesčius ir vargus ir dažnai 
jis silpnesnius paguosdavo.

ir 
kryžiukus, 

lazdas su

tuvių liaudies meno pavyz
džiai, kurie gausiai buvo su
tinkami mūsų sodžiuose, 
giliai įsispaudė į jo mąsty
seną. Liaudies dainos, pada
vimai, pasakėčios, gyvenimo 
būdas ir papročiai, muzi
kantų melodijos gyvai žio
ravo jo širdyje. Neretai per
žengęs mano gyvenamojo 
slenkstį Adomas vietoje pa
sisveikinęs taip ar panašiai 
prabildavo: ’’Neišeik,
neišeik tu iš sodžiaus, be ta
vęs vakarai bus nuobodūs...”

Adomas kaip ir daugel 
lietuvių menininkų turėjo 
romantišką jautrumą gam
tai, moteriai, jūrai, miškui, 
metų laikams. Tapydamas 
•paveikslus Jūratės ir Kas
tyčio motyvais Lietuvių Na
mams Melbourne Adomas 
tikėjo, kad tie darbai tiks tai 
aplinkai ir patiks visiems, 
nes jų turinys kiekvienam 
lengvai suprantamas.

A.B.: Ką dar ypatingesnio 
prisimente apie Adomą Vin
gį kaip draugą, kolegą ir 
bendrai lietuvį?

A.V.: Adomas Vingis ne

stipresnius pabardavo.
Pelkės pakraštyje ant kup- 

stuko nervingai striksėjo 
pempė, žvilgčiodama į 
Anuprą ir kraipė kuoduotą 
galvą, nesuprasdama, ko 
jam čia reikia, bet po valan
dėlės įsitikinus, kad šis jai 
nieko blogo nelinki, pasvei
kino: ’’gyvi, gyvi!”

Šis atlabino linksmąją 
paukštę, pasiteiraudamas 
kaip jos vaikai, ar sveiki, ar 
gyvi? Besišnekant su pem
pe, iš krūmo pakyla sparnais 
plakdamas susijaudinęs 
strazdas, vejamas perkūno 
oželio ir abu lenktyniauda
mi suka ratus virš pelkės.

— Na, ko judu susipykot?
— nustemba Anupras. — 
Negražu pyktis, reikia 
taikoj gyventi! — moko 
paukščius bedievis.

Už kito krūmo žmogaus 
balsu surėkia tetervinas ir 
taip sparnais daužosi, kad net 
alksnių šakos juda. — Tur 
būt, apsisapnavo vargšas, — 
juokiasi Anupras, žiūrėda
mas krūmo pusėn.

Aukštai virš pelkės; vos 
įžiūrimas: čyrena vyturėlis. 
Jo giesmė tokia graži, kad 
Anuprui net širdis apsąla. 
Jis išsitiesia minkštose są- 
manose ir atsidūsta:

— Nuostabus Tavo pa
saulis, Dievuli. Ačiū už akių 
šviesą, ačiū už klausą, ačiū, 
kad leidi man matyti, ir gir
dėti ir džiaugtis Tavo ste
buklingu pasauliu...

Kai pabudęs apsidairo, 
saulė jau pavakariuose. Eina 
Anupras švilpaudamas na
mo, mėgdžiodamas strazdą 
margaplunksnį, o širdy taip 
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buvo pilka asmenybė. Kiek 
patyriau, buvo teisingas, 
draugiškas. Turėjo pragma
tišką galvoseną, nesirgo fa
natizmu. Kviesdavosi pa
kalbėti apie jo paveikslus, 
atidžiai klausydavosi pokal
bių ir stebėdavosi, kaip jis 
nepastebėdavo to ar kito 
trukumo darbuose. Kartais 
pokalbiuose jis būdavo kiek 
sunkokas ir užsikirsdavo 
neklaidingume, bet mudu 
greit viską išversdavome į 
jumorą ir pokalbį užbaigda
vome šampanu namie ar 
pietaudami kad ir meno ga
lerijos restorane.

Lietuviškais reikalais pa
sikalbėti su juo nebuvo nuo
bodu. Jis sielojosi gimtojo 
krašto vargais, jautė išeivių 
kultūrinį skurdėjimą, nemė- 
So tuščiavidurių patriotų, 

•žiaugėsi garsėjančiais lie
tuviais menininkais išeivijo
je, gėrėjosi muzikais, dra
mos artistais, vitražistais 
Lietuvoje. Kartą nei įš šio 
nei iš to pradėjome kalbėti 
apie mirtį. Adomas paminė
jo kelis vyresnius už mane ir 
save tautiečius Melbourne 
prileisdamas, kad jie gali 
netrukus pasitraukti iš gy
vųjų tarpo ir nutaisęs sa
votišką veido išraišką pra
tarė: ”0 po to ateis ir mūsų 
eilė...” Tie minėti seniokai 
dar tebegyvena, o Adomas 
paliko mus 1980 m. rugsėjo 
26 dieną.

A.B.: Ačiū, p. Vaičaiti, už 
pareikštas mintis, po kurių 
Adomas Vingis kaip meni
ninkas ir kaip lietuvis taps 
mums artimiau pažįstamas.

ramu, taip gera, kaip vai
kystėj būdavo bažnyčioj per 
Velykas...

UK piemenys pamatę pa
reinant linksmą Anuprą, šū
kauja: — Antai grįžta be
dievis iš pasimatymo su pel
kės kipšiukais...

Pirmadienio rytą Anup
ras, sudėjęs maišan dalį 
savo drožinių ir užsimetęs jį 
ant peties, traukia į mieste
lio turgų. Ten šalia puo
džiaus, patiesia kanapinę 
drobulę ant grindinio ir iš
dėlioja savo dievukus, gy
vatines lazdas, kipšines 
pypkes ir žievelių paveiks
liukus.

Per pusdienį viskas išpar
duota. Nusipirkęs tabokos ir 
silkių, Anupras švilpauda
mas žygiuoja namo, kur vėl 
kals, piaus, skaptuos ir dro- 
žinės visą savaitę iki kito 
pirmadienio.

Turi Anupras vieną drau
gą savo kaime, tai bitininką 
Riozgą. Su juo Anuprui 
lengva ir malonu kalbėti. 
Sekmadienio vakarais jie 
susėda Anupro trobelėje 
prie stalo,, vaišinasi taboka 
ir kalbasi. Kalba jie dau
giausiai apie bites, paukš-
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filmai iš viso pasaulio
sekmadieniais

8.30 vai. vak.

OUNMBOJUDOMMBZtl
MUXUMMIBimai

Adelaidinės pabiros
Tautos šventės išvakarė

se, rugsėjo 11 d. jaunieji 
ateitininkai suruošė jaunimo 
talentų vakarą. Šis vakaras 
jau per eilę metų pasidarė 
tradiciniu ir suburia gražų 
būrį lietuviško jaunimo.

Programoje matėme ir 
girdėjome nuo pat jauniau
sių iki jau tračią dešimtį be
baigiančių jaunuolių. 
Kur kruopščiau ruoštasi, 
daugiau įdėta darbo ir pas
tangų ten ir rezultatai ge
resni; maloniau nuskambėjo 
pianino akordai, gražiai iš
tartas ir apvaldytas lietu
viškas žodis nerėžė ausies.

Silpniausias programos 
numeris buvo skaitytas vy
resniųjų: V. Krėvės ’’Aras”. 
Kai du skaitytojai dar ne
blogai paskaitė, tai trečiasis 
ritosi kaip per gruodą. Gaila, 
kad tokioje gražioje progra
moje įsibrauna ir silpnesnių 
dalykų.

Tautos šventės proga 
rugsėjo 11 d. radijo progra
ma buvo specialiai paruosta. 
Apylinkės Valdybos pirm. 
Č. Zamoiskis savo žodyje 
patiekė naujų minčių, pri
mindamas mūsų įsipareigo
jimus.

Kristalas...
Atkelta iš psl. 3 

čius ir pelkės vaiduoklius.
Kartą Riozga paklausė 

Anuprą kodėl šis neinąs į 
bažnyčią. Anupras ilgai gal
vojo, krapštė galvą ir trynė 
savaitės ilgumo rudą 
barzdą^-

— Kaip čia pačiam išaiški
nus? — stenėjo jis, rinkda
mas tinkamus žodžius. — 
Matai, prieteliau, juk Dievas 
yra visur. Taip sakydavo 
mano tėvas, taip yra ir ka
tekizme parašyta. Taigi 
Dievas yra ir čia, mano tro
boj, ir prie pelkės, ir bažny
čioj. Aš manau, kad Jis mus 
vienodai girdi, kur besi- 
melstumėm.

Bitininkas šį kartą nesi
ginčijo. Nežinia ar tai reiškė 
jo pritarimą ar beviltišku
mą.

Vieną žiemos vakarą atėjo 
Riozga nešinas šermukšni
nės bonka. Beragaujant 
rausvą ir kartų skystimą. 
Riozga pasakojo apie savo 
dukters nelaimę — išstipu
sias kiaules. — Sutino už-- 
žandės ir išstipo, — liūdnai 
kalbėjo bitininkas. — Visos

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.
FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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Kun. klebonas Albinas 
Spurgis rugsėjo 6 d. atšven
tė 75 metų amžiaus sukaktį. 
Susirinkę parapijos ir bend
ruomenės vadovai, kleboną 
pasveikino ir palinkėjo daug 
metų ir sveikatos bei Dievo 
palaimos.

Klebonas džiaugiasi gera 
sveikata ir energingai atlie
ka visas parapijos pastora
cines pareigas, aktyviai da
lyvaudamas ir mūsų bend
ruomenės gyvenime. Ilgiau
sių metų!

*_♦

Atrodo, kad Parapijos 
metus Australijoje paskelbė 
tiktai Adelaidės lietuvių pa
rapija. Gal kitos parapijos 
nenori sekti Adelaidės, o gal 
nesijaučia esančios parapi
jomis, pilna to žodžio pras
me?

♦__♦

Tautos Šventė buvo 
švenčiama sekmadienį, rug
sėjo 12 d. Prieš pamaldas 
Šv. Kazimiero bažnyčios so
delyje pakeltos vėliavos. Čia 
gražų žodį tarė Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos pirm. P. 
Bielskis. Iškilmingos pamal
dos, kurių metu giedojo Šv. 
Kazimiero choras, o pa

šešios išstipo. Dabar neturi 
pinigų paršiukams nusipirk
ti. Sakau, gal Anupras pa- 
skolintumei šimtelį? Vasarą 
pardavęs linus ir medų ati
duočiau.

Anupras susimąstė. Tu
rėjo jis truputį susitaupęs 
juodai dieniai/ laikė juos pa
slėpęs palubėj po balkiu, bet 
kaip dabar žmogus atiduosi 
taip sunkiai surinktus pini
gėlius? Juk centais sudėlio
ti...

Galvojo šiaip, galvojo 
taip. Neduoti irgi neišeina. 
Juk Riozga yra jo vienintelis 
draugas, kaip vyresnis bro
lis. Kaip nepadėsi žmogui į 
bėdą patekusiam?

— Reikia paskolinti, — 
nusprendė ir lėtai pakilo nuo 
stalo. Nešėsi kėdę į kamba
rio vidurį, atsargiai lipo ant 
jos, tiesė rankas į palubę lyg 
vis dar negalėdamas apsi
spręsti duoti ar ne. Pagaliau 
ištraukė aprūkusį ir dulkėtą 
maišiuką iš palubės ir grįžo 
prie stalo. Ilgai jis dėliojo 
suglamžytus popierinius 
pinigus į krūveles, skaičiavo 
ir lygino juos. Dar kartą pa
tikrinęs, krūvelę pastūmė 
Riozgai.

— Čia šimtinė. Duok duk- 

mokslą pasakė kun. A. 
Spurgis, prasmingai paskai- 
tydamas iš Lietuvos pogrin
džio spaudos.

Šventės proga Lietuvių 
Namuose pagrindinį žodį 
tarė ALB Garbės narys 
Juozas Lapšys.

Meninėje dalyje: eilėraš
čiai, tautiniai šokiai, Eglučių 
ir choro Lituania dainos.

Adelaidės teatras Vaidila 
jau pradėjo darbą. Statoma 
J. Jankaus trijų veiksmų 
drama: ’’Peilio ašmenimis”. 
Režisuoja Vytautas Opuls- 
kis. Jei viskas vyks pagal 
’’planą”, spektaklis turėtų 
išvysti rampos šviesas dar 
prieš Kalėdų šventes.

♦__*

Savo draugų ir prietelių 
bei giminių draugystėje 
rugsėjo 5 d. Lietuvių Na
muose 70 metų amžiaus su
kaktį atšventė Jurgis Vasi
liauskas, choro Lituania di
rigentės Genovaitės Vasi
liauskienės vyras.

♦__♦

— Ar skautai dar gyvi 
Adelaidėje?

Šitaip užklaustas nesu
graibiau atsakymo. Sakiau, 
kad gyvi, nes Tautos Šven
tės metu mačiau porą uni
formuotų skautų nešant vė
liavą. Šiaip skautiškos veik- 

rai! Tegul nusipirks paršiu
kus, o man skolą, kaip sakei, 
vasarą grąžinsi.

Riozga išėjo linksmas, kil
nodamas kojas, kaip cirko 
arkliukas, bet iki vasaros 
daugiau nebeatėjo.

Rudeniop Anupras sutiko 
Riozgą kely ir priminė skolą.

— Kokią skolą? Pirmą 
kartą girdžiu! — išplėtė akis 
bitininkas. Tau, tur būt, tie 
pelkės kipšiukai galvą susu
ko! Pradedi dievobaimingus 
žmones užpuldinėti...

Anupras žiūrėjo į bitinin
ką nesuprasdamas ar tikrai 
jis tuos žodžius girdi, ar 
sapnuoja. Tik Riozgai nuė
jus, suprato, kad yra draugo 
apgautas. Grįžo į trobelę 
nusiminęs. Naktį, akių 
nesudėjęs, pražiūrėjo į lu
bas. Dieną darbas krito iš 
rankų, nebesinorėjo valgyti. 
Viską metęs nuėjo prie pel
kės. Atsisėdęs ’ po alksniu 
garsiai galvojo:

— Dievuli, kodėl leidai bi
tininkui mane apgauti? 
Daugelio metų darbas ir 
santaupos per nieką nuėjo... 
Ne tik pinigų, bet ir draugo 
netekau. Apsiašarojo Anup
ras. Nežinia ko jam labiau 
buvo gaila — prarasto drau
go ar pinigų?...

Prie jo kojų atskrido 
žvirbliukas. Jis cypsėjo ir 
straksėjo, matyt buvo alka
nas. Pakrapštęs sąmanas, 
ištraukė riebią kirmėlaitę ir, 
skaniai prarijęs, nusišluostė 
snapą.

— Štai, — mąstė Anupras, 
— Dievo paukštelis nesirū
pina, o sotus ir linksmas. Ko 
man liūdėti? Esu sotus, tu
riu pastogę, ko man liūdė
ti?!

Žiemą staiga mirė Riozga. 

los nesigirdi, nors savo įžo
dyje yra pasižadėję vis bu
dėti! '

♦__♦

Artėja Lietuvių Dienos, 
kurios vyks šių metų gale 
Melbourne. Paskutiniame 
Mūsų Pastogės ir Tėviškės 
Aidų numeriuose paskelbta 
LD programa ir parengimų 
aprašymai sukėlė kai kurių 
skaitytojų tarpe abejonių. 
Rašoma, kad iš Los Angeles 
atvyks jaunimo ansamblis 
’’Sūkurys” nors prieš tai bu
vo rašyta, kad atvyks 
’’Spindulys”. Kažkoks Kraš
to Tarybos atstovas pareiš
kė, kad jis nori kad viskas 
gerai sektųsi ir informuosiąs

Lietuviškas kryžius Augsburne, reikalingas remonto 
(žiūr. straipsnį antrame pusi.)

Prieš Kalėdas nuvežė į ma
lūną grūdus malti ir stovė
damas vežime tvarkė mai
šus. Arkliai kažko pasibaidę 
smarkiai trūktelėjo vežimą, 
Riozga krito aukštielninkas 
ant akmeninio grindinio ir, 
nebeatgavęs sąmonės, ne
trukus mirė.

Anupras nuėjo į kapines 
atsisveikinti su senu 
draugu. Visiems išsiskirs
čius, jis ištraukė iš užančio 
patį gražiausią kryželį, ku
riuo Riozga visada žavėjosi, 
ir įsmeigė į supiltą kapą, sa
kydamas:

— Aš tau atleidžiu, biti
ninke. Nebepykstu už tą 
šimtinę.

Ir akis kilstelėjęs į viršų, 
pridėjo: — Tegul ir Jis tau 
atleidžia! Ilsėkis ramybėj!

Namo ėjo Anupras lyg 
sparnus užsiauginęs. Nejau
tė jis nei skaudančios kojos, 
nei grumtynių su šiaurės 
vėju, nei aštriais sniego gū
siais kapojamo veido. Jis 
šypsojosi pilkam dangui ir 
siaučiančiai sniego pūgai, 
nes širdyje vėl buvo šviesu, 
šviesu, šilta ir gera, gera... 

spaudoje atskirai. LD prog
ramoje rašoma, kad visi 
ALB Tarybos nariai privalo 
registruotis gruodžio 26 d. 
nors Tarybos posėdžiai pra
sidės tiktai gruodžio 28 d. 
Taigi! Kas nedirba, tas ne
klysta! Gal reikėtų šias 
’’klaideles” pataisyti?

Vibaltis

Arabų kraštų viršūnių 
konferencijoj, kuri neseniai 
įvyko Maroke, vis dėl to pri- 
Eažinta, kad Izraelio valsty- 

ė turi teisę gyvuoti, bet 
turi pasitraukti į 1967 m. tu
rėtas krašto ribas ir įkurti 
laisvą palestiniečių valsty
bę. Izraelis tam giežtai prie
šinasi.

LIETUVOS
UNIVERSITETO

GIMTADIENIS!
Šįmet suėjo 60 m. nuo 

Kauno — vėliau Vytauto Di
džiojo — universiteto įstei
gimo. Apie jo reikšmę Lie
tuvai, to laiko dvasią ir 
nueitą kelią bus kalbama per 
Akademinio Skautų Sąjū
džio Sydnejaus Skyriaus 
metinę šventę, kuri įvyks 
spalio 17 d., sekmadienį, 3 
vai. Lietuvių Klubo naujoje 
salėje.

Programoje: Vytauto
Bukevičiaus paskaita. Bu
vusių U-to narių prisimini
mai. Jaunesniųjų akademi- 
kių įspūdžiai iš studijų Syd
nejaus universitetuose.

Užbaigoje visų dalyvių 
draugiška kavutė.

Maloniai kviečiame visus 
Sydnejaus lietuvius atsilan
kyti.

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Skyrius

Ari ’ ■
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DOLERINĖS MINTYS
V. Koras

Dalis mūsų Bendruome
nės veiklos priklauso nuo 
turimų finansų. Daug planų 
ir idėjų ir lieka jomis, jei nė
ra kas jas finansiniai pare
mia. Kita - didesnioji dalis 
nepriklauso nuo finansų, bet 
nuo jų vykdytojų veržlumo, 
pastangų, užsispyrimo ir 
sumanumo, dažniausiai nuo 
kantrybės.

Šiais keliais sakiniais neį
manoma apibrėžti dabarti
nio mūsų bendruomenės 
veiklos pulso, bet viena yra 
tikra, kad vyraujanti nuo
taika narių tarpe pamažu 
per valdybas, susirinkimus 
ir mūsų spaudą, prasiskver
bia ir įtaigoja mūsų veiklą. 
Juk ir sakoma, jei žmogus 
yra taupus, jis taupus ne tik 
savo privačiame gyvenime, 
bet ir veiksmuose bei pažiū
roje, organizacijos veikloje; 
kitais žodžiais tariant, bando 
taupiai elgtis ir su kitų, ne 
tik su savo finansais.

Paskutiniame dvidešimt- 
metyje visame pasaulyje, 
nustūmusi visas socialines, 
politines, filosofines ir kitas 
sroves, priekyje atsistojo 
materialistinė - dolerinė 
idėja, pajungdama visą 
žmogaus siekių orbitą į 
vieną sferą - praturtėti; tap
ti turtingu, turėti finansinę 
galią, kurios pagalba įsigy
jama. jei ne pagarba, tai pa
garbi baimė, galia naudotis 
prabangiu gyvenimu, būti 
pranašesniu, diktuoti veiks
mams ir galvosenai, trokš
tantiems pralobti ar pasi
naudoti jo finansais. Tai sie
kimas dolerio galios.

Iki žmogus siekia geresnio 
gyvenimo sau ir savo šeimai, 
tai natūralu ir suprantama; 
juk mes visi norime kuo 
gražiau ir patogiau įsikurti. 
Sunku yra nustatyti ribas, 
kur baigiasi patogus ir pra
sideda prabangus gyveni
mas. Mano tikslas nėra su
rasti kriterijų, bet pažvelgti 
į mūsų bendruomenėje vy
raujančią nuotaiką.

Vykstant karui tarp Ar
gentinos ir Anglijos dėl 
Falklando salų, dažnai teko 
skaityti spaudoje, girdėti 
Eer radiją ir televiziją bu- 
alteriškų apskaičiavimų:

— Jau Angijai šis karas 
kainavo 1800 milijonų svarų, 
t.y. po 1 mil. salose gyve
nančiai galvai.

Nuostabu, kad visi kiti 
karo aspektai -politiniai, so
cialiniai ir humanitariniai 
liko paraštėje. Nesvarbu 
kiek žuvo, kiek šeimų liko be 
tėvų, tėvų be sūnų ir t.t. 
Svarbu, kad jau mums kai
navo 1800 milijonų.

Australijos politiniame 
gyvenime irgi vyksta kova; 
kas ir kiek, ir kuo greičiau 
galės pasinaudoti arba iš
naudoti savo poziciją visa 
tai parodant dolerio ženklu 
$. Vien tik dabartinės val
dančios partijos ministerių 
skaičius, pašalintų iš kabi
neto dėl įvairių finansinių 
machinacijų,liudija apie jų 
materialistinį gobšumą; dėl 
mažmožio išstatant savo ir 
partijos prestižą ir ateitį.

Pagal vieno vokiečio filo
sofo išvedžiojimus materia-’ 
lizmas lyg epidemija apima 
visas gyvenimo sferas, ne
aplenkdamas net iki šiol iš
likusių aukštą moralę, 
idealizmą bei altruizmą or
ganizacijų ir sąjūdžių bei re
ligijų. Net ir Vatikano pa
matai buvo pajudinti dėl 
vieno, lietuviškos kilmės, 
aukšto pareigūno finansinės 
machinacijos.

Jei šiandien galime patei
sinti kyšininkavimą Sovietų 
Sąjungoje, kur trūkumas 
įvairių kasdieninių prekių, 
tai sunku pateisinti kapita
listinėje sistemoje perteku
sio turtu asmens bandymą 
nelegaliu būdu uždirbti 
keletą dolerių.

Ar ši epidemija apėmė ir 
mus? Sakyčiau, kad taip. Gal 
tik mažesniu mastu, bet jau 
pėdsakų yra, o kai kur net ir 
labai ryškūs ženklai rodo 
mūsų tarpe vykstančias do
lerio lenktynes.

Atvykę Australijon visi 
siekėme kuo greičiau įsikur
ti, o įsikūrimui buvo reika
lingi pinigai. Kūrėmės 
visuose frontuose: statėme 
savus ir bendruomenės na
mus, koplyčias ir t.t. Pinigų 
turėjome mažiau, negu 
šiandien, bet jų netausojome 
ir pakako pasistatyti na
mams, klubams, pradėti 
leisti laikraščius. Ši pažiūra į 
dolerį pamažu kito ir šian
dien jau sunku skirtis su do
leriu.

Taupumas nėra blogis iki 
jis neišvirsta į gobšumą, 
šykštumą. Tada doleris 
užima centrinę visų mūsų 
siekių ir tikslų vietą; visa 
pajungiame jo garbei ir šlo-

Lietuvos — Vytauto Didžiojo Un-to did. rūmai Kaune

Universiteto minėjimas spalio 17 d. 3 vai. Syd. Liet. Namuose

Syd. Lietuvių Klubo reikalais
Per eilę ’’Mūsų Pastogės” 

numerių skaitėme apie Syd- 
nejaus Lietuvių Namų (Li
thuanian Club Ltd.) finansi
nę padėtį, dabartinius sun
kumus bei šių namų svarbą 
lietuviškoje bendruomenėje. 
Manome, kad visi, kurie 
skaitė "Mūsų Pastogę” ir 
kurie domisi lietuviškais 
reikalais Sydnejuje, suprato 
apie ką visas reikalas sukasi. 
Deja, į metinį susirinkimą 
atėjo tik 54 nariai. Praėju
siais metais dalyvavo 126. 
Šis susirinkimas buvo vie
nas iš blankiausių. Ar nariai 
pabūgo spaudžiamų finansi
nių bėdų ar pabijojo, kad gal 
būt bus kviečiami finansiniai 
prisidėti paskolomis prie 
skelbto vajaus, tuo pačiu 
reikės atsisakyti vieno kito 
šimto dolerių į metus lietu
viškos veiklos labui.

Vis dėlto, susirinkimas 
buvo teisėtas! Statutas rei
kalauja, kad dalyvautų ne 
mažiau 50 narių. Į Valdybą 
kandidatavo tik 7 nariai, to
dėl ir rinkimų - balsavimo 
pagal statutą nereikėjo. 
Valdybą sudaro ir pareigo
mis pasiskirstė: V. Simniš- 
kis - pirmininkas. A. Dudai- 
tis - vicepirmininkas ir in- 

vei. Keliame kepurę ne 
žmogaus pagarbai, bet dole
riams, esantiems jo kiše
nėje.

Ne taip seniai ir mūsų, iki 
šiolei sklandžiai veikusioje, 
jaunimo organizacijoje do
lerio epidemija, nuspalvinta 
politine intryga, sukrėtė tos 
organizacijos ’’pastatą” iki 
giliausių pamatų. Iš šalies 
stebint, nelengva aiškiai 
įžvelgti, dėl ko šis visas 
straumatinis sukrėtimas iš
siplėtė, įtraukdamas savo 
sukūrin ir mūsų jaunimą, 
kuriam ir šiandien neaiški ši 
’’afera”. Bt tai, jau kita kalba 
ir kita sritis.

Grįžtant prie dolerio epi
demijos, tenka žvilgterėti į 
mūsų artėjančias Lietuvių 
Dienas Melbourne. Suva
žiuosime iš visos Australijos 
kampelių ir net užsienio, 
bandydami nusivalyti 
apdulkėjusią lietuvišką są
monę, pažadinti apsnūdusią 
dvasią ir įkvėpti, jei dar liko 
patiems to kvapo, patriotiz
mo liepsnelę jaunajai kartai. 
Neišvengiamai visur bus 
reikalingas doleris: salės 
nuomos, scenos butaforijos, 
programos, bilietai ir vaišės 
po programų, kurioms per 
praeitas Lietuvių Dienas 
Adelaidėje išleista virš 4 
tūkstančių dolerių.

Kiekvienas Lietuvių Die
nų ruošimo komitetas su
daro savo sąmatą ir bando 
jos laikytis. Manyčiau, kad 

formacija, K. Protas - sek
retorius, A. Migus - iždinin
kas, V. Burokas ir B. Barkus 
- visi namų ūkiniai reikalai,
K. Protas ir J. Karpavičius - 
{iramogos. Įvairiems reika- 
ams spręsti bus sudaromi 

pagelbiniai komitetai iš 
narių, kurie palengvins val
dybos darbą. Paskolų vajaus 
reikalu rūpinsis visi valdy
bos nariai.

Artimoje ateityje bus su
šauktas visų lietuviškų or
ganizacijų Sydnejuje atsto
vų pasitarimas. Bus siunčia
mi asmeniški laiškai nariams 
su prašymu prisidėti prie šio 
vajaus. Neminėsime čia vėl 
šio vajaus svarbos ir reika
lingumo, tik šia proga nori
me atkreipti visų dėmesį į 
tuos asmenis, kurie supratę 
padėties svarbą jau dabar 
prisidėjo prie šio vajaus. 
Norime pareikšti jiems pa
dėką (pavardės skelbiamos 
alfabetine tvarka):

Aukojo po 1000 dolerių: B. 
ir V. Barkai, J. ir M. Kelia
vai, P. ir B. Ropės, V. ir N. 
Šapkai.

Aukojo po 500 dolerių: T. 
Amber, A.V.D., K. Bagdo
navičius, M. Gailiūnas, A. 
Jablonskis, A. ir V. Jakštai, 
A. Lokys, M. Petronis, A. ir 

bereikalingai bandom 
sukaupti keletą dolerių; 
bent dalinai apmokėti atvy
kusių į LD choro, tautinių 
šokių grupių kelionės išlai
das. O kur dar dovanos me
nininkams, chorvedžiams ir 
t.t.? Ir taip doleris visu nuo
gumu atsistoja prieš rengė
jų akis. Ar neužtektų gra
žios padėkos?

Šis kraštas apima ne tik 
rengėjus, bet ir dalyvius bei 
svečius, kurie visomis išga
lėmis stengiasi kuo ’’tau
piau” praleisti šį mūsų tau
tinio manifesto laikotarpį. 
Atsiranda ir tokių, kurie at
vykę ’’prasėdi” pas jį pri
glaudusi tautietį, nedaly
vaudami jokiuose parengi
muose ar posėdžiuose. Iš
vykdami šeimininkei, ’’išlai
doms” padengti, nuperka 
saldainių dėžutę ir laimingi 
grįžta į namus. Gal tokių 
^atostogautojų” jau reta, 
bet vis dėl to jų dar pasitai
ko.

Ši dolerinė epidemija vis 
giliau ir giliau skverbiasi į 
mūsų bendromenės narių 
tarpą, o per juos ir į organi
zacijas, kurios visą savo 
veiklą pakreipia ta linkme. 
Žinau keletą organizacijų, 
kurių iždo stovis gana ’’svei
kas”, bet jų veikla bazuojasi 
parengimais tikslu papildyti 
iždą. Tokios veiklos vertė 
labai abejotina.

Teko išsikalbėti su keliais 
iš užjūrių apsilankusiais lie-

M. Reisgiai, J. Sakalauskas,
L. ir z. Simanauskai, M. 
Slavėnienė, R. Venclovas, L 
Venclovas.

Mažesnėmis sumomis au
kojo - J. Griškaitis ($ 150), 
V. Šablevičius ($ 100), A- ir 
T. Jantauskai ($ 60).

Skolino (neimant nuošim
čiu — K. ir N. Butkai ($ 
5400), P. ir N. Andriukaičiai 
($ 2000), V.A. Kardelis ( $ 
1500).

Po 1000 dolerių: prel. P. 
Butkus, A. ir L Dudaičiai, A. 
Gilandis, S. Jankauskas, G. 
ir V. Kazokai, A. ir O. Leve- 
riai, S. ir A. Mauragiai, M. 
Migevičienė, O. Osimenė, V. 
Simniškis, A. ir E. Šlioge- 
riai, L.G. Petrauskai, P. ir C. 
Protai, B. ir T. Vingiliai, J. ir
M. Zinkai, A. Žilys.

Vajus tęsiamas. Mums 
reikia sutelkti apie 100.000 
dolerių, kas įgalintų mus at
mokėti. bankui paskolą, už 
kurią mokame aukštus nuo
šimčius. Atmokėjus, reikalai 
pagerėtų. Šiuo metu auko
mis ir paskolomis gauta $ 
36.210. Jau trečdalį savo 
tikslo atsiekėme! Tik su jūsų 
gerais norais ir pagalba savo 
siekimus įgyvendinsime. 
Visais vajaus reikalais 
kreiptis į iždininką A. Migų 

Mūsų Pastogė

tuviais menininkais. Tik 
dviem išimtinais atvejais, 
pavardžių neminėsiu, atvy
kėliai labiau domėjosi savo 
menu, norėdami mus pra
džiuginti, o visi kiti ”atsivi- 
jo”dolerį ir gana skrupulin
gai jo siekė, nors prieš at
vykdami, sakėsi, jų tikslas 
esąs aplankyti kitame pa
saulio gale gyvenančius tau
tiečius. Tik vėliau išryškėjo 
jų viešnagės tikslas. Tai vis 
to dolerio galia, epidemijos 
simptomai. Dingsta visi ideK 
alistiniai ir patriotiniai nusi
teikimai ir įsipareigojimai 
prieš dolerio ženklą — $.

Australijoje dar galime 
džiaugtis, kad mūsų chorai, 
aktoriai ir tautinių šokių šo
kėjai bei kiti meno žmonės 
nereikalauja ’’atpildo” už 
pasakytą dailų žodį, už dai
nos posmą, sudainuotą 
minėjimo ar kita proga. JAV 
jau yra apmokami tokiuose 
pasirodymuose dalyvau
jantieji menininkai. Yra iš
laidų, kurias privalo apmo
kėti bendruomenė, bet tai, 
kaip pas mus sakoma: ”Out 
of pocket expenses” - grynos 
kišenės išlaidos. Ryškiausias 
tokių išlaidų pavyzdys, tai 
kelionės išlaidos.

Ar įmanoma apsisaugoti 
nuo šios mus apimančios 
epidemijos? manau, kad 
taip. Reikalingas šiek tiek 
gilesnis ir įžvelgesnis dole
rio vertės ir galios suprati
mas.

Šiandien didesnioji mūsų 
visų parengimų, spaudos 
prenumeratorių ir visų vajų 
aukotojų dalis yra jau pen
sijoje esantieji. Manau, kad 
mes diskriminuojame juos, 
suteikdami nuolaidų į balius, 
spaudos prenumeratas, soli
darumo mokesčius ir kt. 
Pensininkai neturi jokių 
sunkumų šias tautinės gar
bės ’’išlaidas” apmokėti. 
Daugelis iš jų yra finansiniai 
geresnėje padėtyje negu 
jaunos šeimos, su vienu dir
bančiu. Kai kurie mūsų pen
sininkai dolerio epidamijos 
apimti reikalauja ’’nuolai
dų”, kai tuo tarpu didesnioji 
jų dalis solidariai remia 
visus mūsų bendruomenės 
kultūrinius ir kitus pasi
reiškimus.

Australijos Lietuvių Fon
do Valdyba kažkieno ’’įti
kinta” būtinai nor pasiekti $ 
100.000 sumą. Ką veiksime 
ją pasiekę? Ar dar bus no
rinčių tos sumos nešamais 
nuošimčiais pasinaudoti? 
Taip pat atklysta mintis, kas 
eventualiai šia suma pasi
naudos? Neaiški yra ir visų 
’’laisvės” fondų ateitis.

Ką tik paskelbtoje ALB 
Spaudos Sąjungos apyskai
toje irgi tūkstančiai rezer
vuojami rytojui, kai Mūsų 
Pastogė spausdinama pi
giausioje spaustuvėje ir 
kartais ją gauni dažais ir 
riebalais permirkusią. Ar 
nereikėtų dalį rezervų pa
naudoti Mūsų Pastogės 
spausdinimui pagerinti? 
Kam.tie rezervai?

Per virš trisdešimt metų 
nei vieno mūsų Bendruo
menės veiklos projekto ne
buvo atsisakyta dėl finansų 
trūkumo, bet dėl trūkumo 
asmenų tokiam projektui 
įvykdyti.

Baigiant šias dolerines 
mintis, siūlau bandyti sude
rinti mūsų veiklos ir finansi
nį ’’balansą” taip, kad doleris 
liktų kišenėje, kur jam ir 
vieta, o mūsų galvosenoje 
vyrautų lietuviškas sąmo
ningumas.

(tel. 726 4139) arba į bet kurį 
valdybos narį.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
(Lithuanian Club Ltd.) 
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Skaitytojai pasisako
VENGIAMA SUTEIKTŲ 

PRIVILEGIJŲ
Lietuvių bendruomenės 

vadovybių pakviesti, Aus
tralijos vyriausybės bei po
litinių partijų atstovai mielai 
dalyvauja lietuvių ruošia
muose iškilminguose tauti
niuose parengimuose, taip 
E at ruošiamose Australijos 

ietuvių Dienose. Šiuose 
renginiuose matydami mūsų 
ryžtą išreikšti bei pade
monstruoti savas kultūros 
apraiškas pasigėrėdami jas 
stebi. Drauge gi mus skatina 
nepamiršti savo tėvų kalbos, 
o taip pat puoselėti ir palai
kyti savuosius tautinius 
papročius.

Gaila tačiau, kad mes 
patys per neatydumą, o 
kartais gal per tingų apsilei
dimą tų paskatinimų sa
vuose veiksmuose vykdyti 
vengiame.

Jau kelinti metai skaito
me mūsų spaudoje (š.m. 
M.P. Nr. 37) Lietuvių Bend
ruomenės Spaudos Sąjungos 
Valdybos veiklos metinius 
{iranešrmus parašytus ang- 
iškai.

Po 20-ties savo veiklos 
metų, pirmą kartą ir Lietu
vių Kooperatinės Kredito 
Draugijos Talkos šių metų 
visuotiniame susirinkime, 
pereitų metų susirinkimo 
protokolas buvo skaitomas 
angliškai, paminint, kad taip 
daroma todėl, kad pakeistas 
draugijų įstatymas. Aišku, 
jei pagal įstatymą susirinki
mų protokolus privalu siųsti 
atitinkamai valdžios įstaigai 
jie turi būti rašomi valsty
bėje vartojama oficialia kal
ba. Tačiau lietuvių organi
zacijoje, sekant šio rašinio 
pradžioje paminėtus 
oficialių asmenų paskatini
mus, minėto protokolo turinį 
reikėtų skelbti lietuviškai, 
taip, kaip ir visas šios orga
nizacijos susirinkimas atlie
kamas mūsų tautine kalba.

Australijos vyriausybė 
skatindama daugiakultūri- 
nių apraiškų puoselėjimą, 
įsteigė etninėms grupėms 
specialias radijo stotis ir TV 
kanalą 0/28. Įvairių tautinių 
kilmių piliečiai šiomis prie
monėmis plačiai ir sėkmin
gai naudojasi. Teko nugirsti, 
kad net kurti (negirdintieji) 
australai rodomais per TV 
svetima kalba įkalbėtais fil
mais gėrisi, galėdami sekti 
jų turinį iš čia pat rodomų 
angliškų įrašų.

Tik mes, kažkodėl, savose 
tautinėse santalkose lietu
vių kalbai nereiškiame ver
tos pagarbos?

Liudas Barkus

Gerbiamas Redaktoriau,

Mūsų Pastogės 35 
numeryje buvo atspausdinta 
Sydnejaus lietuvių vienos 
radijo laidos transliacija. 
Nors negyvenu Sydnejuje ir 
negaliu klausytis Jūsų lietu
viškos programos, esu nu
stebintas tokia pilna pagie
žos ir neapykantos kalba. 
Šioje laidoje nepatiekiama 
jokių argumentų, bet beato
dairiškai puolamas Mūsų 
Pastogės redaktorius ir mū
sų bendruomenės savaitraš
tis Mūsų Pastogė. Matyt, 
pagiežos tiek buvo prisirin
kę, kad ją būtinai reikėjo iš- 
ieti.

Kaip ten bebūtų; ar kalta 
Mūsų Pastogė ar radijo va
dovas, dėl kurio sydnejiškiai 
jau senokai skundžiasi, bet 
nieko nedaro šiai blogybei 
pašalinti. Šis paskutinis pa
Milon Pnctniro Nr Jf) 1QR2 10.il. OsL 6

reiškimas - radijo laida, pa
rodo autoriaus mentalitetą, 
nes koliotis ir svaidytis ne
pagrįstais kaltinimais yra 
lengviausia ir jais dažniau
siai naudojasi asmenys, ku
rių ambicijos viršija jų pačių 
įsivaizduotą ’’veikėjo” aure
olę.

Sveika ir konstraktyvi 
kritika, siekiant iškelti nei
giamybes ar klaidas yra bū
tinai reikalinga. Tik logiški 
ir argumentuoti parodymai 
gali~ įtikinti klystančius ir 
grąžinti juos į teisingą kelią. 
Jau keletą kartų Mūsų Pas
togėje buvo nusiskundžiama 
Sydnejaus radio laidų bloga 
lietuvių kalba. Manyčiau, 
kad tų laidų vedėjas galėjo 
ir turėjo progos į tuos nusi
skundimus kultūringai atsa
kyti ir paaiškinti, be to, 
bandyti lietuvių kalbą page
rinti. Kaltinti redaktorių ir 
laikraštį laikyti niekam ne
verta šiukšle, gali tik asmuo, 
kuris nepripažįsta ar nesu
pranta kas yra spaudos eti
ka ir nevertina lietuviškos 
spaudos.

Man nesuprantama, kodėl 
Sydnejaus lietuviai iki šiol 
nieko nedarė šioms radijo 
laidoms sustabdyti. Jei jos 
kiršina ir šmeižia bendruo
menės narius, jau to užten
ka, kad Radijo Tribunolas 
tokias laidas nutrauktų, ne
laukiant artėjančių Kalėdų.

Taip pat man nesupranta
ma, kodėl toks svarbus ir 
galingas komunikacijos 
ginklas, kaip radijas, buvo 
patikėtas vienam asmeniui, 
be jokios atsakomybės prieš 
visą bendruomenę? At
spausdintoji Mūsų Pastogė
je radijo laida yra geriausias 
įrodymas ir proga tokioms 
transliacijoms užkirsti kelią, 
pristatant argumentuotą 
raštą Australian Broad
casting Tribunal.

SIMULTANAS
UNIVERSITETE

Sydnejaus lietuvių šach
matininkų pirmasis bandy
mas su savo veikla pasiro
dyti studentų tarpe parei
kalavo daug iniciatyvos ir 
darbo. Gavus sutikimą pra
sidėjo nuolatiniai pasitari
mai dėl reklamos ir nenu
matyti reikalavimai iš šach
matų meisterių, kurie buvo 
kviesti pravesti simultaną. 
Vienas iš jų po susitarimo 
Eareikalavo jo mokestį pa

eiti iki 500 dolerių. Vis tik 
nugalėjus visas kliūtis si
multanas praėjo labai sėk
mingai. Prieš pradedant 
žaidimus visus dalyvius, ku
rių buvo 38, pasveikino stu
dentų pirmininkas M. 
Tuelen pranešdamas, kad šį 
simultaną organizavo lietu
vių šachmatų klubas. Tarp
tautinis šachmatų meisteris 
T. Shaw tris valandas 
įtemptai kovojo ir pasiekė 
rekordinį rezultatą: laimėjo 
37 partijas ir vieną sužaidė 
lygiomis.

Kitą dieną klubo sekreto
rius buvo pakviestas pas 
studentų pirmininką, kuris 
pasidžiaugė simultanu ir pa
siūlė ateinančiais metais 
pravesti net du simultanus.

Kas liečia Mūsų Pastogę 
ir jos Redaktorių, apgailes
tauju, kad šiame sunkiame 
ir nedėkingame redakto
riaus darbe tenka klausytis 
šmeižtų ir priekaištų.

Priekaištai, kad "super- 
patriotai” išstūmė” iš bend
ruomenės veiklos jai dirbu
sius ir pasišventusius asme
nis, irgi yra be pagrindo. Jei 
mes visi dėl vienos ar kitos 
mūsų savaitraščiuose ko
respondencijos atsiimsime 
vaikus iš savaitgalio mo
kyklų, neskaitysime mūsų 
savaitraščių, nelankysime 
minėjimų ir pasitrauksime iš 
lietuviško gyvenimo, tai 

įrodysime, kokia plona 
žievele mūsų tariamasis lie
tuviškas patriotizmas buvo 
dengtas.

Visiškai neabejoju, kad 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenė tvirtai remia savo 
savaitraštį Mūsų Pastogę ir 
jos Redaktorių. Tikiuosi, 
kad panašiai galvoja ir kiti 
šio savaitraščio skaitytojai.

Su pagarba, 
Antanas, Mt. Gambier

Gerb. Redaktoriau,
Mūsų Pastogės Nr. 38 

vedamajame rašėte: ’’Šalia 
visos eilės gerų dalykų gy
venime, ačiū Dievui, galioja 
ir kritika, kurios pagrindinis 
uždavinys tobulinti ir gerin
ti. Tik labai siauri ir labai 
abejotinos inteligencijos 
žmonės į kritiką žiūri kaip į 
jų darbų suniekinimą arba 
šmeižtą. Labai apgailėtina, 
bet tokių ir mūsų tarpe ne
trūksta”.

To paties numerio sporto 
skyriuje ALB Krašto Val
dybos narys sporto reika
lams Viktoras Adomavičius 
straipsnyje ”ALB Krašto 
Valdyba sporto reikalais” 
(įdomu, ar jis kalba visos 
ALB Krašto Valdybos var-

LIETUVIAI - MANLY 
C.C.11:4

Paskutinės šių metų ko
mandinės šachmatų varžy
bos baigėsi mūsų klubo per
gale. Manly šachmatų klu
bas savo narių tarpe turi 
daug gerų šachmatininkų. 
Keletas jų žaidėjų negalėjo 
žaidynėse dalyvauti. Čia dar 
kartą V. Patašius pade
monstravo ir įrodė savo 
galybę ir pajėgumą. Aus
tralijos olimpinės komandos 
žaidėjas P. Parr kapituliavo 
mūsų klubo čempionui.

DEVINTAS LIETUVIŲ
TURNYRAS

Lietuvių devintasis viešas 
šachmatų turnyras prasidės 
spalio 20 d., trečiadienį, 7.30 
vai. Lietuvių Kube Banks- 
towne.

Mūsų klubo nariai gali 
savo nario mokestį įmokėti 
klubo kasininkui V. Šneide- 
riui. Šių metų turnyrą pra
ves N.S.W. Šachmatų Są
jungos turnyrų direktorius 
R.D. Theakstone. Susitarus 
su Liet. Klubo vadovybe 
turnyras vyks pirmo aukšto 
salėje ir klubas būs atviras 
iki 11.30 vai. vak. Turnyro 
laimėtojui šiais metais

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 5000 — 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 °*’

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
Sale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 

d 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki S 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

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

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eaštry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

du) informuoja skaitytojus, 
kad birželio 12 d. įvykęs 
sporto klubų atstovų suva
žiavimas priėmė rezoliuciją 
užkertant kelią visiems bar
niams. Aš nemanyčiau, kad 
Adelaidės sporto klubo iš
reikšta kritika Organizaci
niam Komitetui dėl pasirin
kimo Aerofloto agento vežti 
sportininkus į pasaulio lie
tuvių žaidynes 1983 metais 
ir dėl pasirinkimo nelietuvių 
tos išvykos vadovybėje 
galima laikyti viešais bar
niais. Tokiai išreikštai kriti
kai pilnai pritarė ir bend
ruomenės atstovų suvažia
vimas Melbourne per Vely
kas.

Toliau straipsnyje rašo
ma, kad Adelaidės sukelta 
akcijos audra pabirusi kaip 
ubago kruopos visokiais už
metimais po visas lietuvių 
kolonijas. Kad Adelaidės 
klubo išreikšta kritika labai 
nepatiko Lietuvoje
leidžiamo ’’Gimtojo Krašto” 

skirta $ 300 ir V. Mikėno 
vardo pereinamoji taurė.

PABALTIEČIŲ
ŽAIDYNĖS

Tradicinės pabaltiečių 
šachmatų žaidynės dėl per
einamos taurės vyks šia 
tvarka: 1. latviai - estai spa
lio 10 d. 2. Lietuviai - latviai 
spalio 17 d. 3. Estai - lietu
viai spalio 24 d. Žaidynės 
vyks Lietuvių Namuose 
Bankstowne.

KONGRESAS
LUCERNOJE

Į Pasaulio Šachmatų Są
jungos kongresą, kuris vyks 
Lucerne mieste, Šveicarijo
je vyks 3 Australijos atsto
vai. Šachmatų spaudoje ra
šoma, kad Rusija yra pasi
ruošusi reikalauti daug pa
keitimų atrenkant kandida
tus su teise kovoti dėl pa
saulio šachmatų titulo. Taip 
pat reiklaus pakeitimų pir
mininko ir jo pavaduotojo 
rinkimų nuostatuose. 

laikraščiui, labai supran
tama. Kad V. Adomavičius 
nors gal ir Australijoje au
gęs, pritartų Org. Komiteto 
pasirinkimui Aerofloto 
agento ir laikytų to įvykio 
kritiką viešais barniais - yra 
tikrai nesuprantama.

Gal taip pat nėra tikslus jo 
pasisakymas dėl sporto klu
bų atstovų suvažiavimo su
šaukimo. Mano supratimu, 
jis buvo sušauktas po to, kai 
ALFAS Valdyba atleido iš 
pareigų Org. Komitetą ir 
atšaukė organizuojamą išv 
yką į Čikagą. Įdomu, kodėl 
straipsnyje neminima, kad 
ne tik klubai, bet ir paskiri 
sportininkai, kuriems 
neįmanoma pasinaudoti
pasirinktu kelionių biuru, 
turi visų pritarimą elgtis 
savo nuožiūra?

A. Skiparis

Rusijos Helsinkio grupė, 
šešerius metus KGB perse
kiota, galutinai likviduota 
suėmus paskutinį tos grupės 
narį. Beveik visi tos grupės 
nariai anksčiau buvo suimti 
ir nuteisti, kiti pašalinti iš 
Sov. Sąjungos. Lietuvoje 
Helsinkio grupė taip pat jau 
likviduota. Spėjama, kad 
sunaikinus legalius pasi
priešinimo taškus disidenti
nė veikla nepasibaigė: disi
dentai eis į pogrindį ir iš ten 
pasaulį informuos apie žmo
gaus teisių pažeidimus Sov. 
Sąjungoje. Visi ženklai rodo, 
kad Sov. Sąjungoje politinė 
opozicija plečiasi. Kaskart 
vis daugiau pasirodo įvairių 
atsišaukimų prieš diktatūrą 
ir kvietimų siekti demokra
tinės santvarkos. Ypač krei
piamas dėmesys į darbinin
kų išlaisvinimą. Pati sovietų 
vyriausybė, atrodo, net 
nemano daryti kokių nuolai
dų, ypač kai to akivaizdoje 
nauju KGB viršininku 
paskirtas Fedorčuko, pasi
žymėjęs persekiojimais Uk
rainoje.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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SPORTO DIENOS SYDNEJUJE
Spalio 2-3 dienomis Syd- 

nejuje vyko sportinės treni
ruotės - varžybos. Išvykos į 
Ameriką Organizacinis Ko
mitetas, kartu su Sydnejaus 
Sp. Klubu Kovu buvo šio 
sportinio savaitgalio šeimi
ninkai ir rengėjai. Iš Adelai
dės, Melbourne, Geelongo, 
Hobarto, Canberros, 
neskaitant jau pačių sydne- 
jiškių, atvyko 18 prelimina
rinių rinktinių žaidėjų, kurie 
treniravosi ir žaidė paskiras 
rungtynes. Tai buvo vyrų, 
moterų, berniukų krepšinis 
ir vyrų bei moterų tinklinis. 
Nepabūgę nuotolių ir gana 
nemažų išlaidų, šie 18-ka 
sportininkų labai gražiai 
prisijungė prie koviečių ir 
parodė tą savo didelį norą ir 
pasiryžimą būsimai kelionei 
į Pasaulio Lietuvių Sporto 
Šventę, vyksiančią kitais 
metais Čikagoje.

Jau penktadienio vakare 
Sydnejaus Lietuvių Klubas 
pilnas jaunimo. Pradeda su
važiuoti sportininkai. Dau
gumas iš jų gal pirmą kartą 
mato viliojančias pokerio 
mašinas. Pabando laimę, 
kuri vieniems nusišypso, ki
tiems ne taip jau gerai, ta
čiau, svarbiausia, klubo me- 
nedžerė Elenutė yra paten
kinta, nes klubas visuomet 
laimi ’’jackpotus”. Koviečiai 
priima visus svečius, pas
kirsto juos į gyvenvietes ir 
nurodo, kada prasidės pir
moji treniruotė. Patys di
dieji organizatoriai tai yra 
Išvykos Org. Komiteto na
riai P. Gustafson ir D. At
kinson, vienas besirūpinda
mas visa rungtynių ir treni- 
ruošių eiga, kitas sportiniu 
vakaru ir kitais reikalais.

šeštadieni jau iš pat ryto 
visos komandos, prižiūrimos 
savo trenerių, pradėjo in
tensyvų treniruočių darbą. 
Šios dienos ryte Sydnejaus 
radio valandėlė taip pat bu

Skelbimas

ŠVENTĖ RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai
rojinėje žemėje

Tada bažnyčia, kaip Jėzaus jaunoji, dalyvaus su juo 
palaimintame darbe, suteikdami gyvenimą visiems, kurie 
klausys ir ateis prie gyvenimo versmės: ’’Dvasia (mūsų 
Viešpats Jėzus) ir jaunoji sako: Ateik... ir kas nori, tegul 
ima gyvybės vandens dovanai”. (Apr. 22:17). Apreiškimo 
knygoje pasakyta, kad gyvybės vanduo ištekėjo iš Dievo 
ir Avinėlio sosto. Tokiais tad įvairiais ir puikiais simbo
liais yra parodyta, kad tuomet prieinamieji gyvenimo pa
laiminimai bus gaunami naujosios karalystės, ’’sosto”, 
statytomis sąlygomis. Jais galės pasinaudoti visi, kurie 
norės, dėlto, kad juos nupirko Avinėlis, kurs buvo užmiš- 
tas. — Apr. 22:1.

Suprantama, kad ’’dangus” ir ’’žemė” šiuose aprašy
muose taip pat yra simbolinė; ir Raštas parodo, kad jie 
perstato dvi karalystės vaizdomainas, būtent, dangišką, 
susidedančią pirmiausiai iš Jėzaus ir jo pagarbintos baž
nyčios, kuri bus dvasiniais nematomais valdovais kara
lystėje; antroj vietoj yra žemiškoji vaizdomaina, suside
danti didžiumoje iš prikeltų senovės pranašų ir kitų se
novės vertingųjų, kurie bus padaryti ’’kunigaikščiais vi
soje žemėje”. — Psal. 45:16.

Jėzus pasakė: ’’Jūs matysite Abraomą, Izaoką ir 
Jokūbą ir visus pranašus Dievo karalystėje”. Ištikrųjų jie 
bus prikelti iš numirusių ir sugrąžinti į tobulą žmoginį 
gyvenimą; ir su šitais tobulais valdovais bei dieviškojo 
Kristaus atstovais, pasaulio žmonija turės tiesioginių 
susisiekimų. Taip, ji bus tikra karalystė, ir kai ji bus 
įsteigta, tikri gyvenimo palaiminimai bus teikiami visam 
vaitojančiam sutvėrimui.

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: 

P-BačiiiikaA,16BurliixgtoDStr.,HbUand Park^Qld. 4121

vo skirta sportininkams ir ją 
pravedė išvykos Org. Komi
tetas, kartu suKovu. Mode
ratoriais buvo V. Daudaras, 
D. Karpavičienė ir A. Liu- 
teckienė.
MERGINOS- LATVAITĖS 

54:34

Pirmąsias krepšinio 
rungtynes žaidžia mūsų 
preliminarinė išvykos mer
ginų rinktinė prieš Sydne
jaus latvaites. Merginos žai
dimą pradeda gana dideliu 
greičiu ir tuoj daro pirmuo
sius metimus. Latvaitės, 
nors ir labai stengiasi, tačiau 
negali sulaikyti mūsų verž
liųjų žaidėjų ir jos iniciatyvos 
iš savo rankų nepaleidžia ir 
rungtynes pelnytai laimi. 
Šis merginų pasirodymas 
buvo pats pirmasis jų ban
dymas ir, atrodo, trenerio J. 
Obeliūno pastangos yra 
labai geros, ir mūsų mergi
nos, įdėjusios dar daugiau 
darbo, pasidarys gera ko
manda. Žaidė ir taškus pel
nė: V. Kalnins 22, R. Kaspe- 
raitytė 13, R. Gružauskaitė, 
I. Šepokaitė po 6, T. Hughes 
3, R. Laukaitytė ir R. An- 
driejūnienė po 2, J. Stašio- 
nytė 0.

JAUNIAI -
KOVO VETERANAI

Šios rungtynės buvo pa
čios įdomiausios iš visų var
žybų. Publika, kurios gana 
nemažai prisirinko į stadi- 
joną, pradėjo jaudintis ir net 
lažintis, kas laimės. Didžioji 
dalis palaikė jaunius, saky
dami, kad ’’seniai” neišlaikys 
jaunių spaudimo. Pradžia 
ypatingai graži. Jauniai 
pradeda žaidimą, tačiau ve
teranai neatsilieka ir meti
mas seką metimą, puslaikį 
pabaigiant penkių taškų 
jaunių persvara. Antrajame 
kėlinyje jauniai atsiplėšia 

net iki 12-kos taškų persva
ra, nesvarbu, kad žemaitis 
Donas, radęs progą ir pa
klausė ar salėje yra Dr. Pet
rauskas, su savo vaistų 
lagaminu, išvysto spaudimą. 
Likus žaisti tik kelioms mi
nutėms, veteranai taškų 
santykį beveik išlygina, o 
likus tik 40 sekundžių, jau
niai veda tik vienu tašku, 
kurį išlaiko iki galo ir, šias 
taip gražias rungtynes, 
laimi. Jaunių žaidimas buvo 
labai geras ir gražus, tačiau 
jie turi iš veteranų pasimo
kinti, kaip reikia žaidimą 
vesti apgalvotai, kas vete
ranams ir leido taip gerai ir 
stipriai atsilaikyti prieš 
mūsų jaunius. Taškai: jau
nių - D. Stanwix 16, A. Sval- 
denis 12, M. Willis ir G. At
kinson po 8, E. Kasperaitis 
4, D. Sadauskas ir M. 
Brenner po 2, R. Stašionis, 
A. Protas, H. Kusta ir R. 
Gaidžionis 0. Treneris P. 
Andriejūnas.

Veteranai: A. Čerkesas 
14, A. Andriejūnas ir D. At
kinson po 12, M. Liubinskas 
6, P. Gustafson ir P. Du
bauskas po 2 ir Z. Karkows- 
ki 1.

VYRAI -
COMBINED SYDNEY 

68:55

Vyrų krepšinio rinktinė 
žaidė prieš Sydnejaus aus
tralus. Rungtynės buvo 
gana įtemptos ir tik antrojo 
puslaikio pabaigoje mūsų 
rinktinė daugiau atsiplėšė ir 
iškovojo gražų laimėjimą. 
Pradžioje rungtynių matėsi 
komandos nesusižaidimas ir 
gana blogi mėtymai, neskai
tant A. Milvydo ir E. Kardo 
gražių tolimų ’’deiman
čiukų”. Tačiau antrajame 
puslaikyje komanda atrado 
save, daug geriau dengė 
aukštuosius australus, darė 
staigesnius prasiveržimus ir 
tas jiems atnešė rungtynių 
persvarą ir gražų laimėjimą. 
Gaila, kad su vyrų komanda 
negalėjo būti jos treneris St. 
Šutas, kuris tik prieš savaitę 
turėjo operaciją ir atvažiuoti 
negalėjo. Jo pareigas ėjo E. 
Kardas. Taškai: A. Milvydas 
ir E. Kardas po 18, A. Wia- 
sak 14, M. Sepokas 8, M. 
Wallis 6, A. Svaldenis ir R. 
Šliteris po 2, V. Dulinskas, 
D. Stanwix ir P. Kapočius 0.

TINKLINIS

Vyrai tinklininkai žaidė 
draugiškas rungtynes su 
Sydnejaus čempionais Vos- 
tok komanda ir pralaimėjo 
jiems 3:1. Mūsų vyrai pa
rodė tikrai labai gražų tar
pusavio susižaidimą, matėsi 
jų didelio darbo vaisiai, tiek 
kamuolį smūgiujant, tiek 
pat ir jį atmušant. Nors 
rungtynės ir buvo pralai
mėta prieš labai gerą ko
mandą ir Sydnejaus čempi- 
jonus, tačiau mūsų tinkli- 
ninkams tai buvo labai gera 
treniruotė ir atnešė gerą 
komandinį susižaidimą. Vy
rus atstovavo: Š. Žiedas, V. 
Žilinskas, J. Mašanauskas, 
A. Zduoba, L. Hurba, E. 
Karpavičius, E. Zduoba, J. 
Erzikov, A. Noble, R. Mic
kus, W. Stanwix, P. Stan
wix. Komandos kapitonas Š. 
Žiedas, treneris J. Belkus ir 
vadovas D. Gakas.

Moterų tinklinio prelimi
narinė rinktinė rungtynių 
neturėjo. Jos žaidė tarpusa
vio draugiškas žaidynes. Ir 
abi dienas turėjo pasirengi
mo treniruotes. Moteris at

stovavo: R. Gečiauskienė, 
N. Karpavičienė, R. Kaspe- 
raitytė, C. Noble, L. Belkie- 
nė, R. Černiauskaitė, S. Rū- 
baitė ir J. Bartauskaitė. 
Treneris G. Sauka.

SUSIPAŽINIMO
VAKARAS

šeštadienio vakare Syd
nejaus Lietuvių Klube Išvy
kos Org. Komitetas kartu su 
Kovu buvo surengę sporti
ninkams susipažinimo 
vakarą. Kaip ir visuomet 
pas sportininkus buvo gera 
ir linksma nuotaika, kad 
muzikai jau pasibaigus, jau
nimas dar taip nenoriai ap
leido šokių salę. Vakaro 
metu Išvykos Org. Komiteto 
pirmininkas Ant. Laukaitis 
pasveikino visus atvykusius 
sportininkus, palinkėdamas 
ir toliau taip gražiai dirbti, 
kad kitais metais visi būtų 
verti reprezentuoti Austra
lijos lietuvius Pasaulio Lie
tuvių Dienose ir Sporto 
Šventėj Čikagoj.

išvykos Org. Komitetas ir 
Kovas nuoširdžiai dėkoja 
visiems svečiams, o jų net 
buvo iš Kanados, tai toron
tiškiai karo laivyno jūrinin
kai jaunesnis leitenantas Li

Kovo
Kovo klubo Valdyba nu

tarė finansiniai paremti 
vieną sportininką ar sporti
ninkę, norintį dalyvauti Pa
saulio Jaunimo KOngrese, 
kuris vyks Amerikoje tuoj 
E at po Čikagos Pasaulio 

ietuvių Dienų. Gaila, kad 
Kovo Valdyba, pati neturė
dama daug pinigų, negali 
daugiau paremti
sportininkų, kurie vyks į 
Jaunimo Kongresą. Norin
tieji gauti šią paramą, krei
piasi laišku į Kovo pirminin
ką J. Karpavičių 11/118 
Rookwood Rd., Yagoona, 
2199.

VASARIO 16-sios
MINĖJIMAS

Susitarus su Sydnejaus 
L.B. Apylinkės Valdyba, 
Sporto Klubas Kovas pa
rengs sekančių metų Vasa
rio 16-sios minėjimą. Šiam 
parengimui jau dabar pra
dedame ruoštis ir į jį norima 
pakviesti ir žymesnių aus-

VISUR
JAŠKŪNAS - ’’TARP
TAUTINĖS AMNESTI
JOS” LIEPOS MĖN.

KALINYS 
’’Tarptautinės Amnesti

jos” (Amnesty Internatio
nal) organizacija savo liepos 
mėnesio kaliniais paskelbė 
lietuvį Henriką Jaškūną, 
drauge su peruvieČiu pasto
riumi Araya Cuadros ir Ga
bono veikėju Jean-Marie 
Aubame. 55-rių metų am
žiaus Jaškūnas buvo 
1977-tais metais nuteistas 15 
metų kalėjimo ir ištrėmimo. 
Jis buvo anksčiau suimtas 
1947-tais metais už dalyva- 
«vimą slaptos antisovietinės 
grupės veikloje ir atkalėjo 
18-ką metų. ’’Tarptautinės 
Amnestijos” biuletenis 
(1982.VIL, Nr. 7) ragina 

nas Pilypaitis ir jūrininkas 
Paulius Zalnieriūnas, kurie 
per Toronto pas. sporto 
šventę ten žaidė už jaunius 
krepšininkus ir dabar su 
savo karo laivu buvo atplau
kę į Sydnejų. Taip pat nuo
širdi padėka priklauso Lie
tuvių Klubo vadovybei už 
parodytą palankumą sporti
ninkams ir loterijos prizų 
dovanotojams Viktorui 
Šliteriui, Trudy Dambraus
kienei, Snaigei ir Phil Gus- 
tafsonams, Jurgiui Karpa
vičiui, Don Atkinson ir ypa
tingas ačiū svečiams sporti
ninkams iš Geelongo Edžiui 
Kardui ir Alex Wiasak už jų 
dovanas.

Iš loterijos ir aukų vakaro 
metu buvo surinkta virš 600 
dolerių, kurie buvo padalinti 
tarp atvykusių 18-kos spor
tininkų, jų kelionės išlai
doms apmokėti.

Sportinis treniruočių sa
vaitgalis Sydnejuj reikia 
laikyti, labai pavykusiu. Jis 
sustiprino tarpusavio preli
minarinių rinktinių drau
giškumą ir davė labai daug 
naudos visoms komandoms, 
kurios dabar jau pasirodys 
Melbourne.

A. L-tis

klube
tralų politikų.

KOVO LAIKRAŠTĖLIS

Prieš kiek laiko pradėta 
leisti specialus Kovo sporti
ninkams laikraštėlis. Jis lei
džiamas anglų ir lietuvių 
kalba, kadangi daug sporti
ninkų iš mišrių šeimų lietu
viškai neskaito, tai šis in
formacinis laikraštėlis su vi
somis sportinėmis žiniomis, 
jiems ypatingai naudinga. 
Laikraštėlį redaguoja Don 
Atkinson.

PADĖKA

Kovo Valdyba ir sporti
ninkai nuoširdžiai dėkoja 
buvusiai Valdybos sekreto
rei Elenutei Erzikov už jos 
darbą Valdyboje. Ji, dėl su
sidėjusių darbo aplinkybių iš 
Kovo Valdybos pasitraukė. 
Naujuoju Valdybos sekreto
riumi yra Rimas Mickus 130 
Old Prospect Rd., Grey
stones, 2145.

visus rašyti ’’mandagius” 
laiškus šiuo adresu: Mr. A. 
Rekunkov, The Procurator 
General of the USSR / ui. 
Pushkinskaya 15a / Moskva 
/ USSR — ir prašyti, kad 
Jaškūnas būtu paleistas.

(ELTA)

Patirta, kad šių metų Či
kagos lietuvių operos K.M. 
Weber ”Der Freischutz” 
pastatymas davęs 4000 
dolerių nuostolių, tačiau or
ganizatoriai dėl to nenusi
mena. Nuostolis gautas, kad 
nenumatytai teko samdyti 
pašalinių solistų.

»♦*

Rugsėjo 14 d. Beirute, 
Lebanone, buvo nužudytas 
naujai išrinktas Lebanono 
g rezidentas Bachir

emayel.
Mn=.. M- innn.A.-.
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PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių 
Teatras ’’Atžala”

Sydnejaus Liet. Teatras 
"Atžala” spalio 31 d., sek
madienį, 3 vai. stato ameri
kiečio dramaturgo Tennes
see Williams dramą ’’Staiga 
pereitą vasarą”.

Po spektaklio aktorės 
Ksanos Dauguvietytės 50 
metų sceninio darbo sukak
čiai paminėti iškilminga va
karienė. Buvę aktoriai ir visi 
tautiečiai, norį dalyvauti to
je vakarienėje, maloniai 
kviečiami. Smulkesnes in
formacijas dėl vakarienės 
suinteresuotiems teikia J. 
Maksvytis tel. 871 6269 iki 
spalio 24 dienos.

Pranešame, kad Vakarus 
pasiekė PERSPEKTYVOS, 
Nr. 22, Skirtas Vytauto 
Skuodžio, Gintauto lešman- 

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ’’ATŽALA”
lietuvės aktorės — veteranės Ksanos Dauguvietytės 50 metų sceninio darbo 
sukakčiai paminėti spalio 31 d., sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus Lietuvių Namų 
salėje stato

Tennessee Williams keturių scenų dramą

staiga pereitą vasarą
Režisierius Paulius Rūtenis

Dekoracijos Jolantos Janavičienės
Bilietai prie įėjimo: $ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams ir moksleiviams.

Salėje vietos nenumeruotos.

Namie ir pasauly
SYDNEJAUS 
APYLINKĖS

SUSIRINKIMAS
Spalio 3 d. Lietuvių Klube 

įvyko Sydnejaus Apylinkės 
susirinkimas. Dalyvavo apie 
pora šimtų žmonių, iš kurių 
54 apmokėjo solidarumo 
mokestį (pensininkai ir ne
dirbantieji nuo mokesčio at- 

- leisti).
Susirinkimą pradėjo apy

linkės pirm. Dr. A. Maura- 
gis ir susirinkimui pritariant 
pirmininkauti pakvietė p; 
Anskį Reisgį ir sekretoriauti 
p. B. Stašionį. Perskaičius 
Eereito susirinkimo proto- 

olą, Valdybos veiklos pra
nešimus davė pirm. A. Mau- 
ragis, iždn. R. Stašionis, 
Kontrolės Komisja ir Gar
bės Teismo — L Jonaitis. 
Dėl pranešimų plačiai ne
diskutuota ir valdybos 
apyskaitos susirinkusiųjų 
buvo priimtos.

Sekė apylinkės atstovų į 
ALB Krašto Tarybą rinki
mai. Prieš rinkimus sudary
ta mandatų komisija: A. 
Kabaila, E. Jonaitienė ir A. 
Dudaitis.

Išstačius kandidatus rin
kimai pravesti pusiau slaptu 
balsavimu. Į ALB Krašto 
Tarybą išrinkti: V. Kazokas, 
I. Jonaitis, V. Bukevičius, A. 
Giniūnas, V. Augustinavi- 
čius, J. Lizdenis, B. Stašio
nis, A. Reisgys, B. Vingilis, 
V. Daudaras, V. Šliteris, M. 
Reisgienė. A. Kutka paliko 
kandidatu.

Po rinkimų išklausyta 
vietos organizacijų praneši
mai iš savo veiklos. Prane
šimus davė: šaulių kuopos J. 
Abromas, Lituanistinių

Mūsų Pastogė Nr. 40. 1982.10.11, psl. 8

to ir Povilo Pečeliūno teismo 
procesui.

Šį numerį, datuotą 1981 
m., žada išleisti Pasaulįo 
Lietuvių Bendruomenė, kuri 
serijomis pateikia pilnus 
Lietuvos pogrindžio spaudos 
tekstus. Spausdinimo data 
dar nepramatyta.

Norintieji jau dabar gauti 
Perspektyvų numerį gali jį 
užsisakyti iki rugsėjo 29 iš 
Lietuvių Informacijos Cent
ro. Tada iš karto bus pa
darytos kopijos, ir po vieną 
egz. bus pasiųsta prašan
tiems.

Šis numeris turi 141 psl. 
Prašome 5 dol. aukos pa
dengti vis tebekylančioms 
pašto ir spausdinimo išlai
doms.

Šiame numeryje: Leidėjų 
žodis, teismo procesas, kal
tinamoji išvada, teisiamųjų 
apklausa, liudytojų apklau
sa, daiktiniai įrodymai, pro
kuroro kalba, gynybos kal
bos, paskutinis žodis, nuos
prendis, priedai.

Kursų V. Kabailienė, Soc. 
Moterų Draugijos O. Bau
žienė, ramovėnų V. Kond- 
reckas, Sportininkų Išvykos 
Org. Komiteto A. Laukaitis, 
sporto klubo Kovo J. Kar
pavičius, Radijo valandėlės 
V. Šliteris, Baltų Komiteto 
V. Patašius ir Captive 
Nations V. Augustinavičius.

Klausimuose ir sumany
muose teko išgirsti ivairių 
pasisakymų, kurių tarpe ir 
gana pozityvių, bet buvo ir 
tokių, kur kai kurie kalbėto
jai bandė suvedinėti savo 
asmeniškas sąskaitas su 
savo oponentais. Kiek pasi
gesta tvirtos pirmininkau
jančio rankos, kad nebūtų 
iškrypimų iš vėžių. Tačiau 
dėmesio centre buvo Syd
nejaus Lietuvių Namai (lie
tuvių Klubas), kurie patekę į 
finansinius sunkumus ir rei
kalingi skubios pagalbos. 
Ypač šį reikalą stipriai už
akcentavo Dr. A. Mauragis.

Po trejetos valandų sočiai 
išsikalbėjus susirinkimas 
baigtas.

SYD. LIET. KLUBO
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 28 d. Sydnejaus 
Liet. Namuose įvyko Syd
nejaus Lietuvių Klubo narių 
metinis susirinkimas. Pri
imta klubo metinė apyskai
ta, aptarti klubo sunkumai ir 
pasikalbėta einamaisiais 
reikalais. Paaiškėjo, kad 
metinėje apyvartoje klubas 
turėjo keletą tūkstančių do
lerių nuostolių, bet iš to dar 
nedaroma tragedijos: sąry
šyje su naujomis paskolomis 
plečiant klubo patalpas, me
tų eigoje keitęsi kelis kartus 
klubo vedėjai, kas gerokai

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

.Spalio 16 d., šešt.
Auditorijoj privatus vakaras. 
Šiaip klubas atdaras normaliai.

-M Spalio 23 d., šešt., 7.30 vai.,
4C TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS

Įėjimas $ 4 asmeniui 
$ 3 pensininkams ir moksleiviams.

Spalio 30 d., šešt., 7 vai.,
VĖŽIUKŲ VAKARAS 

Programoje: talentingas muzikalinis 
duo Erroll Collins ir Rosemary. 
Bilietai $ 6 asmeniui.
Bilietus įsigyti iki spalio 28-tos dienos.

Spalio 31 d., sekm., 3 vai., 
ATŽALOS TEATRO SPEKTAKLIS 
Tennessee Williams 4 scenų drama: 
’’STAIGA PEREITĄ VASARĄ” 
Įėjimas $ 5 asmeniui,

$ 3 moksleiviams ir pensininkams.

ŽIDINIECIŲ DĖMESIUI

Pranešu, kad spalio 17 d., 
sekmadienį, Lietuvių Na
muose Bankstowne, tuoj po 
Akademikų skautų metinės 
šventės (apie 5 vai. p.p.) 
įvyks Sydnejaus Židinio 
narių sueiga.

Prašau visus narius suei- 
goję dalyvauti! Tėvfll)as 

Visi maloniai kviečiami į Melbourne Lietuvių Klubo 
metinį

BALIŲ
kuris įvyks spalio 30 d. 7 vai.

Gros puikus ’’Dynamic” orkestras, ypatingai gera 
vakarienė.

Pakvietimo kaina 10 dol., nariams 8 dol.
Stalus galima užsisakyti pas Juozą Petrašiūną, tel. 

232 5034.

MLK Valdyba

klubo veiklą susilpnino. Pa
galiau ir viltys, kad praplė- 
tus klubą jo veikla pagyvės, 
nepasiteisino. Dėl to ir 
paskelbtas klubo vajus au
komis ar beprocentinėmis 
paskolomis.

Klubo direktoriai visi pa
liko savo pozicijose, todėl 
valdybos rinkimų nebuvo. 
Tik vietoj pasitraukusio p. 
A. Reisgio į jo vietą pak
viestas kandidatas Jurgis 
Karpavičius. Direktoriai į 
klubo ateitį žiūri optimistiš
kai ir tikisi greito pagerėji
mo. Šiuo metu klubas turi 
795 narius, vis tik į susirin
kimą atvyko vos 54 asme
nys. Gaila, kad nariai tiek 
mažai dėmesio skiria savo 
klubo reikalams.

♦ ♦ ♦

Perthe Ričardas Francas 
už savo paveikslą, išstatytą 
Cunning Arts Award paro
doje laimėjo pirmą premiją - 
$ 500! Sveikiname.

♦ ♦ ♦

Adelaidės lietuvių teatras 
Vaidila dėkoja už 20 dolerių 
auką p. Izoldai Davis, auko
jusiai vietoj gėlių mirus a.a. 
Dr. Nemirai Šiurnaitei-Rat- 
kevičienei.

Jie nuoširdžiai 
remia

Mūsų Pastogę
’’MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
Neseniai Mūsų Pastogei 

prisiuntė aukų šie Pastogės 
skaitytojai ir rėmėjai: V. 
Grigonis $ 100, E. Dziukienė 
$ 50, G. Baltutytė $ 50. Visi 
iš Viktorijos. Dažnas Mūsų 
Pastogės skaitytojas mokė
damas prenumeratą vis pri
deda ir auką, vieni Pastogės 
sąsparoms sustiprinti, kiti 
rašalui, dar kiti vėjų pešio- 
jamam stogui palopyti. Ačiū 
mieliems rėmėjams.

J.

Mūsų Pastogės spausdos 
baliaus proga aukojo: 

$ 20 B. ir L. Žaliai. 
Po $ 10 C. Liutikas, 

Venclovienė.
$ 50 O. Baužienė.

Perthe Lietuvių Sąjungos 
metinis susirinkimas įvyks
ta spalio 24 d., sekm., 3 vai. 
Lietuvių Namuose. Darbot
varkėje valdybos ir kontro
lės komisijos pranešimai ir 
papildomi valdybos rinki
mai.

mūsa Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd.
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.W., 2200

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, L Jonaitis, A. Reizgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administracijos tel. 709 4846

”MŪSŲ PASTOGEI”
AUKOJO

J. Jasaitis 
G. Lingė 
S. Pačėsa 
A. Šernas 
E. Dziukas 
A. Reisgys 
V. Koženiauskas 
V. Grigonis 
A. Krausienė

E. Šidlauskas Vic. $ 10 
VI. Kvietkauskas NSW $ 10 
Latrobe Valley Sen. Vic. 50 
J. Lubickas 
V. Stelemekas 
V. Bukevičius 
J. šeštokas 
A. Matusevičius 
J. Vabolienė 
R. Lapinskas 
P. Česna 
J. Kirša 
P. Plaušinaitis 
V. Jaselskienė 
J. Kapočius 
A.L. Fondas 
J. Ruzgys 
Adelaidės Pensininkai

S. A. $ 20 
NSW $ 10 
NSW $ 10 
NSW $ 10 
NSW $ 50 

Vic. $50 
NSW $ 10 
Vic. $200 
Vic. $ 100 
Vic. $ 5

Vic. $ 10
NSW $ 20
NSW $ 10

Vic. $ 5
S.A.S 5
S.A. $ 10

NSW $ 5
Vic. $ 20
Vic. $ 10
Vic. $ 10

U.S.A. $ 20
NSW $ 20
Vic. $ 250
Qld. $ 20

K. Burneikis NSW $ 10
J. Jasiūnas NSW $ 10
P. Medelienė NSW $3.30 
E.J. Balčiūnai Vic. $ 100
G. Baltutis Vic. $ 50

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

’’Mūsų Pastogės” 
Adminstracija

NAUJI
’’MŪSŲ PASTOGĖS’7 

SKAITYTOJAI

V. Abariūtė U.S.A.
J. Rėminis N.S.W.
V. Lang . Vic.
Z. Adickas Tas.
E. Hopas N.S.W.
S. Lipcius Vic.
P. Pupelis Vic.
J. Lacytis Vic.
Dr. V. Žigas Qld.

Sveikiname!

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

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

Rv Rzitnr Press Ltd.

8


	1982-10-11-MUSU-PASTOGE_0001
	1982-10-11-MUSU-PASTOGE_0002
	1982-10-11-MUSU-PASTOGE_0003
	1982-10-11-MUSU-PASTOGE_0004
	1982-10-11-MUSU-PASTOGE_0005
	1982-10-11-MUSU-PASTOGE_0006
	1982-10-11-MUSU-PASTOGE_0007
	1982-10-11-MUSU-PASTOGE_0008

