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MASKVOS SIEKIAI
Prieš dešimtį metų, 1973, 

slaptame komunistų partijos 
Varšuvos pakto narių susi
rinkime Prahoje Brežnevas 
nedviprasmiškai prasitarė: 
Sovietų tikslas jau 1985 me
tais užvaldyti pasaulį. Jis 
taip pat pareiškė Somalijos 
prezidentui: mūsų siekimas 
perimti savo kontrolėn du 
didžiausius pasaulio aruo
dus, nuo kurių priklauso 
Vakarai — energijos šalti
nius Persų įlankoje ir mine
ralų išteklius Centrinėje ir 
Pietų Afrikoje.

Be alyvos laisvasis pasau
lis paliktų luošas, o be mine
ralų ir žemės turtų Vakarų 
pasaulio ekonomija ir gyny
ba susmuktų.

Reikia pripažinti, kad Ru
sija turi globalinę strategijų 
ir vieningą komandą, ko Va
karų pasauliui trūksta.

Daugumas nekomunisti
nių kraštų pagal savo geo
grafinę padėtį turi savo ži
nioj strategines sritis. So
vietai toli į priekį planuo
dami įžvelgia, kad perėmę 
savo kontrolėn Jungtines 
Tautas (UNO) jau dabar to
kius kraštuslaiko atstumtais.

1) Pietų Afrika, kontro
liuojanti strateginį jūrų ke
lią prie Afrikos pietų išky
šulio (Cape route).

2) Pietų Korėja, kurios ži
noję Korėjos sąsiauris ir 
Japonų jūra.

3) Taivanas arba Formo- 
za, kontroliuojanti Formo- 
zos ir Luzono sąsiaurius ir 
Pietų Kinijos jurą.

4) Čilė Pietų Amerikoje, 
valdanti Magelano sąsiaurį, 
Drake jūrą.

Neatrodo, kad mūsų poli
tiniai vadai skaitytųsi su re
alybe ir organizuotų laisvojo 
pasaulio strategiją.

Paskutinysis Kremliaus 
siekis yra pačios Amerikos 
Jungtinės Valstybės ir lais
vos kapitalistinės visuome
nės sunaikinimas.

Premija jaunimui!
Australijos Lietuvių Fondas skiria $ 500 premiją Aus

tralijos lietuvių jaunimui. Premija skiriama jaunuoliui-lei 
iki 30 metų amžiaus, kurie yra aktyviai įsijungę lietuvių 
bendruomenės veikloje.

ALB Krašto Valdyba kviečia visos Australijos lietuvių 
organizacijas, ypatingai jaunimo organizacijas, premijos 
vertus kandidatus parinkti. Kandidatai turi būti prista
tyti per vietos ALB Apylinkių Valdybas. Pristatant kan
didatą, pridėti jos-jo lietuviškos veiklos trumpą aprašy
mą, ypatingai 1983 metų veikla.

Kandidatui atrinkti AL Fondo pavedimu ALB Krašto 
Valdyba sudarė komisiją iš trijų asmenų: AL Fondo at
stovas Bronius Stašionis ir du ALB Krašto Valdybos na
riai: Juozas Maksvytis ir Benius Vingilis.

ALB Apylinkės Valdybos pristato kandidatus komisi
jai iki 1984 m. vasario 1 d. siunčiant šiuo adresu:

Dr. B. Vingilis, 22 Hilltop Ave., MT. PRITCHARD 
N.S.W. 2170

Premijos įteikimas parodo, kad jaunimas yra Įvertina
mas už jo įnašą į Australijos lietuvišką bendruomenės 
veikią.

ALB Krašto Valdybos vicepirmininkas

Ne kas kitas, o Leninas 
yra pareiškęs: mes turime 
sukomunistinti pasaulį, ap
supti Jungtines Amerikos 
Valstybes, ir jeigu po to ne
pasiduos, mes jas sunaikin
sime.

Labai neseniai vienas so
vietų kalbėtojas prasitarė: 
mūsų šalis yra militarinė 
mašina... mes galime būti 
primityvūs, bet mes iškilsi
me.

Rugsėjo 1 dieną visas pa
saulis sukrėstas pamatė, 
kokie jie privityvūs!

Bet ko galima tikėtis iš 
santvarkos ir valdžios, kuri 
iš barbariškumo nepakilo 
dar nuo 1917 metų. Per 
66-rius metus vidinės sker
dynės ir internacionalinis 
gangsterizmas tiesiog pasi
baisėtinas. Vien tik virš 20 
milijonų savų piliečių (vidu
tiniškai po 800 kasdien) su
šaudyta, sunaikinta arba 
pražudyta.

Šiandie laikoma virš mili
jono politinių kalinių kalėji
muose, priverčiamojo darbo 
stovyklose neįsivaizduoja
mose sąlygose ir pikčiausia- 
me klimate. Vergų stovyk
lose jie laikomi pusbadžiu 
verčiant rankomis atlikti 
sunkiausius darbus.

Sovietų Sąjungoje yra 
1976 koncentracijos ir naiki
namosios stovyklos, 273 ka
lėjimai politiniams kali
niams, 85 psichiatriniai ka
lėjimai disidentams.

Laisvojo pasaulio idealis
tinis jaunimas, apleisdamas 
mokyklas išeina nieko ne
girdėjęs apie Sovietų Są
jungoje gyvenimo klaikumą, 
apie sau lygaus neturėjusį 
sovietinį barbariškumą.

Sovietinė Rusija yra baisi 
tironija. Tam įrodymų yra 
pakankamai.

Iš tokio niekšiško fakto 
turėtume susidaryti esminę 
pamoką, kad komunistinis 
režimas, kuris pilnai patei-

sina ir priima beginklio ke
leivinio lėktuvo be skrupulų 
sunaikinimą, toks režimas 
nesuabejos sunaikinti ir be
ginklių tautų.

Šitas pranešimas turėtų 
deginti visų lengvatikių są
žines, ypač gero norinčio 
naivaus jaunimo, kurie kaip 
avelių bandos užpildo ’’tai
kos” demonstracijas.

(Freedom Lifeline 
vedamasis)

PLB Valdyboje
Dr. Tomas Remeikis, Pa

saulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos pirmininko 
pavaduotojas, pateikė ilges
nį liudijimą ir pareiškimą 
JAV Senato Užsienio Rei
kalų komitetui, vadovauja
mam sen. Charles Percy, 
apklausinėjime, įvykusiame 
Čikagoje 1983 m. lapkričio 9 
d. Dr. Remeikis pristatė 
JAV Kongresui vėliausius 
duomenis apie žmogaus tei
sių kovą Pabaltijo valstybė
se. Tuo pačiu metu, liudiji
mus pateikė lenkų, čekų, 
ukrainiečių, katalikų, žydų 
ir ortodoksų atstovai. Taip 
pat liudijo specialus JAV 
Valstybės Departamento 
patarėjas Edward J. Der- 
vinski.

Dr. Remeikis savo liudiji
me pabrėžė, kad Pabaltijo 
tautų žmogaus teisių judėji
me tautinių teisių klausimas 
dominuoja ne vien dėl to, 
kad jos turi nepriklausomy
bės tradicijas, bet ir dėl to, 
kad yra akivaizdi grėsmė tų 
tautų fiziniam ir kultūriniam 
genocidui.

Intensyvios KGB disiden
tų represijos prasidėjusios 
1979 metais labai išretino 
disidentų gretas ir šiandien

Amnesty International 
skelbia apie Sirijos saugumo 
organų piliečių persekioji
mus ir jų kankinimus per
žengiant žmogaus teises. 
Prieš saugumiečių sauvalia
vimą piliečiai neturi jokių 
galimybių nei pasiskųsti, nei 
apsiginti. Įtariamieji kalėji
muose laikomi be teismo 
mėnesiais ir metais, tardy
muose naudojamos sunkiau
sios kankinimo priemonės, ; 
daugelis nužudoma.

neaišku ar jų vietas užims 
kiti. Tačiau nėra abejonės, 
kad tautinio išsivadavimo 
judėjimas Pabaltyje pasi
reikš vienokioje ar kitokioje 
formoje ir ateityje, nes disi
dentinio judėjimo priežastys 
- tautinė ir religinė pries
pauda - nėra pašalintos.

Dr. Remeikis savo išva
dose siūlė, kad JAV vyriau
sybė sukonkretintų nepri
pažinimo politiką, pvz. rem- 
dama Europos Parlamento 
rezoliuciją iškelti Sovietų 
kolonializavimo Pabaltyje 
klausimą Jungtinėse Tau
tose. Taip pat pageidavo 
tarptautinių radijo progra
mų plėtimo ir tobulinimo, 
ypač tų programų turinio 
atžvilgiu.

PLB Valdybos spaudos ir 
informacijos komisija

♦**

Kanadoje priskaitoma arti 
25 mil. gyventojų. Kanada 
panašiai kaip ir Australija 
yra palyginamai pustuštis 
kraštas ir joje gali įsikurti ir 
gyventi keleriopai daugiau 
žmonių.

♦♦♦ .............

Reikia atsiminti, kad Siri
ja yra sovietų kontrolėje, 
tad nenuostabu, kad pagal 
sovietinius metodus nevar
žomai veikia saugumo orga
nai ir vartojamos kankinimo 
priemonės.

ŽINIOS
PASIRUOŠIMAI 

ŠV. KAZIMIERO
SUKAKČIAI

Amerikoje ruošiamasi šv. 
Kazimiero 500 metų sukaktį 
kuo plačiau paminėti. Nu
matoma ta proga išleisti ir 
visą eilę leidinių, jų tarpe li
teratūrinę antologiją, kurią 
rengia Alfonsas Šešplaukis- 
Tyruolis, o taip pat ir dailės 
albumą su atitinkamais ko
mentarais. Šį leidinį ruošia 
Paulius Jurkus. Jis kreipiasi 
į lietuvius dailininkus visa
me pasaulyje jam prisiųsti 
savo sukurtų kazimierine 
tema kūrinių reprodukcijų 
ar nuotraukų duodant pilną 
kūrinio metriką. Medžiaga 
siunčiama: P. Jurkus, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA.

TALKOS SUSIRINKIMAS 
SYDNEJUJE

Lietuvių ko-operatinės 
Kredito Draugijos "Talkos” 
Sydnejaus Skyriaus metinis 
narių susirinkimas šaukia
mas gruodžio 4 d., sekma
dienį, 2 vai. Lietuvių Klube 
Bankstowne. Tikimasi su
laukti atstovų .iš ’’Talkos” 
centrinės įstaigos.

Visi Talkos” nariai malo
niai kviečiami dalyvauti. Po 
susirinkimo bendri narių 
pašnekesiai ir vaišės.

’’Talkos” Sydnejaus 
Skyriaus Valdyba
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Karti tikrovė
Metų pabaiga čia pat. Kas 

šiais metais padaryta ar at
likta, jau žinome ir vargu ar 
ką daugiau įnešime. Bet vis- 
tiek galime sutikti, kad šie 
metai lietuvių gyvenime 
globaliniu atžvilgiu buvo 
labai turtingi, o ir mūsų 
veikloje nepaliko tušti, nors 
akivaizdžių ir konkrečių re
zultatų ir nesimato. Vis dėl 
to bent paliekame įsitikinę, 
kad šiandieniniame pasau
lyje bet kur įvykęs reikš
mingesnis įvykis tiesioginiu 
ar tolimu aidu pasiekia ir 
paveikia net tolimiausius 
pasaulio kampus, kas atsi
lieps jei šiandie, tai rytoj.

Nežiūrint to, vis tiek su 
skaudžiu kartėliu žvelgiame 
į šios dienos padėtį be reikš
mingesnio pragiedrulio. Juk 
kiekvienas stipresnis padir- 
ginimas sukelia didesnių 
impulsų išgyventomis nuo
taikomis. Tokio laukto at
garsio iki šiolei nesulaukėme 
ne tik iš PL Seimo atstovų, 
nei iš Jaunimo Kongreso 
dalyvių (iš jų daugiausiai ti
kėtasi!/, nei iš skautų jubi
liejinio sąskrydžio, nei 
pagaliau iš sportininkų, 
kurie prieš išvykdami la
biausiai garsinasi atstovaują 
šio krašto lietuvius ir la
biausiai pasireiškią lietuvių 
gyvenime.

Gaila ir dar kartą gaila, 
kad praėjus pusmečiui po tų 
didžiųjų, sakytume, pasaulio 
lietuvių parengimų pas mus 
viso to sujudimo iki šiolei 
nesijaučia. Atrodo, kad 
viskas praėjo kaip kokia lai
minga audra neužkliudžiusi 
mūsų, kur bendrai visi jau
čiamės prisidėję, bet nieko 
iš to nesulaukę.

Mūsų mielam kolegai
Dr. GYČIUI DANTAI, 

jo mylimam tėvui Aleksandrui Dantai mirus nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Lietuvių Gydytojų Draugija
Sydnejuje

A.A. 
ALEKSANDRUI DANTAI

mirus, broliui Vincui ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Liet. Klubo bibliotekos 
bendradarbiai

Mūsų buvusiam gyventojui
dipl. ekon. ALEKSANDRUI DANTAI 

mirus, jo broliui Vincui ir sūnui Dr. Gyčiui Dantai su 
šeima reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

Canberros Apyl. Valdyba

Buvusiam ALB Albury — Wodongos apyl. pirmininkui 
A.A.

ALEKSANDRUI DANTAI 
mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jo sūnų Gytį, 
brolį Vincą, visus artimuosius ir kartu liūdime.

Albury — Wodongos Apyl. Valdyba 
ir lietuviai

Tiesa, daugiau ar mažiau 
per spavdtįiačiū p. J. Janu- 
šaičiui) bent skaitydami 
mintimis išgyvenome anuos 
didžiuosius įvykius, bet ar 
tas turėjo bet kokio atgarsio 
į mūsų gyvenimą, iki šiol 
nepajutome.

Pagal lietuvišką patarlę 
"kalk geležį kol karšta” ti
kėtasi, kad mūsų atstovų 
anuose didžiuosiuose paren
gimuose dalyvavusių (o jų 
buvo virš dviejų šimtų!/ su
grįžus turės atgarsio ir 
mūsų vietinėje veikloje,^ 
gaila, tie lūkesčiai iki šiol 
nepasiteisino. Sakytume, 
galėjo važiuoti neribotai 
daugiau, bet viską gavus tik 
pasilaikyti savu nieko neiš- 
nešus ir neatidavus visuo
menei, yra lygu tas pats, 
kaip ir iš viso nedalyvavus.

Išskyrus pašalinius infor
matorius, mes turbūt nieko 
nebūtume girdėję apie PL 
Dienas Čikagoje, apie PLB 
Seimą ir visus kitus PLBD 
parengimus, labai šykščių 
žinių turėjome iš Jaunimo 
Kongreso, sportininkų išvy
kos ir 1.1.

Bet gal ne tiek informacija 
spaudoje, bet ypač dalyva
vusių pasireiškimas pačiame 
gyvenime būtų didelis įna
šas. Gaila, to nesulaukėme. 
Tiesa, spaudoje skaitėme 
pasisakymų apie pasireiški
mus mūsų atstovų PLB 
Seime, Jaunimo Kongrese, 
skautų stovykloje, net spor
tininkų iškilmėse, bet jiems 
grįžus iki šiolei nieko neju
tome, tarsi iš Australijos 
tuose didžiuosiuose pasauli
niuose parengimuose niekas 
nebūtų dalyvavęs. Tiesa, 
apie mūsiškius atgarsių iš 

kitur turime, nemažai gir
dėjome' ir vietinėje mūsų 
spaudoje, bet pasisakymai 
spaudoje ir gyvas pasireiš
kimas visuomenėje yra visai 
skirtingi dalykai. Nekalbant 
apie suliepsnojusią tautinio 
atsigavimo dvasią po di
džiulių PLB Valdybos pas
tangų Čikagoje, čia pas mus 
- Australijoje kaip buvo taip 
ir paliko nusistovėjęs nesu- 
draumstas vandenėlis: nei 
visuomeninis gyvenimas 
pagyvėjo, nei jaunimas pa
kėlė galvas, nei spaudoje 
parodyta kokio nors gaiva
liškumo, kokio tikėtasi.

Tiesa, aprašymų būta 
daug ir gana reikšmingų, 
bet... viskas vyko kažkur ki
tur Čikagoje, Kanadoje, už 
jūrų marių, ne pas mus. Ir 
mes palikome, kaip tas Pul- 
gio Andriušio aprašytasis 
snaudalis dirvonėly, kuris 
audrai siaučiant sau ramiai 
miegojo ir tik po audros pa
matęs vėtros nulaužytas ša
kas, atsibudęs stebėjosi - 
žiūrėk, audros būta!

Iš tiesų mes visi gyvena
me audros laikotarpy ir 
kiekviena diena atneša vis 
didesnių staigmenų, kurios 
užkliudo ir mūsų reikalus. 
Kas gali tokioje įtampoje 
snausti ar miegoti? Įvykiai 
vidurio Amerikoje ar Leba- 
none nėra mums svetimi 
reikalai: čia sprendžiamas ir 
mūsų likimas. Snaudžiant 
mes daug ką galime pramie
goti. Juo labiau jaunimas, 
kuris turį lemtingiausią 
sprendžiamą žodį.

Betgi nekalbant apie toli
mesnius - pasaulinius rūpes
čius, užtektų tik apsidairyti 
vietoje: PLB Lietuvių Die
nos, Jaunimo Kongresas, 
skautų sąskrydis neabejoti
nai įnešė didelio impulso ir 
ugnies tolimesnei veiklai ne 
vien tik jaunimui, bet ir 
kiekvienam lietuviui, kur jis

’’Šventos” sienos
ELTOS anglų k. spalio 

numeryje išspausdintas ve
damasis ”KA—747 ir ’šven
tosios’ Sovietų Sienos”, ku
riame rašoma, kad po Pietų 
Korėjos lėktuvo numušimo, 
sovietu valdžios atstovai 
pradėjo kartoti pasauliui, 
jog sovietų valstybės (’’na
tional”) sienos esančios 
’’šventos”:

’’Centro Komiteto narys 
Leonidas Zamiatinas, atsto
vaujantis Jurijų Andropovą, 
priminė reporteriams, kad 
’daugelis milijonų’ žuvo gin
dami 'sovietų sienas’ Antro
jo pasaulinio karo metu. Ši 
tema rado atgarsį ir vakarų 
spaudoje, kurioje vėl pasi
rodė pašėlę, bet savaip ro
mantiški rusai, triuškinan
tys bet kokį įsiskverbėlį į

A.A.
JONUI NEVERAUSKUI

mirus, jo žmonai, dukrai, broliui Vytautui ir jų šeimoms 
bei artimiesiems reiškiame gilia mūsų užuojautą.

V.K. Kaciūnai, Brisbane

Mielam
A.A.

ALEKSANDRUI DANTAI
mirus, jo sūnų Gytį su šeima ir brolį Vincą skausme giliai 
užjaučia

Birutė Valienė 
dukros, žentai ir vaikaičiai

A.A.
ALEKSANDRUI DANTAI

mirus, jo sūnų Dr. Gytį su šeima, brolį Vincą ir visus 
artimuosius skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai

A.A.
ALEKSANDRUI DANTAI 

mirus, gilią užuojautą jo sūnui Dr. Gyčiui su šeima ir 
broliui Vincui nuoširdžiai reiškia

Dr. R. ir K. Gray
0. Kavaliauskienė

A.A.
ALEKSANDRUI DANTAI 

mirus giliai užjaučiame jo sūnų Gytį, brolį Vincą ir 
artimuosius.

Antanas ir Marija Švedai

ALEKSANDRUI DANTAI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Vincą, sūnų Gytį su 
šeima ir visus artimuosius. F Katauskienė

G. ir R. Katauskai
J. ir D. Katauskai

ALEKSANDRUI DANTAI
j mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame velionies sūnui Dr.
Gyčiui su šeima, broliui Vincui ir visiems artimiesiems.

Vladas Šablevičius
Albinas Ulskis

bebūtų. Juo labiau, kad mū
sų bendruomenė įparei
gota ruoštis Jaunimo Kong
resui po kelerių metų, o gal 
net ir sporto sąskrydžiui. 
Kas apie tai galvoja ir rūpi
nasi? O tai yra irgi įsijungi
mas į gyvenamojo laiko 
tempą.

(v.k.)

’motulės tėvynės šventą 
erdvę’ ”.

Sovietų Sąjungos kaimy
nai pastebėjo šių teiginių 
ironiją. Buvęs švedu užsie
nio reikalų ministerijos va
dovas Leifas Leiflandas taip 
komentavo: ’Sovietai tvirti
na, jog jie turi teisę pažeisti 
Švedijos teritorinius vande
nis - bet jie sako, kad jei bet 
kas pažeis jų pačių šventą 
oro erdvę, susidurs su neiš
vengiamom pasekmėm’. 
Maskvos rapsodija apie jos 
’šventas sienas’ dar tuščiau 
skambėjo lenkams, čekams, 
slovakams, vengrams, ru
munams ir kitiems rytų - vi
durio europiečiams, kurių 
sienas Kremlius ’pataisė’... 
0 lietuviai, latviai ir estai? 
Sovietų armija pažeidė jų 

sienas 1940-tais metais, vos 
dvidešimčiai metų praėjus 
po Maskvos su Pabaltijo 
valstybėmis pasirašytų ne
puolimo sutarčių (taikos su-- 
tarčių. Red.), kuriose ji pa
sižadėjo respektuoti jų 
suverenumą ir visiems lai
kams atsižadėjo bet kokių 
pretenzijų į jų teritorijas. 
Pabaltiečiams, kurie buvo 
prievarta įjungti į SSR S-ą, 
kalba apie sovietų ’šventas 
sienas’ - visiškas absurdas”.

Vedamasis toliau prime
na, jog visai netikslu kalbėti 
apie ’’valstybines” ("natio
nal”) sovietų sienas. Dabar
tinės Sovietų Sąjungos sie
nos yra imperia
listinio užkariavimo pada
rinys”. Sovietinė imperija, 
perėmusi carinę, dar toliau 
už ją išsiplėtė: ’’SSR S-os 
sienos nėra ’valstybinės - 
tautinės’, o ’imperijinės’ - 
tokios sienos pagal definiciją 
negali būti ’šventos’, nes 
tarptautinė teisė nepašven
tina užkariavimų”.

(ELTA)

IŠ SOVIETINIO
GYVENIMO

Sovietiškam gyvenimui 
būdingi tokie paradoksai:

Sovietų Sąjungoje nėra 
bedarbės, bet niekas nedir
ba.

Niekas nedirba, bet planai 
visados perviršijami.

Planai perviršijami, bet 
tuščios krautuvės.

Nors ir tuščios krautuvės, 
bet namuose stalai lūžta gė
rybėmis.

Nors ant stalo nieko ne
trūksta, bet niekas nėra pa
tenkintas.
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Jaunimo Kongreso 
stovykla JAUNIMO

LORETA ČIŽAUSKAITĖ

V-jo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso stovykla 
įvyko Oberlin kolidže, Ohio, 
Tuoj po Lietuvių Dienų Či
kagoje. Atvažiavome iš Či
kagos autobusu, išvargę, 
neišmiegoję. Čia prasidėjo 
gal linksmiausia, bet tikrai 
lengviausia viso kongreso 
dalis.

Po pietų įsikūrėm. Ra
dom, kad visi bus paskirti 
nakvynėms pamaišytai su 
kitų kraštų jaunimu. Man 
buvo progos susitikti ir su
sidraugauti su mergaite to
kio pat amžiaus kaip ir aš, 
tik iš kitos pusės pasaulio. 
Pastatai, kur buvo paskirti 
pagal amžių, pavadinti Lie
tuvos vietovių vardais, kaip 
Žemaitija, Aukštaitija ir t.t. 
Net ir salės, kuriose vyko 
paskaitos, pokalbiai ir užsi
ėmimai, pavadinti vardais, 
kaip Kaunas, Vilnius, Šiau
liai...

Kongreso metu buvo pro
gos susitikti su jaunimu iš 
viso pasaulio kampų. Susi
pažinau su mergaitėmis ir 
vyrukais iš 11 valstybių 
įskaitant JAV, Kanadą, Eu
ropą, Pietų Ameriką. Buvo 
net būrelis jaunuolių iš Lie
tuvos. Nepaprastai buvo 
įdomu su jais susitikti, už- 
megsti draugystės ryšius ir 
su jais pabendrauti. Klausi
mų be galo. Dabar grįžus 
susirašinėju su naujais 
draugais. Viena draugė iš 
JAV net žada mane aplan
kyti Kalėdų atostogų metu.

Iš viso stovykloje dalyva
vo trys šimtai penkiasde
šimt lietuviško jaunimo Tai 
palyginamai mažokas skai
čius atsimenant, kad to jau
nimo tarp 16 ir 35 metų am
žiaus galėjo būti keleriopai 
daugiau. Tiktai Studijų Die
nose buvo apribotas dalyvių 
skaičius.' Žiūrint, kad tiek 
daug jaunimo gyvena Kana
doje ir JAV, būtų galėję 
daug daugiau dalyvauti, nes 
jiems stovykla buvo palygi
nant arti.

Užsiėmimai vyko kasdien. 
Kiekvienas stovyklautoias 

Autobusu vykstame į JĮ£ stovyklą

galėjo pasirinkti du darbo 
būrelius. Aš turbūt pasirin
kau negerus. Man buvo pa
sakyta, kad tautinių šokių 
būrelyje išmoksim, kaip or
ganizuoti ir mokyti tautinių 
šokių grupę, kur rasti me
džiagos - knygų, muzikos ir 
t.t., susipažinsim su taut.

Australiečių jaunimas JK stovykloje

šokių istorija, kitokios in
formacijos, ko Melbourne 
mes stokojam. Vietoj to per 
visą savaitę mokino mus, 
kaip šokti du šokius - Gyva- 
tarą ir Suktinį, kuriuos aš 
jau devyneri metai kaip 
šoku Melb. Gintaro taut, 
šokių grupėje. Tai laiko gai
šinimas. Taip pat ir su 
menininkų būreliu. Ten 
mums radė pasaulio lietuvių 
menininkų kūrinių skaidres. 
Aš pati esu studijavusi 
meno istoriją trejus metus 
universitete ir pačios skaid
rės man buvo labai įdomios. 
Deja, toji ponia, rodžiusi 
šias skaidres, pati nedaug ką 
apie jas išmanė. Ji mėgino 
jas aiškinti, bet nieko iš to 
nesigavo, ir aš pati turėjau 
jai paaiškinti. Ji net vieną 
skaidrę aukštyn kojomis de-

**

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

monstravo. Rodydama kokią 
skaidrę pabrėždavo jos 
’’gražias spalvas”, bet net 
nežinojo kitų menininkų 
vardų.

Aš galvojau, kad jei JAV 
skaitosi lietuvių išeivijos 
centras, stovyklos vadovai 
galėjo geriau paruošti visos 
stovyklos programas. Šį 
menininkų būrelį pati bū
čiau galėjus gėriku pravesti. 
Vis dėl to girdėjau iš kitų 
draugių, kad kiti darbo bū
reliai, kaip vaistažolės ir 
virimai, buvo labai įdomūs ir 
naudingi.

Dienos paskirstytos įvai
riomis temomis. Pavyzdžiui, 
per Lietuvos viduramžio 
dieną išgirdom apie pago
nišką tikėjimą, senovės pa
pročius ir t.t. Kas rytą paža
dino mane lietuviška muzi-

JUODOSIOS GYVATĖS 
TILTAS KAZYS ALMĖNAS

Tęsinys
— Taip ir nelėkė tas sus

na! Lėkt visus gi šunis išmo
kyti reikia...

Man kažkaip tuo ir pasi
baigė tas epizodas, nors 
Juodis dar ir keikėsi ant ap
stulbusio Blowjacko. Įsiuto 
vėl, kai tas visai nereagavo, 
tik gulėjo sustingęs ir unkš- 
damas kažką vis panašiau į 
Bambos gailų ’’kiau kiau”... 
Skėlė jam į veidą, ir apsi
vertęs Blowjackas išspiovė 
du dantis su lipnia raudona 
puta. Paskui jį ten ir paliko 
gulėti.

Blowjackas unkštė pro 
ištinusią burną, ir kaskart 
tas unkštimas buvo pana
šesnis į Bambos kiau... 
kiau...

♦ * ♦
Nežiūrint visko, naktį 

įpiegojau giliai. Miegas buvo 
beveik vienintelis likęs da
lykas, kuris gyvenimą darė 
galimą. Nors ir neatgaivin
davo tas miegas, bet jis bent 
apstulbindavo įskaudusius 
sąnarius ir užmušdavo įkai
tusį, juodai dvokiantį laiką.

Ir sapnavau tą naktį 

ka, kuri žadino ir kitus, kad 
nepraleistų rytinės mankš
tos.

Paskaitos man buvo ne
paprastai įdomios. Atsime
nant, kad aš pati esu uni
versitete studijavus istoriją 
ir archeologiją, man labai 
patiko išgirsti ir gauti dau
giau žinių iš Lietuvos istori
jos ir archeologijos. Sužino
jau, apie lietuvių protėvius 
ir žymiuosius kunigaikščius. 
Matėm ir skaidrių iš dabar
tinės Lietuvos.

Tarp paskaitų dviem 
akordeonais pritariant vyko 
dainavimas ąžuolų pavėsyje. 
Išmokau naujų, skambių 
dainelių.

Vakarų programos buvo 
labai įdomios ir linksmos. 
Turėjom šokių vakarą, tik 
gaila, kad visoj stovykloj

Blowjacką, ore apsivertusį, 
kojom malantį Bambą ir gir
dėjau tą kimų, gailų kiau... 
kiau... vis garsiau ir garsiau, 
kol pagaliau jis pakilo iki 
tikro spiegiančio laipsnio. 
Lovos sugirgždėjo aplink, 
tvankus vagonas tamsoj 
prisipildė atsibundančių 
vyrų keiksmų, ir aš daugiau 
jeu nebemiegojau.

Unkštimas tęsėsi, ne visai 
taip klykiamai, bet už tai dar 
įkyriau, rėžiamai, virpamai, 
kaip sutrinta kančia, tamsoj 
pripildydamas kiekvieną 
karščio persunktą minutę.

Iš karto petraukjė jį Juo
džio bliovimas.

— Nutilk, rupūže... — 
Garsas lyg visai nereagavo 
ir tęsėsi toliau... unkšdamas, 
giliai ir įsirėžiamai. Juodis 
daugiau nešaukė. Jo lova 
sugirgždėjo staigiai, ir sunki 
forma drėbtelėjo ant grindų. 
Atrodė, lyg unkštimas kaip 
tik to ir telaukęs būtų, — jis 
patankėjo, sustiprėjo, įgavo 
įžūlų toną...

— Nu, rupūže... — temur- 
mėjo Juodis ir visiškoj tam
soj puojė kaip bulius pir- 

trūko vyrukų, rengėm įvai
rius laužus. Pirmą vakarą 
pasirodėme atskirais kraš
tais. Australijos dalyviai 
dainavom ’’Šoksim, Matil
da”. Vieną vakarą įdomiai 
užpildė Grandinėlės grupė iš 
Cleveland©, o kitą Čikagos 
teatras ’’Antrasis Kaimas”.

Praėjo jau keli mėnesiai 
po šios stovyklos, bet tikiu, 
kad visam gyvenimui turė
siu gražių ir linksmų prisi
minimų iš šių metų Jaunimo 
Kongreso stovyklos.

myn. Priekyje sušnarėjo 
greiti žingsniai, ir trinktelė
jo durys, įkyrus kiau... 
kiau... virnėįo dabar nuo va
gono platformos, užaugęs 
beveik iki visos lauko tam
sos.

— Nepabėgsi, tu išpera!... 
— Dar klupdamas šaukė 
Juodis...

Durys vėl atsiplėšė. 
Unkštimas staigiai
pertrūko, girdėjosi tik Juo- 
džios trys sunkūs žingsniai, 
kaip jis išbėgo laukan ant 
platformos. Visas vagonas 
stipriai suvirpėjo, jam pasi- 
spiriant nuo laiptų ir nušo
kant dideliu šuoliu žemyn.

Likusi tyla buvo gyva pri
slopinto alsavimo ir tylaus 
lovų girgždėjimo. Vyrai iš
tempė kaklus pagauti toli
mesnio garso, bet atėjo tik 
neaiškus aidas prislopinto ir 
greit tolstančio klyksmo, 
daugiau nieko.

— Jis užmuš tą beprotį!
— Ir gerai!
—Ar pagavo?
— Velnias žino. Tylėk, gal 

išgirsim...
Nesigirdėjo nieko.
— Santa Maria, žiūrėk,

kur lipi... — keikėsi Pančo 
ant kažko. Jie abu išlipę iš 
lovų ir visiškoj tamsoj gra- 
baliojosi į priekį. Prie durų 
vyko susigrūdimas.

— Nėra jų čia, velnią... 
Bet ir tamsu...

— Ei, kur mes esam?
— Atnešk bateriją.
— Nestumk, asile... At

sargiai! Atsargiai! Mes ant 
tilto!

— Atsargiai... Vagonas 
ant tilto užstumtas... nori 
nulėkt?

— Ei, bateriją!
— Po velnių!
— Kas užstūmė vagoną?
— Tai kas manai?
— Kur Juodis?
— Kur jis bus! Girdėjai, 

kaip nušoko.
— Nušoko!
Girdėjai, asile, kad nušo

ko!
— Santa Maria...
Sukilom visi. Subruzdo 

vagonas tamsoj kaip per ge
rą nugėrimą. Užsidegė žva
kės ir baterijos. Mes buvom 
iš tiesų užstumti beveik į vi
durį tilto, baterijų šviesa 
plonu siūlu skrodė tamsą 
žemyn čia pat už platformos 
laiptukų, nepasiekdama net 
eglių viršūnių.

Blowjackas tupėjo unkš
damas ir įsikibęs turėklo 
platformos kampe. Vyrai
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MIRUSIEJI
ALEKSANDRAS DANTA

25.2.1902 mirė 14.11.1983

Dantų ūkis Skaistgirio 
valsčiuje, Ramoškių kaime. 
Aleksandras pirmagimis. Po 
Skaistgirio pradinės ir Ža
garės vidurinės, karui pasi
baigus įstojo į Šiaulių gim
naziją, kurią baigė 1924 m.

Dirbdamas "Lietuvio” ir 
’’Lietuvos Aido” redakcijose 
studijuoja Kauno universi
tete. Laimi finansų ministe
rijos stipendiją užsienio stu
dijoms; 1931 m. parsiveža 
Leipzigo Prekybos Instituto 
ekonomisto diplomą. Grįžęs 
3 metus dirba ’’viešųjų įmo
nių - įstaigų atsiskaitymo 
departamente”: važinėja po 
Lietuvą tikrindamas, mo
kindamas, patardamas. 
Rašo projektus instrukcijas 
- kad pakeitus pasenusią ca
ro tvarką. Vieniems metams 
pasiunčiamas vadovauti 
valstybiniam amatų bankui. 
Prekybos departamento di
rektorius nuo 1937-1938. Fi
nansų ministerijos generali
nis sekretorius iki 1940 m. 
liepos 8 d. Verčiamas inkri
minuoti finansų ministerį 
Ernestą Galvanauską, nes 
bus atleistas ir suimtas (tar
domas - kad pasirašytų) 
1940 m. liepos 9 d. sėkmin
gai pasiekia vakarus.

Darbą Vokietijoje susira
do Hamburgo banke. Banko 
vedėjas prūsas: šiek tiek 
lietuviškai suprantąs, bet 
gryną lietuvišką pavardę iš
laikęs, Aleksandrą globojo ir 
1942 metais padėjo sugrįžti 
Lietuvon. Vokiečių okupaci
jos metu dirbo Generalinio 
Tarėjo finansų - samatų 
skyriuje.

Antrą kartą atsidūręs 
Vokietijoje dirbo Berlyno 
lietuvių "Hilfestelleje”

1949 m. emigravo Aus
tralijon ir 5 metus dirbo 
Bonegillos stovyklos admi
nistracijoje. 1956-64 m. 
Sydnejuje, 1964-72 m. 
Canberroje dirba lietuvių 
įkurtoje "ACT Builders” 
bendrovėje. Po to grįžta 
Sydnejun ir drauge su broliu 
Vincu gyveno kaip pensi
ninkas.

Sunku būtų išporinti visas 
Aleksandro turėtas pareigas 
ir darbus: Spackenbergo 
stovykloje, Bonegilloje, 
Canberros Lietuvių Klube ir 
bendruomenėje, Sydnejuje - 
’’Talkos” kooperatyve.

A.a. A. Danta

Keliais sakiniais apibū
dinsiu jo galvojimą, būdą bei 
chrakterį: racionaliai galvo
jantis, garbės nesiekiąs, ne 
karjeristas, draugiškas ir 
švelnus Aleksandras buvo 
tautininkas. Suprato ir 
gerbė min. p-ką J. Tubelį, 
bet nemėgo generolų, kurie, 
po Tūbelio vadovavo Lietu
vos finansams ir kitoms mi
nisterijoms. Pagal jį, gene
rolai vėlėsi į politiką, ieškojo 
dešinės ar kairės užnugario 
paramos išsikovojo netik 
peraukštas algas, bet ir biu
džeto dalį, ko Lietuvos eko
nominės sąlygos nepajėgė. 
Politiškai jis buvo logiškas: 
Dešinė, Aleksandras sakė, 
tik ’’mamoną” mėgo: citavo 
kun. Vailokaičio ir giminių 
per politines machinacijas 
sukurtą daugelio milijonų 
finansinę imperiją.

Kairė, anot jo, buvo nelo
giškas rusiškas socializmas; 
susiskaldęs, nepripažįstąs 
sąžinės ir religinės laisvės. 
Ateistiškas ir daugiau į ko
munizmą linkęs.

Aleksandras nesuprato 
skaldymosi logikos tremty
je. "Ieškoti, kas mus jungia, 
o ne kas skiria”, buvo jo 
motto. "Kiekvienas žmogus, 
kurs šiandie kalba lietuviš
kai, yra mano brolis” saky
davo.

Priešų Aleksandras netu
rėjo, tik draugus. Liūdime 
mes jo visi: spakenbergiš- 
kiai ir Bonegillos draugai po 
pasaulį išsibarstę; sydnejiš- 
kiai, canberiškiai ir Lietu
voje likusieji.

Liūdi daugiausia jo vien
turtis sūnus ir jo brolis, ku
riuos mes užjaučiame.

a.

Juodosios...
Atkelta iš psl. 3 

jam atplėšė rankas nuo tu
rėklo ir nešte įnešė į vagoną.

— Ot tai, velnią, jis nuste
bo, kai dėjo tą šuolį... — nu
sprendė Senis.

— O dabar jį reikės sku
tamuoju peiliuku nuo tų uolų 
nugramdyti...

* ♦ ♦
Taip maždaug ir buvo.
Pasakojo paskui, kad su

krapštė, kiek buvo likę ir 
kiek galėjo, ir sudėjo į dėžę, 
aliumininiu lakštu išklotą.

Ten pat ir palaidojo.
Blowjackas tupėjo unkš- 

damas ir rodydamas dantis 
vagono kertėje dar dvi 
dienas, bet kai atvažiavo 
policininkas su raudonvei
džiu, baltu chalatu apsivil
kusiu vyru jo išvežti, jo ne
bebuvo.

Pražuvo iš karto, ir vis
kas. Niekas taip ir nematė 
nei kur, nei kaip.

LITUANUS. Lithuanian 
Quaterly 1983, volume 29 
No. 3.

Lituanus yra lietuviškos 
kultūros žurnalas anglų kal
ba. Išeina keturis kartus į 
metus. Šį numerį redagavo 
Antanas Klimas. Lituanus 
kaina $ 10 metams. Leidžia 
Lituanus Foundation, 6621 
S. Troy, Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Šiame numery rašo R. 
Šilbajoris apie planuojamą 
lituanistikos katedrą W. 
Urba rašo apie Livonijos 
karo (1558) kilmę, R. Šilba
joris apie estų poetę Maria 
Under ir jos kūrybą. R. Čer- 
keliūnienė pristato dail. 
Reginą Ingelevičienę. Seka 
knygų apžvalga ir informa
cija.
vavav.vavawav«v

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Karališkoji Komisija 
Australijos saugumo ir-

žvalgybos agentūrų veiklai tirti

Mr. Justice Hope (toliau bus vadinamas The Commissioner — Ypatingu 
Įgaliotiniu) paskirtas vadovauti tiriant teisiškai Australijos saugumo ir žval
gybos agentūrų veiklą. Šios agentūros yra: Australijos Saugumo ir Žvalgybos 
Organizacija (Australian Security and Intelligence Organization), Australijos 
Slaptosios Žvalgybos Tarnyba (Australian Secret Intelligence Service), Gy
nybos Ryšių Vadovybė (Defence Signals- Directorate), Jungtinė Žvalgybos 
Organizacija (Joint Intelligence Organization) ir Valstybinių Mokesčių Įstaiga 
(Office of National Assessments). Toliau jos visos vadinamos "agentūromis”.

Pilną informacinį tekstą galima gauti žemiau duodamu adresu.
Įgaliotinio (The Commissioner) žinoję yra:

(a) agentūrų veikla, ypač 1974 m. rugpiūčio 21 d. Karališkajai Komisijai 
baigus tirti Australijos vyriausybės saugumo ir žvalgybos tarnybų veiklą (to
liau bus vadinama Karališkąja Žvalgybos ir Saugumo Veiklos Tyrimo Komisi
ja — The Royal Commission on Intelligence and Security) atkreipiant ypa
tingą dėmesį į:

(i) kaip vykdomi vyriausybės nutarimai dėl Karališkosios Žvalgybos ir 
Saugumo veiklos tyrimų komisijos ir kaip laikomasi Gynybos ir Saugumo nu
rodymų.

(ii) Ar agentūros veiksmingai, tinkamai ir teisingai tarnauja Australijos 
liaudies ir vyriausybės intersams, taip derinant jų veiklą ir prižiūrint 
jų darbą.

(iii) Ar reikalingi ir pageidautini kokie esamų įstatymų ir jų politikos 
pakeitimai —

(A) kad būtų užtikrinta derama agentūrų atskaitomybė ministeriams
ir parlamentui;

(B) kad visuomet opozicijos vadas būtų painformuotas saugumo ir 
žvalgybos reikalais;

(C) kad užtikrintai nebūtų skelbiama žvalgybos suteikta (ypač užsienio
valstybių) gautoji confidenciali medžiaga.

(iv) Ar yra numatytas bet koks atsiteisimas asmeniui, jeigu toks netei
singai yra nukentėjęs per minėtų agentūrų veiklą.

(v) Ar esami įstatymai yra veiksmingi Australijos Saugumo ir Žvalgy
bos organizacijos ir Slaptosios Tarnybos veiklos finansiniu atžvilgiu.

(b) Ar Australijos Saugumo ir žvalgybos organizacija, ypač Karališkos 
žvalgybos ir saugumo veiklos Komisijos tyrimams pasibaigus, veikia 
pagal įstatymus, ypač saugumo ir žvalgybos žinyboje pagal 1956 m. ir 
1979 m. aktą; telefoninių sekimų (slapto klausymosi) nuostatus (1979) 

ir t.t.
Toliau (skyriuje (C) ypatingasis Įgaliotinis įpareigojamas ištirti Valerij 

Nikolajevich Ivanov’o išvarymo aplinkybes ir kiek čia buvo įsivėlęs ar įveltas 
Mr. Harvey David Mathew Combe gegužės 27 - birželio 2 d.d. viešai pasiro
džius pranešimams tuo reiklau buvo pravesta apklausa ir padarytos išvados.

Visi asmenys ir organizacijos kviečiama talkinti Komisijai ir Ypatingam Įga
liotiniui (pabrėžtinai a ir b punktuose).

Suprantama, kad asmenys ar organizacijos, turėdamos parodymų, pagei
daus tai laikyti confidencialiai. Iš kitos pusės duodami parodymai gali kliudyti 
ir kai kurias agentūras. Užtikrinant pareiškėjų atsargumą asmenys, sutinką 
ar norį tokių pareiškimų Įgaliotiniui suteikti, turi susitarti su įstaigos sekre
torium iš anksto.

Pareiškimai turi būti patiekti raštu iš anksto. Asmuo ar organizacija, nu- 
matą šia prasme kooperuoti, turi savo nusistatymą pareikšti raštu iki gruo
džio 23 dienos žemiau nurodytu adresu.

Betgi Įgaliotinis (Commissioner) pasirengęs išklausyti ir žodinių praneši
mų, jei tas įmanoma, pravesti apklausinėjimus bet kur Australijoje. Asmenys 
ar organizacijos, pageidaujančios duoti savo pareiškimus žodžiu, turi iki gruo
džio 2 d. raštu paduoti prašymą ypač punktais a ir b, nurodant:

pareiškimų pobūdį ir
pareiškimo svarbą tai pareikšti žodžiu.

Asmenys, bus apklausinėjami privačiai ir sąlygos, kaip tas bus praves
ta, bus viešai paskelbta 1984 m. vasario mėn. Apie viešus apklausinėjimus bus 
pranešta vėliau.

Asmenys ar organizacijos, kurie jau pareiškimus pasiuntę Karališkajai Ko
misijai ar sekretoriui, bus įskaitomi į numatomus skelbimus.

Informacijos ir kitais reikalais kreiptis:

The Secretary
Royal Commission on Intelligence and Security
PO Box E 349, Queen Victoria Terrace, ACT 2600
Tel. (062) 73 3277
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Lituanistiniai kursai Sydnejuje
Šiuo metų laiku gimnazijų 

mokiniai baigia savo abitū
ros egzaminus, ruošdamiesi 
tolimesnėms studijoms, ar 
kitokiems savo siekimams 
patenkinti. Tad, tinkamas 
laikas apžvelgti ir mūsų Li
tuanistikos studentų atsie- 
kimus.

Šiais metais Lituanisti
nius Kursus Sydnejuje lan
kė šie mokiniai: Ankus Jus
tinas, Ankus Simas, Barila 
Eddy, Bučinskas Jonas. Bu- 
činskaitė Judita, Bučinskas 
Robertas, Burokas Mikas, 
Burokas Petras, Červinas 
Ričardas, Cox Marina, La- 
dygaitė Viviana, Lašaitytė 
Regina, Staitis Denis, Stai- 
tis Edmundas, Stašionis 
Raimundas, Šepokaitė Ri
ma, Šumskas Peter, Šutaitė 
Laura, Bacter Rūta (privati 
studentė), Kalėda Danny 
^privatus studentas), Palai- 
tis Jo (privati studentė).

Privatūs studentai yra ne 
gimnazijos mokiniai, bet 
dažniausiai suaugę žmonės, 
dažnai mišrios šeimos nariai. 
Jų buvimas klasėje yra tei
giamas, nes jie dažnai labai 
rimtai griebiasi mokytis 
lietuvių kalbos. Tik gaila, 
kad N.S.W. Švietimo Minis
terija nepripažįsta jų pilnais 
kursantais ta prasme, kad 
jie neįeina į mums reikalingą 
penkiolikos mokinių skaičių. 
Kaip jau ankščiau rašyta, 
klasėje privalo būti bent 
penkiolika australišką gim
naziją lankančių mokinių, jei 
tas skaičius kada nukris, tai 
gali mums uždaryti Litua
nistinius Kursus. Todėl me
tams pasibaigus, kai išeina

Rašytojų Draugijoje
LRD Valdyba nuoširdžiai 

sveikina Jus su šv. Kalėdo
mis ir siunčia bičiuliškiau- 
sius geros sėkmės linkėji
mus 1984 metams!

1. LRD literatūros premi
jų šventė buvo surengta 
Bruklyne š.m. spalio 2 dieną. 
Premijos buvo įteiktos poe
tui B. Brazdžioniui už ’’Vai
dila Valiūnas” poemą, mece
natas a.a Juozas Gabė. Jau
nimo premijos įteiktos Leo
nardui Žitkevičiui už poezi
jos rinkinį vaikams "Aš ne
lauksiu, kol užaugsiu” ir 
Pauliui Jurkui už ’’Kiškis 
piškis pas Gediminą”. Abie
jų šių premijų mecenatė ra
šytoja Nelė Mazalaitė-Ga- 
bienė.

2. Aloyzo Barono vardo 
premija $ 500 buvo įteikta 
rašyt. Pauliui Jurkui už no
velę ’’Bokštas”. Mecenatai 
Julija ir Emilis Sinkiai iš Los 
Angeles. Premijų šventėje 
meninę dalį atliko brolis 
VILIUS, OFM. Literatūros 
šventę pravedė, LRD įga
liotas, buv. LRD pirm. kun. 
L. Andriekus. Šventė praėjo 
gražiai ir įspūdingai, LRD 
nuostolių neatnešė. LRD la
bai nuoširdžiai dėkoja šven
tės vadovui kun. L. Andrie- 
kui, visiems mecenatams, 
laureatams ir programos at
likėjams bei talkininkams. 
Taip pat visų premijų JURY 
komisijoms.

3. Aloyzo Barono vardo 
novelės premija bus skel
biama ir 1984 m. Mecenatu 
pasižadėjo būti Dr. Zigmas 
Brinkis iš Los Angeles. Ko
legos rašytojai maloniai 

iš Kursų mūsų abiturientai, 
visados rūpestis ar susirinks 
tas penkiolika sekantiems 
metams.

Šių metų gimnazijos bai
gimo lietuvių kalbos egza
minas jau praėjo. Egzaminą 
laikė trys kandidatai: Barila 
Eddy, Bučinskaitė Judita ir 
Lašaitytė Regina. Klasės 
mokytoja - p. Aldona Veš- 
čiūnaitė-Janavičienė, kuri 
šią Lituanistinių Kursų 
klasę jau moko ketverius 
metus. Mokytoja patenkin
ta, kad mokiniai klasę lanko 
reguliariai. Kadangi klasėje 
sėdi įvairaus amžiaus moki
niai, tai jie suskirstyti į tris 
grupes: pirma, antra ir vy
riausieji. Mokytoja paruošia 
kiekvienai grupei atskirus 
lapus su vertimais ir grama
tikos pratimais, ji kiek 
įmanoma stengiasi duoti 
kiekvienam individualų dė
mesį.

Naudojamas šis pagrindi
nis vadovėlis: ’’Introduction 
to Modern Lithuanian”, pa
rašytas trijų lingvistų: L. 
Dambriūno, kuris ankščiau 
dėstė lietuvių kalbą Kauno 
Universitete, A. Klimo, 
Germanistikos profesoriaus 
Rochester Universitete ir 
W.R. Schmalstieg, slavų 
kalbų profesoriaus Pennsyl
vania valstybiniame univer
sitete. Vadovėlis išleistas 
Tėvų pranciškonų, Brook
lyn, New York. Pirma laida 
išleista 1966 m., antra su 
papildymais 1972 m. ’’Intro
duction to Modern Lithua
nian” yra vertas, nes p. P. 
Dudley iš Senior Board of 
Studies savo iniciatyva už

prašome ruoštis šiame kon
kurse dalyvauti.

4. 1983 m. Lietuvių Bend
ruomenės literatūros pre
mija $ 3.000 bus skiriama už 
1982-83 metais išleistus gro
žinės literatūros veikalus, o 
taip pat ir rankraščiuose 
esančius. Vertinimo komisi
ja sudaryta Clevelande. 
LRD valdyba, pagal anksty
vesniuosius susitarimus, į 
Jury komisiją delegavo ra
šytojus Balį Gaidžiūną ir 
Balį Auginą.

Kitoje šio pranešimo pu
sėje spausdinamas ištisai LB 
Kultūros Tarybos raštas ir 
taisyklės. Iš savo pusės 
LRD valdyba labai skatina 
Draugijos narius prisiųsti 
išleistus kūrinius ar kūrinius 
esančius dar rankraščiuose.

5. ’’Europos lietuvis” ir 
"Nidos knygų klubas” šven
čia 30 ir 30 metų gyvavimo 
sukaktis, todėl ateinančiais 
1984 metais nori išleisti šių 
sukakčių paminėjimui du 
metraščius. Dabartinis pir
mininkas p. VI. Dargis krei
pėsi į LRD valdybą prašy
damas ją atitinkamu raštu 
paraginti Draugijos narius 
skaitlingai šiuose metraš
čiuose dalyvauti su įvairiais 
kūriniais. Ponas VI. Dargis 
kreipsis atskirai į kiekvieną 
rašytoją ir prašys iki 1984 
m. sausio pabaigos ką nors 
prisiųsti minėtiems metraš- 
čiams. LRD Valdyba reko
menduoja ir prašo visus na
rius padėti Anglijos lietu
viams ir kultūrininkams at
švęsti šias sukaktis, jiems 
labai svarbias, ir siųsti kūri
nius iki nurodytos datos. VI. 

sakė iš Amerikos 20 kopijų 
šio vadovėlio. Knygos buvo 
prisiųstos tiesiog į Ashfield 
Boys’ High šeštadieninę 
mokyklą ir yra ten laikomos.

Balandžio 16 d. Ashfield 
lituanistinėje klasėje apsi
lankė svečiai. Tai p. Regina 
Kučienė, lietuviškos mo
kyklos inspektorė Čikagoje, 
p. Viktoras Kučas ir p. J. 
Zinkus. R. Kučienė gyvai 
domėjosi mūsų švietimo są
lygomis. Jai buvo labai įdo
mu, kad Kursai yra tiesiogi
niai tvarkomi N.S.W. Švie
timo Ministerijos, kad mo
kytoja gauna užmokestį už 
išdirbtas valandas, kad daug 
įvairių kalbų yra mokoma 
šeštadieniais keliose Sydne- 
jaus gimnazijose. Svarbiau
sia, kad mūsų abitūros lie
tuvių kalbos egzaminas yra 
pripažįstamas kaipo atskiras 
dalykas, lygiagrečiai su 
kitomis kalbomis. Šiaip jau 
mums, sakysime, su Čikagos 
mokyklomis nėra ko ir ly
gintis. Jie ten turi daug mo
kytojų, mases mokinių, ten 
yra didelis lietuvių centras, 
kur nuolat vyksta judėji
mas, leidžiamos knygos, to
dėl ir entuziazmo dėl lietu
vių kalbos mokymosi, yra 
daugiau. Viešnia pasikalbėjo 
su kiekvienu mokiniu, pado
vanojo keletą numerių 
"Jaunimo Žingsnių” ir lietu-’ 
viškos mokyklos "Metraštį”. 
Kursantams buvo labai ma
lonu, kad viešnia iš Ameri
kos domisi jų darbu ir jais, 
pačiais.

Rugpiūčio 6 d. klasę ap
lankė p. E. Jonaitienė. Ji 
kalbėjo apie lietuvių tauto
saką: liaudies dainas, pasa
kas, patarles, mįsles, p. E. 
Jonaitienė, kuri yra Egza
minų Komisijos narė, paaiš
kino apie naują žodinių eg
zaminų metodą. Dabar per 
žodinį egzaminą mokinių 
lietuviško teksto
skaitymas ir jų atsakymai į 
statomus klausimus bus įra
šyti. į juostelę. Kadangi, tą 
Šeštadienį įkalbėjimas į 
juostelę bandytas pirmą 
kartą, tai buvo daug juokų. 
Ir sekančius kelis šeštadie
nius mokytoja praktikavosi 
kaip reikia įkalbėti, kad ge
riau eitųsi per egzaminus.

Kursų mokytoja, mokiniai 
ir egzaminų komisijos narės

Lietuvių Sodyboje
Ir sekasi Sydnejaus Mo

terų Socialinės Globos 
Draugijos narėms - kai tik 
jos ką ruošia savo įkurtoje 
Lietuviškoje Sodyboje, En- 
gadine - pensionierių kara
lystėje - diena tokia, kad 
saulė žeme ritinėjasi! Matyt, 
kad už jų gerus darbus jas 
Dievas myli!..

Tokia diena buvo ir lapk- • 
ričio 13 d., kai jos čia vėl su
ruošė iešminę, norėdamos 
tautiečiams priminti, kad čia 
gyvena gražus būrys lietu
vių - veteranų ir parodyti, 
kas padaryta naujo, nes 
darbai Lietuvių Sodyboje lig 
šiol dar nesustojo.

• -

Dargio adresas kūriniams 
siųsti: Mr. VI. Dargis 65 
Hillchurch Street, Hanley, 
Stoke-on-Trent, STI 2HQ 
Gr. Britain.

Lietuvių Rašytojų 
Draugija

Senųjų išmintis, 
jaunųjų pažanga

Anksčiau (primityvioj kultūroj) 
senieji, būdavo, vis garbingesnę vietą turi — 
ilgiau gyvenę, tai daugiau patyrę, matę. 
Šitais laikais jaunieji prietaro to atsikratė. 
Ir nuomonė dabar: nežino, neišmano nieko senas.

Štai sūnų perspėjau rimtai, kad jis gyvena 
per daug plačiai. Net baimė ima — kokios skolos! 
Sūnus pradėjo aiškint man, nusišypsojęs:
’’Jei rankoj doleris — dar pasiskolinęs tris, leisk į žmones. 
Pakils ir gerbūvis, stiprės ir ekonomijos tad stovis.” 
Bet procentai suės, sakau. Jis galvą krato: 
’’Bandžiau paaiškint, o vistiek gi — nesuprato.”

Užsiminiau aš marčiai (atsargiai, nes mėgstu taiką), 
kad maistas vien iš šaldytų pakelių gal nesveikas... 
”Ak, priešingai!” — nutraukė ji mane, nelaukus galo. — 
’’Tiek vitaminų prideda į juos, tiek mineralų, 
net ir dažų, vis kad gražiau atrodytų — dėl apetito.” 
Ir pažvelgė, lyg būčiau iš dangaus staiga nukritus.

Kai žentas eina, kojas velka, vis užkliūva.
Tai, neiškentus, prabilau: ’’Kada dar buvo 
ta karinė tarnyba, vaikščiojo mitriau vyrukai.” 
’’Militarizmo garbini laikus!” — jisai sušuko. 
Duktė tuoj prisidėjo, ir abu (vienbalsiai) mini 
pikčiausiais žodžiais Hitlerį bei Mussolinį, 
apie raketas kalba, bombas, satelitus, 
kiek milijonų veltui išmeta kapitalistai vien dėl šito... 
Jau patyrimo lyg pradėjau jausti stoką.

Anūkai susižvalgė čia ir suprunkštė: ’’Tai juokas! 
Tėvai kitus mokina, įsitikinę, kad viską žino, 
o žaist nemoka elektroniškų dar net žaidimų.”

Julija

liūdi netekę a.a. Pauliaus 
Rūtenio, kuris, nors jau ir 
sirgdamas, labai stengėsi 
padėti jaunimui. Jis mokė 
skaityti ir suprasti poeziją,, 
jis vadovavo ruošiant Mai
ronio minėjimą, stengėsi 
įkvėpti bet kiek vaidUiškos 
kibirkštėlės.

Į 1984 metus žiūrime su 
viltimi. Bus du kandidatai 
matrikuliacijai, tai Cox Ma
rina ir Bučinskas Jonas. Gal, 
atsiras ir daugiau, gal kur 
Sydnejaus priemiestyje sėdi 
lietuviško kilimo gimnazistė 
ar gimnazistas ir tik laukia 
paraginimo, pakalbinimo... 
ateikite į Lituanistikos Kur- 
su?’ Vida Kabailienė

Suvažiavo nemažas būrys 
tėvynainių • iš Sydnejaus, 
Wollongongo ir kt. Jų tarpe 
ALB Krašto V-bos pirm. 
Vyt. Bukevičius ir kiti val
dybos nariai, prel. Petras 

"Butkus, kun. Povilas Mar- 
tuzas, viešnia iš Viktorijos, 
p. Marija Malakūnienė ir 
daug kitų.

Po pietų, kurių metu mo
terys vaišino svečius kuge
liu, kotletais ir kitomis gė
rybėmis, įvyko trumpa 
meninė programa, kurią at
liko viešnia poetė M. Mala
kūnienė, paskaičiusi pora 
savo eilėraščių ("Laikas lai
ko žodį” ir "Yra šalis...”) ir 
vėliau - kieme - jaunieji "Sū
kurio tautinių šokių grupės 
šokėjai, pašokę kelis tauti
nius šokius (Jaunystės šo
kį. , Kalvelį, Gyvatarą) su 
kuriais supažindino jaunoji 
šokėja Regina Coxaite (šo
kiams grojo akordeonistas 
Petras Viržintas). Atsidė
kodami sodybiečiai ir svečiai 
jauniesiems šokėjams gau

siai paplo jo, o grupės vado
vei, p. Marinai Cox, įteikė 
gražių gėlių puokštę.

Sodybos darbų rėmimui 
pravesta pora loterijų.

Pačioje sodyboje svečiai 
apžiūrėjo naujai išpiltus ta
kus - takelius ir automašinų 
pastatymui aikšteles. Mote
rys tikisi, kad sekančių metų 
jradžioje, jei pavyks su
kaupti pakankamai lėšų, ga- 
ės pradėti paskutinę darbų 
stadiją - aikštės, gėlynų ir 
1.1, planavimą (landscaping), 
kas pareikalaus nemažai 
pinigų...

Prie Draugijos vairo ir 
šiemet stovi p. Ona Baužie- 
nė, BEM, talkinama darbš
čios valdybos: vicepirm. - 
Aleksandros Vingienės, ižd. 
Tamaros Vingilienės, ūkio 
reikalų ved. - Mildos Buke- 
vičienės, Aldonos Adomė- 
nienės, Vidos Kabailienės, 
Magdalenos Migevičienės, 
Vilhelminos Ramanauskie
nės ir kand. Danutės Bižie- 
nės bei sodybos patikėtinių: 
Irenos Dudaitienės, Graži
nos Petrauskienės ir Marti
nos Reisgienės. Šios iešmi- 
nės surengime taip pat tal
kino p. Vincė Jasiūnienė ir 
kt. ponios.

Taip! Sydnejaus Moterų 
Socialinės Globos Draugiją 
Dievas myli!.. Bet gal būtų 
laikas ir mums ateiti joms į 
talką, nes ši organizacija ne
daro nieko savo naudai, vis
ką atiduodama mums!

B. Žalys

♦**

Clevelande (USA) "Vil
ties” leidykla leidžia naują 
poeto Stasio Santvaro eilių 
rinkinį ’’Buvimo pėdsakai”. 
Knyga 168 psl., tai aštuntoji 
autoriaus eilėraščių knyga.

♦♦♦
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Namie ir svetur
NEWCASTLE

SERGA VYT. AGLINSKAS

Prieš pusantrų metų Vy
tautas Aglinskas/ 62 
metų, išėjo į pensiją susižei
dęs koją darbovietėje. Pas
taruoju metu koja pablogėjo 
ir paguldytas ligoninėje, kur 
koja buvo amputuota, bet 
susidarus komplikacijoms 
jis vis tebeguli Royal New
castle ligoninėje, Ward 10, 
III aukštas.

VIEŠNIOS

Aną savaitę Newcastle 
lankėsi p. N. Klemenienės 
duktė iš Sydney ir aplankė 
sergančią motiną. Drauge su 
ja lankėsi ir p. Aldona Kol- 
bakienė. Abi dalyvavo apy
linkės valdybos suruoštame 
piknike, loterijoj laimėda- 
mos p. D. Bajalienės dova
notą tortą.

NUOTAIKINGA IŠKYLA

Newcastle lietuviai mėgs
ta gamtą. Lapkričio 20 d. 
Apyl. Valdyba buvo suren
gusi Speer Point parke pik
niką. Nors oras buvo kiek 
žvarbus, bet gausiai suva
žiavę tautiečiai nesiskundė. 
Pravesta loterija davė gra
žaus pelno. Pinigai paskirti 
Newcastle liet, bibliotekai.

PENSININKŲ EILĖS 
TANKĖJA

Naujas pensininkas Jonas 
Žymantas, gyvenąs Toronto 
aukštumose, dirbo elektri
nėje turėdamas atsakingas 
pareigas. Vasarą praleido 
Adelaidėje pas dukrą.

Į pensiją išėjo Sigitas 
Daugėla, dirbęs BHP plieno 
liejykloje. Sigitas su žmona 
Emilija yra ilgamečiai Nele 
choro dainininkai. Paskuti
niu metu apyl. pirm, ir bu
vęs vietos choro vadovas St. 
Žukas sudarė naują daini

Syd. Lietuvių Namuose
Kaip žinome, klubas turi 

gražų būrį - 24 narius, kurie 
savanoriškai budi klube prie 
baro arba šeštadieniais 
skaičiuoja pokerio mašinų 
pinigus. Klube reikiamų as
menų - budėtojų skaičius yra 
8 per savaitę. Turint 24 sa
vanorius budėtojus, jiems 
tarnyba tenka kas 4-ta sa
vaitė. Esame gavę iš šių bu
dėtojų pageidavimų, ar ne
būtų galima suradus dau
giau savanorių, palengvinti 
jų įsipareigojimus. Todėl ir 
kreipiamės į narius, kurie 
turi valandėlę kitą laisvo 
laiko, kad jie įsijungtų į šių 
savanorių budėtojų eiles. 
Prašome skambinti A. 
Dudaičiui tel. 543 3209 (dar
bo valandomis) ar 727 9191 
(vakarais), arba paduokite 
savo pavardę bet kuriam 
valdybos nariui. Iš anksto 
dėkojame ir laukiame.

AUKŲ - PASKOLŲ VAJUS

Yra asmenų, kurie atneša 
aukas ar paskolas ir prašo, 
kad jų pavardės dėl vienų ar 
kitų priežaščių nebūtų skel
biamos. Vienu ar kitu būdu 
išreiškiame jiems padėką.

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va- 
S' ,us. Skolino neimdami nuo- 

mčių: Algis (jnr.), Antanas 
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ninkų grupę, su kuria sėk
mingai pasirodė keletą kar
tų. Sigitas ir Emilija entu
ziastingai dalyvauja šioje 
grupėje.

♦ *«
Patirta, kad Newcastle 

lietuvių grupė rengiasi 
gruodžio 3-4 d.d. vykti į 
Sydney ir dalyvauti Dainos 
choro (gruodžio 3 d.) ir 
smuikininkų Mazurkevičių 
(gruodžio 4 d.) koncertuose.

SYDNEY
PAMINĖTA

KARIUOMENĖS
SUKAKTIS SYDNEJUJE

Sydnejaus Kariuomenės 
šventė paminėta lapkričio 20 
d. ‘

Šventė pradėta pamaldo
mis Šv. Joachimo bažnyčio
je, Lidcombe. Iškilmingas 
Mišias atlaikė prel. Petras 
Butkus, giedant Broniaus 
Kiverio vad. Dainos chorui. 
Šventės rengėjai - Lietuvių 
Veteranų S-gos Ramovė 
Sydnejaus skyrius - pamal
dose dalyvavo organizuotai 
su vėliava.

Popiet, 3 vai., minėjimas 
tęstas Lietuvių Klube, 
Bankstowne. Minėjimą 
trumpu žodžiu atidarė Sky
riaus pirmininkas Antanas 
Skirka, supažindindamas 
visuomenę su kariuomenės 
reikšme lietuvių tautos gy
venime ir pakviesdamas su
sirinkusius tylos minute pa
gerbti už tautos laisvę žu
vusius.

Invokaciją pravedė sky
riaus kapelionas - prel. P. 
Butkus, M.B.E. Sekė ramo- 
vėnų Centro Valdybos iš Či
kagos prisiųsto sveikinimo 
ir Itn. Zenono Storpirščio 
atsiminimų (iš savanorio - 
kūrėjo Antano Šukio knygos 
”Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai”) apie besistei
giančios Lietuvos 

ir Petras Kapočiai $ 1000, A. 
Gaidukas $ 300, P. Zubric- 
kas $ 250, H. ir A. Virge- 
ningas $ 250, N. Čelkienė $ 
100.

AUKOJO: A. ir N. Stasos 
$ 500.

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. Aukos ir paskolos pri-, 
imamos bet kokio dydžio. 
Pinigus ar čekius siųsti 
LITHUANIAN CLUB LTD.- 
vardu arba kreiptis į bet 
kurį valdybos narį.

KALĖDŲ EGLUTĖ klubo 
narių vaikučiams iki 12 metų 
(imtinai) įvyks gruodžio 18 
d. Dar kartą pirmename, 
kad registracija baigiasi 
gruodžio 4 d.

YURI ir DANUTĖS 
MAZURKEVICH -

SMUIKŲ KONCERTAS 
įvyksta gruodžio 4 d., sek
madienį, 4.30 vai. Visos vie
tos numeruotos. Kaip anks
čiau jau skelbta, šis koncer
tas yra reklamuojamas uk
rainiečių, estų, latvių ir vie
tiniuose Bankstowno 
laikraščiuose, o taip pat ir 
per ABC radio stotį, tad no
rėdami gauti geresnes vie
tas, prašome bilietus jau da
bar įsigyti klube.

INF. 

kariuomenės pirmąsias die
nas, skaitymas.

Meninę programą, 
daugumoje sudarė poezijos 
pynė: poetės Marijos Mag
dalenos Slavėnienės eilėraš
tį, sukurtą mirusio savano
rio - kūrėjo Vinco Juzėno 
prisiminimui, perskaitė 
Danutė Ankuvienė; Bernar
do Brazdžionio eilėr. ’’Vaidi
la Valiūnas prie tarybinio 
teismo stalo”, iš nespaus
dinto rinkinio, skaitė Jonas 
Šarkauskas; viešnia iš Vik
torijos, poetė Marija Mala- 
kūnienė, atostogaujanti 
Sydnejuje, paskaitė savo 
naujausią eilėraštį ’’Kareivio 
veide žydi Lietuva”; Nijolė 
Vaičiurgytė - Mickutės-Mit- 
kienės eilėr. ’’Tėvynė neuž
mirš”; Bronius Žalys - savo 
kūrybos eilėr. "Milžinkapis”.

Poezijos pynę užbaigė po
etas Juozas Almis Jūragis, 
paskaitęs savo kūrybos tris 
eilėraščius karinėm temom: 
’’Aukos gėlės”, ’’Auksinis 
kardas” ir ’’Minėkime ka
pus".

Pagal įsivyravusią seną 
tradiciją, skyrius pagerbė 
savo sukaktuvininkus, šie
met švenčiančius įvairias 
amžiaus sukaktis: 80 metų - 
savanorį - kūrėją Itn. Aleksą 
Zinkevičių ir puskar. Anta
ną Statkų; 75 m. - jaun. 
pusk. Albiną Kutką; 70 m. - 
jaun. pusk. Antaną Vinevi- 
čių; 65 m. - pusk. Vincą 
Kondrecką, grand. Joną Mi
kutavičių ir ramovėną Vladą 
Šneiderį, jiems prisegant po 
raudoną rožę ir įteikiant 
specialius sveikinimo raštus.

Ramovėnų choras, veda
mas Antano Kramiliaus ir 
akordeonu palydimas Petro 
Viržinto, padainavo kelias 
karių žygio dainas: ”Oi, ne
verk, motinėle...”, "Mūsų 
kuopa, kai išeina...”, ’’Tau, 
sesute, puikios gėlės...” ir 
’’Vyrai, prie jūros...”

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Minėjimas paruoštas labai 
kukliai, bet tvarkingai pra
vestas (pranešėjas p. A. 
Skirka) ir visiems palikęs 
gerą įspūdį.

Dalyvių buvo apsčiai.

Vyt. Šiaurys

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

Lapkričio 19 d. Lietuvos 
kariuomenės šventės iškil
mės pradėtos vietos ramo
vėnų surengtu linksmava- 
kariu Sydnejaus Liet. Klu
be. Vakaras pradėjo gana 
jaukiai, nors dalyvių buvo 
gana skystoka. Programoje 
pačių ramovėnų chorelis? 
vad. A. Kamiliaus, sudaina
vo keletą kariškų dainų, 
sekė loterija ir bendras pa- 
dalyvavimas su šokiais.

Pastebėtina, kad apgailė
tinai patys lietuviai pana
šiais parengimais nesidomi 
(prieš tai buvę vakarai ar 
baliai, kaip Tėviškės Aidų, 
Žvejų ir šį kartą ramovėnų 
praėjo dalyvių skaičiumi la
bai skystai - kiekvienu kartu 
nesiekė 50). Ką tas reiškia, 
sunku būtų atsakyti. Paly
ginamai su ankstyvesnių 
metų tokia proga ramovėnų 
parengimais, tai buvo tie
siog graudu.

SYDNEY LIETUVIŲ
SODYBA

Šių metų S.L.S.G. D-jos 
surengta metinė iešminė 
praėjo labai sėkmingai!

Palyginus, kad tą dieną 
vyko dar du parengimai, su
laukėme nemažai svečių. 
Pribuvo mieli ”kaimynai” iš 
Wollongongo p.p. Jonušai ir 
Juozaičiai. Taip pat pirmą 
kartą apsilankė iš Newcastle 
p. A. Šernas. Atsilankė ir 
prelatas P. Butkus su iš Lie
tuvos giminaičiu ir kun. P. 
Martuzas.

p. Malakūnienė iš Mel- 
bourno maloniai nustebino 
visus savo sukurtomis ir 
skaitytomis poemomis. Jau
nieji ’’Sūkurio” šokėjai vad. 
p. Marinai Cox ir akordeo
nistui p. Viržintui grojant 
gražiai pašoko keletą šokių 
ir pradžiugino svečius. Vi
siems labai dėkui. Šeiminin
kės kaip bitelės triūsė, vai
šindamos svečius lietuvišku 
nuoširdumu. Daug maisto 
pagamino bet didelis parei
kalavimas nenumatytai,

Sportas
Adelaidėje

SPORTININKŲ DIENA 
ADELAIDĖJE

Sekmadienį, lapkričio 13’ 
d. ’’Vyčio” klubas pravedė 
jau virš 20 metų tapusia 
tradicine Sportininkų Dieną, 
kuri, kaip visuomet patrau
kė tautiečių dėmesį. Nors 
pasirinktas sekmadienis, po 
kurio vyresnio amžiaus 
sportininkams buvo egza
minų savaitė, tačiau nežiū
rint to, visi parengimai pra
ėjo labai sėkmingai.

Šventė pradėta pamaldom 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kur sportininkai dalyvavo su 
klubo vėliava. Mišias atlai
kė ir pamoksle į sportininkus 
prabilo parapijos klebonas 
kun. A. Spurgis MIC. Po to 
visa progrma pravesta Lie
tuvių Namuose ir sportinin
kų aikštelėje.

Tautiečiai skaitlingai at
silankė į klubo parengimo 
komiteto skoningai paruoš
tus pietus. Tuo pačiu metu 
vyko daiktinė loterija, kurią 
ruošė klubo iždininkas P. 
Andrijaitis ir praėjo labai 
gerai. Klubo v-bos vicepirm. 
S. Visockis pravedė bilijardo 
turnyrą, kuriame dalyvavo 
beveik visi pajėgiausi žaidė
jai. Finalas vyko dramati
nėje atmosferoje ir nugalė
tojo titulą bei trofėją iš
kovojo Robertas Malliotis, 
nes Romas Willenbrecht pa
čioje pabaigoje padarė ’’ne
dovanotiną” klaidą, tad jo 
žaidimą dauguma įvertino 
labai gerai. Bendrai pasa
kius, dabar jau galima pasa- 

I kyti, kad bilijardas įsipilie- 
tino mūsų klube, nes finali
nės rungtynės buvo seka
mos su dideliu azartu labai 
skaitlingo būrio žiūrovų.

Krepšinio rungtynes ir 
baudų mėtymo konkursą 
pravedė šios sekcijos vado
vas P. Urnevičius, treneris 
Vic. Raymond-Ramonaitis.

Toliau vyko vaišės spor
tininkams, kurias taip pat 
paruošė parengimų komite
tas. Kai jaunimas pasisotino, 
tada prie stalų susėdo klubo 
garbės nariai, rėmėjai, kas 
įrodė, kad Adelaidės tautie
čiai tvirtai remia ’’Vyčio” 
sporto klubą ne vien tik mo
raliai bet ir materialiai. Sta
lai ’’lūžo” nuo įvairių maisto 
patiekalų, už ką didelė ir 
širdinga padėka išreikšta 
parengimų komitetui, šia 
proga norisi padėkoti vi
siems sporto rėmėjams, ku
rie aukojo pinigais, maistu, o 
savo atsilankymu įrodė, kad 
’’Vyčio” klubo dabartis ir 

nustebino, kad net kiek ir 
pritrūko. Laimės šulinį pra- 
vesdama p. D. Bižienė su 
pagalbininke p. V. Jasiūnie- 
ne taip pat labai sėkmingai 
triūsė. Visiems mieliems 
apsilankiusiems ir visiems 
talkininkavusiems reiškiu 
didelę padėką.

Esu labai patenkinta visų 
atsiliepimu į mano atsišau
kimą spaudoje ir su tikru 
optimizmu žiūriu į Lietuvių 
Sodybos ateitį. Tikiuosi su
laukti tolimesnio visų jūsų 
solidarumo ir gausaus atsi
lankymo sekančiame sody
bos subuvime, kada galuti
nai užbaigus sodybos su
tvarkymą, įvyks iškilmingas 
atidarymas netolimoje atei
tyje.

Ačiū labai visiems.

Ona Baužienė

ateities veikla yra jiems 
’’prie širdies”... Vaišėse da
lyvavo virš 50 klubo rėmėjų 
ir pasisotinus į visus žodį 
tarė klubo pirm. Jurgis Jo- 
navičius. Po visų padėkų 
pirm, pranešė, kad paga
minti nauji, skirtingi nuo 
paprastų, klubo garbės 
narių ženkliukai, kurie šia 
proga ir buvo įteikti. Klubas- 
dabar turi 22 garbės narius 
iš kurių 4 yra mirę, bet 
įteikti jų giminėms. J. Jona- 
vičius ragino narius klubo 
ženkliukų nelaikyti stalčiu
je, bet nešioti ant krūtinės, 
nes tas parodo, kad esame 
vienos bendros šeimos na
riai nuo tolimos tėvynės...

Ilgametė Sportininkų 
Dienos tradicija Adelaidėje 
jau praeityje šiemet, bet ne 

- paskutinė, ir tikimės, kad ji 
bus tęsiama dar ilgus metus, 

,nes sportininkų ir tautiečių 
bendradarbiavimas yra gy
vybinis ne tik sporto orga
nizacijos, bet ir mūsų išeivi
jos lietuviškai veiklai...

Šios dienos parengimas 
pareikalauja labai daug fizi
nio pasiaukojimo iš parengi
mo k-to. Daug darbo, rūpes
čių bei pastangų panašūs 
parengimai pareikalauja iš 
klubo iždininko, niekad ne
pavargstančio Petro Andri- 
jaičio, o taip pat ir klubo 
pirm. J. Jonavičiaus, kuris 
nesigailėjo pastangų, kad ši 
mūsų šventė praeitų kuo 
sklandžiausiai.

Širdingai ačiū sportininkų 
rėmėjams, kurie skaitlingai 
dalyvavo ir pabendravo su 
sportininkais... p g 

Paminklų slėnis (Monu
ment Valley) Amerikos piet
vakariuose pavadintas dėl 
keistų uolų formacijų, bū
dingų visam žemėvaizdžiui. 
Čia gyvena Novajo indėjai. 
Anksčiau prie jo buvo sunku 
prieiti, bet pravedus vieš
kelį, slėnis tapo patraukli 

. turistų lankymo vieta.
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Gerbiamas p. Redaktoriau, 
Lapkričio 23 dienos pro

ga ats. kpt. J. Krupavičius 
pasidalino savo mintimis ir 
atsiminimais su "Mūsų Pas
togės” skaitytojais. Tai 
brangūs autentiški Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų da
lyvio atsiminimai. Be abejo, 
laiko tėkmė daro savo, ir 
daug smulkmenų prisimirš- 
ta. Turėdamas po ranka do
kumentinės medžiagos, no
rėčiau patikslinti keletą 
gerb. straipsnio autoriaus 
pateiktų detalių.

Povilas Lukšys žuvo ne 
sausio, o vasario mėnesį 
(1919.II.8), tik penkiomis 
dienomis vėliau (II. 13) žuvo
1- mo p.p. vadas Antanas 
Juozapavičius.

Ats. kpt. J. Krupavičiaus 
7-tam p.p. priskirtas šefas 
DLK Vytenis priklauso 
9-tam pėst. pulkui.

1920 sausio 9 d. Kauno 
Atskiram b-nui suteiktas' 
7-to pėstininkų Žemaičių 
kunigaikščio Butageidžio 
vardas (žiūr. Liet. Enciklo
pedijos 15-to tomo 112 psl.). 
Kas gi buvo šis kunigaikš
tis? Tai tikras istorinis as
muo, nors ir nedaug apie jį 
žinoma. Livonijos ordino 
magistras savo laiške Prūsi
jos ordinui 1290 metais žada 
pulti ”rex Butigeyde” že
mes, jei Prūsijos ordinas 
padės, tuo pat metu pulda
mas Žemaičius. Senieji isto
rikai visi jį laikė buvus Že
maičių kunigaikščiu, nors iš 
laiško turinio neaišku, ar jis 
Žemaičių, ar Aukštaičių, ar 
visos Lietuvos valdovas. Šių 
dienų istorikų nuomonės 
įvairuoja. Dr. V. Daugirdai
tė-Sruogienė spėja jį buvus 
DLK Traidenio (+ 1282) 
sūnumi bei DLK Gedimino 
tėvo Pukuvero (Liutauro) 
broliu. Panašiai mano ir šį 
laikotarpį tyrinėjęs rusų 
istorikas V. Pašuto. Z. 
Ivinskis ir H. Paszkiewicz 
pritarė minčiai, kad Buti- 
geidas ir Gedimino tėvas 
Pukuveras (Butimer) yra 
vienas ir tas pats asmuo.

Pagal L. Enc. 15-to tomo 
straipsnį, pėstininkų ir ka
valerijos pulkai vėliavas 
gavo ne visi 1926 m., o 
1926-1929 metų laikotarpy
je, gi 1926 išformuoti 3 p.p., 
6 p.p. ir 3-čias dragūnų Ge
ležinio Vilko pulkas buvo at
kurti 1935 metais ir apdova
noti vėliavomis 1937 metais. 
Pagal gen. St. Raštikį (Lie
tuvos likimo keliais 67 psl.) 
tik penki jų gavo Vyčio 
Kryžiaus vėliavas: 1-mas,
2- ras, 4-ras, 6-tas ir 7-tas 
pėst. pulkai.

Su pagarba
Vyt. Patašius

Gerb. Redaktoriau,
"Mūsų Pastogės” Nr. 

42-45 /83 m. p. J. Krupavi
čius "Netolimos praeities 
nuotrupos” paskelbė savo 
prisiminimus, kur palietė ir 
kelių autorių straipsnius, 
apie Dariaus ir Girėno tra
gišką žuvimą. Apie kitus aš 
nekalbėsiu, bet tik atsakysiu 
ir paaiškinsiu, kiek liečia 
mano asmenį.

Mielas p. J. Krupavičiau, 
Jūs negalit paneigti kitų au
torių straipsnių, nes apie 
Darių ir Girėną kalbama jau 
50 metų.

Mano straipsnis ’’Neuž
mirštami Didvyriai Darius 
ir Girėnas” (’’Mūsų Pastogė” 
Nr. 28/81), rašytas remian
tis spaudos medžiaga, todėl 
galėjo būti ir spragų, bet tai 
ne iš mano kaltės. Tiesa,

Skaitytojai pasisako
mano yra paminėta, kad S. 
Darius paskendęs įvairiuose 
darbuose, užmiršo atlikti 
vieną formalumą, raštu pra
šyti leidimo vesti ir pranešti 
apie vedybas. Aviacijos vir
šininkas nubaudė S. Darių 
30 parų arešto. S.
Darius turėjo daug draugų, 
kurie jį lankė daboklėje. 
Šiuo reikalu plačiai aprašyta 
p. P. Jurgėlos straipsniuose 
(žiūr. "Karys” Nr. 6/1974 
m., pusi. 205-207 ir "Karys” 
Nr. 7/74 m., pusi. 246-247). 
Reikėtų skaityti, kad buvo 
tiesa, nes P. Jurgėla rašė 
remdamasis "cenzūros iš
leistais” kapit. S. Dariaus 
atsiminimais. Yra net 
atspausdintas tekstas, apie 
S. Dariaus pasikalbėjimą su 
gen. Žukausku. Jei p. Kru
pavičiui būtų įdomu, galė
čiau padaryti kopijas ir at- . 
siųsti, nes 1974 metų "Ka
rio” turiu visą komplektą.

J. Krupavičius sako, kad 
aviacijos karininkai buvo 
jerdaug užimti ir neturėjo 
aiko lankyti S. Dariaus da- 
joklėje, reikėjo skraidyti ir 
pamokas lankyti, tai mano 
manymu prasilenkta su 
tiesa: S. Darius labai mėgo 
sportą. Jis sukūrė pirmąją 
futbolo komandą, boksinin
kus ir įkūrė Lietuvos Fizinio 
Lavinimo Sąjungą, kuriai 
išrūpino žemės, kad galėtų 
pastatyti stadioną. Vieną 
kartą S. Darius teisėjavo 
moterų krepšinio rungtynė
se ir pamilo krepšininkę 
Jaunutę Škėmaitę. Tarp jų 
išsivystė meilė, kad S. Da
rius ją vedė. Darius buvo

Benedikto Zabielos sukaktis
Laimingai, gaisro nepa

liesta išliko Bendikto Zabie
los gražiai įrengta sodyba, 
kuri Melbourne lietuviams 
yra gana gerai žinoma.

Prieš daugelį metų, netoli 
Woodendo miestelio, Benas 
nusipirko apie 5 hektarus 
miško ir nutarė čia kurti so
dybą "Lituanica”. Patrioti
nių jausmų vedamas, jis no
rėjo pastatyti lietuvių sene
lių prieglaudą, kur tautiečiai 
sulaukę savo gyvenimo va
karo, ramiai galėtų džiaugtis 
gamtos grožybėmis ir nerū
pestingai laukti nežinomo 
rytojaus. Deja, neprigijo šis 
gražus Beno sumanymas.

Būdamas darbštus ir de
vynių amatų žmogus, jis ne
skubėdamas kūrė ir statė 
savo sodybąir diena iš die
nos keitėsi vaizdas šios vie
tovės: atsirado didelis ir 
gražus parkas su didele 
aikšte ir pasivaikščiojimo 
takais, apsodintais jaunomis 
pušaitėmis ir kitokiais me
deliais. Visur išvedžiota 
elektros apšvietimas, kad 
vakarais nepaklydus, o par
ko pakraštyje iškilo didelė 
estrada, kurioje galima ir 
koncertuoti ir vaidinti. Es
trados šone iškilo pastatai 
virtuvei, bufetui ir viso
kiems patogumams, o už es
trados išmūrintas didžiulis 
bašeinas, kuriame, vasaros 
metu, galima atsigaivinti. 
Lituanikos sodyba - ideali 
vieta piknikams, įvairiems 
koncertams ir minėjimams.

Dviejų aukštų gyvenamas 
namas puikiai įrengtas ir 
apstatytas vertingais, anti
kiniais baldais. Visur matosi 
Beno gyvenimo draugės 
Katrės skoningų daikų iš
dėstymas. 

nubaustas nes neprašė lei
dimo vesti. Jei S. Darius tu^ 
rėjo laiko, tai ir kiti karinin
kai taip pat turėjo, todėl 
faktas, kad draugai lankė 
Darių daboklėje.

Po metų Stepo ir Jaunu
tės šeimoje krykštelėjo kū
dikis. Dukrelę juodu pava
dino Nijolės vardu. Šiuo 
metu Nijolė Dariūtė-Mašta
rienė yra medicinos moksli
ninkė, pensininkė, turi du 
vaikus. Paskutiniu laiku pa
mėgo tapybą ir aviacijos 
sporto muziejui nutapė tėvo 
Stepono ir Stasio Girėno 
portretus.

Gerb. n. Krupavičiau, aš 
nekaltas, kad neprisimenate 
Dr. Jono Vytauto Nainio. 
Gal po 2-jo pasaulinio karo 
Jūs Kaune negyvenot? Pa
galiau ne Jūsų pareiga žino - 
ti ir pažinti visus Kaune gy
venančius daktarus. Faktas, 
kad toks daktaras J.V. Nai
nys Kaune gyveno ir užėmė 
labai aukštas pareigas. Pet
ras Jurgėla savo straipsnyje 
("Karys” Nr. 7/74 m.) rašo: 
2-jo Pasaulinio karo metu, 
būrelis lietuvių patriotų Da
riaus ir Girėno karstus už
mūrijo Medicinos Fakulteto 
rūsyje, kad vokiečiai nepa
sinaudotų varinių karstų 
metalu ir nesudegintų lakū
nų lavonų. Jau gerokai po 
karo karstai buvo atrasti. 
Kaune Medicinos Instituto 
teisminės medicinos kated
ros vedėjas Dr. Jonas Vy
tautas Nainys ir kiti, iš nau
jo tyrinėjo ir protokole 
įrašė, jog Darius ir Girėnas 
buvo pašauti. Lakūnų kūnai

1982 m. liepos 15 d. Bene
diktą Zabielą paklupdė ne
tikėtas priepuolis, kuris pa
kirto visas jo fizines ir dva
sines galias. Nuvežus į ligo
ninę, paaiškėjo, kad prie
puolis paraližavo Beno jude
sius ir atėmė galią kalbėti ir 
reikšti mintis. Daktarų aiš
kinimu, jam buvo numatoma 
labai liūdna ateitis, nes ne
buvo vilties pagerėti. Dėka 
nepalūžtamo Katrės rūpes
čio, prasidėjo pusiau priva
tus Beno gydymas, nes nei 
viena ligoninė nesutiko 
teikti, jam pagalbos.

Neužtektų 
čia vietos aprašyti didžiulio 
Katrės pasišventimo ir įdėto 
darbo, nes be tiesioginės 
priežiūros tekdavo jį penkis 
kartus savaitėje vežioti pas 
daktarus, masažistus, tera- 
pistus ir į visokiausias gy
dymo įstaigas. Reikėjo Beną 
vėl sugražinti į gyvenimą.

1983 m. lapkričio 5 d., į 
Lituanikos sodybą Wooden- 
de, suvažiavo apie 100 žmo- 

palaidoti karių kapinėse, A. 
Šančiuose. Parašyta, bet ar 
tiesa, sunku atspėti.

Apie Dariaus ir Girėno 
tragišką mirtį, buvo daug 
tyrimų, komisijų, prirašyta 
daug straipsnių, bet po 50 
metų tikros žuvimo priežas
ties niekas nenustatė. Taip 
ir paliks istorijai tik spėlio- 
iimai- S.Pačėsa

Gerb. Redaktoriau,
Ne nuo šiandie stebiu 

Sydnejaus lietuvių gyveni
mą ir kaskart vis darosi 
liūdniau. Kadaise Sydnejaus 
lietuvių kolonija skaitėsi 
skaitlingiausia ir neabejoti
nai skaitėsti Australijos lie
tuvių visuomeniniu ir kultū
riniu centru. Čia buvo susi
spietusi didelė dalis lietu
viškos inteligentijos, susi
darė atsikūrusių organizaci
jų centrai, ir iš čia plačiomis 
ištakomis plėtėsi visokia 
veikla po visas kitas šio 
krašto lietuvių kolonijas. 
Bet ilgainiui ėmė sekti Syd- lankymo klube vakarus ne- 
nejuje esančios kūrybinės 
jėgos, ir šiandie ši kadaise 
veržli ir pilna iniciatyvos 
kolonija užleidžia savo turė
tas pirmaeiles pozicijas ki
toms ir laikytina tik eiline 
kolonija šalia visų kitų.

Štai kad ir dabar, šešta
dienio vakaras. Ateini į Klu
bą, kuriuo anksčiau vietos 
lietuviai pagrįstai didžiavo
si, ir klubas tuščias. Vos keli 
kitataučiai tampo pokerio 
mašinas, daužo bilijardo 
sviedinukus arba prie baro 
srūbčiodami mineralinį van
denėlį tyliai šnekučiuojasi. 
Sako, užeik kitą šeštadienį - 
bus metinis tokios ir tokios 
organizacijos balius.

Katrė ir Benius Zabielai
nių į Katrės ruošiamą Bene
dikto Zabielos 65-kių metų 
paminėjimą (Surprise 
Party).

Benediktas Zabiela yra 
gerai žinomas vyresnės kar
tos Melbourne lietuviams, 
nes, dar tais laikais, kai 
buvo nupirkti pirmieji Lie
tuvių Namai Thornburyje, 
Benas buvo šių namų gyvoji 
dvasia: remontavo, taisė, 
dažė ir ruošė juos Melbour
ne lietuvių naudojimui. 
Kartu a.a. Baltoku, Benas 
buvo įsteigęs lietuvių muzi
kos kapelą. Kiek laiko jis 
lankė Melb. muzikos kon
servatoriją ir baigė kompo
zicijos klasę. Benediktas Za
biela yra vienintelis lietuvis 
Melbourne, parašęs nemažai 
muzikos veikalų akordeonui 
ir chorams ir net lietuvišką 
operą "Kalvio Dukra”. Nors 
jis ir nėra baigęs didelių 
mokslų, bet mėgo literatūrą. 
Jo parašytą ir Melbourne 
išleistą romaną "Klaida” jau 
seniai žmonės išgaudė ir tik

Su viltimi pribūnu kitą 
šeštadienį. Tiesa, balius yra: 
orkestras trenkia, ant stalų 
išdėstyti viliojantys loteri
jos fantai, bet kur baliau- 
ninkai? Jau 9 v .v., o svečių 
skaičius neprašoka 50. Sako 
prieš porą savaičių baliuje 
dalyvių buvo dar mažiau... 
Atsigausime kariuomenės 
šventės vakare - ten žmonių 
niekad nestigo.

Pribūnu ir nurodytą va
karą. Kalbama - ramovėnų 
skaitlinga organizacija, tai 
vien tik jos nariai su žmono
mis (o gal ir vaikais) užpil
dytų visą erdvę. Salėje ny
ku. Keletas ramovėnų ir tų 
pačių užkietėjusių lankyto
jų, kuriuos buvau sutikęs ir 
anksčiau. Salės vidury 
užimti vos keli stalai. Prie
kiniai stalai prie scenos visi 
tušti. Aną vakarą šmaikščiai 
"linksmieji broliai” pastebė
jo, kad priekiniai stalai re
zervuoti garbės svečiams. 
Jų taip ir nesulaukėme.

Per tuos tris mano apsi- 

pastebėjau nė vieno jauno 
žmogaus. Šiurpas perbėgo 
per nugarą - negi tai mirš
tanti kolonija?!

Pasikalbu su vietiniais. 
Daugiau, sako susirenka lie
tuvių tautinių iškilmių metu, 
ir tai tik pačiai iškilmei, bet 
kad po visako dar valandėlę 
pabuvotų, pabendrautų, to 
nėra: vos tik pasibaigus iš
kilmei, visi dingsta, ir lietu
vių namai palieka tušti. Kaip 
tokį reiškinį išaiškinti? Ar 
mūsų žmonės vengia vienas 
kito, ar neturi ko pasakyti, 
savų žmonių nepasiilgsta?

Tokie ir panašūs pastebė
jimai verčia mane, mielas 
redaktoriau pasisakyti ir 
bent tuo išreikšti savo rū
pestį. Ar iš tikrųjų taip visi 
šeštadienių vakarais sėdi 
užsidarę namuose ir vengia 
vienas kito sutikti?

Jonas Dūmelis

mūsų lietuvių bibliotekoje ją 
galima gauti pasiskaityti.

Benedikto Zabielos 65-kių 
metų sukakties proga, Mel
bourne Dainos Sambūris iš
sirikiavo jo pastatytoje sce
noje ir be Ilgiausių Metų, jo 
garbei dar padainavo ketu
rias dainas, o sambūrietės 
Emilija Šeikienė ir Eleonora 
Balčiūnienė padainavo 
duetu ariją iš jo parašytos 
operos. Užbaigai, Vincas 
Danius padainavo Kur 
bakūžė samanota. Visų 
nustebimui, atsirėmęs į spe
cialiai pagamintus rėmus, 
Benas atsistojęs scenoje, 
nuoširdžiai padėkojo 
visiems jį sveikinusiems ir 
trumpai nupasakojo savo li
gos ir sveikimo odisėją.

Saulei šviečiant visi sėdo 
prie turtingai apkrautų sta
lų ir besivaišindami ir besi
šnekučiuodami atšventė 
Beno sukaktį, tikėdami, kad 
sustiprėjus ir sugrįžus į 
normalią padėtį, Benas su
gebės įgyvendinti visus jo 
užsibrėžtus planus.

Pabaigai, Katrė perskaitė 
jos parašytą, anglų kalba, 
Beno gyvenimo aprašymą, 
kurį ji buvo įteikusi 
’’Departament of Veterans 
Affairs Annual Story 
Writing Project
Committee”. Už tokį išsamų 
ir literatūriniai gražiai 
parašytą darbą, Katrei 
paskirta premija.

Visa Melbourne lietuvių 
visuomenė džiaugiasi Beno' 
sustiprėjimu ir tikisi, kad 
neužilgo vėl matysime jį 
savo tarpe. ELBE
-.„AM- AH 1O0Q 1100 <7
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Informacija
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGA
Syd. liet. savaitgalio 

mokyklos mokslo metų 
užbaigos šventė įvyksta 
gruodžio 4 d. Lidcombe pa
rapijos salėje 
viii pamaldų.

Tautiečiai kviečiami gau
siai dalyvauti.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Bend
ruomenės nario mokestį $ 
2.00 metams galite susimo
kėti Sydnejaus Lietuvių 
Klubo raštinėje darbo va
landomis ir bibliotekoje 
kiekvieną sekmadienį nuo 1 
vai. iki 4 vai. p.p.

Prašome kiekvieno lietu
vio susimokėti šį mažą mo
kestį ir parodyti savo soli
darumą Lietuvių Bendruo
menei. Ne visi gali įsijungti į 
aktyvų darbą, bet visi gali 
susimokėti mokestį ir jaus
tis lietuviu.

Mes žinome, kad daug lie
tuvių nemokėjo nario mo
kesčio pasiaiškindami, kad 
nežinoję kam reikia mokėti, 
bet dabar tokio pasiaiškini-

Dainos choro
METINIS KONCERTAS

įvyksta Syd. Lietuvių Namų viršutinėje salėje gruodžio 3 d., šeštadienį, 7.30 
vai.

Programoje mišrus ir moterų Dainos choras. Diriguoja Bronius Kiveris ir
Birutė Aleknaitė. *'

Bilietai $ 5 asmeniui. Moksleiviams $ 3.
Po koncerto šokiai Klubo auditorijoje.
Kviečiame ir laukiame!

Dainos choras

VISUR
GEELONG

LIET. SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Geelongo L. S-gos Klubo 
visuotinis - metinis susirin
kimas įvyko spalio 29 d. Lie
tuvių Namuose.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Gailius ir pakvietė susi
kaupimo minute pagerbti 
mirusius narius, tuo pačiu 
pakvietė susirinkimui pir
mininkauti V. Bindoką ir 
sekretoriauti A. Karpavičių.

Mandatų komisiją sudarė: 
V. Mačiulis, K. Simkevičius, 
P. čerakavičienė, o kandi
datu liko V. Povilaitis.

Metinės veiklos praneši
mą padarė pirm. J. Gailius, o 
kasininkas VI. Adomaitis 
nuosekliai apibūdino pinigi
nę padėtį. Revizijos aktą 

•perskaitė J. Renkauskas.
Po trumpų diskusijų susi

rinkimas patvirtino metinę 
ir finansinę veiklą. Naujų 
organų rinkimai praėjo be 
sunkumų. Naujai išrinkti 
organai pasiskirstė pareigo
mis: pirm. J. Gailius, vice- 
pirm. J. Medelis, Vicepirmi
ninkė moterų reikalams L 
Gailiuvienė, sekretorius C. 
Valodka; kasininkas L. Bun- 
garda ir kandidatais liko A. 
Jančiauskienė ir VI. Ado
maitis.

Revizijos Komisiją: V. 
Bindokas, V. Mačiulis, J. 
Renkauskas ir A. Karpavi
čius.

Susirinkimo pirmininkas 
V. Bindokas padėkojo vi
siems dalyviams ir buvusiai 
valdybai už darbą ir susirin
kimą uždarė Lietuvos Him
nu.
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mo negalėtų būti, taigi lau
kiame iš visų, kurie tos pa
reigos dar neatliko, atlikite 
iki Naujų Metų.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

SVEČIAI IŠ JAV

Lapkričio 14-24 d.d. Aus
tralijoje lankėsi svečiai iš 
Amerikos Dr. Dr. Rimas 
Sidrys ir Giedrė Sidrienė- 
Šalčiūtė. Svečiai Sydnejuje 
buvo sustoję pas savo studi
jų draugus p.p. V. ir G. Ka
zokus, buvo susitikę su vie
tos gydytojais ir susipažino 
su miestu. Melbourne buvo 
globojami p.p. Šemetų. 
Prieš išvykdami iš Australi
jos buvo užsukę į Canberrą 
ir grįždami po ilgesnės ke
lionės po Pacifiką užsuko 
pasidairyti po N. Zelandiją.

Dr. R. Sidrys Amerikoje 
gyvai reiškiasi kaip veikėjas 
Amerikos, ypač Čikagos lie
tuvių gyvenime. Sidriai 
Amerikoje išaugino devynis 
vaikus - penkis sūnus ir ke
turias dukras - baigę aukš
tuosius mokslus ir taip pat

VISAIP
Po susirinkimo įvyko su

neštinė tradicinė kavutė, 
kur visi apsimokėjo metinį 
nario mokestį ir maloniai 
praleido vakarą.

♦ * *
Pranešame, kad gruodžio 

10 d. 7.30 vai. Geelongo Lie
tuvių Namuose ruošiamas 
tradicinis prieškalėdinis po
būvis - ’Smorgasbord’ vaka
ras. Norį dalyvauti sumoka 
$ 5 už niaistą, o gėrimus 
kiekvienas pasirūpina pagal 
skonį.

Malonėkite iš anksto pa
skambinti valdybos sekre
toriui Č. Valodkai tel. 
78 9539 (8 Walsh Grove, 
Nth. Geelong) arba pranešti 
bet kuriam valdybos nariui.

G.L S-gos Klubo 
Valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO 
ALBUMAS

Dariaus ir Girėno albu
mas, jų istorinio žygio 50 
metų sukakties proga, jau 
spausdinamas M. Morkūno 
spaustuvėje, Chicagoje. Al
bumas bus 8V2 x 11 colių (22 
cm x 28 cm) formato, spaus
dintas ant geresnės rūšies 
popieriaus, įrištas į kietus 
meniškus viršelius, ir turės 
apie 270 psl. Jį suredagavo 
ir paruošė inž. ir komerc. la
kūnas E. Jasiūnas.

Tekstai ir nuotraukų pa
aiškinimai bus anglų ir lie
tuvių kalbomis. Albumą lei
džia komitetas, susidedąs iš: 
E. Jasiūno (pirm.), J. Kava
liausko (ižd.), P. Aleksos ir 
A. Beieškos. Į garbės komi
tetą įeina: kons. Antanas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE »
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414* *

Gruodžio 3 d., šeštadienį, 7.30 vai. *

Dainos koncertas J
Bilietai: $ 5 asmeniui; $ 3 moksleiviams

Gruodžio 4 d., sekmadienį, 4.30 vai. 
YURI ir DANUTĖS MAZURKEVICH 

smuikų koncertas 
Bilietai $ 5 asmeniui. Visos vietos nu
meruotos. Bilietai gaunami klube.

yra veiklūs ir sąmoningi lie
tuviai. Tai ypač reta išeivi
joje šeima, turinti tokią 
skaitlingą šeimą ir visi 
vaikai pirmoj eilėj susipratę 
lietuviai.

Svečiai gyvai domėjosi 
Australijos lietuvių gyveni
mu ir gėrėjosi mūsų vieti
niais atsiekimais.

Gauta žinia, kad spalio 26 
d. Canberroje mirė lietuvis

Kalvaitis, Petras Jurgėla ir 
Antanas Vaivada.

Visuomenė kviečiama 
albumą nedelsiant užsisaky
ti, komitetui prisiunčiant 20 
dol. (US) adresu: Dariaus — 
Girėno Albumo Komitetas 
c/o J. Kavaliauskas 6437 S. 
Washtenaw Ave. Chicago, 
Bl 60629.

Albumą atspausdinus, jis 
bus platinamas aukštesne 
kaina. Atsiuntusieji 25 dol. 
ar daugiau, bus laikomi 
garbės prenumeratoriais. 
Paskyrusieji 100 dol. ar 
daugiau, bus laikomi albumo 
rėmėjais. Visų prenumera
torių ir rėmėjų sąrašas bus 
paskelbtas albumo pabaigo
je.

Dariaus - Girėno Albumo 
Komitetas

VAKARŲ VOKIETIJA 
NEPRIPAŽĮSTA

PABALTIJO
ANEKSAVIMO

Dr. Otto von Habsburgas 
rugsėjo mėn. painformavo 
VLIKo pirmininką Dr. K. 
Bobelį apie Vakarų Vokieti
jos poziciją Pabaltijo atžvil
giu. Jis pacitavo aukšto už
sienio reikalų ministerijos 
pareigūno laišką, pasak ku
rio V. Vokietijos vyriausybė 
laiko 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
pasirašytą vokiečių - sovietų 
(Molotovo-Ribbentropo) 
paktą negaliojančiu. Šis 
paktas nustojęs galioti pra
sidėjus sovietų - vokiečių 
karui, o gal ir anksčiau. 
Todėl V. Vokietijos vyriau
sybė nebemato reikalo tuo 
klausimu padaryti ypatingo 
pareškimo. Panašiai pasisa
kė ir Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris, 1980 m. 

architektas Erdvilas Masiu
lis. Liūdesy paliko žmona 
Erika ir duktė. Velionis 
buvo sudegintas ir jo pelenai 
persiųsti broliui Visvaldui, 
kad būtų palaidotas šalia tė
vų B. ir K. Masiulių Michi
gan City, Indianoj (USA). 
MELBOURNO

LIET. BIBLIOTEKOJE

Bibliotekai aukojo: $ 10 J. 
Kamarauskas; po $ 5 V. Bal- 
trukonis, L. Bartaškienė, M. 
Kupčinskienė. Knygų ir 
žurnalų J. Gylys ir J. Kvie- 
telaitis.

Naujai gautos knygos šal
tinių bibliotekai: D. Saukos 
’’Lietuvių tautosaka”, Kris
tijonas Donelaitis
1714-1964”, lietuvių ir 19-je 
kitų kalbų vertimai), Lietu
vos fotografija, A. Rama
nausko ’’Žemaitijos keliais”, 
M. Karpowicz ’’Dzialalnosc 
artystyczna Michaleangela 
PaUoniego w Polsce’ veika
las apima Vilniaus ir Pažais
lio bažnytinį meną), M. Jas- 
trūno ’’Adomas Mickevičius, 
B. Zumeris ’’Pokalbis tarp 
savųjų” (lietuvių kalbos di
dybė ir tragedija mūsų die
nose).

Visiems bibliotekos malo
niems geradariams ir rėmė
jams nuoširdus ačiū.

Bibliotekos Vedėjas

spalio 30 d. atsakydamas į 
parlamentaro Horsto 
Schroederio (Lueneburg) 
klausimą.

Laiške taip pat patvirti
nama, kad V. Vokietijos vy
riausybė ir toliau nepripa
žįsta Pabaltijo valstybių 
aneksavimo. Apie tai vy
riausybė yra pakartotinai 
pasisakiusi, ypač parlamen
te. Pavyzdžiui: užsienio rei
kalų ministerio pareiškimas 
1970 m. spalio 9 d. ir minis- 
terės Dr. Hamm Bruecher 
pareiškimai, padaryti 1979 
m. lapkričio 9 d ir 1980 m. 
spalio 16 d.
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VIETOJ M
gelių

Pagerbiant a.a. Alek
sandrą D a n t ą vietoj gėlių 
Pastogei aukojo: G. Kazo- 
kienė $ 10, A. Andruška 
(Canb.) $ 20, A. Mauragis $ 
10, V. Šablevičius $ 5, J.E. 
Laurinaičiai $ 20, C. ir P. 
Protai $ 10, A. Bergrynas $ 
1, V. Žilinskienė $ 10, 
V.G.M. Martišiai $ 35, T. ir 
L. Žilinskai $ 20, O. Kataus- 
kas $ 20, A.M. Reisgiai $ 10.

Aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

SKAITYTOJAMS
«

Primename, kad šventi
nius sveikinimus, kurie bus 
skelbiami paskutiniame š.m. 
numery (gruodžio 19 d.) jau 
laikas prisiųsti dabar. Iš pa
tyrimo žinome, kad kai kurie 
šį reikalą atideda paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai re
dakciją pasiekia jau laikraš
čiui išėjus. Taip pat, kaip jau 
žinote, dėl kylančių kaštų 
Mūsų Pastogės leidėjas 
B-nės Spaudos S-gos Komi
tetas skelbimų kainas nuo 
liepos 1 dienos pakėlė ir to 
pasėkoje sveikinimai kai
nuos $ 10. Redakcija sveiki
nimų lauks iki gruodžio 10 
dic.ios;

Šių metų paskutinis M.P. 
numeris bus išleidžiamas 
gruodžio 19 data, o ateinan
čių metų pirmas MJ*. 
numeris bus' išleistas 1984 
m. sausio 23 d. Visi skaity
tojai per tą pertraukos lai
kotarpį numatomus 
parengimus ir skelbimus 
prašomi skelbti Mūsų Pas
togės šių metų paskutiniame 
numery.

Lygiai kviečiame ir visus 
bendradarbius prisiųsti 
šiems metams numatytus 
arba ateinančių metų pra
džioje tinkamus ir skubius 
rašinius kaip galint greičiau, 
kad redakcija jais galėtų pa
sinaudoti ir neturėtų reikalo 
teisintis, kad buvo pavėluo
ti.

Printed by Rotor Press Ltd.
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