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XXXV-ji metai

VAKARASPOPIETISRYTAS

13-jų AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ IR 
35-sios AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖS

DATA
12 24 
12.25'

Bendros Kūčios

12.26

Šv. Kalėdų Diena — Mišios — Laisva

Registracija
.... Susipažinimo gegužinėAtidarymo Misios

Lietuvių Dienų
Atidarymas

ALFAS posėdis
Registracija

12.27 Registracija;
Sporto Šventės Atidarymas 
ALJS posėdis
Kunigų Suvažiavimas
Jaunimo Koncerto 
vadovų posėdis

Talentų pasirodymo 
repeticija

ALBKT sesija
ALFAS posėdis
ALJS posėdis Meno ir Tautodailės
Talentų pasirodymas parodos atidarymas
Sportas - krepšinis, Clevelando Okteto Koncertas 
golfas, tinklinis

Okteto repeticija

12.28 ALBKT sesija
Meno ir Tautodailės paroda
Chorų repeticija
Sportas - krepšinis, tinklinis, 
stalo tenisas, golfas, 
plaukimas, biliardas

ALBKT sesija
ALFAS posėdis
ALKF suvažiavimas
Meno ir Tautodailės Dainų Šventė
paroda

Sportas - krepšinis, tinklinis, 
stalo tenisas, golfas, 
plaukimas, biliardas

1985.1.1

12.29 ALBKT sesija 
Meno ir Tautodailės 
paroda

Tautinių šokių 
repeticija

ALBKT sesija
ALFAS posėdis
Meno ir Tautodailės
paroda

Sportas - krepšinis, tinklinis, 
stalo tenisas, skvašas, 
šachmatai, lauko tenisas

Tautinių šokių 

šventė

12-30 Mišios
ALBKT sesija
Meno ir Tautodailės
paroda

Jaunimo Koncerto 
repeticija

Sportas - krepšinis, tinklinis, 
lauko tenisas, šachmatai

ALIAS suvažiavimas 
ALFAS posėdis 
Meno ir Tautodailės
paroda

Tautos Fondo atstovų 
posėdis

’ Sportas - krepšinis, tinklinis, 
lauko tenisas, šachmatai

Jaunimo Koncertas

12.31 LKV Ramovė
suvažiavimas 

Sportas - krepšinis
Sporto Šventės uždarymas 
ir reprezentacinės rungtynės

Naujų Metų 
sutikimas

Atsisveikinimo gegužinė

1985.1.2-12 LSS Australijos Rajono Stovykla

PROGRAMOJE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI

ALBKT — Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
taryba

ALKF — Australijos Lietuvių Katalikų Federacija
ALJS — Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga
ALFAS — Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo S-ga 
ALIAS — Australijos Lietuvių Inžinierių ir Architektų

Sąjunga

PRISIMENAME
ROMĄ KALANTĄ

Prieš 12 metų gegužės 14 
d. Kauno miesto sode prie 
teatro susidegino jaunuolis 
moksleivis Romas Kalanta 
protestuodamas prieš Lie
tuvos okupaciją liepsnose 
šaukdamas ’’Laisvės Lietu
vai”. Šitas tragiškas įvykis 

sukrėtė ne tik pavergtuosius 
ir išeivijos lietuvius, bet 
garsas persirito per visą pa
saulį primindamas tebe
trunkančią tautos priespau
dą ir krašto pavergimą.

Laidojant Romą Kalantą į 
Kauną suplaukė tūkstančiai 
jaunimo iš visos Lietuvos ir 
pačios laidotuvės virto atvi
ra demonstracija prieš oku
pantus rusus bolševikus, 
kad net buvo iššaukta ka
riuomenė minias išsklaidyti. 
Lygiai ir išeivijoje pradžioje 
Romo Kalantos mirties buvo 
visur kasmet minima. Gaila, 
pastaruoju metu bent Aus

tralijoje R. Kalantos meti
nės yra gerokai primirštos ir 
bene tik Melbourne Jaunimo 
Sąjunga kasmet jį prisime
na. O turėtų būti priešingai: 
Romas Kalanta turėtų būti 
minimas visų lietuvių kiek
vienoje kolonijoje, nes Ro
mas savo savanoriška mirti
mi protestuodamas prieš 
Lietuvos okupantą pasiau
kojo už mus visus ir jo he
roizmas yra daugiau, negu 
kovoje žuvusių; jis žuvo ne 
vien protestuodamas prieš 
okupantą, bet gal juo labiau 
primindamas kiekvienam 
lietuviui tiek pavergtoje tė
vynėje, tiek ir išeivijoje, kad 
už Lietuvą jokia auka nėra 
perdidelė ir kad mes visi 
taip pat aukotumės Lietuvai 
tegu ir ne jo pavyzdžiu, bet 
savo darbu, veikla, savo 
dvasiniais ir materialiniais 
įnašais. Ypač Romo Kalan
tos mirtis turėtų jautriau ir 
giliau paliesti mūsų jaunimą.

pasaulyje
JAV Liet. B-nės Kultūros 

Tarybos literatūrinė premi
ja $ 3000 vertės paskirta ra
šytojui Kazimierui Barėnui 
už veikalą ’’Beragio ožio me
tai”. Autorius gyvena Lon
done (Anglijoje) ir yra lai
mėjęs eilę premijų už anks
tyvesnius savo literatūri
nius kūrinius.

JAV LB Kult. Tarybos 
premijos skiriamos kasmet: 
dvejus metus skiriamos už 
literatūrinius kūrinius, ir 
kas treti metai už mokslinį 
veikalą lituanistine tema. 
Pirmą tokią premiją už

mokslinį veikalą pernai lai
mėjo Sydnejuje (Australi
joj) gyvenanti Dr. G.E. Ka: 
zokienė už darbą anglų kal
ba ”M.K. Čiurlionio gyveni
mas ir kūryba”.

PASIKĖSINIMAS
PRIEŠ POPIEŽIŲ

Pietų Korėjos sostinėje 
Seoule įvyko pasikėsinimas 
prieš popiežių. Pasikėsinto- • 
jas suimtas. Jis šovė iš vai
kiško pištolieto juokais no
rėdamas sukelti sensaciją. 
Suimtojo tėvai aiškino, kad 
jis yra protiniai nenormalus. 
Dėl šio incidento pati eisena 
nebuvo sutrukdyta.
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Nekalbantiems lietuviškai
Žinau, kad šis žodis jūsų 

nepasieks, nes nekalbate 
lietuviškai, o jei nekalbate, 
tai ir neskaitote lietuviškos 
spaudos. "Tai kam jį rašai?”, 
— tūlas paklaus. Rašau, kad 
tie, kurie dar kalba, pa
galvotų, ypač tie, kurie siūlo 
praverti truputėlį, tiktai 
šiek tiek, nedaug, duris dvi- 
kalbiškumui. Nesivelsiu į G. 
Kaminsko (MP Nr. 10) ir Dr. 
A. Mauragio (MP Nr. 13) 
pareikštas mintis; jos dau
giau yra teoretinės, sutei
kiančios medžiagos tautos - 
tautybės sąvokos diskusi
joms.

Dvikalbiškumo 
propaguotojai savo pažiūrą 

■ grindžia gyvenimo praktika; 
žiūri į šį reikalą dalykiškai. 
Jei susirinkime, posėdyje, 
meno vienete, komandoje ar 
grupėje yra nesuprantančių 
lietuviškai, siūloma kalbėti 
angliškai ar kalba, kurią visi 
supranta ir moka. Atrodo 
labai logiška ir paprasta, ir 
nereikėtų dėl to labai grauž
tis, verkšlenti ar šaukti 
dangų pasiekiančiu balsu. 
Juk tie, kurie jungiasi į lie
tuviškos veiklos vieną ar 
kitą sritį, ateina gerų norų 
vedami, ateina padėti, su
stiprinti grupę, komandą. 
Vien iš pagarbos ir padėkos 
jiems privalome kalbėti ir 
ryšį palaikyti visiems su
prantama kalba. Taigi, ar
gumentai gana svarūs ir 
kam iš to daryti toli siekian
čias išvadas; lietuvių kalba 
žudoma, naikinama ir t.t.

Šiuo pretekstu pasirem
dami sportininkai ne tik aikš 
tėję, bet jau ir susirinki
muose, posėdžiuose kalba 
angliškai. Anglų kalba var
tojama dažnuose mūsų jau
nimo subuvimuose, pokal
biuose, nors lietuviškai su
pranta 90% juose dalyvau
jančiųjų. Dėl 10%, o kartais 
dėl vieno ar kito asmens 
griebiamės anglų kalbos.

Nuo pat iš savo krašto iš
vykimo dienos tapome poli
tiniais pabėgėliais - išeiviais. 
Palikome savo kraštą neno
rėdami tarnauti svetimiems, 
kęsti prievartą ir kalbėti 
mums prievarta brukama 
svetima kalba. Išsinešėme 
savo tradicijas, kultūrą ir 
kalbą, kuri lyg talismanas 
ženklina mūsų priklausomu
mą tautai. Visuose karo 
audrų sūkuriuose būrėmės 
draugėn, ieškodami savo 
namų šilumos. Ir emigravę 
likome ištikimi savam kraš

A.A.
ČESLOVUI LIUTIKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo vaikams - sūnui 
Jurgiui ir dukrai Natai bei visiems artimiesiems.

Liuką ir Gražina Petrauskai

Brangiam tėvui, agronomui
A.A.

ČESLOVUI LIUTIKUI
mirus, skausmo prislėgtus NATĄ ir JURGĮ nuoširdžiai 
užjaučia Melbourne

Meiliūnų šeima

A.A.
ČESLOVUI LIUTIKUI 

mirus, gilią užuojautą liūdesio valandoje reiškiame 
dukrai gailestingai seseriai Natalijai ir sūnui Jurgiui.

O. Liubinienė ir
A. Medžiausis

tui tuo pačiu ir kalbai. 
Puošiame namus tautiniais 
meno išdirbiniais, bandy
dami sukurti jaukią lietu
višką aplinką. Kalba be 
jokių dvejojimų yra pagrin
dinė mūsų išlikimo sąlyiga, 
tai vienintelė likusi tautinė 
vertybė, kuri išskiria mus iš 
supančios aplinkos, suburia į 
vieną bendruomenę.

Ką daryti su mišrių šeimų 
nariais, kurie nekalba lietu
viškai? Atsakymas labai pa
prastas. Tegul mokosi lietu
vių kalbos. Panašiai ir su 
tais svetimtaučiais, kurie 
nori aktyviai dalyvauti lie
tuvių veikloje, privalo 
mokytis lietuvių kalbos. Gal 
kai kam visa tai skamba 
šovinizmu, bet ar mes nega
lime išsiversti be vieno ar 
dviejų gerų sportininkų, 
tautinių šokių šokėjų, kurie 
nemoka ir nesupranta lietu
viškai? Ar geriau laimėti 
kokią nors taurę su svetim
taučių pagalba, ar likti gry
nai lietuviškai komandai, 
kad ir be taurės, bet lietu
viškai kalbančiais nariais?

Čia nieko bendro neturi 
prielaidos dėl svetimų kalbų 
mokėjimo. Visiems yra pa
tartina išmokti be savo, dar 
porą kalbų. Tai praplečia 
akiratį, leidžia pažinti kitos 
tautos kultūrą, bet savo 
veiklos gyvenime privalome 
griežtai vartoti lietuvių 
kalbą.

IŠ VLIKO VEIKLOS

Š.m. kovo 8 d. VLIKO 
pirm. Dr. K. Bobelis ir JAV 
LB pirm. Dr. A. Butkus tu
rėjo konstruktyvius pasita
rimus įvairiais VLIKĄ — 
JAV LB liečiančiais klausi
mais: 1. Buvo aptartos gali
mybės sureguliuoti Reorg: 
LB ir JAV LB santykius. 
Dr. Butkus išreiškė didelį 
norą šią jautrią padėtį gali
mai greičiau išlyginti. 2. Dr. 
Butkaus prašymu, VLIKO 
pirmininkas sutiko ir pasi
žadėjo nuoširdžiai remti lie
pos 1 d. Klevelande įvyk
siančią VH-ją Laisvojo Pa
saulio Lietuvių Tautinių 
šokių Šventę. 3. Buvo ap
tartas veiksnių - VLIKO, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės, ALTos ir 
Pasauslio Lietuvių Bend
ruomenės - konferencijos 
reikalingumas.

Čikagoje vykusiame 1983 
m. Pasaulio Lietuvių seime 
buvo svarstoma lietuvių 
kalbos padėtis Lietuvoje ir 
išeivijoje. Lietuvoje oku
pantas lietuvių kalbą bando 
nustumti į antrą vietą, iš
keldamas rusų kalbą. Lietu
voje leidžiamuose laikraš
čiuose rusiškos citatos ne
verčiamos į lietuvių kalbą. 
Dvikalbiškumas pamažu 
marina lietuvių kalbos 
reikšmę. Kai kas ir išeivijoje 
jau siūlo panašiai elgtis; ša
lia lietuvių kalbos vartoti 
anglų kalbą. Tai Trojos 
arklys, kuriame slypi lietu
vių kalbos žlugimas.

Kartą teko dalyvauti vie
name jaunimo susirinkime. 
Kadangi susirinkime daly
vavo keletas mišrių šeimų 
narių buvo vartojamos abi 
kalbos. Bet po vieno anglų 
kalba pranešimo pirminin
kaujantis paklausė - ar visi 
supratote? Atsakyta, kad 
taip, ir jis nerado reikalo pra

nešimo pakartoti lietuvių 
kalba.

Kitas pavyzdys. Vienos 
mišrios šeimos lietuvė moti
na atsiėmė savo sūnų iš lie
tuviškos organizacijos, 
kadangi bijojo, kad sūnus 
neprarastų jos su dideliu 
pasiaukojimu namuose 
išmokytos, lietuvių kalbos.

Pavyzdžių turime daug. 
J ų rasime kiekvienoje mūsų 
kolonijoje, kur mišrios šei
mos tėvas ar motina išmokė 
sūnų ar • dukrą lietuviškai, 
Tietuvių kalbą brangina, nes 
tai dalis jo ar jos tautybės 
tęstinumo.

Nepataikaukime keliems 
svetimtaučiams ar neišmo
kusiems lietuviams savos 
kalbos. Jei jiems nerūpėjo 
lietuvių kalba, tiek jiems te
rūpi ir mūsų veikla, ir 
abejotina kokių sumetimų 
vedini jie jungiasi jon.

Skaudu kai mus, lietuvius, 
reprezentuoja asmuo nemo
kėdamas lietuviškai, o dar 
skaudžiau, kai jis ne tik ne
moka lietuviškai, bet yra 
nelietuvis. Tokių atsitikimų 
nereikia toli dairytis. Jų

PABALTYJE DALINA
MOS ANONIMINĖS 
SKUNDĖJŲ KORTELĖS

Vakarus pasiekė Baltijos 
respublikose šiuo metu dali
nama pašto kortelė ” įtarti
niems asmenims” įskųsti. 
Tuomi tikimasi išplėsti 
skundėjų ir šnipelių tinklą 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje.

Kaip latvių egzilių fede
racijos atstovas Julijs 
Kadelis Kopenhagoje pa
reiškė, tokiu būdu bet kas 
gali "pranešti” apie "disi
dentus ir nacionalistus, ku
rie tada turės įrodyti savo 
nekaltumą - kas yra nepap
rastai sunku sovietinės tei
sėtvarkos rėmuose”. Pasak 
Kadelio, pastaruoju metu 
valdžios atstovai suskato 
uoliai tyrinėti iš piršto iš
laužtus kaltinimus, kad va
dovaujantys latvių ir estų 
disidentai, esą, turi reikalo 
su narkotikais.

Panašios kortelės buvo 
pasirodžiusios Stalino lai
kais po II-jo Pasaulinio Ka
ro. Tačiau naujosios kortelės 
skiriasi tuo, kad jas galima 
užpildyti ir išsiųsti nepasi
rašius savo pavardės. Anot 
vieno estų egzilio; "KGB ir 
policija dabar gali legaliai 
investiguoti bet ką, pasi
remdamas savo pačių para
šytomis anoniminėmis kor
telėmis”. Naujausios kor
telės pasirodė dar prieš 
Andropovo mirtį. ,„T T A \ •

PADĖKA

Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui a.a. Antanui 
Jablonskiui iškeliavus į amžinybę, ypatingą padėką 
reiškiame H. Statkuvienei, D. Bižienei ir A. Arlauskui, 
taip daug padėjusioms.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Martuzui už pravestą 
rožančių koplyčioje, ramovėnams už budėjimą prie kars
to ir už atsisveikinimo žodžius J.A. Jūragiui, A. Skirkai 
Sydnejuje, J. Petraičiui ir Dr. S. Statkui Melbourne.

Nuoširdus ačiū kun. P. Vaseriui už šv. Mišias ir paly
dėjimą į kapus, parapijos moterų chorui, dirigentui P. 
Morkūnui ir V. Bruožytei už taip jautrias giesmes, mie
loms p.p. H. Statkuvienei, J. Petraitienei, L. Milvydienei, 
A. Valkienei, E. Mackevičienei ir A. Žemaitienei už šer
menų paruošimą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, palydėjusiems 
velionį į amžiną poilsį, taip gausiai aukojusiems šv. 
Mišias, gėles ir vietoj gėlių jo pagerbimui aukojusiems 
liet, spaudai bei lietuviškiems reikalams. Ačiū visiems už 
pareikštas užuojautas asmeniškai, laiškais ir spaudoje.

Visiems liekame giliai dėkingi.

V. Jablonskienė, Henrikas ir šeima

PADĖKA

Mano mylimam vyrui ir gyvenimo draugui a.a. Stasiui 
Šimkui mirus, gilią padėką reiškiu L.M.S.G. Draugijos 
ponioms, ypač mūsų gerbiamai ir tikrai mylimai pirmi
ninkei p..O. Baužienei už šiltą ir nuoširdų atjautimą mano 
skaudžioje pergyvenimo valandoje. Taip pat tariu šir
dingą ačiū visiems sodybiečiams už paguodos žodžius ir 
užuojautas asmeniškai ir kortelėmis.

Mano ypatingas dėkingumas priklauso p. Liudui Sima- 
nauskui, kuris per aštuonerius metus suteikdavo mums 
daug pagalbos. Tas aukštai vertinamas draugiškumas 
liks visada mano širdyje.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems velionį palydėju
siems į amžinojo poilsio vietą.

Žmona Valentina

buvo paskutinėje išvykoje į 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes.

Šiandien mūsų jaunimas 
dar supranta lietuviškai, 
nors jiems sunku kalbėti. 
Įsileisdami dvikalbiškumą 
mes dar labiau pateisinsime 
jų nenorą ar tingėjimą mo
kytis lietuviškai kalbėti. 
Visos mūsų lietuviškos or
ganizacijos privalo būti lie
tuviškos, ne vien tik vardu, 
bet ir joje esančia lietuviška 
dvasia. Lietuviškas
sąmoningumas įmanoma 
skiepyti vien tik lietuvių 
kalbos pagalba (MP Nr. 7 
vedamasis).

A.A.
BRONISLAV AI ČESNIENEI

mirus, jos dukrą Dr. Kristiną Brazaitienę ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo valandoje.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

A.A.
STASIUI ŠIMKUI

mirus, jo žmoną Valentiną, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Liuką ir Gražina Petrauskai

A.A.
ELMAI TESSNOW

Vokietijoj mirus, jos sesutę Lydiją Petruševičienę ir 
gimines, širdingai užjaučiame didžio skaumo valandoje.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

Mielai teatro bičiulei Izoldai Požėlaitei — Davis, 
mirus jos brangiai MAMYTEI, reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Sydnejaus Lietuvių Teatras
Atžala

Nors pranašaujama, kad 
po 30 ‘ \ ar daugiau metų
retas ateivis iš Lietuvos be
kalbės lietuviškai (MP Nr. 
12 V. Špokevičius). Mes visi 
žinome, kad mirsime, bet 
susirgę kreipiamės į gydy
toją, kad prailginus gyveni
mą. Taip ir su mūsų kalba. 
Neįsileiskime dvikalbišku
mo. Tai liga, kuri sutrum
pins lietuvių kalbos gyvavi
mą. Jai mirus, vargu ar 
rasime stebukladarį, kuris 
ją prikeltų.

V. Koras

Mūsų Pastogė Nr. 18, 1984.5.14, psl. 2
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Sveikiname teologijos daktarą!
* Teologijos Daktaras

Visuotinai priimta, kad 
visi mokslai išeinami, kol 
asmuo jaunas, pilnas ener
gijos ir entuziazmo. Bet tai 
nėra taisyklė. Turime dau
gelį pavyzdžių, kai moksli
nėj srity reiškiasi ir bran
daus amžiaus sulaukę ir 
savo pasiimtą uždavinį sėk
mingai išsprendžia.

Prieš akis guli solidaus 
formato 183 psl. knyga ’’The 
Resistence of the Catholic 
Church in Lithuania Against 
Religious Persecution”. Tai 
daugelio mūsų pažįstamo 
melburniškio, '’Tėviškės 
Aidų” redaktoriaus kun. P. 
Dauknio disertacija, kurią 
autorius apgynė šių metų 
pradžioje Romoje, Pontificia 
Studiorum Universitas A.S. 
Thoma AQ. in Urbe. Už ją 
kun. P. Daukniui pripažintas 
teologijos daktaro laipsnis.

Šį savo darbą autorius 
dedikuoja 600.000 lietuvių, 
deportuotų į Sibiro vergų 
stovyklas, atminimui. Tai 
rodo, kad autoriui rūpi ne 
vien lietuvių religinis, bet 
taip pat ir tautinis išlikimas.

Knygos (disertacijos) tu
rinys padalintas į septynis 
skyrius. Knygos įžangoje 
klausiama - kas yra lietu
viai? Autorius suglaustai 
nusako lietuvių tautos 
kilmę, jos geografinę padėtį, 
Lietuvos valstybės susikū
rimą, katalikų tikėjimą pri
ėmusį karalių Mindaugą, 
Vytautą Didįjį, įvedusį 
krikščionybę Lietuvoje. Mi
nima Lietuvos-Lenkijos 
unija, per kurią lietuvių 
tauta buvo lenkinama per 
bažnyčią ir pagaliau šios 
jungtinės valstybės žlugi
mas. Po to sekusios įvairios 
okupacijos, tebetrunkančios 
iki šiol su vos 22 metų lais
vės prošvaiste.

Šį laisvės laikotarpį auto
rius šiltai pavaizduoja pla
čiai aprašydamas religinį ir 
tautinį auklėjimą bei kultū
rinius atsiekimus. Deja, te
betrunkanti okupacija šį 
tautinį atgimimą sustabdė, o 
valstybiniu mastu prote
guojamas ateizmas nesivar
žydamas siekia religiją visai 
sunaikinti.

Skaitytojas vedamas per 
ilgą ir sudėtingą lietuvių 
tautos istoriją daugiau pa
brėžiant dvasinį tautos vys
tymąsi nuo krikščionybės 
įvedimo iki dabarties. Min
tys dėstomos su moksline 
atsakomybe. Patiektus fak
tus apie tikinčiųjų persekio
jimą paremia gausiais doku
mentuotais įrodymais pla
čiai naudodamas leidinius 
lietuvių ir kitomis kalbomis. 
Medžiaga parinkta rūpes
tingai. Dažnai cituojamos 
ištraukos iš ’’Lietuvos Baž
nyčios Kronikų”. Pažymėti
nas ilgas panaudotas litera
tūros ir įvairių šaltinių sąra
šas, kur išvardinta virš 130 
atskirų pavadinimų.

Plačiausiai autorius gili
nasi į dabartinę Lietuvos ti
kinčiųjų padėtį. Nors sovie
tinė konstitucija garantuoja 
tikėjimo laisvę, bet šia lais
ve naudojasi tik valstybinis 
ateizmas. Iš tiesų komuniz
mas stengiasi bažnyčią su
naikinti ne vien išviršiniu 
spaudimu, bet ją susprog
dinti iš vidaus. Todėl su ko
munizmu joks dialogas ir 
koegzistencija neįmanoma.

Besitęsianti okupacija, 
deportacijos dėl tautinių ir 
religinių įsitikinimų lietuvių 
tautą išstatė į mirtiną pavo-

kun. P. Dauknys

jų. Jai gresia dvasinis ir fizi
nis genocidas.

Ši disertacija nėra vien 
teologinė pažiūra į dabartinę 
Lietuvos bažnyčios padėtį.

GERBIAME DARBUOTOJUS

Sutikusi aną dieną mielą 
Bronių Strauką paklausiau: 
”Na, tai kaip einasi artėjant 
reikšmingai 75-jai skaitli
nei?”. Kiek nustebęs: ’’Kaip 
tai? — ”0, taip, visai
paprastai, juk balandžio 19 
d. likimas dovanoja Tamstai 
dar vieną ’’penkmetį”. ”A... 
žinote, viskas kaip ir buvo, 
nieko nepasikeitė”.

Ir tikrai, mielo sukaktuvi
ninko gyvenime (šalia kelių 
naujai atsiradusių raukšlelių 
veide), mažai kas pasikeitė. 
Taip pat iki šiol džiaugiasi

STAIGMENA
STEPAS ZOBARSKAS Tęsinys

— Žinoma, kad ne, — at
sakė Veronika, truputį iš
kaitus, — O jeigu ir norėtų 
pykti, negalėtų: dirba vaka
rinėj pamainoj. Žinote, tru
putį daugiau moka, o kai bo
sas pasiūlo, nelengva ir atsi
sakyt.

Išgirdęs, kad vyro nėra 
namie, Povilas pasijuto lais
vesnis ir gyvesnis. Laikyda
miesi už rankų, jie dabar 
kopė augštyn.

— Verutės vyras — prak
tiškas žmogus, ne toks, kaip 
aš. Aš visai nėjau į darbą, 
kad turėčiau laiko gerai nu
siskusti ir atvažiuoti čia, 
kaip tikras dabita.

— Nebuvau tikra, kad at
važiuosi, — pasakė ji, kai 
abu suėjo į prieškambarį. — 
Kitaip, būčiau prikalbinus 
Praną pasilikti. Žinau, kad ir 
jam būtų malonu susitikti 
seną pažįstamą.

Veronika paėmė jo ap
siaustą ir pakabino ant 
gembės. Šalimais padėjo 
dėžutę su rankogaliais, kad 
atėjus tinkamam momentui, 
nereikėtų dovanos jieškoti. 
Tuo tarpu svečias patogiai 
atsisėdo salone į fotelį ir iš
siėmė sidabrinį portsigarą.

— Rūkai?
— Dar neišmokau. Ačiū.
— Verutė tebėra tokia pat 

gera mergaitė, kaip ir anks
čiau. Nėkiek nepasikeitus.

— Kur jau čia būsiu nepa
sikeitus. Pasenau. Dar - 
metai kiti — ir atrodysiu 
kaip tikra ragana.

— Tai jau ne! Esi tokia pat

Autorius giliai žvelgia į esa
mą padėtį ir kaip savosios 
tautos ištikimas narys. Reli
ginė, o taip pat ir žmogaus 
sąžinės laisvė yra neatski
riamos nuo tautinės ir kon
sekventiškai valstybinės 
laisvės.

Nesileidžiant į platesnį 
šios disertacijos apibūdini
mą ir supažindinimą tenka 
pabrėžti, kad kun. Dr. Pra
nas Dauknys šiuo savo 
kruopščiu ir giliai apmąsty
tu darbu pasitarnavo ne tik 
katalikybei, bet praturtino 
.ir mūsų istorinę literatūrą. 
Perskaitęs šį veikalą susi
pažįsti ne tik su Lietuvos ti
kinčiųjų persekiojimu, bet 
taip pat su Lietuvos praeiti
mi ir tragiška dabartimi. 
Mūsų šauksmų apie nepri
klausomybės praradimą 
mažai kas benori klausytis. 
Bet kai prabylama ir apie 
religinį bei žmogaus sąžinės 
prievartavimą, susilaukiama

lietuviško gyvenimo saulė
tais pragiedrėjimais ir 
skaudžiai nuliūsta padangės 
debesuotu apsiniaukimu, 
nes tautiniai reikalai užima 
jo gyvenime vieną pirmau
jančių vietų.

Nepalieka iki šiol ir talen
tingo žurnalisto plunksnos. 
Džiaugiamės jo straipsniais 
mūsų australiškoje spaudo
je. Nemažai jo rašinių 
skrenda ir nutupia užjūryje 
’’Tėviškės Žiburių”, ’’Kario”, 
"Pasaulio Lietuvio” ir kt. 
puslapiuose.

įdomi ir graži, kaip Kauno 
laikais. Nemanyk, kad aš 
užmiršau, kaip tada atrodei.

— Nepataisomas! — nusi
juokė Veronika. — Turbūt, 
ir mirdamas bersi kompli
mentus.

— Sakyk, ką nori, o Kaune 
buvai tikra gražuolė. Kai 
pirmą kartą tave pamačiau, 
nežinojau, nei ką daryti, nei 
ką sakyt, nors imk ir uždai
nuok bijūnėlį.

Abu nusijuokė. Paskui 
Veronika atsistojo.

— Atsiprašysiu minutėlei 
ir eisiu kavos užkaisti.

Pro atviras virtuvės duris 
Veronika matė, kaip Povilas 
sutrynė cigaretę į peleninę, 
paskui užsidegė kitą ir ėmė 
žvalgytis po paveikslus ant 
sienų: vazą su gėlėmis — 
Kiaulėno jaunų dienų tapy
bą; degantį mišką, pievas ir 
dangų — Galdiko ’’Rudenį”; 
Jonyno medžio raižinį iš Do
nelaičio ’’Metų” ir Petravi
čiaus ’’Triptiką”. Virš sta
liuko kabojo Čiurlionio re
produkcija ’’Jūros sonata”. 
Greitomis perbėgusios lie
tuvių dailininkų paveikslus, 
jo akys ilgiau sustojo ties 
vedybine Veronikos foto- 

' grafija. Ten ji stovėjo liekna 
ir balta šalia išsitempusio 
karininko, kurio kalavijas 
buvo nukaręs iki pačių grin
dų.

— Žinai, kad tu dabar at
rodai dar gražesnė, negu 
tada, kai buvai nuotaka. 
Kažkaip moteriškesnė, pa
trauklesnė.

dėmesio daugiau. Ši diser
tacija parašyta angliškai, o 
išleista Pontificia Studiorum 
,Universitas AS Thomas. Vi
sa tai atkreips daugelio dė
mesį. Tenka apgailestauti, 
kad kaip visos, taip ir ši di
sertacija atspausdintos ma
žu tiražu.

Australijos Lietuvių Fon
das, skirdamas premijas už 
lituanistinius mokslo veika
lus, turėtu atkreipti dėmesį

Artėja Genovaitės ir Bro
nio Straukų ir 42 m.vedybos 
sukaktis. Tad tenka pažy
mėti, kad augindami du sū
nus ir dukrą stengėsi juo 
auklėti, kad įpėdiniai neliktų 
gyvenime tuščiais savanau
džiais, kad liktų lietuviais ir 
naudingi gyvenimui. Nūdien 
savo atsiektu tiklsu gali pa
sidžiaugti.

Šeimoje visada buvo kal
bama lietuviškai. Vaikai

Mūsų Pastogės bendra
darbis Bronius Straukas

Kažin, ar aš jam vis dar 
tebepatinku, ar jis tik taip 
šneka? — galvojo Veronika, 
ruošdama užkandį ir šluos
tydama lėkštes. Jos pirštai 
painiojosi, o kaktą pylė pra
kaitas.

Tylėdami išgėrė pirmąjį 
stikliuką. Išgėręs antrąjį, 
Povilas pasakė:

— Esu šitame bute pirmą 
kartą. Kaip žinai, mūsų tau
tiniai papročiai reikalauja 
tokiais atvejais pabučiuot 
arba pečių, arba šeimininkę.

— Kadangi pasirinkimas 
toks mažas, bučiuok pečių, 
— nusijuokė Veronika, vėl 
pripildama stikliuką.

— Kaip šeimininkė sako, 
taip aš ir padarysiu.

Svečias atsistojo ir žengė 
porą žingsnių į virtuvės pu
sę, paskui staiga metėsi at
gal, nutvėrė Veroniką abiem 
rankom už pečių ir pabučia
vo tiesiai į lūpas.

— Povilai! Ponas Povilai!
Ji išsiveržė iš jo glėbio ir 

pasitraukė prie durų. Sve
čias pasijuto suglumęs. Kurį 
laiką jie netarė žodžio. Užsi
dengusi veidą abiem ran
kom, Veronika stovėjo kaip 
sustingusi, apimta keisto 
noro ir juoktis ir verkti. 
Kambary pasidarė nejauku.

— Ar tai jau šalintis pra
dėsi? Negeras buvau?

Povilo balsas nebebuvo 
toks ramus, kaip anksčiau. 
Atrodė, lyg jį patį buvo apė
mus verkimo ir juoko istori
ja, bet jis valdėsi taip pat, 
kaip ir ji.

Vis tebelaikydama ranko
se paslėptą veidą, Veronika 
girdėjo prisiartinančius 
žingsnius, paskui pajuto

Nukelta į 7 psl.
Mūsų P

ir į šią disertaciją. Jeigu 
nebūtų galimybės jos apdo
vanoti premija, gal būtų ga
lima susitarti su autoriumi ir 
išleisti jos papildomą laidą ir 
ją plačiau paskleisti. Šios 
rūšies leidinių, ginančių mū
sų tautinius interesus, turi
me labai nedaug ir būtų ne
dovanotina neišnaudoti pro
gos. _ _ 

lankė lietuviu, savaitgalio 
mokyklą, puikfai valdo gim
tąją kalbą. Visi baigė aukš
tąjį mokslą.

Vyresnysis Vytautas pla
čiai žinomas mūsų lietuviš
kame gyvenime. Nuo 
mažens reiškėsi scenoje vai
dindamas, smuikuodamas, 
šokdamas tautinius šokius. 
Paaugęs vadovavo tautinių 
šokių grupėms Adelaidėje, 
Melbourne ir Geelonge. 
Sėkmingai reiškėsi kaipo 
chorvedys. Buvo išrinktas 
atstovu į Pirmąjį Lietuvių 
Jaunimo Pasaulinį Kongre
są. Adelaidėje, paskutinia
me bendruomenės susirin
kime, yra išrinktas LB 
Adelaidės Apylinkės V-bos 
pirmininku.

Duktė Giedrė baigusi 
kvalifikuotos medicinos se
sers ir akušerijos kursus 
gavo egzaminuose aukso 
medalį.

Jauniausias - Algis (irgi 
pamėgęs smuiką) baigė 
socialinius mokslus. Jau 
dveji metai kaip gyvena ir 
dirba Londone. Neužilgo ža
da aplankyti Lietuvą ir kitus 
Europos kraštus, ir šeimos 
ilgesio traukiamas . prieš 
Kalėdas žada grįžti į tėvų 
pastogę.

G. Babickaitė-Straukienė 
šalia namų darbų ir jaunimo 
auklėjimo rūpesčių, taipogi 
reiškėsi visuomeninėje 
veikloje, dalyvaudama ke
liose organizacijose. Šiuo 
metu vadovauja Adelaidėje 
>onių”Rankdarbių Rateliu?’. 
Malonu pažymėti, kad rate- 
io darbščios ponios surengė 
Adelaidėje jau dvi savo 
kūrybos parodas. Stebino 
eksponatai (megzti kilimai, 
siuvinėti paveikslai, mezgi
niai, įvairūs išdirbiniai...) 
savo aukšto meno kvalifika
cijomis.

G. ir B. Straukų šeimoje 
vyrauja tarpusavi, širdingi 
.ryšiai.

Baigdama norėčiau pasa
kyti, kad šįmet mūsų sukak
tuvininkas ’’gimė” ne visai 
tinkamu laiku (didįjį penk
tadienį), kad artimieji bi
čiuliai galėtų pakelti šampa
no taures, bet... surasime 
patogią dieną, kad palinkė
tumėme jam ir toliau stipriai 
laikytis ir sulaukti dar ne 
vieno reikšmingo ’’penkme
čio”!

A. Gučiuvienė

Šia malonia proga ir mes 
jungiame nuoširdžius svei
kinimus linkėdami saulėtų ir 
kūrybingų metų mielam ir 
ištikimam bendradarbiui 
Broniui Straukui drauge iš
reikšdami nuoširdžią padėką 
už ilgametį bendradarabia- 
vimą. Tavo, įnašas, Broniau, 
yra neįkainuojamas ne tik 
spaudai, bet ir visai mūsų 
bendruomenei.

Mūsų Pastogės redaktorius 
ir darbuotojai
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Namie ir svetur
MELBOURNO LIETUVIŲ 

BIBLIOTEKOJE

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: (per D. Žilinskienę) 
Phillip Pinniger Thesis in 
Fine Arts rost Second 
World War, non-British 
Migrant Art in Australia. 
With a special reference to 
the art of Eva Kubbos and 
Henry Šalkauskas.

Petro Gudelio ’’Joniškėlio 
apskrities partizanų atsimi
nimai”, Čikaga 1983. ’’Lietu
vos gyvulininkystės moksli
nio tyrimo institutas”, Kau
nas 1967. Dantės Aligjeri 
"Dieviškoji komedija - pra
garas”, vertė Aleksys Chur
ginas, Vilnius 1968. A. 
Spelskio "Vilniaus baroko 
perlas", Vilnius 1964. Vikto
ro Vizgirdos aplanke 15 pie
šinių atspaudų atvirukų, 
Vilnius 1967. ’’Ethnic Servi
ces Directory Victoria, Mel
bourne” 1984. Victor Krav
chenko ”1 chose freedom”, 
the Personal and Political 
Life of a Soviet Official, 
London 1946. ’’Klasės ir 
politinės partijos Lietuvoje 
1919-1926”, Vilnius 1978. A. 
Žmuidzinavičiaus 24 repro
dukcijos, Vilnius 1966. M.K. 
Čiurlionio 32 reprodukcijos, 
Vilnius 1972. M.K. Čiurlio
nio ’’Žiema, pavasaris, vasa
ra”, 26 reprodukcijos, Vil
nius 1973.

Aukojo bibliotekai: $ 20
K. Bašinskas, po $ 5 L. Bar- 
taškienė, J. Kamarauskas. 
Knygų A. Kontvainis, V. 
Lazauskas, Eugenija Mac
kevičienė.

Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams nuoširdus ačiū.

Gerbiamų bibliotekos 
lankytojų žiniai pranešama, 
kad spaudoje skelbiami tik 
naujai gautų, retų, senos 
laidos, autorių dovanotų ar 
dar iki šiol bibliotekoje ne
turėtų knygų pavadinimai.

Nieko bendra neturinčios 
su lituanistika svetimų kal
bų knygos, dėl vietos stokos, 
bibliotekoje nepageidauja
mos. Šaltinių Bibliotekoje 
esančiomis retesnėmis kny- 
gomis ir meno leidiniais - al- 

umais galima naudotis tik 
skaityklos patalpose, kur, 
reikalui esant, atliekami ir 
spausdinių multiplikavimai, 
už vieną kopiją imant po 10 
centų. Didėjant bibliotekos 
lankytojų skaičiui, ypač 
sekmadieniais, prašome lai
kytis savo eilės, nesumetant 
knygų pundų ant bibliotekos 
darbuotojo stalo, kol jos at
tinkamai neatžymėtos skoli
namųjų knygų kortelėse. 
Biblioteka dažnai veikia ir 
kasdien, išskyrus ketvirta
dienius. Susitarti nuo 6 vai. 
vakarais tel. 329 0297.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

GEELONGE

ALB Geelongo Apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko 
kovo 25 d. B-nės Namuose. 
Buvusioji Valdyba sutiko 
kandidatuoti ir ateinančiai 
kadencijai, tad rankų pakė
limu už senąją valdybą bal
savo 20, susilaikė 2 ir prieš 
balsavo 4. Susirinkime daly
vavo 34 asmenys. Tad pa
reigose gražinta apylinkės 
senoji valdyba tokios sudė
ties: pirmininkas V. Stuike- 
vičius, vicepirm. O. Šrede- 
ris, kasininkė L. Skapins- 
kienė, narė kultūros reik. E.

Mūsų Pastogė Nr. 18, 1984.5.

Šrederienė, administrato
rius F. Andriukonis, darbų 
vadovas V. Paškevičius ir 
valdybos pagalbininkai S. 
Šutas ir M. Buckienė. Revi
zijos Komisija: A. Baltrū
nas, A. Obeliūnas, M. Ky
mantas; kandidatai V. Bin- 
dokas ir E. Šutas. Garbės 
Teismas: A. Obeliūnas, E. 
Šutas, K. Starinskas. Kan
didatai P. Papreckas ir J. 
Gailius.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba

SŪKURIO KONCERTAS

Per metus Sydnejaus Sū
kurį sutinkame daugelį kar
tų įvairiomis progomis, ta
čiau jį priimame ir verti
name turėto parengimo ar 
minėjimo programos eigoje 
lygiateisiai su kitais progra
mos dalyviais.

Gegužės 5 d. Syd. Liet. 
Klube Sūkurys surengė 
savo metinį koncertą, į kurį 
pribuvo gausiai vietinių lie
tuvių ir net svečių iš ’’užsie
nio”.

Malonu pasidžiaugti tokiu 
parengimu, kur pirmoj eilėj 
stovi ir dalyvauja jaunimas. 
Iš čia ir yra viltys, kad iš to
kio jaunimo galima tikėtis ir 
ateities lietuvių veikėjų. 
Stebėtinas Sūkurio vadovės 
p. Marinos Osinaitės-Cox 
neišmatuojamas pasišventi
mas suburti į šitą vienetą 
taip gausiai jaunimo nuo 10 
iki 25 metų. Koncerto atida
rymo metu kai šokėjai rin
kosi į areną, dalyviams net 
kvapą atėmė - atrodė, eise
nai galo nebus. Ir vien tik 
tas vaizdas sugraudino ne 
vieną žiūrovą.Adelaidinės pabiros

Adelaidės Rankdarbių 
būrelio ponios (mielai lau
kiamos ir panelės) kas antrą 
trečiadienį susirenka Lietu
vių namuose pasidalinti 
naujomis idėjomis, audimo 
ir mezgimo raštais, virimo ir 
kepimo receptais bei įvai
riomis namų ruošos proble
momis.

Kovo 14 d. p. Juozpaitie- 
nės namuose Josline susi
rinkusio būrelio narės 
apžiūrėjo gausybę šeiminin
kės rankdarbių. Nuo molio 
vazų iki gražiai ir meistriš
kai išsiuvinėtų paveikslų. 
Gražus paruoštų užkandžių 
išdėstymas ir spalvingumas 
neatsiliko nuo rankdarbių 
meno.

Visos ponios ir panelės 
yra kviečiamos jungtis į 
Rankdarbių būrelio ’’trečia
dienius”, kuriems sėkmingai 
vadovauja Genovaitė Strau- 
kienė.

Kovo 24 d. V. ir M. Neve- 
rauskų namuose giminės, 
prieteliai ir bendradarbiai 
susirinkę atšventė Leono 
Gerulaičio 60 m. amžiaus 
sukaktį.

L. Gerulaitis nuo praeitų 
metų balandžio mėnesio ko
ordinuoja Adelaidės lietuvių 
radijo laidas.

Linkime Leonui daug 
šviesių ir darbingų metų!**«*

Kovo 23-24 d.d. Adelai
dėje pūtė smarkus vėjas pa- 
šiaušdamas stogus ir nu- 
lauždamas medžių šakas. 
Vėjas kartais pasiekė virš

Prieš kiek laiko Sydnejuje 
reiškėsi eilė tautinių šokių 
grupių. Jos visos savu laiku 
suvaidino mūsų gyvenime 
reikšmingą vaidmenį, tačiau 
laikas padaro savo: anksčiau 
veikusios grupės išsiskirstė 
nepalikdamos sau pavaduo
tojų. Visai kitaip su Sūkuriu. 
Vadovė Marina Cox pradėjo 
nuo mažyčių, ir su laiku 
grupė augo ir plėtėsi. Glau
džiai bendraujant su tėvais 
ir mokykla kasmet grupė 
pasipildo vis naujais ir atro
do, grandinė nenutrūksta
mai tęsis toli į ateitį.

Šis Sūkurio koncertas 
praėjo gana spalvingai: šalia 
šokių, kuriuos atliko įvairiai 
nuo mažiausių iki subrendu
sių pavienėmęrupėm ir miš
riai, intarpuose pasiklausė
me to paties Sūkurio šokėjų 
margaičių dainų ir taip pat 
jau Sydnejuje tvirtai įsipi- 
lietinusios SUTARTINĖS 
(vyr. moterų dainininkių 
vienetas).

Koncertas praėjo geroj 
nuotaikoj, svečių prisirinko 
gana gausiai ir visi gėrėjosi 
ir šokiais, ir dainomis, ir pa
čiu jaunimu. Po koncerto 
Sūkurio vadovybė visus 
svečius pavaišino kavute ir 
užkandžiais.
PAVYKĘS MARGUČIŲ 

BALIUS

Melb. Liet. Namų Margu
čių balius, įvykęs balandžio 
28 d., praėjo sėkmingai. Į 
balių atsilankė gerokai virš 
šimtinės svečių. Gražiai pa
puošta salė ir stalai padėjo 
sudaryti malonią atmosferą. 
Premijuoti gražiausi mar
gučiai ir pravesta turtinga 
loterija.

100 km greitį.
Taigi Adelaidėje siaučia 

visokiausių audrų.
**♦*

Po triukšmingo metinio 
susirinkimo Adelaidėje pra
sidėjo ramus priešvelykinis 
laikotarpis. Adelaidės lietu
viams katalikams rekolekci
jos įvyko balandžio 6-8 d.d. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Jas pravedė Melbourno ka
pelionas kun. P. Vaseris. 
Rekolekcijose dalyvavo 
gražus būrys tikinčiųjų.

***
Ramovėnai kovo 31 d. V. 

Vosyliaus sodyboje suruošė 
iešminę. lešminėn atsilankė 
apie šimtinė tautiečių. Ska
nūs kepsniai, muzika ir lote
rija paįvairino laiką ir davė 
šiek tiek pelno.

Vienas adelaidiškis pa
skaitęs ’’Margose nuotrupė
lėse” (MP Nr. 13) nustebo, 
kad yra žmonių kurie išgir
dę, kad Lietuva gyva iš
sprogdina akis. O, kad Lie
tuva yra gyva, jos dvasia 
nepalūžusi ir ji priešinasi 
okupantui, mums visiems 
žinoma, nors jos mirties lan
kančiųjų yra. Jai mirus, o 
tautos miršta, vargu ar 
Zarathustra ją beprikels.

Kun. J. Petraičio atvyki
mas susitrukdė. Jis turėjo 
atvykti balandžio pradžioje. 
Teko nugirsti, kad į Adelai
dę buvo sutikęs atvykti kun. 
Dr. P. Dauknys. Jis Adelai
dėje svečiavosi, bet gaila,

Ib tyM r 14 vsi.

Valdyba labai dėkoja au
kojusiems fantų loterijai: 
Kat. Moterų D-jai už šoko
lado dėžę ir už metalinę 
lėkštę, p. Korsakaitei už py
ragą, šauliams už plunksną 
su laikrodžiu ir p. Zvinakiui 
už porto butelį. Labai skani 
vakarienė ir pyragai su ka
vute užtikrino vakaro sėk
mę. Valdyba labai dėkinga 
Kat. Moterų Draugijos na
rėms p.p. Žemaitienei, 
Krikščiūnienei, Marganavi- 
čienei, Sodaitienei, Viš- 
niauskienei, Pranckūnienei, 
Valkienei ir Statkuvienei, 
kurios taip rūpestingai pa
ruošė vakarienę.

Valdyba dėkoja visiems 
atvykusioms ir taip pat 
kviečia visus dalyvauti atei
nančių metų Margučių 
baliuje.

PRANEŠIMAS MELB. 
LIET. KLUBO NARIAMS

Balandžio 29 d. Liet. Na
muose įvyko specialus M.L. 
K. narių susirinkimas. Susi
rinkimo metu patvirtintas 
pasiūlytas projektas pakelti 
Klubo nario mokestį iki $ 20 
nuo 1984-85 finansinių metų 
pradžios. Kaip ir praeityje 
pensininkams nario mokes
tis bus pusė normalaus nario 
mokesčio.

M.L.K. Sekretorius

MOTINOS DIENA 
SYDNEJUJE

Ir šiemet Motinos Dienos 
minėjimą Sydnejuje suruošė 
Sydnejaus Parapijos Sa
vaitgalio Mokykla, vado
vaujama p. Julijos Lašai- 
tienės.

Į pamaldas šv. Joachimo 
bažnyčioje Lidcombe, mo
kyklos auklėtiniai atėjo 
drauge su savo mokytojais 
ir mokyklos globėju, prel. P. 
Butkum, procesijoje, giedo
dami giesmę.

Mokiniai, Mišių metu, taip 
pat atliko skaitymus, tikin
čiųjų maldas ir atnešė au
kas, protarpiais, vadovau
jant p. J. ŠUterienei, giedo
dami giesmes. Mokinės vil
kėjo tautiniais rūbais, moki
niai - pasipuošę tautinėmis 
juostomis.

kad nepasirodė Liet. Kat. 
Centre, būtume pasveikinę 
doktorato įgijimo proga.

Adelaidiškiams nesiseka 
su daktarais. Vienas supintų • 
aplinkybių verčiamas liko 
australų arkivyskupo žinio
je, kitas daktaras nenorėjo 
pintis į pirmojo supintas ap
linkybes. Teks pasitenkinti 
paprastu, bet nuoširdžiu 
darbininku - kunigu J. Pet
raičiu.

****
Ispanų liaudies priežodis 

sako, kad geriausi žodžiai 
yra tie, kurie lieka nepasa
kyti.

Vibaltis

Pastaruoju metu lyg ir 
pagreitintai traukiasi iš ak
tyvios bendruomeninės 
veiklos senieji veteranai. 
Anksčiau viešai skųstasi, 
kad trūksta pakaitų išėjusių 
vietoje, bet dabar įsitikino
me. Jeigu ligi šiolei jaunajai 
kartai nerūpėjo lietuviška 
veikla ir tautinis gyvastin
gumas ir jeigu su senaisiais 
veikėjais teks uždaryti visus 
vyresniųjų įsteigtus daug 
žadančius kromelius, kaip 
Lietuvių Namai, A.L. Fon
das, Liet. Klubai ir t.t., kur 
baigiasi mūsų pastangos?

Motinos Dienos tema pa
mokslą pasakė prel. P. But
kus.

Po pamaldų, minėjimo 
meninė dalis vyko parapijos 
salėje, prisipildžiusioje gau
siais svečiais ir viešniomis. 
Minėjimą atidarė mokyklos 
globėjas, prel. P. Butkus, 
pasidžiaugęs priaugančiais 
šio minėjimo ruošėjais.

Trumpą žodį apie motinas 
tarė Lana Stasiūnaitytė, 
prisimindama motinos švel
numą, gerumą, pasiaukoji
mą savo vaikams: ’’Jos meilė 
niekad neišsenka, niekad 
nesusvyruoja!..” - užbaigė ji.

Tolimesnę minėjimo 
programą išpildė vaikų dar
želio ir įvairių skyrių moki
niai, deklamuodami, 
inscenizuodami eilėraščius, 
dainuodami daineles. Čia 
reiškėsi ne tik žodžio meno 
’’meistrai”, vienas kitas jų 
(Regina Coxaite, Markus 
Sweeney) pagrojo gitara, 
’’užplėšė” melodiją akorde
onu... Jiems talkino buvę 
šios mokyklos auklėtiniai - 
Mikutis Burokas pianinu, 
Kristina Coxaite - gitara. Į 
programos galą buvo ’’įvel
ti” net mokytojai ir tėvų 
komiteto nariai.

Į sceną vėl užlipo prel. P. 
Butkus - praeitų mokslo 
metų užbaigtuvių metu sir
gęs; dabar naudojosi proga 
ir įteikė tų metų mokyto
jams dovanėles - knygas: 
p.p. Julijai Lašaitienei, 
Emilijai Viržintienei, Jutai 
Šliterienei, Renatai Migie- 
nei, Vyteniui Šliogeriui, Ni
jolei Venclovienei, Jūratei 
Frazer, Loretai Šarkauskai- 
tei ir tėvų komiteto pirm. 
Danutei Ankuvienei.

Julytė Viržintaitė - IV-to 
skyriaus mokinė, po to pra
nešė, kad Motinos Dienos 
minėjimas bus užbaigtas 
mokyklos choro dainomis ir 
kitais paįvairinimais. O po 
dainų ir visų ’’paįvairinimų”, 
ketvirtokė Monika Migutė 
padėkojo atsilankiusiems ir 
talkininkams, visus
pakviesdama kavutei.

Minėjimas užbaigtas Tau
tos Himnu (ir, žinoma - ka
vute ir pyragais).

B.Ž.

Dar iš viduramžių užsili
kęs prietaras Prancūzijos 
Saint Veran kaimelyje Alpių 
papėdėje, kad stačiakampė
se kertėse pasislėpęs niurk- 
so velnias. Tame kaimelyje 
iki šiol nėra jokio pastato su 
stačiakampėmis kertėmis.

NSW Transporto minis
terija praneša, kad perimta 
iš Barrie Unswort firmos 
80 užsakytųjų keleivinių va
gonų tarpmiestiniam tran
sportui, kurie skaitomi pa
tys moderniausi. Taip pat 
pranešama, kad greitu laiku 
numatomas atidaryti 
elektrinių traukinių susisie
kimas tarp Sydney ir New
castle.
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ŠALIS TA LIETUVA VADINAS
SUSITIKIMAS SU JOLANTA VAIČAITYTE

Kai po iškilmingo minėji
mo, Londone skirto nepri
klausomybės dienai, Jolanta 
Vaičaitytė uždainavo apie 
zuikelį, kurio kojelės trum
pos, o žiema tokia gili, apie 
paklydusius milžinus žolėje 
tarp. , ramunių, vis kartoda
ma tą priedainį ’’Leliumai”, 
kuris skamba kaip stebuk
lingas burtažodis, mes ne 
vienas pagalvojome, - iš kur 
ji, ta šviesių akių ir patik
laus žvilgsnio, ilgaplaukė, 
kas mūsuose taip reta... Ir 
tikrai, Iš kur tu? Kas tu? 
Kuriam pasaulio krašte tu’ 
palikai save, kad čia, sveti
moj padangėj tu prieini prie 
visų, su tokia paperkančia 
šypsena, lyg mes visi tave 
jau seniai seniai pažinotume, 
ar būtume tavo artimiausi 
giminės. Kai pirmą kartą 
pamačiau tave Paryžiuje 
man pasirodė, kad aš jau 
tave seniai pažįstu, kad tu 
visada buvai šalia ir dar vi
sada būsi, ir kad tau visai 
nebaisu uždainuoti su mani
mi visu balsu ’’Auga kieme 
dagilys”, visų Monmatro 
lankytojų nuostabai ir susi
žavėjimui.

Žinau, kad gimei Austra
lijoje, tėtis, Adolfas Vaičai
tis dailininkas — mama rašė 
eilėraščius ir spausdino juos 
Australijos lietuvių spaudo
je, o kai tau suėjo šešeri, tau 
paaiškino, jog čia per karšta 
ir abi su mama išvažiavote į 
Kanadą. Tu tada kalbėjai 
tik lietuviškai, ir tau buvo 
visai nesvarbu, kokia buvo 
ta išvykimo priežastis, tu 
mokėjai visus eilėraščius ne 
tik gražiai padeklamuoti, 
bet ir padainuoti, kas tave 
išskirdavo iš kitų vaikų tar
po.

— 0 po to kas? — paklau
siau aš.

— Kas po to? 0 kas gali 
būti po to?, — keistai susi
mąsčiusi sako Jolanta.

— Mes visi ateiname į tą 
amžių, kai nenorime išsi
skirti iš minios vaikų. Aš 
neturėjau draugių ar draugų 
lietuvių tarpe, o su mama, 
patys žinote, kokios ten 
ypatingos kalbos. Todėl 
mano lietuvių kalba nuėjo 
kažkur į kitą planą, o aš pa
sinėriau į meno, literatūros, 
filosofijos, medicinos pasau
lį. 1975 metais dirbau Lon
done, o po metų dėsčiau 
anglų kalbą Paryžiuje, susi
žavėjau prancūzų klasiku '- 
poetu iš Lietuvos... Oskaru 
Milašiumi (mirė 1939 m.), 
parašiau apie jį knygą pran
cūziškai, išleidau ją Šveica
rijoje. Vėliau visą savo gy
venimo patirtį norėjau su
vesti į vieną bendrą visumą 
ir galbūt todėl pradėjau stu
dijuoti psichoanalizę. Tarp 
kitko mano ligoniai noriai 
pučia lietuviškus skudučius.

Gurkšnojame labai gar
džią kavą. Tik Paryžiuje 
gausu tokios gardžios kavos. 
Gatve skuba minios žmonių. 
Žvilgteriu į savo pašnekovę 
ir negaliu atsigėrėti jos su
gebėjimu būti ir tokia atvi
ra, ir tokia nesuvokiama. 
Niekada nežinosi, ar ji dar 
čia, ar jau kitur. Stebėtinai 
aišku viena, kad čia Pary
žiuje ji tik viešnia. O kokios 
tu žemės paukštis? Kur tu 
skubi? Pasaulio kuriam 
krašte tu rasi sau namus, 
kad jau į čia tu niekad nebe- 
grįžtum...?

Ji tik nusišypso ir kurį 
laiką patylėjusi pakartoja 

savo bendrapavardžio poeto 
žodžius:
’’Šalis ta Lietuva vadinas, 
Bet aš neilgai ten buvau...”

— Taip, tik kelias savai
tes, kurios prabėgo kaip 
viena diena, kaip saldus 
sapnas, kuris amžinai pasi
lieka su tavim, — tu jį sap
nuoji ir vėl ir vėl iš naujo ir 
dar kartą... Aš nemokėjau 
nei skaityti, nei rašyti lietu
viškai iki 1978 metų, kol nu
važiavau į Lietuvą, į lietuvių 
kalbos kursus. Ten aš išgir
dau, ką jau seniai širdimi 
girdėjau — lietuvių liaudies 
dainas. Savo protu aš suvo
kiu, kad šitų dainų aš niekur 
negalėjau girdėti, bet širdi-

Jolanta Vaičaitytė-Goutt

Mintys
Turime sutikti su vienu 

neabejotinai tvirtu principu, 
kad žmogus ne savo pastan
gomis tapo žmogumi, bet 
savo pastangomis tapo civi
lizuotu žmogumi. Tarp neci
vilizuoto ir civilizuoto žmo
gaus yra toks didelis skirtu
mas, kaip tarp žemės ir dan
gaus. Tas skirtumas parodo, 
kiek pats žmogus gali išvys
tyti savo potencialines jė
gas, kaip toli gali jis atitrūk
ti nuo gamtos jam uždėtų 
varžtų, kokias tolumas ir gi
lumas gali jis pasiekti. Uni
verse jis matuoja žvaigždžių 
takus, skaičiuoja jų amžių ir 
sveriai saules; mikropasau
lyje jį matome pasinėrusį 
begalinėse mažybėse; dva
sioje jis nenugalimas galiū
nas, šventasis, didvyris. To
kia yra civilizuoto žmogaus 
galia. Jis stebukladaris prieš 
savo brolius, gyvenančius 
laukiniu gyvenimu gamtoje.

Tas civilizuoto ir necivili
zuoto žmogaus skirtumas 
atskleidžia žmogaus tikrąją 
vertę, jo esmę, jo tikslą. 
Taigi, kokį tikslą? Tikslas 
yra aiškus - pasinaudojus 
gamtine tikrove, siekti ant
gamtinės, nes tik antgamti
nių jėgų dėka, dvasios įkvė
pimu, žmogus gali tapti ste
bukladariu visame universe, 
jį visą apglėbdamas, apim
damas savo nemirtinga sie
la. Kai žmogus pakėlęs galvą 
žiūri į dangų, žemė jam 
tampa pedestalu. Šviesa, 
kuria yra žmogaus protas 
nušviestas, yra dieviška, ji

mi ir visa savo esybe aš 
tvirtai žinau, kad tai netiesa, 
— aš girdėjau tas dainas dar 
tada, kai manęs nebuvo, aš 
jas girdėsiu ir tada, kai ma
nęs nebebus daugiau... Tai 
mano protėvių šauksmas į 
mano, į mūsų sielą, kuris 
negirdimais dūžiais mums 
primena kas mes. Ta daina 
atrodo tokia negudri, bet 
lietuviška liaudies daina yra 
išmintinga, joje viskas su
dėta, ko žmogui trūksta, ko 
sielai reikia, na o kas dainon 
nesudėta, tai yra neesminis 
gyvenime dalykas. Dar jau
nystėj M.K. Čiurlionis rašė 
apie lietuvišką liaudies dai
ną: ”... plaukia ji iš pat šir-

laidojant Č. Liutiką
negali būti gamtinė, nes 
gamta negali pati prieš save 
eiti. Gamta iš savęs negali 
turėti tokių jai svetimų, 
prieštaraujančių, uzurpuo
jančių jėgų, kokias turi 
žmogus santykiuose su 
gamta ją pavergdamas, val
dydamas, išnaudodamas 
savo tikslams. Gamta nebe
turi jokios kitos prasmės, 
kaip tarnauti civiliuzuotam 
žmogui, Štai koks didelis yra 
žmogus!

kaip turi būti menki tie 
mūsų filosofiniai ateistiniai 
aforizmai, kurie šaukte šau
kia: mirė Dievas, būkite iš
tikimi žemei, grįžkite į gam
tą, ten žmogaus vieta, žmo
gus yra kūnas ir nieko dau
giau jame nėra, kaip kūnas. 
Jie klaidina ir naikina žmo
gaus tikėjimą į Dievo pana
šumą. Žmogui skirta ne kir
mino dalia landžioti po žemę 
ir žeme maitintis. Žmogus 
gyvas ne vien duona, bet 
kiekvienu Dievo žodžiu. Jei 
žmogus neturėtų kito aukš
tesnio tikslo kaip žemę, tai 
žeme ir paliktų.

Pirmasis ir didžiausias 
skirtumas tarp gyvulio ir 
žmogaus yra tas, kad žmo
gus suvokia Dievą ir jį gar
bina. Žmogaus pažanga yra 
civiliazacija, paremta tikėji
mu, proto galia ir nepalau
žiama valia nugalėti kliūtis. 
Visi, ir sąmoningi, ir nesą
moningi, einame viena 
kryptimi, vienos srovės ne
šami, kaip Teilhard de 
Chardin vaizdžiai išreiškė: 

dies gelmių, niekieno nemo
kyta, nerašyta. Ir jei tu abe
joji, kas tu esi, tai jos pasi
klausęs daugiau nebeabejo- 
si, jog tu lietuvis”.

Aš susipažinau su žymiais 
žmonėmis Lietuvoje: su J. 
Miltiniu ir Blėdžiu, kurie iš
garsino Lietuvos aktorinį 
meną, nepripažinę nuobo
džios ir dogmatiškos rusų 
Stanislavskio mokyklos, taip 
pat su dailininkais Uogin
tais, su gydytojais, moksli
ninkais, psichiatrais ir ki
tais. Gydytojų-psichiatrų 
darbo stilius yra kitoks. 
Apie tai dažnai rašo spauda 
Vakaruose, apie psichiatri
nes ligonines, taip ir apie 
pacientus. Didžiulį įspūdį 
padarė aklos dainininkės 
Beatričės Grincevičiūtės 
dainavimas. Dar gyvendama 
Kanadoje aš dainuodavau 
prancūzų, ispanų, anglų 
autorių ir folklorines dainas, 
bet šitos dainos buvo visai 
kitokios. Kai aš dainuoju 
lietuvių liaudies dainą, man 
sunku apsakyti ką išgyvenu, 
— tai keisti, susipynę jaus
mai, kurių nei aš pati, ne kas 
kitas nebeišnarplios, tai ma
no antra religija, kurios 
niekas negali nuneigti, tai 
mano tautos dvasia, kuri 
man aukščiau už visą...

Dainuojamoji poezija tai 
toks naujas žanras, ypač 
keistas vyresnio amžiaus 
žmonėms. Bet mūsuose, kur 
surinkti didesnį daininkų 
skaičių nėra lengva, gražų 
eilėraštį sau vienas pats gali 
padainuoti. Išmokusi skai
tyti lietuviškai, Jolanta 
parašo muziką patikusiam 
eilėraščiui ir, pritardama gi
tara, jį dainuoja visiems kas 
mėgsta dainas. Londone ji 
padainavo D. Saukaitytės 
eilėraščius: ’’Paklydę milži
nai”, ’’Jau gana”, ’’Per tą 
lietų", Vienažindžio ’’Kur 

viskas, kas tik yra Universe, 
bėga iš pradžios taško Alfos 
per erdvės ir laiko kategori
jas į atbaigos tašką Omegą. 
Žmogaus gyvenimas - tai 
Giesmė Visatai.

Ačiū, Viešpatie, Tau už 
didelį žmogų, kurį sutikau 
gyvenime ir kuris paliko že
mėje savo žmoniškumą.

Aleksandras’Mauragis

Važiuojant 
vakarais

Artėjant žiemai dienos il
gėja ir susisiekimas vyksta 
daugiausia vakarais ir nak
timis. Todėl ypatingai svar
bu keliose būti atsargiam, 
nes naktį matomumas yra 
žymiai blogesnis, negu 
dieną. Ypač svarbu, kad au
tomobilio šviesos pilnai 
veiktų ir nuolat turi būti 
tikrinamos. Provincijos ke
liuose kiti naktį net padidina 
greitį, kas yra labai nepro
tinga. Būtina kaip tik susilė- 
tinti, įtempti budrumą ir 
pasirengti visokiems neti
kėtumams.

Sydnejuje NRMA duoda 
tokius patarimus naktiniams 
vairuotojams:

* įjungti šviesas vos tik 
saulei nusileidus ir nepa
miršti šviesų išjungti maši
ną pastačius.

* Nevairuok, jeigu jautie
si pavargęs. 

prapuolė tas takelis”, ir net 
Naujalio daugiabalsė chori-' 
nė daina Maironio žodžiams. 
”Už Raseinių ant Dubysos” 
nuskambėjo labai įtikina
mai.

Paryžiuje darbo iki kaklo, 
—- šeima, darbas, vakarais 
su lietuvių jaunimu, nes Jo
lanta yra Prancūzijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pir
mininkė, ruošia minėjimus, 
vakarones, mokosi vaidinti.

Žinodamas ką atsakys, aš 
nedrąsiai paklausiu kokia 
kalba jaunimas kalba Pary
žiuje.

—- Deja, tik keletas kalba 
lietuviškai, visi kiti nemoka 
lietuvių kalbos. 0 priežastis 
labai aiški — nėra kur jos 
mokytis. Vasaros kursų Vil
niuje nebėra dėl neaiškių 
priežasčių, nuvažiuoti į 
Ameriką į kursus praktiškai 
niekas negali, per brangu. 
0. Huettenfeldo lietuviška 
gimnazija kol kas tik paža
dais mus peni. Tai būtų tik
rai puiku: tuščias bendrabu
tis visą vasarą, yra mokyk
los virtuvė, patalpos pamo
koms, klubas kur galima 
mokytis lietuviškų tautinių 
šokių, didžiulis kiemas ir 
parkas, kur niekas netruk-, 
dytų, galėtume ir lietuviškų 
lauko žaidimų išmokti. Ma
nau, kad atėjo laikas Euro
pos lietuvių jaunimui parei
kalauti iš savo vyresniosios 
kartos, kad nustotų mus 
peikę ir koneveikę, kam 
savo tėvų papročius ir kalbą 
pamiršome, o verčiau suor
ganizuotų mums gerus kur
sus, kur mes tą kalbą iš
mokti galėtume, ir vienas su 
kitu lietuviška šeima atsi
rastų, ką žinai... Mes abu 
nusijuokiame, mat vyres
nieji kaikuriuos jaunųjų rū
pesčius pamiršo...

Planų ateičiai aibės: norė
čiau padirbėti Lietuvos psi
chiatrinėse ligoninėse, įvesti 
psichoanalizės pradmenis, 
norėčiau dainuoti Romoje 
per Šv. Kazimiero šventę. 
Turiu pasiūlymą išleisti dvi 
plokšteles. Per sekančias 
Kalėdas lietuvių bendruo
menė Canberroje kviečia 
mane į Lietuvių Dienas. 
Praeitais metais dalyvavau 
Lietuvių Dienose Australi
joje ir dainavau toje bažny
čioje, kur buvau pakrikšty
ta. Su Amsterdamo ’’Dai
nos” ansambliu žadame va
žiuoti Punskan pas Lenkijos 
lietuvius, Suvalkų trikampy. 
Nežinau kai visur spėti.

— 0 kokios nesėkmės? — 
užbaigdamas paklausiau aš.

Sunerimęs žvilgsnis nu
klydo į žalio vyno taurę...

— Žinau, — sako ji, — kad 
aš dar nesugebu uždainuoti 
taip laisvai ir galingai visa 
krūtine, taip nevaržomai 
kaip grėbėja iš Suvalkijos 
lygumų, kap linų rovėjos iš 
Luokės. Joms motulė, sup
dama šitas dainas dainavo. 
Bet aš žinau, aš išmoksiu 
taip jas dainuoti, tai yra aš 
turiu tik prisiminti jas, nes 
aš visa savo esme esu ten, 
toj šaly, kur šitos dainos gi
mė, aš ten buvau, alų midų 
gėriau, o jie man visi ste
buklingai graudžias dainas 
dainavo ir visos jos buvo 
apie Nemunėlį...

A. Baltutis
EUROPOS LIETUVIS

* Žiūrėk, kad baterija ir 
visi kiti elektriniai automo
bilyje įrengimai veiktų be 
kliūčių. Patartina kelyje vi
sados turėti atsarginių lem
pučių.

* Patikrink oro spaudimą 
padangose įskaitant ir at
sarginę.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau, 
Paskutiniuose savo laiš

kuose rašiau, kad apleidžia
me lietuvių sostinę ir glau
džiamės ramesniam gyveni
mui prie gražaus Atlanto 
kranto - Daytona Beach, 
Floridoje.

• Su Čikaga atsisveikinome 
kovo 17 d. Tos dienos vakarą 
mano Kolegos — Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Centro 
Valdyba ir LB Marquette 
parko apylinkės valdyba 
Jaunimo Centro kavinėje 
suruošė labai gražų atsi
sveikinimą - išleistuves. Tą 
popietę siautė Čikagoje di- 
de ė pūga, užvertė sniegu 
kelius, tačiau į atsisveikini
mą atvyko apie 150 žmonių - 
lietuviškų organizacijų pir
mininkų, jų atstovų, kultū
rininkų, visuomenininkų, 
spaudos bičiulių. O kiek 
daug, jautrių atsisveikinimų 
ir dėkingumo žodžių iš jų iš
girdau. Nesitikėjau, kad Či
kagoje gyvendamas 35 me
tus, drauge su visais kru- 
tėjęs lietuviškuose dirvo
nuose, būčiau buvęs toks 
darbininkas. Kai klausiausi 
kalbėtojų jautrių kalbų 
samprotavau: tai jų visų 
darbai, tai jie didieji darbi
ninkai, judinę lietuviškojo 
gyvenimo plačiuosius van
denis, o man tekę drauge su 
jais daug metų būti drauge 
ir apie jų darbus su didele 
pagarba kalbėti ir žmonių 
pasišventimą vertinti.

Taigi, malonus Redakto
riau, Čikagą palikome pra
leidę paskutines valandas, 
drauge su daugeliu bendra
keleivių ir artimųjų prie- 
telių.

Kovo 19 d. didysis lėktu
vas nusileido naujoje vietoje 
- Floridoje. Čia tiek daug 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metimų palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

NuoHOO iki $10.000-12 % 
nuo $10.000 iki $20.000-13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vi % už pasko
las.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaito- j 
mi už kiekviena pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

, • Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. §28 4957.

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

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

I Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 

Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sy d'iejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

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

saulės, vėl tiek daug artimų 
ir mielų žmonių! Visa tai 
duoda paskatos ir toliau 
sėsti prie rašomosios maši
nėlės ir dalintis su mielais 
Australijos lietuviais išgy
venimais, kurie vyks Dėdės 
Šamo žemėje, įskaitant ir 
Čikagos lietuvius, apie kurių 
gyvenimą Mūsų Pastogėje 
keletą metų kalbėjau.

Tad dabar žvalgysimės ir 
po platesnius horizontus ir 
kalbėsime apie kitų kolonijų 
lietuvius, apie didžiuosius 
renginius ir t.t.

Šį kartą šnektelėsime apie 
vieną iš didžiųjų šių metų 
įvykį

SEPTINTĄJĄ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTŲ

Be abejo, tai ne naujiena. 
Visas laisvas pasaulis, tik
riau laisvajame pasaulyje 
gyveną lietuviai apie šią 
Tautinių šokių šventę jau 
yra girdėję. Pietų Ameri
kos, Europos ir Šiaurės 
Amerikos lietuviai šiai 
šventei sparčiai ruošiasi. 
Tikriau sakant, tuose kraš
tuose gyvenančios ir dir
bančios tautinių šokių 
grupės.

Kiek buvau nustebintas, 
Jūsų, mielas Redaktoriau, 
vedamajame Mūsų Pasto
gėje paskaitęs, kad į šventę 
nesiruošia atvykti Australi
jos reprezentantai - Tautinių 
šokių rinktinis vienetas. O 
visą laiką galvojau, kad kas 
ne kas, bet Australija tai 
neužsileis. Juk į II PL D-nas 
sportininkai, mano kolegos 
Antano Laukaičio vadovau
jami, dideliu būriu, net šim
tine, pakilo Amerikos link. 
Ir net australiečiai išskirtini 
buvo parade, šventėje, savo 

geru pasiruošimu, draus
mingumu, tvarkingumu. Ir 
tai sugebėjo Australijos lie
tuviai įgyvendinti. Užteko ir 
pinigo. O štai, va, į 7-tąją 
Tautinių šokių šventę, kurią 
vadiname Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šven
te, Australijos vieneto ne
sulauksime. Priežastis — LB 
mažas dėmesys šiems kultū
rininkams, gal ryžto stoka, 
gal pinigėlių reikalas.

Visa tai, sakyčiau, nega
lima būtų pateisinti. Tik dar 
truputį daugiau ryžto iš kul
tūra besirūpinančių ir būtų 
kliūtys įveiktos. Todėl su 
rūpesčiu ir gailesčiu čia ir 
kalbu apie tai, nes juk kaip 
būtų gražu, kad liepos 1 d. 
Klevelando koliziejuje štai 
žygiuoja tolimojo krašto - 
Australijos jaunieji lietuviai 
- lietuvės, nešiną ir mūsų 
tautos garbę. Na, o gal dar 
nevėlu, o gal gi ir atsiras 
ryžto ir paramos???

Septintoji laisvojo pasau
lio tautinių šokių šventė čia 
pat. JAV, Kanadoje ir kitur 
jai sparčiai ruošiamasi. 
Šventei ruošti komitetui va
dovauja JAV LB KV pirmi
ninkas Dr. Antanas Butkus. 
Problemų labai daug. Koli
ziejus talpina 17.000 žiūro
vų. Iš kur jų sukviesti. Tad 
šaukliai šaukia į laisvojo pa
saulio lietuvių sąžinę - kel

Sudie prof. Dr. J. Eretui
Dar tik prieš dvejus me

tus prof. Dr. Juozas Eretas 
skaitė paskaitą Vokietijos 
Vasario 16 dienos centrinia
me minėjime ir vėliau tą pa
vasarį vėl atvyko į Vokietiją 
pakalbėti Vasario 16 gimna
zijos jaunimui. Ir taip neti
kėtai, eidamas 88-sius me
tus, šių metų kovo 13 d. pro
fesorius Juozas Eretas atsi
skyrė nuo šio pasaulio. Pa
laidojo jį kovo 19 d. šv. Juo
zapo dieną Bazelyje, Šveica
rijoje. Pamaldose ir laidotu
vėse dalyvavo arti 30 lietu
vių iš Šveicarijos, Vokietijos 
ir Prancūzijos ir apie 150 
šveicarų.

Šv. Juozapo bažnyčioje 10 
vai. ryte gedulingas pamal
das laikė prof. Ereto geras 
draugas tėvas dek. Dr. E.

Dainos Sambūris Melbourne
Leonas Baltrūnas

Kiekvienas choras turi 
savo nusistovėjusius veiklos 
papročius, turi savo nubrėž; 
tus veiklos planus ir savaip 
siekia tuos papročius ir pla
nus įgyvendinti. Kaip ir 
kiekvienai žmonių grupei, 
taip ir chorams, nelengva 
tinkamai įgyvendinti jų sie
kimus.

Jau kiek laiko Melbourne 
Dainos Sambūrio gyvenime 
jaučiamas kažkoks bruzdė
jimas, nes vyrai nebenori 
nusileisti moterų sumany
mams, o moterys galvoja, 
kad jos viską gali geriau, 
negu vyrai. Tokiai nuotaikai 
atsiradus, nutarta viešai iš
bandyti ir įsitikinti, kurie iš 
jų yra gabesni ir kurie su
geba geriau viešai pasiro
dyti. Tokiu būdu, gegužės 
19-tą dieną (šeštadienį), 
Melbourne Dainos Sambūris 
kviečia visus dainos mylėto
jus atsilankyti į Melb. Lie
tuvių Namų Jubiliejinę salę, 
kur per koncertą Sambūrio 
moterys nori įrodyti, kad jos 
yra geresnės dainininkės už 
Sambūrio vyrus, o Sambūrio 
vyrai nori įrodyti tautie

kite sparnus Klevelando link 
liepos 1 d. Juk visų lietuvių 
tautinė garbė ir įsipareigo
jimas. Meno vadovė Jadvy
ga Reginienė, drauge su 
LTŠ Instituto vadovybe pa
ruošė gerą šventės reper
tuarą. Šventėje dalyvaus 50 
tautinių šokių vienetų, virš 
2000 šokėjų. Tai įspūdinga, 
didinga ir visa tai kalbės, 
kad štai auga lietuviškas 
jaunimas, gražus, mielas ir 
ryžtingas, kuris ateityje 
perims ir mūsų veiklos va
dovavimo vėliavas. Šventės 
palyda - simfoninis orkest
ras ir 200 dainininkų choras. 
Muzikinės dalies vyr. direk? 
torius Algis Modestas.

Kartą šnektelėjau su LTŠ 
Instituto pirmininke Galina 
Gobiene. štai ką ji pasakė: 
Tautinių šokių šventė yra 
mūsų kultūros pati gražiau
sia apraiška, pats gražiau
sias žiedas, kuris pražydės, 
nuostabiu grožiu dėka mūsų 
jaunimo, kuris šokius myli, 
juos ruošia ir kuris laukia, 
kad jų darbas vyresniųjų 
būtų suprastas, įvertintas. 

.Pirmininkės žodžiai teisingi.
Tad pagyvenkim' ir mes to
mis nuotaikomis. Laukiame 
ir Jūsų.

Iki sekančio karto.
Jūsų

J. Janušaitis

Troesch iš Šveicarijos. Jam 
asistavo tėv. A. Bernatonis, 
kun. Br. Liubinas ir parapi
jos klebonas. Pamaldos vyko 
vokiečių kalba. Joms pasi
baigus Vak. Europos lietu
vių vyskupas Dr. A. 
Deksnys sukalbėjo lietuviš
kai maldas, pakalbėjo apie 
a.a. prof. Eretą ir lietuviai 
sugiedojo keletą giesmių.

Pietums Eretų šeima pa
kvietė lietuvius į restoraną 
prie kapinių. Kadangi laido
tuvių apeigų laikas buvo ri
botas, atsisveikinimo kalbas 
teko pasakyti restorane. 
Šveicarijos lietuvių bend
ruomenės vardu kalbėjo mi- 
nisteris Dr. Albertas Geru
tis. Pasakodamas apie prof. 
Ereto darbus, jis ypač pa
brėžė tai, kad profesorius 

čiams, kad jie gali iškilmin
gai geriau pavaišinti savo 
svečius negu Sambūrio mo
terys. Todėl, šio vakaro 
programą atliks vien tik 
sambūrietės, o vakarienę 
gamins ir svečius aptarnaus 
tik sambūriečiai. Vėliau bus 
ruošiamas kitas vakaras - 
koncertas, kurieme vien tik 
moterys vaišins svečius, o 
vyrai atliks programą ir 
gerbiami svečiai bus prašo
mi padaryti sprendimą ir 
bus prašomi padėti išspręsti 
šį nepaprastą ginčą ir atsta
tyti Sambūryje tvarką ir 
drausmę.

Kiek žinoma, moterys jau 
yra pasiruošusios duoti kon
certinę programą, kokios 
visuomenė dar nebuvo gir
dėjusi, o vyrai jau baigia 
studijuoti visas kulinarines 
biblijas ir turi išrinkę ’’Me
niu” kur bus patiekti tokie 
patiekalai, kokių dar nė vie
name baliuje nebuvo valgy
ta. Be to, sako, kad šokiams 
gros geras orkestras, o lai
mės šulinyje bus galima 
rasti neįtikėtinų fantų.

Kaip paprastai, taip ir šį 

liko su mumis tada kada mes 
buvome nelaimingi ir tai yra 
vienas iš didžiausių jo nuo
pelnų. Vokietijos lietuvių 
kunigų ir Vasario 16 girrtna- 
zijos vardu kalbėjo tėv. A. 
Bernatonis. Velionis visą 
savo gyvenimą mylėjo jau
nimą. Išreiškė viltį, kad 
profesoriaus dvasia pasilik
tų gyva ilgus metus. Ateiti
ninkų vardu atsisveikino 
Vincas Natkevičius iš Vo
kietijos. Prie žymių ateiti
ninkų — Dovydaičio, Kurai
čio ir Šalkausko reikėtų pri
dėti ir prof. Dr. Juozą Eretą. 
Ateitininkijos ir Pavasari- 
ninkijos vardu kalbėtojas 
išreiškė užuojautą šeimai 
pridurdamas, kad profeso
riaus vardas liks neištrina
mai įrašytas į Lietuvos isto
riją. Velionio artimas bičiu
lis Dr. Dargužas iš Šveica
rijos prisiminė kai prieš ke
letą savaičių prof. Eretas 
skaitė paskaitą universiteto 
studentam ir jam užklausius 
ar nelaikąs poilsiui prof. 
Eretas atsakė: ”Aš kovosiu 
iki paskutinio atodūsio”. 
Vyskupo Dr. Antano Deks- 
nio žodžiais velionis atvyko į 
suvargusią Lietuvą ir lyg 
Dievo siųstas panaudojo sa
vo energiją Lietuvai. Šeimos 
vardu atvykusiems padėko
jo prof. J. Ereto' jauniausia 
duktė Laisvutė Eretaitė.

Laidotuvės vyko 2 vai. po 
pietų Am Hoernli kapinėse. 
Koplyčioje su velioniu atsi
sveikino tėv. Dr. Troesch, 
Dr. A. Gerutis, krikščionių 
demokratų ir Eltos vardu 
Venskuvienė iš Paryžiaus ir 
velionio 1918 metais įkurtos 
šveicarų korporacijos Fry- 
burgija atstovas Ritter. Prie 
karsto sargyboje stovėjo 
Fryburgija korporacijos 
studentai ir Vasario 16 gim
nazijos mokiniai. Po pager
bimo susirinkusieji palydėjo 
velionį į paskutinę poilsio 
vietą, kurioje jau ilsisi pro
fesoriaus Dr. Juozo Ereto 
mama, žmona ir vyriausia 
duktė.

M. Dambriūnaitė-šmitienė 

kartą, sambūriečiai tikisi, 
kad Melbourne ir apylinkių 
dainos mėgėjai skaitlingai 
atsilankys į šį neeilinį kon
certą — balių ir padės Sam
būriui sustiprėti, kad metų 
gale, Melbourne Dainos 
Sambūris, tvirtai pasiruo
šęs, galėtų dalyvauti Dainų 
Šventėje, Canberroje.

Gana patikimomis žinio
mis apsiginklavęs, galiu 
pranešti visuomenei, kad 
Melb. Dainos Sambūris jau 
baigia ruošti naują dainų 
ilokštelę, kur vienoje 
)lokštelės pusėje bus Sam- 
)ūrio įdainuotos dainos iš 
ietuviškos operos ’’Jūratė ir 
bastytis”, o kitoje pusėje - 

visa eilė Sambūrio populia
resnių dainų.

Iki pasimatymo Dainos 
Sambūrio neeiliniame kon
certe - vaišėse, kur bendro
mis jėgomis bandysime iš
spręsti atsiradusį ginčą.

Nepatariama 
ypatingai šalia sėdinčiam 
keleiviui atidarus langą iš
kišti ranką arba laikytis 
už mašinos stogo briaunos. 
Susidūrimo atveju dėl to yra 
skaudžiai nukentėjusių, ko 
nebūtų įvykę, jeigu rankos 
būtų mašinos viduje. Be to, 
įstatymas draudžia važiuo
jant laikyti ranką lauke. Už 
tai baudžiama $ 30.
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Nepriklausomybė — praeitis,
dabartis ir ateitis Tęsinys

Tai ką daryti? Sprendimų 
negaliu jums duoti. Neturiu. 
Turiu tik pasiūlymų kuriais 
įasidalinsiu daugiau kaip 
engvo masto mintimis negu 
konkrečia būtinybe. Tos 
mano mintys tokios:

1. Tie iš mūsų, kurie skai- 
tomės susipratę lietuviai, 
kurie tautai esame sąmo
ningi: negalime pasiduoti. 
Dirbkime bendruomeninį,. 
visuomeninį, kultūrinį, švie
timo darbą ir toliau. Tai mū
sų, veik šventa, pareiga. Bet 
nepasilikime vergiškai prie 
senų tvarkų, senų taisyklių. 
Nemanykime, kad kas tau
tos išlaikymo dėlei buvo 
naudinga prieš 35 metus, 
bus tiek pat naudinga ir da
bar; juo mažiau kas prieš 50 
ar 60 metų nepriklausomoj 
Lietuvoj; ar net dar mažiau, 
prieš 100 metų Lietuvos at
gijimo laikais caristinėj Ru-

- sijoj. Laikai, sąlygos dabar 
visiškai skirtingos. Lietuvoj, 
rusifikacijos metodika la
biau sofistikuota; išeivijoj, 
nutautėjimo patys pagrindai 
pasikeitę. Evoliucijos būdu 
ir mes privalome keistis — 
kad nepavirstume Lietuvos 
dinosaurais.

2. Kritiškai peržiūrėkime 
savo bendruomeninę struk
tūrą: institucijų ir organiza
cijų efektyvumą dabartinėse 
sąlygose, politinių partijų 
naudingumą, lituanistinio 
švietimo pristatymą vai-

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Mielas p. Redaktoriau,

”M.P.” Nr. 13, Margų nuo
trupėlių skyriuje tilpęs 
mano Jums anksčiau rašyto 
laiško komentaras, kuriame 
pop. Jono XXIII įvykdytas 
kai kurių vardų išbraukimas 
iš šventųjų sąrašo sugretin
tas su abejone Banžyčios 
neklaidingumu, nes ir ’’anie 
išbrauktieji savo laiku tos 
pačios šv. Bažnyčios urbi et 
orbe buvo paskelbti šven
taisiais”.

Šie šv. Kazimiero jubilie
jiniai metai yra gražus fonas 
ta tema, Jums leidus, laik
raštyje pakalbėti ir toliau.

Mokančioji Bažnyčia (po
piežius ir vyskupų visuma) 
yra neklaidinga tikėjimo ir 
dorovės tiesų aiškinime. Tą 
kiekvienam katalikui priva
lomą tikėti tiesą paskelbė 
1869 - 1870 metais įvykęs 
Vatikano visuotinis susirin
kimas (daugiau apie tai gali
ma rasti prel. Dr. F. Bart
kaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
knygoje ’’Dievas ir žmogus” 
141-144 pusi.). Nors Bažny
čios neklaidingumu katalikų 
ir anksčiau buvo tikėta, bet 
tai ’’urbi et orbe” buvo dek
laruota tik 1870 metais. Tai 
argumentas laiko atžvilgiu.

■Netikslus yra Bažnyčios 
neklaidingumo sugretinimas 
su paskelbimu šventaisiais 
ir kitais atžvilgiais. Tik 
paskutiniaisiais šimtmečiais 
šventieji yra skelbiami po
piežiaus aktu, prieš tai 
įvykdžius sudėtingus ir 
didelius bažnytinės teisės 
reikalavimus. ’’Pirmaisiais 
amžiais kanonizacija buvo 
daroma vietoje, kiekvienoje 
šalyje, vieno ar kelių vys
kupų, kartu veikiant su 
žmonėmis. Paprastai būda- 

kams ir studentams, ir t.t. 
Jei kas netinka, o ypač jei 
kliudo tautos išlaikymui (ir 
čia pridera prisiminti Gir
niaus duotus nuostatus) 
keiskime ar net atsikratyki
me iš viso. Kurkime, staty
kime naują bendruomeninę 
struktūrą realistiškiau pri
taikytą DABARČIAI. Tokiu 
būdu pozityviai nusipelnysi
me ATEIČIAI.

3. Kelkime savo tautiečių, 
lietuvių pasiekimus (profe
sinius, kultūrinius, sporti
nius) savo bendruomenės ir 
svetimtaučių tarpe. Drįski
me gerbti bet kokioj srity 
pažangesnius lietuvius, kad 
pasijustų jie vertinami kaip 
lietuvių kilmės asmenys.

4. Meskime mažavertiš- 
kumo atsinešimą į savo lie
tuviškos kultūros reiškinius. 
Skleiskime juos savųjų ir 
svetimtaučių tarpe, ar tai 
būtų tautiniai šokiai, chorai, 
tautodailė, vestuvių ar kitų 
švenčių tradiciniai papro
čiai, ar net paprastos gegu
žinės su alučiu, akordeonu ir 
dešrelėm su raugintais ko
pūstais.

5. Na, ir remkimės drąsiai 
su mišrių šeimų tikrove. Čia 
Canberroje evoliucija iki šiol

KVEPALŲ ISTORIJA
Tęsinys

19 šimtmečio pabaigoje 
chemikai pradėjo ieškoti 
būdų gaminti kvepalus sin
tetiškai, nes tuo būdu kve
palų kaina žymiai sumažėja. 
Tikros žibuoklių esencijos 
uncija kaštuoja 1.300 dole
rių. Pagaminimui dviejų 
svarų tikros žibuoklių esen
cijos reikia sunaudoti visą 
toną žibuoklių žiedlapių. La
boratorijoje viena uncija ži
buoklių ekstrakto pagami
nama už vieną dolerį. Ji 
gaminama iš citrinos, ace
tono ir sulfurinės rūgšties.

Šiuo metu sunku gauti 
Himalajuose gyvenančių 
musko briedžių liaukų 
ekstrakto, tad musko kva
pas gaminama laboratorijo
se iš anglies smalos.

Šiandien nrancūzu mies- 

vo statoma bažnyčia naujo 
šventojo vardu, įvedamas 
ten metinis šventojo atmi
nimas. Pražuvus vietoje ka
nonizacijos aktams, sunykus 
ar sugriuvus bažnyčioms, 
beveik neįmanoma dabar 
turėti tikrų žinių apie kano
nizuotų šventųjų skaičių 
Kun. K.A. Matulaitis, MIC. 
(’Šventųjų gyvenimai”).
Taigi, vieno ar keleto vys
kupų sprendimai dar nėra 
Bažnyčios sprendimais, ypač 
surištais su jos neklaidin
gumu.

Grįžtant prie šv. Kazi
miero galime tik pasi
džiaugti, kad jis savo isto
riškumu ir Bažnyčios doku
mentuotu šventumu nepa
teko į tų ’’legendarinių 
šventųjų” tarpą, kad turime 
tikrą savo tautos globėją 
danguje, kurio 500 metų 
mirties sukaktį šiais metais 
visame pasaulyje iškilmin
gai švenčiame.

Pr. Pusdešris 

eina sėkminga kryptim. 
Tęskime toliau drąsiai, bet 
sąmoningai su Lietuvos iš
laikymo ir nepriklausomy
bės atgavimo principu aiš
kiai prieš akis. Jei ateitis 
atidengs klaidą, nebūsime 
nieko nustoję tautos labui 
per pabandymą.

6. Pagaliau, ką daryti su 
jaunimu, tuo amžinu, vilčių 
apkrautu išpirkimo
avinėliu? Neseniai dar ir aš 
buvau dalyvis tos jaunimo 
mistiškos bendraties. Ir čia 
matosi klaida: subendrinant 
jaunimą. Juk kiekvienas 
jaunuolis-ė turi savo identi
tetą, talentus, stiprybes, 
silpnybes — ir žmogiškumą. 
Jaunimą apdengdami bend
raties sąvoka, kaip mūsų vi
suomenė automatiškai 
daro, tik nuvertina individą, 
paneigia jo asmens esmę. 
Tuo būdu, atstumia jį-ją nuo 
tos asmeniui - nejautrios 
Lietuvių Bendruomenės. 
Traktuokime, tad, į mūsų 
vaikus, mūsų kolegas, daž
niau individuliai, asmeniš
kai. Kiekvienas su malonu
mu išgirsta savo vardą ir 
teigiamai į tai reaguoja.

Užbaigiant prieinu prie 

tas Grasse prie Cote D’Azur 
laikomas pasaulio kvepalų 
sostinė. Pusantro tūkstančio 
akrų žemės plotas apsėtas 
bei apsodintas kvepaliniais 
augalais. Pernai metų derlių 
sudarė 710 svarų jazminų, 
1.440 svarų rožių, 907 svarai 
apelsinų žiedų, 232 svarai 
narcizų, 81 svaras vasarinių 
flioksų, 237 svarai palergo- 
nijų ir 132 svarai sago.

Grasse kvapiųjų augalų 
augintojams nemažai vargo 
sudaro žiedų skynėjų sura
dimas. Pavyzdžiui, jazminų 
žiedai negali būti skinami 
mašinomis, jų švelnūs žiedai 
skinami rankimis ir greitai, 
anksti rytą, nes saulei paki
lus, jie nustoja kvapo. 
Miklus jazminų skynėjas 
gali nuskinti 4.000 žiedų per 
dieną. Tai sudarytų vieną ir 
tris ketvirtis svaro.

Grasse gausiai lankomas 
turistų, kur gamintojai aiš
kina jiems kvepalų gamini
mo paslaptis, bet aišku, vis
ko neišpasakoja. Dažniausiai 
dabartiniai kvepalai yra mi
šinys natūralių ir sintetinių 
aliejų. Tik patyrę žinovai 
gali atskirti tikrą kvepalų 
kilmę.

Kvepalų gamintojams pa
tariama daugiau dėmesio 
kreipti ne į kvapą, bet į 
efektą, kurį tas kvapas su
kelia. Prie bendro efekto, 
žinoma prisideda ir įmant
rūs kvepalų pavadinimai, 
kaip pvz.: vis a vis, ver moi, 
ma griffe, scandal, hypno-

LIETUVIŲ laidojimo biuras

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per parą

dar vieno svarbaus, gal net 
mūsų nepriklausomybės 
ATEIČIAI svarbiausio, 
reiškinio liečiančio mūsų 
išeivijos jaunąsias kartas.

1972 metais, Il-ro Pasau-
lio Liet. Jaunimo Kongreso 
(PLJK) nutarimus sekant, 
įsisteigė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga (PLJS). 
Dauguma jūsų žino kas tai 
yra viršorganizacinė orga
nizacija”:-Lietuvių Jaunimo 
Bendruomenė, veikianti rė
muose panašiuose į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės. Ši 
organizacija kilo iš kaip tik 
tokio kritiško peržiūrėjimo 
esančių organizacijų efekty
vumo kaip kad ankščiau sta
čiai būtinu tremties lietuvių 
evoliucijai. PLJ Sąjunga už
pildė spragą lietuviško jau
nimo organizaciniam gyve
nime. Ji veikia bene visuose 
laisvuose kraštuose kur tik 
yra lietuvių. Deja, PLJS 
veikėjų - narių skaičius čia 
Australijoj mažesnis, negu 
galėtų būti, ir jų veikla ga
lėtų būti ryžtingesnė ir pla
tesnė.

PLJS veiklos svarbiausias 
uždavinys: suruošti kas 3-4 
metus PLJ Kongresus. Jau 
penki jų buvo: paskutinysis 
ką tik pernai JAV / Kana
doj, į kurį Australija nu
siuntė 10 atstovų ir keletą 
žiūrovų. šeštasis PLJ 
Kongresas vyks Australijoj

tique, intimate, my sin, 
moment supreme ir kiti.

Rusijoje kvepalams var
dus parenka fabriko meno 
inspektoriai, kurie remiasi 
kvapo efektu, o taip pat ir 
aktualijomis. Jie nusistatę 
prieš dekadentiškus vaka
riečių vardus ir pritaiko juos 
sovietinei nuotaikai, būtent: 
vakaras Maskvoj, šiaurė 
(įpakuota meškos pavidalo 
bonkutėje), Kremlius, 
gegužės pirmoji, cosmos, 
sputnik ir raudonoji Mask
va. Viena kvepalų rūšis 
pavadinta pagal Puškino 
pasaką: ’’Žvejas ir auksinė 
žuvelė...”

Pereitais metais ameriko
nai išleido 40 milijonų dole
rių kvepalams ir 120 milijo
nų dolerių odekolonui. Di
desnę dalį kvepalų nuperka 
vyrai dovanų moterims. 
Todėl vieni brangiausių pa
sauly kvepalų — AI (55 do
leriai už unciją) yra parda
vinėjami prabangiose New 
Yorko ir Palm Beach vyrų 
reikmenų krautuvėse. Vy
rai, turbūt, negalėdami atsi
spirti tam vardui (Ai reiškia 
japoniškai meilę), pradėjo 
pii kti ”ai” žmonoms ir my
limosioms.

Niekas negali išaiškinti, 
kodėl vienas kvapas yra 
malonus vienam asmeniui ir 
atstumiantis kitam. Katės 
'mėgsta ’’catrup” žblę, liūtai - 
lavenderį, meškos ir kai 
kurie žmonės musko brie
džio kvapą, o eskimai gar- 
džiuojasi senų riebalų kva
pu...

Psichologai mano, kad 
kvepalai sukelia žmonėse 
romantiškus ir erotinius 

1987-88 m. gruodžio - sausio 
mėn.

Niekeno nenustebinsiu 
teigdamas kad VI-sis PLJ 
Kongresas sudaro auksinę 
progą sujudinti Australijos 
lietuvišką jaunimą ir suįdo
minti jį pasaulinio masto 
įvykiu kreiptu grynai į lie
tuvišką jaunimą, ypač į jo 
tautinio sąmoningumo ug
dymą per Kongreso plačią 
programą apimančią politi
nius, religinius, tautinius ir 
kultūrinius klausimus. Savo 
visom jėgom aš raginu visus 
Australijos lietuvius remti 
šį artėjantį Vl-tą PLJ K-są: 
tėvai, raginkite savo vaikus; 
vidurinė karta, žvelkite į sa
ve kaip potencialius daly
vius - organizatorius; tre
čioji karta, ruoškitės daly- 
.vauti. PLJ K-tas, sutraukęs 
iš bene visų laisvo pasaulio 
lietuviškų kolonijų susipra
tusį lietuvišką jaunimą, pa
ruošia dirvą iš kurios gali 
augti tautinis sąmoningu
mas, tautos gyvastingumas. 
Prisiminkime kaip Vilniaus 
Universitetas paruošė sąly
gas uždegti tautinio atgijimo 
kibirkštėlę, kuri' 100 metų 
vėliau suspindėjo nepri
klausomybės paskelbimu, 
1918.ii.16. Tai ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
sai, ir pati Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, turi po
tencialą įsirašyti į Lietuvos 
istorijos puslapius kaip 
padėję atgauti nepriklauso
mybę ATEITY.

Dr. A.V. Stepanas 

jausmus. Daugelis kvepalų 
vartotojų sąmoningai ar ne
sąmoningai kvėpinasi, kad 
patrauktų priešingos lyties 
atstovų dėmesį. Kvepalų 
reklamos pilnos įtaigojančių 
šūkių: Kiekviename trapeze 
lašelyje tyko pavojus”, '*My 
sin yra labiausiai gundantis 
kvapas”, ’’Jei nieko neturi 
užsidėti - pabandyk je 
reviens” ir panašiai.

Kad ir kaip skambūs ir 
intriguojantys tie šūkiai, 
mažiau kaip pusė moterų 
vartoja kvepalus.

Bet prancūzų poetas Paul 
Valery pasakė: ’’Man — 
moteris, kuri nesikvėpina, 
neturi ateities...”

("Moteris”)

Staigmena
Atkelta iš 3 psl.

ranką, padėtą ant jos peties, 
ir šiltą delną, spaudžiamą 
prie jos skruosto. Ji leidosi 
vedama ir pasodinama ant 
sofos. Povilas atitraukė ran
kas nuo jos veido ir ėmė 
glostyti plaukus. Jo akyse 
buvo tiek daug ugnies ir 
geismo, kad Veronikai net 
baisu pasidarė. Paskui jis 
pripylė abiejų stikliukus.

— Išgerkim, Verut, už lai
mingesnes dienas! Už jau
nystę!

Veronika siurbtelėjo 
gurkšnelį ir vėl padėjo stik
liuką. Povilas išgėrė iki 
dugno.

— Neturėtum pykt, jei 
pasakysiu, kad tik dėl tavęs 
likau nevedęs. Penkiolika 
metų laukiau šitos valandos, 
kad vėl galėčiau pasakyt, 
kokia man esi brangi, kokia 
nepakeičiamai žavi ir miela!

Bus daugiau
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PRAMEŠIMAS

Australų-lietuvių Žmo
gaus Teisėms Ginti Draugi
jos metinis susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, ge
gužės 27 d., 4 vai. Syd. Lie
tuvių Namuose Bankstow- 
ne. Po susirinkimo bus ra
šomi laiškai lietuviams poli
tiniams kaliniams So v. Są
jungoje.

Visi Draugijos nariai pra
šomi dalyvauti; taip pat 
kviečiami visi bendruome
nės nariai, kurie rūpinasi 
mūsų kovojančiais broliais ir 
sesėmis Lietuvoje.

PRANEŠIMAS

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Melbourne meti
niame susirinkime išrinktoji 
valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkė J. Žal- 
kauskienė, sekretorė A. 
Grikepelienė, iždininkė V. 
Morkūnienė, Ligonių ko-or- 
dinatorė E. Šeikienė, ligonių 
lankytoja J. Mičiulienė, pa
rengimams ruošti: R Rakū- 
nienė ir V. Bladzevičienė. 
Revizijos komisija: B. Ma- 
kulienė, R. Aniulienė ir E. 
Volkienė.

Visais draugijos reikalais 
kreiptis pas pirmininkę, J.

DĖMESIO ! DAINOS MYLĖTOJAI!

GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖSIT...
Atvykę į Melbourne Dainos Sambūrio

koncertą — vaišes
gegužės 19 d. (šeštadienį) 7 vai. Liet. Namuose Nth. Melbourne 
SAMBŪRIETĖS atliks įdomią programą, o SAMBŪRIO vyrai paruoš gerą 
vakarienę’!!

Turtingas laimės šuUnys ir kitos staigmenos.
BiUetai užsakomi pas p. J. Petrašiūnienę tel. 232 5034 ir p. A. Savicką tel. 

311 9532. Kaina $ 8 asmeniui.

Melboumo Dainos Sambūris

VISUR VISAIP
.JAUNIMO SĄJUNGOJE 

MELBOURNE

1972 m. gegužės 14 d. 
protestuodamas prieš Lie
tuvos okupaciją Kaune susi
degino Romas Kalanta.

Prisimenant jo pasiauko
jimą dėl tėvynės laisvės 
Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga ruošia jo pami
nėjimą gegužės 20 d., sekm., 
2.30 vai. Melb. Lietuvių Na
muose. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti. Įėjimas au
komis. Paskaitą skaitys 
Andrius Vaitiekūnas ir taip 
E at kalbės Jonas Mašanaus- 

as, jun., ALJS valdybos 
narys politiniams reikalams. 
Po paskaitų seks meninė 
programėlė - tautiniai šo
kiai, dainos ir deklamacijos.

Tą sekmadienį bus laiko
mos šv. Mišios už Romą Ka
lantą šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne. Taip pat 
paminėjimas bus pravestas 
ir per lietuvių radijo pusva
landį 3 E A 11 vai. ryto.

Prisiųsdama prenumeratą 
už šiuos metus p. M. Bur
neikienė iš Perth (W.A.) 
drauge jungia ir 25 dolerių 
auką Mūsų Pastogei linkė
dama ’’Mielai Mūsų Pastogei 
gero vėjo”. Ačiū p. Burnei
kienei.

Mūsų Pastogė Nr. 18, 1984.5.

Žalkauskienę, 16 Nandina 
Str., Forest Hill, 3131. Tele
fonas 874 5250.

NAUJA LIET. RADIJO 
VADOVYBĖ SYDNEJUJE

Jau paskirta Sydnejuje 
etninio radijo per 2 EA stotį 
lietuviškos laidos vadovybė: 
vedėja arba koordinatorė 
Dr. G.E. Kazokienė ir pra
nešėjai Rita Juzėnaitė ir inž. 
Vytautas Juška. Nauji liet, 
radijo darbuotojai pradeda 
darbą jau gegužės 19 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryto. Lin
kime naujiesiems darbuoto
jams geriausios sėkmės!

PARAMA LIETUVIAMS

Viktorijos ministeris et
niniams reikalams. Mr. 
Peter Spyker paskelbė, kad 
Viktorijos vyriausybė pa
skyrė $ 337.275 valstijoje 
veikiančioms 42 etninėms 
organizacijoms, jų tarpe ir 
Melbourne Uetuvių apylin- 
kei $ 1000, kad įsigytų foto 
kopijavimo mašiną. Iš mums 
artimiau pažįstamų etninių 
bendruomenių Viktorijoje 
gyvenančių, lenkų organiza
cijoms paskirta net 29.000 
dolerių.

šeštadienį, birželio 2 d. 
ALJS organizuoja futbolo 
rungtynes tarp lietuvių ir 
latvių Mc Alister Ovai, 
Royal Park 2 vai. Visi vyrai, 
suinteresuoti žaisti, prašomi 
kuo anksčiau susisiekti su 
Faustu Sadausku tel. 
555 1874.

Mergaitės, norinčios pri
sidėti prie ’’cheer squad”, 
turi kreiptis į Kristiną Baš- 
kytę.

Po žaidynių Melb. Liet. 
Namuose 7.30 vai. v. ALJS 
rengia pergalės balių, į kurį 
kviečiami visi žiūrovai, da
lyviai ir jų draugai. Laimė
jusiai komandai bus įtekta 
taurė. Gros gerai žinoma 
rock grupė Lembarts. Įėji
mas 8 doleriai.

Eugenijus Baltutis, 
ALJS sekretorius

Nuo gegužės 14 d. Aus
tralijoje išimamas iš apy
vartos vieno dolerio popieri
nis banknotas ir jo vietoje 
įvedama vieno dolerio auk
sinės spalvos moneta. Auto
ritetai tvirtina, kad vieno 
dolerio popieriniai bankno
tai greitai susidėvi ir jų ga
myba brangiau kainuoja, 
negu paties dolerio vertė. 
Banknoto amžius yra 1-2 
metai, kai moneta išsilai
kanti apyvartoje virš 20 
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SYDNE J AUS LIETUVIŲ NAMUOSE »
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414<

Gegužės 12 d., šešt., 6 vai.
Syd. skautų Židinys rengia 

KONRADO KAVINĘ
Įdomi senų laikų atmosfera ir muzika, 
taurūs gėrimai ir tikra kava, ištraukos 
iš operos ”1 LITUANI”, paįvairinta 
skaidrėmis ir komentarais

Gegužės 20 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
’’Quest of Nations” debutantes Lanos 
Stasiūnaitytės paramai rengiamas 

MADŲ PARADAS
Įėjimas $ 2.

Kiekvieną trečiadienį 
SMORGASBOARD

Kaina $ 3.

Gegužės 26 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
Klube šokiai su įdomia programa

Gegužės 27 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
TURGUS

PADĖKA

S.L.M.S.G. D-jos Patikė
tinių vardu dėkoju A.L.S. 
Sydney Skyriaus vyčiams 
Reniui Antanaičiui ir Rai
mundui Vingiliui už talką 
balandžio 7 d. Lietuvių So
dyboje, Engadine. Paprašyti 
jūs neatsisakėte, o savo jau
natvišką laisvalaikį pasky
rėte talkai Sodybos užbai
gimo darbams. Lietuviškas 
Ačiū.

Sodybos Patikėtinių 
Valdyba

MIRĖ BRONĖ ČĖSNIENĖ

Balandžio 28 d. Melbourne 
mirė Bronė Čėsnienė, pasi
šventusi mokytoja. Plačiau 
apie velionę kita proga.

metų. Tačiau yra daug iš ki
tų šaltinių atsiliepimų, kad 
įvedimas dolerio monetos 
yra tik piliečio apsunkinimas 
ir ji galinti būti lygiai tokia 
nepopuliari, kaip kad Angli
joje įvestoji vieno svaro mo
neta ar Amerikoje vieno do
lerio.

Kovo 26 d. paleista į apy
vartą $ 100 dolerių bankno
tas, kas šiandie tiek vertas, 
kiek 1973 metais įvestieji 50 
dolerių banknotai.

Kalbama, kad ateityje( 
vietoj apyvartoje esamų 1 ir 
2 centų monetų greičiausiai 
bus įvestos plastikinės mo
netos, kas valstybei atsieitų 
žymiai pigiau. Krintant 
Australijos dolerio vertei 
taip pat numatoma apyvar
ton įvesti ir didesnės vertės 
dolerinių banknotų, kaip $ 
500 ar $ 1000.
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Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę f
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Pagerbdami a.a. E. Rei- 
sonienę vietoj gėlių A. Žilie
nė ir L. Žilytė Mūsų Pasto
gei aukojo 25 dolerius. Nuo
širdžiai dėkojame.

Pagerbdami a.a. Česlovą 
Liutiką vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame 20 dole
rių. K. Burneikis ir sūnūs su 
šeimomis. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Č. Liuti
ką vietoj gėlių Mūsų Pasto
gei 10 dolerių aukojo D. ir S. 
Skoruliai. Nuolankiai dėko
jame.

Laidojant a.a. Česlovą 
Liutiką vietoj gėlių dalyviai 
sudėjo aukų Mūsų Pastogei:

Po $ 20: J.V. Venclovai, G. 
Kazokienė; po $ 10: L. 
Simanauskas, R. Simons, S. 
Jarembauskas, M. Palu
binskas, A.S. Mauragiai; $ 5 
J. Gatavičius.

Pagerbiant a.a. Č. Liutiką 
vietoj gėlių Vasario 16 Gim
nazijai aukojo: po $ 20: Jz. 
Ramanauskas, Ant. Laukai
tis, M. Petronis, R. Cibas, D. 
Bieri, O. Miniotienė, V. ŠU
teris; po $ 10: J. Karpavi
čius, S. Stirbinskas, p. Vir- 
geningas, M. Vaškevičienė,
A. Reisgys, B. Baltramijū- 
nienė, M. Labutienė, J.J. 
Janavičiai, S. Jarembaus
kas; po $ 5: L. Juodaitienė, 
M. Palubinskas; $ 2 W. 
Birett.

Išreiškiant pagarbą a.a. Č. 
Liutikui vietoj gėlių Aus
tralijos Lietuvių Fondui au
kojo: $ 50 Kriaucevičių šei
ma; po $ 20: J.V. Venclovai, 
J. Fraser, p. Martynas, B.V. 
Barkai, S. Juraitis; po $ 10:
B. Stašionis, V. Patašius, V. 
Danta, A. Giniūnas, O.V. 
Jonušai, V.J. Ramanauskai, 
p. Venclovas, L. Simanaus
kas, V. Augustinavičius. J. 
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I skelbia savo nuožiūra. Už skel- Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
į bimų turinį neatsakoma. Oro paštu kitur $ 50

Kusleika, p. Baueris, J. 
Reisgys, p.p. Martišiai, V. 
Binkis; po $ 5: V. Šablevi
čius, p. Savickienė, M. Mi- 
gevičienė, P» Daukienė, O. 
Baužienė, R. Kalėda.

Visos kolektyvinės aukos, 
surinktos Syd. Liet. Klubo 
Bibliotekos vadovybės ini
ciatyva.

Pagerbdami a.a. Alfonsą 
Šerną vietoj gėUų per velio- 
nio laidotuves Mūsų Pasto
gei aukojo: Newcastle Apyl. 
Valdyba $ 20, Newcastle 
Diskusijų Klubas $ 10, Sta
sys ir Mėta Butkai $ 20, Vyt. 
Doniela $ 20, p. Kairys $ 10, 
M. Kulieša $ 5, B. AJkhaus $ 
2, A. UIskis $ 5, V.A. Kar
delis $ 10, J. Statkus $ 10, A. 
Bajalis $ 5, A. Talantis $ 3, 
J. Brown-Bačeliūnas $ 4, V. 
Gasparonis $ 4, G. Kazokie
nė $ 10, L. Urbonas $ 2, Mrs. 
Ulanas $ 4, E. JamUnson $ 5, 
Mrs. Weiman $ 5, H. Kvau- 
ka $ 5.

Šalia visuomeninio darbo 
a.a. A. Šernas taip pat buvo 
ir spaudos rėmėjas bei 
bendradarbis. Tad nenuos
tabu, kad aukotojai, įvertin
dami velionio palankumą 
spaudai, jo atminimui taip 
gausiai aukojo. Nuoširdžiai 
visiems aukotojams dėko-’ 
jame.

PADĖKA

Sp. Klubo ’’Kovo” pradė
tas Vlado Daudaro vajus, su 
diena didėja ir ne vien fi
nansiniai, bet ir jo buvusiųir 
esamų draugų skaičiumi. 
Gražu ir malonu matyti, kad 
Vladas nėra, ir tikimės, kad 
įvykdžius šio vajaus tikslą, 
niekuomet ir nebus užmirš
tas.

Didelis ačiū vajui aukoju
siems: po $ 50: p.p. A.M. 
Reizgiams, V.L. Sneide- 
riams, V.K. Bitinams, J.J. 
Kalgovams, S.P. Šutams; po 
$ 20: LE. Jonaičiams, O. 
Meiliūnienei; $ 100 V. Lau
kaitienei.

Sp. Klubo "Kovo” 
Valdyba

Printed by Rotor Ltd.

8


	1984-05-14-MUSU-PASTOGE_0001
	1984-05-14-MUSU-PASTOGE_0002
	1984-05-14-MUSU-PASTOGE_0003
	1984-05-14-MUSU-PASTOGE_0004
	1984-05-14-MUSU-PASTOGE_0005
	1984-05-14-MUSU-PASTOGE_0006
	1984-05-14-MUSU-PASTOGE_0007
	1984-05-14-MUSU-PASTOGE_0008

