
Kaina / Price 50 c. 9.4.1984 Nr.‘13 (1832)
Australian Lithuanian Weekly 

Registered by Australia. Post Publication No NBH 0698

JAUNIMAS JUDA
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS CANBERROJE

XXXV-ji metai

Af. K. Čiurlionis

Jaunime! Tu reikalingas!
Vienintelė išeivijos lietuvių jaunimą apimanti orga

nizacija yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga. V-tame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, 1983 metais priim
tas nutarimas stengtis tiksliau sužinoti kiek, kur ir kokio 
amžiaus yra lietuviško jaunimo pasaulyje.

ALJS suvažiavime Canberroje sausio 28-29 dienomis, 
buvo nutarta pravesti jaunimo sąrašų rinkimą. Nutarta, 
netiktai ribotis Jaunimo Sąjungos amžiaus riba nuo 16 iki 
35 metų amžiaus, bet pradėti su naujagimiais iki 35 metų 
amžiaus.

PUS Valdybos vicepirmininkas Tadas G. Dabšys api
būdina sąrašų rinkimo svarbą sekančiais žodžiais:

’’Jei mes norime palaikyti savo tautinį identitetą gyvą, 
tai reikia vis prisilaikyti prie lietuvybės. Jeigu tautinis 
identitetas grįžta tik kongresų metu, tai tarp kongresų 
atsiranda galimybė prarasti jaunimo iš lietuviško tarpo. 
Todėl, kad lietuvių jaunimui nebūtų taip lengva pasimes
ti savo kasdieniniame gyvenamo krašto gyvenime, mums 
reikia informuoti jaunimą lietuvių žiniomis ir prilaikyti jį 
lietuviškumu. Bet jeigu nėra kaip su jaunimu susisiekti, 
tai mūsų visas darbas veltui.

Reikia surasti tą jaunimą, kuris dėl įvairių priežasčių 
yra atsiskyręs nuo lietuvybės. Yra ypatingai daug jauni
mo tarp 25 ir 35 metų-amžiaus, su kuriuo neįmanoma su
sisiekti. Būtų mūsų naudai juos gražinti į veiklos areną, 
nes atpaž.į štame, kad jie turi daug talentų kurie būtų 
naudingi tėvynei ir išeivijai.”

Miestuose kur veikia Jaunimo Sąjunga, sąrašų rinki
mas jau pradėtas. Per Vasario 16 d. minėjimą Melbourne 
surinkta virš 100 parašų. Jaunimas pats registravosi. 
Visa Gintarao tautinių šokių grupė užsiregistravo. Tėvai 
vaikus užregistravo ir seneliai anūkus. Tai gera pradžia.

Kviečiame visos Australijos lietuvių jaunimą užsire
gistruoti, naudojant šiam Mūsų Pastogės numeryje pasi
rodant registracijos anketą (bus 3 kartus pakartota). Ra
ginkite savo brolius, seseris bei draugus užsiregistruoti. 
Jaunime — tu esi reikalingas.

Šiam darbe laukiame paramos iš visos Australijos Lie
tuvių Bendruomenės. Tėvai, registruokite vaikus ir se
neliai anūkus.

AUS Valdyba iš anksto dėkoja visiems mūsų talkinin
kams. Lauksime anketų iš visų Australijos kampų — iš 
Brisbanės, Pertho, Hobarto, Sale, Sydnejaus. bei kitų 
miestų. Šitie sąrašai ypatingai svarbūs Australijos lietu
viams, nes prieš akis turime VI PU Kongresą Australi
joje 1987-88 metais.

AUS VALDYBA

M IŠ KAS
■ ■■ - . - ■

Jau išleistas pirmasis šių 
metų Baltic News numeris 
(41). Jame apstu žinių iš pa
vergtų Pabaltijo kraštų, 
Australijos min. p-ko R. 
Hawke užtikrinimas, kad 
Australija nepripažįsta de 
jure Pabaltijo kraštų inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą 
ir daug kitos Pabaltijo kraš
tus liečiančios informacijos.

Baltic News išeina keturis 
kartus per metus, sumaniai 
radaguoja A. Taškūnas. 
Baltic News skaitytojams 
siunčiamas nemokamai. 
Laikraštis išsilaiko tik iš 
aukų. Baltic News adresas: 
P.O. Box 272, Sandy Bay, 
Tasmania 7005.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
skelbia JAUNIMO REGISTRACIJĄ 
nuo gimimo iki 35 metų amžiaus.

Pavardė, Vardas Adresas Tel. nr. Gimimo data
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Tėvai / seneliai — užregistruokite vaikus / anūkus.
Jaunime — kviečiame užsiregistruoti.
Anketas siųsti: AUS Valdybai, P.O. Box 128, Nth. Melbourne.
Anketas grąžinti iki gegužės 25 d.

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos suvažiavimas 
įvyko sausio 28 ir 29 d. Can
berros Lietuvių Namuose. 
Dalyvavo iš Canberros 
Audronė Stepanienė, Rasa 
Mauragienė ir Vida Howe; iš 
Adelaidės Sietynas ir Aidas 
Kubiliai, Robertas Sabeckis, 
Paulius Dunda ir Andrius 
Vitkūnas; Dita Svaldenytė 
ir Akvilė Zavišaitė atstova
vo Sydnejų; o iš Melbourne 
Rožė Makaravičiūtė, Saulius 
Varnas, Birutė ir Zita Praš- 
mutaitės, Dona Sadauskaitė 
in Eugenijus Baltutis. Prog
rama prasidėjo šeštadienį po 
trumpo susipažinimo. Pra
džioje diskusijos sukosi apie 
V-jo PLJ Kongreso nuta
rimų vykdymą Australijoje. 
Šie nutarimai liečia politinę 
ir kultūrinę bei bendruome
ninę veiklą. Pabrėžta jau
nimo atkritimas nuo bend
ruomeninio gyvenimo ir dis
kutuota įvairūs pasiūlymai 
kaip įtraukti daugiau jauni- - 
mo į lietuvišką veiklą. Bet iš 
kitos pusės jaunimas, norė
damas bendradarbiauti su 
vyresniąja karta, turi ir ne
pasitenkinimų. Jaučiama 
kad nėra tikro dialogo tarp 
jaunimo ir vyresnių, ypatin
gai valdybų narių. Reikia 
tampresnių ryšių su Krašto 
Valdyba: pranešti daugiau 
apie jaunimo pageidavimus. 
Bet jei jaunimas nori dides
nio balso bendruomenėje, jis 
turi kandidatuoti valdybose 
ir dalyvauti Tarybos suva
žiavimuose.

Po pietų kalbos tęsėsi apie 
šių pasiūlymų įgyvendinimą. 
Penktąjame kongrese nu
tarta, kad svarbiausias dar
bas grįžus iš kongreso bus 
lietuviško jaunimo sąrašų 
sudarymas. Sąrašų rinkimo 
tikslas yra kad PLJ S galėtų 
pasiekti lietuvių jaunimą 
tiekiant žinių, palaikyti art.i-
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'Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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mešnius ryšius bedirbant 
tėvynės labui, ir kaip nors 
Sąžinti nutolusį jaunimą 

i 35 m. amžiaus) į veiklos 
areną, šeštadienį vakare, 
sunkiom diskusijom pasi
baigus, vyko pagal suvažia
vimo programą pramoginė 
dalis, tai išvyka į kiniečių 
restoraną, kuriame visi labai 
smagiai praleido vakarą.

Sekmadienį 11 vai. daly
viai vėl susirinko Canberros 
klube. Jų tarpe šį rytą buvo 
iš Sydnejaus atvykęs p. K. 
Stašionis, Krašto Valdybos 
narys jaunimo reikalams, 
šeštojo kongreso atskirų 
renginių vietos buvo nutar
tos. Manoma suderinti 
kongreso programą su spor
to švente. Atidarymas bus 
Sydnejuje gruodžio 23 d. 
(1988 metais), o tuoj po Ka
lėdų prasidės studijų Dienos 
Canberroje. Vienos savaitės 
stovykla bus ruošiama Vik
torijoje. Uždarymas bus 
Adelaidėje sausio 15-17 d.d. 
Kongresą paruošti yra mil
žiniškas darbas, ir dėl to bus 
reikalinga sudaryti įvairias 
komisijas ir surasti pirmi
ninką kuris jam vadovautų. 
Ir vis dėl to lėšų telkimas 
yra labai svarbus klausimas. 
Suvažiavime diskutuota 
įvairiausi pasiūlymai lėšų 
rinkimui. Numatyta tarp 
visų miestų surinkti apie $ 
15.000 iki sekančio suvažia
vimo kuris įvyks per atei
nančias Lietuvių Dienas. Ta 
proga p. K. Stasšionis kaip 
a.a. Arvydo Pūko testa
mento vykdytojas įteikė 
PLJ S-gai čekį $ 150, Ar
vydo Pūko auką Vl-to kong
reso suruošimui.

Jaunimo suvažiavimo sa
vaitgalis pasibaigė vakare, 
linksmai Stepanų namuose, 
kur buvo rodoma skaidrės iš 
paskutinio jaunimo kongre
so. Aš manau, kad visi daly
viai grįžo iš Canberros su 
gera nuotaika ir su atnau
jintu entuziazmu pradėti 
darbą suruošti Australijoj 
pasaulio jaunimo kongresą.

Eugenijus Baltutis
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Sunkumai glaudina
Jau ne nuo šiandie kalba

ma apie Sydnejaus Lietuvių 
Klubo sunkumus. Nieko ne
slepiant, tų, ypatingai finan
sinių, sukumų yra ir jie ganei 
sunkūs. Iš dabar gaunamų 
pajamų klubas negali išsi
versti, kad tuo pačiu galėtų 
mokėti ir turimas skolas. 
Nėra čia ko aiškinti, kaip 
klubas pateko i finansinius 
sunkumus ir ieškoti priežas
čių ar kaltininkų. Tuo nieko 
neatsieksime. Betgi svarbu 
dabar surasti skubių išeičių, 
kad klubas atsistotų ant 
kojų ir tarnautų kaip tarna
vęs visai lietuvių bendruo
menei. Ir tai nėra vien klubo 
registruotų narių rūpestis, 
bet lygiaiir visos bendruo
menės reikalas, nes prara
dus Liet. Klubą tuo pačiu 
prarasime ir Lietuvių Na
mus, kurie yra viso lietuviš
ko Sydnejuje gyvenimo ir 
veiklos širdis.

Šitas reikalas turėtų rū
pėti ne vien tik Sydnejaus 
lietuviams, bet lygiai ir visai 
Australijos lietuvių bend
ruomenei, nes esame viena 
lietuviška šeima, ir jeigu 
vienas tos šeimos narys ser
ga ar nelaimėn patekęs, dėl 
to rūpinasi ir visi kiti šeimos 
nariai. Koks gražus buvo 
mūsų solidarumo pavyzdys, 
kai anais metais per di
džiuosius Viktorijos ir P. 
Australijos gaisrus skau
džiai nukentėjo ir kelios lie
tuvių šeimos. Tiesa, savo 
parama neatlyginome nu
kentėjusioms padarytų ug
nies nuostolių, bet tuo buvo 
parodytas mūsų visų solida
rumas saviškiams ir pri
klausomumas vieni kitiems. 
Lygiai ir šiuo atveju. Jeigu 
sydnejiškiai lietuviai pra
rastų savo namus, turėtų 
jaustis už tai atsakingi ne 
vien tik sydnejiškiai, bet ir 
visi tolimiausių Australijos 
pakraščių lietuviai, nes pa
dėti artimui yra ne tik 
krikščioniška, bet visų 
pirma žmogiška pareiga. 
Lietuviai savo tarpe nėra tik 
artimas, bet šalia to dar ir 
lietuvis!

Apie ketvirtis milijono 
skolos visu bendruomenės 
mastu, sakytume, juokingai 
maža suma, tačiau vienam 
Syd. Lietuvių Klubui iš tos 
skolos išbristi prie dabarti
nių sąlygų yra nepakeliama 

A.A.
ANTANUI JABLONSKIUI 

mirus, jo žmonai Viktorijai gilią užuojautą reiškia
Adelė Andriejūnienė-Pogirskienė

A.A.
ANTANUI JABLONSKIUI 

mirus, jo žmoną Viktoriją ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

Jaudegių šeima, Perth

ir neįmanoma. Čia be abejo 
pirmoj eilėj yra pačių syd- 
nejiškių lietuvių rūpestis, 
bet parodant tautinį solida
rumą pilnai galėtų prisidėti 
ir visos kitos lietuvių kolo
nijos ar pavieniai tautiečiai.

Iš tikrųjų, klubas aukų ar 
dovanų neprašo: jam užtek
tų tik paskolinti pinigų ne
reikalaujant nuošimčių 4r ne 
griežtai terminuotam laikui. 
Tuo keliu klubas surinkęs 
200.000 dolerių iš tautie
čių lengvai atsikratytų viso
kių bankinių įsipareigojimų 
ir nejausdamas spaudimo su 
laiku išmokėtų ir jam padė
jusioms tautiečiams. Spėja
mai Klubo vadovybės pra
džioje buvo padaryta klaida 
prašant aukoti ar skolinti po 
1000 dolerių. Nors šiandie 
doleris jau nėra didelis pini
gas, bet vis tik daugeliui 
tautiečių 1000 dol. yra gąs
dinanti suma ir retas kuris 
gali lengvai su ja skirtis. $ 
100 visai kitaip skamba ir 
neatgrasina. Jei tik Sydne
jaus 1000 lietuvių kiekvie
nas sudėtų po 100 dol., jau 
būtų graži klubui parama. 
Įsivaizduokime, jei per 
Australiją susidarytų 5000

Darbininko padėtis
Sov. Sąjungoje

BALYS GAJAUSKAS ’?■ (

Lengva valdyti tautą, kuri 
nekovoja dėl geresnio gyve
nimo. Savo pasyvumu ji su
daro sąlygas valdančiajai 
grupelei piktnaudžiauti val
džia, išnaudoti tautą. Kuo 
tauta pasyvesnė, tuo leng
viau į valdžios aparatą pra
siskverbia karjeristai, biu
rokratai, lengvo psipelnymo 
mėgėjai bei diktatoriai. To
kia tauta kenčia pažeminimą 
ir tik aimanuoja dėl savo 
sunkios būklės. Ji džiaugiasi 
tik trupiniais, kuriuos ret
karčiais jai nuberia valdo
vai. Ji susitaiko su savo ver
giška padėtimi. Baimė su
kausto jos valią kovoti dėl 
savo gerovės ir reikalauti 
kas jos uždirbta ir kas jai 
priklauso. Valdančioji 
grupelė stengiasi išlaikyti 
tokią būklę. Virš tautos gal
vos nuolat kabo, lyg Da
moklo kardas, žiaurių baus
mių grėsmė. Tokia ir Ta
rybų Sąjungos ’’realaus so
cializmo” nuolatinė tikrovė.

TSRS tautos suvaržytos 
ir sukaustytos baime, nes 
bolševikai jas valdo fiziniu 
bei dvasiniu teroru. Tai Ii 
gota visuomenės santvarka 

lietuvių, kurie skirtų tik po 
10 dolerių, visos klubo ne
sėkmės būtų su kaupu išly
gintos per trumpą laiką, o 10 
dolerių aukojęs net visai to 
nejustų. Juk vien papras
čiausiam apsipirkimui išlei
džiame šiandie 20-50 dolerių 
nejusdami skylės kišenėje. 
Tą gali sau leisti netgi ir 
pensininkas, nekalbant apie 
dirbančiuosius. Bet svar
biausia moralinis jausmas ir 
principas, kad esame visi 
lietuviai ir lietuviškus rei
kalus remiame ir palaikome. 
Tautinis solidarumas yra 
daugiau negu pinigas. Juk 
kiekvienas iš mūsų sveikas 
ir dirbantis įvairioms dona- 
cijoms per metus išmetame 
ne dešimtis, bet gal šimtus 
dolerių net neklausiant, kur 
tie pinigai eina ir ar pasiekia 
tikslą. Čia gi duodame, ge
riausiu atveju skoliname, ne 
kam kitam, bet lietuviams ir 
žinome, kokiam tikslui, ir tai 
yra didžiulis skirtumas.

Praradus Sydnejaus Lie
tuvių Klubą, Sydnejaus lie
tuviai kitų Lietuvių Namų 
jau neįsigis, ir taip iš verž- 
liaulsios ir savu laiku skait
lingiausios kolonijos nieko 
neliks - paliks kaip bitės be 
avilio. Ar mes galime šitai 
sau leisti? r. i

Ji išsigimė. Šioje visuo
menėje paplitęs melas, 
veidmainiavimas, o dėl žemo 
pragyvenimo lygio - sukčia
vimas vagystės ir kitos 
ydos. Svarbiausi visuome
nės siekimai — kaip ... ką 
gauti, kur ką nusipirkti, kaip 
ką iš Įmonės pavogti. Aukš
tesni idealai jos nejaudina. 
Ji nesvarsto kokia santvar
ka geresnė, kokių pakeitimų 
reikia, kad pakiltų jos gero
vė. Tai svarstyti draudžia
ma, todėl pavojinga. Lei
džiama tik girti bolševikų 
santvarką. Demokratinis 
kelias spręsti gyvenimo 
problemas uždraustas. 
Todėl visuomenė apie jį 
menkai tenusimano.

Dabartiniame istoriniame 
tarpsnyje vienos tautos pa
siekė aukštą ekonominės 
raidos lygį, kitos - žemesnį, 
bet ir jos spartina savo rai
dos tempus. Bolševikų 
imperijos tautos užima ypa
tingą vietą pasaulio tautų 
tarpe.

Rusijos imperijos saulėly
dyje didžiausia jos gyven
tojų dalį sudarė valstiečiai. 
Jie buvo labiausiai užguiti 
tuomet, tokie jie liko ir šian
dien, bolševikų imperijoje. 
Valstiečiai nulėmė žemą vi
dutinį pragyvenimo lygį ir 
tautų sąmoningumą. Visi 
rusų imperijos gyventojai 
skurdo bet valstiečiai la
biausiai, nes čia ilgai užsitę
sė baudžiava. (Rusija 
paskutinė Europoje panai
kino baudžiavą). Carinė 
santvarka nuo seno skiepijo 
gyventojams nuolankumą. 
Tobulesnės visuomenės idė
jų bijojo, todėl neleido joms 
plisti. Be to atsilikusiems 
valstiečiams jos buvo nesu
prantamos. Dėl atsilikusios

PADĖKA

Kovo 5-tą dieną, staiga mirus buv. ALFAS pirmininkui 
ir mano brangiam ir mylimam draugui, taip daug man 
padėjusiam čia Australijoje, a.a. Vladui Daudarui, prie jo 
paskutinio atsisveikinimo ir pagerbimo prisidėjo daug jo 
draugų ir sportininkų. Nuoširdus ačiū kun. P. Martuzui, 
’’Funeral of Distinction” savininkams K. Butkui ir poniai, 
bažnyčioje giedojusiems buv. Sydnejaus Ansamblio da
lyviams ir jų vadovei M. Umbražiūnienei, karstą nešu- 
siems ir garbės sargyboje stovėjusiems ALFAS ir 
’’Kovo” buv. pirmininkams, sportininkams ir a.a. Vlado 
draugams, kapuose atsisveikinusiems Krašto V-bos pirm. 
V. Bukevičiui, ALFAS pirm. J. Dambrauskui, Sydnejaus 
Apylinkės pirm. Dr. A. Mauragiui, ’’Kovo” pirm. J. Kar
pavičiui ir Ant. Laukaičiui, o taip pat ir visiems taip gau
siai palydėjusiems už vainikus, gėles, man pareikštas 
užuojautas ir aukas paskiroms organizacijoms.

Mano ypatinga padėka priklauso M. ir R. Cibams, 0. ir 
V. Asevičiams, D. ir V. Gulbinams, J. ir V. Šliteriams, V. 
ir A. Kaminskams, K. Bačiulienei ir J. ir J. Kalgovams, 
kurie šioje skaudžioje valandoje taip daug man padėjo. 
Visiems nuoširdus ačiū.

Albina Liutackienė

visuomenės santvarkos Ru
sijos imperijos tautų sąmo
ningumas, išskyrus lenkus ir 
lietuvius, buvo žemas. Todėl 
jos nekovojo dėl savo gero
vės ar demokratinių laisvių. 
Tik negausi inteligentijos 
dalis, susipažinusi su 
Vakarų Europos visuomeni
ne mintimi, sielojosi dėl savo 
tautų atsilikimo. Taip pat 
negausios praeito šimtmečio 
pabaigos organizacijos ne
tapo visuomeninės veiklos 
katalizatoriais.

Pirmasis pasaulinis karas 
ypač skaudžiai palietė Rusi
ją. Ūkiškai atsilikusi, karo 
nualinta, skurstanti Rusija 
tapo gera dirva įvairiems 
pasaulio perėjūnams. Grupė 
sąmokslininkų, pasinau
dojusi vidaus politiniu'chao
su, liaudies masių tamsumu, 
dalies kariuomenės dezo
rientacija, užgrobė valdžią iš 
tik ką susikūrusios demok
ratinės vyriausybės. Bolše
vikų sėkmę nulėmė jų su
maniai išnaudojami žemiausi 
žmonių instinktai. Nesąmo- 
ningiausiai tautos daliai bol
ševikai siūlė plėšti turtin
gesniuosius, dalytis jų turtą. 
Skelbė, būk tai viskas pri
klauso liaudžiai. Patys tam
siausi gaivalai palaikė tuos 
šūkius ir prisidėjo prie bol
ševikų. Pilietiniame kare 
žuvo ar emigravo aktyves

\/ilni u s Records 
212? i u e Guy, Montreal, Quebec, H3H 219 

SKELBIA

KONKURSĄ VAIKAMS

Jau spėjusi pagarsėti 
’’Vilnius Records” plokštelių 
leidimo bendrovė Montrea- 
lyje, ruošiasi išleisti lietu
viškų pasakų plokštelę vai
kams. Jas paruošė Birutė 
Nagienė, gerai žinoma me
nininkė Montrealyje; muzi
ką sukūrė jaunas montrea- 
lietis kompozitorius 
Alexandre Stankevičius.

’’Vilnius Records” skelbia 
konkursą visų, lietuvių kolo- 
vaikams pasaulyje iki 10 
metų amžiaus nupiešti šiai 
plokštelei VOKO ILIUS
TRACIJĄ. Piešiniai turi 
būti spalvoti (rašalu, pieštu
kais, pastelėmis ar aliejaus 
dažais), ant storesnio popie
riaus apie 12 ir Va iš 25 inčų 
plote. 

nė, prieš bolševikus nusitei
kusi rusų tautos dalis. Cari
nės santvarkos šalininkus ir 
potencialius savo priešinin
kus bolševikai suiminėjo ir 
uždarinėjo į ką tik įkurtus 
konclagerius. Pasibaigus pi
lietiniam karui rusai bei ki
tos bolševikų imperijoje li
kusios tautos neteko akty
vesnių ir drąsesnių savo 
žmonių. Todėl bolševikai 
lengvai palaužė ir taip silpną 
bei pasyvų pasipriešinimą jų 
eksperimentams. Kolekty
vizacija nusinešė milijonus 
valstiečių į kapus, o gyvuo
sius pasmerkė skurdui, pa
vertė bolševikų imperijos 
baudžiauninkais. Ypač sunki 
buvo ištremtųjų būklė. Pri
klijavę etiketę ’’buožė”, bol
ševikai trėmė valstiečius iš 
tėvynės į tolimas, retai ap
gyventas savo imperijos 
sritis — tolimuosius Rytus, 
Sibirą vidurinę Aziją. Ten 
daugelis, nepakėlę atšiaurių 
gyvenimo sąlygų, išmirė. 
Praretėjo Ukraina, Rusija ir 
kiti kraštai. Gyventojus 
apėmė siaubas, kai jie pa
matė, jog yra bejėgiai, o jų 
gyvybės bolševikai visai ne
vertina. Sukaustyti baimės 
jie ne tik nesipriešino, bet' 
nedrįso skųstis savo sunkia 
dalia. _Bus daugiau

Kiekvienas vaikas gali 
siųsti kiek nori piešinių. 
(Naudoti lietuviškųjų pasa
kų pavidalus).

Laimėtojas gauna $ 100 
premiją.

Iš visų pasiųstųjų piešinių 
bus surengtos parodos kiek
viename mieste, kur vyks 
plokštelės pristatymas.

Piešinius siųsti iki 1984 m. 
gegužės 1 d. šiuo adresu: 
2127 rue Guy, Montreal, 
Quebec, H3H 2L9,

* Ponas Jonas Sakalauskas 
’’Aušros” tuntui paaukojo $ 
50. Mielam aukotojui nuo
širdi jaunųjų brolių - sesių 
padėka. INF
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Roma liet, tautiniuose rūbuose
•. į

RAPORTAŽAS IŠ ROMOS.

Kovo 1 d. Vasario 16 Gim
nazijos ’’užsieniečių ’’klasė 
vėl ruošėsi kelionei. Šį kartą 
mūsų paskirtis buvo Roma. 
Su kitais Vokietijos lietu
viais sulipome į geltoną, ža
lią, raudoną autobusą ir vy
kome Vatikanan švęsti šv. 
Kazimiero 500 metų sukak
ties. Visi tempėmės tauti
nius drabužius ir sunkius la
gaminus į tą direktoriaus 
nusamdytą kuone lietuvišką 
autobusą. Vos pavažiavus 
penketą minučių vienas 
gimnazistas prisiminė pa
miršęs pasą. Dar nebuvome 
taip toli, tai apsisukę grįžo
me.

Keliavome jauni žmonės. 
Greit pasigirdo braziliečio 
gitara ir lietuviškos daine
lės. Visi buvome linksmi ir 
laimingi turėdami progos 
pamatyti vieną garsiųjų 
miestų pasaulyje. Nors visi 
buvome geroje nuotaikoje, 
bet tarp mūsų atsirado vie
nas nedraugiškas keleivis - 
virusas. Viena mergaitė au
tobuse susirgo. Šiaip kelionė 
buvo ilga, varginanti, bet 
nenuobodi: dainavome, juo
kavome, kortomis lošėme - 
užsiėmimų buvo daug. Va
žiavome per Austrijos Alpes 
ir Šveicariją, bet gaila, kad 
naktį. Saulei tekant pasie
kėme cezarių miestą Romą.

Man pati Roma nepadarė 
gero įspūdžio: priemiesčiuo
se nešvaru, mašinų kaip 
skruzdžių, namai apleisti, 
nėra tvarkos! Apsivylę ste
bėjomės - toks išgarsintas 
miestas, o kaip atrodo! Pa
galiau autobusas sustojo 
prie apšepusio pastato - mū
sų viešbučio. Pervargę tem
pėmės savo daiktus į kam
barius. Atidariau ir išsigan
dau: tai ne mūsų mokyklos 
patogus bendrabutis. Ketu
rios lovos, nėra kur įjungti 
plaukų džiovintuvo, šaltos 
purkšlės, maži langiukai. 
f’Nu tai kas, pagalvojau, čia 
ne namai, čia Roma!’r

Įsikūrę išėjome pietų. 
Norėjome itališkos tešlos. 
Užtikome tokį gražų resto
raną ir užsisakėme makaro
nų. Roma tai keistas mies
tas. Tie italai mergaites įky
riai kibina, mašinos važiuoja 
per raudonas šviesas, gat
vėse pardavinėjami batai ir 
krepšiai. Turistams kainos 
labai aukštos. Italija labai 
garsi odos išdirbiniais, tai 
mergaitės išėjome apsipirk
ti. Tą penktadienį turėjau 
progos pamatyti ir ’’Trijų 
monetų” fontaną. Buvo 
pasakiška.

Šeštadienį turėjome 
anksti keltis ir ruoštis susi
tikti su popiežiumi. Apsi
rengėme tautiniais drabu
žiais ir skubėjome į Vatika
ną. Čia susirinko apie 2000 
lietuvių iš viso pasaulio. 
Džiaugiausi, kad esu lietu
vaitė. Laukėme gerą valan
dą , kol mus suleido į salę. 
Gimnazistai buvo pasiruošę 
popiežiui įteikti šv. Kazi
miero paveikslą Vokietijos 
Liet. B-nės vardu. Tautinių 
šokių ansamblis Grandinėlė 
iš Cleveland© dainavo lietu
viškas dainas ir giedojo 
giesmes. Staiga sušvito 
lemputė ir pasirodė popie
žius. Jį lydėjo kardinolai ir 
Šveicarijos kareiviai. Baltai 
apsirengęs ir spaudė ranką 
kiekvienam stovinčiam prie 
tako. Susirinkusiems susė
dus jis visus palaimino. Ka
dangi buvo daug kalbančių

RAŠO DANUTĖ BALTUTYTĖ

angliškai, popiežius kalbėjo 
angliškai ir paskui lietuviš
kai. Aišku, jis skaitė, nes 
nemoka lietuviškai. Kalbėjo 
apie šv. Kazimierą kaip apie 
vienintelį Lietuvos šventąjį 
ir jaunimo globėją, kalbėjo 
apie pavergtą Lietuvą ra
gindamas lietuvius tikėti, 
Eg Lietuva vėl bus nepri- 

ausoma ir melstis į šv. Ka
zimierą. Paskui sukalbėjęs 
lietuviškai ’’Tėve mūsų” po
piežius su šypsniu išėjo.

Buvo gera proga susipa
žinti su žmonėmis iš skirtin
gų kraštų, pasimatyti su se
nais pažįstamais ir draugais. 
Tarp daugybės lietuvių ku
nigų matėsi ir kun. P. Dauk
nys iš Melbourne. Stebėjau
si, kiek daug tų kunigų, o 
girdisi, kad kai kuriose 
parapijose jų trūksta.

Tą pačią dieną buvo 
įšventinti dar du lietuviai 
kunigai - vienas jaunas, o ki
tas našlys.

Sekmadienį popiežius lai
kė iškilmingas pamaldas lie
tuviams šv. Petro bazilikoje. 
Vilkėdama tautiniais drabu
žiais gavau atsisėsti pačiame 
[iriekyje. Susirinko daug 
ietuvių ir kitokių. Taip pat 
ir šv. Petro aikštė buvo už
pildyta. Šv. Tėvas oficialiai 
šv. Kazimierą ’’atidavė” lie
tuviams. Mišios buvo laiko
mos lotyniškai. Giedojo 

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai Romoje. Iš k.: M. Balai- 
šytė (Kanada), L. Sruoginytė (JAV), M. Lipas (Brazilija), 
I. Gečaitė (JAV), D. Baltutytė (Australija).

Spaudoje

Ir gegužis baisusis
Australietis lietuvis Saulius Kubilius, dirbąs 

Vatikano radijo lietuviškoje programoje, Ka
nados ”Tėv. Žiburiuose” skelbia savo įspūdžius 
perskaitęs Sibiro buv. kalinės Elenos Juciūtės 
knygą ’’Igarkos naujamiestis”. Igarka yra 
tremtinių miestelis Sibiro gilumoje arktikos 
klimatinėje zonoje, kur yra pusę metų diena, 
pusę metų naktis. Autorė aprašo tremtinių 
gyvenimą ir sąlygas, ko kultūringas vakarietis 
negali nė įsivaizduoti. Čia tremtiniai be tin
kamo aprūpinimo buvo šalčiu ir badu marinami 
nekalbant apie prievartinio darbo sąlygas. 
Apie šią knygą ateityje pakalbėsime plačiau. 
Čia skelbiame jauno žmogaus pasisakymą 
bendrai apie trėmimus. Autorius Saulius Ku
bilius iš Adelaidės, prieš keletą metų išvykęs į 
Romą studijuoti ir ten įsidarbinęs. Red.

Vienas didžiausių Sovietų J°ie apie tuos baisiuosius 
Sąjungos nusikaltimų Lie- įvykius kalbama bei rašoma 
tuvai ir kitom pavergtom įvairiom progom, bet la- 
tautom yra masiniai žmonių blausiai birželio mėnesį: 
išvežimai, trėmimai. Išeivi- ’’Baisusis birželis , Birželio

’’Grandinėlė” ir berniukų 
chorelis iš Italijos. Giesmės 
’’Marija, Marija” posmu po
piežius užbaigė pamaldas. 
Aikštėje susirinkusiems po
piežius pasirodė dar kartą, o 
Grandinėlė sušoko kelis 
šokius.

Tą vakarą įvyko visiems 
lietuviams banketas Shera
ton viešbutyje. Čia pasigė
rėjome spalvingu Grandinė
lės koncertu. Tikėjomės tą 
vakarą pasišokti ir pabend
rauti, bet gaila, kitaip buvo 
suorganizuota - kiekvienas 
galėjo tik savo grupelėse 
linksmintis.

Pirmadienį mums aprodė 
Romą. Matėme Romos griu
vėsius, Koliziejų, Forum 
Romanum, Mussolinio bal
koną, Tautos altorių, Monte 
Aventino, vieną iš septynių 
Romos kalvų, kur yra tur
tuolių vilos, Tiberio upę, 
žydų sinagogą, švietimo 
ministerijos rūmus, šv. Pet
ro aikštę, lietuvių koplyčią ir 
t.t. Tą vakarą mes visi gim
nazistai pabaigtuvėms vai
šinomės pizza ir spaghetti.

Grįžtant namo sustojome 
Florencijoje. Kelias į namus 
atrodė žymiai trumpesnis. 
Tuo metu Vokietijoje ir 
Austrijoje vyko Užgavėnių 
karnavalas - Fashing. Pele
nų dieną vėl grįžome į rimtį 
ir susikaupimą.

Dvi draugės Florencijoje: Marytė Balaišytė iš Kanados ir 
Danutė Baltutytė iš Australijos

išvežimai”.
Išeivijoje jaunimas tos 

visą tautą sukrėtusios tra
gedijos nepergyveno. Jam 
nereikėjo bijoti arešto. Jam 
nereikėjo spręsti: trauktis į 
laisvuosius Vakarus ar į 
miškus. Dauguma lietuviško 
jaunimo laisvajame pasau
lyje apie ’’Baisųjį birželį” 
bus girdėję iš savo tėvų, ku
rių šeimos buvo paliestos to 
1941 metų birželio mėnesio.

Dėl to jaunesnės kartos 
tarpe kartais tenka nugirsti 
klausimą: ar ’’Baisiojo bir
želio”, prieš daugiau kaip 40 
metų įvykusių masinių trė
mimų minėjimai beturi 
prasmės? Neretai ir organi
zacijos bei asmenys, kurie 
tuos minėjimus kasmet ren
gia, pradeda abejoti, ar be
verta minėti tolimesnę pra
eitį; gal reiktų atkreipti dė
mesį ypač į paskutinius įvy
kius: teisminį susidorojimą 
su kunigais, kitus žmogaus 
teisių gynėjus, ateistinį te
rorą sovietinėje mokykloje, 
naujausius pogrindžio leidi
nius...

Tokios abejonės gali kilti 
tiktai dėl nuovargio, dėl lai
ko ir jėgų stokos. Tautos 
naikinimas ir šiandien tebė
ra gyva žaizda. Tai tragedi
ja, kurios istorija niekada 
negalės užmiršti. Ji skau
džiai paliečia kiekvieną mū
sų. Ypač jaunosios lietuvių 
išeivijos kartos turi giliai 
įsisąmoninti, kad toji pati 
agresoriaus ranka, kuri Sta
lino laikais buvo užsimojusi 
masinėmis deportacijomis 
išnaikinti lietuvių tautą, 
šiandien valdo bei terori
zuoja Lietuvos gyventojus. 
Ne be reikalo Vakarus tik ką 
pasiekęs Lietuvos
pogrindyje jaunimo leidžia
mas laikraštis ’’Lietuvos 
ateitis” rašo: ’’Atėjo vis dėl
to laikas, kada teisiuosius 
teisia žmogžudžiai. Tie pa
tys, kurie prieš keturiasde
šimt metų trėmė, žudė, 
skandino Lietuvą kraujuo
se”.

Taigi masinių trėmimų 
minėjimai nėra nė kiek pra
radę savo aktualumo. Tą 
lietuvių tautos tragediją 
turime ne tik minėti, bet ir 
tyrinėti, sutelkę visas turi
mas jėgas. Latviai neseniai 
išleido 1941 metų birželio 
mėnesį išvežtųjų Latvijos 
gyventojų sąrašus. Mes to
kių sąrašų dar neturime ar
ba jie yra labai nepilni. Ar 
nereiktų organizuoti tų 
sąrašų papildymo? Ar ne
reiktų sistemingiau telkti 
žinias apie vėlesnius masi
nius trėmimus, kurie buvo 
nemažiau žiaurūs? Jie iš 
Lietuvos išplėšė šimtus 
tūkstančių gyventojų. Lie
tuvių jaunimas išeivijoje 
apie juos labai mažai težino. 
Kas žino, pavyzdžiui, kad 
yra ne tik ’’Baisusis birže
lis”, bet ir "Baisusis ge
gužis”?

Buvusi Sibiro kalinė Ele
na Juciūtė 1983 m. išleido 
naują knygą ’’Igarkos Nau
jamiestis” — dokumentinį 
reportažą iš lietuvių tremti
nių gyvenimo Sibire. Kny
gos įvade autorė rašo: ’’Su
grįžus bolševikam į Lietuvą 
1944 metų vasarą, dar fron
tui toli nenuėjus, jau prasi
dėjo komunistinis teroras: 
areštai, žmonių grobstymas, 
dingimai be žinios. Pats 
stipriausias lietuvių tautos 
naikinimas — masinės de
portacijos į Sibirą prasidėjo 
karui pasibaigus” (p.5). Apie 
masines deportacijas po 
karo išeivija mažai težino. O 
jei ir žino, nemini. Šioje 
knygoje Elena Juciūtė rašo 
apie masines Lietuvos gy
ventojų deportacijas, kurios 
buvo Įvykdytos 1948 m. ge
gužės 22-23 dienomis Kai 
1941 metų deportacijų au
kom daugiausia tapo inteli
gentija ir turtingesnieji, 
1948 metų gegužės trėmimo 
aukos buvo daugiausia Lie
tuvos ūkininkai. Juciūtė 
rašo: ’’Nėra tikrų žinių, kiek 
tada išgabenta Lietuvos gy
ventojų, bet galima drąsiai 
tvirtinti, kad ši deportacija 
žmonių skaičiumi pralenkė 
net pirmutinę — 1941 metų, 
kada iš Lietuvos buvo 
pagrobta apie 35 tūkstančiai 
žmonių” (p.5).

Išvežimų — deportacijų 
tragedija pasirodo žymiai 
skaudesnė perskaičius 
’’Igarkos Naujamiestį”. Ši 
knyga mum kalba apie ne
mažiau skaudų mėnesį kaip 
birželis. Tai ’’Baigusis gegu
žis”. Autorė toliau pastebi, 
kad ’’laisvajame pasaulyje, 
minėdami ’’Baisųjį birželį” 
(1941 metų deportaciją), re
tai kas užsimena apie 1948 
metų ’’Baisųjį gegužį", lyg 
niekas jo nežinotų (p.7).

1983 metais suėjo lygiai 
35 metai nuo to nelemto ge
gužio mėnesio. Šalia "Auš
ros” 100 metų, Kražių sker
dynių 90 metų bei Dariaus ir 
Girėno skrydžio 50 metų su
kakčių, kurias minėjome 
1983 metais, baisiojo gegu
žio mėnesio tragedijos 35 
metų sukaktis praėjo tylo
mis. Už tą tylą esame at
sakingi ypač mes, išeivijoje, 
laisvuose kraštuose gyveną 
lietuviai. Jauni ir seni.

Nors ir ribotais liudiji
mais, Elena Jnciūtė atsklei
dė dar vieną tos pačios tra
gedijos epizodą, dokumenti
nį reportažą apie 1948 metų 
"Baisiojo gegužio” įvykius.

Saulius Kubilius
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KAS YRA LIETUVIAI?
Gintautas Kaminskas 

Mūsų Pastogėje Nr. 10 savo 
straipsnelyje klausia, kas 
yra lietuvis? Jo tvirtas lie
tuviškas nusistatymas būti 
lietuviu ’’fanatiku” per gerą 
lietuvių kalbos mokėjimą, 
gali kiekvieną lietuvį pra
džiuginti, nes nėra abejonių, 
kad kalba yra reikšmingiau
sias veiksnys lietuvybei iš
laikyti, tačiau tenka suabe
joti, ar ji gali Lietuvai ne
priklausomybę atgauti.

Aš noriu paklausti: kas 
yra lietuviai? Kai kam gali 
atrodyti, kad tai tas pats 
klausimas, tik daugyskaitoje 
pasakytas. Greitai pamaty
sime, kad sąvokos issiskiria 
savo turiniu. Pirmuoju at
veju mes galime rasti Syd- 
nejuje kokius penkis lietu
vius gerai mokančius lietu
vių kalbą, bet nebūtinai, kad 
jie būtų ir patys gerieji lie
tuviai. Antruoju atveju, ne
rasime nei vienos pasaulyje 
bendruomenės, nei tautos, 
kurių nariai kalbėtų viena 
kalba ir visi ją gerai mokėtų. 
Taigi ne logika, bet realybė 
padaro skirtumą tarp tų 
dviejų objektų - lietuvio ir 
lietuvių. Galima rasti tobulų 
profesijonalų, bet negalima 
rasti tobulų bendruomenių, 
galima rasti patrijotų lietu
vių, bet negalime rasti 
bendruomenių, kurioje visi 
būtų patrijotai. Taigi ne to
bulybės ieškokime, bet iš 
turimų faktų darykime, kas 
galima padaryti geriau.

Toliau Gintautas klausia: 
kas galėtų parodyti pavyzdį, 
kad tauta išliktų be savo

Padėka
Šv. Kazimiero Jubiliejinių 

metų Australijoje atidary
mo iškilmės įvyko Adelaidė
je 1984 m. kovo 10-11 d.d.

Atidarymo iškilmės 
pradėtos akademija, pamal
domis ir religiniu koncertu. 
Sekančią dieną, sekmadienį, 
iškilmingos šv. Mišios Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Mi
šias atnašavo arkivyskupas
J. Gleeson, jam asistavo 
kun. P. Vaseris ir kun. A. 
Spurgiš, b salėje, tuo pačiu 
metu, kun. Dr. P. Bačinskas.

Po pamaldų, Lietuvių Na
mų salėje, įvyko banketas.

Akademijoje, religiniame 
koncerte, pamaldose ir ban
kete dalyvavo gausus lietu
vių būrys.

Šv. Kazimiero jubiliejinių 
metų komitetas Adelaidėje 
dėkoja:

ALK Federacijai už pave
dimą šio garbingo darbo ir 
pirm. V. Čižauskui, kuris at
vyko ir aktyviai dalyvavo 
atidarymo iškilmėse.

Kun. Dr. P. Bačinskui, at
vykusiam iš Brisbanės, at
našavusiam šv. Mišias ir da
lyvavusiam visuose rengi
niuose.

Kun. P. Vaseriui, kuris 
suorganizavo melbourniškių 
išvyką į Adelaidę ir talki
ninkavo visuose reikaluose.

Melbourne bažnytiniam 
chorui, dirigentui P. Morkū 
nui, akomp. Z. Prašmutaitei 
sol. J. Rubui ir choro admin
K. Mieldažiui.

J. Petraičiui už paskaitą ir 
visiems melbourniškiams, 
kurie nepabūgo kelionės ir 
atvykę įsijungė į visus iškil
mių renginius.

Šv. Kazimiero bažnyti- 
• niam chorui, dirigentei N.
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A. Mauragis 
kalbos. Toli pavyzdžio ne
ieškant - žydai, šveicarai, 
austrai, čigonai ir kt.

Nesutinku su Gintauto 
teigimu, kad anglai neturi 
savo indentiteto. Jie turi 
savo indentitetą ir labai 
tvirtą, nenutautėja, o kad 
jie neturi Australijoje, Ka
nadoje ar Amerikoje savo 
etninių grupių, tai dėl visai 
kitų motyvų. Etninė grupė 
yra mažuma valstybėje, o 
jie, anglai, yra savo buvu
siose ar esamose kolonijose, 
kad ir ne visada dauguma, 
tai bent savo įtaka ir kalba 
dominojanti krašto kultūrą 
ir kaip dauguma reiškiasi. 
Todėl jai ir netinka nusileisti 
į kokią ten etninę grupę ir 
atsidurti mažumoje.

Gintautas neigiamai nusi
teikęs prieš mūsų lietuvišką 
veiklą, kuri apsireiškia tau
tiniais šokiais, sportu, ba
liais ir kt. Anot jo: ”- yra tik 
dekoracija, ir kai koncent
ruojamasi ant tų dalykų vi
sai nemokant lietuvių kal
bos, tai tas yra tik laiko gai
šinimas ir savęs apgavi
mas”.

Su tokiomis Gintauto iš
vadomis negaliu sutikti štai 
dėl ko: yra faktų, kad ne vi
sos tautos gyvos savo kalba, 
o istoriškai dvasine kultūra, 
kurioje reiškiasi mistinė 
tautos siela įvairiuose gyve
nimo aspektuose - meno, 
grožio, būdo ir net kūno sa
vybėse. Sutinku su tuo, kad 
kalba yra pati didžioji ir 
reikšmingiausioji lietuviš
kumo dalis, bet nesutinku, 
kad be jos mokėjimo negali

Stapleton, dirigentui V. 
Šimkui, specialiai atvyku
siam iš Canberros, sol. G. 
Vasiliauskienei, sol. P. Rač- 
.kauskui, akomp. M. Hanu- 
siak, ’’Nemuno Dukroms” 
(B. Budrienė, A. Kamins
kienė ir S. Pusdešrienė), 
akomp. D. Kaminskienei, 
pianistei M. Dumčiuvienei, 
Br. Rainiui.

Dr. V. Bardauskaitei.
Žurnalistui B. Straukui ir 

Adelaidės Lietuvių žinių 
redaktoriui P. Bielskiui už 
straipsnius lietuvių spaudo
je-

Adelaidės Lietuvių Są
jungai už patalpas.

PALM Moterų Sekcijai ir 
A.L.K. Moterų D-jai ir vi
soms ponioms, kurios pa
rėmė produktais ir darbu, 
suruošdamos vakarienę po 
religinio koncerto ir banke
tą.

Visoms Adelaidės lietuvių 
organizacijoms ir pavie- 
niems asmenims, parėmu- 
siems komiteto darbą.

Visiems Adelaidės ir kitų 
kolonijų lietuviams, gausiai 
dalyvavusiems visuose iš
kilmių renginiuose.

Šv. Kazimiero jubiliejinis 
komitetas savo darbo neuž
baigė ir dirbs iki jubiliejinių 
metų pabaigos, t.y. rugpiū- 
čio mėn.

Planuojama Šv. Kazimie
ro garbei įruošti priekinia- 

’me koplyčios lange paminklą 
- reljefą. Komitetas vėl 
kreipsis, prašydamas šį pro
jektą paremti.

Šv. Kazimiero Jubiliejinių 
metų Komitetas Adelaidėje 

būti lietuvio, ir kad su to
kiais lietuviškoji veikla būtų 
beprasmė - savęs apgaudi
nėjimas. Štai tame pačiame 
mūsų Pastogės numeryje 
Dr. G. Kazolaenė rašo apie 
prof. Jurgio Gedimino Gru- 
dzinsko trumpą istoriją, kuri 
labai charakteringa mūsų 
nagrinėjamai temai. Mato
me, kad prof. Grudzinskas 
turi gražių prisiminimų iš 
lietuviškos mokyklėlės ir 
lietuviško sporto veiklos. Jei 
tėvai būtų turėję laiko jį to
liau vežioti į mokyklą, arba 
bent suradę namuose laiko 
ir knygelių kartu susėdus 
paskaityti lietuviškai, būtų 
buvę, žinoma, kiti rezultatai. 
Bet mes tokių tėvų, kurie 
neturėjo laiko su savo vai
kais pabendrauti, paskaity
ti, į mokyklas, ar stovyklas 
nuvežti turime ne šimtus, 
bet tūkstančius, per tai ir 
netekome jaunimo. Juk jie 
visi mokėjo gerai lietuvių 
kalbą, jie visi buvo geri lie
tuviai, tai kodėl jie savo vai
kams neperdavė to paveldė
jimo, kuris jiems buvo pri
valomas pagal tautinę 
sąmonę ir religinę normą - 
gerbk savo tėvą ir motiną. 
Pasirodo, kad kalbos vienos 
neužtenka, kad galėtume 
užtikrinti tautos egzisten
ciją, reikia mylinčios, pasi
aukojančios sielos, o apie tai 
mažai kalbame ir dar mažiau 
nuvokiame. Ar tie vaikai, 
kurie nemoka lietuviškai, 
bet lankosi į lietuviškus pa
rengimus, bendrauja kartu, 
šoka tautinius šokius, skau- 
tauja ir sportuoja, neparodo 
daugiau meilės Lietuvai, 
kaip jų tėvai, kurie moka 
lietuvių kalbą, bet niekur

LAIŠKAS REDAKCIJAI
TRUMPAS ATSAKYMAS 

V. BALTUČIUI
u

Mūsų Pastogės 1983 m. 
gruodžio 19 d. laidoje p. V. 
Baltutis aprašydamas įspū
džius iš PLB Seimo Chica- 
goje, rašo: ’’...Viešint Čika
goje teko pora valandų išsi
kalbėti su vienu iš "reorgų” 
vadovų dipl. ekon. Ignu 
Petrausku. Klausiausi jo 
metamų kaltinimų Bend
ruomenei, o ypatingai jos 

•vadovams; visuose skambė
jo neapykanta, kažkokių lū
kesčių praradimas, santykių 
su Lietuva baimė...”

Tiesa, turėjau progos pa
sikalbėti su p. Baltučiu ir jo 
draugu, neatsimenu dabar 
jo pavardės. Pasikalbėjimas 
vyko, kaip man atrodė, 
draugiškoje nuotaikoje. Jis 
išdėstė savo pažiūras, aš pa
pasakojau savo argumentus. 
Man keista, kad p. Baltučiui 
jo nuomonė, tai nereiškia 
"neapykantos” o mano nu
rodyti faktai apie bendruo- 
menininkų veiklą, tai jau 
’’neapykanta”. Jau pats fak
tas, kad p. Baltutis minėda
mas mano vardą prideda žo
dį ’’reorgų”, norėdamas ma
ne lyg pažeminti.

Neturiu supratimo, ką 
reiškia jo žodžiai ’’kažkokių 
lūkesčių praradimas”. Ma
nau, kad jo fantazijos daly
kas. O sakiniu ’’santykių su 
'Lietuva baimė”, tai p. Bal
tutis rašo netiesą. Su okup. 
Lietuvoj gyvenančiais lietu
viais, visada yra raginama 
palaikyti ryšį laiškais ir 
siuntiniais ar asmeniškais 
susitikimais Vilniuje ar iš-

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūra, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas’.

Fondą stiprinsime ir ji ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 

i adresą:
ĮI
I AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
į 50 Errol Street,
■ North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

nesirodo su lietuviais? Jie 
atneš daugiau Lietuvai gar
bės, kaip jų tėvai, nes jų 
veikla yra Lietuvą repre
zentuojanti jų veikla dažnai 
sutrukdoma ne tik tėvų, bet 
ir mūsų pačių, kurie tą veik
lą palaikome, bet dažnai to
kius kalbos nemokančius ig
noruojame, o turėtume juos 
suprasti ir jiems padėti lie
tuvių kalbos pramokti.

Nėra argumentas, kad po 
30 metų nebus lietuvių Aus
tralijoj. Jei nebūtume veikę, 
susiorganizavę į bendruo
menę, tai jau ir šiandien 
nebūtų lietuvių Australijoje. 
Mums patiems ir mūsų Lie
tuvai yra svarbu, kad mes 
dar gyvi ir kaip galima ilgiau 
būtume gyvi, nes tik savo 
gyvumu apreiškiame tautos 
gyvatą ir teisę į Lietuvos 
nepriklausomybę.

kviečiant atostogų čia. 
Naudojimasis "Rodinos” 
draug. atstovais, Vilniuje 
pasivadinusiais Tėviškės 
draugija, yra bendradarbia
vimas su okupanto tarnais, 
bet ne su tauta.

Baltutis rašo: ’’...Klau
siausi jo metamų kaltinimų 
bendruomenei, o ypatingai 
jos vadovams...” Jei p. Bal
tutis būtų buvęs nuoširdus 
pokalbio dalyvis, būtų spau
doje nurodęs ir Australijos 
lietuvius supažindinęs, kuo 
aš kaltinau bendruomenės 
vadus ir nurodęs mano klai
das. Jei Baltutis mano iškel
tų kaltinimų nepaminėjo, tai 
aš turiu juos paminėti.

Aš pasakiau, kad daugelis 
išeivijos lietuvių labai nusi
vylę L. B-nės vadais, kada jų 
dukros, D. Kamantaitė ir A. 
Gečaitė, Vilniuje naudojosi 
gen. Petronio duotomis ne
mokomomis atostogomis ir 
jo vaišinimais. Visi žinome, 
kad kom. partija nieko ne
daro, kas jai, partijai, ne
naudinga. Jei okupantas 
tiek dienų vežiojo ir vaišino 
vadų dukras, tai turbūt ne
mažai tie vadai yra okupan
tui pasitarnavę. Manau, kad 
jau vien tik nuolatinis Lais
vinimo veiksnių niekinimas, 
buvo vertas tų atostogų.

O kas yra gen. Petronis ir 
kiti okupanto tarnai, labai 
aiškiai pasisakė Dr. Br. Ne- 
mickas. ’’...Užsienio lietuvių 
bendradarbiavimas su pa
vergėjui parsidavusiais Lie
tuvos IŠDAVIKAIS: (mano 
pabr. I.P.) V. Zenkevičiumi, 
A. Žukausku, ’’Tėviškės” 
draugijos pirm. P. Petroniu,

Newcastle
AUKŠTUOSIUS

MOKSLUS EINANTIEJI

Viktorijos ir Evaldo Kris- 
tensenų duktė Rima, baigusi
1982 m. Newcastelio Uni
versiteto tiksliųjų mokslų 
fakultete fizikos ir chemijos 
studijas su ”l-st Class 
Honours” chemijoje, visus
1983 metus praleido poil
siaudama ir atostogaudama, 
gi šiais metais studijuoja 
NSW Universitete Sydne- 
juje, norėdama įsigyti 
daktaratą fizikos bei saulės 
energijos tyrimų srityje. Jos 
sesuo menininkė Veronika 
jau 1980 m. turėjo išstačius! 
savo darbų Lietuvių Dienų 
meno parodoje, Sydnejuje, 
Sydnejuje tęsė meno studi
jas (Post Graduate kursą), 
savo studijas pereitų metų 
pabaigoje baigė ir birželio 
mėn. įvykstančiose NSW 
Meno Galerijoje, Sydney, 
diplomų įteikimo ceremoni
jose gaus atitinkamą meno 
diplomą.

♦ *
Julija Alinskaitė, Bronės 

ir Vytauto Alinskų dukra, 
dirbdama Australian Wire 
Industries, Newcastle, labo
ratorijoje trejus metus 
NCLE Universitete studija
vo chemiją (part time). Šiais 
metais gavo iš minėtos dar- 
botvietės stipendiją studi
juoti chemiją (full time) ir 
baigti mokslus.

Yra žemėje ir kitų me
džiagų, savo kietumu pri
lygstančių deimantams, kaip 
kvarcas, topazas, cirkonas, 
korundas, kurie randami 
spalvoti arba vaiskūs. Jie 
lengvai rėžia stiklą.

’’Gimtojo Krašto” redakt. V. 
Reimeriu ir kitais Maskvos 
patikėtiniais...” (Draugas, 
1980.VHI.16 d.).

Ignas Petrauskas 
Chicago
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BALTIJOS TUNTE
CANBERROS 

FESTIVALIS

Melbournas turi Moombą, 
Sydnejus - Sydnejaus Festi
valį, o Canberra - Canberros 
Festivali, kuris susideda iš 
teatrinių, sportinių ir meno 
programų ir įvairiausių pa
rodų, pramogų ir pasirody
mų. Festivalio svarbiausias 
parengimas yra procesija
per miesto centrą; joje pa
sirodo įvairios Canberros 
įmonės, organizacijos; ją 
stebi tūkstančiai žiūrovų. 
Šiemet procesijoje dalyvavo 
ir ’’Baltijos” tuntas.

Skautai pasirodė su išde- 
koruotu sunkvežimiu, kurį 
paskolino p. Neris Pilka 
(’’Baltijos” tuntas jam labai 
dėkoja!). Ant sunkvežimio 
buvo pastatyta skautiška 
stovykla: lapinė, laužas ir 
skautiškas, medžio rąstų 
bokštas, su vėliava ant vir
šaus. Procesijos metu ant 
sunkvežimio sėdėjo didelis 
būrys vaikų, pasipuošę 
skautiškom uniformom arba 
tautiniais rūbais. Jų vidury 
sėdėjo ant kelmo tuntinin- 
kas ir grojo akordeonu lie
tuviškas melodijas. Parado 
metu prieš sunkvežimį žy
giavo du australų skautai, 
nešini didelį plakatą, su 
užrašu ’’Lithuanian Scouts”. 
Toks pat užrašas puošė 
sunkvežimio šonus ir buvo 
skelbiama per garsiakalbius 
artėjant sunkvežimiui. Šis 
’’Baltijos” skautų pasirody
mas buvo su susidomėjimu 
priimtas tūkstantinės Can
berros minios.

Kitas iš pagrindinių Fes
tivalio parengimų yra ”Wine 
and Food Frolic”, kuris šiais 
metais pritraukė (pagal 
laikraščių apskaičiavimą) 
virš 100.000 žmonių. Kad iš
siskirtų, ’’Baltijos” tuntas 
suruošė savo atskirą ”gast- 
ronominį” spektaklį, kuria
me dalyvavo skautai, tėvai 
ir jų svečiai prie Ginnin- 
derra ežero.

KELIONĖ UPE

Vasario 25 d. ’’Baltijos” 
tuntas suruošė kelionę upe 
ir gegužinę. Kelionė vyko 
Murrumbidgee upe, nuo Ca- 
suarina Sands iki Uriarra 
Grossing - maždaug 10 km. 
distancija. Kelionėje daly
vavo tunto skautų-čių skil
tys, vadovaujamos M. Mau 
ragio ir R. Kabailos. Kelio
nės metodas - plaukimas ant 
oru pripūstų ’’matracų”,

Kelionė. vandeniu.

Ponų Andruškų atsivežta 
dujinė kepykla ("barbecue”) 
labai palengvino darbą, ir 
ant jos buvo kepama įvai
riausios dešros, marinuoti 
sparneliai, viščiukų ir vėžiu
kų šašlikai ir kitokie gardu
mynai. Puikus oras, skanus 
maistas ir lietuviška draugi
ja išlaikė gerą nuotaiką iki 
vėlyvos nakties.

R.D.

iriantis rankomis. Tik vienas 
vadovas turėjo baidarę.

Upė, po lietingos vasaros, 
buvo gana aukštai pakilus ir 
vietomis putoją kriokliai 
smarkiai nešė keliauninkus. 
Per krioklius plaukti buvo 
įdomu, bet ir pavojunga, nes 
nuvirtus nuo ’’matraco” bu
vo galima apsidaužyti į 
akmenis.

Rytas, bent pradžioje, 
pasitaikė vėsus, bet vėliau’ 
pasirodė saulutė. Kiek pail
sėjus kelionė tęsėsi toliau - 
tykiai plūduriuojant rames
nėse upės vietose, ar bai-' 
mingai iriantis per sriaunius 
kroklius. Po kokių 4 valandų 
buvo pasiekta susitikimo 
vieta, kur laukė tėvai ir rau- 
donšlipsiai broliai ir sesės.

Truputį pailsėjus ir pasi
tikrinus gautas mėlynes 
kautynėse su upės uolom, 
žaista toliau.

Diena užbaigta iešmine ir 
laužu. r.d.
* Žiniomis iš Kanados, kovo 
27 d., Toronto, mirė žymus 
lietuvių skautų vadovas, v.s. 
■Leonardas Kalinauskas, 
būV". Kanados rajono vadei
va, ilgametis Toronto 
skautų tunto tuntininkas.

Tebūnie tau lengva sveti
moji žemė, broli Leonardai!

DOVANA SKAUTAMS

Pnas Zigmas Sipavičius, 
stambios Canberros firmos - 
”Zyg Bookbinding Works” 
steigėjas ir savininkas, pa
dovanojo skautams palapi
nę.

Ponas Sipavičius yra se
nas skautų draugas, o jo 
sūnus ir anūkės aktyviai 
skautauja. ;

’’Baltijos” tuntas reiškia 
nuoširdų, skautišką ačiū p. 
Sipavičiui.

R.D.

KAZIUKO MUGĖ

Kovo 4 d. Canberroje įvy
ko šv. Kazimiero 500 m. 
mirties jubiliejaus minėji
mas. Šv. Mišias atlaikė kun. 
P. Martuzas. Pamaldose or
ganizuotai, su savo vėliava, 
dalyvavo ’’Baltijos” tunto 
broliai - sesės: Po Mišių sekė 
Canberros Lietuvių Klubo 
susirinkimas, o po jo - skau
tų suorganizuota Kaziuko 
mugė.

Mugėje didelis skaičius 
tautiečių skaniai vaįgė 
skautų motinų pagamintus 
vyniotinius, sk. vyčių keptą 
kugelį, geltonšlipsių virtas 
dešreles, užgerdami klubo 
parūpintais ’’eleksirais”... 
Vienas stalas buvo padeng
tas sesių skaučių keptais 
pyragais. Gi jaunesnieji 
broliai ir sesės pravedė įvai
rius žaidimus. Veikė loteri
jos, pyragų ir kugelio var
žytinės.

’’Baltijos” tuntas įdėjo 
daug darbo į mugės paruo
šimą, bet tautiečiai jų darbą 
įvertino tikrai dosniai - 
pelno padaryta apie $ 400. 
Tuntininkas, ps. M. Maura- 
gis, žiūrėdamas į rezultatus, 
pareiškė: ’’Man yra tikrai 
nuostabu ir džiugu, kad 
tokia maža lietuvių bend
ruomenė, kaip Canberra, 
sugeba taip dosniai paremti 
skautus. Mūsų įdėtas darbas 
į skautišką veiklą atrodo 
tikrai prasmingas, kai 
matosi tokia puiki visuome
nės parama. Aš tikiuos, kad 
ir ateity ’’Baltijos” tuntas 
ras tokį pat pritarimą Can
berros visuomenėje. Vi-

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

Australijos Rajone
ŠV. KAZIMIERO
MINĖJIMAS GEELONGE

Geelongo Skautų Židinio 
iniciatyva, prisidedant vi
soms organizacijoms, kovo 
18 d. iškilmingai paminėta 
šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukaktis. Minėjime 
dalyvavo ir dalis Melbourne 
skautų.

Minėjimas pradėtas pa
maldomis Geelongo šv. Jono 
bažnyčioje. Šv. Mišių auką 
atnašavo iš Melbourne at
vykęs kun. P. Vaseris, pasa
kęs šventei pritaikytą pa
mokslą. Pamaldose dalyva
vo organizacijos su vėlia
vom, jų tarpe ir LSS Aus
tralijos. Rajono vėliava. Pa
maldų metu giedojo Mel
bourne parapijos choras, 
specialiai atvykęs į minėji
mą.

Po pamaldų, Geelongo 
Lietuvių Namuose įvyko 
minėjimo aktas. Invokaciją 
skaitė Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos pirm. 
Valentinas Čižauskas. Pas
kaitą skaitė rajono vadas, s. 
Alb. Pocius. Minėjimo 
meninėje dalyje pasirodė 
Melbourne parapijos choras, 
vadovaujamas Petro Mor
kūno, atlikęs eilę dainų ir 
giesmių.

Minėjimas užbaigtas v.s. 
A. Karpavičiaus padėkos 
žodžiu ir Tautos Himnu. Po 
oficialios dalies sekė bend
ros visų dalyvių vaišės. Mi
nėjime dalyvavo labai daug 
Geelongo lietuvių ir svečių 
iš Melbourne.

s. Alb. Pocius

’’VILNIAUS” TUNTE

* Praeitų m. gruodžio mėn. 
posėdyje, tunto vadija tarėsi 
skautiškos veiklos reikalais, 
o paskutinį sekmadienį prieš 
Kalėdas suruošta kalėdinė 
tunto skautų-čių sueiga, ku
rioje dalyvavo ir kun. Alb. 
Spurgis, MIC/ taręs skau
tams žodį moraline tema.

Tą dieną skautės ir jų ma
mytės gamino pietus Lietu
vių Namuose ir skautų rei
kalams pelnė $ .90. Kadangi 
mūsų kalėdinėse sueigose 
dalyvauja ir tėvai (žinoma, 
ne visi...), tai sueigos metu 
ypatinga padėka išreikšta 
p.p. Birutei Jablonskienei, 
Elenai Baltutienei ir Lidijai 
Pocienei už metų eigoje 
skautėms ir skautiškiems 
reikalams dėmesį ir pagalbą, 
ypač be p. Jablonskienės 
pagalbos neapsieina skaučių 
pietų gamyba.

siems Canberros lietuviams 
už paramą ir visiems skau
tams ir jų motinomis už 
įdėtą darbą reiškiu padėką!”

R.D.

Skautės Anita Baltutytė 
ir Danielė Pociūtė, už skau
tišką uolumą pakeltos į pa- 
skiltininkės laipsnį.

* Kovo 4 d., šv. Kazimiero 
500 metų sukakties šven
tėje, ’’Vilniaus” tuntas su
šaukė iškilmingą sueigą, ku
rios metu jaun. skautės Dai
na Pociūtė, Rasa Pociūtė, 
Dana Kalibataitė,. Genutė 
Starinskaitė, Rachelė ir Sa- 
manta Malljotytė, Loreta 
Jablonskytė ir kand. skautė 
Linda Jablonskytė davė 
skautės įžodį. Gerojo darbe
lio mazgelį užrišo brolis Do
natas, o Tėvynės meilės - 
akademike, sesė Janina. Se
sė Janina ir tuntininė pa
sveikino naująsias seses, 
linkėdamos sekti tauraus 
lietuvio, šv. Kazimiero, pa
vyzdžiu. Sesė Laisvė visus 
brolius ir seses pavaišino 
■braškių tortu ir kava.

Tą dieną skaučių mamy
tės pagamino trijų patiekalų 
oietus parapijiečiams, iš ko 
kautų reikalams gauta $ 
00, o kiti $ 20 surinkta 

lukomis.
Tuntininkės nuoširdi pa

dėka visiems, kurie bran
gina organizuoto, šiuo atve
ju - skautiško, jaunimo pas
tangas.

* Kovo 18 d., bendruomenės 
susirinkime, tarp kitų orga
nizacijų pranešimų, buvo 
duotas ir skautiškos veiklos 
pranešimas, kur tuntininkė 
pateikė kai kurių pasiūlymų 
bendruomenei jaunimo or
ganizavimo reikalais.

* Adelaidės ’’Talka” skautus 
parėmė $ 100, Katalikių Mo
terų D-ja - $ 50, ir apie 20 
asmenų tarp $ 5 ir $ 10. Tai 
džiugina jaunuosius, nes jie 
yra susirūpinę naujų palapi
nių pirkimu. Skautiškas 
ačiū!

* Gegužės 11-14 d.d. iš už 
geležinės uždangos esančių 
kraštų skautai organizuoja 
stovyklą. ”Vilniaus tuntas, 
dėl esančių nuotaikų Ade
laidėje, joje nedalyvaus.

ps. Elena Bulienė
* Sekanti LSS Australijos 
Rajono Stovykla pavesta 
suruošti Canberros ’’Balti
jos” tuntui, 1985 m. sausio 
2-12 d.d. Rajoninės Stovyk
los Rengimo komitetas jau 
patvirtintas rajono vadijos. 
Jį sudaro: pirm. - ps. M. 
Mauragis, nariai - A. Stepa- 
nienė, R. Daukus, R. Sipavi
čius, A. Miniotas ir R. Mau- 
ragienė.

Stovykla vyks prie Mur
rumbidgee upės, apie 20 km. 
nuo Canberros.

* LSS Australijos Rajono 
Vadijos posėdis sušauktas 
kovo 18 d., Geelonge. Tar
tasi Rajoninės Stovyklos ir 
kt. reikalais.
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Labai paprasta
Gerb. p. Redaktoriau,

Esu vienas iš tų lietuvių 
bendruomenės narių, kurie 
skaito Mūsų Pastogę. Kovo 
26 d. per Jus ir į mane pana
šius kreipėsi sporto klubo 
’’Kovas” pirmininkas J. 
Karpavičius ir paaiškino, 
kad Jūs, stokodamas ’’žur
nalistinio profesionalizmo”, 
’’neturėdamas ką geresnio 
rašyti” pradedate užsiimi
nėti "pletkais". bei neaiškių 
tikslų pažeminimais sporto 
klubui ’’Kovui”. Perskaitęs 
nuoširdų J. Karpavičiaus 
pasisakymą, aš kaip skaity
tojas visiškai pateisinau į 
mane sudėtas viltis, t.y. su
pratau (cituoju), jog ’’daromi 
užmetimai nėra įimti”. Tie
są sakant, nesupratau, ko 
reikia taip karščiuotis dėl 
’’nerimtų užmetimų”, o ir 
’’užmetimai” vartojami vie
toj žodžio ’’priekaištai”. Na, į 
kalbos subtilumus nesileisiu, 
kadangi jau vien iš aukščiau 
paminėto pasisakymo ir 
arkliui būtų aišku, kad Jūs, 
gerb. Redaktoriau, tikrai 
stokojate žurnalistinio pro
fesionalizmo (turėtų būti 
profesionalumo). Jeigu ne
stokotumėte, būtumėte pa
taisęs bent jau visais atžvil
giais šio puikaus pasisakymo 
stilių, kalbą, bent jau sude
rinęs linksnius ar ką... 0 gal 
nė nežinote, kad įvairių au
torių kategoriški reikalavi
mai ką nors (cituoju) ’’įdėti į 
Jūsų redaguojamą Mūsų 
Pastogę be jokių išbrauky- 
mų ir pataisymų” profesio
nalaus redaktoriaus būtų 
buvę paprasčiausiai igno
ruoti. Žodis ’’redaguoti” 
reiškia ir ’’pataisyti”. Et, 
Jūsų neprofesionalumas 
tiems, kurie dar skaito lie
tuviškai, yra gerai žinomas 
jau 20 metų ne tik Australi
joje, bet ir kituose žemy
nuose. Bėda, kad visur tokie 
patys neprofesionalai re
daktoriai sėdi ir Jūsų 
straipsnius persispausdina 
ar net skaito per ’’Amerikos 
Balsą” į Lietuvą. Lyg profe
sionalas net ir savo laikraš
tyje įdedate pastabą: ’’Re
dakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra”. O 
Jūs to visai nepaisote!

Pats p. J. Karpavičius — 
aš nė kiek neabejoju — yra 
puikus profesionalas kokioje 
nors srityje, be to jis (ne 
taip, kaip Jūs, gerb. Redak
toriau) tikriausiai turi ir ką 
geresnio rašyti. O jau apie 
pletkus — ne, ne! Ir dar kar
tą ne! Jis kaip ir visi kiti 
mūsų lietuviškos bendruo
menės atstovai (nepriklau
somai nuo to, ar jie dar skai
to Mūsų Pastogę, ar neskai
to) ’’pletkams” neskiria nei 
vienos minutės savo bran
gaus laiko, nė vienos kalori- 
g’ s savo energijos. Gerb. p.

arpavičius iš viso nemėgs
ta (cituoju) "kartotis du 
kartus”.

Štai ir prieiname prie 
paskutinės jo nuoširdaus 
pasisakymo pastraipos. Ci
tuodamas savo kuklias pas
tabas dedu į skliaustelius:

’’Kas liečia anglų kalbą, 
kuri buvo vartojama per 
metinį sp. klubo ’’Kovo” su
sirinkimą, tai atsakymas yra 
labai paprastas, (atkreipkite 
dėmesį — labai paprastas). 
Mes visi ją mokame (vėl at
kreipkite dėmėsi — visi ją 
mokame), o susirinkime 
buvo žmonių, kurie lietuviš
kai nemoka (lietuviškai ne
moka!). Kad to (ko?) nerei?
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ketų kartoti du kartus, aš 
savo metinį veiklos (ar pa
ties p. Karpavičiaus veik
los?) pranešimą padariau 
angliškai, tuo tarpu susirin
kimui pirmininkavęs V. Bin
kis ir Rev. Komisijos nariai 
visą laiką (!) vartojo tik (!) 
tik lietuvių kalbą”.

Matote, p. Redaktoriau, 
kaip paprasta: oficialiame 
lietuvių susirinkime anglų 
kalba vartojama todėl, kad 
salėje yra žmonių (kiek ne
pasakyta, bet tai nesvarbu), 
kurie nesupranta lietuviš
kai, tuo tarpu mes visi mo
kame (ar bent tariamės mo
ką) anglų kalbą. Tai ne pri
vatus pobūvis, kur kalbamės 
tik lietuviškai, nesvarbu, ar 
jame yra nemokančių lietu
viškai. Labai paprasta. Argi 
Jūs, gerb. p. Redaktoriau, 
nežinote, kad Lietuvos ko
munistų partijos ir komjau
nimo suvažiavimuose 
pagrindiniai pranešimai irgi 
skaitomi ne lietuviškai (tie
sa, ir ne angliškai) kaip tik 
dėl tos paprastos priežasties 
(ir būtų kvaila ieškoti kitų), 
kad salėje būna žmonių, ku
rie nesupranta ir niekad ne
supras lietuviškai. Labai 
paprasta. Taip pat gal neži
note, kad Vilniuje važiuo
jant traukiniu, bandant išsi
šaukti taksi ar užsisakyti 
telefonu pasikalbėjimą pašte 
ar šiaip viešose vietose var
tojama jau ne dvi, o viena — 
didžiojo brolio kalba. Mat, 
jis juk nesupranta! Prieš 
kokį 20 metų Lietuvos TSR 
didesnėse gamyklose buvo 
leidžiami taip vadinami dau- 
giatiražiniai laikraštėliai... 
dviem kalbom — lietuviškai 
ir rusiškai. Bet po kiek laiko 
pradėta leisti tik po vieną 
leidinėlį... ekonominiais su
metimais. Mat, trūksta po
pieriaus. Kokia kalba? Ne
sunku atspėti. Juk rusiškai 
visi moka. Dėl tos pačios 
priežasties nustota lietuviš
kai įgarsinti (dubliuoti) kino

Būkime pasirengę...
KĄ DARYTI MIRTIES ATVEJU?

Spaudoje retkarčiais ran
dame žinutę, kad mirė tauJ 
tietis, nepalikęs testamento. 
Taip pat pasiskaitome 
straipsnių, raginančių suda
ryti testamentą, kad mirus 
būtų mažiau vargo ir prob
lemų su palikimu. Nedaug 
kas iš mūsų žino, ką reikia 
daryti mirties atveju.

Dažnai iškyla problema, 
kas reikia daryti, jei staiga 
miršta vyras, žmona ar abu 
tėvai. Ar žinome, kad buvo 
surašytas testamentas ir 
kur jis yra laikomas? Ar yra 
asmens draudimas (policy)? 
Ar yra kokie nors mokėjimai 
už prekes, pirktas skolon 
(hire - purchase)?

Atrodo,kad klausimai gal 
nėra reikšmingi ir reikalin
gi, bet mirties atveju jie gali 
būti labai svarbūs. Vyras, 
žmona ir kiti šeimos nariai 
turėtų žinoti, kur yra visi 
svarbesni dokumentai ir pa
našiai, nepalikti dokumentų 
tvarkymo paskutiniam mo
mentui.

Šitame straipsnyje patie
kiami keli klausimai bei 
punktai, kuriuos likę šeimos 
nariai turėtų žinoti. Atsaky
ti į visus klausimus raštu ir 
laikyti tą sąrašą saugioje, 
bet lengvai randamoje vie
toje. Tas atsakymų raštas 

filmus arba bent padėti lie
tuviškus titrus (įrašus fil
me). Kam kartotis? Kitas 
reikalas Estijoje. Ten, 
broliai, moką ar nemoką ru
siškai nustojo vaikščioti į ki
nus. Valdžiai didelis nuosto
lis — moralinis ir materiali
nis. Dabar deda ir estiškus 
titrus.

Bet aš ir nusikalbėjau. 
Mat, aš, kaip ir Jūs, nesu 
profesionalas. Ko gero sua
gituosiu, ir niekas į susirin
kimus nevaikščios. O karto
tis — ne! Kartotis mes ne
norime! Nei du, nei daugiau 
kartų! Už tat aš dar vieną 
'vienintelį paskutinį kartą 
pakartosiu: jums, p. Redak
toriau, ir tiems, kurie dar 
skaito, ir tiems kurie ne
skaito Mūsų Pastogės: nu
stokite žeminti sp. kl. ’’Ko
vą” ir visas kitas mūsų (taip, 
mūsų!) organizacijas dėl to
kių niekų kaip lietuvių kalba 
ar panašiai. Jei ne, galite ir 
teisme atsidurti. Ne lietuvių 
teisme. Labai paprasta!

Su pagarba
R. Akštis

Autoriaus pastaba. Jeigu 
ateity koks nors profesiona
las norėtų palinksniuoti 
sporto klubą ’’Kovas”, links
niuokite tik du pirmuosius 
žodžius, o ’’Kovą” palikite 
ramybėje. Pavz., vardinin
kas kas - sporto klubas ’’Ko
vas”, kilmininkas ko - sporto 
klubo ’’Kovas”, naudininkas 
kam - sporto klubui ’’Kovas” 
ir t.t.

Patį pavadinimą ’’Kovas” 
linksniuokite, jei nepaiški- 
nate, kad tai sporto klubas, 
Juk iš teksto aišku, kad tai 
sporto klubas, o ne, saky
sim, blaivybės draugija. 
Taigi, kas? — Kovas, ko? —■ 
Kovo, kam — Kovui ir t.t. 
Žinoma, angliškai bus kitaip, 
ten nėra tiek visokių links
nių. Labai paprasta. R.A.

turėtų būti datuotas ir kas 
metai patikrinamas bei pa
tikslinamas.

Svarbesni klausimai ir ži
nios:

ASMENS ŽINIOS: Pa
vardė ir vardas; gimimo da
ta ir vieta; mergautinė žmo
nos pavardė; tėvo vardas ir 
pavardė; motinos vardas ir 
pavardė; pavardės, vardai, 
gimimo datos ir vieta bei 
adresai vaikų; pavardės ir 
vardai bei adresai artimų 
giminių. Darbovietės pava
dinimas, adresas; draugijos, 
klubai, organizacijos, ku
rioms priklausė ir eitos pa
reigos.

Kur yra vyro, žmonos ir 
vaikų gimimo metrikai? Ve
dybų metrikai? Gimimo da
ta, vedybų metrikai yra rei
kalingi testamento vykdy
tojui, pensijos ir draudimo 
įstaigoms.

ASMENS DRAUDIMAS: 
Draudimo įstaigų - kompa
nijų pavadinimas, adresas; 
dokumentų (policy) nume
ris; ar pasiskolinta pinigų? 
ar yra mokėjimų? kur yra 
laikomi draudimo dokumen
tai?

MOKESČIAI: Kur yra 
kvitai ir dokumentai įvairių 
mokesčių (žemės, savival-

BALTIC STORES & Co.
VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ SIUNTINYS 

GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys No. 1 — 1984 m.

3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, neper
matomas nylonas, japoniška gėlėta medvilninė medžia
ga), labai gera vilnonė angliška medžiaga eilutei su įrašu 
"All wool made in England”, 1 sv. mohair vilnonių siūlų 
(Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški 
marškiniai, 1 pora "Wrangler” denim jeans, 1 pora "Levi” 
rumbuoto aksomo jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 420.
Į šį siuntinį dar galime pridėti 7 svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su

muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 5 sv. $ 100
Jeans, rumbuoto aksomo, "Wrangler” arba "Levi” $ 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 50
Vilnonė arba šilkinė skarelė $ 12
Telescopic lietsargis $ 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai $ 48
Puiki suknelei medžiaga $ 40
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. $ 60
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. $ 76
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 70
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 80
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 100

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos $ 8,1 sv. nescafes $ 12,2 sv. pupelių kavos $ 14,1 
sv. šokolado.$ 7, 40 cigarečių $ 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $ 60 per
siuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT BRI 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 01 460 2592

dybės ir t.t.) bei income tax? 
ar mokesčiai ir income tax « 
yra sumokėti už einamą lai
kotarpį?

AUTOMOBILIS, KARA
VANAS, ...: Kur yra pirki
mo - nuosavybės dokumen
tai, registracijos pažymėji
mai; draudimo įstaigos pa
vadinimas, adresas ir doku
mento numeris; ar yra kokie 
nors mokėjimai hire 
purchase įstaigai?

PENSIJA 
(SUPERANNUATION): Ar 
gavo arba ar gali gauti pen
siją, ar reikia žmonai pra
nešti mirimo datą bei užpil
dyti atitinkamas formas bei 
detales gauti našlės pensiją?

SEIFO DEPOZITAI: Jei 
naudoja banko seifą, užra
šyti banko pavadinimą, ad
resą ir seifo numerį; kur yra 
seifo raktas?

NEJUDOMAS TURTAS, 
NUOSAVYBĖ (REAL 
ESTATE): Kur yra visi do
kumentai? išvardinti doku
mentų pavadinimus, jų nu
merius ir kur jie yra? ar yra 
skola, kiek ir kokie mokėji
mai? išvardinti nuosavybės 
draudimus ir kur tie doku
mentai yra. Ar sumokėti visi 
nuosavybės mokesčiai, kur 
yra kvitai? Išvardinti visas 
nuomos sutartis, jei tokios 
yra, bei pajamas. Ar užpirk
ta kapinėse laidojimui vieta, 
kur yra dokumentai?

TESTAMENTAS: Tes
tamento data, kur yra origi
nalas ir ar yra nuorašai? 
Advokato pavardė ir adre
sas, testamento vykdytojo 
(executor) pavardė ir adre
sas? Ar testamentas yra 
teisėtas dokumentas, paliu
dytas ir pasirašytas?

HIRE - PURCHASE: 
Išvardinti daiktus, kurie dar 
neišmokėti (ant hire - pur
chase). Ar HP sutartis turi 
pirkėjo kredito draudimą?

PINIGAI: Kokiame banke 
yra čekių sąskaita? pažymė
ti sąskaitos numerį. Kokia
me banke yra taupomoji 
(saving) sąskaita? Sąskaitos 
numeris. Ar čekių sąskaita 
yra abiejų vardu - vyro ir 
žmonos vardu (joint cheque 
account). Jei sąskaita yra 
abiejų vardu pinigai perve
dami gyvajam partneriui, jei 
tik mirusio vardu, tai sąs
kaita yra užšaldoma iki bus 
patvirtintas probatas. Jei 
pinigai yra taupomoje ar in
terest-bearing deposit sąs
kaitoje, bankai yra suvaržy
ti įstatymu ir gali išmokėti 
tik iki $ 1200 svarbesniems 
reikalams (laidotuvių, pra
gyvenimo išlaidos). Likusi 
suma yra išmokama po pro- 
bato patvirtinimo .

PASKOLOS LAKŠTAI, 
KITOS VERTYBĖS: Išvar
dinti visus dokumentus, kur 
jie laikomi, stock - brokerio 
pavadinimas, adresas.

SKOLININKAI IR 
SKOLINTOJAI: Ar yra kas 
nors skolingas? Pavardė, 
dokumentas, sąlygos? Ar 
kam skolinga? Pavardė, su
ma ir sąlygos. Turėti pasku
tinių šešių metų pakvitavi
mus.

Vyras ir žmona turėtų už
pildyti visus paminėtus 
punktus, tvarkingai laikyti 
savo dokumentus ir raštą su 
visomis informacijomis pa
likti pas advokatą ar laikyti 
saugioje vietoje, žinomoje 
jiems abiems.
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Ir sumainė žiedelius...
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Kovo 24 dieną Sydnejuje, 
lietuvišką šeimą sukūrė Re
gina Laukaitytė ir Vytautas 
Jonas Obeliūnas iš Geelon
go. Šiuo laiku jau ne taip 
dažnai galima mayti du, čia 
jau gimusius lietuvius jau
nuolius, sujungiant savo gy
venimą į bendrą lietuvišką 
šeimą. Ir tai jau ne vien lie
tuviška, bet ir sportinė šei
ma. Regina, gimusi Sydne
juje, baigusi gimnaziją, pa
baigia biznio koledžą ir dirba 
Singapore oro linijoj. Lietu
viškame gyvenime ji daly
vauja nuo pat savo vaikys
tės, baigdama savaitgalio 
mokyklą, aktyvi skautų 
veikloj ir vėliau įsijungdama 
į sportinę ’’Kovo” veiklą. Čia 
žaidžia krepšinį, su moterų 
rinktine 1983 metais repre
zentuoja Australijos lietu
vius Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventėje Čikagoje ir 
kitur. Be krepšinio ’’Kovo” 
klube, ji aktyvi visame 
sportiniame gyvenime, 
pastatymuose modeliuoja 
drabužius, šoka ir vaidina 
įvairiose programose ir 
buvo išrinkta ”Miss Kovas”.

Vytautas Jonas Obeliū
nas, taip pat gimęs Austra
lijoje, su tėvais gyvena Gee- 
longe. Ten baigia gimnaziją 
ir pradeda studijuoti uni
versitete. Vėliau su tėvu įsi
traukia į biznį ir dabar jame 
kartu dirba. Į sportinį gy
venimą įsijungia nuo jaunų 
dienų mokykloje ir vėliau 
Geelongo ’’Vyties” klube. Su 
pirmąją Australijos lietuvių 
krepšinio rinktine 1972 me
tais jis žaidžia Amerikoje ir 
Kanadoje ir 1983 metais, yra

LIETUVIAI - LATVIAI 
4-2

Pabaltičių pereinamoji 
taurė dar vieneriems me
tams liko lietuvių rankose. 
Vienam iš latvių komandos 
žaidėjų neatvykus vienas 
taškas pelnytas be žaidimo. 
Iš keturių sužaistų partijų 
lygiomis, latviai galėjo lai
mėti.

Lietuvių vienetą sudarė ir 
pavieniai rezultatai: V. Pa
tašius Va taško, Dr. I. Venc
lovas, vienintelis laimėjęs 
partiją 1 taškas, J. Damb
rauskas Va, A. Giniūnas Va ir 
V. Augustinavičius Va.

ŽAIBO TURNYRAI

Šiais metais Pabaltiečių 
metiniame žaibo turnyre 
dalyvavo mažas skaičius 
šachmatininkų. Pirmoje 
grupėje ’’Talin — Riga — 
Vilnius” pereinamąją taurę 
išsikovojo V. Patašius. Ant
roje grupėje pereinamąjį' 
skydą laimėjo V. Augusti- 
nąvičius.

DĖMESYS NUKREIPTAS 
Į VILNIŲ

Daugumas spėlioja, kodėl 
buvo pasirinktas Vilnius pa
saulio šachmatų pirmenybių 
finalinėms varžyboms. Ma
noma, kad buvo ieškoma be
šališkų rengėjų. G. Kaspa-

Australijos lietuvių moterų 
krepšinio rinktinės treneris, 
jai žaidžiant Pas. Liet. 
Sporto Šventėje Čikagoje. 
Abu šie jauni sportininkai 
dalyvauja mūsų sporto 
šventėse, per kurias susipa
žįsta, susidraugauja ir 
pagaliau susituokia.

Vestuvės įvyksta Sydne
juje. Bažnyčioje jaunuosius 
sutuokia kun. PJMąrtuzas. Į 
bažnyčią jaunąją atveda jos 
tėvas A. Laukaitis, palydint 
jaunosios sesutei Viktorijai 
Laukaitytei ir pabroliui iš 
Melbourno Algiui Vingriui. 
Bažnyčioje daug žmonių, at- 

rov yra armėnas, kai V. 
Smyslov maksvietis. Vilnie
čiai rengėjai tiko abiem, nes 
jie praėjusiais metais sėk: 
mingai pravedė Sovietų Ru
sijos moterų čempionatą. 
Patirta, jog V. Smyslov pa
kvietė lietuvių šachmatų 
meisterį V. Mikėną teisėju.

Paskutiniai rezultatai: še
šios partijos sužaistos lygio
mis ir tris laimėjimus turi 
jaunasis žaidėjas G. Kaspa
rov. Bendras rezultatas jo 
naudai 6 - 3.

OLIMPINIAI
PASIRUOŠIMAI

Australijos krepšininkės 
ruošiasi olimpijadai. Ką tik 
užbaigtame tarptautiniame 
moterų krepšinio turnyre 
Kinijoje Australijos krepši
ninkės atsiekė net keturias 
pergales: laimėjo prieš 
Siaurės Korėją 77:44, prieš 
Kiniją kariuomenės 
komandą 82:76, prieš Japo
niją 81:43 ir Lenkiją 71:67. 
Išskirtinas laimėjimas prieš 
Lenkijos rinktinę atsime
nant, kad paskutinėje olim- 
pijadoje Lenkija pateko į 
septintą vietą, o Australija 
pasitenkino vienuoliktąja. 
Nežiūrint minėtų pergalių 
Australijos moterų rinktinė 
turės dar persirungti su 15 
valstybių. Šios varžybos 
vyks Kuboje. v ą 

atvykusių draugų ir giminių 
iš Melbourno. Geelongo, 
Canberros, Newcastle ir pa
čio Sydnejaus. Ypatingai 
gražiai skamba buvusių an
sambliečių, vadovaujamų M. 
Umbražiūnienės, giesmės ir 
K. Bitinienės su 0. Asevi- 
čiene duetas.

Margos nuotrupėlės
Pasigėrėtina da

bartinė mūsų bendruomenės 
Krašto Valdybes veikla: ša
lia valdybos pirmininko iš
vykų į tolimas kolonija^ šio
je kadencijoje jau. antrą 
kartą beveik visa valdyba 
išvyksta atostogų vienoje 
vietoje Queenslande. Išvy
kos tikslas, spėjama, ne po
ilsiauti, bet greičiau ati
trūkus nuo visų trukdymų 
rimtai paposėdžiauti ir ap
svarstyti karštus, bendruo
menės reikalus. Juk metų 
pabaigoje neišvengiama 
veiklos atskaitomybė!

* * *
Keistai skamba pereitame 

M.P. numeryje paskelbtas 
p. P. Pusdešrio laiškas, gi
nąs šventuosius. Laiške ra
šoma, kad popiežius Jonas 
XXIII-sis, patikrinęs šven
tųjų sąrašus išbraukęs kai 
kuriuos šventuosius, kurių 
istoriškumu suabejota. Gal 
popiežius ir padarė atitinka
mų patikslinimų, bet juk 
anie išbrauktieji savu laiku 
tos pačios šv. Bažnyčios urbi 
et orbe buvo paskelbti 
šventaisiais! Tokiu aktu įve-
dama abejonė šv. Bažnyčios 
garsiai reklamuojamu ne
klaidingumu.

* * *
Iš įvairių oficialių prane

šimų gaunasi įspūdis, kad 
Canberroje pagrindinę vie
tos lietuvių veikloje rolę 
monopolizavo skautai. Ir vi
sai nenuostabu: juk ir pačio
se bendruomenės viršūnėse 
pirmauja skautai.

* * *
Sydnejuje paskelbtas 

’’Tautų karalienės” konkur
sas, kurį organizuoja Parali- 
žuotųjų Draugija siekdama 
aukų nelaimingiesiems pa
dėti. Konkurse dalyvauja 
atskirų tautybių parinktos 
mergaitės, kurios įnešusios 
1000 dolerių tampa kandi-

Vestuvinės vaišės Sydne- 
jaus Lietuvių Klube. Gražiai 
palmėmis ir kitais dekora
tyviniais medžiais bei gėlė
mis išpuošta klubo didžioji
salė. Virš 160 svečių sveiki
na atvykstančius jaunuo
sius, kuriuos, su tradicine 
duona, druska ir vynu, pa
sitinka jaunųjų tėvai. Ves
tuvių puotos pravedėjas 
Dr. Rimas Šarkis iš Geelon
go ne lietuviams svečiams 
paaiškina šio sutikimo pras
mę. Kun. P. Martuzui palai
minus vaišių valgius, prasi
deda vestuvinė puota.

Gerai pasistiprinus, svei
kinimų dalį pradeda Dr. R. 
Šarkis, lietuvių ir anglų kal
bomis vaizdžiai ir su humo
ru apibūdindamas jaunuo
sius ir jų garbei paprašy
damas pakelti šampano tos
tus. Skamba ’’ilgiausių 
Metų” ir Valio, Valio, Valio. 
Vėliau naują šeimą sveikina 
kun. P. Martuzas, D. Či- 
žauskienė, Melbourno 
skautų tuntininkė, ALFAS 
pirmininkas J. Dambraus
kas, Sydney ’’Kovo” pirm. J. 
Karpavičius, Geelongo ’’Vy
ties” pirm. St. Šutas ir tėvų 
vardu žodį taria A. Laukai
tis. Paskutinį padėkos žodį 
savo ir tėvams tostą pakelia 
jaunasis V.J. Obeliūnas. 
Pabrolio A. Vingrio ir Dr. R. 
Šarkio perskaitomos tele
gramos ir sveikinimai, gauti 
iš įvairių Australijos miestų, 
Amerikos, Vokietijos ir Lie
tuvos. Ypatingai gražus 
buvo specialiai sukurtas 

datėmis į šį titulą. Tarp kitų 
kandidatuoja ir Sydnejaus 
lietuvaitė Lana Stasiųnaity- 
tė. Balandžio 1 d. tokia šal
pos popietė jos kandidatūrai 
paremti įvyko Syd. Lietuvių 
Klube, kur buvo rodomi P. 
Sakalausko gamybos lietu
viški video filmai, surengta 
loterija. Tikimasi, kad pra
džia buvo sėkminga.

* * *
Aname M.P. numery 

skaitėme pokalbį su prof. 
J.G. Grudzinsku ir džiaugė
mės lietuvio atsiekimais. 
Pasikalbėjime paliesti ryšiai 
su lietuvybe. Nuvilia profe
soriaus teiginys, kad ’’mielai 
paskaitytų gerą lietuvišką 
knygą, jeigu tik gautų”. Iš 
tikrųjų, gerų lietuviškų 
knygų yra ir jos įvairiais ke
liais prieinamos, tik jeigu 
pats skaitytojas tam parodo 
intereso ir iniciatyvos.

* * *
Ilgą laiką gyręsi tiek su

važiavimuose, tiek apylinkių 
susirinkimuose, bendruo
menės garbės teismai neturį 
darbo, nes tautiečiai taikin- 
gai ir sutartinai sugyvena. 
Pastaruoju metu gavo darbo 
tiek ALB Krašto G. Teis
mas, tiek ir kai kurių apy
linkių G. teismai. Nežinia, 
kas ką pažadino, ar gautos 
bylos teismus, ar tautiečiai 
patys susiprato, kad su pa
šaliniais teismais nėra ko 
prasidėti: juose gali bylą 
laimėti, pasipinigauti, bet 
siekiamos garbės negauti...

Jau labai nuo seniai Syd
nejaus ’’Linksmieji Broliai” 
patys juokėsi ir savo taikliu 
jumoru kitus juokino už- 
kliudydami visuomeninės 
veiklos ydas, Bet pastaruoju 
metu kai kam nepatiko jų 
jumoras ir virš jų galvų ne 
juokais pakabino mirtiną 
Damoklo kardą. Pažiūrėsim, 
kas juoksis paskutinis!

jauniesiems eilėraštis iš Vil
niaus, kurį parašė ’’Pilėnų” 
operos libreto autorius me
nininkas ir poetas J. Macko
nis.

Skambant dainai ’’Kartu, 
kartu”, jaunieji piauna 
vestuvinį raguolį, iškeptą 
jaunojo mamos Geelonge. 
Jaunųjų valsas ir, po to 
prasideda smagus pokylis. 
Visą vakarą skamba lietu
viškos, ypatingai jaunimo, 
dainos, šokiai su įvairiais 
žaidimais įtraukia į sūkurį ir 
jaunus, ir vyresniuosius. Ir 
štai, po kelių puikių valandų, 
vyksta atsisveikinimas. 
Dainuojama skautiškos 
laužo dainos, jaunieji asme
niškai taria visiems sudie ir, 
su Reginos oro bendrovės 
vestuvine dovana, kelione į 
Singapūrą, Indiją, Malajus 
ir Hong Kongą, jie išskrenda 
savo povestuvinėn kelionėn.

Linkint jauniesiems daug 
gražios asmeninės ir šeimy
ninės laimės, tikimės, kad 
gyvendami Geelonge, jie 
nepasitrauks iš lietuviško ir 
sportinio gyvenimo ir jų šei
moje visuomet bus ta lietu
viška dvasia ir tradicijos, 
kuriose jie augo' ir buvo 
auklėjami. Geriausios 
sėkmės. Buvęs

* * *
Australijoje visą laiką ne

stokojome daktarų mūsų fi
ziniams negalavimams, bet 
tik po trisdešimties su kau
pu metų susilaukėme antro 
sielų daktaro (šalia kun. Dr. 
P. Bačinsko neseniai Romoje 
daktaratą įsigijo ir kun. P. 
Dauknys). Visi iki šiolei 
reiškęsi įvairūs dvasios va
dai tebuvę tik felčeriai. 
Sveikiname naują dvasios 
daktarą!

Paprastai rinkoje reikala
vimus iššaukia prekių stoka, 
profesiniame pasaulyje - 
profesionalų trūkumas. Po 
30 metų gal ir lietuvių sielos 
pradėjo kiek girgždėti, tad 
visados miela pasitikti naują 
daktarą.

♦ * *
Aną šeštadienį Syd. Liet. 

Klubas buvo surengęs vė
žiukų vakarą su muzika ir 
patrauklia programa. Tą 
vakarą gausiai rinkosi įvai
rūs kitataučiai, bet tik vie
nas kitas lietuvis. Keista: čia 
Liet. Klubo parengimas, vi
sos pajamos eina Lietuvių 
Klubui, kuriuo pastaruoju 
metu taip sielojamės, o pa
čių lietuvių parengime kaip 
ir nebūtų. Įdomu, kiek toks 
lietuvių atsinešimas prisi
deda pakelti Klubo darbuo
tojų ir Liet. Namų darbuo
tojų moralę.

♦ * *
Metų pabaigoje Lietuvių 

Dienų visumos programoje 
įvyks ir ALB Krašto Tary
bos suvažiavimas. Ar nebū
tų laikas jau dabar skelbti to 
Nuvažiavimo programą dar 
grieš išrenkant naujus
rašto Tarybos narius, kad 

jiems būtų pakankamai laiko 
viską apgalvoti ir susidaryti 
savo nuomonę suvažiavime 
keliamais reikalais.

* * *

Adelaidėje Vasario 16 mi
nėjime paskaitininkas pa
reiškė, kad Lietuva gyva. 
Tautiečiams net akys iš
sprogo. Niekas niekad ir ne
sapnavo, kad Lietuva buvo 
kadanors mirusi. Also 
sprach Zarathustra.
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Informacija
PAVAERGTŲ TAUTŲ 

KOMITETO BALIUS

Pavergtų Tautų komiteto 
metinis balius įvyks balan
džio 14 d. 7.30 vai. vak. Lie
tuvių Klube Bankstowne. 
Įdomi tarptautinė programa 
ir gera muzika. Kadangi šis 
vakaras yra vienintelis pa
jamų šaltinis, tad ypatingai 
kviečiame ir lietuvius kuo 
skaitlingiau dalyvauti ir pa
remti Pavertgų Tautų ko
miteto veiklą.

Laukiame fantų loterijai 
ir iš lietuvių.

A. Kramilius

REKOLEKCIJOS 
SYDNEJAUS 

LIETUVIAMS

Balandžio 13-15 d.d. St. 
Joachim’s bažnyčioje Lid- 
combe vyks rekolekcijos, 
kurias praves Brisbanės lie
tuvių kapelionas kun. Dr. P. 
Bačinskas tema ’’žmogaus 
gyvenimas”.

Balandžio 13 d. nuo 5.30 
vai. p.p. išpažintys. 6.45 vai. 
įžanginė konferencija, kry
žiaus keliai. 7.30 vai. Mišios, 
Komunija, pamokslas ir vėl 
išpažintys.

Balandžio 14 d. išpažintys 
nuo 3.30 vai. 4 vai. konfe
rencija, išpažintys, 5 vai. 
Mišios, Komunija ir pa
mokslas.

Balandžio 15 d., Verbų 
sekmadienį, 9.30 vai. išpa
žintys, pamaldos 11.30 vai. 
giedant Dainos chorui, pa
mokslas ir bendra visų Ko
munija. Po to užbaigiamoji 
konferencija, palaiminimas 
bei atlaidų suteikimas.

Užbaigus rekolekcijas at
vanga parapijos salėje prie 
ateitininkų paruoštos kavu
tės ir užkandžių. Jos metu 
rekolekcijų vadovas atsakys 
į rekolekcijų dalyvių klausi 
mus.

Maloniai kviečiame visus 
parapijiečius šiose rekolek
cijose uoliai dalyvauti, o 
ypač priimti šv. sakramen
tus. Kun. P. Butkus 

kun. P. Martuzas.

CANBERIŠKIAMS

1. Priešvelykinės reko 
lekcijos bus pravestos sve
čio, buvusio mūsų miesto 
gyventojo ir kapeliono, kun. 
Dr. Petro Bačinsko balan
džio 16 ir 17 dienomis 7 vai. 
vakare St. Mary’s bažn., 
Braddon, patalpose. Išpa
žintys bus pradedamos 
klausyt pusvalandį anks
čiau. Po rekolekcijų pra
šome rinktis Lietuvių Klube 
arbatėlei su svečiu, rekolek
cijų vedėju. Ponios, kaip 
paprastai, prašomos parū- 
pinti užkandžių.

2. Motinos Dienos minėji
mas bus gegužės 6 d. 3 vai., 
sekmadienį, Lietuvių Klube, 
kurį ruošia Baltijos tunto 
skautai-tės. Lietuviškų pa
maldų nebus, nes kun. Pov. 
Martuzas negali tą dieną at
vykti. Tikimės, kad atvyks 
3-čią to mėnesio sekmadienį.

Prašome dalyvauti reko
lekcijose ir skaitlingai atsi
lankyt į mūsų klubą pagerbt 
motinų. Klausykit 2XX lie
tuviškų radio pusvalandžių, 
per kuriuos bus perduota 
daugiau informacijų.

Apylinkės Valdyba
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PRANEŠIMAS

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne prane
ša, kad balandžio 10 dieną, 
11.30 vai. Lietuvių Namuose 
rengia Velykinius pietus se
neliams - ligoniams - vieni
šiems.

Norintieji dalyvauti pra
šau skambinti p. Šeikienei, 
tel. 277-1478, kiek galima 
anksčiau.

Neturintiems priemonių 
atvažiuoti - bus parūpintas 
transportas.

Soc. Globos Mot. D-jos 
Valdyba

sūkurio metinis
KONCERTAS

Sydnejaus liet, 
taut, šokių grupės Sūkurio 
metinis koncertas įvyks ge
gužės 5 d. Syd. Liet. Na
muose. Šiam koncertui 
smarkiai ruošiamasi. Numa
toma originali ir įdomi prog- 

. rama, kurios neturėtume 
praleisti nepamačius ir kuri, 
tikime, patenkins ir pra
džiugins vią.us.

Po koncerto visiems 
kavutė ir užkandžiai.

Įsidėmėkite: gegužės 5 d., 
šeštadienį, Syd. Liet. Na
muose Bankstowne Sūkurio 
metinis koncertas. Sekite 
skelbimus spaudoje.

VISUR
Perthe (Vak. Austr.) sun

kiai serga Juozas Jaudegis. 
Neseniai jam padaryta jau 
trečia klubo operacija. Tiki
masi, kad operacija buvo 
sėkminga. Linkime greit 
pasveikti.

SYDNEY RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 25 d. Lietuvių Klube 
Bankstowne, įvyko Sydney 
’’Ramovės” Skyriaus visuo
tinis - metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas Ant. 
Skirka, pakviesdamas susi
rinkimui pirmininkauti mjr. 
Antaną Kutką ir sekreto
riauti A. Vinevičių. Susirin
kimas nebuvo gausus daly
vių skaičiumi ir kas metai 
dalyvaujančių skaičius vis 
mažėja.

Skyriaus valdybos pirmi
ninko pranešimą skaitė A. 
Skirka. Skyrius kas metai 
organizuotai dalyvauja: Va
sario 16 d., Biželio 13-14 d. 
tragiškų išvežimų vietinei 
mūsų visuomenei, Tautos 
Šventės rugsėjo 8 d. ir Ka
riuomenės Atkūrimo 
šventės minėjimuose. Be to, 
kas metai dalyvauja organi
zuotai ir su vėliava, Birželio 
13-14 d. tragiškų išvežimų 
minėjimuose - demonstraci
jose drauge su estais ir lat
viais Sydney, Martin Place, 
kur prie Australų Nežinomo 
Kareivio paminklo, kiekvie
nos tautyoės dalyviai pade
da vainikus.

Esant Lietuvių Klubui fi
nansiniuose sunkumuose, 
skyriaus valdyba Klubo 
Valdybai paskolino $ 500 be 
procentų.

Taip pat pranešime išvar
dinta, kad šios valdybos ka
dencijos metu mirė šią na
riai: *Sav. - kūrėjas Juzėnas 

Viącas, Andrėjūnas Algirdas, 
Liubinskas Pranas, Marčiu
lionis Kostas, Levickas Juo
zas, Jasiūnas Julius ir Jab
lonskis Antanas. Perskai
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, TEL. 798 1414 *

Balandžio 14 d., šešt., 7.30 vai.
* PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETO
* VAKARAS
* Įdomi programa, loterija

* Suomių
J koncertai

Balandžio 15 d., sekm., 5 vai. p.p. j*, 
suomių b-nė rengia
KARELŲ TAUTINĖS MUZIKOS IR J

ŠOKIŲ KONCERTĄ *
Koncertuoja iš Suomijos atvykęs 
ansamblis
Po koncerto šokiai jL

Balandžio 17 d., antrad., 7 vai. 7
KARJALA choro KONCERTAS

Iš Suomijos atvykęs choras. Taip pat ir * 
karelų tautiniai šokiai M*
Po koncerto pramoginiai šokiai

AAAft A<A
PRANEŠIMAS

Naujai sudaryta A.L.F.A. 
Sąjungos Valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas - Juozas Dambraus
kas 2 Wren St. Condell 
Park, 2200. Tel.: (02) 
709 3814. Sekretorė - Nita 
Wallis (Grincevičiūtė), iždi
ninkas - Dimitrijus Krauce- 
vičius.

Visą korespondenciją, 
prašau, siųsti pirmininko 
adresu.

J. Dambrauskas 
pirmininkas

VISAIP
čius šias pavardes, visiems 
dalyvaujantiems sustojus, 
jie pagerbti susikaupimo 
minute.

Po skyriaus valdybos pir
mininko, iždininko ir Kont
rolės Komisijos pranešimų, 
kurie priimti be diskusijų, 
senoji valdyba atsistatydi
no.

Susirinkimo pirmininkas 
pasiūlė ir prašė senąją 
valdybą sutikti pasilikti se
kančiai dvejų metų kaden
cijai, ką susirinkimo dalyviai 
pratarė ilgu plojimu. Senos 
valdybos nariai sutiko. Taip 
jat pirmininkaujančiam 
jrašant ir susirinkusiems 
iritariant, pasiliko ir senoji 
Revizijos Komisija.

Tokiu būdu, sekančiai ka
dencijai skyriaus valdyba 
yra šios sudėties: Antanas 
Skirka - pirmininkas, Anta
nas Vinevičius - vicepirm., 
sekretorius, Vincas Kond- 
reckas - iždininkas. Kandi
datai į valdybą: Vytautas 
Račiūnas ir Jonas Gatavi- 
čius. Revizijos Komisija: 
Mykolas Petronis - pirmi
ninkas, Antanas Kramilius 
ir Kazys Eirošius - nariai.

Pirmininkaujantis susi
rinkimą pravedė sklandžiai. 
Užbaigiant, padėkojo vi
siems susirinkusiems ir pa
linkėjo naujai perrinktai 
valdybai geros sėkmės dar
buose. Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

Senas ramovėnas

METINĖ ŽIDINIO 
SUEIGA

Sydnejaus Skautų Židinio 
metinėje sueigoje, kovo 11 
d., Bankstowne, prisimintas 
šv. Kazimiero jubiliejus: v.s. 
Dr. A. Mauragis ta proga 
pravedė trumpą pašnekesį, 
o sesės - ps. R. Cobb ir D. 
Bartkevičienė paskaitė eilė
raščių apie šventąjį.

Po Židinio mirusių pager
bimo tylos minutės ir tėvūno 
metinės veiklos pranešimo,

♦ ♦ *
Sužinota, kad Australijos 

Lietuvių Dienose Canberro- 
je dalyvaus ir PLB pirmi
ninkas inž. Vytautas Ka- 
mantas su žmona. Telefonu 
paklaustas apie PLB Valdy
bos santykius su VLIKu, 
pirmininkas pabrėžė, kad 
pasitarimai vyksta nenu
trūkstamai, bet iki galutinio 
santykių sunormavimo už
truks ilgesnį laiką.

perrinkta Židinio vadovybė. 
Vadovais likosi praeitos ka
dencijos pareigūnai: tėvūnu 
- v.s. B. Žalys, kanclere - A. 
Adomėnienė.

Einamuosiuose reikaluose 
apie ruošiamą ekskursiją 
pranešimą padarė v.s. J. 
Zinkus: balandžio 7 d. vyks
tama autobusu į Hunters 
Valley, aplankyti vynuogy
nų ir vyno kraštą. Sekė kitų 
židinio reikalų aptarimas.

Sueiga užbaigta ’’Lietuva, 
brangi dainos posmeliu, o 
po to bendrai pavakarie
niauta. B.Ž.

KOMUNISTINIO
VIETNAMO MINISTERIS 

AUSTRALIJOJE
Vietnamo užsienio reikalų 

ministeris buvo atvykęs į 
Australiją užmegsti arti
mesnių ryšių su socialistine 
Australijos valdžia. Austra
lijos užsienių reikalų minis
teris Bill Hayden sutiko Mr. 
Thach su šiltu apkabinimu ir 
bučkiu. Pasipiktinę ne tik 
Australijos vietnamiečiai, 
bet ir australai.

Kovo 16 d. suorganizuota 
stipri demonstracija prieš 
šio karo nusikaltėlio vizitą 
Australijoje. Dešimt didelių, 
keturi maži autobusai ir keli 
šimtai privačių mašinų 6 vai. 
ryto pasileido Canberros 
link. Autobusus parūpino 
vietnamiečių bendruomenė. 
Vyko arti 20 lietuvių. De
monstruota prie National 
Press Club, kur vyko konfe
rencija..
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Pagerbdamas a.a. Antaną 
Jablonskį skiriu vietoj gėlių 
$ 10 Mūsų Pastogei. Alf. 
Šernas. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Pagerbdami a.a. Antaną 
Jablonskį, vietoj gėlių 
’’Aušros” tunto skautams - 
skautėms paskyrė: p.p. Ce
cilija ir Povilas Protai $ 10, 
p. Elena Badauskienė $ 20.

’’Aušros” tuntas nuošir
džiai dėkoja aukotojams.

Už Pavergtų Tautų komi
tetą kalbėjo A. Kramilius. 
Vietnamiečiai labai džiaugė
si rytų europiečių dalyvavi
mu. Canberra nėra mačiusi 
kitos panašios demonstraci
jos. Kur.

Apie Vasario 16 Gimnazi
jos veiklą pastaruoju metu 
plačiau sužinome per D. 
Baltutytę, kuri baigusi Ade
laidėje gimnaziją išvyko pa
sitobulinti lituanistikoje toje 
gimnazijoje. Apie gimnazi
jos gyvenimą skaitome ne 
tik Mūsų Pastogėje, bet ir 
Europos Lietuvyje. Tikime, 
iš jos išaugs puiki spaudos 
bendradarbė.

PADĖKA

Sydnejaus tautinių šokių 
grupė Sūkurys susilaukia 
vis daugiau ir daugiau pri
pažinimo, įvertinimo ir ne 
tik moralinės, bet materiali
nės paramos iš vietos apy
linkės tautiečių. Pastaruoju 
metu Sūkurį stambiau parė
mė: Lietuvių Koop. Kredito 
Draugija Talka 200 dol., rė
mėjas N.N. (anonimas) 200 
dol. ir V. Kondrackas 20 do
lerių.

Mieliems rėmėjams reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Sūkurio Valdyba
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