
Minime ir herojinę pusę

Paminėjom, apgailesta- 
vom tremtinius, savo tarpe 
ir prieš kitus pasiskundėm 
savo tautos skaudžia dalia, 
svetimųjų mums daromomis 
skriaudomis, bet ne visada 
lietuviai buvo ir yra tokie 
pasyvūs ir nuolankūs, kaip 
kad didžiųjų trėmimų me
tais. Pagal aplinkybes lietu
vis moka ir pasipriešinti. Tą 
liudija mūsų tūkstančio 
metų istorija, lygiai esame 
patyrę ir pastaruoju metu. 
Tiesa, lietuvių tautos galybė 
nedidelė ir dėl to niekam 
negrėsminga, bet už savo 
egzistenciją ji drįsta ir gali 
kovoti ir net atgauti, kas per 
šimtmečius buvo prarasta. 
Taip buvo 1918-20 metais 
kovojant už nepriklausomy
bę, taip buvo 1941 m. sukili
mo metu, tokia buvo lietuvių 
ginkluota rezistencija ir 
1945-52 metais rusams antrą 
kartą užplūstant Lietuvą.

. Kiekvienų atveju pasta
rojo meto visos ginkluotos 
lietuvių kovos vis dėl to 
kraštui ir tautai davė teigia
mų rezultatų: pirmuoju at
veju iškovota Lietuvos ne
priklausomybė, antruoju - 
suparaližuotas bolševikų 
siautėjimas pirmomis vo
kiečių - rusų karo dienomis, 
nes vokiečiai Lietuvą užėmė 
tik po keturių dienų, kai be
veik visa Lietuva sukilėlių 
jau buvo išvaduota nuo bol
ševikų, ir trečiuoju - beveik 
10 metų trukęs Lietuvoje 
partizaninis karas pastojo 
kelią Lietuvą kolonizuoti 
rusais. Užtenka tik Lietuvą 
palyginti su kitais Pabaltijo 
kraštais: Latvijoje ir Esti
joje neparodžius pasiprieši
nimo bepaliko vos 50 % se
nųjų gyventojų (latvių ir 
estų), kai Lietuvoje ir šian
die tebeskaitoma apie 85 °/o 
krašte lietuvių. Visais atve
jais per fizines kovas buvo 
šis tas laimėta. Per visas tris 
ginkluotas kovas (nepri
klausomybės kovos, sukili
mas ir partizaninis pasiprie
šinimas) tauta neteko apie 
25000 užmuštais kovos 
lauke. Tuo tarpu laikantis 
pasyviai ir neparodžius pa
sipriešinimo tik per porą 
dienų (1941.6.14-15) tauta 
neteko apie 40.000 tautiečių 
nekalbant apie vėlesnes de
portacijas 1947-48 metais, 
kurios, tremtinės E. Juciū- 
tės liudijimu, buvusios dar 
didesnės.

Kaip matome, kietas ir 
tiesioginis pasipriešinimas 
nelieka beprasmis, nors at
rodo, kad sudėtomis auko
mis neatsiekėme reikiamų 
rezultatų. Ypač šiandie ver
ta paminėti 1941 metų suki
limą, kuris įvyko tik praėjus 
savaitei po didžiųjų trėmi
mų. Toji trėmimų banga, 
skaudžiai perliejusi visą 
kraštą, tautą paliko baisioje 

agonijoje, kad atrodė ilgai 
neatsipeikės. Bet štai po 
savaitės kaip stebuklu lyg iš 
E o žemės pakilo visa tauta 

ovai už savo teises ir ateitį. 
Ir tai neprasidėjo vienoje 
vietoje, bet spontaniškai vi
same krašte nelaukiant, kol 
įsiverš vokiečių pajėgos ir 
jungsis prie bendros kovos. 
Paskelbus karą sovietai iš 
Lietuvos pradėjo trauktis 
stengdamiesi paskui save 
kiek galint daugiau sunai
kinti. Bet šį pragaištingą 
darbą sutrukdė jiems suki
lėliai lietuviai. Kai po kelių 
dienų pasirodė vokiečių re
guliari kariuomenė, visa 
Lietuva jau buvo nuo bolše
vikų išvalyta ir vokiečiams 
per ją teko tik ^pervažiuoti 
tarsi vykstant atostogų.

Tiesa, aktyvistų frontas 
šiam sukilimui ruošėsi iš 
anksto, bet jų planus gero
ka* apardė žaibiškai praves
tos prieš savaitę deportaci
jos, kurios suardė ryšius, 
susėmė ir daugybę vietinių 
vadovų, ryšininkų. Vis tik 
sukilimas įvyko ir visokiais 
požiūriais vertinant stebėti
nai punktualiai ir sėkmingai, 
tarsi pagal gero stratego 
tikslią komandą. Tokiu būdu 
Lietuvoje liko nesugriautos 
centrinės įstaigos, nesunai
kinti susisiekimo mazgai, 
neišsprogdinti tiltai, kurie 
bolševikų jau seniai buvo

ĮVYK
Australijos fed. vyriausy

bės keturi kairiojo darbiečių 
sparno ministerial griežtai 
pasipriešino min. pirminin
kui Mr. R. Hawke dėl esamų 
amerikiečių karinių bazių 
Australijoje. Dėl turimų ba
zių su amerikiečiais susitar
ta ir jų buvimo laikas prail
gintas. Protestuoją ministe
rial pabrėžė, kad tai yra 
prasilenkimas su darbo par
tijos politika ir tai esą Aus
tralijos suverenumo išdavi
mas. Debatai tebevyksta.

***
Bijomasi, kad Rusijoje 

žmogaus teisių gynėjas 
mokslininkas Dr. A. Sacha
rovas yra jau miręs pagal 
italų spaudos paskleistas ži
nias. Sacharovai kaip trem
tiniai laikomi Gorkio mieste 
apie 400 km nuo Maskvos, 
pastaruoju metu buvo per
kelti į kitą vietą ir dar labiau 
izoliuoti, kad neturėtų ryšių 
su kitais ir su užsieniu. Pats 
Dr. Sacharovas nuo gegužės 
2 d. paskelbė bado streiką 
reikalaudamas kad ligota 
žmona būtų išleista į užsienį 
gydytis.

♦♦♦

Juozas Bagdonas Laisvės kovotojai Žemaitijoje

užminuoti. Karinė vokiečių tytas visas krašto adminis- nemaža dalimi buvo gnn-
vadovybė tiesiog stebėjosi tracinis aparatas, ūkinin- džiamos viltimi ištverti bent
tokia tobula lietuvių organi- kams gražinta nacionalizuo—* iki taikos konferencijos, kur, 
zacija, tačiau' kariuomenę 
sekusi vokiečių civilinė val
džia lietuvių pastangų neį
vertino ir visą Lietuvą trak
tavo kaip okupuotą kraštą. 
Šitos politikos vokiečiai lai
kėsi per visą okupacijos lai
ką.

Laisva dvasia po sukilimo 
lietuviai tepagyveno vos 
keletą savaičių. Bet vis tiek 
per tą laiką buvo nuostabiai 
daug padaryta: sudaryta 
laikinoji vyriausybė, atsta-

I A I
Tarpininkaujant Jungti

nių Tautų gen. sekretoriui 
kariautojai Iranas ir Irakas 
pasižadėjo nekliudyti Persų 
Įlankoje neutralių kraštų 
laivų, kurie atplaukia pasi
semti naftos iš Irano. Iki šiol 
Irako lėktuvai ir raketos jau 
sužalojo ar kliudė apie 16 
įvairių kraštų laivų.

♦ * *
Londone (Anglijoj) išėjo 

sensacinga knyga ”In God’s 
Name”, kurioje iškeliama, 
kad popiežius Jonas Paulius 
I, buvęs prieš dabartinį po
piežių Joną Paulių II, buvęs 
nužudytas, nes ketinęs Va
tikane išardyti korupcijos 
lizdą sąryšyje su finansais. 
Popiežius Jonas Paulius I 
apaštalų soste išbuvo tik 34 
dienas ir rastas negyvas sa
vo apartamentuose. Knygos 
autorius David Yellop pri
leidžia, kad jis buvęs nunuo

O LAISVAS LIETUVI, KUR BEBŪTUM, ATMINK, 
KAD VISI TREMTINIAI, NUTEISTI KALINIAI 
SAVO KARŠTU KRAUJU, MIRTIMI IR KANČIA 
TAVO LAISVĘ IR LAIMĘ IŠPIRKO!

ta žemė, visos įmonės ir fabr 
rikai. Be abejo, užėję vokie
čiai įvedė savų potvarkių, 
betgi pačių lietuvių atstaty
tos tvarkos negriovė. Tik 
daug vėliau pajutome tą vo
kiečių tikrą priespaudą su 
toli siekiančiais užmojais, 
kas iššaukė gaivališką lietu
vių rezistenciją. Šį kartą toji 
rezistencija gal net buvo 
prieš vokiečius atviresnė ir 
stipresnė, nes sąjunginin
kams ardant frontus matėsi 
ir vokiškojo okupanto galas. 
Pagaliau aiškiai pramatoma 
sąjungininkų pergalė ir su
dėtos viltys į santarvininkų 
skelbiamus pažadus
pavergtiesiems ir demokra
tines laisves žadino ir oku
puotų kraštų gyventojų 
nuotaikas. Gaila, pasibaigus 
karui sąjungininkai pažadų 
neištesėjo. Be abejo pokario 
metu Lietuvoje prasidėju
sios partizaninės kovos irgi 

dytas. Knygoje tarp eilės 
Vatikano viršūnių minimas 
ir ark. Marcinkus, Vatikano 
banko valdytojas, kuris ri- 
šiamas su pagarsėjusia 
Ambrosiano afera.

* * *
Tarp Rytų ir Vakarų Vo

kietijų vyksta gyva prekyba 
žmonėmis.. R. Vokietijoje 
suimami ir įkalinami žmonės 
politiniais motyvais, o Vak. 
Vokietija, norėdama juos iš
laisvinti, nesant kitų gali
mybių paprastai išperka. Iš 
patikimų šaltinių žinoma, 
kad per paskutiniuosius 20 

turėjo būti sprendžiami tiek 
išlaisvintųjų, tiek paverg
tųjų reikalai. Praėjus de
šimčiai metų jokia konfe
rencija nebuvo sušaukta, ir 
taip Lietuvos laisvės kovo
tojams beliko tik išsifor
muoti.

Bet vis tiek su 1941-jų 
metų sukilimu ir pokario 
partizaninėmis kovomis at
siskleidė tautos ir heroine 
dvasia. Kaip iš šiame rašiny 
ankstesnių užuominų matė
me, visa tai buvo ne veltui: 
toji pati kovos ir herojinė 
dvasia šalia atsiektų rezul
tatų paliko ir tiesioginės įta
kos ir ateities kartoms. Jei
gu šiandie tebėra tokia gyva 
rezistencija Lietuvoje, tai 
kaip tik anų sukilėlių ir lais
vės kovotojų krauju atžel- 
dyta ir išauginta. To netu
rėtume niekur ir niekada 
nutylėti ir visados pabrėžti.

(a.a.)

metų Vak. Vokietija išpirko 
apie 20.000 Rytų Vokietijoje 
politinių kalinių. Vieno kali
nio išpirkimas kainuojąs 
apie 20.000 dolerių. Kalinio 
kaina priklauso nuo jo pro
fesijos ir išsilavinimo. Taip 
profesoriaus išperkamoji 
kaina nepalyginamai dides
nė, už darbininko ar 
amatininko.

Iš Amerikos šaltinių skel
biama, kad per pastaruosius 
metus pasaulyje padaugėjo 
82 milijonai gyventojų, o 
nuo 1970 metų pasaulyje 
prisidėjo visas bilijonas 
(1000 milijonų). Labiausiai 
žmonių prieauglis kyla Indi
joje, Kinijoje, Indonezijoje 
ir Bengalijoje.

*♦*
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Ieškant kitur kaltės
Kad šiandie esame tokie 

maži, beveik kiekvieno pra
eivio skriaudžiami, ir vis 
dairomės kitų užtarimo bei 
realios pagalbos prieš mūsų 
skriaudėjus, vis nuolat kar
tojant ir laikant save tobulai 
nekaltais, tai čia mūsų są
monėje atsiliepia istorinis 
tautos palikimas. Kadaise 
lietuviai valdė didžiulius 
Europos ir net Azijos plotus, 
bet kas buvo tuo laimėta? 
Jeigu bent būtų susikrovusi 
didžiulius turtus, kaip kad 
savu laiku Roma, Anglija, 
Prancūzija, Ispanija, arba 
per ilgus šimtmečius dvasi
nius lobius, kaip savo raštą, 
meninius, literatūrinius, kas 
būtų pakėlę ir sustiprinę 
tautinę ambiciją, įdiegę tau
tinį sąmoningumą, gal šian
die mūsų kaip tautos padėtis 
būtų visiškai kitokia. Ilgus 
šimtmečius skersai ir išilgai 
lietuvių tauta išmaišė di
džiulius rytų Europos plotus 
iki Uralo ir Juodųjų jūrų, ir 
kur tik ėjo, ten vis save 
barstė pritapdami prie vie
tinių ir ten pranyko. Tačiau 
daugiausia lietuviai nuken
tėjo susidėję su lenkais. Iš 
tiesų, anais Vytauto ir vė
lesniais laikais lietuvių ir 
lenkų jėgos buvo lygios. De
ja, lietuviai lenkų į save ne
palenkė, o tik patys masiš
kai linko į lenkus. Lenkų ti
tulai ir blizgučiai, lenkų kul
tūra užgožė mus, šimtme
čiams atėmė mūsų inteli
gentiją ir geriausias kūrybi
nes jėgas. Bepaliko tik ponų 
ir dvarininkų užguiti kai
miečiai baudžiauninkai, ku
rie ir paliko nepažeistas lie
tuviškasis elementas, iš ku
rių jau dvidešimto amžiaus 
pradžioje atsikūrė Lietuva. 
Žinomą, įgijus galybės mūsų 
tautos nenaudai gerokai pa
sidarbavo ir Rusija. Jeigu 
taip mes būtume turėję ir 
išlaikę bent savo šviesuo
menę, lietuviškai sąmoningą 

A.A.
PETRUI VELIONIŠKIUI 

mirus, žmonai Leonardai ir dukroms Lilei ir Onutei su 
šeimomis skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą.

O. Dundienė ir sūnūs su šeimomis

Senam bičiuliui
A.A.

PETRUI VELIONIŠKIUI 
mirus, jo žmoną Leonardą, dukras Oną Pilkienę, Liliją 
Čeičienę, jų šeimas bei visus artimuosius drauge 
liūdėdamas nuoširdžiai ir giliai užjaučiu.

Mykolas Petronis

Vyrui ir tėveliui
A.A.

PETRUI VELIONIŠKIUI 
mirus, žmoną Leonardą, dukteris Liliją ir Onutę bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

P. ir K. Protų šeimos
Birutė Nagulevičienė

inteligentiją, gal šiandie ir 
gyventojų skaičiumi prilyg
tų lenkams arba gal būtų 
skaitlingesni. Kiek mūsų 
žmonių nutrupėjo į šalis! 
Nepriklausomai Lietuvai 
bepaliko vos trys milijonai. 
Nežiūrint to, tauta susior
ganizavo, padėjo pamatus 
tolimesniam savarankiškam 
ir kūrybiniam gyvenimui. 
Gaila, per trumpai nepri
klausomai gyvenom, kad 
būtume suspėję iš pagrindų 
perkeisti tautos charakterį, 
kad per istoriją nepuoselė
tas tautinis ambicingumas ir 
savigarba giliai suleistų 
šaknis, nors jį gaivinti kad ir 
per dvidešimt metų dėta 
daug pastangų, vis dėl to 
toji sąmonė ir tautinė ambi
cija nesuspėjo taip giliai su
leisti šaknų, kad atlaikytų 
dideles audras ir su tuo įvy
kusias permainas. Ypač tą 
akivaizdžiai paliudija mūsų 
gausi išeivija, kuri lengvai 
pasidavė patogumų ir prisi
taikymų sąlygoms toli pa
likdama tautinius reikalus ir 
savo kilminę ambiciją. Tik

Žmogaus Teisių Organi
zacija savo skunde Jungti
nėms Tautoms rašo, kad po 
1956 metų sukilimo Vengri
joje pabėgo iš krašto virš 
6000 žmonių. Po sukilimo 
komunistinės vyriausybės 
autoritetai buvo issiuntinėję 
pabėgėliams laiškus, kad jie 
galį grįžti į Vengriją kaip 
amnestuoti. Sugrįžusieji 
buvo suimami, persekiojami 
ir teisiami kaip krašto iš
davikai. 

pasižiūrėkime, kokie rezul
tatai po trisdešimt išeivijos 
metų: jaunosios, jau čia iš
augusios, kartos apie du 
trečdaliai yra sukūrę miš
rias šeimas, iš kurių su ma
žomis išimtimis beveik visi 
atkritę nuo lietuvybės; šei
mose išstumta lietuvių kal
ba, kur net seneliai su vai
kaičiais priversti kalbėti 
svetima kalba, kad vieni 
kitus suprastų; lietuviškose 
mokyklose lietuvių mokinių 
skaičius kritęs dviem treč
daliais; spaudos tiražai 
skandalingai nusmukę; visa 
lietuviška veikla remiasi tik 
ant paliegusių tebeišlikusių 
vyresniųjų pečių.

Kitokia nuotaika yra pa
vergtoje Lietuvoje. Nors 
ten viešpatauja nuožmi 
prievarta, bet plačiai reiš
kiasi ir nemažiau kietas pa
sipriešinimas: gausi pogrin
džio spauda, įvairūs vieši 
protestai vietinei ir okupan
to centrinei valdžiai su šim
tais tūkstančių parašų už 
savo teises, gausybė politi
nių kalinių už tikėjimą ir 
tautinius principus. Gal toji 
prievarta natūraliai iššaukia 
reakciją, bet greičiau taip 
pat veikia ir toji tautinio at
sparumo dvasia, kas turėtų 
būti pavyzdžiu ir visiems 
svetur gyvenantiems lietu
viams. Tiesa, ir anoj pusėj 
yra gausu konformistų ir 
prisitaikėlių, bet idealistų 
pavyzdys yra visados pa
trauklesnis ir paveikesnis.

Taigi, grįžtant prie išei
ties taško nėra ko visur save 
teisinti ir laikyti save nekal
čiausiais, nes neskaitant di
delių tautai iškirstų žaizdų iš 
svetimųjų pusės, didele da
limi ir mes patys esame kal
ti, kad prie to prieita ar pri
sileista. Tai mūsų nuolaidu
mas ir prisitaikymas savęs 
išsižadėjus priimant sveti
mus dievus. Išeivijoje dar ir 
šiandie operuojame milijonu 
popierinių lietuvių, o veiklo
je ir praktikoje remiamės 
vos keliomis dešimtimis 
tūkstančių gyvųjų. Gaila, kad 
iki šiolei mūsų kultūrininkai 
ir istorikai nesiėmė panag
rinėti ir pastudijuoti mūsų 
tautos istorijos iš kitos pu
sės: kodėl per 700 mūsų ži
nomos istorijos metų tauta 
taip labai nukraujavo, ir ne 
vien tik dėl karų.

(v.k.)

ADELAIDE
Apylinkės Valdybos nario 

švietimo reikalams. J. Sta- 
čiūno sušauktame mokytojų 
ir tėvų pasitarime gegužės 
26 d. Lietuvių Namuose, da
lyvavo 25 asmenys. Abiejų 
mokyklų ir lituanistinių 
kursų vedėjai padarė pra
nešimus ir sudarytas Švieti
mo komitetas, kuris bandys 
suaktyvinti- švietimo darbą, 
raginant visus tėvus leisti 
savo vaikus į lietuvišką sa
vaitgalio mokyklą ir litua
nistinius kursus. Įsteigtos 
dvi premijos: Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos ir miru
sių V. ir E. Požėlų.

Tautos Fonde
SUKAKTUVINIS TAUTOS 
FONDO SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 5 d., Lietuvių 
Kultūros Židinyje, Brook
lyn, New York, įvyko Tau
tos Fondo suvažiavimas, 
kuriame buvo atžymėta 
Tautos Fondo inkorporavi
mo New Yorke dešimties 
metų sukaktis. TF pirm. 
Aleksandras Vakselis atida
rė suvažiavimą, sudarė pre
zidiumą. Prelatas Jonas 
Balkūnas perskaitė invoka- 
ciją, visi sugiedojo Tautos 
Himną. TF vicepirm. Jurgis 
Valaitis peržvelgė Tautos 
Fondo išeitą kelią nuo pat jo 
atsiradimo 1943 m. Tautos 
Fondo pagrindinis tikslas - 
rūpintis lėšomis, kurios rei
kalingos Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui tęsti 
Lietuvos laisvinimo darbą. 
1970 m. Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimui 
pranešta apie Tautos Fondo 
numatytus darbus: ’’Įsigyti 
tax exempt ir tax deduc
table teisę”. Tokiu būdu ofi
cialiai prasidėjo TF inkor
poravimo paruošiamasis lai
kotarpis, o 1973 m. balan
džio 26 d. jau buvo sudary
tas Tautos Fondo inkorpo
ravimo dokumentas, kurį 
pagal įstatymą pasirašė 
penki steigėjai: prel. J. Bal
kūnas, P. Minkūnas, B. Ne- 
mickas, J. Valaitis ir A. 
Vakselis. Visi formalumai 
nuo atleidimo nuo mokesčių 
užtruko iki 1974 m. gegužės 
mėn.

1974 m. birželio 3 d. buvo 
sušauktas pirmasis inkorpo
ravimo dokumentą pasira
šiusių posėdis, kur nutarta, 
kad Inkorporuoto Tautos 
Fondo Tarybos pirm, prela
tas J. Balkūnas pirminin
kaus ir TF Valdybai. Tuojau 
pradėta rūpintis ir statuto 
išleidimo reikalu, kurį 
visuotinis TF suvažiavimas 
priėmė tik 1979 m. gegužės 
19 d. Jis tebegalioja ir da
bar.

Tautos Fondo Taryba yra 
padariusi visą eilę nutarimų:

Žinelės
PERTH

Perto apylinkėje Motinos 
Diena gražiai paminėta tau
tiečių susirinkime gražia 
programa. Ta proga prisi
mintas ir R. Kalantas, 1972 
metais susideginęs, protes
tuodamas prieš Lietuvos 
okupaciją.

Išvežimų minėjimas 
Perthe organizuojamas Pa- 
baltiečių Komiteto Latvių 
Salėje birželio 17 d.

Dariaus - Girėno minėji
mas Perthe liepos 8 d. Prog
ramoje kalbėtojais numato
mi p.p. J. Krupavičius ir A. 
Statkus.

* ♦ *
Metų pabaigoje kelionių 

organizatorium į Lietuvių 
Dienas Canberroje yra 
pakviestas p. R. Valiukėnas. 
Jo adresas: 19 Hamilton St., 
Bassenden 6054, tel. 
279 5425.

♦ ♦ *
N. Diskusijų Klubo pirm. 6 Stasys Butkus su žmona 
eedy liepos 3 d. išvyksta į 

Kanadą ir JAV aplankyti 
giminių ir draugų. Grįždami 
l Australiją dar žada kiek il- 
S'au užtrukti Havajuose.

elionėje numato išbūti apie 
trejetą mėnesių. 

nutarta aukas rinkti ištisus 
metus ir veikti nepriklauso
mai nuo kitų organizacijų ir 
fondų; vykdyti ^’Ypatingojo 
Fondo” vajų ryšiums su Eu
ropos Saugumo Konferenci
ja Helsinkyje; daugiau dė
mesio kreipti pastangoms 
įjungti į T. Fondą lietuviš
kas organizacijas; skirti visą 
galimą dėmesį palikimų 
(testamentų) reikalui. 1978 
m. nutarta įsteigti ’’Tautos 
Fondo Laisvės Iždą”, ir 1979 
m. prie Tautos Fondo įkur
tas Lietuvos Laisvės Iždas, 
kurio pagrindinis kapitalas 
neliečiamas, tik palūkanos 
bei procentai naudojami TF 
darbams plėsti.

Svarbiausią Tautos Fondo 
lėšų telkimo aparatą sudaro 
TF atstovybės, kurios vei
kia: Kanadoje, Californijoje, 
Clevelande, Chicagoje, Det
roite, ; Floridoje, Anglijoje, 
Australijoje, Vokietijoje, 
Venezueloje. Stropiai lėšų 
telkimo darbą atlieka TF 
įgaliotiniai. Šalia to lėšų tel
kimo darbą vykdo ir pati 
Tautos Fondo Valdyba ko
respondentiniu būdu. Taigi 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto politinei veiklai 
tęsti lėšos organizuojamos 
plačiu mastu, Tautos Fondo 
iždas kasmet didėja, tačiau 
Lietuvos laisvinimo
darbams remti tų lėšų nie
kad nebus perdaug, kadangi 
Lietuvos byla pareikalauja 
vis naujų žygių bei pastan
gų, kurios reikalingos mate- 
rialės paramos. Pabaigai, 
TF vicepirm. J. Valaitis pa
linkėjo, kad Tautos Fondui 
nereikėtų sulaukti antrojo 
dešimtmečio pabaigos, kad. 
dar prieš 1994 metus Lie
tuvos Laisvės Iždą galima 
būtų nuvežti į išsilaisvinu
sią, nepriklausomą,
demokratišką Lietuvą.

Šis Tautos Fondo suva
žiavimas susilaukė nemažai 
sveikinimų žodžiu ir raštu. 
Iš TF Tarybos pirm. A. 
Vakselio, TF Valdybos pirm. 
J. Giedraičio, TF iždininko 
V. Kulpos, Kanados Krašto 
Atstovybės pirm. A. Firavi- 
čiaus, A. čampės Waterbu- 
rio atstovo, VLIKo vice
pirm. L. Griniaus, Atstovy
bių reikalam pareigūnės M. 
Noreikienės pranešimų iš
ryškėjo tai, kad Tautos 
Fondo lėšų telkimo darbas 
vyksta planingai, sistema- 
tingai, pasišventėlių tam 
netrūksta. 1983 m. gruodžio 
31 d. TF kasoje buvo $ 
123.536, o Lietuvos Laisvės 
Ižde $ 175.387.

Suvažiavime išrinkta 
nauja TF Taryba: A. Vakse
lis pirm., J. Valaitis vice
pirm., nariai - A. Firavičius, 
J. Giedraitis, L. Grinius, A. 
Patamsis, J. Bobelis, Dr. A. 
Janačienė, M. Noreikienė, J. 
Petrulis, A. Sperauskas, Ch. 
Vilnis. TF Tarybon koop
tuotas A. Daunius, sekreto
rė L Banaitienė.

7 vai. vakare įvyko iškil
minga vakarienė. Jumoris
tinę dalį atliko aktorius V. 
Žukauskas. VLIKo
vicepirm. ir TF finansų sek
retorė A. Katinienė įteikė J. 
Giedraičiui - TF Valdybos 
pirm, už organizavimą naujų 
TF atstovybių, įgaliotinių, 
lėšų talkimą, įvykdymą 
įvairių žygių, naudingų T. 
Fondui, padėkos žymenį, 
kurį paruošė dail. J. Juodis, 
o išleido St. Petersburg© 
(Florida) atstovybė. Salę 
puošė dail. P. Jurkaus deko
racijos.

I. Banaitienė
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13-sios Australijos Lietu
vių Dienos be abejo veiks 
kaip koks magnetas, trau
kiąs Australijos lietuvius 
vykti gale metų į sostinę 
Canberrą.

Aš noriu pasiūlyti mie
liems skaitytojams dar 
vieną priežastį atvykti į šį 
mūsų miestą - būtent pabūti 
turistu.

Net nuostabu, kiek mažai 
Australijos lietuvių yra ma
tę Canberrą, ir manau, kad 
mūsų didžiosios šventės 
ruošimas čia kaip tik sudaro 
puikią progą padaryti sau 
dvigubą malonumą.

Nėra abejonės, kad Can
berra yra' ne vien tik fede
ralinė -Australijos sostinė, 
bet yra ir; Australijos turiz
mo sostinė. Joks kitas mies
tas nepritraukia tiek turis
tų kaip Canberra. Ir ne
nuostabu, nes čia yra daug 
ko pamatyti.

Canberra skiriasi nuo visų 
kitų Australijos miestų savo 
medžių, parkų, sodų ir žino
ma paminklinių pastatų 
gausumu.

Pažiūrėkime tik į vieną 
Canberros dalelę, būtent, 
taip vadinamą ’’parlamenta
rinį trikampį”. Tai rajonas, 
apibrėžtas trijų pagrindinių 
alėjų. Apvažinėti rajoną 
galima greitai - per pusę va
landos, bet apžiūrėti tri
kampyje esamus pastatus 
jau reikia dienų. Į ką žiūrėti 

BEDIEVIS
VINCAS KRĖVĖ Tęsinys

— Kad jos iš šio avilio nie- — Tikrai, stipri šeima; kol
senis gyvuoja, tvirtai ją lai
ko savo rankose. Bet tenu
miršta jis nūnai, ryt ji iš-

kuomet neišnyktų, kad kas 
vieni metai po du spiečiu 
leistų! — palinkėjo Kūdris.

— Kad kas metai šis avi
lys būtų pilnas medaus, — 
pridėjo dar Karpis.

— Kad kitus metus šiuo 
laiku vėl mes visi, sveiki ir 
gyvi būdami, leistum iš 
avilio naują spiečių! —- neat
silikau ir aš.

— Ačiū, ačiū, vyručiai! 
Dėkui, kad padėjote suleisti. 
0 dabar aš jus už tai medu
mi pavaišinsiu. Juk dabar 
jūs mano bičiuliai esate.

— Argi padėjome? — nu
sijuokė Karpis. — Mes tik 
žiūrėjome.

Senis užmynė rūkulį, pa
kėlė nuo žemės paklotę, pa
ėmė sietą ir nuėjo į pirkią.

Mes atsitraukėme toliau 
ir susėdome ant vejelės. Ra
mu buvo, tylu ir jauku. So
das kvepėjo medumi; toli 
darže čirškė žvirbliai.

Štai senis! Žiūrėkite tik 
jūs! Devintą dešimtį baigia, 
o kokis dar vikrus. Namo 

nei nemano, — lyg 
pavydėdamas nusistebėjo 
Karpis.

Tikrai, senis ėjo dar tiesus 
ir lengvas, lyg jo negniaužė 
šimto metų našta,

— Kodėl jam vikriam ne
būti? Nei nusidarbuoja, nei 
jam kas rūpi. Ir gardesnį 
kąsnelį šeimininkė visada 
pataiko.

- parlamento rūmus, valsty
binę biblioteką, aukščiau
siąjį teismą, Commonwealth 
parką, varpų bokštą, kap. 
Cook fantaną (aukštesnis 
net už Ženevos), na ir 
žinomą karo muziejų, ANZ 

alėją su jos paminklais ir 
daugybę valstybinių rašti
nių.

Vien tik Karo muziejų ap
žiūrėti reikia dienos. Tai pa

■K

Canberros varpinė su 53 varpais. Gilumoje matosi vals- 
tybipė biblioteka

kriks į visas šalis.
— Nieko, kad ir iškriks. 

Turtus gerus turi susikrovę 
už senio pečių.

— Kad ir sekasi žmogui. 
Nors ir bites imkime. Kas
met kiekvienos spiečiasi, o 
kitos du, tris kartus. Ir kad 
nors vieną kada spiečių būtų 

paleidęs! Žino gal senis ką?
— Ne be to, kad nežinotų.
— Betgi davė jam kunigė

lis, vai gerai davė! — nusi
juokė į mane Kūdris.

— Ką gi jam kunigėlis da
vė? — paklausiau aš.

— Kai atvažiavo į Norei- 
kus su Švenčiausiu. Matyti, 
kažkas juo bus pasiskundęs, 
gal tercijonka kuri buvo pri- 
iliauškinusi. Pasišaukė jį 
kunigėlis, kad ėmė jam kal
bėti, kad ėmė — ir iš Šven
tojo Rašto, ir iš šventųjų 
gyvenimų, ir iš Evangeli
jos... Bet ką? Senis vis savo 
varo, ir tiek. Bedievis juk, — 
papasakojo Kūdris.

— Kam kalbėti, ko nerei
kia, — subarė jį Karpis. — 
suvaikėjo kiek senis, tai tie
sa, bet ne bedievis jisai. 
Bažnyčion juk vaikščioja 
dažnai, nors ir senas, išpa
žinties eina kas vieni metai, 
o senam to užtenka. Ir žmo
gus jisai geras, minkštos 
širdies, pikto niekam neda

ŽVILGSNIS Į CANBERRĄ
minklinės apimties pastatas 
su milžiniškom galerijom ir 
įvairiausiais eksponatais.

Nepatinka žiūrėti apie 
karą - gerai, einam į meno 
galeriją. Ten vėl galima die
ną praleisti. Jau pats pasta
tas ant ežero kranto yra 
toks skirtingas, kad vertas 
porą kartų aplinkui eiti. Ša
lia esantis skulptūros sodelis 
vertas keletos minučių, o įė- 

ro. Ne, jis ne bedievis — 
kam veltui kalbėti.

Vainoras tuo grįžo ir atsi
nešė dubenį, pilną korių. Ki
toj rankoj nešė lėkštę, iš
margintą įvairių spalvų 
gėlėmis, kokių gamtoje dar 
nei nėra. Šalia jo ėjo anūkas 
ir nešė sėtuvėlėj agurkus ir 
peilius.

Senis pastatė medų ant 
vejelės priešais mūsų, o man 
padėjo lėkštelę ir peilį.

— Juk tu pripratęs prie 
lėkštelės. Pamėgink medaus 
su agurku. Gal dar nevalgei 
šiemet? Valgykite, vyručiai!
— paragino jisai kitus.

Senis išsitraukė iš sėtu
vėlės patį didžiausią agurką, 
perpjovė jį išilgai pusiau, 
uždėjo ant vienos pusės korį 
medaus, antra prispaudė ir 
padavė anūkui.

— Še tau, vaikeli. Dabar 
bėk sau.

Vaikas paėmė agurką, pa
bučiavo geram seneliui ran
ką ir, prilaikydamas smun
kančias kelnaites, nudūmė į 
gatvę.

Vyrų raginti nereikėjo. 
Vainoras atsisėdo greta ant 
kelmelio, bet nevalgė.

— Kodėl, dėde, neragauji 
patsai? — paklausė Karpis.
— Sėsk arčiau ant vejelės ir 
valgyk.

Ir jis pasitraukė į šalį, kad 
pdarytų seniui vietos.

— Man, vyručiai, ne nau
jiena. Antra vėl, aš žaliaukių 
jau nebevalgau. Mano am
žius tokis, kad agurkų ge
riau visai neragauti.

Senis apsidairė. Pakėlęs 
galvą, parodė pirštu kregž
des, kurios augštai augštai 
lekiojo, maudėsi mėlynose 

jus į vidų - net galva gali ap
sisukti. Vieni paveikslai ža
vės, kiti piktins, bet visi rei
kalaus dėmesio. Skulptūros, 
statuetės, kilimai, kerami
kos išdirbiniai, visokios 
brangenybės - sąrašas be 
galo. Tik reikia patogių ba
tų, o jei perdaug pavargęs, 
tai yra kavinės, ir restora
nas pailsėti; žinoma, yra ir 
krautuvė nusipirkti suveny
rų.

Nepatinka ir menas - tai 
gal jus įdomauja architektū
ra ir knygos. Šalia meno ga
lerijos stovi milžiniški Auk
ščiausiojo Teismo rūmai. 
Vien tik įeinamoji salė už
tektinai didelė įrengti gele
žinkelio stotį. Architektūra 
tikrai savotiška - vieniems 
labai patinka - kiti šmeižia. 
Tai skonio dalykas. Net ir 
tuos rūmus gerai apžiūrėti 
reikia geros valandėlės. Išė-

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

A.a. Jono Muloko pomir
tinis palikimas bibliotekai: 
Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos atskirų pavadinimų lei
dinių 20 tomų. M. Vaitkaus 
’’Mistiniame sode”, ’’Keturi 
ganytojai”. M. Krupavičiaus 
’’Kunigas Dievo ir žmonių 
tarnyboje”. J. Muloko ’’Nu
sikaltimas ir atgaila”. "II 
Vatikano susirinkimo doku
mentai” III d. S. Žilio ’’Gy
voji liturgija”. A. Maceinos 
’’Didieji dabarties klausi
mai”, ’’Krikščionis pasauly
je”, ’’Religijos filosofija” I 

d., ’’Didžioji padėjėja”. P. 
Mainelio ’’Kristus ir eucha
ristija”. A. Rubšio ’’Raktas į 
N. Testamentą” I d. ’’Raktas 
į S. Testamentą” II d. J. 
Vaitkevičiaus ’’Gyvoji dva
sia”, 4 tomai. ’’Romos kata
likų apeigynas”, 2 tomai. 
’’Romos katalikų
apeigynas”, priedai. ’’Psal
mynas”, 5 knygos. ’’Graudūs 
verksmai”, vysk. A. Bara
nausko vertimas. T. Žiūrai
čio ’’Žodis ir gyvenimas”. K. 
Matulaičio ’’Šventųjų gyve- 

padangių gelmėse.
— Štai kam gyvenimas 

yra linksmas.
— Kokis gražus povaka

ris! — pasidžiaugiau aš ir, 
atsigulęs augštyninkas ve
jelėje, grožėjausi kregždžių 
vikrumu.

— Gražios dienos! — pri
tarė Kūdris. — Jei toki orai 
pabus dar nors savaitę, nu
pjausim ir suimsime rugius 
kaip auksą.

— O kaip Noreikų draugė?
— Pasidomėjo senis.

— Daro, ką gali, — atsakė 
jam Krapis. — Dievo tieson 
nepatrauksi, kad darbyme- 
tėje ligą žmogui atsiuntė.

— Arba Dievas kaltas? 
Tenevaikščioja Šmėklų kal- 
nan! — išreiškė savo nuo
monę Kūdris.

— Aš irgi ten buvau, ir 
sveikas. Dėdė Vainoras dar 
dažniau ten būna, — atsilie
piau aš.

— Dėdė Vainoras ir tu — 
mokyti žmonės; judu daugel 
žinota. Ką galita judu, mūsų 
žmogui niekuomet tas 
netinka.

— Niekus kalbi! — susi
raukė Vainoras ir dar pa
kartojo: — niekus, žmogau, 
knlbi- Nukelta į 4 psl.

jus laukan kur dabar eiti?
Viena kryptim penkių mi
nučių kelias per parką - par
lamento rūmai. Atidaryti 
1927 m. daugel kartų prap
lėsti (kaip ir mūsų klubas)
vis dar laikini, bet smarkiai 
naudojami. Organizuoti ap
žiūrėjimai trunka apie va
landą. Į kitą pusę taip pat 
netoli pasivaikščiojant palei 
ežero krantus prieitumėt 
prie valstybinės biliotekos. 
Tai vėl masyvus pastatas, 
apsuptas kolonom su Sir 
Henry Moore skulptūra lau
ke. Prieangy trys masyvūs 
austi kilimai, puikūs stikli
nės mozaikos langai ir vis 
keičiama paroda retų knygų 
bei istorinių dokumentų. 
Tikrai verta pažiūrėti.

Nenoriu užimti viso laik
raščio rašant apie savo 
miestą, tai žadu tęstį šį pa
sivaikščiojimą per Canberrą 
kiek vėliau. Tik jau dabar 
tikiuosi, kad šiek tiek suža
dinau jūsų apetitą. Iki pasi
matymo Canberroje.

Jūras Kovalskis 

nimai”. F. Bartkaus ’’Skelbk 
žodį”. V. Brizgio ’’Marija 
danguje ir žemėje”, ”30 
meilės žodžių”, ’’Moterystė”. 
V.J. Bagdonavičiaus ’’Žmo
nijos lilamas šv. Jono ap
reiškimo knygoje”. K.M. 
Matulaičio ’’Meilės ugnis”. 
V. Pikturnos ’’Amžinoji au
ka”. J. Prunskio ’’Meilė ir 
laimė”, ’’Aukštyn širdis!”. 
"Motina gailestingoji”. J. 
Vaišnoros ’’Marijos garbini
mas Lietuvoje”. S. Žilio 
’’Gyvenimo šaltiniai”. K. 
Bučmio ’’Gegužės mėnuo”. 
E. Guerr ’’Pilnutinis Kris
tus”. J. Talmanto versta 
’’Kristaus kančia”. P. Alekso 
’’Marijos žodis Fatimoje”. 
P.M. Juro ’’Pranašystės apie 
pasaulio pabaigą”. F. Bart
kaus ’’Pažvelkime į Mariją”. 
Salezo Pranciškaus "Išga,- 
nymo kelias”. P. Maldeikio 
’’Meilė dvidešimtajame am
žiuje”. J. Prunskio "Mano 
pasaulėžiūra”. ’’Vyskupas 
Pranas Brazys”. ’’Liet, liter, 
ir mokslo metraštis”, 1950. 
O. Urbono ”D. Šiaurės karo 
frontas Lietuvoje” I d. J. 
Vaičeliūno ’’Tėvynės sargy
boje”. ’’Kaip išvengti skais
tyklos”. T. Narbuto ’’Mari
jos šventovės Amerikoje”. 
J. Bružiko ’’Šeimynų pa
siaukojimas Jėzaus širdžiai” 
Kaunas 1931. K. Paltaroko 
’’Tikybos pirmamokslis”. 
”Šv. Pijus X . ’’Sąžinės sąs
kaita”. ’’Messa pėr la dedi- 
cazione della Capella Litua- 
na Vaticane”. T. Kempiečio 
’’Marijos sekimas”, ’’Kris
taus sekimas”. ’’Didžioji sa
vaitė lotyniškai ir lietuviš
kai” Kaunas 1930. "Šlovin
kim Viešpatį” Klaipėda 
1928. "Atlaidų šaltinis”. 
Muz. K. Senkaus "Garbė 
Dievui”, senos ir naujos 
giesmės su gaidomis. B. Žu
kausko "Pirmojo pasaulinio 
karo tremty”. J. Manto 
"Lietuva bolševikų okupaci
joj”. M. Biržiškos ’’Vilniaus 
universitetas 1940-1941”. 
’’Tautos praeitis” t. II, kn. 
1/5/. V. Biržiškos ’’Senųjų 
Liet, knygų istorija” I d. Į 
pilnutinę demokratiją”. V. 
Narbuto ’’Karstiniai reiški
niai Lietuvoje”. L. Damb- 
riūno "Lietuviškas auklėji
mas šeimoje”. I. Bettnerio 
’’Praktiškoji daržininkystė”. 
”In the Name of the Lithua
nian People”. "Tarptautinių 
žodžių žodynas”.

Mūsų Pastogė Nr. 23,1984.6.18, psl. 3

3



Šiupinys scenoje ir bendruomenėje
LAIŠKAS IŠ ADELAIDĖS

Mūsų visuomenė pagar
sėjusi Australijoje savo 
veiklumu. Visokiausių pa
rengimų dviejuose centruo
se taip gausu, kad sekma
dienį nežinai kur bėgti ir 
kaip suspėti. Tačiau iš visų 
"kultūrinių” parengimų la
biausia populiarios įvairios 
loterijos. Kai kuriais sek
madieniais net kelios. Patys 
suaukojame fantus, patys 
išperkame bilietėlius ir vie
nas kitas laimime tai alaus, 
tai vyno bonką ir laimingu 
atveju kokį nereikalingą 
daiktą, kurį su džiaugsmu 
paaukojame sekančiai lote
rijai. Ačiū Dievui, nė viena 
loterija neneša nuostolio. 
Kol kas loterijos neruošia
mos privačiuose pobūviuose, 
kaip krikštynose, vardinėse 
ar vestuvėse. Gal tai būtų 
praktiška padengti bent 
dalį pasidarytų įšlaidų.

Metų gale įvairios valdy
bos su dideliu rūpesčiu ima 
planuoti, kaip loterijom ir 
kitokiais būdais įgytais pini
gais atsikratyti. Prasideda 
dalinimas įvairių paramų ir 
pašalpų įvairiom organizaci
jom ir institucijom. Nereikia 
net paprašyti. Retai pagal
vojama kad ši auksinė kar
vutė vieną kartą gali už
trūkti, o visokie reikalai pa
sitiks kaip buvę. Gavę pašal
pas ar dovanas savo ruožtu 
vėl ima apdovanoti kitus. 
Lengvai gavus, kodėl nepa
rodyti geros širdies ar dos
numo. Ir taip daina be galo.

Ir štai šioje loterijų, cepe
linų ir kugelių spūstyje 
švysteri ir netikėtų proper
šų, kurias galime pavadinti 
kultūriniais parengimais 
nenaudojant kabučių. ALK 
Moterų D-ja jau dvidešimt 
ketvirti metai adelaidiškius 
sukviečia pasigardžiuoti jų 
paruoštu šiupiniu. Iš tiesų ši 
moterų d-ja yra tik šeimi
ninkės. "Virėjus” jos sumo
bilizuoja iš šalies.

Suorganizuoti Adelaidėje 
šiupinį nėra jau toks 
paprastas uždavinys. Norint 
sulipdyti pakenčiamą prog
ramą, kad ji būtų linksma ir 
aktuali, tenka gerokai pasi
tempti. Šios nelengvos pa
reigos šį kartą ėmėsi visur 
esantis ir suspėjantis devy
nių amatų entuziastas Vy
tautas Opulskis, pasitelkęs 
visą būrį padėjėjų - atlikėjų, 
jų tarpe ir visus mūsų žino
mus aktorius.

Programa pradėta V. 
Opulskio paruoštu ’’Šiupinio 
katilu”. Vėliau matėme P. 
Pusdešrio porą scenos vaiz
delių: ’’Svirplys” ir ’’Susi
rinkimas” ir V. Dumčiaus 
scenos vaizdelį ’’Karšinčiai”. 
V. Baltutis paskaitė savo 
feljetoną ’’Atleidžiu” ir 
"Radio žinios”. V. Janulis 
pulgiška tarsena perskaitė 
savo feljetoną ’’Jaunas pen
sininkas”. Gražiai, kaip vi
suomet padainavo tris 
dainas ’’Nemuno dukros” (S. 
Pusdešrienė, A. Kaminskie
nė ir B. Budrienė). Jom 
akomponavo D. Kaminskie
nė.

Programa buvo neper
krauta, bet įvairi. Vyriau
sias virėjas V. Opulskis pa
darė viską, ką su turima 
medžiaga ir atlikėjais buvo 
galima atsiekti. Žiūrovų pri
sirinko apypilnė salė Katali
kų Centre. Per pertrauką 
buvo galima atsigaivinti ka
va ir karštu vynu. Moterų 
d-jos pirm. A. Urnevičienė 
susikvietusi į sceną atlikė

jus*, gražiai jiem padėkojo, 
apdovanojo ir paprašė ato
kvėpiui pasistiprinti pa
ruoštais užkandžiais.

* ♦
’’Vyties” sporto klubas 

turėjo metinį narių susirin
kimą. Vėl iškilo jautrus klu
bo nubaudimo klausimas ir 
grėsmė būti neįsileistiem į 
metinę sporto šventę Kan
beroje, jei bauda nebūtų su
mokėta. Konfliktą likviduoti 
pasisiūlė ALB Apylinkės 
Valdyba. Susirinkimas šį 
pasiūlymą priėmė, nes ši 
sportininkų nesantaika ken
kia visai bendruomenei, ne
teikdama jai garbės, todėl 
netoleruotina. Sportininkų 
šūkis: ’’sveikame kūne, 
sveikas protas” turėtų būti 
paraidžiui taikomas ir gyve
nime. Bendruomenės valdy
ba norėtų tikėti, kad mūsų 
sportininkai šių privalumų 
dar nėra praradę.

Viena jauna sportininkė 
pareiškė: ’’Mums (jaunie
siems) sportininkams visai 
nerūpi, ar mūsų kažkur sė
dinčių vadovų ambicijos yra 
protingos ar kvailos. Jos 
mums absoliučiai nieko ne
reiškia ir atrodo vaikiškos. 
Mes norime susitikti ir 
sportuoti. Prašome netruk
dyti, jei galite”.

* *
Kalėdiniame laikotarpy 

per Adelaidę persiritusi 
audrelė nepadarė jokių ma
terialinių nuostolių. Gal tik 
išklibino kelis stulpelius. 
Būtumėm jau seniai visa tai 
ir užmiršę, nes esmėje nie

BEDIEVIS
Atkelta iš 5 psl.

—i Ne mano vieno tai nuo
monė. Ir kunigėlis taip sako.

— Dovanok, tamista! — 
nusijuokiau: — aš gerai ži
nau, kad kunigėlis to nesakė 
ir sakyti negalėjo.

— Ne aš vienas girdėjau,
— nedrąsiai gynėsi dabar 
Kūdris. — Štai ir Petras 
girdėjo.

— Ne, as to nesu girdėjęs, 
kam tai sakyti! — ramiai at
kirto Petras ir užkando geru 
kąsniu agurko su medumi.

— Dėde, — prakalbinau aš 
Vainorą: — kaipgi tu ginči
jaisi su kunigėliu?

— Su kunigėliu? — Ne, 
kam aš su juo ginčus kelsiu. 
Argi aš jam lygus?

— 0 kai pas Noreikus bu
vo su Švenčiausiu? Ar už
miršai? — priminė Kūdris.

— A, tada? Aš nei kiek 
nesiginčijau. Gal tavo drau
gas, — atsigręžė jis į mane:
— pasiskundė kunigui?

— Namanau; laiko juk jis 
neturėjo.

— 0 gal sodiškai ką pri
pasakojo? Pasišaukė jisai 
mane pas save, kaip ėmė, 
kaip ėmė kalbėti, taip gra
žiai, lyg iš knygų skaito, jog 
aš net jau nieko nesupratau. 
Ir nesiginčijau. Dar lūpų ne
pravėriau, kai visi, stovėda
mi už kunigo pečių, ranko
mis mosto, kad tylėtau , o 
moterys tai tik dūsauja, ki
tos net ašaras šluosto. Na, — 
manau sau, — aš tavęs, ku
nigėli, neperkalbėsiu, nes tu 
tam ir mokslus esi išėjęs. O 
man kas? — pabaigė jisai: — 
Kaip kas ndri, tepranta sau. 
Manęs nesupras...

— Kodėl, dėde? Nejaugi 

kas kol kas nepasikeitė, nors 
išgyvenome visus penkis šių 
metų mėnesius. Parašėm 
peticiją, trys šimtai pasira- 
šom, nieko nelaimėjom. Tai
gi "causa finita”.Bętvis atsi
randa mėgėjų šias senas 
nuodėmes vis ir vis pake
denti, ieškant kaltininkų. 
Aišku, kaltininkai tie trys 
šimtai. Nebūtų susitepę, 
nebūtų bėdos. Bet kaip tu 
čia tokį būrį sudorosi. Daug 
lengviau visus vamzdžius 
nukreipti į vieną taikinį, ap
šaudant salvėm ar pavie
niais šūviais. Nesvarbu, kad 
taikinys - geras lietuvis ir 
padorus žmogus. Ko maišai- 
si po kojom tiem, kurių esi 
nemėgiamas. Ir artimo 
meilė nebūtinai turi būti vi
siems vienodai taikoma.

Galima būtų iš viso to tik 
pasišaipyti, jei nebūtų liūd
na. Tai tokiais keliais ateina 
mūsų jaunesnieji pakeisti 
pavargusio senimo nesvar
bu, kuriose pozicijose šie 
pakeitimai bevyktų. 0 jei 
toks pakeitimas ir įvyksta, 
tai pakeistieji įsitraukia į' 
savo kiautą, į viską pamoję 
ranka ir visus idealus nu- 
sviedę į užpečkį.

* *
Apylinkės Valdyba su

kvietė Lietuvių Namuose 
lietuviškų mokyklų ir kursų 
mokytojų ir mokinių tėvų 
bei kai kurių organizacijų 
atstovų pasitarimą, kuriame 
nutarta pagyvinti ir suakty
vinti lituanistinio švietimo 
propagavimą. Kad paska
tinus lietuvių kalbos domė
jimąsi, pažadėtos net dvi 

visi šio laiko žmonės toki 
kvaili?

— Kur tau, vaikeli! Da
bartinių laikų vaikai gud
resni, negu kadaise buvo 
suaugę vyrai. Bet ko žmonės 
nenori prastų ar dabar, ar 
seniau būdavo, jie to ir ne
pranta. Kai aš dar buvau 
jaunas; pradėjo geležinke
lius tiesti. Kai pasklido šis 
gandas, kad bus geležiniai 
keliai, mano tėvas, amžiną 
jam atilsį, tik juokėsi: "Kelią 
geležinį tiesią! Žmonės no
ragams neturi geležies, o jie 
kalba, kad geležinį kelią 
tiesią. Ir sumano gi sume
luoti!”

— Ir mano tėvelis netikė
jo. 0 kai teko jam Vilniun 
važiuoti ir pamatė jisai 
traukinį, spjovė piktai ir 
sako: "Velnias jį neša. Ma
tai, kaip gyvatė lenda. Ne
sulauktų jo galva, kad aš, 
senų metų sulaukęs, nusidė- 
tau Dievui dėl jo. Nevažiuo
siu!” Nusispjovė dar kartą 
senis ir pėsčias Vilniun, — 
pakartojo Karpis.

— Net Vilniun? — nusi
stebėjau. — Juk tai kokis 
šimtas verstų.

— Na, šimtas, žinoma. 
Pasižadėjęs buvo senis Kal
varijon. — Dėkui už medų ir 
agurkus! — nusigręžė jis į 
Vainorą.

— Ko dar nevalgai? — pa
klausė Vainoras, — Juk me
daus neturi.

— Akis norėtų, bet siela 
jau nebeima.

— Medus tokis daiktas, 
kad daugel jo nesuvalgysi, 
ypač kai dar šviežias, — 
šluostydamas ūsus pridūrė 

premijos, geriausiai baigu
siems 11 ir 12 skyriaus mo
kiniams. Adelaidės Lietuvių 
S-ga skiria kasmetinę pre
miją 50 dol. ir Vlado ir Enos 
Požėlų vardo premija 50 dol. 
(trims metams).

Ta pačia proga sudarytas 
ir Lituanistinio Švietimo 
Komitetas, į kurį įeina: V. 
Statnickas, L Davis, E. Var
nienė, D. Dunda, L. Pocienė, 
E. Dryžienė, B. Joblonskie- 
nė, V. Baltutis, J. Pocius ir 
bendruomenės atstovas 
vald. vicepirm. J. Stačiūnas.

* *
Visame šiame adelaidiškių 

gyvenimo kaleidoskope 
švysteri ir pragiedruliukų. 
Po daugelio metų turėjome 
vieną Motinos Dienos minė
jimą Adelaidėje, Lietuvių 
Namuose. Prisirinko mamy
čių ir svečių. Vaikučiai ma
mas pasveikino savo pa
ruoštoje programoje, o visus 
susirinkusius pavaišino Mo
terų Sekcijos ponios. Taigi 
pas mus netrūksta ir gerų 
naujienų.

* *

LAIŠKAS REDAKCIJAI
i

SYD. LIET. KLUBO
REIKALAIS

Niekas neabejoja, kad 
klubas mums yra reikalin
gas, nes čia vyksta visas lie
tuviškas gyvenimas. Čia 
įvairios organizacijos turi 
patalpas vystyti savo veik
lai: ruošti minėjimus, teat
rus, choro repeticijas, tauti
nius šokius ir 1.1. Yra biblio
teka, skaitykla, veikia ba
ras, valgykla. Todėl šio klu
bo išlaikymu turėtų rūpintis 
ne tik klubo nariai, bet yisi. ... 
Sydnejaus tautiečiai, kurie' Pa’u, anų
save laiko lietuviais ir ku
riems rūpi lietuvybės išlai
kymas išeivijoje.

Įsteigus klubą jo veikla 
buvo sėkminga. Turėtos pa
talpos buvo permažos ir vi
suotiniame narių susirinki
me nutarta klubo patalpas 
padidinti. Užtraukta paskola 
klubo statybos reikalams, 
pablogėjusi Australijos eko-

Kūdris ir padėjo peilį sėtu
vėlėm

— O tau, dėde, ar teko jau 
važiuoti geležinkeliu? — pa
klausiau aš Vainorą.

Abu vyru tik nusijuokė.
— Aš, vaikeli, ne tik važi

nėjau, bet ir kelią tiesiau. 
Būdavo, tėvas širsta, pyks
ta, kada kas apie geležinkelį, 
traukinius pasakoja, o man 
tai įdomu buvo viską savo 
akimi pamatyti, jog tarytum 
už šimto mylių eitau, kad tik 
pamatytam Net sapne, bū
davo, sapnuodavau. Prašau 
tėvą: — ”Leisk»eisiu uždar
biauti?”. Bet kur tau? — Se
nis iš tolo nei klausyti ne
norėjo. Tylomis tada susi
derėjau, iš namų išsivogiau 
— ir kur tik aš nebuvau? Ir 
Varšuvoj buvau, ir Kieve. 
Ten yra, vaikeli, tokių lygu
mų, jos už šimto mylių nei 
kalnelio, nei medelio ne.pa- 
matyti; net nesuprantu ir 
dabar, kaip ten žmonės ga
lutinai nenuskursta be girių, 
be medžių?... Na, kas — ma
nau aš sau — pasodinti nors 
šakelė! Bet ne... Na, — su
mojo senis ranka: — žmogus 
prie visko pripranta, net 
prie minties, kad ne nūnai, 
tai ryt jisai turės mirti.

Bus daugiau

Pereitame bendruomenės 
susirinkime priimta rezoliu
cija, dėl nežinomų priežasčių 
nebuvo spausdinta "Mūsų 
Pastogėje’'. Teko pasinau
doti "Tėviškės Aidą’ pusla
piais. Adelaidiškiai norėtų 
žinoti, kas ir kieno labui šį 
patvarkymą yra padaręs? 
Jei bendruomenės viršūnės 
norėjo išvengti atidengimo 
tarp kai kurių organizacijų 
vykstančios trinties, turėjo 
gražaus laiko seniai šį nesu
sipratimą pašalinti, panau
dojant savo autoritetą. At
rodo nelogiška, nieko neda
rant. palikti nesusipratimą 
atvirą ir bandyti jį dangstyti 
tyla, naudojant cenzūros 
varžtus. Iš tiesų neturime 
tokių problemų savo bend
ruomenėje, kurių nedrįstu- 
mėm ar gėdytumės viešai 
savo spaudoj kultūringai 
padiskutuoti ir pangrineti. 
Nesant pasirinkimo, adelai- 
diškiams prisieis naudoti 
turimą vietinę spaudą. Apie 
tai pas mus atvirai kalbama.

B. Straukas

nominė būklė, sugriežtintos 
automobiliais važiavimo tai
syklės ir sumažėjęs klubo
lankytojų skaičius labai at
siliepė į klubo pajamas, ir 
klubas yra finansiniame 
sunkume.

Dabartinė klubo skola ir 
kasmet mokėtinų palūkanų 
suma yra tokia (žiūr. M.P. 
Nr. 12): 
Banko skola 
14,5% palūkanų $ 
Banko ’’Overdraft” $ 
15% palūkanų 
Skola "Talkai”

$
$
$

Narių paskola 
9-12% palūkanų

82.000
11.890 
16.000 
2.400 

60.000
8.400

$ 212.000 
$ 21.000 

Viso skolos $ 370.000
Palūkanų $ 43.690

1983 m. birželio 30 d. klu
bas turėjo 611 narių. Padali
nę turimą skolą ($ 370.000) 
iš narių skaičiaus (611) gau
name kiekvienam po apie 
600 dol. Jeigu kiekvienas 
narys, įskaitant ir tuos, ku-
rie jau yra davę pinigų klu
bui, įmokėtų po $ 600, prob
lema būtų išspręsta. Likvi
davus skolą nereikėtų mo
kėti palūkanų, ir klubas ga
lėtų verstis iš savo gaunamų 
pajamų žinoma kiek galima 
mažindamas išlaidas.

1982 m. rugpiūčio mėn. 
pradėtas vajus iki 1983 m. 
birželio 30 d. davė apie $ 
100.000. Šią sumą sudėjo 6 
organizacijos ir apie 140 na
rių.

Klubo narių susirinkime 
1983.9.25 nutarta, kad visi 
nariai paskolintų be palūka
nų penkeriems metams po $ 
250. Kaip rodo Mūsų Pasto
gėje skelbiami vajaus rezul
tatai, iki šiol iš viso gauta 
apie $ 32.000. Šią sumą su
dėjo 6 organizacijos ir apie 
40 narių, kurie pinigus davė 
pirmą kartą, o taipogi apie 
30 narių, kurie jau anksčiau 
buvo davę pinigų klubui.

Iki šiol bendras skaičius 
narių, kurie prisidėjo prie 
vajaus, yra apie 180, kas su
daro apie vieną trečdalį visų 
klubo narių. Kyla klausimas 
- kur gi yra dar kiti du treč
daliai? Sydney Liet. Klubas 
yra visų lietuvių namai. To
dėl visi jauskime pareigą 
prisidėti prie skolos išmokė
jimo, nes tik visų bendromis 
pastangomis galėsime už
tikrinti klubo tolimesnę eg
zistenciją.

R.V.
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TAI TOKIA MANO LIETUVA
ĮSPŪDŽIAI PABUVOJUS LIETUVOJE

Danutė Baltutytė Tęsinys

Didįjį penktadienį, kaip 
tyčia, maistas buvo su mėsa. 
Visi patiekalai mėsingi. Ką 
mums daryti? Juk mes pa
prastai Didįjį penktadienį 
susilaikome nuo mėsos. 
Maisto pasirinkti nebuvo 
galima. Jie provokavo mus, 
nes viena vadovė vėliau 
mums prikaišiojo, kad mes 
padarėme nuodėmę, valgy
damos mėsą. Bet kartu 
mums buvo gera proga 
pasikalbėti apie religiją.

Didžiojo penktadienio va
karą buvo suorganizuotas 
mums liaudies koncertas 
Vilniaus Pedagoginėje mo
kykloje. Tą dieną nebuvo 
jokios progos nueiti į bažny
čią. Autobusas nestojo, nors 
mes pradėjome zirsti, kad 
negalime nueiti į bažnyčią. 
Sakėme, kur yra ta religinė 
laisvė? Vadovai aiškinosi ir 
nenoromis sutiko leisti mus į 
bažnyčią.

Nuvykome į šv. Onos baž
nyčią. Pamaldos buvo ypa

l

Rašinio autorė ant Birutes kalno Palangoje

Joninės Lietuvoje
Koks gražus birželis buvo 

tėviškėje! Pasipuošęs žaliom 
lankom, ošiančiais miškais ir 
vingiuojančiais upeliais. Ten 
kvepėjo nupiauto šieno pir
moji pradalgė, ten lakštin
galos suokė gojeliuos vaka
rais. Ir širdis troško laimės 
džiaugsmo, lyg užburta čiul
besio gražaus.

Birželio 24 diena yra Jo
ninės. Iš prosenelių pasako
jimų žinome, kad Joninių 
naktį laumės kuria ugnį tan
kiam papartyne, miško gilu
moje. Sakoma, jų juokas 
skrieja aidu vis tolyn mišku, 
kur paparčio žiedas pražys 
po medžiu. Bet laumės ir 
nemano atskleist paslapties 
ar paparčio žiedas tą naktį 
pražydės.

Buvo gražu ir linksma Šv. 
Jono naktį ir jauniems ir se
niems. Paparčio žiedo pasa
kojimas, užsilikęs iš seno
vės, nenustojo žavėjęs bur
tais visų. Jie laukė tos nak

tingai gražios. Čia pajutau, 
kokie lietuviai pamaldūs. 
Bažnyčia buvo prikimšta 
žmonių. Nebuvo vietos vi
duj; kiti žmonės stovėjo 
gatvėje. Atrodo, kad komu
nistinė priespauda dar 
labiau sustiprino žmonių ti
kėjimą. Manyje degė keistas 
jausmas. Juk mes Australi
joje meldžiamės už Lietuvos 
Bažnyčią, o aš stoviu šv. 
Onos bažnyčioje, kurią tik 
nuotraukose mačiau. Buvau 
labai nustebinta ir paveikta 
tokio k'aršto žmonių tikėji
mo.

Pamačiau ir Trakus. Seną 
Trakų pilį, apie kurią man 
lietuvių savaitgalio mo
kyklos mokytojai pasakojo. 
Štai ji, prieš mano akis! Pi
lies viduje sudėti kunigaikš
čių šarvai, senovės moterų 
drabužiai, papuošalai ir dar
bo įrankiai. Dabar pilis res

tauruojama vasaros sezonui, 
nes vasaros metu pilį aplan
kė turistai iš visos Lietuvos, 

ties ir, gal dalinai tikėjo, kad 
vis dėlto gal ir pražydi kada 
nors tas stebuklingas žiedas, 
kuris tik laimę neša, jį sura
dus.

Čia ne tėviškės laukai, čia 
ne vasara biržely, čia ne tas 
džiaugsmas. Tačiau čia at
keliavę, nepraraskim praei
ties grožio turtų. Ir atmini
mais galim gyventi ir sapnu, 
prisimindami gražių papro
čių. Ir čia ieškokim tėvynės 
grožio ir rytdienoj, ir svajo
nėse, ir dainoj.

Nors ten pasaulis mūsų 
buvo ne platus, bet jo pa
kakdavo ilgam, ilgam... Ir 
pasvajot po šimtametėm 
pušim buvo laiko; ir nuke
liaut mintimis iki dangaus.

Atminimuose menam lan
kas ramunių baltų ir senas 
pilis, dunksančias ant kalnų. 
O kiek piliakalnių, kiek 
miškų, kiek paukštelių čiul
bančių!!

Pakelėse rymojo smūtke- 

net iš Sovietų Sąjungos. Bu
vome ir Elektrėnuose. Tai 
naujas Lietuvos miestas. 
Labai neįspūdingas. Mes 
naujų miestų ir pastatų ma
tėme daug, bet jie visi nuo
bodūs, neįdomūs. Geriau 
būtų mus nuvežę į Kryžių 
kalną ar į Šiluvą. Aplankė
me ir sanatorijas. Čia daug 
kas atvyksta gydytis: nuo 
nervų, reumatizmo ir kitų 
ligų. Parodė purvo vonias ir 
davė raminančių žolių para
gauti.

Pagaliau nuvykome į 
Kauną. Tai gražus Lietuvos 
miestas. Laisvės alėja, 
Čiurlionio ir Velnių muzie
jai, Maironio namai, Vytauto 
bažnyčia, Rotušės aikštė, 
Lituanikos muziejus ir kt. 
Tiek daug esu girdėjus apie 
Darių ir Girėną, o dabar 
stoviu prie jų kapo. Nuosta
bu! Pamačiau ir tą ’’mėlyna
kį Nemunėlį” ir Nerį. Nuvy
kau ir į tą vietą, kur mano 
mamytė gimė ir užaugo. La
biausiai patiko Laisvės alė
ja. Ten žmonės malonesni, 
nuoširdesni, visi kalba lietu
viškai; ten rusai bijo kalbėti 
savo kalba. Ilgai vaikščiojo
me Laisvės alėja ten ir at
gal. Jei gyvenčiau Lietuvo
je, tai tik Kaune.

Aplankėme ir Dzūkiją. 
Labai gražus kraštas. Daug 
ežerų, kalvų ir kalnelių. Ap
sistojome Druskininkuose. 
Ir vėl sanatorijos. Nusibodo 
ir pamiške nuėjau prie Ne
munėlio. Oras buvo labai 
gražus ir nuotaika gera. Sė
dėjau ant Nemuno kranto ir 
galvojau,kaip gera būtų mū
sų visai šeimai čia kartu bū
ti! Druskininkuose irgi daug 
rusų, kurie suvažiuoja čia 
gydytis. Čia daug minerali
nio vandens, kuris turi gy
dymo galios.

liai, pakeleivių tikrieji sar
gai. Ten po laukus dūzgė bi
telės, žiedų kvapuose pa
skendusios visai. Ir Nemu
nas senas budėdamas teka; 
žuvytės kartais išnėrusios į 
viršų šneka - lyg nori pri
mint, kad Baltija dar dides
nė ir protėvių žemė dar 
brangesnė.

Nuostabiam grožy tėviš
kės brangios, šv. Jono naktį 
ošiančiuos miškuos pražysta 
žiedas papartynuos tan
kiuos. 0 prie sukurto laužo 
kiek džiaugsmo, kiek juokų. 
Ar kas suras tą žiedą, nes 
taip miške tamsu?

Bet štai nušvinta miškas 
fosforine šviesele, ir šv. Jo
no vabalėliai atkeliavo čia. 
Apšviečia jie takus miško 
tamsumoj, kad jauna pora, 
suradusi paparčio žiedą, 
kartu rastų ir laimę savo 
širdžių gilumoj.

Kad sugrįžus į jaunystės 
svajonių laikus, reikia būti 
Joninių baliuje. Gražioj ap
linkoj, linksmoj nuotaikoj ir, 
muzikos aidams palydint, 
praleisti vakarą, atšvęst jei 
ne savo tai kitų Jonines.

Prisiminę pasakojimus 
vaikystėje ir legendas gra
žias, nenutraukim mes gijos 
šilkinės, kuri jungia mus su 
Lietuva.

Žmogaus džiaugsmas 
greit dingsta rūpesčių gel
mėje. Laužui užgęsus, lau
mių juokui dingus ir pele
nams išblėsus, vėl ateis ta 
pati kasdieninė diena.

Trakuose. Iš k.: Irena Gečaitė, Danutė Baltutytė, Darius 
Sužiedėlis ir Robertas Baltutis

Grįžę iš Druskininkų, už
kandome ir sėdome į trauki
nį, kuris mus nuvežė į Klai- 
Eėdą. Mūsų grupė buvo la- 

ai laiminga, nes gavo pro
gos nuvykti į Klaipėdą prie 
Kuršių marių ir Baltijos jū
ros. Važiavome visą naktį. 
Išlipome KLaipėdoje. čia 
mažiau saulės negu Vilniuje. 
Buvo žymiai vėsiau. Aplan

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Malonus Redaktoriau,
Pagaliau po mėlynu Flori

dos dangum kiek atsikvėpė
me. Naujoji gyvenamoji 
vieta — Daytona Beach gra
ži. Prigludusi prie amžinai 
ošiančio Atlanto. Puikios 
pakrantės, sparčiai augan
tis, modernus kurortinis 
miestas. Kontraktoriai išsi
juosę plačiose apylinkėse, 
gražioje gamtoje sėja naujus 
puošnius namus, kondomi- 
niumus, townhausus, o ant 
Atlanto kranto puikuojasi 
daugiaaukščiai modernūs 
viešbučiai, žodžiu, naujoji 
gyvenvietė graži, amžinai 
šypsosi saulutė, vilioja At
lanto malonios bangos. 0 
pramogų, kiek pensinin
kams reikia, apstu. Nesto
kojame gerų koncertų, teat
ro, baleto. Taigi, ne tik kū
nui peno, bet ir dvasiai 
maisto turime. Žinoma, tai 
nelietuviškas bruzdėjimas, 
kurį jautėme Čikagoje, ar 
kitose didesnės lietuvių ko
lonijose.

Tad gal gi, mielas Redak
toriau, klustelėsi, o kaip, ar

Ateikime surasti paparčio 
žiedo visi iš visur, nes jis 
jūsų laukia.

Mūsų Pi 

kėme visą miestą, uostą, 
Klaipėdos skulptūrų parką, 
kuriame lakstė gražios vo
verytės. Jų nebuvau iš taip 
arti mačiusi.

Kėlėmės keltu į jūros mu
ziejų, kuris yra pačiame 
Kuršių marių gale. Nieko 
ypatingesnio. Būtų buvę 
maloniau pavaikščioti po 

Nukelta į 6 psl.

nenuobodu? Juk visų savo 
gyvenimą praleidai lietuviš
kajame pasaulyje, veikloje?

To manęs klausia ir dabar 
mano prieteliai, likę šiau
rėje.

Tiesa, čia nebeturime di
džiųjų lietuvių telkinių, ne
bejuda taip kultūrinis gyve
nimas. Bet kiek turime lie
tuviškojo pasaulio - pilnai 
pakanka žmogaus porei- 

' kiams. Tad šia proga ir noriu 
plačiau šnektelėti apie sau
lėtos Floridos gyvenimą, 
ypač apie savąją koloniją — 
Daytona Beach.

Kažkada esu užsiminęs, 
kad Daytona Beach, Flori
doje yra kiek daugiau į šiau
rę, prie Atlanto vandenyno. 
Ilgas paplūdimys, net 25 
mylios tęsiasi pagal miesto 
pakraštį. Paplūdimyje kie
tas smėlis, nerasite mažiau
sio akmenėlio galvai kaimy
nui pramušti. Atoslūgių 
metu vanduo nubėga labai 
toli nuo kranto, žmonėms 
palikdamas didelius plotus 
pasivaikščioti. Gal Jus ste
bins, kad mūsų pajūriu gali 
važiuoti mašinas, ’ moto
ciklai, dviračiai ir gali kiek
vienas sustoti ten, kur jam 
patinka. Tai didelė privile
gija kiek toliau nuo Atlanto

Nukelta į 6 psl.
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Dėdės Šamo žemėje
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gyvenantiems. Šis judėji
mas poilsiautojams nei kiek 
netrukdo, o mašinų judėji
mas labai lėtas.

Daytona garsi savo 
automobilių lenktynėmis. 
Yra specialus automobilių 
lenktynių stadijonas. Lenk
tynės vyksta du kartu me
tuose - žiemą ir vasarą. Žiū
rovų siekia iki 35.000. Lenk
tyniauti suvažiuoja iš viso 
Easaulio. Turime ir šunelių 

ėgimo stadijoną ir šunelių 
rungtynės turi didelį pasi
sekimą ir nestokoja žiūrovų. 
Taip pat čia lenktyniauja 
daugybė motociklistų. Ta
čiau neturime ’’gembling” 
mašinų. Turime nedidelį, 
bet gana gerą aerodromą, 
kur susisiekimas su pasauliu 
lėktuvais gana geras. Į Day
tona Beach atkreipė dėmesį 
ir didieji turtuoliai ir čia 
perka labai brangias nuosa
vybes.

Tai tokioje aplinkoje, štai, 
prieš dešimtmetį pradėjo 
kurtis ir lietuviškoji kolo
nija. Tada tebuvo pirmieji 
drąsuoliai - Dr. Jonas ir Al
dona Sandariai, motelį tu
rėjo, dabar jau miręs a.a. 
Adolfas Andrulis su žmonele 
Viktorija, viengungis Juozas 
Jacikas, na ir mes ant ’’meš
kerės užkibome”. O po to 
ėmiau šnektelėti spaudoje 
apie šią, sakyčiau lietuvių 
užmirštą vietą. Ir štai dabar 
čia mūsų, lietuvių didelis 

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

Nauji pakeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į Lietuvą 
siųsti: nuo rugpiūčio 1 d. siuntėjas jau negalės sumokėti 
muito. Sena tvarka, sumokant muitą čia, siuntinių už
sakymus priimame iki liepos 16 dienos. Visi seniau 
skelbti mūsų siuntiniai galioja.

Siuntinys No. 2 - 1984.
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės 

medžiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėto;;, 
skarelės; 1 didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara; 
nepermatomo nailono medžiaga suknelei; 1 pora 
’’Wrangler” rumbuoto aksomo jeans; 1 pora denim jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 450 
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su

muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 6 sv. $ 100 
Jeans, rumbuoto aksomo, ”Wrangles” arba ’’Levi” 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis 50
Vilnonė arba šilkinė skarelė 12
Telscopic 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.

BALTIC STORES & Co.
Z. JURAS

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

Tel. 01 460 2592
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būrys. Prieš keletą metų 
susiorganizavome į Daytona 
Beach ir apylinkių Amerikos 
lietuvių klubą. Pradžia buvo 
gera. O dabar turime labai 
darbščią klubo valdybą - 
Eirmininkė ir australiečiams 
etuviams pažįstama aktorė 

režisierė Dalila Mackialienė. 
Tai puiki, gabi organizatorė. 
Ji sumaniai vadovauja val
dybai, klubui ir subūrė šio 
klubo meno mėgėjus į būre
lį ir jis paruošia puikias 
programas minėjimams, 
šventėms, pobūviams. Pra
ėjusiais metais čia atvyko ir 
muzikas Skridulis iš Čikagos 
- Cicero. Gražiai su žmonele 
įsikūrė. Pradžioje manė 
poilsiauti. Bet kur tau, tuo
jau ir jis drauge su klubo 
valdyba ėmė aktyviai kru
tėti. Suorganizavo ir dainos 
vienetą. Tikrai nedidelis bū
relis - 4 vyrai ir šešios mo
terys. Bet kad paklausytu
mėte jų giesmių ir dainų - 
sakytumėte, kad tai puikus 
ansamblis. Tai muz. Antano 
Skridulio ir klubo valdybos 
pirmininkės Dalilos Mackia- 
lienės nuopelnas.

Turime ir savo ’’kleboną” 
kun. Dr. Kazimierą Ruibį. 
Puikus vyras. Gal kiek tylo
kas. Tačiau lietuvių dvasi
niams poreikiams jis puikiai 
patarnauja. Ir jau turime 
nuolatines lietuvių pamaldas 
kiekvieno mėn. antrą sek
madienį, o kai reikia, lietu
viškai meldžiamės ir įvairių 

minėjimų ar švenčių metu.
Netikėsite, bet Floridoje 

lietuviai ypač yra išvystę 
socialinį pabendravimą. Jau 
virto mada, kad ponios pa
ruošia viena už kitą šaunes
nes vaišes. Svečių iki 70 as
menų susiburia kartais į 
vieno tėvynainio pastogę. 
Nieko blogo tokie subuvi
mai. Dar smagiau. Daug 
šnektų, prisiminimų, geros 
nuotaikos, geros vaišės. Sa
votiškai tas paįvairina flori- 
diškių pensininkų gyvenimą. 
Žinoma, kultūriniame gyve
nime didesnių, išliekančių 
bangavimų sukurti kiek 
sunkiau. Bet ir tas nenustu
miama į šalį. Žiūrėkite, kai
myninis Šv. Petro — St. Pe
tersburg© miestas koks jud
rus. Žinoma, čia daug gau
sesnė lietuvių kolonija už 
kitas Floridoje. Ten jau su
sibūrė į įvairias organizaci
jas, daug veikimo, daug jud
rumo. Juokaujama, kad 
renginiams net dienų nebe
užtenka. St. Petersburge 
jau net organizacijų seimai 
įvyksta, net keliolika orga
nizacijų ima aktyviai reikš
tis, na, sako, kad pagal ma
dingą lietuvio paprotį - ’’ko
va” irgi ima rusenti, tik, ži

Buvusius prisimenant...

Dar 1967 m. visi vaišinosi ir tarėsi V. Dumčiaus sodelyje Adelaidėje. Šiandie iš 
jų tepalikęs tik vienas... Iš k.: Pulgis Andriušis, Juozas J. Bačiūnas, Vladas 
Radzevičius (sėdi), Antanas Maželis ir V. Kazokas.

Nuotrauka Vlado Dumčiaus
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Tai tokia mano Lietuva
Atkelta iš 5 psl.

smėlio kopas. Visa mūsų 
grupė buvo visuomet geroje 
nuotaikoje ir dažnai pasi
girsdavo daina. Lietuviai 
mus stebėjo ir į mus keistai 
žiūrėjo. Pastebėjau, kad 
žmonės Lietuvoje yra labiau 
užsidarę. Tur būt priespau
da ir svetimųjų valdžia nei
giamai veikia.

Gavau progos aplankyti 
Kristijono Donelaičio vi
durinę mokyklą. Mokiniai 
mus priėmė su šiltomis šyp
senomis. Mokyklos unifor
mos mane nustebino: juosvos 
spalvos, lyg pasiruošę į lai
dotuves vykti. Mane įsileido 
į literatūros pamoką. Įėjau į 
klasę ir pastebėjau medinius 
suolus ir išsigandusius mo
kinius. Priekyje raudona 
vėliava. Mokykloje labai 
griežta tvarka. Susipažino
me su Klaipėdos jaunimu. 
Dauguma nuoširdūs, bet 
keletas, ’’išrinktų” su mumis 
susipažinti, atsargūs. Čia 
jaunimas neturi jokių ryšių 
su užsieniu. Daugumas net 
nežino kas užsienyje vyksta. 
Jie labai susidomėjo Vasario 
16 gimnazijos vardu. Neži
nojo kas yra Vasariol6! 
Jiems buvome pristatyti, 
kaip atvykę iš Vokietijos 
diplomatai. Ar ne juokinga! 

noma, nes su ruskiu rytinia
me fronte, bet saviškių tar
pe.

Taigi mielas Redaktoriau, 
Florida įdomus kraštas. 
Florida graži, nors kiek pri
artėjęs tropikinis klimatas, 
kiek vasarą karštoką, dau
giau ir drėgmės. Bet į Flori
dą traukia vyresniojo am
žiaus žmonės, kuriasi pra
leisti savo gyvenimo saulė
leidį ramiau, malonesniame 
klimate.

Šių metų žiema Floridoje 
padarė labai, labai didelių 
nuostolių.

Kai mes nusileidome kovo 
mėn. Daytona Beach, ne
galėjome net tos vietos at
pažinti. Kadangi čia žiemą 
vasarą žaliuodavo puiki, 
vešli augmenija, tais mėne
siais pražydėdavo daugybė 
gėlių, medelių ir miestas su 
apylinkėmis pasipuošdavo 
žiedais, tai teikdavo ypatin
go grožio.

Praėjusios žiemos šalčiai, 
nors tesitęsė keletą dienų, 
visiškai sunaikino jautresnę 
augmeniją, gėlynus, me
džius, apelsinų laukus. Ir 
dabar, kai keliauji miškais, 
gatvėmis, matai tik medžius 

- šmėklas. Taigi Floridos

Nuvykome prie Baltijos 
jūros. Suradome saulės 
aukso - gintaro. Jei ta jūra 
nebūtų buvusi Baltija, man 
ji būtų visai nemiela. Vakare 
jaunimas tikėjosi pasilinks
minti, pabendrauti, bet, 
deja, viskas užsibaigė 11 vai.

Palangoje aplankėme gin
taro muziejų, kuris yra labai 
įdomus. Ten buvo žaislų, 
padarytų iš gintaro ir viso
kiausių papuošalų. Labai 
gražūs Palangos atostogau
tojų namukai. Miestas ra
mus, tikra poilsio ir atostogų 
vieta. Daug statoma naujų 
pastatų. Lietuva vis didėja! 
Oras pablogėjo, net pradėjo 
snigti. Užlipau ir ant Birutės 
kalno, iš kur matėsi Baltija. 
Tai vis Lietuva, mūsų tėvų 
žemė! Kokia tu graži!

Važiuodami atgal trauki
nyje sutikome dainininką 
Vytautą Kernagį, Jis mums 
dainavo, o mes jam.

Daugiausia laiko pralei
dau Vilniuje. Apžiūrėjome 
visus muziejus, net nusibodo 
po muziejus slampinėti. Te
ko nueiti į Kauno artistų 
grupės ”rock opera” spek- 

•takfį: ’’Šiaurės Mergelė”. 
Pastatymas vyko Vilniaus 
naujuose operos rūmuose. 
Rūmai labai gražūs ir mo

vaizdą pakeitė šaltoji žie
mužė ir ilgokai truks, kol 
susigrąžinsime žydinčią ir 
žaliuo jančią aplinką.

Mielas Redaktoriau, būtų 
smagu, kad galėtumėte ir 
Jūs pasižvalgyti po Floridą, 
kuri labai įvairuoja savo kli
matu, augmenija ir grožiu. 
Gi mielų tėvynainių iš šiau
rės Florida laukia ir čia, 
ypač tokiose vietose, kaip 
St. Petersburgas, Miami, 
Juno Beach, Daytona Beach 
su svo plačiomis apylinkė
mis — Deltona — Palm 
Coast, Ormand Beach, Port 
Orange, Ponce Inlet susi
burs vis daugiau ir daugiau 
lietuvių, drauge įžiebdami ir 
kaitresnę ugnį visokeriopam 
lietuviškam gyvenimui.

Tad bendrai paėmus Flo
ridoje gyventi taip pat ne
nuobodu, tik kiekvienas turi 
surasti save ir pasirinkti to
kį gyvenimo būdą, kuris 
džiugintų ir pensininko die
nas.

Visiems mieliams MP 
skaitytojams mano geriausi 
linkėjimai iš saulėtos Flori
dos.

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis

dernūs. Spektaklyje žiūro
vai gražiai apsirengę.

Valgėme restoranuose. 
Aišku, tie restoranai, kur 
mus vedė, buvo labai geri 
tik padavėjos nemandagios; 
lyg policininkės labai griež
tos, be šypsenos veide.

Tai tokia mano Lietuva! 
Gamtos grožis mane suža
vėjo. Dabar suprantu kodėl 
mano tėveliai jos yra išsiilgę 
ir apie ją tiek daug kalba. 
Nusivyliau esama santvarka 
ir propaganda, kuri yra sle
gianti.

Patariu kiekvienam už
sienyje gyvenančiam jau- 
nuoliui-ei nuvykti į tėvelių 
gimtinę ir pačiam pamatyti 
ją. Dabar supratau, pama
čiusi Lietuvą, kad visi tie 
metai praleisti lietuviškoje 
mokykloje, lietuviškos or
ganizacijos ir bendrai lietu
viškame gyvenime ir veik
loje, buvo verti. Džiaugiuo
si, kad moku lietuviškai kal
bėti ir visas lietuviškas jau
nimas išeivijoje tūri nepasi
duoti ir kovoti dvasiškai ir 
fiziškai, kad Lietuva būtų 
išlaisvinta nuo raudonosios 
tarybinės vėliavos ir vietoj 
jos plėvesuotų visuose Lie
tuvos miestuose ir laukuose 
geltona, žalia ir raudona 
vėliava. Tik šiose spalvose 
lietuviui nušvis laisvė.

Pabaiga

6



Varžybos golfo laukuose

GOLFO PIRMENYBĖS 
PERTHE

Jau antri metai, kaip Ve
lykų švenčių metu Perthe 
rengiamos Australijos lietu
vių golfo žaidynės. Nekrei
piant dėmesio į didelius at
stumus pasiekti Vak. Aus
traliją, šiais metais mus ap
lankė jau didesnis svečių 
skaičius iš rytų, negu 
pernai, ir tikimės, kad kas
met tas skaičius vis didės ir 
žaidynės įgaus vis daugiau 
reikšmės lietuvių sporti
niam bendradarbiavime.

Svečiai pradėjo rinktis į 
Perthą jau kelias dienas 
prieš žaidynių pradžią, tai 
buvo progos beveik kasdien 
išbandyti vis skirtingus gol
fo laukus Pertho apylinkėse. 
0 tų laukų čia gana apstu.

Pirmenybių žaidynės vy
ko Velykų šeštadienį ir pir
madienį "lakes” golfo lau
kuose. Šiemet, kaip ir per
nai, vyrų ir moterų ’’gross” 
pirmenybes laimėjo canbe- 
riškiai Č. Žilinskas ir 0. Pil- 
kienė, o vyrų ’’net” laimėji
mą atsiekė pertiškis A. Da
na. Visi laimėtojai apdova
noti pereinamom taurėm ir

Geelongo-Melbourno golfininkai

KELIAIS SAKINIAIS
Motinos Dienos proga 

kalbame apie motinos įtaką 
šeimoje ir tautoje, išleidžia
ma iš akių, kad šeimoje tė
vas yra sprendžiamas fakto
rius. Gal ateity šitoji rolė 
pasikeis motinos naudai, vis 
tik tenka skaitytis ir su esa
mu laiku. Prisilaikant tradi
cinių pažiūrų iki šiolei pagal 
galiojančias pažiūras šeimo
je tėvas vis tiek turi spren
džiamąjį balsą, nors šeimoje 
motinos įtaka pagal turimus 
pavyzdžius daugeliu atvejų 
yra lemiama. Nežiūrint, ką 
tyrinėtojai ar sociologai 
skelbia, mus daugiau įtikina 
motina, besivadovaujanti 
savo intuicija, negu šaltais 
išskaičiavimais tėvas.

***

Mūsų kasdieninėje kalbo
je ir spaudoje kažkaip prigi
jęs žodis ’’įamžinti”, kuris iš 
tiesų nieko nereiškia, nes 
kasgi šiame pasaulyje yra 

pasižadėjo sekančiais metais 
vėl ginti savo titulus.

Kadangi šiais metais 
’’Anzac Day” buvo tuoj pat 
po Velykų, tai svečiai golfi
ninkai turėjo progos daly
vauti ir tradicinėse Pertho 
’’Tauro” runtynėse dėl tos 
dienos trofėjos. Pertho 
’’Tauras” turbūt yra vienin
telis lietuvių klubas Austra
lijoj, kuris per metus regu
liariai kas savaitę vykdo 
tarpusavio golfo žaidynes.

Paskutiniais keleriais 
metais golfo žaidimas labai 
iš-populiarėjo tarp Australi
jos lietuvių sporto veteranų. 
Šis žaidimas duoda progos 
susitikt seniem draugam, 
atnaujinti ir užmegsti nau
jas pažintis ne vien tik golfo 
laukuose, bet ir subuvi
muose po žaidynių. Šiemet 
tokie subuvimai buvo su
rengti pas V. ir D. Francus, 
V. ir E. Klimaičius, A. ir E. 
Čižeikas ir J. ir Z. Jasus.

Oficialus šių metų pirme
nybių užbaigimas buvo su
rengtas Pertho Lietuvių 
Centre Velykų pirmadinį. 
Kalbėjom, valgėm, šokom. 
Iki pasimatymo per sekan
čias Velykas. yj[.

amžino? Netgi kalnai vyks
tant kosminėms katastro
foms, nėra amžini, tai ką jau 
kalbėti apie žmogų ar jo 
darbūs. Sakoma įamžino sa
ve nuotraukose, paminkluo
se, knygose, plokštelėse ir 
pan. Net šiandie kai reikia 
žinių apie kokį nors jau 
pasižymėjusį asmenį, gyve
nusį mūsų tarpe, mažiau jų 
turime, negu apie kai ku
riuos asmenis ar įvykius, 
buvusius prieš šimtus metų. 
Tad nenoromis sukelia 
šypsnį visokie įamžinimai ar 
įsiamžinimai. Savu laiku pa
saulio galiūnai ar didieji 
stengėsi save ’’įamžinti” už
sakydami pas garsius meni
ninkus sau antkapius, port
retus, bet savo laiku ’ įsiam
žino” tik patys menininkai, 
kurių vardai paliko užsaky
tojų paminkliuose ar savo 
kūriniuose. Žmonių atliktieji 
darbai arba sukurti meno 
veikalai ilgam laikui išlieka

Pertho golfininkai su svečiais

VYTIS 31.5 - VARPAS 34

Gegužės 6 d., sekmadienį, 
Werribee golfo pievose, su
sitiko Geelongo Vyties ir 
Melbourno Varpo golfinin
kai išsiaiškinti, kam šiais 
metais teks globot Renatos 
Starinskienės prisiminimo 
skydą, kurį prieš 8 m. įstei
gė Vyties klubo garbės na
rys Vitas Brener ’’Maria- 
kas”. Po 6 metų ši trofeja 
pasiliko Geelongo Vyties 
nuosavybėj todėl, kad ją 
Geelongas laimėjo 5 kartus, 
o Varpas tik vieną. Kad būtų 
galima tęst toliau šias drau
giškas golfo žaidynes, naują 
skydą nupirko a.a. Renatos 
vyras, taip pat G.L.S.K. Vy
čio garbės ir ilgametis val
dybos narys Kaja Starins- 
kas.

Šiais metais po įtamptos 
kovos, jį laimėjo Melbourno 
Varpo golfo žaidėjai 34 - 31.5 
(buvo žaidžiama stableford). 
Individualiai geriausiai šią 
dieną sužaidė vytietis Edie 
Koszela, surinkęs 45 taškus, 
jis apie golfo lauką apėjo 76 
smūgiais, ’’jis žaidžia su 
handicap” 13. Iš Melbourno 
geriausiai pasirodė Varpo 
urmininkas Romas Ragaus

kas, surinkęs 42 taškus ”jo 
landicap” buvo 31. Arčiau
sia skylių kamuoliukus lai
mėjo G. Kucharski Geelong, 
R. Žilinskas Melbourne, G. 
Žemkalnis Melbourne ir J. 
Lapšys Geelong. Per pirmas 
9 skyles daugiausia taškų 
gavo E. Koszela Geelong 25, 
R. Ragauskas Melbourne 25.

Geelongo Vyčio žaidėjai 
tikisi atsirevanšuot, už šį 
pralaimėjimą, kada ateinan
tį pavasarį, vėl reiks žaist 
prieš Varpą dėl P. Šalkaus
ko ’’Melbourniškio” skydo, 
kuris per paskutinius 3 me
tus yra Vyčio globoj.

Vienas iš pralaimėjusių 

atminty, negu jų vardai įra
šyti popieriuje ar net ak
meny.

* ♦ ♦

Toli atsiliksi neskaitydamas 
Mūsų Pastogės

LIETUVIŲ KOMANDA
TREČIOJE VIETOJE

Plečiantis šachmatų veik
lai NSW valstijoje prieš ke
letą metų įsisteigė antra 
šachmatų veiklos organiza
cija Western Suburbs, kuri 
savo narių tarpe turi beveik 
visus vakarų priemiesčių 
šachmatininkus. Veiklą fi
nansiniai dosniai remia rū
kalų bendrovė, tuo nariai 
atleidžiami nuo mokesčių, o 
klubai apmoka komandų re
gistraciją.

Šių metų metiniame tur
nyre Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubą reprezenta
vo dvi komandos. Pirmoji 
aukščiausioje turnyrų kla
sėje pelnėsi trečią vietą. 
Antroji užėmė ketvirtą že
mesnėje grupėje.

Turnyro užbaigtuvės, žai
bo turnyras ir laimėtojams 
dovanų įteikimas pravestas 
Ryde — Eastwood klube.

Mūsų klubo nariui V. Au- 
gustinavičiui įteikta taurė 
už geriausius rezultatus, 
žaidžiusiam pirmoje koman
doje.

* * ♦
Australijoje lankėsi Ju

goslavijos tarptautinis 
šachmatų meisteris Z. Ilic 

.kuris aplankė daugelį klubų 

.duodamas simultanus ir 
skaitydamas teorijos pas
kaitas.

K: Kas yra 50 metrų ilgio 
ir minta kopūstais?

E: Eilė prie mėsinės So
vietų Sąjungoje.

Žaibo individualiniame 
turnyre kuriame dalyvavo 
56 žaidėjai taurės laimėtojas 
baigė trečioje vietoje.

LIETUVIŲ VIEŠAS
TURNYRAS

Dešimtį metų pravestas 
metinis reprezentacinis lie
tuvių viešas šachmatų tur
nyras išgarsino lietuvių 
vardą. Iš turnyro dalyvių 
australų susilaukėme padė
kos, ir gražių atsiliepimų. 
Kasmet dalyvaudavo gausus 
dalyvių skaičius. Atrodo, 
kad vienuoliktieji metai gali 
būti mūsų turnyrui pražū
tingi. Šachmatų klubas sto
koja lėšų išlaidom . pa
dengti kartu ir pasišventu
sių darbuotojų. Nesuradus, 
kas finansuos tolimesnę lie
tuvių šachmatų reprezenta
ciją, teks atsisakyti turnyrą 
tęsti.
V. PATAŠIAUS AUKŠTAS 

ĮVERTINIMAS

Naujame išleistame Aus
tralijos šachmatininkų įver
tinimo oficialiame sąraše 
mūsų iškiliausias šachmati
ninkas V. Patašius talpina
mas tarp geriausių su 2162 
taškų pajėgumo įvertinimu.

Antroje vietoje lietuvių 
tarpe seka R. Arlauskas 
2119, trečioje Dr. I. Venclo
vas ir ketvirtoje prof. A. 
Kabaila 2012.

TARPTAUTINĖJE 
ARENOJE

Jugoslavijoje ruošiamas 
keturių ratų šachmatų tur
nyras tarp 10 vakarų pasau
lio geriausių šachmatininkų 
ir Rusijos rinktinės. Turny
ras įvyks Belgrade birželio 
20 dieną ir baigsis per de
šimti dienų.

Panašus turnyras praves
tas 1970 metais baigėsi Ru
sijos rinktinės laimėjimu 
vieno taško skirtumu 204b 
vakarų pasaulio rezultatas 
19 Vz taško.
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Informacija
MELB. L.K. VALDYBOS 

RINKIMAI

Šiais metais pasibaigia 
trijų Klubo Valdybos narių 
kadencija ir bus renkami 
trys Valdybos nariai.

Suinteresuoti prašomi 
siūlyti kandidatus užpildant 
blankus ir pridedant jų 
trumpą biografiją. Blankus 
galima gauti pas baro vedėją 
A.P. Rakšteli, o užpildžius 
taip pat palikti pas jį.

Kandidatų siūlymo termi
nas baigiasi birželio 30 d.

P. Sungaila 
M.L.K. pirmininkas

S.L.K. BIBLIOTEKA 
PRANEŠA

Pranešame Sydnejaus 
lietuviams, kad , Klubo 
Biblioteka, skaudžiai pergy
venusi mirus jos vedėjui C. 
Liutikui, veikia ir toliau to
mis pat valandomis, t.y. 
sekmadieniais 1-4 vai., o 
reikalui esant pagal susita
rimą kreipiantis į Bronių 
Stašionį tel. 649 9062.

Kviečiame Sydnejaus lie
tuvius lankyti savąją biblio
teką, naudotis jos patarna
vimais, skaityti joje esančias 
knygas ir remti ją moraliai 
tuo įrodant, kad tai naudin
ga ir reikalinga lietuviškoji 
institucija, įsteigta mums 
patiems, kad neužmirštume 
savosios kalbos, literatūros, 
dainų, papročių, iškentėtų 
skausmų palikus tėvynę ir 
kitų tautinių apraiškų.

Taip pat norime pranešti, 
kad papildomai užsakyta 
buvusios Sibiro tremtinės E. 
Juciūtės knyga ’’Igarkos 
naujamiestis” ir kitų knygų, 
kurias greitu laiku tikimasi 
gauti.

Ta proga dėkojame bib
liotekos rėmėjams už aukas: 
T.V. Simniškiams $ 20,

VISUR VISAIP
SVEČIAI IŠ KANADOS

Birželio 8 d. Mūsų Pasto
gės redakcijoje lankėsi reti 
svečiai iš Montrealio (Kana
dos) Liudas Stankevičius ir 
jo žmona Valerija. Beatos
togaudami abu išmaišė visą 
Australiją nuomuotu auto
mobiliu nuo Sydnejaus iki 
Adelaidės. Pirmą kartą bū
dami Australijoje jie norėjo 
arčiau susipažinti su pačiu 
kraštu, bet taip pat rūpėjo 
susitikti, susipažinti ir su 
vietos lietuviais. Perkeliavę 
per Australiją svečiai susi
tiko daug senų pažįstamų, 
užmezgė najų pažinčių. Pas
kutinė stotis buvo Sydnejus, 
iš kur jie birželio 9 d. jau iš
sileido namo, Australijoje 
išbuvę virš poros savaičių.

Liudas ir Valerija gyvena 
Kandoje, Montrealyje gra
žiai įsikūrę ir išauginę šei
mą. Jis ten jau dvidešimt 
metų kaip lietuviško radijo 
Kusvalandžio vedėjas.

lontrealyje yra apie 10.000 
lietuvių, yra du liet, klubai, 
dvi parapijos, turi savo lie
tuvišką savaitraštį ’’Nepri
klausomą Lietuvą”, savo ra
dijo valandėlę. Tiesa, Kana
doje yra kiek kitaip su ra
diju: ten valdžia tokių pa
lankumų neparodo, kaip 
Australijoje, kur valdžia 
duoda stotį ir dar primoka 
darbuotojams. Kanadoje 
turi patys išsirūpinti stotį ir 
savo valandėlę išlaikyti. Tad

Mūsų Pastogė Nr. 23, 1984.6.18,

Griškaičiams ir kitiems au
kotojams smulkesnėmis au
komis.

Bibliotekoje priimama 
Mūsų Pastogės prenumera
ta bei aukos Australijos 
Lietuvių Fondui ir Vasario 
16-sios Gimnazijai. Be to 
pranešama, kad bibliotekoje 
gautos asmenų ir grupinės 
nuotraukos, kurios buvo pa
siųstos Australijos Lietuvių 
Metraščiui. Organizacijos ir 
asmenys, kurie buvo pa
siuntę nuotraukų Metraš
čiui, prašomi atsiimti.

Bibliotekos Vadovybė

Liepos mėnesį sueina 20 
metų sukaktis, kai Australi
joje sėkmingai lankėsi 
Amerikos lietuvių krepši
ninkų rinktinė, vadovauja
ma inž. Valdo Adamkaus. Ji 
žaidė ne tik su lietuviais, bet 
ir su žymiausiom Australijos 
krepšinio komandom išeida
ma laimėtoja. Jų atsiekimai 
sužadino didelio dėmesio 
australų sporto sluoksniuose 
ir plačiai pagarsino lietuvius 
visoje Australijoje. Po per
galių lietuvių komandai su
rengdavo iškilmingus priė
mimus miestų burmistrai, 

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia tradicinį

JONINIŲ BALIŲ
:r--' . . 7 ..'J • > . ■ ■■ o-.r

birželio 23 d. (šeštadienį) Lietuvių Namuose, 44-50 Errol St., North Melbourne
Pradžia 7 vai. vak. - >

Bilietų kaina $ 12 akmeniui ir $ 10 pensininkams ir besimokančiam jaunimui.
Gros gera muzika; bus skani vakarienė ir turtinga loterija.
Bilietai užsakomi pas p. V. Morkūnienę - tel. 523 5957 ir p. E. Šeikienę tel. 

277 1478.
Kviečiame visus iš arti ir iš toli ir tikim sulaukti.

ir radijo darbuotojams dar
bas nepavydėtinas, nes šalia 
tiesioginio darbo dar turi 
rūpintis radijo išlaikymo lė
šomis. Besikalbant užkliuvo 
ir jaunimas. Išgirdęs, kad 
Australijos jaunimas ge
rokai atitrūkęs nuo lietuvy
bės ir tik vienas kitas kalba 
pakenčiamai lietuviškai, 
svečias gerokai nusistebėjo, 
nes ten jaunoji karta visi 
kalba lietuviškai ir aktyviai 
dalyvauja visuomeninėje 
veikloje. Tiesa, yra ir mišrių 
šeimų, bet jų vaikai su labai 
retom išimtim irgi gražiai 
kalba lietuviškai ir plačiai 
reiškiasi lietuviškoje veiklo
je.

Svečiai ta proga apžiūrėjo 
Syd. Liet. Klubą (jie nieko 
panašaus Montrealyje netu
ri) ir su gerais linkėjimais 
išlydėti namo.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Sydnejuje 1941 m. didžių
jų trėmimų minėjimą birže
lio 10 d. surengė Tautos 
Fondo Atstovybė. Prieš piet 
atlaikytos iškilmingos pa
maldos Lidcombe, gi pats 
minėjimas pravestas 3 vai. 
Syd. Lietuvių Klube.

Gausiai susirinkus tautie
čiams minėjimas pradėtas 
prel. P. Butkaus invokacija. 
Minėjimą pravedė D. An- 
kienė, pakviesdama paskai
tai Vytautą Patašių, kuris 
suglaustoje kalboje priminė
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 7084414»

Birželio 23 d., šeštadienį,
JONINIŲ VAKARAS...

su įdomia ir tam vakarui skirta prog
rama.

Birželio 24 d., sekmadienį, 
TURGUS

Daug laimikių ir visokiausių įdomių 
naujovių.

Kiekvieną šeštadienio vakarą traukia
mas laimingojo klubo nario numeris. 
Numerio savininkas turi būti klube ir 
asmeniškai atsiimti laimėtą premiją 
per 5 minutes. Apie laimėjimo premi
jos dydį teiraukitės klube.

Kiekvieną trečiadienį skanus ir pigus jį 
valgis tarp 5.30 ir 8 vai. vak. 
smorgasbord 
kaina 3 doleriai asmeniui.

plačiai apie juos rašė didžioji 
spauda ir per radiją būdavo 
transliuojamos žaidynės. Ši
tą įvykį vertėtų tinkamai 
atžymėti.

* * *
Liepos 14 d. Australijos 

Paraplegic & Quadraplegic 
Sąjunga Syd. Liet. Klube 
rengia vakarą luošųjų nau
dai. Programoje šokiai, 
vakarienė ir egzotinė prog
rama. Dalyvaus ir lietuvaitė 
Lana Stasiūnaitytė, kandi
datė į luošųjų šalpos kara
lienes. Vakaro pradžią 7.30 
vai. vak. Įėjimas $ 9.

pačius trėmimus iš to pada
rydamas ir mus liečiančias 
išvadas. L

Sekė meninė programa. 
Minėjimo nuotaikai atitin
kančios poezijos skaitė Lana 
Stasiūnaitytė, Ričardas 
Červinas, Loreta Šarkaus- 
kaitė ir poetas Juozas Almis 
Jūragis paskaitė savos kū
rybos. Programa už baigta 
Dainos choro keliomis dai
nomis diriguojant B. Kiveriui 
.ir B.Aleknaitei.

Minėjimo proga T.F. 
Atstovybės pirm. prel. P. 
Butkus įteikė daugiausiai 
aukojusiems Tautos Fondui 
pažymėjimus - padėkos raš
tus. Juos gavo J. Sakalaus
kas, S. Jarembauskas, E. 
Rašimas, Jz. Ramanauskas, 
P. Sakalauskas, J. Čer
niauskas ir pats prel. P. 
Butkus, kuriam raštą įteikė 
T.F. A-bės narys Dr. B. 
Vingilis. Minėjimas užbaig
tas Tautos Himnu.

PADĖKA

Motinos Dienos proga 
Newcastle Apyl. Valdybos 
minėjime buvo pagerbtos 
amžiumi vyriausios motinos 
p.p. Barštienė ir 0. Leona
vičienė, apdovanotos gėlė
mis, už ką reiškiu didelę pa
dėką p.p. Birutei Zakaraus
kienei ir J. Zakarauskienei.

O. Leonavičienė

ŠAULIŲ BALIUS 
MELBOURNE

D.L.K. Vytenio šaulių 
kuopa rengia
ŠAULIŲ ŠVENTĖS BALIŲ 
liepos 7 d., šešt., 6.30 vai. 
vak. Melb. Lietuvių Namuo
se 44 Errol St., Nth Mel
bourne.

Bus idomi programa, ska
ni vakarienė, loterija. Įėji
mas $ 8 asmeniui.

Sekite skelbimus spaudo
je.

Valdyba

ŠEŠTINĖS
LIETUVIŲ SODYBOJE

Gegužės 31 d. Lietuvių 
Sodyboje Engadine susirin
ko gražus būrelis lietuvių 
išklausyti šeštinių dienos 
pamaldų, kurias atlaikė prel. 
P. Butkus ir pamokslą pa
sakė kun. P. Martuzas. Su
giedota šv. Marijos litanija.

Viešnių buvo iš Dainos 
choro ir pensininkų klubo, 
taip pat prisidėjo geri gies
mininkai iš pačių sodybiečių. 
Vaišių metu padainuota ir 
lietuviškų dainų.

Sodybietės ponios visus 
gerai vaišino, ypač daug pa
sidarbavo p. G. Stanevičienė 
ir p. Medelienė. Ačiū vi
soms.

Valdybos narė

mūsa Pastogė
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DĖMESIO!!!

LITUANISTINIAI 
KURSAI SYDNEJUJE 

PRAŠO KNYGŲ

Lituanistinių Kursų HSC 
mokiniams Sydnejuje bus 
reikalinga perskaityti kai 
kurias apysakas (short sto
ries) iš įvairių knygų. Dau
guma tų knygų buvo išleista 
prieš kelis, o kitos net prieš 
dvidešimt metų ir jų nebe
galima nusipirkti.

Programos ir Egzaminų 
Komitetas (N.S.W. Švietimo 
Ministerijos žinioje) labai 
prašo visus tautiečius per
žiūrėti savo knygų lentynas 
su lietuviškomis knygomis. 
Jei rasite pas save ką nors iš 
čia išvardintų knygų, prašau 
jas padovanoti Sydnejaus 
Lituanistiniams Kursams.

Ieškome šių knygų:
"Tremties Metai” Lietu

vių Rašytojų Metraštis, 
1947.

’’Sauja Derliaus”,
’’Bėgiai” K. Almenas, Ni

da, London 1965
’’Šilko Tinklai” A. Baronas.
’’Trisdešimt Istorijų Su

augusiems” A. Baronas.
"Šventadienis Už Miesto” 

M. Katiliškis, Terra, Chica
go, 1963

’’Angelai ir Nuodėmės” R. 
Spalis, Nida, London, 1963.

’’Rinktinės Novelės” R.
Spalis. }

’’Taikos Rytas” J. Gliaudą.
Dovanotas knygas prašo

me palikti Sydnejaus Lie
tuvių Klube, raštinėje, už
rašant ’’Sydnejaus Lituanis
tiniams; Kursams” ir pride
dant aukotojo vardą, pavar
dę ir telefoną. Norint šiuo 
reikalu susisiekti prašome 
skambinti: ' E. Jonaitienė 
telf. 869 1159 ar V. Kabai- 
lienė telf. 438 3931.

Su pagarba ir padėka iš 
anksto.

Sydnejaus Lituanistiniai 
Kursai
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