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A. Mauragis

Sydnejaus lietuviai, o ir 
svečiai iš toliau, aplankę 
Lietuvių Sodybą Engadine, 
turi kuo nustebti ir pasi
džiaugti: stovi 8 mūriniai 
namai gražiai išlenktame 
rate, viduryje apjuosta 
aikštė pilna žaliuojančių 
medžių ir gėlynų. Tuose aš- 
toniuose namuose yra 17 
gražiai įrengtų butų, ku
riuose gyvena lietuviai pen
sininkai. Specialus pastatas 
vadinams seklyčia, įvai
riems subuvimams ir pra
mogoms, talpina apie 150 
žmonių, pats pastatas ir vi
daus įrengimai lietuviškame 
stiliuje. Tame name atskira
me kambaryje nemaža Po
vilo Aleknos vardo bibliote
ka, kuria naudojasi visi gy
ventojai. Po namu įrenti 
garažai ir sandėliai. Reikia 
pridėti, kad visi namai stovi 
ant uoloto kranto, kas suda
ro labai gražų vaizdą į ža
liuojančius tolimus slėnius. 
Tai tokia yra mūsų lietuviš
ka sodyba Sydnejujė.
Kai darbas užbaigtas akiai 

malonu pažiūrėti, ir širdžiai 
Easidžiaugti. Deja, ne

iekvienas žino, kiek reikėjo 
čia rūpesčio, kiek darbo, 
kiek nemalonumų
išgyventa. Tai nebuvo leng
vas darbas, reikėjo kietos 
valios ir tvirtos energijos.

Ona Baužienė atėjo į Mo
terų Socialinę Draugiją 1963 
m. su mintimi pastatyti se
neliams - pensininkams so
dybą. Jos vyras Antanas 
Baužė buvo pirmasis entu
ziastingas jos planų rėmė
jas. Pagrindinė mintis buvo 
ta, kad reikia senais žmonė
mis pasirūpinti, jie labiau
siai kenčia nostalgiją, juos 
visi apleidžia ir jiems yra 
labai sunku gyventi be savų 
žmonių. Lietuviška sodyba 
būtų užuovėja nuo svetimų 
vėjų, kur jie galėtų patogiau 
praleisti savo paskutiniąsias 
dienas savo tautiečių tarpe. 
Mintis gera, remtina, bet 
kas ją gali įgyvendinti? 
Baužės abu ėmėsi šio darbo.

Tapusi Moterų Soc. Glo
bos Draugijos pirmininke,

Bauziene pirmiausiai pasi
rūpino pakeisti draugijos 
įstatus ir juos įregistruoti, 
kad būtų formaliai pripažin
ta legali šalpos organizacija. 
Bet to neužteko, kad galėtų 
ką nors pradėti veikti, rei
kėjo turėti $ 25.000, kad ga
lėtų tikėtis gauti valdžios 
subsidijų. Po trejų metų 
(1970 m) Baužienei vado
vaujant Moterų Draugija 
surinko reikalingą sumą pi
nigų, ruošdamos vakarus, 
loterijas, rinkdamos aukas. 
Tais pačiais metais gavo iš 
valdžios Engadine gražų, 
bet žiauriai Taukinį, žemės 
sklypą. Reikėjo jį išvalyti ir 
paruošti statybai, prireikė 
moterims vyriškos talkos. 
Šio darbo ėmėsi Antanas 
Baužė, organizavo talkas. 
Užvirė darbas. ’’Vyrai, at
važiavome į pikniką, bet 
piknikauti nėra kada”, 
sakydavo Antanas, dalyva- 
~ia.. Kam kirką, kam lopetą, 
kam kirvi, o pats dažniausiai 
vilkdavo sukirstus medžius į 
krūvą ir degindavo laužus. 
Tai buvo ilgas ir sunkus 
darbas išvalyti tokį didelį 
sklypą, bet Baužės entu
ziazmas buvo dar didesnis. 
Tuo tarpu Baužienė tarėsi 
su matininkais, architektais, 
inžinieriais, su savivaldybės 
biurokratais, su ekonomis
tais konsultantais, o labiau
siai su savo padėjėjomis, nes 
Sinigai buvo per vis reika- 

ngiausi. Valdžia veltui su
bsidijų neduoda, jei turi 
savo vieną dolerį, tai gali 
gauti iš jos du. Tokia, mat, 
jau taisyklė. Na, ir zujo tos 
darbščios bitelės be poilsio,

pasaulyje

Ona Baužienė

HITLERIO
DIENORAŠTIS

Pereitą savaitę per pa
saulį persirito dienos sensa
cija, kad atrasti Hitlerio 
dienoraščiai, esą vieno Švei
carijos banko apsaugoje ir 
kuriuos tikimasi parduoti už 
milijonus dolerius. Esą, ka-‘ 
rui baigiantis tuos dienoraš
čius jpergabenant lėktuvas 
sudužo Čekoslovakijos pa
sienyje ir neaiškiom aplin
kybėm padėti apsaugai 
Šveicarijos banke. Anglų 
istorikas lordas Dacre tiki
na, kad tie dienoraščiai yra 
tikri, tačiau daugelis eks
pertų abejoja ir jie gali būti 
padirbti Rytų Vokietijoje, 
kuri labai reikalinga kieto
sios valiutos. Dienoraščiai 
apima laikotarpį nuo 1932 iki 
1945 metų, t.y. iki Hitlerio 
mirties.

**•
Rusų šnipas V. Ivanov, 

kuris buvo atidengtas Aus
tralijoje ir, paprašytas pasi

.r.

kartais ir man pačiam atro
dė, kad jos ^tyiaa ir tą dalį, 
kuri turėtų atitekti jauni
mui. Bet pykti nebuvo gali
ma, kad jos darbštesnės ir 
sumanesnės, kad joms 
labiau sekėsi kaip mums. 
Daug tų darbščių bitelių pa
sikeitė, pavargusios pasi
traukė, tik viena Baužienė, 
kaip ta motinėlė, be poilsio 
per 20 m. su dideliu pasi
šventimu ir energija nepasi
traukė nuo užsibrėžto tikslo, 
kol darbo nebaigė. Darbo 
nedaug bepaliko - aptverti 
Lietuvių Sodybą tvoromis, 
pastatyti gražius frontinius 
vartus, išlyginti aikštelę, iš- 
cementuoti lysveles gėlėms. 
Tuos darbus ji pasiryžusi 
baigti dar šiais metais, kas 
kainuos apie $ 10.000.

šalinti iš Australijos per 7 
dienas, žurnalistams aiški
nosi, kad šnipinėjimas jam 
negirdėtas dalykas ir kad 
Sov. Sąjunga niekad tokiu 
nešvariu bizniu neužsiiman- 
ti. Pagal jį Australijos už
sienių reik, ministeris Mr. B. 
Hayden esąs jo asmeniškas 
draugas ir tai padaręs tik 
spaudžiamas antisovietinių 
imperialistų.

♦**
Abisinijoje dėl sausrų ir 

komunistinio šeimininkavi
mo vyksta atviras badas. 
Vakarų Europa sušelpė ba
daujančius dovanodama 
42 000 tonų grūdų, bet pas
taruoju metu pasklido ži
nios, kad Abisinijos komu
nistinė ? vyriausybė gautus 
.grūdus perleido Sov. Sąjun
gai už iš jos gaunamus gink
lus. Reikalas tiriamas.

* * *
Neseniai išleistas vyriau

sybės potvarkis, kad iš 
okup. Lietuvos draudžiama

Vasaros pavakarė (tapyba)

Baužių šeima tapo mums! 
patriarchalinė. Būdami seni , 
Australijos lietuviai, jie mus | 
sutiko su duona ir druska. 
Po Antrojo pasaulinio karo! 
mums atplaukus į Australi-i 
ją, daug ko trūko, bet la-l 
blausiai informacijos, pa-, 
guodos, padrąsinimo, sura-' 
minimo, ir kaip tik to iš į 
Baužių šeimos apščiai gavo-| 

'-jos I
Baužių šeimos apščiai gav~ ; 
me. Būdamas A.L. D-jc- 
pirmininkas, Antanas Baužė j 
daug kam padėjo, įkūrė lie- i 
tuvišką laikraštį Mūsų Pas-' 
togę, suorganizavo lietuvis-! 
ką Minties spaustuvę, tapo' 
pirmasis ALB garbės narys1 
ir daug prisidėjo prie Lietu
vių Sodybos įkūrimo. Jo 
žmona Ona Baužienė dar su 
didesne energija darbavosi 
purendama dirvą lietuviškai 
sodybai. Jų vaikai — sūnus 
Dr. Robertas ir dukrelės 
Irena ir Antuaneta paliko 
artimi lietuviškiems reika
lams.

Ona Baužienė už nuopel
nus Australijos Lietuvių 

išvežti bet kokių vertinges
nių leidinių, jų tarpe visi lei
diniai, išleisti prieš 1945 
metus, neleidžiamos į už
sienį enciklopedijos, dailės 
albumai, net menininkų 
darbų atvirutiniai leidiniai.

Patirta, kad Sov. Sąjunga 
sandėliuoja savo gamybos ir 
užsienyje nupirktus grūdus 
specialiose slėptuvėse. Tuo 
sudaromos karo atveju 
maisto atsargos. Tai dar 
vienas iš ženklų, kad sovie
tai karui ruošiasi pilnu 
tempu.

♦**
Jausdama pavojų iš rytų 

»Prancūzija ir toliau stengiasi 
pati apsiginkluoti branduo
liniais ginklais nepriklauso
mai nuo kitų kraštų ir ne
kreipdama dėmesio į sovietų

Mirė
Dr. A. Ivinskis

Balandžio 26 d. vėžio ligos . 
pakirstas Newcastle mieste, 

‘.S.W., mirė Dr. Algirdas 
Ivinskis, 52 m. amžiaus. Jis 
dirbo Newcastle universite
to psichologijos fakultete 
kaip vyr. dėstytojas. Skaus
me paliko žmona Jūratė ir 
dvi dukros.

Bendruomenei buvo pakelta 
į Garbės narius, o šiais me
tais Anglijos karalienė ją 
apdovanojo British Empire 
medaliu. Ta proga Sydne- 
jaus Apylinkės Valdyba, su
sitarusi su Sydnejaus Lietu
vių Moterų Socialinės Glo
bos Draugija gegužės 21 d. 
ruošia jai pagerbti Lietuvių 
Namuose iškilmingus 
pietus, i kuriuos kviečiami 
visi lietuviai. Mokėkime pa
gerbti mūsų tautai nusipel-- 
nusius žmones.

spaudimą atsisakyti atomi
nių ginklų.

♦**
Išvystę ofensyvą Kampu- 

čijoje vietnamiečiai, perse
kiodami laisvės kovotojus 
peržengė Tailando teritoriją 
ir įvyko kietų susirėmimų. 
Tailandas pareiškė griežtą 
protestą Vietnamui.

♦♦♦

Kremlius pareikalavo, 
kad Prancūzija apribotų 
savo ginklavimosi progra
mą, nes tai trukdo derybose 
dėl ginklavimosi apribojimo. 
Prancūzija šitą sovietų pro-* 
testą atmetė.

Aną savaitę Amerika taip 
pat išvarė tris sovietų diplo
matus, kaip šnipus.

/

1



Ir neverk tu, žmogau!
Dar nuo senų laikų ir 

šiandie dažnai primenamas 
ir mūsų moderniam gyveni
mui taikomas senovės ro
mėnų išmintingas posakis - 
keičiasi laikai, keičiasi drau
ge ir žmonės. Bet ne viskas 
keičiasi su laikais ir žmonė
mis. Šalia fizikos dėsnių, 
pastovūs lieka ir paties 
žmogaus savyje atidengti 
arba sukurti principai, kaip 
gėris, tobulėjimas, laisvė, 
idėjos, net idealai, iki dar 
neįgyvendinti. Teisingai 
mūsų didysis Maironis su
formulavo - idėjos jei di
džios, nemiršta kaip žmonės. 
Yra ir daugiau dalykų, kurie 
pilnai galioja ir besikeičiant 
kartoms, iki jie nėra reali
zuoti ir tebėra siekiamuoju 
tikslu. Tokių idealų arba 
siekimų turi atskiri žmonės, 
draugijos siauresne prasme, 
lygiai jų turi ir didelės 
apimties žmonių junginiai, 
kaip tautos, religijos, net vi- 
tsa žmonija.

Nekalbant apie pasto
viuosius siekimus, kurie 
driekiasi per istoriją, yra ir 
artimesnių tikslų, kurie ir 
kartų permainose nenustoja 
savo svarbos ir ateičiai, iki 
jie nėra realizuoti. Tokių 
turime ir mes, lietuviai, ne
žiūrint kur bebūtume: Lie
tuvoj, kalėjime ar išeivijoje. 
Tai mūsų tautos išlikimas ir 
laisvės atgavimas. Tai mūsų 
pirminiai uždaviniai, kurie 
kiekvienam lietuviui galioja 
visokiose sąlygose ir aplin
kybėse ir be abejo kiekvie
nai kartai, kuri verta lietu
vio vardo.

Kalbėkime šiuo atveju tik 
apie išeiviją. Stebėtina, kaip 
mūsų pačių akivaizdoje daug 
kas persimainė ir kaip greit 

PAREMK ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ 
PASKIRDAMAS ŠIMTINĘ] JO IŠLEIDIMUI, TUO 
PAČIU ĮAMŽINSI IR SAV.O LIETUVIŠKĄ SĄMO
NINGUMĄ.

A.A.
JONUI AUGUČIUI 

mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame skausme palikusią 
žmoną Eleną, dukrą ir brolius Kanadoje ir Amerikoje ir 
visus artimuosius.

Canberros Lietuvių Klubas

A.A.
KRISTINAI NAGULEVIČIŪTEI 

staiga mirus, skausmo valandoje liūdinčią motiną, brolį, 
senelius, dėdę ir jų šeimas giliai užjaučiame.

Daubarų šeima

Vos pražydusiam žiedui
A.A.

KRISTINAI NAGULEVIČIŪTEI 
mirus, jos mamytę B. Nagulevičienę, broliuką Poviliuką 
ir p.p. Protų šeimas nuoširdžiai užjaučiame gilaus 
skausmo valandoje.

Soc. Globos Mot. D-ja Melbourne
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atsidūrę skirtingose sąlygo
se pasimetėme ir, galima 
sakyti, subliuškome. Kai tik 
atsidūrę už Lietuvos ribų 
visi galima sakyti buvome 
pasiryžę besąlyginiai auko
tis už lietuvybę ir Lietuvą 
šiandie viskas pasikeitę: į 
kadaise šventus dalykus ne
rūpestingai numojamo ran
ką nejaudina mūsų kovo
jančių tautiečių aukos ir 
kančios, priimame kaip mus 
neliečiantį mūsų jaunosios 
kartos tautiniams reikalams 
abejingumą ir 1.1. Tai ko ga
lima tikėtis ateityje?

Bet yra ir prošvaisčių. 
Nors palyginamai ir nedide
lis procentas bet yra tauti
niai sąmoningo arba sąmo
ninamo jaunimo, kurie susi
pratusių tėvų išauklėti ir to
liau lietuviškai kalbą lietu
viškai galvoją lietuviškais 
reikalais gyvena. Ir tai yra 
paguoda ir viltis. Gerų va
dovų rankose eilė mūsų jau
nimo ' organizacijų, tegu 
sukurtų dar nepriklausomo
je Lietuvoje veiklos pagrin
dais ir idealais, ir išeivijoje 
savo ideologines programas 
taip pertvarkė ir pritaikė, 
pastatydamos lietuvybę 
aukščiausiuoju idealu.

Štai šiais metais yra net 
- trjs lietuvių jaunimo tarp- 

kontinentiniai sąskrydžiai: 
Jaunimo Kongresas, skautų 
jubiliejinė stovykla ir sporto 
šventė. Žiūrint į visų šių tri
jų renginių užsimojimus ir 
programas tiesiog graudu
lys ašaras spaudžia. Apie 
jaunimo kongreso užsimoji
mus jau daug buvo rašyta ir 
kalbėta: šalia manifestacinio 
pobūdžio užsiėmimų kong
reso metu vyks jaunimo 
stovyklą studijų dienos, per 

kurias bus keliamą stipri
nama ir brandinama pirmoj 
vietoj suvažiavusio jaunimo 
tautinė sąmonė ir tik paskui 
formalūs organizaciniai rei
kalai.

Su skautais irgi panašiai. 
Štai pereitame Mūsų Pasto
gės nr. skaitėme v.s. fil. Ba
lio Barkaus rašinį "Jubilieji
nei artėjant”. Pasižiūrėkite į 
jame išdėstytą jubiliejinės 
stovyklos programą kuri 
lietuvio širdžiai skamba kaip 
dangiška muzika. Skaitai, ir 
džiaugsmo ašaros ritasi per 
skruostus. 0 juk ir skautų
organizacija pagrįsta žaidi
mu! Bet jiems žaidimas nėra 
idealas, o tik priemonė, per 
kurią siekiama ko nors 
aukštesnio ir tobulesnio. Iš
eivijos skautija pirminiu 
idealu pastatė lietuvybę. 
Trečias globalinio masto 
jaunimo sąskrydis yra 
sporto šventė. Prileidžiame - 
vis susipažinę su šios šven
tės programa. Kas joje yra? 
Nieko kito daugiau, kaip tik 
varžybos ir dar kartą varžy

MIRUSIEJI

A.a. K. Nagulevičiūtė

SU SESE KRISTINA
ATSISVEIKINANT

Balandžio 14 d. iš šio pa
saulio atsiskyrė Sydnejaus 
’’Aušros” tunto jaun. skautė 
Kristina Nagulevičiūtė. Ba
landžio 8 d. ji susirgo pa
mokų metu mokykloje ir, be 
sąmonės nuvežta į ligoninę, 
kur ir mirė jos neatgavusi, 
sulaukusi vos 11-kos metų 
(gimė 1971.11.11).

Sesė Kristina buvo gabi 
mokinė australų, taip ir 
lietuvių savaitgalio mokyk
loje, kurią lankė su savo 
dvyniu broliuku Paulium. 
Abu buvo našlaičiai, nes tė-. 
vas mirė jiems esant dar 
labai jauniems.

Su laiku sesė Kristina 
įstojo į ’’Aušros” tunto jaun. 
skaučių-tų Šešupės draugo
vę, ir čia - 1980.12.13 - davė 
jaun. skautės įžodį. Buvo 
įsigijusi H-rą jaun. skautės 
patyrimo laipsnį ir kelias

Mūsų brangiam draugui
Dr. ALGIUI IVINSKIUI 

mirus, jo mielą žmoną Jūratę, dukreles Mariną ir Vidą su 
šeima giliai užjaučiame ir kaitų liūdime.

Milda, Vytautas ir Ričardas
Bukevičiai

Renee, Dita ir Graham

A.A.
DR. ALGIRDUI’IVINSKIUI 

mirus, jo žmoną Jūratę, dukras ir visą giminę skausmo 
valandoje su širdgėla užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Dr. V.Kišonas

bos! Kitaip sakant, žaidynės, 
padarytos pačios sau tikslu.

Persunku toliau 
kalbėti. Šitie trys globalinio 
masto jaunimo sąskrydžių 
sugretinimai daugiau pasa
ko, negu ilgi akademiniai iš
vedžiojimai. Graudulys api
ma pažvelgus į visus tris 
sąskrydžius. Ir neverk tu, 
žmogau.

(v.k.)

specialybes. 1982 įstojo į 
’’Sūkurio” tautinių šųkių 
grupę, kur reiškėsi, kaip 
jauna, šauni šokėja.

Palaidota balandžio 19 d. 
Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje. Gedulingas pa
maldas celebravo prel. Pet
ras Butkus, asistuojamas 
kun. Alfonso Savicko *if’ 
dviejų australų kunigų, čia 
atvykusių su visa Kogarah 
šv. Patriko mokyklos, ku
rioje a.a. Kristina mokėsi, 
klase. Mokyklos mokiniai, 
išnešant karstą iš bažnyčios, 
pagerbdami velionę, sudarė 
špalierius. Bažnyčioje prie 
karsto ir vėliau kapinėse 
garbės sargyboje stovėjo 
uniformuoti Šešupės d-vės 
skautai-tės.

Kapinėse atsisveikinimo 
žodžius tarė visa eilė asme
nų: ALB Sydnejaus Apylin
kės vardu Dr. Aleksandras 
Mauragis, ’’Sūkurio” tauti
nių šokių grupės ir savait
galio mokyklos vardu - p.p. 
Danutė Aukuvienė ir Julija 
Lašaitienė, choro vardu p. 
Sidaras ir šeimos ir draugų 
vardu p. Pranas Nagys.

Su a.a. Kristina paskutinį 
kartą atsisveikinti susirinko 
virš 250 tautiečių.

Ilsėkis ramybėje, sese 
Kristina!

Ž.

ŽINIOS
Australijos vyriausybė 

persvarsto ekonominės pa
galbos teikimą Vietnamui, 
kuri buvo sulaikyta buv. vy
riausybės. Užsienio reik, 
ministeris Mr. Hayden, ap
lankęs Indoneziją, vėl išvy
ko į pietryčių Azijos kraštus 
patyrinėti padėties ir pri
kalbinti Vietnamą, kad pasi
trauktų iš Kampučijos. 
Keista, kada gi komunistai 
be prievartos iš kur nors 
pasitraukė.

*♦»
Lenkijoje uždaryta "Me

nininkų profesinė sąjunga”, 
kuri kaip buv. Solidarumo 
unijos padalinys, dar vis ne
priklausomai tebeveikė.

***

Tautos Fonde
ADELAIDĖ

Vasario 16-sios proga Lie
tuvos laisvės reikalams au
kojo:

$ 50 Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis.

$ 20 P. ir S. Pusdešriai.
Po $ 10: J. ir S. Bardaus- 

kai, A. ir B. Budriai, M. ir B. 
Gavėnai, S. Kerulis, V. Ki- 
verienė, J. Pipiras, J. Pur
vinas, A. Stakaitis, A. ir O. 
Stankevičiai, J. Stankevi
čius, 0. Sudintienė, A. Ur- 
nevičius ir H. ir A. Vikai.

Po $ 5 : F. Adamonis, Pr. 
Barauskas, V. Bogužauskas, 
K. Arminas, (?), F. Damase- 
vičius, A. Dancevičius, L. 
Gerulaitis, P. Grėbliūnas, S. 
Jablonskas, V. Janulis, p.p. 
A. Juciai, P. Kuncaitis, D. 
Kutkaitis, B. Lenktys, S. 
Libikienė, A. Petruškevi
čienė, L. Timpė, A. Plokš
tinė, J. Poškus, K. Pocius, 
J. ir V. Rupinskai, J. Sa
dauskas, A. ir J. Sasinai, J. 
Siurblys, p.p. V. Stalbai, M. 
Stasaitienė, A. ir J. Stepa- 
nai, J. Virbickas, J. Vitkū- 
nas.

$ 7 V. ir A. Vitkūnai.
Po $ 4: B. Jurgelionis, A. 

Strimaitienė, I. Vadeikis ir 
kiti mažesnėmis sumomis, 
viso $ 400.

CANBERRA

Vasario 16-sios šventėje 
Lietuvos laisvės reikalams 
aukojo:

$ 7 V. Keraitienė.
Po $ 5 - A. ir V. Balsiai, A. 

Švedas, L. Budzinauskas, K. 
Makūnas, J. Stakišaitis.

$ 2 I. Butavičienė. .

A.a. Onos Andruškienės 
atminimui, Tautos Fondui 
aukojo $ 5 B. Minius. Viso 
$34.

SYDNEJUS

Mirus Pranui Liubinskui 
vietoj gėlių aukojo Tautos 
Fondui:

$ 20 E. ir R. špokai.
Po $ 10 - J. Petronienė, L. 

ir A. Kramiliai, J. Černiaus
kas, Pr. Nagys.

Po $ 5 - V. ir O. Jonušai, P. 
ir M. Sakalauskai, A. Brun- 
kis, V. Petniūnienė, N. Za- 
borskis, L. Zigmantas, V. 
Stanevičienė.

$ 4 Marg. Kavaliauskienė.
Po $ 2 - J. Geležiūnas, V. 

Šablevičius. Viso $ 103.00.
Visiems aukotojams ačiū 

už aukas ir nevystančias 
gėles.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney
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Jaunimas, vilkįs JS marškinėliais. Prieky iš k.: Audronė 
Stepanienė (Canberra), Dona Sadauskaitė (Melb., Zita 
Prašmutaitė (Melb.), Jonas Šliogeris (Canb.), Dita Sval- 
denytė (Syd.), Vida Howe (Canb.). Antroje eilėje: Jonas 
Mockūnas (Adei.), Robertas Sabeckis (Adei.), Birutė 
Prašmutaitė (Melb.), Saulius Malijauskas (Melb.), Pau
lius Dunda (Adei.). Visi dalyvavę Jaunimo Dienose

JAUNIMO DIENOS
CANBERROJE

Hgg JAUNIMO

Įžodis
AUS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta Čižauskaitė, 36 Grosvenor St., 
Moonee Ponds, Vic. 3039

Ne kartą ir ne du teko 
girdėti, koks yra tas mūsų 
gunimas: atitrūkęs nuo 

mdruomenės, nuo lietu
viškos veiklos.

Ir štai to taip peikiamo ir 
baramo jaunimo atstovai iš 
visų Australijos kampų su
sirinko į Canberrą. Ne pasi
linksminti, ne į šokius, o į 
rimtas Australijos jaunimo 
dienas, kurias organizavo 
Australijos Jaunimo Sąjun
gos Canberros skyrius, Su
sirinko ne tik tie, kurie vyks 
į V PUK Amerikoje, bet ir 
nemaža dalis vietinio jauni- w 
mo, o ir vyresnio amžiaus 
canberriškių.

Susirinkę arčiau susipaži
nome, iškėlėme pasiūlymus 
dėl tolimesnės lietuvių jau
nimo veiklos Australijoje, 
Eanagrinėjome V. Pasaulio 

ietuvių Jaunimo Kongreso 
programą.

Pradžioje gal buvo kiek ir 
nejauku, nesirišo kalba, 
mat, nepažinojome vienas 
kito. Bet netruko praeiti nei 
valanda, kai įsitraukėme į 
rimtas diskusijas. Atidary
mo žodį tarė Jonas Šliogeris 
Canberros skyr. pirminin
kas. Antra kalbėjo Australi
jos Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkė Birutė 
Prašmutaitė. Po jos Can
berros Apylinkės Valdybos 
pirmininkas A. Balsys papa
sakojo apie Lietuvių Bend
ruomenės struktūrą ir išaiš
kino jos veikimą.

Po pertraukos vėl Birutė. 
Ji pranešime kėlė tokius 
klausimus: ko męs tikimės iš 
kongreso? Ko norėtume pa
siekti kongreso metu? Kodėl 
važiuojame? Toliau Audronė 
Stepanienė kalbėjo apie 
mūsų dvikalbiškumo prob
lemą. Donos Sadauskaitės 
tema — "Mes Esame Lais
voji Lietuva”. Saulius Mali
jauskas tema — "Tauta ir 
tautinis apsisprendimas".

Tautos ir tautybės 
klausimus’* svarstė Rober-

- tas Sabeckis. Kalbėtojai bu
vo gerai pasiruošę, matėsi 

praleidę ne vieną vakarą 
rinkdami medžiagą. Temos 
buvo išsamiai išnagrinėtos, 
kiekvieno pasisakymo pra
nešėjai gavo eilę klausimų. 
Neretai įsiliepsnodavo net 
(kultūringi) ginčai. Malda ir 
susimąstymas, kurią paly
dėjome tylos minute, buvo 
pravesta Antano Stepano. 
Diskusijos nenutrūkdavo 
net ir atsisėdus atsipūsti. 
Toliau jos buvo tęsiamos

Jono Šliogerio pasisakymu 
apie Lietuvos valstybingu
mą ir Vidos Pužaitės-Howe 
— ’"Tautinė išraiška mažoje 
kolonijoje”. Netikėtai visų 
dėmesį patraukė ’’kavos 
kampelio” pašnekesys su 
dviem januoliais, neseniai 
atvykusiais iš okupuotosios 
Lietuvos. Jie plačiai papa
sakojo apie jaunų lietuvių 
padėtį tėvynėje, jų buitį, 
siekius, aptarė kokie turėtų 
būti mūsų santykiai su Lie
tuvos jaunimu.

Šios dienos buvo tikrai 
gera proga atstovams susi
pažinti su kongreso regulia- 

mino (balsavimo) taisyklė-

Marius Katiliškis

— Taip, kaip tave sura
dau, nes aš galėjau tavęs ir 
nesurasti. Nes jūsų stovyklą 
likvidavo, ir ant ryto visus 
išvežė Belgijon ar Prancū- 
zijon.

— Žodis žodin taip ir įvy
ko, — patvirtino Arvydas. — 
Juos išvežė ir jie tegrįžo po 
pusantrų metų. Ir tiktai tie, 
kurie išvengė transportaci- 
jos Rusijon.

— Ir vėlei buvo liepos mė
nuo, ir beveik metai nuo 
mūsų išskyrimo. Juk aš te
bebuvau mergaitė, tokia 
pat, kokią tu mane sutikai. 
Mano sijonėlis ir bliuzelė 
nusitrynusi iki spalvų neat- 
pažinimo. Kurpaitės nueng
tos. Kojinių iš viso netu
rėjau. Aš buvau basa, apati
nukai galutinai suskalbti ir 
susidėvėję. Buvau sulysusi 
kaip šarka, nugairyta saulės 
ir vėjų. Lūpos suskeldėju- 
sios nuo dulkių ir kaitros. Aš 
baiminausi visą laiką, kad tu 
nusigąsi mane pamatęs ir 
manęs nebemylėsi... Bet aš 
niekad nebuvau tokioje lai
mės viršūnėje ir tokiame 
įtempime kaip tada, tave 
suradusi. Man beliko tave 
pasiimti. Ir aš ryžausi...

— Taip, tu buvai suvar
gusi, — sutiko Arvydas. — 
Bet visus žavėjai. Visi ma
nęs klausė, kas ta mergaitė. 
Visi man pavydėjo. Visi rū
kė tavo cigaretes. Tavo šo
koladą surijo. Tavo atvež
tais peiliukais skutosi barz
das. Tik niekas netikėjo, kad 
tu mano žmona... 

mis, kur pradžioje mums 
nekaip sekėsi, bet po keletos 
bandymų jau buvome drą
sesni ir sekės geriau.

Ir taip nuo pat ryto iki vė
laus vakaro. Pirmomis die
nomis, kai kuriems iš mūsų, 
buvo sunkoka išreikšti savo 
mintis lietuviškai, darėme 
stiliaus ir kirčiavimo klaidų, 
tačiau visų nustebimui, mū
sų kongresui artėjant į pa
baigą, vos kelias dienas tar
pusavyje kalbėję tik lietu
viškai, padarėme didelę pa
žangą. Vienas iš mūsų iki 
šiol beveik nekalbėjęs lietu
viškai, nustebino padaryta 
Eažanga. Naujai atvykę iš 

ietuvos nesivaržė ir ne 
kartą pataisydavo blogai ta
riamus žodžius.

Per šį trumpą laiką, ro
dos, visi dalyviai tiek bū
simi Kongreso atstovai, tiek 
stebėtojai ir rėmėjai, labai 
susidraugavo. Jautėmės su
vienyti bendro tikslo, bend
rų troškimų ir vilčių. Žiūrė
jome skaidres ir filmus apie 
buvusius Kongresus, ku
riuos komentavo buvę praė
jusių kongresų atstovai ir 
dalyviais į

Velykų išvakarėse visi 
prie bendro stalo dažėm

— Teisingai. Niekas. Ir 
tasai, kurs mane nuvedė, 
prie spygliuotų vielų ir leido 
mums pasimatyti. Jis nusi
stebėjo, kad aš kalbu angliš
kai, nors kiek skirtingai, nes 
jis amerikietis. Tu nenęri, 
kad jį išvežtų Belgijon? Ne, 
aš nenoriu. Tu nori jį išsi
vesti dar prieš saulėleidį, kai 
vartai aklinai uždaromi? 
Aišku, tau? Aišku, nes tam 
aš atvykau, kad jį išsives- 
čiau.

Arvydas tylėjo ir Vilija

— Sargybos viršininkas 
man pasiūlė atsisėsti. Atne
šė kavos ir uždegė cigaretę. 
Jis išvarė kareivius ir užsu
ko raktu duris. Jis klausė 
mano vardo, bet jam nesa
kiau, Tu nieko neprarandi, ti 
tik uždirbi — sakė jis. Tu at- 
gauni savo vyrą. Teliko va
landa iki vartų uždarymo. 
Tada ir aš nieko nebegalėsiu 

bos būstinėje buvo tvanku. 
Jis įjungė vėsintuvą, išspio- 
vė gumą ir užspaudė cigare
tę peleninėje. Tik valanda 
iki varų uždarymo. O aš 
buvau tave suradusi, aš bu
vau atvykusi tavęs atgauti 
sau. Ir visiškai praradusi 
laiko nuovoką. Nebebuvo 
kada svarstyti ir pasirinkti. 
Aš tik žinojau, kad turiu su 
juomi nueiti dar kartą ir pa
siimti tave. Per ištisus lau
kimo metus aš pribrendau 
už tave užmokėti pačią 
aukščiausią kainą...

Vilija stabtelėjo, bet tik 
tiek, kiek reikia suvilgyti 

kiaušinius. Audronei Stepa- 
nienei vadovaujant šių eilu
čių autorei teko pirmą kartą 
dažyti kiaušinius su vašku, o 
ir kitiems tas užsiėmimas 
taip patiko, kad jie parsira- 
dę savo apsistojimo vietose 
dar dažė kiaušinius iki 3 vai. 
ryto. Didįjį Penktadienį 
kiekvienas atžymėjo indivi- 
duliai. Na, o Velykų sekma
dienį būtume atžymėję visi 
drauge lietuviškai, deja, 
kun. Martuzui Canberra 
pasirodė per toli pačiam at
vykti. Visi po velykinių pus
ryčių susirinkome gražiame 
Stromlo miške, kur apsilan
kė Velykų bobutė su didžiu
liu margučių krepšiu. Ridi
nėjome juos. O juokingiau
sia buvo, kai surengėme 
kiaušinių mėtymo varžybas. 
Pradžioje gal kiek buvo ir 
lengviau, nes mėtėme virtus 
margučius. Bet gerai apšilus 
ir pasitreniravus, teko mė
tyti žalius kiaušinius, su vi
somis iš to išplaukiančiomis 
pasekmėmis. Pradėjus tem
ti, po bendros vakarienės, 
susikūrėme laužą, na, ir 
visas miškas suskambo lie
tuviškom dainom palydi
mom akordeonu.. Įsidainavę 
pradėjome ir ratelį šokti, 

karščiu skeldėjančias lūpas. 
Ji juk kalbėjo tiek daug ir 
tiek daug turėjo šiandien 
pasakyti.

Arvydas nenuleido akių 
nuo mirgančio televizijos 
ekrano, tuo pabrėždamas' 
visišką abejingumą. Vilija 
tęsė, nes norėjo pabaigti.

— Ir užmokėjau. Prie sar
gybinės kareiviai trynėsi ir 
klausė mums išeinant: — 
„Seržante, gal bus galima 
eilutę?” — Seržantas nusi
keikė ir nuvedė mane prie 
vartų. Savo paniekinime ne
susivokiau ką kareiviai sakė, 
ir ilgą laiką man buvo neaiš
ku. Bet tai ir nebesvarbu. 
Aš buvau jau tave atsipir- 
kusi. Tu matei jį?

— Ką? — paklausė Ar
vydas.

— Seržantą.
— Mačiau. Kaip gi. Bet 

nepažinčiau jo. Tu, be 
abejonės, jį geriau atsimeni. 
Žinai jo vardą? Jis Mike, jis 
gal Bill, o gal Tommy?

— Ne, nežinau jo vardo, 
nors tikriausiai jis man ir 
sakė. Tad matai, Arvydai, 
kaip mums nutiko...

— Kodėl sakai ’’mums”, 
kai tebuvo tik tavo vienos 
nuotykis? — vyras irzliai 
pasimuistė minkštasuolyje.

—• Aš niekad nemaniau, 
kad tai tebuvo tik mano 
’’vienos”. Vis maniau, kad 
lietė ir tave, Arvydai. Bet 
tik dabar pamačiau, kaip 
žiauriai klydau...

— Gal būt...
— Tik tiek?
— Tad ko daugiau? Svar

bu man, kad žinau, jog Gin
tas mano sūnus. Visos žy
mės man palankios. Ir 
švarpla dantyse, ir plaukų 
verpetas ir, na, banaliai ta
riant, kaip iš akies trauktas. 

taip įsilinksminome, kad ir 
namo nesinorėjo grįžti.

Labai įdomiai praėjo su
rengtas ’’Australijos madų” 
paradas. Iškratę savo spin
tas, susivežėme į Canberrą 
australiškus ’’shorts”,, 
’’thongs”, "T-shirts”, "kepu
res” ir t.t. ’’Australiškiau- 
siai” atrodė Robertas Sa
beckis, kurio figūra liudija jį 
esant nuoširdų alaus gerbė
ją. Neatsiliko ir merginos, 
demonstruodamos austra
liškų pležų madas su 
’’Advance Australia” rank
šluosčiais.

Paskutinę dieną dar kartą 
aptarėme rūpimus reikalus, 
apsvarstėm pasiūlymus kaip 
Amerikoje patraukti pasau
lio lietuvių jaunimą, kad šie, 
kongreso metu nubalsuotų 
”už” sekantį VI PU Kong
resą Australijoje. Netgi pa
ruošėme būsimo VI PU 
Kongreso planą, kurį ir ve
šimės į šių metų Kongresą 
Amerikoje.

Per šį trumpą laiką visi 
labai susidraugavome. 
’’Dienoms” baigiantis buvo
me pakviesti trumpai išdės
tyti savo įspūdžius apie jas. 
Štai kai kurie pasisakymai: 
’’Sukūrėm naujas draugys
tes, senas - atnaujinom”. 
"Nesitikėjau tokios geros 
organizacijos, tokio didelio 
dalyvių entuziazmo ir su
brendimo”. ’’Arčiau pažino
me vienas kitą, pasijutom 
kaip vieningas kolektyvas”. 
’’Turėjome gerą progą 
pagerinti savo lietuvių kal
bą. Gavome naujų idėjų, 
kaip tęsti lietuvišką jaunimo 
veiklą”.

Norėčiau visų atstovų, 
dalyvių ir stebėtojų dalyva
vusių Australijos Lietuvių 
Jaunimo Dienose Canberro- 
je vardu, padėkoti už taip 
gerai suorganizuotas dienas 
Canberros jaunimo organi
zaciniam komitetui. Can
berros Apylinkės Valdybai 
už geras patalpas, dėmesį 
mums. Klubo šeimininkėms, 
taip rūpestingai ir skaniai 
mus maitinusioms.

D. Svaldenytė

O seržantą tu galėjai įsitė- 
myti geriau.

Vilija klausėsi. Ji nebetu
rėjo nieko, nei ko daugiau 
pasakyti, nei ramstytis į ką 
nors. Viena tik, kad staiga 
atėjo palengvėjimas, kurio ji 
siekėsi vienuoliką metų. Ir ji 
pasakė:

— Beveik ir gaila, kad 
neįsidėmėjau geriau seržan
to. Jo vardo. Jo adreso.

— Na, jis buvo bernas, 
kaip ir visi amerikiečiai.

— Nevisai taip. Jis buvo 
dailus bernas. Augalotas ir 
pasakyčiau, gražus.

— Kur jau ten nebus gra- 
,žus? Visi amerikiečiai gra
žūs...

— Nebūtinai. Bet jis 
buvo... Be to, ir tai būtų vi
sai nesvarbu... Jis buvo vy
ras, kurį pirmą kartą paži
nau... Ir vyras, kurs pirmas 
mane mylėjo...
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Lietuviai
Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis
Mielas Redaktoriau,

Pereita karta savo laiške 
šnektelėjau apie artėjančias 
II PL D-nas ir PLB Seimą. 
Kaip minėjau, vyr. II PLD 
K-tas, su atskirų renginių 
komitetais vis dažniau ir 
dažniau renkasi posėdžiams, 
šnekama iki gaiagystų, pro
blemos sprendžiamos su di
dele atyda, drauge neišven
giant ir nuomonių susikry
žiavimo. Tai tikra demokra
tija. 0 į tokius posėdžius su
sibėga iki 40-50 ir daugiau 
įvairių komitetų pirmininkų 
bei jų narių. Tad ir sprendi
mus surasti nėra taip leng
va. Bet visumoje visi II PL 
D-nų rengimo žmonės su 
didele atyda ir meile dirba, 
kad II PL D-nos ir jų rengi
niai būtų įspūdingi, prasmigi 
ir liudija mūsų tautinį gy
vastingumų.

Antrasis II PL D-nų ren- 
B’nys - Vl-ji JAV ir Kanados 

etuvių Dainų šventė. Savo 
apimtimi šis renginys taip 
pat sujudino JAV, Kanados 
ir Brazilijos lietuvių chorus 
ir daug, daug darbininkų. 
Dainų šventės ruošimo ko
mitetui vadovauja puikus 
žemaitis, kieto būdo, visuo- 
meninkas, Operos valdybos 
vicepirmininkas, solistas, 
didelis dainos meno puose
lėtojas Vaclovas Momkus. 
Be abejo, jam talkina įvairūs 
kiti, jam pavaldūs, komite
tai. Šventei ruošiantis tuo- 
Eu buvo reikalinga sužinoti 

ek ir iš kur šventėje daly
vaus chorų. Chorų registra
cijos nelengva darbų atliko 
Joana Krutulienė. Svarbu 
buvo laiku išsiųsti chorams
gaidas. Repertuaro dainų 
gaidas paruošė ir išsiuntinė
jo Kazys Skaisgirys. Na, la
bai svarbu buvo parinkti 
šventei dainas. Ir čia 
muzikinė komisija - Vaclo
vas Verikaitis, Faustas 
Strolia, Algis Modestas, 
Emilija Sakądolskienė ir di
rigentų atstovas Aloyzas 
Jurgutis turėjo nelengvų 
uždavinį - parinkti šventei 
tokias dainas, kad jos būtų 
skambios, meniniu požiūriu 
vertingos, kad būtų prieina
mos išmokti ir menkesnio 
pajėgumo chorams.

Šie žmonės sudarė gražių, 
lietuvių kompozitorių, dainų 
repertuarų. Šventėje daly
vaus suaugusiųjų, mokyklų 
ansamblių - jaunųjų chorai, 
orkestras ir liaudies instru
mentalistai. Šventė bus paį
vairinta tautiniais šokiais, 
kuriuos šoks Čikagos ir apy
linkių tautinių šokių grupės, 
vadovaujamos Nijolės Pu- 
pienės.

Turimomis žiniomis šven
tėje dalyvaus 34 suaugusių
jų ir 11 jaunimo chorų. Su
augusių choruose dainuos 
1043, o jaunimo 560 choris
tų. Iš Kanados atvyksta 10, 
iš Brazilijos 1 ’’Volungės” ir 
JAV 34 chorai. Džiugu pa
žymėti, kad į šventę jaunimo 
chorai atvyksta net ir iš 
tolimųjų JAV, kaip Detroi
to, New Yorko, Clevelando, 
Los Angeles ir Omahos.

Numatyta ir šventės diri
gentai: Alfonsas Mikulskis, 
Aloyzas Jurgutis, D. Vis- 
kontienė, V. Verikaitis, F. 
Strolia, A. Gečas, J. Govė- 
das, Emilija Sakadolskienė 
ir Algis Modestas.

Mišriam chorui dainuo
jant ’’Atsisveikinimas su tė
vyne” drauge dainuos ir trys 
solistai — Roma Mastienė, 
Algis Grigas ir Pakalnišky
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tė, o jaunimo chorui dainuo
jant ,TSibiro giesmp” drauge 
dainuos solistas A. Grigas.

Į Dainų šventės repertua
ro detales nesileisime. Tai 
bus įdomiau ir mieliems 
svečiams iš Australijos su 
juo susipažinti vietoje. Bus 
atspausdintos Dainų Šven
tės programos, taip, kad 
kiekvienas, jų įsigijęs, galės 
lengvai repertuarų sekti.

Tik tiek galima pridurti, 
kad Dainų Šventė, atrodo, 
bus įspūdinga. Pirmininko 
Vaclovo Momkaus teigimu, 
chorai šventei sparčiai ruo
šiasi ir šventėje mūsų dainos

Mūsų Pastogės bendradarbis Jurgis Janušaitis (kairėje) 
su Vl-sios Dainų Šventės pirm-ku Vaclovu Momkum.

Nuotrauka V. Jasinevičiaus

Gyvenimas Hobarte
Rašo A. KANTVILAS

Rodos dar taip neseniai 
džiaugėmės Lietuvių Dieno
mis, nerūpestingai kaitino- 
mės pajūriuose, o šiandie 
rudens vėjas blaško sode iš
barstytus lapus ir ketvirtis 
metų paprastos ir monoto
niškos kasdienybės jau nuė
jo į nesugrųžinamų praeitį.

Kai žvelgiu į mūsų lietu
viško gyvenimo tik neseniai 
prabėgusį laikotarpį, turiu 
pasakyti, kad visgi ne viskas 
buvo kasdieniška ir papras
ta. Kovo antroje savaitėje 
Hobarte viešėjo kun. Dr. K. 
Trimakas, atvykęs čia pra
vesti misijų - rekolekcijų. 
Svečias du vakarus dalinosi 
religinėmis mintimis su ho- 
bartiškiais ir turiningais pa
mokslais, prasmingais žo
džiais paruošė bendruomenę 
artėjančioms Velykų šven
tėms.

Kad tos dienos buvo ne
kasdieniškos vietos lietu
viams, parodė jų gausus 
dalyvavimas ir susidomėji
mas. Seniai jau hobartiškiai 
turėjo tokių puikių progų 
dvasiniam atsinaujinimui ir 
atsigaivinimui. Kunigas la
bai greitai suprato mažos, 
sumaišytos ir nutautėjusios 
bendruomenės padėtį ir pri
sitaikė paliesdamas kaip tik 
hobartiškiams svarbias 
problemas ir atsakydamas į 
aktualius klausimus.

Bendruomenė nuolatos 
retinama negailestingos 
mirties jau seniai susigyve
no su mintimi, kad vienin
telis būdas prailginti bend
ruomenės gyvenimų ir išlai-- 
kyti skaičius, tai priimti į 
savo eiles ir tuos, kurie lie

skambės didingai. Beja rei
kėtų pridėti, kad į šventę 
bilietai kaštuoja nuo 5 iki 17 
dolerių. Be abejo, Australi
jos išvykos vadovai iš anks
to savo keliautojams bilietus
turės parūpinti.

Dainų Švente bus baigti 
visi II PL D-nų kultūriniai 
renginiai. Šventė įvyksta 
liepos 3 d. University of Illi
nois, at Chicago Pavilion 
(Racine ir Harrison gatvių 
kampas), 2 vai. po pietų.

Įsidėmėtina, tų dienų 10 
vai. ryto iškilmingas pamal
das turėsime Quigley Semi
nary South bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus Chikagos 
arkivyskupas kardinolas J. 
Bernardin. Tuo pačiu laiku 
iškilmingos pamaldos įvyks 
lietuvių evangelikų - liute
ronų ’’Tėviškės” parapijos 

tuviškai nekalba ir mažai 
tesupranta, o -visgi jaučia 
draugiškumų ir pagarbų lie
tuvių tautai ir sielojasi Lie
tuvos reikalais. Kun. Dr. K. 
Trimakas pritaikė daugelį 
minčių tokiai maišytai vi
suomenei ir nesivaržydamas 
kalbėjo lietuviškai ir angliš
kai. Liturginiai skaitymai ir 
psalmių posmai buvo irgi 
atlikti abiem kalbom. To pa
sėkoje nelietuvės žmonos ar 
vyrai, taip pat vaikai ir jau
nuoliai nuoširdžiai ir 
suprasdami dalyvavo mišių 
eigoje.

Po pamaldų gražus būrys 
bendruomenės susirinko 
parapijos salėje sunešti
nėms vaišėms, arčiau susi
pažinti su tolimu svečiu, pa
sikalbėti ir pasiklausyti 
labai įdomios ir visiems ak
tualios paskaitos. Paskaiti
ninkas kaip profesionalas 
psichologas labai supranta
mai pakalbėjo apie žmogaus 
gyvenimų, tekantį laikų, 
artėjančių senatvę... apie 
sapnus, neišsipildžiusius 
siekimus ir slaptas svajones.

Algis Taškūnas bendruo
menės vardu padėkojo sve
čiui už paskaitų, pamokslus, 
už pamokymus, už religinio 
pakilimo vakarus ir reko
lekcijų dienas. Kunigas iš
naudojo taip pat sudarytas 
sųlygas pakalbėti su Tasma
nijos universiteto studen
tais, pasidalinti žiniomis su 
universiteto psichologais ir 
iškelti vienų kitų mintį apie 
lietuvių tautų ir jos reikalus.

Tarp visų darbų ir įsipa
reigojimų svečias dar rado 
laiko pasigrožėti Tasmanijos

JONUI AUGUČIUI 
mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame jo žmonai Elenai, 
dukrai su šeima ir visiems artimiesiems.

V. ir A. Jakštai

JONUI AUGUČIUI 
mirus, jo žmonų Elenų ir visus artimuosius skausme 
nuoširdžiai užjaučiu

Aleksandras Danta

bažnyčioje.
Be abejo, po pamaldų, po 

didingos Dainų Šventės ar- ■ 
tėjame į II PL D-nų baigmę. j 
Jas iškilmingai baigsime 
Conrod Hilton Hotel puoš
niose salėse, liepos 3 d. 8 vai. 
vakaro. Berods šiose salėse 
talpinama keletas tūkstan
čių žmonių, taigi banketas 
būsiųs įspūdingas, kur dar 
kartų visi galės gražiai pa
bendrauti ir pasidžiaugti II 
PL D-nų atliktais darbais.

Tikiu, kad mieli Australi
jos lietuviai minėtuose 
renginiuose taip pat akty
viai dalyvaus. Gaila, kad 
Dainų Šventėje nematysime 
Australijos lietuvių gražiai 
ir gerai dainuojančių, chorų.

Mielas Redaktoriau, atsi
sveikinu iki sekančio laiško.

Jūsų
Jurgis Janušaitis
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Daug sumoti 
skaitydamas
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gamta bei aplankyti silpnes
nius ir ne taip jau judrius 
b-nės narius. Esu tikras, kad 
kun. Dr. K. Trimako jauna 
dvasia energija ir kilnios 
mintys nuskaidrino Hobarto 
kasdienybę ir liko tautiečių 
atmintyje ilgam laikui.

_♦*_
Dabar paminėsiu dar 

kitus įvykius, paįvairinusius 
bendruomenės kasdienybę. 
Tai buvo Vasario 16-sios ir 
’’Aušros” šimtmečio minėji
mai. Nepriklausomybės 
šventės minėjimui turiningų 
ir gražų žodį tarė svečias iš 
Launcestono (Tasmanijos 
šiaurės) Jonas Krutulis. Ho
bartiškiams buvo ypatingai 
malonu matyti p.p. Krutu
lius savo tarpe. Jie pasku
tiniu laiku vis dažniau ir 
dažniau aplanko Hobartų ir 
praturtina susirinkimus ir 
minėjimus, nes Jonas Kru
tulis kaip patyręs muzikas ir 
vargonininkas visada kų 
nors naujo ir įdomaus atveža 
hobartiškiams. svečių iš toli 
taip pat pribuvo - tai p.p. 
Eskirtai iš Sale, Vic. Jie 
buvo atvykę Hobartan ap
lankyti sūnaus ir nepasidi
džiuodami nepraleido pro
gos susipažinti su didesniu 
tautiečių būriu.

’’Aušros” šimtmečio mi
nėjimui paskaitų parengė A. 
Kantvilas. Sunkus ir reikš
mingas mūsų tautos gyveni
mo laikotarpis prieš šimtų 
metų tapo lyg ir artimesnis, 
suprantamesnis. Prisime
nant ir palyginant anuos se
nus laikus su dabartimi, 
mūsų šių dienų darbai ir sie
kimai pasirodė ir prasmingi, 
ir reikalingi.

Mirtis irgi neaplenkė Ho
barto. Kovo 18 d. sunkios Ii-

Ir Lietuvoje įvedamas 
pašto kodas su šešių skaitli
nių numeriais derinant prie 
visos Sov. Sųjungos paštų 
administracijos. Bet laiškų 
skirstymo mašinų, kurios 
galėtų skaityti kodo nume
rius, Lietuvoje dar nėra.

gos palaužtas mirė dar 
jaunas vos 54 m. vyras Vy
tautas Petraitis. Vytas, tie
sa, mažai bendruomenės 
gyvenime dalyvavo, bet bu
vo daugelio pažįstamas ir 
gerbiamas. Kas gi nepažino
jo ir nemylėjo jo a.a. mamos 
Petrutės, kuri kol gyva ne- 
apleisdavo nė vieno lietuvių 
susibūrimo, pamaldų ar 
tautinės šventės. Tada ir 
sūnūs Vytas ir Jonas ("Per
kūno” krepšininkas vetera
nas) ir duktė Justina Rama
nauskienė dažniau pasiro
dydavo bendruomenės eilė
se. Didelis būrys tautiečių ir 
draugų australų susirinko 
gedulingoms mišioms ir 
palydėjo Vytų amžino poilsio 
naujose Hobarto kapinėse 
Kingstone.

Nekasdieniškas įvykis 
taip pat buvo ir kun. Michael 
Bordeaux atsilankymas 
Tasmanijoje ir Hobarte. Jis 
yra Keston koledžio direk
torius Londone, renka, stu
dijuoja, analizuoja ir per
duoda Vakarų pasauliui ži
nias bei kitokių medžiagų 
apie religijos padėtį komu
nistiniuose kraštuose, ypa
tingai Sov. Rusijoje. Mus, 
žinoma, daugiausiai domina 
religijos persekiojimas pa
vergtoje Lietuvoje, apie kų 
kaip tik ši organizacija turi 
geriausias informacijas ir 
jas perteikia Vakarų spau
dai. Svečias lietuviams gerai 
žinomas kaip knygos ’’Land 
of Crosses” autorius (knyga 
ištisai apie Lietuvų), Tas
manijoje lankėsi pirmų kar
tų ir čia susitiko su ’’Kalinių 
Draugais Sov. Sųjungoje”, 
dalyvavo ir kalbėjo Draugi
jos susirinkime. Kun. Bor
deaux taip pat turėjo išsa
mių spaudos konferencijų ir 
kelis viešus susirinkimus, 
kuriuose labai objektyviai ir 
nuodugniai nušvietė religi
jos padėtį Sov. S-je ir tuo 
pačiu iškėlė ypatingų perse
kiojimų Lietuvoje. Susirin
kimuose dalyvavo katalikų 
ir anglikonų vyskupai bei 
kitų bažnyčių atstovai, todėl 
informacija krito ten, kur 
jos labiausiai reikia.

Tenka sveikinti ’’Kalinių 
Draugus”, apie kuriuos, 
tikiu, Australijos lietuviai 
jau yra girdėję, kad jie su-- 
gebėjo tokį svarbų asmenį 
atsikviesti į Tasmanijų ir 
nepabūgo .finansinės naštos, 
patys laikydamiesi tik iš 
aukų ir reikalingi paramos iš 
platesnės visuomenės, tuo 
pačiu ir iš lietuvių, kai dirba 
tokį svarbų lietuvių tautai 
darbų.
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BALTIJOS TUNTE
METŲ PRADŽIOJE

Canberros Baltijos tuntas 
savo veikla seka mokyklų 
trimestrus. Sueigos vyksta 
kas antrų savaitę, o kitais 
pirmadieniais - tunto tauti
nių šokių grupės repeticijos. 
Savaitgaliais ruošiamos iš
kylos, minėjimai ir kt. pa
rengimai. Pirmoji metmė 
sueiga įvyko vasario 7 d., o 
vasario 14-tą - pirmoji tauti
nių šokių repeticija.

Tunto iškilminga sueiga 
įvyko Nepriklausomybės 
šventės minėjimo metu. 
Kaip įprasta, skautai orga-. 
nizuotai dalyvavo pamaldo
se, o paskui Lietuvių Klu
be apsupti malonaus būrio 
Canberros tautiečių, prave
dė sueigą. Jos metu skautės 
įžodį davė Kristina Kataus- 
kaitė ir Elena Kemežytė.

Kaziuko mugė

mugė

Mugėje p. A. Balsys pra
veda pyrago varžytines. 
Pyragą laiko skautės Daina 
Mauragytė ir Rasa Daukutė

Kaziuko mugių ruošimas 
yra seniai įsigyvenusi tradi
cija lietuvių skautų eilėse, 
nors Baltijos tuntas tuo at
veju buvo kiek atsilikęs, bet 
geriau vėliau, negu niekad - 
tad 1983 kovo 20 d. suruošta 
pirmoji Kaziuko 
Canberroje.

Mintis ruošti mugę kilo 
kone prieš metus. Tunto 
štabas, apsvarstęs reikalą, 
mugės organizavimą perda
vė ps. Audronei Kovalskie- 
Bfei. SįiliGJ ttfi ;.................. .

Neturint reguliarių pa
maldų Canberroje, kad pri
traukus didesnį dalyvių 
skaičių, nutarta mugę sude
rinti su Lietuvių Klubo na
rių 1983 m. visuotiniu susi
rinkimu.

Iš pradžių pasiruošimo 
darbai ėjo lėtai. Reikėjo su
rasti žmonių, kurie talkintų, 
surinkti daiktus pardavimui, 
planuoti mugės pristatymą.

Mugės dienai artėjant vis 
daugiau kreipėm akis į dan
gų, laukdami gero oro, nes 
mugė turėjo vykti Liet. 
Klubo naujajame kiemelyje. 
Bet bijot nereikėjo - šv. Ka
zimieras myli savo skautus 
ir jiems ’’užsakė” tikrai pui
kią dieną - nei per šiltą, nei 
per šaltą - saulėtą, su lengvu 
vėjeliu, tiesiog idealią!

Prieš pietus pradėjo rink
tis kautai-tės - dideli ir maži 
- mugės paruošimui: vieni 
nešiojo stalus, kiti kėdes 
statė... Geltonšlipsiai ruošė
si pravesti žaidimus, vilkiu-- 
kai tvarkė saulės skėčius. 
Broliai vyčiai Ridas ir Jūras

GEGUŽINĖ PRIE EŽERO

Vasario 27 d. Baltijos tun
tas suruošė gegužinę Burley 
Griffin ežero pakrantėse. 
Žalia paežerė darė aštrų 
kontrastą, palyginus su 
sausros išdegintomis apy
linkėmis.

Canberros skautai turi 
įvairių laivų, 1 ir laiką pa
ežerėj ir ant ežero bangų 
labai įdomiai praleido. Pats 
tuntas turi įsigijęs dvi kana- 
dietiškas baidares: vieną 
patys pasistatė, o kitą iš
traukė iš Jindabynės ežero 
dugno.

Šiemet Žuvėdrų skilties 
skautės pradėjo ruoštis bu
riuotojos specialybei. Gegu
žinės metu jos gavo gerą 
progą panaudoti praktikoje 
sueigose įgytas žinias. Jos 
turėjo paruošti burlaivį ir jį 

statė lauko virtuves, Žydrė 
ieškojo didelio puodo, sesė 
Audronė K. ir brolis Jonas 
tvarkė rankdarbių stalą, o 
Audronė S., drauge su visa 
gauja skaučių, rūpinosi, kad 
pyragų stalas permažas, kad 
jie perilgai saulėje stovi, kad 
nėra kur dėti kavos puodu
kų ir visa kitų problemų 
krūva...

Galu gale viskas paruošta 
- kiemas papuoštas, maistas 
išdėstytas, pyragų stalas 
beveik lūžta nuo gėrybių, 
žaidimai veikia, rankdarbiai 
atrodo puikiai... Atėjo laikas 
rūpintis žmonėmis: ar jų at
vyks pakankamai, ar jie bus 
pasiruošę įsijungti į mugės 
dvasią, ar kainos ne per 
aukštos?

Ir vėl - kas nors mumis 
rūpinosi!.. Klubo susirinki
mas sutraukė rekordinį da
lyvių skaičių ir jų daugelis iš 
anksto ėjo apžiūrėti mugės 
kiemelio. Pirmieji ženklai 
geri, bet vis dar laukiam, 
dar laukiam... Apie 4 vai. 
popiet klubo reikalai su
tvarkyti ir skautų mugė gali 
prasidėti.

Svečiams įėjus į kiemelį 
juos pasitinka skautukai su 
žaidimais, kviesdami išban
dyti savo laimę ar rankos 
tikslumą. Kitam šone sesė 
Audronė K. siūlo įvairiausių 
rankdarbių - nuo lietuviškų 
juostų ir kitų audinių, me
dinių žvakidžių, iki mažų 
nosinaičių ir staltiesėlių. 
Kiemo gale skaniai kvepia 
pyragai, burbuliuoja kava, 
čirškia Rido blynai, Juro 
kugelis ir Žydrės dešrelės.

Nereikėjo rengėjams rū
pintis - tuoj atsirado eilės 
žmonių prie maisto ir rūpes
tis ”ar galėsime parduoti?” 
pasikeitė į rūpestį ”ar pa
kaks?”. Išpirkus visus 
blynus ir kugelį, gerokai ap- 
mažinus dešrelių skaičių, 
žmonės kiek aprimo. Vieni 
bandė laimę prie žaidimų, 
kiti pirko riestainius )”Ba- 
rankas”), šviežią duoną ar 
derėjosi dėl rankdarbių.

Ponia Pečiulevičienė buvo 
iškepusi labai gražų ’’beržo 
šakos” pyragą, kurį parda
vėm varžybų būdu. Čia daug 
padėjo ALB Canberros 
Apylinkės Valdybos pirm. 
Albertas Balsys, kuris, atsi
stojęs ant kėdės, lazda atsi
rėmęs į stalą, gyvai ir įdo
miai pravedė varžytines.

s.v. Jūras Kovalskis 

nuleisti į vandenį, o paskui 
atlikti visą eilę pratimų - 
valtį apversti, atversti, išpi
lant vandenį iš jos, buriuoti 
prieš vėją ir t.t. Pratimus 
sesės, lydimos linksmo juo
ko, atliko geriau ar blogiau, 
bet su pasiryžimu. Jos žino, 
kad įsigyti specialybę, turės 
dar nemažai darbo įdėti.

Kaziuko mugėje Audronė Kovalskienė su rankdarbiais

Ėjo skautas iškylauti..
Kovo 11-12 d.d. Baltijos 

tunto skaučių Žuvėdrų ir 
skautų Lokių skiltys, drauge 
su vyčiu Jonu, Mindaugu ir 
Rika išvyko pasidairyti po 
Budawang kalnus. Entuzi
astingai nusiteikę, susitikom 
Lietuvių Klube, ir iš ten, 
mašinom patraukėm pajū
rio link. Nusileidę nuo 
’’Clyde” kalno, pasukom 
vieškeliais šiaurėn, prie 
Karvelidės (Pigeon House) 
kalno ir mūsų žygio pra
džios. Pastatę mašinas žalioj 
aikštelėj, šalia lėtai tekančio 
upelio, sukišę kojas į jo van
denį, pavalgėm pietus, pasi- 
krovėm kuprines ir pradė
jom žygį į mūsų tikslą - ’’Pi
lies” (The Castle) kalną, ku
rio viršukalnėj tikėjomės

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

Kiti gegužinės dalyviai 
plaukiojo po ežerą baidarė
mis arba žaidė vandeny, o 
du - mėgino vėliausią van
dens sportą - ’’Windsurfing”.

Gegužinė tęsėsi iki vėlaus 
vakaro ir tik saulei nusilei
dus pavargę skautai ir tėvai 
grįžo namo.

R.d.

pernakvoti, o sekančią dieną 
grįžti atgal.

Kalno pavadinimas atitiko 
jo išvaizdai - jis ir atrodė 
kaip pilis. Kad pasiekus jo 
viršukalnę, reikia keliaut į jį 
taku apie 4 km., kol prieini 
pakriaušę; per tą laiką pa
kyli apie 500 metrų. Po to 
eini pagal uolas dar kokį 1,5 
km., kol prieini statų šlaitą - 
tai vienintelė vieta, kuria 
gali į šią ’’pilaitę" įkopti be 
virvių. Užlipus šlaitą atsi
randi ant šiokios tokios 
lygumos ir iš ten,* uolomis, 
karstaisi dar kokius 200 
metrų iki viršūnės. Deja, šis 
planas nepavyko dėl kelių 
priežasčių.

Diena buvo karšta. Ky
lant į kalną, nešant didžiules 

Iškylaujant Budawang kalnuose
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kuprines buvo sunkus ir 
troškinantis darbas. Priėjus 
pirmą pakriaušę sustojom 
ilgesniam laikui - pailsėti- ir 
pasigrožėti puikiais vaiz
dais. Čia sustoję nutarėm 
pasitikrinti kiek liko van
dens. Pasirodo, kad per 1.5 
valandos sunaudojom ket
virtį nešamo vandens (skau- 
tai-tės nešėsi po 4 litrus, vy
čiai - po 6). Pasitarę, grįžom 
atgal, nes pabijojome, kad 
gali mums pritrūkti van
dens, nes diena buvo labai 
karšta,o esant sausros metui 
visi kalnų upeliai ir šaltiniai 
jau buvo išdžiūvę. Dar kiek 
pasivaikščioję, grįžom atgal 
prie mašinų.

Tą vakarą įsirengėm sto
vyklą, pavakarieniavę susė
dom aplink žvakutę (laužo 
nekūrėm dėl didelio gaisro 
pavojaus) ir pasidalinom 
dienos įspūdžiais. Naktis 
nepraslinko be nuotykių. 
Vidurnakty mus prikėlė 
nežmoniškas brolio Rikos 
balsas. Žiūrim, Rika veja iš 
savo palapinės įsidrąsinusį 
oposumą. Atrodo, kad tam 
gyvuliukui buvo šalta ir jis 
nutarė prie jo prisiglausti ir 
pasišildyti...

Sekantį rytą, pabudę 
drauge su kukabarom, susi
pakavom ir apsišarvavę 
vandeniu nutarėm dar kartą 
aplankyti ’’pilaitės” papėdę. 
Šį kartą iš antros pusės. 
Šiandieninė kelionė buvo 
daug lengvesnė ir įdomesnė, 
nes neteko su savim tempti 
sunkių kuprinių, tik vandenį 
ir virves. Skautai-tės gavo 
daug progų palaipioti po uo
las ir palandžioti po vėjo iš
pūstus urvus.

Praleidę ten pusdienį, nu
sileidom prie Clyde upės ir 
radę, nors ir neperdaugiau- 
siai vandens, pasimaudėme. 
Nuotykių atsirado ir čia - į 
smėlį įklimpo brolio Jono 
mašina, ir teko gerokai vi
siems pasitrampyti kol ją iš- 
stūmėm ant kieto pagrindo.

Vakarui artėjant, sėdom į 
mašinas ir geroj nuotaikoj 
patraukėm atgal į Canberrą.

M.M.
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Buvo gera gegužinė..

Per šiemetines Velykas 
PU S-gos Canberros sky
rius suruošė Jaunimo Die
nas Canberroje. Ta proga 
jaunimo vadovai prašė 
skautų, kad tuntas prisidėtų 
prie jų parengimų ir atkeltų 
skautų tradicinę Atvelykio 
gegužinę į Velykų sekma
dienį. Skautai sutiko.

Velykų rytas prašvito 
debesuotas, paniuręs. Dieną 
prieš tai lynojo, ir Velykų 
sekmadienis, atrodo, nieko 
gero nežadėjo. Bet oras tai
sėsi ir apie 2-rą vai. popiet 
Rasirodė saulutė ir atšilo.

fetoli Mt. Stromlo kalno, 
pušyno aikštelėje, pradėjo 
rinktis skaūtai-tės, jaunimo 
sąjungos nariai, tėveliai ir 
seneliai - net nepastebė
jome, kai miško aikštelėje 
atsirado apie 40-50 žmonių.

Girdisi šnektos, vaikų šū
kavimas, prasideda
žaidimai. Inžinierius Romas 
ištiesė tinkliniui tinklą, atsi
rado margučių ritenimo lo
veliai. Tik skautukai, su laz
domis rankose, kažko neri
maudami sukinėjasi apie 
vyčius ir kitus vyresniuo
sius. Paaiškėjo, kad jie nori 
iššaukti ’’senius”, parungty
niauti su jais ’’čižiko” žaidi
me.;/.

”Ką padarysi, reikia vai
kus pamokinti!...” - nutarė 
"seniai”. ’’Senių” specas, 
brolis Mopsis, tuoj paruošė 
aikštę ir "čižikas” jau skren
da... Bet seniams greitai pa
aiškėjo, kad žaidimas ne-
vyksta pagal planą, tad pa
keista taktika: ”Kad vaikai 
neužsigautų, reikia leisti 
e'ems laimėti!...” Taip ir 

uvo, tik neatrodė, kad jau
nuoliams reikėjo ’’senių” pa
galbos!

Tuo tarpu kiti pradėjo 
mėtyti tinklinio kamuolį, kai 
mažiausieji spietėsi prie 
margučių ritenimo, aikštės 
pakraštyje sėdint vyresnie
siems, stebint jaunuosius, 
šnekučiuojant ir vaišinantis.

Vaizdas puikus! Graži pu
šyno aikštelė, šūkauja, be- 
žaidžią vaikai ir jaunuoliai... 
Tikrai, jei nebūtų šalia aikš
tės pristatytų automobilių, 
scena galėjo būti iš pirmųjų 
Pietario ’’Algimanto’’ pusla
pių.

Staiga subruzdėjo, sukru
to jaunieji - ateina Velykų 
Bobutė!.. Su skarele ant 
galvos ir dideliu krepšiu 
rankoje pamažu artinasi 
bobutė - p. Valiukevičienė. 
Jos malonus veidas šypsosi, 
o vaikų akys žiba: kiekvie
nam vaikui po margutį, o jie 
bobutei - dainelę...

Į vieną aikštės kampelį 
renkasi žmonės - ten išsta
tyta margučių parodėlė. Jų 
daug ir kokie gražūs!.. Tei
sėjais paskirti jaunimo sve
čiai iš Melbourne - Birutė ir 
Saulius. Jų darbas - atrinkti 
gražiausius iš gražių - nepa
vydėtinas.

Jau pavakarys, kuone lai
kas užkąsti, bet kas tai su
šuko "kiaušinių nemėtėm!” 

n

f t ■'

A.A. 
ALGIRDUI IVINSKIUI 

mirus, jo žmoną Jūratę, dukras Vidą ir Mariną bei visus 
artimuosius giliai ir nuoširdžiai užjaučiame.

Tamara ir Benius Vingiliai 
Eugenija Bliokienė

’ 1 Mušu Pastogė Nr. 17.1983.5.2. n»l R

Ir štai jau stovi dvi eilės, 
viena prieš kitą. Pradeda 
’’skraidyti” kiaušiniai ir eilė 
nuo eilės vis tolsta. Kaip vi
suomet - pradėta virtais, už
baigta žaliais kiaušiniais. 
Visiems patiko - buvo daug 
pokštų ir juoko.

Iškyla dviračiais
Canberros miestas turi 

labai geras sąlygas dviračių 
kelionėms. Miestas yra iš
raižytas dviračių takais, ku
riais dviratininkai gali sau
giai, netrukdomi automobi
lių, aplankyti gražiuosius 
Canberros parkus, ežerą ir 
tautinius paminklus. Can- 
berriškiai šiais takais pasi
naudoja suruošdami dvira
čių iškylas.

Jų vėliausia buvo suruoš
ta kovo 26 dieną. Prie Lie
tuvių Namų susirinkę skau
tai buvo paskirstyti į dvi 
grupes - vilkiukų - paukšty
čių ir skaučių, kurios išva
žiavo Burley Griffin ežero 
linkui.

Vilkiukai ir paukštytės, su 
vadovu broliu Ridu prieša
ky, greit pasiekė Canberros 
miesto centrą ir tęsė kelionę 
paežere, pravažiuodami 
Meno Galeriją, Tautinę 
Biblioteką ir Parlamento 
Rūmus. Kelionės paįvairini

Savais reikalais
(LAIŠKAI REDAKCIJAI)

Gerbiamas Redaktoriau,

Pasinaudodamas jūsų pa
geidavimu išgirsti skaityto
jų nuomonę noriu padaryti 
keletą pastabų dėl mūsų pe
riodinės spaudos turinio. 
Prisipažinsiu, kad gavęs 
laikraštį pirmiausia skaitau 
paskutinį puslapį ieškoda
mas informacijos, po to ieš
kau skaitytojų laiškų. Tik po 
to atkreipiu dėmesį į kitas 
laikraščio dalis^ipie kurias ir 
noriu čia komentuoti.

Mes kryžiuojame savo 
jaunimą nekalbantį lietuviš
kai, bet ar galime juos labai 
kaltinti, kada ir mūsų vy
resnieji vartoja tokią kalbą, 
dėl kurios Jablonskis galėtų 
karste apsiversti. Kaip su- 
Erasti tokį sakinį: ’’Šiandie 

aigus savaitgalio mokyklas 
arba po keletą lituanistinius 
kursus, toliau lituanistinis 
švietimas ir užsibaigia” 
(”M.P. NO. 14. 11.4.1983). 
(Kur čia klaida? Red.) O to
kių pavyzdžių yra labai 
daug.

Žinios apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą skystos. 
Atrodo, kad jos neatitinka ir 
esamos padėties. ’’Mūsų 
Pastogėje* No. 11 21.3.1983 
skaitome, kad Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba, ruošdamasi 
P.L.B. Seimui Čikagoje, siū
lo į dienotvarkę įtraukti šį

Pavalgėm. Sutemo. 
Sukūrėm laužą ir ji rateliu 
apstoję uždainavom. Skam
bėjo miškas nuo lietuviškos 
dainos. Tik apie 9 vai. vaka
ro išsiskirstėm namo.

’’Gera buvo gegužinė, ge
rų skautų ruošta...” Vely
kaičių mėtyme iš jaunesnių
jų pirmą vietą laimėjo Do
vydas su Danium, o iš ’’se
nių” - geologas Kazys ir ag
ronomas Geoff.

s.v. Jūras Kovalskis 

mui sustota Westono parke, 
kur buvo progos pažaisti 
medžių pilyse ir kitokiuose 
įrengimuose vaikams. 
Toliau kelias vedė pro gene
ralgubernatoriaus reziden
ciją į susitikimo vietą - Aka
cijų Įlanką ežero pakrantėje. 
Po poros valandų kelionės, 
padarę apie 20 km., vilkiukai 
ir paukštytės pasiekė tikslą, 
kur jų laukė tėvai.

Žuvėdrų skiltis, vedama 
gero bičiulio, p. Geoff Howe, 
vykdė ilgesnę ir sunkesnę 
kelionę. Privažiavę ežerą, 
jos pasuko į kitą pusę, pro 
naujai statomus parlamento 
rūmus ir išvažinėję ambasa
dų rajoną, grįžo prie ežero, 
pasiekdamos rinkimosi 
vietą.

Palyginti, šių dviejų gru
pių iškylos buvo malonus 
pasivažinėjimas, nes trečia 
grupė - Lokių skiltis - turėjo 
rimtą ir sunkią kelionę. Ve
dami brolio Jono Šliogerio, 

punktą: "P.L.B. ir VLIKo 
santykių išryškinimas, su- 
normalizavimas ir veiklų 
derinimas. Šiam reikalu iš
spręsti K. V-ba siūlo... suda
ryti komisiją, kuri tartųsi su 
VLIKo atstovais ir bandytų 
tą ’’impasse”, kuris dabar 
egzistuoja, , išnarplioti”. 
Skaitant mūsų spaudą, ir čia 
aš nedarau išimčių, atrodo, 
kad ten jokių nesutarimų 
nėra. Panašiai yra su L.K.B. 
Kronikos leidimu. Išskyrus 
trumpą straipsnelį ”M.P.” 
No. 9 7.3.1983, kuris vietoj 
paaiškinimo sukėlė tik dau
giau abejonių, mūsų spau
doje nieko nebuvo.

Pasigendu žinių iš Lietu
vos. Be Lietuvos mūsų vei
kimas užsienyje yra bepras
miškas, o apie ją mes taip 
mažai žinome ir dar mažiau 
dalinamės laikraštyje. Apie 
naftos išsiliejimą Klaipėdoje 
ir Lietuvos pajūrio užterši
mą Australijoje buvo žino
ma po poros savaičių, bet 
truko keletas mėnesių, kol 
maža žinutė pasirodė mūsų 
spaudoje. Apie tai, kad 
Klaipėdoje nebuvo pačių 
elementariausių priemonių 
nuo tokios nelaimės apsi
saugoti ir su ja tvarkytis, 
mūsų spaudoje nė žodžio.

Ar dėl šaltinių nepatiki
mumo ar dėl kalbos nepa
kankamumo žinutės paimtos 
iš vietinės spaudos įgauna 
visiškai kitą atspalvį. ”Vik- 
torijoje padegėlių šalpai su
rinkta apie 18 mil. dolerių, 
bet iš jų valstijos valdžia 8 
milijonus nusavino”. (”M.P.” 
No. 14 11.4.1983). Melbour
ne laikraštyje ’’The Age”, 
kuris yra laikomas vienu iš 
rimčiausių dienraščių Aus
tralijoje, 13.4.1983 laidoje 
penktame puslapyje rašo
ma: ”A $ 24 million payout 
announced yesterday for 
bushfire victims could be

skautai ruošiasi dviratininko 
specialybei ir jų iškyla buvo 
virš 70 km. po Canberros 
apylinkes. Dviračių takų čia 
nebeužteko - reikėjo važiuo
ti vieškeliais, kur važiavi
mas yra daug sunkesnis ir 
pavojingesnis.

Susitikimo vieta buvo prie 
pušyno, Urriara ir Coppin 
kelių sankryžoj. Į ją broliai 
turėjo dviračiais atvykti iš 
visų Canberros kampų. Va
dovas pirmiausia patikrino 
dviračius, ypač stabdžius. 
Bet inspekcija praėjo gerai.

Pradžioje, nors kelias 
buvo kalvotas, buvo paly
ginti nesunkus, bet perva
žiavus Murumbidgee upę 
teko gerai ’’padirbėti”, kol 
pasiekė kitą upės krantą. 
Grįžtant, ilgas, kalnuotas 
pasikėlimas nuo Cotter į 
Canberros pusę išbandė 
skautų jėgas ir pasiryžimą, 
bet nuovargis buvo nugalė
tas ir susitikimo vieta pa
siekta numatytu laiku.
Iškyla baigta iešmine ir 

žaidimais.
R.D.

Žinelės
SKAUTIŠKOS SPAUDOS 
BELAUKIANT

jj;

Jau išėjo iš spaudos pir
mieji trys šių metų Skautų 
Aido numeriai - įdomūs, 
gausiai iliustruoti. Juose 
nemažai žinių ir iš LSS Aus
tralijos rajono. Oro paštu 
užsakytas žurnalas jau yra 
mus pasiekęs.

the last relief money they 
receive”. Vėl ”M.P.” No-14 
žinutė apie V. Gerulaitį pra
neša, kad jis buvo išteisintas 
neturint įrodymų. Australų 
spauda ir radijas pranešė, 
kad prieš jį byla nutraukta 
dėl nepakankamų įrodymų. 
Yra didelis skirtumas.

Mirusiuosius paminėti 
reikia, bet ar būtina rašyti, 
kad velionis gimė neturtingo 
/ vidutinio / pasiturinčio 
ūkininko šeimoje, ėjo į pra
džios mokyklą, baigė ketu
rias / šešias klases/ gimna
ziją, buvo pašauktas į ka
riuomenę ir tarnavo pėsti
ninkuose /kavalerijoje/ 
artilerijoje, baigęs moko
mąją kuopą pasiliko liktiniu 
"kariuomenėje /tarnavo paš- 
te/geležinkeliuose/ polici
joje iki Lietuvos okupacijos. 
1944 metais karo audrų / li
kimo buvo nublokštas / pa
sitraukė / pabėgo į Vokieti
ją, kur gyvendamas Det- 
moldo / Scheinfeldo. / 
Kempteno stovykloje akty
viai / gyvai dalyvavo lietu
viškoje veikloje. 1947/8/9 
metais vienas / su šeima at
vyko į Australiją ir atidirbęs 
prievolę stiklo fabrike / ply
tinėje / prie cukrinių švend
rių kirtimo įsidarbino aus
tralų firmoje, kur sąžiningai 
/ kruopščiai dirbdamas 
įsigijo savo bendradarbių 
pasitikėjimą. Prie to dar 
pridedamas velionio šeimos 
padėtis, įsigytas gražus / 
patogus / modernus namas 
gražiame priemiestyje ir 
paminėjus jo dalyvavimą / 
nedalyvavimą bendruome
nės veikloje, laidotuvėse 
dalyvavusių skaičių, paly
dinčio kunigo, sakiusių pra
kalbas ir šermenis suruošu- 
sio / užpirkusio asmens pa
vardes gauname standartinį 
nekrologą. Paduodamos ži
nios, kurios artimiesiems ži
nomos, o nepažįstamiems 
nereikšmingos, nebent kai 
kurių smalsumo pasotini-, 
mui.

Yra išėjęs ir akademikų 
skautų-čių žurnalo, Mūsų 
Vyčio, š.m. numeris pirmas. 
Jame irgi nemažai žinių iš 
mūsų akademikų veiklos.

Žinoma, užsisakiusiems 
žurnalus paprastu paštu jų 
dar teks palaukti. Tnf.

APDOVANOTAS
RAJONO VADAS

LSB Vyr. Skautininko 
įsakymu Nr. 96, skelbiama, 
kad LSS Australijos Rajono 
vadas, s. Albinas Pocius, 
balandžio 8 d. apdovanotas 
Lelijos ordenu. Inf.

AUKOS LIETUVIŲ 
SKAUTYBĖS FONDUI

Vietoj gėlių, Liet. Skau- 
tybės Fondui, pagerbiant 
a.a. jaun. skautę Kristiną 
Nagulevičiūtę, aukojo:

Po $ 10 - E. ir L Jonaičiai, 
M. Petronis, B. ir V. Barkai.

$ 5 L. Veteikienė.

LS Fondo įgal., 
* Viktorijos egzilų skautų 
stovykla įvyko balandžio 
15-18 d.d. Lietuvius skautus 
egzilų komitete atstovavo 
v.s. Henrikas Antanaitis, 
Andrius Vaitiekūnas ir 
Loreta Čižauskaitė.

Tą patį būtų galima pasa
kyti ir apie daugumą apra
šymų—reportažų apie
minėjimus / koncertus / pa
sirodymus, kurių autoriai 
nepasitenkina ne tik ad 
nauseum išvardinimu kiek
vienos dainos, eilėraščio, šo
kio ir jų atlikėjų, bet jaučia 
pareigą apie j'uos ir komen
tuoti, neužmiršdąmi pami
nėti, kad publika su užside
gimu / susidomėjimu / ma
lonumu išklausė mums arti
mų / gerai žinomų / gerai 
pasiruošusių atlikėjų išpil- 
dančių mūsų taip gražias / 
neužmirštamas/ spalvingas 
/ Jausmingas dainas, eilė
raščius, sokius. Reikėtų 
skirti tiesioginį reportažą 
nuo recenzijos, nes ne visi 
pasirodymai būna verti re
cenzijos. Yra skirtumas tarp 
mūsų mėgėjų—menininkų 
pasirodymų su naujais re
pertuarais, ar visų metų ap
žvalginiais koncertais ir jų 
proginių dalyvavimų minė
jimuose kviečiant įvairioms 
organizacijoms.

Nors visos minėtos iš
traukos yra iš ’’Mūsų Pasto
gės”, bet padarytos pasta
bos tinka daugumai mūsų 
spaudos užsienyje, kitiems 
laikraščiams galbūt net 
daugiau negu ”Mūsų Pasto
gei”.

Su pagarba

J. Mašanauskas

Mirga Bankaitytė, žinoma 
kanklininkė, H-jų Pasaulio 
Lietuvių Dienų metu Či
kagos Cultural Center teat
re duos kanklių muzikos re
čitalį.

*
Pasaulio lietuvių dailinin

kų parodoje, kuri bus H-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Čiurlionio galerijoje, ir 
kuri pasižymės savo aukšta 
kokybe, dalyvaus 37 daili
ninkai iš 7 kraštų. - -
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Skaitytojai pasisako
Gerb. p. Redaktoriau,

Jau antri metai tąsomės 
su kai kuriais mūsų sporto 
klubų vadovais, kurie bando 
įrodinėti mūsų (sportuojančio 
jaunimo įnašą bendruome
nei ir išeivijos lietuvybei 
bendrai. Tarp gausybės šiuo 
klausimu laiškų, atsakyda
mas į (vk) priekaištus spor
tininkams, pasisakė ir mūsų 
sporto veteranas L. Baltrū
nas, iškeldamas sportininkų 
nuopelnus ir jų ambasado- 
rystę Lietuvai. Iš tiesų gali
me didžiuotis tokiais sporto 
idealistais, kokiu yra L. Bal
trūnas. Deja tikrovė rodo 
visai ką kitą.

Pasirinkdami emigraciją, 
įvairiomis progomis garsi- 
nomės, kad darysime viską, 
idant išaugintumėm jaunąją 
kartą, kuri būtų persiėmus 
mūsų tautiniais idealais ir 
tęstų kovą už Lietuvos lais
vę. Ta dingstimi greta kitų 
buvo sukurtos ir lietuvių 
sporto organizacijos. Tikė
jomės, kad tuo būdu jauni
mas išlaikys tarpusavį soli
darumą, tautinę sąmonę ir 
idealizmą. Tačiau mūsų su
dėtos viltys nepasiteisino. 
Staiga išryškėjo, kad mūsų 
sportuojančiam jaunimui 
vadovauja (nors ne visur) 
gerokas būrys įvairių prisi
taikėlių (oportunistų), kurių 
tautinis idealizmas gerokai 
išsekęs arba jo visai nėra. 
Ko patys tokie vadovai ne
turi, aišku, negali perduoti 
nei mūsų jaunimui. Nenau- 
jiena, kad kai kuriems spor
to klubams jau vadovauja 
.australas arba lietuvis vien 

iš pavardės, pasiruošęs savo 
klubą bet kada pervesti pas 
australus. Tad nėra ko ste
bėtis, kad bendruomenė 
nusivylusi mūsų sporto klu
bais ir abejoja jų misija iš
laikyti lietuvybę sportuo
jančio jaunimo tarpe.

Pasirinkimas Lietuvos 
okupanto kelionių agentūros 
vykti į Pasaulio Lietuvių 
Dienas, yra akivaizdus įro
dymas mūsų sporto vadovų 
oportunizmo, o kartu ir šio 
didžiojo laisvų lietuvių sąs
krydžio suniekinimas.

Kodėl šie keli prisitaikė
liai taip neatlaidžiai ir be
atodairiškai kovoja naudotis 
tik šios agentūros paslaugo
mis? Gal tikimasi sutaupyti 
sportininkams išlaidų? Var
gu, nes kiek žinoma, per šią 
agentūrą vykstantieji su
mokės keliasdešimt dolerių 
daugiau negu per bendruo
menės pasirinktą agentūrą. 
Gal norima paremti lietu
višką biznį? Gal būt. Bet jei 
šio biznio savininkas yra ge
resnis lietuvis, negu biznie
rius, pamatęs kad savo įsi
kišimu sukiršino bendruo
menę, padarytų iš to gar
bingas išvadas. Deja to ne
buvo padaryta. Įtampa 
vyksta toliau ir daro gėdą 
visai mūsų bendruomenei. 
Keli asmenys,, remdamiesi 
vien savo asmeniškais iš
skaičiavimais, pastatė mūsų 
bendruoamenės vyriausius

organus prie gėdos stulpo, 
ignoruodami ir nepaisydami 
jų nutarimų, ir pavadinę vi
sa tai "bendruomenės liga”.

Šie mūsų bendruomenės 
irimo simptonai, palietę pa
čią jautriausią mūsų bend
ruomenės dalį - jaunimą, tu
rėtų būti sustabdyti bet 
kuria kaina. Įrodinėjimas, 
kad tokius nutarimus pada
rė patys klubų nariai, pasi
rinkdami minėtą agentūrą, 
yra tik išsisukinėjimas. Mes 
gerai žinome, kiek šie jauni 
žmonės orientuojasi mūsų 
tautiniuose reikaluose. 
Paprastai nubalsuoja, kaip 
vadovai pasiūlo. Taip buvo 
ir šiuo atveju. Todėl negali
me ramiai žiūrėti, kaip šie 
prisitaikėliai elgiasi su mūsų 
vaikais, juos bandydami at
riboti nuo bendruomenės ir 
ją sukompromituoti. Šį pro
cesą galima sustabdyti tik 
radikaliomis priemonėmis. 
Prasidėjęs pasimetimas ir 
irimas jaunimo tarpe, gresia 
mūsų bendruomenės atei
čiai, ko kai kurie sluoksniai 
greičiausia ir siekia.

Susigrąžinti sporto klubus 
į jiems deramą vietą bend
ruomenėje, atsakomybė- 
visu svoriu krenta mūsų 
bendruomenės vadovybei, 
pradedant Krašto Valdyba, 
baigiant apylinkės valdybo
mis. Šiame reikale negali 
būti jokių ’’nepatogu” ar 
išsisukinėjimų. Buvusi 
Krašto Valdyba, suvažiavi
me gavusi pilną mandatą, 
neparodė ryžto savo autori
tetu įsikišti ir įsišokėlius su
drausminti. Sporto klubus 
jiędeįsiant reikėtų perorga- 
nizucrti, surandant jiem nau
jus vadovus, kuriems dar 
tebėra nesvetimas tautinis 
idealizmas ir mūsų tautiniai 
principai. O kad tokių žmo
nių dar savo tarpe turime, 
akivaizdžiai įrodė Adelaidės 
sporto klubas "Vytis”, pasi
priešinęs prisitaikėlių už
mačiom. Geriau turėti neor
ganizuotą jaunimą, negu jį 
organizuotai nuvesti į klys- 
kelius. v. Norvaiša

Įsitikinau, kad ’’Varpo" 
Valdyba susideda iš jaunes
nės kartos ir visi per posė
džius kalba tik lietuviškai: 
kad ’’Varpo” klubo vadovai 
laikosi Įdubo įstatų, kur 
6-me paragrafe sakoma, kad 
klubo veikla nesiriboja tik 
sportine veikla, bet apima ir 
klubo narių auklėjimą, kaip 
visuomeniniu, kultūriniu, 
taip ir tautiniu atžvilgiu.

Tam įgyvendinti varpie
čiai lanko savaitgalio mo
kyklas, dalyvauja per dide
les šventes su vėliava lietu
vių pamaldose, stoja į Mel
bourne organizacijų valdy
bas; per treniruotes kalba 
lietuviškai, ką aš pati įsitiki
nau; stengiasi pranešti 
sporto rezultatus kiekvieną 
sekmadienį per lietuvišką 
radio pusvalandį ir rodo pa
garbą Melbourne lietuviš
koms organizacijoms ir gra
žiai su jomis sugyvena.

Sportininkai, kurie nemo
ka kalbėti lietuviškai, jei 
nori toliau su ’’Varpu” žaisti, 
prašomi nors vienerius me
tus lankyti lietuvišką šešta
dienio mokyklą. Ir austra
lams treneriams tos pačios 
taisyklės taikomos. Harry 
Fowler, kuris šiuo metu tre
niruoja žemiau 18-kos metų 
berniukus, vienus metus, 
lankė šeštadienio mokyklą.

Šiais metais Melbourne 
sportininkai pasirašė ir pa-

siuntė Amerikos prezidentui 
R. Reagan ir Amerikos Se
natui peticiją, kad nutrauk
tų paramą Sovietų Sąjungai. 
Taip pat šių metų pradžioje 
sportininkai Melbourne City 
Square surinko 20 puslapių 
parašų, kad įvestų lietuvių 
kalbą į universitetus.

Mūsų varpiečiai dalyvaus 
PLB sporto šventėje, Jauni
mo Sąjungos suvažiavime ir 
oficialiai atstovaus lietuviš
ką sporto klubą Čikagoje, 
Lietuvių Dienose. Tas, žino
ma, dar sustiprins ateities 
vadovų lietuvišką įsiparei
gojimą ir lietuvišką veikimą 
Melbourne apylinkėje. Į 
Lietuvių Dienas ir visus pa
rengimus J.A.V., ’’Varpo” 
klubas dar atskirai siunčia 
savo atstovą - Saulių Balnio- 
nį.

Pusė Melb. šeštadienio 
lietuvių kursų susideda iš 
sportininkų. Visi dabartiniai 
sportininkai lankė arba 
lanko Melbourne lietuvių 
mokyklas. Sportininkai pri
klauso skautams, tautiniams 
šokiams ir sudaro Jaunimo 
Sąjungos vadovybę. Treni
ruotės vyksta lietuvių kalba. 
Net Albert Park stadione, 
prieš pradedant treniruotes, 
vyksta ekstra lietuvių kal
bos pamokos žemiau 14-kos 
metų berniukams, kuriuos 
treniruoja ir pamokas pra
veda Vytas Šalkūnas, su ku
riuo man irgi pačiai teko 
kalbėti. Australai, kurie lo
šia su ’’Varpu”, turi išmokti

1 Australijos 
Lietuvių Fonde

AUKOS A.L. FONDUI

Gerb. p. Redaktoriau

Tiek daug paskutiniu lai
ku Mūsų Pastogėje buvo ra
šyta apie sportuojanti jau
nimą, kad negaliu susilaikyti 
nepasidalinus, su maloniais 
skaitytojais apie man žino
mų sportininkų nuopelnus.

Dalyvaudama Melb. Liet. 
Dienų Komiteto posėdžiuose 
aš gėrėjausi ’’Varpo” sporto 
klubo pirmininko Viktoro 
Adomavičiaus raportais ir 
ižiaugiaus jo atsiektu spor- 
;uojančio jaunimo auklėjimu 
šautinėje dvasioje.

Žinoma, nepasitenkinau 
raportais ir pasikalbėjimais 
apie Melbourne sportininkų 
veiklą, norėjau pati įsitikin
ti. Nuvykau balandžio 12 d. į 
’Varpo” klubo Valdybos po
sėdį Lietuvių Namuose ir 
sekmadienį, balandžio 17-tą į 
Albert Park stadioną, kur 
zyko krepšinio komandų 
treniruotė.

A.a. Juozui Levickui 
Newcastle, N.S.W. mirus, jį 
pagerbdami, vietoj gėlių au
kojo A.L. Fondui šie 
asmenys:

Po $ 10 - A.D. Bajaliai 
(50), A.V. Balsiai (42), R.M. 
Lapinskai (110), J. Česnaitis 
(20), J. Statkus, M. Šeškus 
(50) ir P. Venckus.

Po $ 5 P. Brūzga (20 ir V. 
Kristensen (15).

Po $ 4 S. Klemenis (24) ir 
H. Zakarauskas (6).

Visi aukotojai iš New
castle, išskyrus p.p. A.V. 
Balsius iš Canberros.

A. Baltruko- 
niai (120), K. Kazlauskas 
(160), O. Kazlauskienė (20), 
P. ir G. Lazutkai (45), S. ir 
E. Lipčiai, V. Pažereckas 
(55), V. ir L. Petruševičiai 
(15), K. Prašmutas (151) ir 
A. ir A. Ramanauskai (59).

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Po $ 5 V. ir

V. Rekešius 
A.L. Fondo iždininkas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

A.a. Vytautui Kalvaičiui 
Melbourne mirus, jį pagerb
dami, vietoj gėlių aukojo 
A.L. Fondui

$ 20 K. ir T. Klupiai (75), 
Vic.

PAPILDOMOS AUKOS 
NUO GAISRŲ NUKENTĖ- 
JUSIEMS LIETUVIAMS 
VIKTORIJOJE

$ 760 Sydnejaus Lietuvių 
Bendruomenė

$ 100 N.N., Vic.
$ 50 G. Gasiūnienė, Vic.
A.L. Fondo Valdybos 

vardu nuoširdžiai dėkoju vi
siems aukotojams.

Vaclovas Rekešius 
A.L. Fondo iždininkas

AUKOS A.L. FONDUI

Pagerbdami Melbourne 
mirusią Martą Bučelienę, 
vietoj gėlių aukojo A.L. 
Fondui.'

Po $ 10 - Evangelikų Pa
rapijos Komitetas, J. ir M. 
Kemėšiai (37), A. ir A. 
Liubinai, Pr. Šemėnas (20) ir 
V. šeštokas.

Mūsų 
Pastogėje

.NAUJI
’’MŪSŲ PASTOGĖS”

SKĄITYTOJAI
S.A.
S.A.

A. KELERTAS 
M. GREBLIŪNAS

MŪSŲ PASTOGEI' 
AUKOJO

3O. Liutikienė WA $ 
V. Biveinis ACT $ 15
Canberros lietuviai 
(Pagerbdami a.a.

O. Andriuškienę) $ 430 
E. Kirby 
S. Kranas 
E.A. Sagatys 
D. Beriman
Canberros Liet. Klubas $ 20
J. ir J. Levickai 
V.M. Narušis 
Z.Z. Vičiuliai 
V. Jasiūnienė 
A. Papšys 
A. Švedas 
V. Rimkienė 
V. Brifingas
K. G.
A. Leveris
D. Bieri, M. Labutienė ir 
V. Labutis
E. Svirklienė 
K. Andruška 

,D.M. Šumskai 
A. Nekrašienė 
K. Šimkus 
J. Rapkauskas

VIC $ 10 
QLD$ 6 
QLD $ 10 
ACT $ 25

NSW $ 13
NSW $ 10
NSW $ 5
NSW $ 10
NSW $20
ACT$ 5

NSW $ 20
NSW $ 10
NSW $30
NSW $ 5

NSW $ 25
NSW $ 20
NSW $ 20
NSW $ 10
NSW $ 10

VIC$ 8
VIC$ 5

lietuviškai arba pereiti į kitą 
klubą!

Varpiečių duoklė bend
ruomenei yra didelė: Vikto
ras Adomavičius, ’’Varpo" 
klubo pirmininkas, 2 metus 
mokytojavo šeštadienio liet, 
mokykloje, buvo - Džiugo 
tunto tuntininkas, Krašto 
Valdybos narys, Bendruo
menės Valdybos narys. 
Klubo Valdybos narys, 
suruošė paskutinę sporto 
šventę. Birutė Prašmutaitė, 
Jaunimo Sąjungos vadovė, 
dirba su choru ir buvo Kraš
to Valdybos narė. Algis Ka
razija - sėkmingas režisie
rius, suruošė Jaunimo spek
taklį per praėjusias Lietuvių 
Dienas, skautas, šoka tauti
nius šokius ir praveda jau
nimo radijo valandėles. 
Narcizas Ramanauskas - bu
vęs tuntininkas. Vytautas 
Šalkūnas - treneris ir skau
tininkas. Rasa Statkuvienė - 
skautininke ir Varpo Valdy
bos narė. Leonas Baltrūnas - 
1 ietuvių sporto veteranas ir 
darbuotojas. Aktyviai talki
ninkauja ’’Varpo" klubo 
veikloje. Jis liet, fizinio auk
lėjimo ir sporto. įgaliotinis 
Australijoje ir sporto klubų 
Australijoje įkūrėjas, taip 
pat knygos ’’Lietuviai Spor
tininkai Australijoje” 
redaktorius. Albertas Bla- 
dzevičius - paskutinių Lie
tuvių Dienų Komiteto pir
mininkas ir buvęs ’’Varpo” ir 
ALFO pirmininkas. Algis 
Milvydas - Džiugo tunto 
tuntininko pavaduotojas ir 
Melb. Liet. Klubo Valdybos 
narys. Linas Prašmutas - 
Vyčių būrelio vadas. Valė 
Balnionienė - priklauso kro
nikos komitetui, tautinių šo
kių tėvų komitetui, ilgametė 

-’’Varpo” valdybos narė.
Manau, kad iš to paaiškės, 

kad sportininkai Melbourne 
yra lietuviškiausias ir akty
viausias jaunimo vienetas, 
vienintelis, paruošęs ateities 
vadovus bendruomenei.

Alisa Baltrukonienė

PRIERAŠAS. Spaudoje iš
kilusi polemika neužkliudo 
kokio atskiro sporto klubo, 
bet aiškinamasi sportinė 
veikla principe, kiek ji šian
die yra pozityvi lietuvybei. 
Gal yra sportinių vienetų, 
kurie šalia sportinių žaidy
nių dar deda pastangų jau
nųjų sportininkų tarpe pa
laikyti ir tautinę lietuvišką 
sąmonę. Tai maloni žinia, ir 
jeigu ir kiti sporto klubai 
parodytų panašių pastangų, 
kaip kad laiško autorės mi
nimas Melbourne ’’Varpas”, 
greičiausiai šita polemika 
niekad ir nebūtų iškilusi. 
Dar kartą tenka pabrėžti, 
kad priminimas principinių 
dalykų, kurie privalomi 
kiekvienam, kad būtų vertas 
lietuvo vardo, ir tų dalykų 
pasigedimas jokiu būdu ne
reiškia, kad tai yra koks 
nors puolimas. Red.

Č. Čekanauskas 
E. Augaitis 
D.S. Skoruliai 
L. Bučelis 
L.V.S. ’’Ramovė' 
A. Griškelis
Soc. Moterų D-ja Melb. $ 30 . . --------- 5

5 
5
5

WA$25
VIC$ 5

NSW $10 
VIC $ 10 
VIC $20 
VIC$ 5

P. Morkūnas 
Dr. S. Statkus 
V. Baltrukonis 
P. Burkys 
V.A. Jakštai 
A.L. Čeičiai

Mieliams aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

VIC$
VIC$
VIC$

NSW $ 
NSW $ 20 
NSW $ 20

’’Mūsų Pastogės" 
Administracija 
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Informacija
SKELBIMAS

Adelaidės Lietuvių Spor
to Klubas ’’Vytis” praneša, 
kad metinis - visuotinis klu
bo narių susirinkimas įvyks 
gegužės 22 d., 2 vai. Lietu
vių Namuose, 6 Eastry st. 
Norwood.

Numatyta dienotvarkė; 
susirinkimo atidarymas, 
prezidiumo kvietimas, man
datų komisijos sudarymas, 
pereitų metų visuotinio 
susirinkimo protokolo skai
tymas, pranešimai: pirmi
ninko, iždininko ir revizijos 
komisijos, naujos valdybos 
rinkimai, diskusijos dėl pra
nešimų, klausimai ir suma
nymai ir susirinkimo užda
rymas.

Visiems sportininkams ir 
nariams dalyvavimas priva
lomas.

ALSK’’Vytis” Valdyba

Nudžiugau sužinoji, kad Dr. Genovaitei Kazokienei 
paskirta JAV Liet. B-nės Kultūros Tarybos premija už 
moksl^veiklą ”M.K. Čiurlionio gyvenimas ir kūryba” ir 
kad josios darbas tapo taip aukštai įvertintas.
Mums Australijos lietuvėms moterims didelė garbė, kad 
to atsiekė viena iš mūsiškių. Nuoširdžiai sveikinu p. G. 
Kazokienę su gražiausiais linkėjimais

Ona Baužienė

GYVENIMAS MELBOURNE
BENDRUOMENĖS

, Svarbiausi Melbourne yra 
apylinkės valdybos rinki
mai, kurie ir šiais metais 
įvyko per metinį bendruo
menės susirinkimą, kovo 27 
d. Lietuvių Namuose. Daly
vavo 96 nariai.

Susirinkimui pirmininka
vo Stasys Stankūnavičius, 
sekretoriavo Aldona Butku
tė. Mandatų Komisiją su
darė: Antanas Ramanaus
kas, Juozas Kvietelaitis ir 
Eduardas Marganavičius. 
Po praeitų metų protokolo 
skaitymo ir patvirtinimo, 
bendruomenės pirm. Ričar-

- das Šemetas padarė išsamų 
pranešimą, kuriame jis tarp 
kitko prašė visų atkreipti 
daugiau dėmesio į ’’Baltic 
News” siekimus mūsų 
išlaisvinimo darbuose. Pa
aiškėjo, kad šių metų sausio 

' mėn. Japonija įsidėjo
straipsnį apie Lietuvą ir 
persispausdino kelis 
straipsnius iš ’’Baltic News”. 
Pirm.-R. Šemetas taip pat 
Eaminėjo lietuvių radio va- 

indėlių glaudesnį bendra
darbiavimą su visomis orga
nizacijomis. Pirmininkas iš
skaičiavo metų eigoje atlik
tus darbus ir padėkojo vi
siems Valdybai padėju- 
siems, o Valdybos nariams 
padėko už solidarų bendra
darbiavimą.

Sekė iždininko Antano 
Bajoro pranešimas; biblio
tekos administratoriaus Fe
likso Sodaičio pranešimas, 
kuriame jis paminėjo, kad 
Melbourne bibliotekoje da
bar yra 3000 knygų. Kon
trolės Komisijos pranešimą 
padarė Alisa Baltrukonienė.

Visi pranešimai buvo pri
imti, patvirtinta piniginė 
apyskaita ir užgirta Apylin
kės Valdybos veikla.

Balsų skaičiavimo metu, 
organizacijos padarė savo 
grane Šimus; Soc. Globos 

loterų Draugijos ryšininkė 
& Žilinskienė pranešė, kad 

elb. Soc. Globos Moterų 
D-jos ryšininkės pareigos 
prie Apylinkės V-bos buvo 
įsteigtos prieš dvejus metus
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Aną savaitę Sydnejuje 
lankėsi p.p. Šemetai iš Mel
bourne, dalyvavę savo gimi
naitės Kristinos Nagulevi- 
čiūtės laidotuvėse. Praleidę 
keletą dienų jie susitiko su 
senais bičiuliais, aplankė 
Liet. Namus, Mūsų Pasto
gės redaktorių. Kaip buvęs 
Melb. Apylinkės pirminin
kas p. R. Šemetas domėjosi 
vietine lietuvių veikla ir 
matėsi su Sydnejaus apyl. 
pirmininku p. Dr. A. Mau- 
ragiu.

♦ ♦ ♦

Sydnejaus lietuviams trė
mimų minėjimas rengiamas 
birželio 4 d. Syd. Liet. Na
muose. Minėjimą rengia 
Syd. Lietuvių Klubo Biblio
teka.
LIET. KNYGA

MELBOURNE

D.L.K. Vytenio Šaulių

SUSIRINKIMAS 
per visuotinį Apyl. 
susirinkimą siekiant per 
glaudesnį ryšį su Bendruo
menės Valdyba sudaryti 
•formalesnį pagrindą. Soc. 
Globos D-jos darbui, Melb. 
Apyl. lietuvių tarpe ir taip 
pat kad būtų bendruomenės 
nariams suteiktos palankes
nės sąlygos naudotis Drau
gijos teikiamais patarimais. 
P. Žilinskienė dar pasakė, 
kad šio tikslo siekiant Melb. 
Apyl. lietuviams buvo 
įsteigti du nauji Soc. Globos 
projektai: Socialinis infor
macijų patarnavimas lietu
vių kalba ir vienišų arba 
chroniškai sergančių senelių 
priežiūra. Norintieji Soc. 
Globos informacijų teikimo 
patarnavimu pasinaudoti 
turi skambinti tiesiog ryši
ninkei p. Žilinskienei arba 
darbo metu į Royal Mel
bourne ligoninę Social. Dep. 
skyrių.

Ponia Žilinskienė prašė 
visų kreiptis į Draugiją su 
naujom idėjom, su pasiūly
mais arba su žinia apie pa
ramos reikalingą bendruo
menės narį. Taip pat kvietė 
visus šiek tiek atliekamo 
laiko turinčius vyrus ir 
moteris prisidėti prie 
Draugijos darbo.

Danutė Baltutienė padarė 
pranešimą apie Švietimo 
Komitetą. K-tas buvo 
įsteigtas grynai iš gyvo rei
kalo padėti mūsų savaitgalio 
mokykloms, remti lietuvių 
kalbos kursus, nes dėl moki
nių stokos šiems kursams 
grėsė pavojus, kad viena 
klasė pradžioje šių mokslo 
metų bus uždaryta. Šis 
klausimas iškeltas Melb. 
Apyl. bendruomenės susi
rinkime praeitų metų spalio 
mėn. Per praeitus 10 metų 
mokyklos mokinių skaičius 
nukrito nuo 100 mokinių iki 
44, o šeštadienio lietuvių 
kursų - nuo 50 iki 19 mok. 
Tam bendruomenės V-ba ir 
įsteigė šį Komitetą, kuris 
rūpintųsi mokinių verbavi
mu į tas mokyklas, bei 
bendrai rūpintųsi švietimo 
reikalais, apimant ir Vasario 

Kuopos pirm. S. Lipčius 
Melbourne Liet. Bibliotekai 
paaukojo Algirdo Gustaičio 
išleistą istorinės Lietuvos 
žemėlapį LITHUANIA.

Jau anksčiau Melbourne 
Lietuvių Biblioteką rėmęs 
pinigais ir knygomis J. Viz
baras, šį kartą paaukojo 13 
vertingų knygų, tinkamų 
Australijos Lietuvių Fondo 
A. Krauso vardo Šaltinių 
Bibliotekai, ir $ 25 knygos 
įrišimui, už ką jam Fondo 
Valdybos vardu reiškiama 
nuoširdi padėka. Čia skel
biamas šių knygų sąrašas: 
Juozas Zikaras 1884-1944.40 
Wood-Cuts. Czeslaw Milosz 
— Epochos sąmoningumo 
poezija. Lietuvių moterų 
tautiniai drabužiai. Lithua
nian Art in Exile. Gražina 
Krivickienė - Viktoras Pet
ravičius — Dainos. V. Gu
delis — Baltijos jūra. Si
monas Daukantas — Rinkti
niai raštai. S.M. Slavočins- 
kis — Giesmės 1646. M.K. 
Sarbievijus — Miškų žaidi
mai. Sutartinės Daugiabal
sės Lietuvių liaudies dainos 
L L Končius — Medžio dro
žiniai gimtajam kraštui atsi
minti. B. Kviklys — Akade
minė skautija. Vytautas 
Ciplijauskas.

Visiems bibliotekos rė
mėjams nuoširdus lietuviš
kas ačiū.

Liet. Biblioteka 
Melbourne

PADĖKA

’’AUŠROS” Teatras dėkoja visiems už sveikinimus, 
dovanas ir gėles ir svečiams už tokį gausų atsilankymą. 
Taip pat nuoširdus ačiū mūsų draugams ir talkininkams 
už ištiestais pagalbos rankas su tokiu dideliu nuoširdumu.

’’Aušros”. Teatras
• ^.1-- <

16-tos gimnazijos klausimą, 
kuris buvo šaulių kuopos iš
keltas.

Į šį Komitetą įeina Tėvų 
K-to pirm. Dr. Zdanius, il
gametis mokytojas Bronius 
Gasiūnas, sekm. mokyklos 
vedėjas Algis Šimkus, šaulių 
kuopos atstovė - Laima Lip- 
kevičienė ir’ Melb. Apyl. 
V-bos narė jaunimo reika
lams - Danutė Baltutienė.

Komitetas dėjo pastangas 
per trumpą laiką pasiekti 
kuo didesnę dalį mūsų tau
tiečių. Naudojama buvo 
įvairūs reklamos būdai, 
nuolat tiesiog bombarduo
jant tautiečius žiniomis apie 
kursus per spaudą, per radio 
valandėlę, reklaminėmis an
ketomis, bei asmeniniais su
sisiekimais. Pasiekta labai 
gerų rezultatų: Liet. Kursai 
netik neprarado klasės, kaip 
buvo baimintasi, o atvirkš
čiai buvo sudaryta nauja 
klasė lietuviškai nemokan
tiems, kurioje šiandie yra 
net 18 mokinių. Iš viso Kur
suose mokosi dabar 49 
mokinia ir tai yra pats aukš
čiausias mokinių skaičius 
Ber paskutinius 5 metus, 

iais metais, ji galvoja, rei
kės didesnį dėmesį kreipti į 
sekmadienio parapijos 
mokyklą.

Danutė kvietė melbour- 
niškius, kurie įdomautųsi 
savo jaunimo siuntimu į Va
sario 16 . gimnaziją, kreip
tis į šį Švietimo K-tą, kuris 
stengsis sutelkti kiek galima 
daugiau žinių apie šią mo
kyklą ir perduos jas mūsų 
tautiečiams.

Liet, studijų komiteto 
vardu pranešimą padarė p. 
A. Brazaitis. Šis K-tas deda 
pastangų, kad būtų sudary
ta galimybė mūsų jaunimui 
studijuoti lietuvių kalbą

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 užkaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
ud 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 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 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

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

universitete. Peticijai para
šų vajus, jis pranešė, pratę
siamas iki birželio pabaigos.

P. A. Žilinskas padarė 
pranešimą sąžinės belaisvių 
reikalu.

Į naują Apylinkės Valdy
bą pirm. R. Šemetas prista
tė sekančius kandidatus: Bi
rutę Šaulytę, Algį Klimą ir. 
Bronių Gasiūną. Susirinki
mo metu sutiko kandidatuo
ti Dr. Jonas Kunca ir Jonas 
Zonius. Tai jie visi ir buvo 
išrinkti. Kandidatų į naują 
Apylinkės Valdybą nėra, bet 
Valdyba turi teisę prireikus 
kooptuoti kurį nors bend
ruomenės narį.

SVEČIAS IŠ EUROPOS

Sydnejuje užaugęs ir 
mokslus baigęs Romoje, da
bar Europos lietuvių vys
kupo A. Deksnio sekreto
rius, kun. Alfonsas Savickas 
atvyko aplankyti savo ma
mos, sesutės bei draugų 
Sydnejuje.
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Pagerbdami a.a. Joną 
Augutį vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame dvide
šimt dolerių. K. ir V. Bivei- 
niai. Ačiū.

Kontrolės Komisiją pa
tvirtino tą pačią, į kurią įei
na: Jonas Meiliūnas, Vaclo
vas Rekešius ir Alisa Bal
trukonienė. Garbės Teismą 
sudaro: kun. Pr. Vaseris, J. 
Petraitis ir VI. Jakutis.

Susirinkimas dėl išsamių 
pranešimų ilgai užsitęsė, 
taip kad klausimams ir su
manymams mažai laiko 
beliko.

Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

Alisa Baltrukonienė

MOTINOS DIENA
Sydnejuje Motinos Dienos 

pamaldos ir minėjimas 
įvyksta gegužės 8 d., sek
madienį, Lidcombe.

Gegužės 7 d., šeštadienį, 4 
vai. pamaldos už visas miru
sias motinas bus Lietuvių 
kapinėse Rookwoode. Tau
tiečiai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Kun. P. Butkus
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