
Australian Lithuanian Weekly 
XXXV-ji metai Registered by Australia. Post Publication No NBH 0698 Kaina / Price 60 c- 9.7.1984 Nr. 26 (18451

SUDIE RAŠYTOJUI STEPUI ZOBARSKUI
Birželio 14 d. New Yorke 

mirė rašytojas, redaktorius 
ir leidėjas Stepas Zobars- 
kas, būdamas 73 metų am
žiaus. Ši žinia yra didelis 
smūgis visiems lietuviams, 
nes jo darbai siekė ne tik vi
sus lietuvius, bet ir toli už 
lietuviškų ribų.

Rašytoją Stepą Zobarską 
pirmiausia pažįstame kaip 
rašytoją, daug liet, knygų 
autorių, vėliau kaip redak
torių, kuris redagavo Rau
donojo Kryžiaus leidžiamą 
vaikams ir jaunimui žurnalą 
’’Žiburėlį”, kurį redagavo 
nuo 1934 iki 1944 metų (su 
bolševikinių vienerių 
metų pertrauka), suredaga
vo visą eilę viena tema ar 
žanru kolektyvinių knygų 
neprikl. Lietuvoje ir išeivi
joje.

Kaip rašytojas jis pirmoj 
vietoj išsikovojo sau vardą 
kaip jaunimo rašytojas. 
Nuolat bendravęs su jauni
mu ir vaikais Stepas Zo- 
barskas pirmąsias savos 
kūrybos beletristines kny
gas yra sukūręs jaunimui, 
kurios tinkamu laiku buvo 
pastebėtos ir aukštai įver
tintos (kelios jų atžymėtos 
attinkamomis premijomis). 
Iš jų pažymėtinos: ’’Gerasis 
aitvaras” (1933), ’’Ganyklų 
vaikai” (1934), ’’Anapus 
miško” (1936), ’’Paukščio li
kimas” (1937), ’’Brolių ieš
kotoja” (1938), ’’Per šaltį ir 
vėją” (1940) ir kt. Iš minėtų 
kai kurios pakartotos spe
cialiomis laidomis.

Išeivijoje jo išleistų kūri
nių pažymėtini: ’’Riestaūsio 
sūnus” (1946 Vokietijoje), 
’’Savame krašte” (1946 
Vokietijoje), ”Das Lied der 
Šensen” ir ’’The Makers of 
Gods” (pirmoji 1947 Vokie
tijoje, ir antroji 1961 USA).

Stepo Zobarsko novelės iš 
paskelbtų lietuvių spaudoje 

nuolat panaudojamos, įvai
riomis progomis ir kitatau
čių spaudoje vertimais, 
aukštai vertinamos.

Visuomeninėje - kultūri
nėje veikloje Stepo Zobars
ko įnašas irgi nemažesnis 
kaip ir literatūrinėje srityje. 
Dar nepriklausomoje Lietu
voje jis plačiai reiškėsi su 
jaunimu, ypač glaudžiame 
kontakte su Liet. Raudo- 
nuojumi Kryžiumi. Jis yra 
Raud. Kryžiaus narys, jo di
rektorius 1938-1939 m., pa
tarėjas US Komitete. Pa
kviestas redaguoti 
Raud. Kryžiaus leidžiamą 
žurnalą ’’Žiburėlį” jis šiose 
pareigose išbuvo iki bolše
vikų okupacijos 1940. Artė
jant antrai bolševikų okupa
cijai Stepas su šeima iš Lie
tuvos pasitraukė ir aktyviai 
reiškėsi lietuvių literatūri

ĮVYKIAI
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MPiF ŽURNALISTAS 
JUOZAS PRONSKUS

Gegužės 21 d. Kanadoje 
mirė žinomas žurnalistas, 
eilės knygų autorius Juozas' 
Pronskus, daugeliui žinomas 
slapyvardžiu ’’Aklas matė”. 
Kaip žurnalistas jis plačiai 
reiškėsi neprikl. Lietuvoje. 
Spaudoje pradėjęs rašyti 
dar 1912 m., neprikl. Lietu
voje išrinktas į steig. seimą. 
Dirbo ’’Lietuvos Aide”, 
’’Lietuvos Žiniose” redakci
jose ir eilėje kitų laikraščių, 
buvęs savanoris atvaduo
jant Klaipėdos kraštą.

Išeivijoje plačiai darbavo
si išeivių lietuvių spaudoje, 
Amerikoje darbavosi dien
raščio ’’Naujienų” redakci
joje, Lietuvoje redagavo 
dienraštį ’’Lietuvos žinios”, 
vėliau Kaipėdoje ’’Vakarus”. 
Kanadoje daug rašė ’’Nepri

niuose sluogsniuose Vokie
tijoje. Atvykęs į USA jis 
nenuleido rankų: drauge su 
poetu J. Aisčiu suredagavo 
ir išleido literatūrinį met
raštį ’’Gabiją”. Siekdamas 
praskinti kelius lietuvių 
literatūrai į platesnius van
denis jis ėmėsi iniciatyvos 
organizavo ir redagavo lite
ratūrinius leidinius, kaip 
’’Selected Lithuanian Short 
Stories”, išleido Dr. V. Ku
dirkos ’’Memoirs of Lithua
nian Bridge”, ’’Lithuanian 
Quartet”, ’’Lithuanian Folk 
Tales”. Per tuos veikalus ir 
savo asmenišką įtaką jis pa
siekė amerikiečių rašytojų 
sluogsnius ir jų moraliai pa
laikomas Stepas Zobarskas 
įsteigė New Yorke knygų 
leidyklą ’’Manyland”, kuri

Nukelta į 2 psl.

klausomoje Letuvoje”. Šalia 
publicistikos išleido feljeto
nų, buitinių istorijų, kelionių 
įspūdžių, kurie priartėja 
prie grožinės literatūros.

Patirta, kad- lietuvis 
mokslininkas Dr. P. Avižo
nis prez. R. Reagano pre
mija kaip mokslininkas ir 
mokslo srityje vadovas ap
dovanotas už nuopelnus 
mokslinėje srityje. Dr. P. 
Avižonis yra kompiuterių ir 
lazerio srities specialistas, 
ypač daug naujovių įvedęs 
erdvių tyrinėjimuose ir įne
šęs daug naujovių erdvėlai
vių išvystyme.

***
NSW valstijoje jau kelios 

savaitės vyksta kietas dis
putas su valstijos vyriausy-

A.a. rašytojas Stepas Zobarskas

be tarp gydytojų specialistų, 
ypač chirurgų, dėl jų prie
vartinio įjungimo į valstybės 
kontroliuojamą tarnybą. 
Gydytojų priešingas nusi
statymas paversti- gydyto
jus valstybės tarnautojais 
nepalaužė jų nusistatymo. 
Valstijos premjeras Mr. N. 
Wran yra padaręs nežymių 
nuolaidų bet disputas vyks
ta ir toliau su grėsme, kad 
valdiškos ligoninės galinčios 
likti be specialistų gydytojų, 
nors valstijos vyriausybė 
grasina samdyti jų vietoje 

užsieniečius gydytojus. Dis
putas tebetrunka. Atrodo, 
kad valstijos vyriausybė tu
rės nusileisti nepasiekus sa
vo tikslo - suvalstybinti gy
dytojus.

***
- Viktorijoje vėžio liga mirė 

valstybininkas liberalų poli
tikas Sir Phillip Lynch, bū
damas vos 50 m. amžiaus. 
Liberalų valdymo metu jis 
buvo pirmas kandidatas į 
lib. partijos vadus su gali
mybe būti fed. vyriausybės 
min. p-ku.

Dailininko K. Varnelio paveikslas LIETUVA
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Metraštį pasitinkant
Ką tik knygų rinkoje pa

sirodė seniai lauktas "Aus
tralijos Lietuvių Metraštis" 
antrasis tomas (pirmasis to
mas buvo išleistas 1962 m J. 
Jis buvo bendruomenės vy
riausių organų planuojamas 
dar nuo 1978 metų, tačiau 
dėl daugelio kliūčių jo išlei
dimas gerokai užtruko. Vis 
tik užsimotą darbą perėmus 
ryžtingam redaktoriui p. 
Viktorui Baltučiui ir jo su
darytai Metraščio redakci
nei Komisijai, kuri drauge 
apsiėmė ir Metraščio išleidi
mo darbą, kas įsipareigoju
siems užtruko virš dvejų 
su puse metų, jį pasigėrėti
nai atliko ir išleido 500 psl.
didelio formato veikalą, api
mantį Australijos lietuvių 
dvidešimties metų veiklą. 
Tai yra tikrai milžiniškos 
apimties darbas. Visą me
džiagą surinkti, apdoroti ir 
paruošti spaudai reikėjo ne 
vien tik idealistinio pasiau
kojimo, bet ir neišsemiamos 
kantrybės, besąlyginio pasi
aukojimo ir, aišku, nesu
skaičiuojamų darbo valandų. 
Šalia vyr. Metraščio redak
toriaus Viktoro Baltučio re
dakcinę komisiją sudarė: 
Izolda I. Davis, Jurgis Jana
vičius, Bronė Mockūnienė ir 
Pranas Pusdešris. Metraš
čiui iliustracijas paruošė 
Vytautas Vosylius. Spaudai 
tekstus surinko Aldona 
Jablonskienė Sydnejuje. 
Spausdino S.A. Print Co. 
Adelaidėje.

Be abejo, šį metraštį iš
leisti esmine dalimi padėjo 
visa Australijos lietuvių 
bendruomenė tiek patie
kiant metraštyje paskelbtą 
medžiagą, tiek ir kaupiant 
lėšas jo išleidimui. Tiesa, 
surinktų pinigų aukų ar iš 
anksto' apmokėtų prenume
ratų keliu toli gražu neužte
ko apmokėti išleidimo išlai
doms, ir čia labai svariai 
prisidėjo Australijos Lietu
vių Fondas, kuris šalia AL 
Bendruomenės taip pat 
skaitosi kaip Metraščio lei
dėjas.

Gal čia ne vieta suminėti 
visus Metraščio išleidimo

Mokslininkai
apskaičiuoja, kad pasaulyje 
per 24 valandas įvyksta apie 
200.000 audrų su žaibais ir 

perkūnijom.
Įsivaizduokime, kiek elekt
ros energijos išsilydo at
mosferoje! 

Mūsų Pastogė Nr. 26, 1984,7.9, psl. 2

iniciatorius, darbuotojus ir 
talkininkus (tikimasi, tas 
bus padaryta atitinkamu 
laiku ir atitinkamoje vieto
je), bet visų pirmiausia ten
ka su visais drauge pasi
džiaugti šiuo monumentaliu 
veikalu, ko neturi jokia kita 
Lietuvių Bendruomenė išei
vijoje. Tiesa, kažką pana
šaus turi išleidusi Kanados 
ir Didžiosios Britanijos lie
tuvių bendruomenės, tačiau 
visai kitokios apimties. Tuo 
tarpu Australijos Liet. 
Bendruomenė savo 35 veik
los metų apžvalginę enciklo
pediją jau turi išleidusi 
Metraščio forma dviejuose 
tomuose, iš kurių matosi, 
kad per tą palyginamai 
trumpą laiką skaičiais nedi
delė mūsų bendruomenė yra 
stebėtinai daug atsiekusi ir 
nuveikusi. Galbūt tūlam, 
žiūrinčiam tik iš vieno taško, 
atrodo tik menki, didesnio 
dėmesio neverti atsiekimai, 
tačiau žvelgiant į mūsų 
bendruomenės gyvenimą 
laiko ir erdvės matais plačiu, 
viską apimančiu žvilgsniu, 
Australijos lietuviai yra at
siekę ir padarę nepaprastai 
daug. Ir dar kas būtina at
siminti ir neišleisti iš akių: 
1947 metais čia atvykę be
veik nieko lietuviško šiame 
krašte nerado. Net pats lie
tuvio ar Lietuvos vardas 
šios šalies žmonėms buvo 
beveik negirdėtas ir nežino
mas. Gi po keturiasdešimt 
metų išvystėme plačiašakę 
lietuvišką visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą, iš mūsų 
darbų išaugę neišdildomi 
lietuvių buvimo paminklai, 
lietuvio vardas ir lietuviškos 
problemos žinomos ir svars-
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tarp visos eilės kitataučių 
veikalų išleido ir virš 20 lie
tuviškų veikalų. Šiame jo 
dideliame užsimojime ypač 
talkino jo duktė Nijolė Zo- 
barskaitė, kuri kaip kvalifi
kuota vertėja ir pati literatė 
talkino savo pastangomis ir 
vertimais leidyklai. ”Many- 
lands” yra tvirtai įsipilieti- 
nusi USA knygų laidimo pa
saulyje.

A.a. Stepą Zobarską pir
mą kartą susitikau 1938 m. 
"Žiburėlio” redakcijoje 

pakviestas at
vykau atsiimti man skirto 
honoraro už ’’Žiburėlyje” 
paskelbtą neatsimenu kokį 
rašinėlį. Nors po to mudvie
jų ryšiai nenutrūko, tačiau 
asmeniškai antrą kartą 
susitikome tik 1978 m. New 
Yorke. Pasirodo, kad jis visą 
laiką sekęs mano literatūri
nius ir visuomeniškai kultū
rinius pasireiškimus ne 
kartą laiškais skatinęs ne
nuleisti rankų.

A.a. S. Zobarską kaip li
teratą ir visuomeninę - kul
tūrinę asmenybę, davusią ir 
padėjusią stiprius pagrindus 
mūsų tolimesnei kultūrinei 
veiklai, vertinu labai aukštai 

tomos ne tik parlamentuose, 
bet ir visų stadijų mokyklo
se, mūsų pačių žmonės jau 
įkopę į tokias politines bei 
mokslines viršūnes, apie 
kurias pradžioje net nedrį- 
some sapnuoti. Tai mūsų di
delio darbštumo pasiaukoji
mo ir besąlyginio idealizmo 
vaisius. Sunku iš savaitinių 
laikraštinių kronikų bend
resni veiklos vaizdą susida
ryti, bet paėmus į rankas 
tokį kondensuotos apimties 
veikalą kaip . Metraštis, 
kiekvienam plačiai atsiveria 
akys ir iš čia jis pamato daug 
daugiau, ko anksčiau gal ne
buvo ir pastebėjęs.

Nesileidžiant šioje vietoje 
į ką tik išleistojo Metraščio 
detalinę analizę, bendrai 
drauge su visais tenka pasi
džiaugti ir pasigėrėti mūsų 
visų vieningos veiklos atsie- 
kimais ir konkrečiais vai
siais, apie ką byloja patsai 
Metraštis. Jį vartydamas ir
skaitydamas beveik kiek
vienas Australijos lietuvis 
pajus, kad jame sudėta ne 
tik to ar ano poreiškiai, bet 
kiekvieno iš mūsų pozityvūs 
įnašai į bendrą lietuvišką 
aruodą, kas ir sudaro visą 
mūsų veiklą ir atsiekimus, 
kuo pagrįstai galime ir patys 
pasigėrėti, ir prieš kitus pa
sididžiuoti.

Reikšdami dėkingumą šio 
Metraščio leidėjams, redak
toriams ir visiems darbuo
tojams, drįstum visus para
ginti ir tarti Martyno Maž
vydo žodžiais: "Imkit mane 
ir skaitykit ir skaitydami 
permanykit!" O skaitymo 
yra jame apsčiai, juo labiau 
permanymo, nes Metraštyje 
sukaupti faktai patys neat
sirado, o reikėjo juos mums 
patiems sukurti ir įgyven
dinti.

(v.k.)

ir tikiu, kad jo įnašas į lie
tuvių kultūros istoriją ilgam 
išliks labai vertingas. Kaip 
plunksnos kolegą ir asme
nišką bičiulį nuolat su dė
kingumu jį prisiminsiu, ku
ris suprato mano padėtį ir 
nuolat laiškais krizių mo
mentais mane stiprindavo.

Atsisveikindami su Stepu 
Zobarsku atsisveikiname ne 
tik kaip su literatūrine as
menybe, kultūrininku - vi
suomenininku, ne vien tik 
kaip plačiai pasidarbavusiu 
lietuviu patriotu, kuris mo
kėjo lietuviams pasitarnauti 
tiek nepriklausomoje Lietu
voje, tiek ir išeivijoje, lygiai 
atsisveikiname ir asmeniš
kai, kaip ir su artimiausiu 
bičiuliu, kuris visados su ki
tu ieškojo ir dažniausiai at
rado šiltą kontaktą ir ryšį 

ir kiekviena proga 
stengėsi jam prieinamomis 

priemonėmis pagelbėti.

V.K.)

*
ALB METRAŠTIS - MŪSŲ NUEITAS KELIAS.

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas:

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

ii
! AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
j 50 Erroi Street,
• North Melbourne. Victoria
i
; A.L. Fondo Valdyba

ALB Metraščio sulaukus
Seniai lauktas ALB ’’Met

raščio” II tomas jau at
spausdinta ir kelių savaičių 
laikotarpy bus išdalintas vi
siems prenumeratoriams. 
Knyga turi apie 500 pusla
pių, gausiai iliustruota ir 
skoningai išleista. Formatas 
ir įrišimas kietais viršeliais 
toks pats, kaip ir pirmojo 
Metraščio. Metraščio kaina 
30 dolerių ir Sydnejaus lie
tuviai jį jau gali gauti Lietu
vių Klube pas p. B. Stašionį, 
bibliotekos vedėją. Kitose 
vietovėse knyga bus gauna
ma po kelių savaičių. Į Met
raščio pristatymą Melbour
ne ir Adelaidėje važiuoja 
Krašto Valdybos pirminin
kas V. Bukevičius ir Met
raščio vyr. redaktorius p. V. 
Baltutis. Ta proga Kr. V-bos 
pirmininkas duos ir trumpą 
Krašto Valdybos veiklos 
pranešimą.

Knygos surinkimas ir iš
leidimas buvo labai didelis 
darbas, kurį pavyzdingai at
liko Metraščio Redakcinė 
Komisija: Viktoras Baltutis - 
vyriausias redaktorius ir 
jam talkininkavo Isolda L 
Davis, B. Mockūnienė, J. 
Jonavičius, P. Pusdešris ir 
V. Vosylius. Metraščio me
džiagą perrašė Genovaitė 
Straukienė, o ją surinko 
’’Mūsų Pastogės” spaustu
vėje niekuomet nenuilstanti 
sydnejiškė Aldona Jablons
kienė. Prie darbo prisidėjo 
ir daugelis kitų. Visiems 
tiems pasišventusiems dar
buotojams nuoširdus visos 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės AČIŪ.

Didžiausią padėką paro
dysime Metraščio Redakci
nei Komisijai ir Leidėjams 
įsigydami Metraštį.

Išleidimas tokios monu- 
mentalinės knygos būtų ne
įmanomas be finansinės pa
ramos Australijos Lietuvių 
Fondo, kuris kartu su Kraš
to Valdyba yra Metraščio 
leidėjai. Padėka priklauso 
garbės prenumeratoriams ir 
prenumeratoriams, kurie tą 
knygą užsisakė iš anksto.

Knyga vaizduoja mūsų 
bendruomenės ir įvairių or
ganizacijų gyvenimą api
mantį periodą nuo 1961 iki 
1982 metų. Ypatingai surin
kimo darbas buvo labai sun

kus, nes reikėjo patikslinti, 
papildyti ar sutrumpinti 
įvairių autorių aprašymus, 
kad suderinus juos prie 
Metraščio — kronikinio sti
liaus. Visos tos kliūtys buvo 
nugalėtos ir išleista knyga 
įamžino mūsų Bendruome
nės gyvenimą ne tik mums, 
bet ir po mūsų ateinančioms 
kartoms.

Labai sveikintinas yra 
angliškas skyrius, kuris 
duoda trumpus Lietuvos 
istorijos metmenis, supažin
dina su Australijos Lietuvių 
Bendruomene ir jos'>struk-- 
tūra ir Bendruomenės pasi
reiškimą Australijos gyve
nime.

Taip kaip ir kiekviena 
knyga taip ir Metraštis ne
apsieis be kritikos, bet rei
kia atsiminti, kad tik tas ne
klysta, kas nedirba.

Metraščio išleidimas pa
rodo ir mūsų broliams Lie
tuvoje, kad Australijos Lie
tuvių Bendruomenė ir po 40 
metų pasitraukimo iš Lietu
vos yra gyva, veikli ir nenu- 
tautėjusi kaip kad sovietų 
propoganda nori mus at
vaizduoti. Dideliam sovietų 
pykčiui, mūsų Bendruome
nės pagrindiniai tikslai 
skelbti pasauliui sovietines 
niekšybes, mūsų tautos 
rusifikaciją, trėmimus, reli
ginį persekiojimą, trūkumą 
politinės ir žodžio laisvės ir 
reikalauti laisvės Lietuvai 
nepasibaigs su mūsų gene
racija, bet bus tęsiama mūsų 
ateinančių kartų.

Krašto Valdyba neturi jo
kios abejonės, kad ir vėl po 
tam tikro laikotarpio pasi
rodys kiti Metraščiai, lei
džiami tokių pat pasišventė
lių, kaip ir šio Metraščio 
darbuotojai.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas

Ateinančių metų lapkričio 
29-30 d.d. Čikagos Jaunimo 
centre numatomas laisvojo 
pasaulio lietuvių penktasis 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumas. Iš ankstesnių tokių 
simpoziumų jautėme, kiek 
jie yra reikšmingi visai Lie
tuvių Bendruomenei. Jame 
dalyvauja iš viso pasaulio 
lietuviai mokslininkai profe
sionalai specialistai ir turį 
didelės įtakos mūsų visuo
meniniame ir politiniame 
gyvenime.
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P A V A SARIS EUROPOJE
, LAIŠKAS IŠ EUROPOS
Rašo Aleksandra Vingienė Tęsinys

Traukiniai nepaprastai pa
togūs, švarūs ir visada laiku. 
Gelžkelio tarnautojas, tai 
tikras gelžkelio tarnautojas. 
Su savo stora knyga, kurioje 
yra laikas kiekvieno Vokie
tijos traukinio... raudona 
juosta per petį, raudona ke
pure, autoritetas ir meile 
savo darbui spinduliuoja iš 
jo balso.

Nežinau kaip, bet patai
kiau tokiais šventais metais 
atvažiuoti į Europą, kada 
šventėme Romoje šv. Kazi
miero jubiliejų, o bavarai 
turi savo Oberamergauer 
Passion Spiele. Jie vis būna 
kas 10-ti metai, bet šįmet 
sueina 350 m. nuo pirmo pa
statymo 1634 m. kai Euro
poje siautė maras ir pusei 
kaimo gyventojų išmirus, jie 
prižadėjo Dievui, kad kas 10 
m. eis kryžiaus kelius. Ma
ras liovėsi ir nuo to laiko jie 
savo pasižadėjimą pildo su 
mažais istorinės eigos su
trukdymais, kap pav. abu 
pasauliniai karai. Reguliarūs 
pastatymai pradėti 1950 m. 
Visi žinom, kad bavarai labai 
moka pinigėlį daryti ir jį 
myli. Kai žmonės pradėjo jų 
Passionspiele, bavarišku 
Disneyland vadinti, jiems 
labai nepatinka. Bet taip 
yra. Stadionas sutalpina 
4500 žiūrovų (beveik 90% 
amerikonai). Vidurkis bilie
to kainos DM 100. Penki 
spektakliai per savaitę. Tę
siasi 20 savaičių.. Grubiai 
apskaičiavus išeina 36 mili
jonai DM. O per šiuos 10 
metų turės net tris sezonus: '■ 
1980,1984 ir 1990. Buvo įdo
mu pamatyti. Aš, kaip teat
ro mėgėja, pagalvojau, gal ir 
mes galim ką nors panašaus 
padaryti?? Bet pirmiausia 
visi vyrai jau prieš metus 
turi auginti barzdas, akto
riai tegali būti tik Ober- 
amergau gimę ir 20 m. 
išgyvenę. Jei jie pamato, 
kad kas turi gerą balsą, tai 
siunčia į dainavimo mokyk
lą, taip pat ir su instrumen
tais, nes orkestras susideda 
iš 65 žmonių. Pagrindines 
roles vaidina 125 piliečiai, 
choras 48, ir apie 800 minios: 
vaikai, seni, jauni... Iš viso 
su vaidinimu yra surišti 
1200 gyventojų, įskaitant 
valytojus tvarkytojus, kur 
už scenos dirba. O tai jau di
delė minia žmonių. Nema
nau, kad mes Sydney tiek 
sugaubtume. O jei dar? — 
tai nebeliktų žiūrovų...

Milžiniškas biznis surištas 
su tuo spektakliu. O jei no
rėtum žmogus taip sau iš 
ryto atvažiuoti mašina, pa
žiūrėti abi dalis (viena prieš 
piet, antra po piet) ir vakare 
išvažiuoti toliau. Ne, ne, ne, 
taip neinasi. Bilietą galima 
gauti, tik jei nakvoji ir val
gai 2 naktis mažiausiai. Juk 
turi antra tiek uždirbti ir tie, 
kurie pačiame vaidinime ne
dalyvauja! Būna ir proble
mų. Pav. mūsų pensione už
sikimšo pirmam aukšte gera 
vietelė, tai ir buvo užrakin
ta, nes šaltkalvis vaidina šv. 
Jokūbą. Vakare, šv. Petras 
servuoja Wienerschnitzel su 
KnoedelL. O kur dar tos su
venyrų krautuvės!. Kas 
antros durys! Patsai 'mies
telis turi 5000 gyventojų, tai 
procentualiai imant, labai 
talentingi žmonės... beveik 
kiekvienas yra dievdirbys, 
medžio drožinėtojas, namų 
dažytojas, bet ne šiaip na
mus dažyti, bet piešti viso
kiausių temų (daugiausia 

šventų) paveikslus ant 
sienų. Pačiam kaimelyje ne
simatė nei vienos iškalbos, 
’’Metzger.ef’ ar ’’Baekerei”.

Viskas labai diskrečiai, 
Kad tik nesikirstų su kaime
lio šventumo idėja. Tie, ku
rie vaidina Jėzų, Mariją ir 
Judą, laikomi per jų visą 
gyvenimą didelėje pagarbo
je. Šįmet Jėzų vaidna Rudolf 
Zwink (agronomijos studen
tas) ir Max Jablonski (nela
bai bavariška pavardė?), 
Mariją - gailestingoji sesuo 
ir Judą dievdirbys, medžio 
drožinėtojas. Visur jutosi 
amateurizmas, bet Judas 
buvo labai geras, beveik 
profesionalas. Visų pagrin
dinių aktorių yra po du, nes 
jei kas atsitiktų vistiek 
’’Show must go on...”

Dail. D. Cibas DUONA (medžio raižinys)

ŠERMUKŠNIŲ
Stepas Zobarskas

Kitais atvejais išpuikę 
Kurklių šokėjai būtų atėmę 
iš Rimo panelę, o jį patį iš
metę pro duris lauk. Jis gi 
tebebuvo šešiolikos metų 
vyrukas, ir jam ne vieta 
maišytis tarp suaugusių ka
valierių, avinčių aukštais 
auliniais batais ir šokančių 
su gražiom mergaitėm. Ta
čiau šiąnakt Rimas jautėsi 
drąsiai. Jaunoji buvo jo se
serėčia, jis pats — jos pa
jaunys. Kas bebūtų išdrįsęs 
pakelti ranką prieš šio va
karo karalienės artimą gi
minaitį?

Birutė, Rimo pamergė, 
kad ir nedaug už jį vyresnė, 
bet atrodė tikra panelė, 
pranašesnė už visas kitas 
pusmerges. Jos akys buvo 
didelės ir mėlynos, plaukai 
geltoni ir įmantriai sugar- 
banuoti. Ties ružavos šilki
nės suknios decolte, visiškai 
prie širdies, ji turėjo prisi
segusi dirbtinę raudoną rožę 
kuri taip nuostabiai derinosi 
su jos lūpomis ir atrodė to
kia gyva, lyg, rodos, šian
dien seklyčios palangėje iš
augusi ir tarp sniego pusnių 
visu buinumu pražydusi. Vi
są vakarą ji sėdėjo su Rimu 
už stalo, žibalinės lempos 
spindulių apšviesta, ir ste
bėjo šokėjus, kurie savo 
merginas tarpais taip aukš
tai iškeldavo, kad jų sijonai 
išsipūsdavo virš jų galvų 
kaip parašiutai.

Visas spektaklis prasidėjo 
su Jėzaus įžengimu į Jeru
zalę ir baigėsi jo mirtim ant 
kryžiaus ir prisikėlimu. Įs
pūdingiausios scenos tai 
masinės, kai jis ant asiliuko 
atjojo į Jeruzalę, ir masinė 
scena, kai nuteisiamas mirti. 
Scena didžiulė, kad net ro
mėnų kareiviai ant arklių 
tvarkė minią, kuri šaukė 
”Zum Kreuz, zum Kreuz, 
zumKreuz”. Pradėjo skam
bėti, kaip ’’Sieg Heil, Sieg 
Heil...” Nebe reikalo žydai 
pareiškė protestą. Buvo 
keitimų teksto ir 1983 me
tais ekumeninis komitetas 
vokiečių vyskupų konferen
cijoje priėmė dabartinį 
tekstą.

Bavarui kalbėti hoch- 
deutch yra nepaprastai sun-

Rimas jautėsi laimingas, 
galėdamas uždėti delną ant 
Birutės rankos ir mėgautis 
palaiminga šilima, plaukian
čia tiesiai į širdį. Ligi šio va
karo jis tiktai knygose buvo 
apie tai skaitęs, ką dabar 
pats juto visu kūnu ir krau
ju-

Muzika, valandėlei atsi
kvėpus, iš naujo uždrožė.

— Kad tu, vaikine, elgies 
su pamergiuku, kaip koks 
klebonas su gaspadine: nei 
pats jos šokini, nei kitam 
pasiūlai išvesti.

Rimas pakėlė galvą. Prie
šais jį stovėjau aukštas, pe
tingas bernas, ant kaktos 
užkritusiais rudais plaukais., į 
šalį nusisukusiu kaklaraiš
čiu, primerktomis pajuodu
sio vario akimis, didele, 
knerpta nosim. Iš burnos 
dvokė alum ir degtine. Kol 
Rimas ieškojo žodžių įsibro
vėliui atsikirsti, rudaplaukis 
jau traukė Birutę iš užusta
lės, Toji net nesipriešino, 

/"davėsi išvedama kaip avelė.
Apstulbęs žiūrėjo Rimas į 

Birutę, kuri tolinosi nuo jo, 
truputį banguodama į šalis. 
Jos kojos buvo mažytės, pa
čios mažiausios iš visų šokė
jų, o jos batukai blizgėjo 
kaip stikliniai. Berno batai 
buvo stambūs, susiraukš
lėję, sakytum, pasiruošę su
trypti į pelenus viską, kas 
tik pasipainios skersai kelią.

Muzikantai užtrenkė pilnu 

ku, kaip jis besistengtų. Ir 
tikrai, kartais taip juokingai 
skambėdavo bavariška tar
mė. Bet amerikonams yra 
vertimai. Knygutės (DM 5) 
beveik į kiekvieną Europos 
kalbą išversta. Žinoma, pra
dėjo lyti ir šalta, tai galima 
buvo išsinuomuoti dekius 
(akrilinius) už DM 5 dienai. 
Krautuvėje tas dėkis DM 
15... Tris dienas lyja, ir jis 
jau turi tą dekį veltui. Ir taip 
tas biznis, kur tik pasisuki.

Neblogiau ir su italais, 
ypač florentiniečiais. Nebe 
reikalo Medici šeima pasi
darė karališka, o buvo pirk
liai. Kur buvau, vis buvo kas 
specialaus apie Raphaelį. 
Romoje, atvažiavus į Flo
renciją ir vėl. Nors 500 metų 
nuo jo gimimo pernai buvo, 
bet kodėl nepratęsti? Tema 
Florencijoje yra: "Raphaelis 
ir Florencija”. Ką jie padarė. 
Surinko visus Raphaelio pa
veikslus iš Pitti, Uffici gale
rijų ir padarė specialią pa
rodą. Lankant tuos muzie
jus, pamatai ir tuos pa
veikslus sumokėdamas už 
įėjimą, kuris yra labai pa-

DAR VIENAS SRAIGTAS 
GELEŽINĖJE

UŽDANGOJE

Melbourne dienraštis 
’’The Age" tokia antrašte 
birželio 15 d. paskelbė infor
macinę žinią, kad Sov. Są
jungoje išleistas naujas 
įstatymas, pagal kurį to 
krašto piliečiai rizikuoja 
sunkiomis bausmėmis už tai, 
jeigu jie be oficialaus leidi
mo suteiks prieglaudą, 
transportą arba kitokius pa
tarnavimus užsieniečiams. 
Tai pastangos atriboti so
vietų piliečius ir pastoti ke
lią jų susitikimams su bet 
kokiais užsieniečiais. Tas 
įstatymas įsigalioja nuo šių 
metų liepos 1 dienos. Pagal 
tą įstatymą sovietų pilietis, 

UOGOS

tempu.
Birutė uždėjo vieną ranką 

ant berno peties, o kitą pri
spaudė prie jo nugaros. Iš 
karto jie mynė žingsnį po 
žingsnio, ilgainiui tempas 
didėjo. Dar valandėlė, ir jie 
taip pašėlusiai ėmė sukti, 
kad Rimas vos bespėjo su
gaudyti akimis jos kojas.

Rimui kraujas ėmė veržtis 
smilkiniuose. Jis pakėlė 
stikliuką su gėrimu, kuris 
pusę vakaro išstovėjo prie
šais jį neišgertas, ir vienu 

•ypu nurijo. Po to prisipylė 
antrą — ir tą išmaukė iki 
dugno. O rudaplaukis vis te
bešoko. Staiga jis iškėlė Bi
rutę virš galvos ir ėmė sukti 
ją kaip malūnas sparną. 
Mergaitė krykštė, pradėjo 
kumščiais mušti berną per 
pečius ir sprandą, tai vėl 
stengėsi sugriebti suknios 
padelkas ir laikyti suspau
dus tarp kelių. Rudaplaukis 
nė negalvojo sustoti. Kiti 
šokėjai išsisklaidė pasie
niais, užleisdami įsismagi
nusiai porai daugiau vietos.

— Smagiau! Greičiau! 
Aukščiau! — šaukė balsai iš 
visų pusių.

Rimas pasijuto, lyg jo pa
mergė būtų patekusi į liūtų 
narvą. Praėjo amžius, kol 
sustojo muzika ir rudaplau
kis nuleido Birutę žemyn. 
Kad ir vos bepastovėdamas 
ant kojų, jis vis dar mėgino 
laikyti savo gražuolę už lie- 

brangęs. Bet negi neisi 
Raphaelio pamatyti? Ir vėl 
ekstra už įėjimą mokėti, taip 
jie iš tavęs paima du kartus. 
Kad dar būtų paveikslai su- 
skolinti, sakykim, iš kitų 
valstybių muziejų, bet ne, 
čia pat iš Florencijos paim
ti... Venecijoje kiek kukliau. 
Gallerie dell’Accademia di 
Venecia suruošė Disegni 
umbri II ’’Libretto di Raffa- 
ello”. Turbūt, pati įdomiau
sia, jei taip galima pasakyti 
apie Raphaeli, buvo vistik 
Florencijoje.

Įdomu Europoje, nes vis 
kas nors kur nors vyksta. 
Grįžus į Londoną stebėjau 
visą dieną D—Day iškilmes 
Normandijoje. Mondale 
neturi jokio šanso būti iš
rinktas prezidentu... Vėl 
Londone vyksta Economic 
Summit. Daug propogandos 
Europos Parlamento rinki
mams birželio 14. Bet jiems 
labai sunkiai sekasi, nes iki 
kelių įklimpę į sviestą...

Sekantis laiškas bus iš 
Cleveland©.

Aleksandra Vingienė 

užsieniečiui suteikęs prieg
laudą savo bute ar suteikęs 
transporto priemones jam 
judėti, gali būti apkaltintas 
kriminaliniu nusikaltimu. 
Tokie valstybei nepagei
dautini sovietų piliečių san
tykiai su užsieniečiais nesi
baigia tik administracine 
bauda, bet jie gajioja kaip 
juoda dėmė ir juo nepatiki
mumas ir ateityje, kas be 
abejo pastoja kelią pakilti 
aukščiau profesinėje ar vi
suomeninėje karjeroje.

KRITIKOS REIKŠMĖ

Tik kritika galima pakirsti 
pačias šaknis materializmo, 
fatalizmo, ateizmo, fana
tizmo ir prietarų, kurie gali 
tapti visiems žalingi, o taip 
pat idealizmo ir skepticizmo, 
kurie labiau pavojingi mo
kykloms ir vargu ar gali pap
listi visuomenėje.

Imanuelis Kantas

mens, bet toji vikriai išsisu
ko iš jo glėbio ir nuskubėjo 
atgal pas savo pajaunį.

Kažkas iš vestuvininkų 
sušuko:

— Užtraukim apie jauną
jį

Stiprūs ir aiškūs balsai 
suūžė seklyčioje:

Reiks tau vyras girtas vest 
Ir jo pypkė rankoj nešt. 
Verksi, mergele, 
Verks tavo širdelė.

— Tai ir prisišokau! — Bi
rutė dar pataisė į šalį sukry
pusią dirbtinę rožę ir atsisė
do į savo vietą. Rimo krau
jas užvirė visame kūne. Ma
nė, kad sugrįš apsiverkus, 
ar bent jau suglumus. Dabar 
gi atrodo, kad ji grįžo lai
minga, nors ir pailsus kaip 
viščiukas. Nebetardamas nė 
žodžio, Rimas nusigrįžo nuo 
jos, sustojo ties langu ir žiū
rėjo į sniego pusnis, kurios 
tęsėsi palei sodo tvorą kaip 
pajūrio kopos.

Reiks tau vyras nurėdyt 
Ir į lovą paguldyt.
Verksi, mergele, 
Verks tavo širdelė.

Sėdėdama viena, Birutė 
atsilaužė riekutę pyrago, ir 
ėmė kramtyti. Paskui pri-
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Namie ir svetur
ADELAIDE

PENSININKŲ 
SUBUVIMAS

Neseniai susiorganizavę 
pensininkaineausivylė savo 
išrinktąja klubo valdyba, 
kuri aną ketvirtadienį su
ruošė savo nariams ir sve
čiams gražų subuvimą su iš
kilmingais pietumis ir prog
rama.

Prie trimis eilėmis per 
Liet. Namų salę susėdo virš 
80 dalyvių. Visus juos 
pasveikino klubo pirm. K. 
Kaminskas. Vaišių stalus 
palaimino kun. P. Vaseris. 
Vaišių metu prisiminti am
žinybėn iškeliavę tautiečiai, 
o vėliau sugiedota ’’Ilgiausių 
metų” ir gyviesiems.

Programą pravedė V. Vo
sylius tarp rimtų žodžių pa
barstęs ir sąmojaus.

Meninėje programoje K. 
Vanagienė padeklamavo B. 
Brazdžionio poezijos, E. 
Dainienė ir savos kūrybos. 
Tad pobūvy dominavo poe
tinės nuotaikos. Tačiau 
programos viršūnę sudarė 
moterų sekstetas, paruoštas 
Genovaitės Vasiliauskienės. 
Sekstetą sudarė N. Umerie- 
nė, J. Maželienė, K. Vana- 
fienė, A. Urnevičienė, J.

erelienė, A. Kaminskienė. 
Padainuota trys dainos, kas 
klausytojams taip patiko, 
kad išreikalauta dar vienos. 
Dainininkėms akomponavo 
kun. Dr. A. Savickas.

Užbaigai J. Stepanas pa
kalbėjo apie tarpusavius 
santykius pristatydamas 
skirtingų žmonių charakte
rius. Tokių minčių pagvilde- 
nimas yra labai naudingas, 
nes vyresnio amžiaus asme
nys dažnai pasireiškia savo 
netolerantiškumu. Gaila, di
delėj auditorijoj ne visi ga
lėjo gerai išgirsti, ką prele
gentas pasakė. Tokiais at
vejais tiktų naudotis mikro
fonais. Bendrai, pobūvis 
praėjo puikioj nuotaikoj, o 
taip pat ir vaišės, kurios 
buvo gausios ir skoningai 
paruoštos. Toks didelis da
lyvių skaičius parodo, kad 
mūsų vyresnio amžiaus 
žmonės nesitenkina uždaru 
gyvenimu, bet mielai ateina 
į tokius platesnio masto pa
bendravimus. Subuvimas 
užtruko virš trejeto valan
dų.

Pensininkas

ADELAIDĖS
SPORTININKŲ METINIS 

BALIUS

Teko nugirsti, kad birželio 
23 d. įvykęs Adelaidės LSK 
Vyčio tradicinis vardinių 
balius prašoko visas rengėjų 
viltis. Į Lietuvių Namus su
plaukę svečiai užpildė salę ir

Nors spinduliuojantis ap
šildymas skaitomas labai 
moderniu, bet toks apšildy
mo būdas jau buvo žinomas 
ir naudojamas dar senovės 
Romoje.

.neįmanant sutalpinti visų 
norinčių baliuje dalyvauti, 
nusivylė nemažai adelaidiš- 
kių, kuriems neužteko vietų. 
Grojant geram orkestrui, 
vakaras praėjo puikioje 
nuotaikoje. Svečių tarpe 
matėsi daug klubo narių ir 
veteranų, kurių buvo pasi- 
gęsta praeityje.

Klubas ruošiasi Canber- 
ros sporto šventei ir numato 
siųsti 4 krepšinio komandas 
bei individualinių varžybų 
sportininkus. Reikia tikėti, 
kad Adelaidės sportininkų 
dalyvavimas sporto šventė
je bus toks pat sėkmingas, 
kaip šis vardinių balius.

PERTH
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d. Perthe, Vak. 
Australijoje, bendromis pa- 
baltiečių pastangomis buvo 
surengtas įspūdingas trėmi
mų minėjimas. Dalyvavo 
virš 200 pabaltiečių ir kvies
tinių svečių, kurių tarpe 
buvo Vak. Australijos mi- 
nisteris etniniams reikalams 
Mr. R. Davis. Kalbas pasakė 
pabaltiečių atstovai. Ypač 
įspūdingai kalbėjo iš lietuvių 
prof. Dr. Z. Budrikis. Lietu
viams žodį tarė Pabaltiečių 
Komiteto narys p. V. Skro- 
lys. Minėjimas atžymėtas 
Vak. Australijos spaudoje 
su prof. Z. Budrikio nuot
rauka ir jo kalbos mintimis.

NEWCASTLE
Newcastle Apylinkės 

Valdybos sekr. Rokas La
pinskas dėl sveikatos pasi
traukė iš Valdybos pareigų. 
Primintina, kad R. Lapins

PLB darbuotojai pasisako
JUOZAS ŠLAJUS Tęsinys

BIRUTĖ JASAITIENĖ, 
švietimo vicepirmininkė ir 
tautinio auklėjimo komisijos 
pirmininkė, savo pranešime 
aiškino, jog dabar stengia
masi vaikus mokyti ne tik 
skaityti bei rašyti, bet ir pa
milti lietuviškąją kultūrą. 
Rūpinamasi Vasario 16 gim
nazijos išlaikymu bei moki
nių telkimu. Numatyta iš- 
leisdinti knygų, skaidrių, 
garsinių vaizdajuosčių, įre- 
korduotų dainų, tautinių šo
kių. Tuo siekiama stiprinti 
priaugančios kartos tautinę 
sąmonę. Pakviesti atitinka
mų sričių specialistai.

Čikagoje įsteigtas Litua
nistikos tyrimų ir studijų 
centras. Jame dirba Ramu
nė Račkauskienė. Ji telkia 
švietimo priemones, kurios 
bus prieinamos viso pasaulio 
lietuviams. Iš Rožės Jasins- 
kienės-Mainelytės gauta $ 
1000 premijai už apysakos 
ar romano parašymą paaug
liams.

STASYS JOKŪBAUS- 
KAS, lėšų vicepirmininkas, 
kalbėjo bendrybėmis, įvai
rius projektus, kuriems rei
kės daug lėšų, bet dabarti
nės PLB finansinės padėties 
neatskleidė.

RAIMUNDAS KUDU- 
KIS, PLB Valdybos vicepir
mininkas ir teisinės komisi

kas be pertraukos išbuvo 
trejus metus sekretoriumi 
dvejose apylinkės valdybo
se. Jis buvo darbštus, parei
gingas, gerai mokąs lietuvių' 
ir anglų kalbas. Linkime 
Rokui gero poilsio ir palan
kių atostogų.

R. Lapinskui pasitraukus 
Newcastle Apyl. Valdyboje 
sekretoriaus pareigas perė
mė Zina Zakarauskienė, 
esamos Valdybos vicepirmi
ninkė.

* * *
Birželio 25 d. įvyko meti

nis Newcastle apylinkės lie
tuvių susirinkimas išrinkti 
Newcastle apyl. atstovus į 
ALB Krašto Tarybą. Atsto
vu išrinktas veiklus apylin
kės darbuotojas Juozas 
Česnaitis.

Valdybos pirm. St. Žukas 
pranešė, kad per vienerius 
veiklos metus buvo suruošta 
trys piknikai, rugsėjo 8-sios 
minėjimas, Naujųjų Metų 
sutikimo balius ir Vasario 16 
minėjimas. Iš visų parengi
mų gauta pelno ir Apyl. 
Valdybos kasoje yra šiuo 
metu $ 1067.

Birželio 25 d. Dr. M. Šeš
kaus namuose įvyko Disku
sijų Klubo susirinkimas, ku
rio metu paskaitą skaitė 
prof. Dr. V. Doniela. 
Paskaitos metu rodytas fil
mas ’’The Baltic Tragedy”. 
Sekantis Diskusijų Klubo 
susirinkimas numatomas 
rugpiūčio 12 d. Z. ir H. Za
karauskų Namuose. Paskai
tą skaitys Newcastle Liet. 
Bibliotekos vedėja p. V. 
Kristensen.

M.Š.

jos pirmininkas, pranešė, 
kad jo komisiją sudaro 5 ad
vokatai, išskyrus jį patį. 
Komisija turi daug projektų. 
Pirmas projektas - surašyti 
viso laisvojo pasaulio lietu
vius advokatus. Toks sąra
šas būtų naudingas ne tiktai 
advokatams, bet ir visiems 
lietuviams. Veikiama su ki
tomis organizacijomis dėl 
OSI (Office of Special Inves
tigation), parūpinama JAV 
pareigūnams informacija, 
nes esame įsitikinę, kad se
natoriai, kongresmanai ir 
kiti pareigūnai nežino ką ta 
įstaiga daro. Komisijos na
rys adv. Povilas Žumbakis 
suorganizavo leidinį, kuris 
buvo įteiktas senatoriams, 
kongreso nariams ir kitiems 
asmeniškai. Tai milžiniškas 
ir gerai atliktas darbas.

MILDA LENKAUSKIE
NĖ, PLB Valdybos kultūros 
vicepirmininkė ir kultūros 
komisijos pirmininkė, pra
nešė, kad kultūros komisijon 
įeina Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė iš Kanados, Dr. To
mas Remeikis, Viktorija 
Košubaitė-Matranga ir. Min
daugas Pleškys iš Čikagos, 
Dr. Danguolė Tamulionytė, 
Juozas Ardys ir ji pati iš 
Ohio.

Kanados LB kultūros ko
misijai to krašto bendruo
menės taryba pavedė su
rengti Kanados lietuvių kul
tūros kongresą. Taip pat ir 
JAV Kultūros Taryba pla
nuoja rengti kultūros kong-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo $ 100 iki $ 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
mi už kiekvieną 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 
Erroi St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

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

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje 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. I

resą rugsėjo ar spalio mėne
sį Čikagoje. Australijos LB 
yra pakvietusi dalyvauti 
Australijos Lietuvių Dieno
se. Jose dalyvaus R. Babicko 
vadovaujamas vyrų oktetas 
iš Clevelando.

Tautinių šokių ansamblis 
’’Grandinėlė” iš Clevelando 
buvo nuvykęs į Romą daly
vauti su programa šv. Kazi
miero 500 metų minėjime. 
PLB Valdyba kanklininkės 
M Bankaitytės kelionę 
parėmė lėšomis. Yra kelia
mas sumanymas sukatalo
guoti pasaulyje turimas kul
tūrines vertybes. Bus ban
doma tai atlikti, jeigu Lietu
vių Fondas bus pajėgus tuos 
darbus paremti.

TOMAS REMEIKIS, 
PLB pirmininko pavaduoto
jas ir administratorius: 
’’Mes bandome įvesti PLB į 
informacijos amžių ir pakelti 
į aukštą intelektualinį bei 
mokslinį lygį. Esame jau įsi
giję skaičiavimo mašinų pa
tarnavimus ir artimoje atei
tyje bandysime į kompiute
rius sudėti informaciją, lie
čiančią pasaulio lietuvius, jų 
struktūrą, adresynus, kurie 
būtų kompiuteryje ir priei
nami organizacijoms. Sten
giamės paruošti pasaulio 
lietuvių žinyną - pagrindines 
informacijas apie organiza
cijas, vadovaujančius asme
nis ir t.t., pasaulio lietuvių 
vardyną. Remiame ir orga
nizuojame ne tiktai lituanis
tikos katedrą, bet ir sten
giamės išvystyti lietuviško 
galvojimo įstaigą, kuri kom

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
TeL 7245408 Veikia 24 valandas per parą

petentingai nuolatos rūpin
tųsi mūsų veikla, mūsų gy
vastingumo problemomis. 
Tą studijų centrą numąjtorųęį) 
turėti Čikagoje. Bandysime 
organizuoti mokslines kon
ferencijas įvairiomis proble
momis mūsų gyvastingumui 
užtikrinti. Tarpe tokių 
mokslinių užduočių yra išsa
mi vokiečių okupacijos Lie
tuvoje istorinė studija, ku
rios išeivija dar neturi, o ji 
yra mums nepaprastai svar
bi. Taip pat planuojame su
organizuoti studiją apie Lie
tuvą Brežnevo laikais.

* * *
Amerikoje išleista stambi 

knyga ’’Lietuvių Fondas”, 
kurioje duota istorija nuo 
įsikūrimo iki paskutinių 
dienų, fondo struktūra, stei
gėjai ir Fondo narių vardy
nas su nuotraukomis.

***
Liepos pradžioje Austra

lijoje numatoma dabartinės 
Australijos darbo partijos 
federalinė konferencija. To
kios konferencijos paprastai 
nustato partijos politines 
direktyvas, kurios ypač 
reikšmingos darbiečiams 
esant vyriausybėje. Turi
momis žiniomis kairiojo 
sparno delegatų konferenci
joje susidarys žymi persva
ra, kas gerokai savo nutari
mais prieštaraus ministerio 
pirm, pasirinktajai nuosai
kumo linijai. Yra pavojaus 
kad po šios konferencijos 
galįs būti išstumtas ir da
bartinis ALP vadas ir min. 
pirm. R. Hawke.
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SYD. MOTERŲ DRAUGIJOS VEIKLOJ

Lietuvių
Sydnejaus Lietuvių Mo

terų Socialinės Globos 
Draugija įsikūrė 1954 me
tais ir su maža pertrauka 
sėkmingai ir iki šiol tebegy
vuoja. Ankstyvesnių Drau
gijos valdybų buvo sumany
mas pastatyti senelių prieg
laudos namus mūsų tautie
čiams ir tam tikslui buvo 
skelbiami aukų vajai ir lėšų 
telkimas.

1963 metų valdybai 
pastebėjus, kad prieglauda 
daugeliui nepageidaujama, 
nutarė statyti pensininkų 
amžiaus tautiečiams lietuvių 
sodybą su gyvenamais bu
tais, kad gyvenimo saulėlei
dyje ramiai gyventų savųjų 
tarpe. Draugijos valdyba 
užsitikrinus valdžios pagal
bą - subsidiją, įregistruota 
1963 m. sausio 26 d. kaip 
’’Charity Organisation” 
Šalpos Draugija.

Draugija, neturėdama 
pakankamai lėšų žemei įsi
gyti, kreipėsi į Lands De
portment prašydama val
diškos žemės - Crown Land 
ir tik 1970 m. Draugijos 
pastangos buvo sėkmingos 
ir gavome du akrus žemės 
North Engadine prie Natio
nal Parko apie 19 mylių nuo 
Sydnejaus. Gautojo sklypo 
patikėtinėmis paskirtos O. 
Baužienė, P. Daukienė ir D. 
Kapočienė. Visa tai buvo 
paskelbta vyriausybės Ži
niose (Government

Sodyboje
Žemės sklypas buvo ap

žėlęs medžiais ir krūmais, 
kas pareikalavo daug jėgų ir 
darbo jį nuvalyti ir pasi
kvietė talkon E. Blioką, J. 
Petniūną, J. Kapočių, J. Mi
kutavičių ir V. Glionertą 
(pirmieji iš jų yęa jau mirę).

Matininkas p. Alius Mige- 
vičius išmatavo sklypą ir jį 
paruošė architektui p. S. 
Mainic statybos planams.

Moterų Draugijos Valdy
ba po atsiektų laimėjimų ir 
paruošiamųjų darbų paskel
bė vajų prašydama tautiečių 
paramos, į kurį susilaukta 

Seklyčia Lietuvių Sodyboje Engadine

didelio palankumo. Šalia tu
rėtų Draugijos sukauptų 
pinigų ir valstybinės para
mos jau turėjome pakanka
mą pagrindą pradėti staty
bą. Statyba numatyta pra
vesti keturiomis stadijomis. 
Pradedant statybą Moterų 
Draugija pasikvietė staty
bos patarėjais p.p. A. Baužę, 
inž. I. Jonaitį ir inž. S. Ja- 
rembauską, kurie ir prižiū
rėjo visą statybos eigą. Lie
tuvių Sodybos statybinin
kais pakviesti Vytautas 
Mickevičius ir Albinas Kul
ka. Buvo statomi mūriniai 
butai iš trijų kambarių, 
prausyklos - vonios, su mo
derniais įrengimais. Statyba

vyko sėkmingai ir jau 1975 
m. buvome užbaigusios tris 
stadijas, bet iškilę ekonomi
niai sunkumai, dėl ko visos
vyriausybės subsidijos su
stabdytos. Nebuvo tikra, ar 
ateityje iš valdžios gausime 
daugiau paramos.

1978 m. Draugijos Valdy
ba, matydama, kaip labai 
svarbu sodyboje turėti 
bendrą seklyčią - recreation 
hall, nutarė iš savo turimų 
išteklių ją pastatyti. Ir vėl 
šauktasi visuomenės para
mos. Seklyčia buvo pastaty
ta ir 1978 m. rugsėjo 5 d. iš
kilmingai atidaryta. Atidarė 
prof. Dr. A. Kabaila, tuome
tinis ALB Krašto Valdybos 
pir-kas. Seklyčios pastaty
mas su a.a. Povilo Aleknos 
Sodybai paaukota biblioteka 
pilnai pasiteisino. Ja naudo
jasi ne tik sodybiečiai, bet 

čia rengiami įvairūs paren
gimai, Draugijos svečių pri
ėmimai ir kt.

1982-83 finansiniais me
tais gavome iš Australijos 
federalinės vyriausybės pa
ramos sodybos užbaigimui. 
Ir štai turime galutinai už
baigtą sodybą iš 17 butų ir 
seklyčios. Visi butai apgy
vendinti, gyventojai įmokė
ję atitinkamą įnašą juose 
gyvena iki gyvos galvos mo
kant tik nedidelį savaitinį 
užlaikymo mokestį.

Sodybos gyventojus me
diciniška pagalba aprūpina 
artimai gyvenąs ir turįs 
savo praktiką lietuvis gydy
tojas Dr. L. Petrauskas. Il
gametis Sodybos seniūnas p. 
L. Simanauskas rūpestingai 
talkina Sodybos gyvento
jams ir Draugijos Valdybai. 
Ir patys Sodybos lietuviai 
gyventojai labai daug prisi
deda prie Sodybos bendro 
gerbūvio. Atvykę svečiai iš 
tolimesnių kolonijų ar užsie
nio čia pajunta lietuvišką 
atmosferą, ir žavisi įgyven- 
dintuDraugijos projektu.

Visa Sodybos statyba su
sidarė iš australų vyriausy
bės subsidijų, Draugijos su
telktų lėšų ir pačių sodybos 
gyventojų įnašų. Dabartinės 
Sodybos patikėtinės yra p.p. 
I. Dudaitienė, V. Kabailienė, 
G. Petrauskienė ir T. Vingi- 
lienė.

Syd. Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugija, užbaigusi 
šį didelį savo užsimojimą, 
džiaugiasi ir didžiuojasi at
siektu rezultatu, įkūrusi lie
tuvišką kampelį, kuris galios 
ir ateinančioms kartoms 
kaip reali prieglauda ir 
drauge kaip laiko neišdildo
mas lietuviškas paminklas.

Nukelta į 6 psl.

Šermukšnių uogos
Atkelta iš 3 psl.

pylė du stikliuku vyno, vie
ną pastūmė į jo pusę, kitą 
pasiėmė į rankas ir pasakė 
ramiu balsu, lyg niekur nie
ko nebūtų atsitikę:

— Dar mes abu neišgėrėm 
į jaunųjų sveikatą.

Rimas tebetylėjo. Prieš 
eidama su kitu šokti, galvojo 
jis, pamergė galėjo mažų 
mažiausia atsiklausti jo, ar 
jis neturės nieko prieš.

— Aš pasiūliau išgerti į 
jaunųjų sveikatą, — pakar
tojo Birutė, jau truputį pyk
terėjus. — Nori, kad aš vie
na jiems palinkėčiau laimės?

Išskaičiavę visus jauno
sios vargus, dainininkai nu
tilo; muzikantai vėl uždrožė 
pasiutpolkę. Rimas juto, 
kaip vyrai pradėjo žvilgčioti 
į Birutę. Būtų didžiausias 
pažeminimas, jeigu vėl kas 

• paveržtų iš jo pamergę. 
Sunkiai nurijęs seilę, Rimas 
atsigrįžo ir paėmė į ranką 
stikliuką.

— Neišpasakytas nakties 
gražumas, — sumurmėjo jis, 
susidauždamas su Birute ir 
iki dugno išgerdamas, — Gal 
galiu pakviest pasivažinėti?

— Dabar?
— O kodėl ne? Laukai kaip 

pasaka.
— Nepatogu, kol vestuvės 

tebėra pačiam įkaršty.
— Jaunieji prieš valandą 

jau išėjo į seklyčią.
— Bet svečiai tebesilinks- 

mina visi iki vieno.
— Tai ir gerai. Išeisim ne

pastebėti ir sugrįšim ne
pastebėti.

Birutė valandėlę tylėjo. Ji 
dabar atrodė kaip mieguis
tas angelas, kokių Rimas 
prisižiūrėjo klasikinės 

skulptūros istorijoje. Užbu
rianti, pilna nekaltybės, įsi
kūnijusi meilė. Meilė iš di
džiosios raidės.

— Tai ką, važiuosim?
Rimas valdėsi, bet jo bal

sas jau verkė. O jeigu vėl tas 
pats gorila nusitemps ją į 
vidurį seklyčios ir ims mė
tyti kaip kokią lėlę, o kiti 
pasitrauks į šalis, užleisdami 
jam daugiau vietos. Jis ma
tė, kokiomis ciniškomis aki
mis laukė įsismaginę bernai, 
kada pasikels į viršų jos 
suknia ir ji taps apnuoginta. 
Jeigu jis gerbia ją ir brangi
na ir jeigu jis nori būti ver
tas pajaunio vardo, jis pri
valo ją gelbėti.

— Gal galėčiau panelę iš
vesti šokti?

Dabar jau kitas vyras, 
jaunesnis ir dailesnis, sto
vėjo priešais juos, gražiai 
sušukuotais gelsvais plau
kais, apvaliu veidu, atkakliu, 
aukštyn pakeltu smakru.

Atsiprašau, bet šį šokį 
pamergė man pažadėjo, — 
staiga atkirto Rimas, pats 
nepajusdamas, kaip netikė
tai išsiveržė tie žodžiai. Jis 
atsistojo ir ištiesė Birutei 
ranką. Pamergė pakėlė į jį 
dideles, romias, mėlynas 
akis. Rimo skruostai buvo 
išbalę, o jo akys degė kaip 
ugnis. Jo žvilgsnis buvo toks 
tvirtas, kokio ji niekad ne
buvo mačiusi. Atsistodama, 
ji uždėjo ranką ant jo peties, 
lyg norėdama atsiremti, ir 
pasakė:

— Taip, šitą šokį pažadė
jau savo pajauniui. Gal pa
šoksiu su jumis vėliau.

Lyg sapnuodamas. Rimas 
išvedė Birutę į vidurį sekly

čios ir ėmė gaudyti taktą. 
Nors ne kartą jo kojos susi
maišė ir neprisitaikė prie 
muzikos, bet vistiek Birutė 
šoko su juo, ir Rimui atrodė, 
jog visos pasaulio linksmy
bės su juo drauge sukasi. Jie 
šoko ilgai, o kai muzika ėmė 
aptilti, jis sustojo ties duri
mis.

— Eisim pasivažinėti, — 
sukuždėjo Rimas į jos ausį. 
— Nors trumpam.

Tylėdama, Birutė ėjo 
drauge su juo į priemenę, 
ten Rimas surado jos ir savo 
apsiaustus, ir apgaubė ją 
kaip karalienę.

Naktis buvo šalta ir švie
si.

Tik nusileidę laipteliais 
žemyn, jie murktelėjo iki 
kelių į sniegą, Birutė net su
krykštė iš džiaugsmo. Išdy
kaudama, kaip berniūkštis ji 
surito didžiulį sniego ka
muolį ir sviedė Rimui į nu
garą, bet tuo pačiu metu pa
slydo ir išsitiesė ant pusnies. 
Rimas pribėgo prie jos, no
rėdamas padėt atsistoti. 
Staiga jį nukrėtė keistas 
šiurpas, o jo širdis ėmė pil
nėti nuo drąsos. Prisiartino 
prie Birutės, apkabino ją 
abiem rankom ir pabučiavo 
tiesiai į lūpas. Pamergė pa
linko į šalį, užsimerkė, ir pa
ti atsakė pabučiavimu.

Po ilgos tylos Rimas pa
kuždėjo:

— Palauk čia prie klėties, 
kol pakinkysiu bėrį.

Žingsnis po žingsnio, bijo
damas uždegti žiburį, kad 
kas iš svečių jo nepamatytų, 
Rimas pagaliau prisiartino 
prie kairinio arklidžių spar
no, kur šį rytą buvo palikęs 
savo bėrį. Arklys nerimavo, 
muistėsi, nesidavė apmau
namas kamanom ir pažabo- 
jamas. Vienu metu net mė

gino griebti dantimis už 
rankovės.

— Nebepažįsi manęs, ar 
koks galas! — subarė Rimas. 
— Žinau, per ilgai užsibuvai 
svetimoj vietoj. Sušalai. Kai 
išvažiuosim į laukus, atsi
gausi.

Birutei įlipus į važį, Rimas 
rūpestingai apkamšė vilno
ne skara jos kojas ir kelius, 
paskui pats atsisėdo šali
mais, timpterėjo vadžias, ir 
arklys kaip paukštis išdul
kėjo pro vartus.

Toli pasiliko sodybos ži
buriai. Nebesigirdėjo vestu
vių muzikos. Prieš akis nu
sitiesė ilgas kelias, platūs 
laukai ir nuo sniego palinku
sios pušys. Rimas pasijuto 
toks laimingas, kad net 
sunku darėsi kvėpuoti. Jis 
augo sekundėmis, brendo, 
stiepėsi, tvirtėjo. Jeigu būtų 
atsistojęs ir aukštyn rankas 
iškėlęs, būtų į žvaigždes at
sirėmęs. Jis nebebuvo še
šiolikos metų jaunuolis. Jis 
buvo vyras. Vyras su mote
rim. Ir jie važiavo vienui 
vieni.

Nežinia, kaip ilgai važiavo 
jie, laikydamiesi už rankų, 
migdomi žvagulių skambėji
mo ir sniegu šliaužiančių pa
važų muzikos. Iš sapno iš
budino juos kurtus dunde
sys, kuris vis artėjo ir stip
rėjo. Staiga Rimas ant savo 
peties pajuto sunkią ranką.

Rudaplaukis! Atsisagstęs 
kailinius, atsismaukęs kiški- 
nę kepurę, bernas jojo šali
mais, o jo arklio šnervės 
buvo pilnos šerkšno.

— Tai labas rytelis!
Rudaplaukio balsas buvo 

duslus ir gaižus. Seklyčioje 
jis neatrodė toks aukštas ir 
petingas; dabar, apsižergęs 
arklį, savo ūgiu pusę dan
gaus užstojo.

Mfisn

— Tai pasivažinėt pajau- 
nėlis užsimanė? Visai kaip 
didelis vyras, galima sakyt.

— Ir užsimanė. O gal jis 
tavęs turėjo atsiklausti?

Rimas nustūmė rudaplau
kio ranką nuo peties ir 
timpterėjo vadžias, bet pa
bėgti nuo jo nebuvo galima. 
Bfernas dabar taip arti prijo
jo ir taip palinko į Rimo pu
sę, kad, rodėsi, visu savo 
svoriu grius į važio vidurį.

— Grįžk iš kur atsibastęs 
ir palik mus ramybėj! — Ri
mas išgožė pro dantis.

— Tu man įsakysi, kur aš 
turiu grįžt, piemengalvy! Jei 
nori pasirodyt dideliu kava
lierium, vežiok panas nuo
savu arkliu.

— O kieno gi arkliu aš vė
žio ju?

— Mano.
Rimas žinojo, kad girtam 

daug atleidžiama, bet šitokio 
įžeidimo jo išdidi širdis ne
begalėjo atleisti. Pats nepa
matė, kaip tvojo botagu ru- 
daplaukiui per pečius.

Cas paskui buvo — Rimas 
nebeatsiminė. Tik juto, kaip 
linksta žemė po kojomis, kai 
jis mėgino nuo pusnies atsi
kelti. Sugniaužęs kumščius, 
kerštu užvirusia širdim, Ri
mas artinosi prie rudaplau
kio. Ir tiktai būdamas visiš
kai arti savo priešo, jis iš
girdo pažįstamą žvengimą. 
Rimas pakėlė akis ir — su
stingo. Rimo bėris turėjo 
kaktoje didelę baltą žvaigž
dę, o šito, kuriuo jis važiavo 
su Birute, kakta buvo ištisai 
bėra. Žvengė tasai, ant ku
rio bernas sėdėjo apsižer
gęs.

Muštis nebebuvo pras
mės. Rudaplaukis, laikyda
mas vadeles rankose, stovė-

Nukelta į 6 psl.
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Sydney Moterų veikloj
Atkelta iš 5 psl.

Rugpiūčio 19 d., sekma
dienį, Lietuvių Sodyboje 
Engadine numatomos reikš
mingos iškilmės - oficialus 
Sodybos atidarymas. Jame 
dalyvaus eilė aukštų Aus
tralijos vyriausybės parei
gūnų, liet, bendruomenės 
oficialių atstovų. Lauksime 
ir visų mūsų tautiečių, kad 
galėtume visi pasidžiaugti 
mūsų bendru atsiekimu - 
Lietuvių Sodyba.

Ona Baužienė, BEM

ŠVENTĖ
LIETUVIŲ SODYBOJE

S.L.M.S.G. D-jos 
Valdyba, Patikėtinės ir Lie
tuvių Sovybos gyventojai 
ruošia darbų užbaigimo — 
Sodybos atidarymo — mūsų 
ilgametės pirmininkės , 
Bendruomenės ir D-jos Gar
bės narės p. 0. Baužienės 
BEM pagerbimo šventę. 
Šventė įvyks Lietuvių So
dyboje, 23 Laurina Avė., 
North Engadine, rugpiūčio 
19 d., 2 vai.

Maldą sukalbės prel. P. 
Butkus, MBE, p. J. Viliūnie- 
nė maloniai sutiko būti pra
nešėja.

Norime pasidžiaugti už
baigtais darbais, padėkoti 
visiems mus rėmusiems, ir 
po oficialios dalies pabend
rauti prie arbatos puodelio.

Federalinė valdžia išreiš
kė pageidavimą dalyvauti 
Lietuvių Sodyboje. Ministe- 
ris socialiniam aprūpinimui 
p. Don Grimes, pats negalė
damas atvykti, paskyrė 
mums p. R.E. Tickner, M.P. 
kaipo valdžios atstovą. Tai
gi, p. R.E. Tickner atidengs 
Sodybos lentą. Senatorius 
Peter Baume, taip pat bus 
mūsų svečias ir kalbės pen

Šermukšnių...
Atkelta iš 5 psl.

Rimas nusisuko nuo jų ir 
lėtu žingsniu pasuko tolyn į 
laukus. Iš karto ėjo nudelbęs 
akis, paskui truputį pakėlė 
galvą. Viskas stingo nuo 
šalčio. Jo ausis pasiekė Bi
rutės ir rudaplaukio balsai.

— Gal manai, kad jis tyčia 
sukeitė?

— Tyčia ar netyčia, bet 
sukeitė. Pati matai.

Paskui laukuose vėl pasi
darė neišpasakytai tylu. Ri
mas ėjo ir ėjo tolyn, nejaus
damas nei šalčio, nei sniego 
po kojomis. Tokia sunkia 
širdim kadaise poetas regėjo 
sniege išmintas gilias pėdas 
— pėdas poeto ir sekundan
tų. Ties išsikerojusiu ėgliu 
styrėjo numestas puštalie- 
tas, o prie šermukšnio snie
gas raudonavo nuo pritaš
kyto kraujo. Kraujo? Kieno 
kraujo? Poeto, kurį nušovė 
mylimosios vyras?

Šilta ir drėgna vėjo srovė 
pūsterėjo į ausį. Kažkas 
baksterėjo į nugarą. Rimas 
atsisuko ir vos neaikterėjo, 
susidurdamas su bėrio 
snukiu — jo bėrio, su 
žvaigžde kaktoje ir apšerkš- 
nėjusiais ’-.arčiais. Šalimais 
stovėjo Birutė, laikydama 
pavadį.

— Supyko, kad negrįžau 
su juo. — Birutė kalbėjo taip 
ramiai, lyg niekur nieko ne
būtų atsitikę. — Pasigeria, 
tai iš galvos kraustos. Blai- 

kias minutes. Yra pakviesti 
ponai: M. Kerr, M.P., D. 
Dobie, M.H.R., G. Yeomans, 
M.P. Išsiųsti pakvietimai 
Sutherland Shire pareigū
nams: Sutherland Council 
)rez. K. Skinner, p. Ted 
Irooker, p. Jean Manuel, 
kviečiame Sodybos staty- 
x)s patarėjus inž. I. Jonaitį 
ir S. Jarembauską, mūsų 
statybininkus p.p. A. Kutką 
ir V. Mickevičių, arch. S. 
Malnic, LAB Krašto Valdy
bos ir Sydney LB Apylinkės 
Valdybos pirmininkus bei 
organizacijų vadovus. Kvie
čiame atsilankyti buvusias 
D-jos pirmininkes, patikėti
nes ir valdybų nares - bus 
staliukas su gėlytėmis ir vi
som toms ponioms buvu
sioms šiose pareigose bus 
prisegta gėlytė.

Pakvietimai organizacijų 
vadovams palikti Lietuvių 
Klube, Bankstown, raštinėje 

jo išdidus kaip Napoleonas, 
o važyje sėdėjo suglumusi, 
mėnesienos apšviesta Rimo 
pamergė — viena iš nedau
gelio meninių stebuklų, apie 
kuriuos jis buvo tiek daug 
prisiskaitęs knygose.
vus būdamas taip nedarytų.

— Bet kaip aš galėjau... 
Nors arklidėje ir buvo tam
su...

— Visko atsitinka per 
vestuves. Daugiau nuoty
kių, ilgiau žmonės jas atsi
mena.

Galėjai sakyt, ką nori, bet 
Birutė buvo pati šauniausia 
iš visų mergaičių, kokias tik 
Rimui kada teko sutikti.- 
Moteris, dėl kurios šimtai 
poetų galėtų kautis ir mirti. 
Ir nesigailėt, kad miršta.

— Bet ko jis taip prikibo 
prie tavęs? — murmėjo Ri
mas. — Ko jis nori iš tavęs?

— Gal kartais įsimylėjo, — 
atsakė Birutė abejingai. — 
Gal norėtų per visas vestu
ves šokti su manim. Kas jus 
ten, vyrus, supaisys.

Valandėlei abu nutilo. Bi
rutė žiūrėjo į Rimą, Rimas 
— į Birutę, ir staiga jam 
dingterėjo mintis, kad kitos 
tokios nakties, tokios neiš
pasakytai laimingos ir švie
sios, jis nebematys visą gy
venimą. Bet iš kur čia tiek 
kraujo? Ar jis pats buvo su
žeistas?

Rimas pasilenkė ir pasi
sėmė saują raudono sniego. 
Ne, tai ne kraujas. Tai būta 
šermukšnio uogų, kurių be- 
lesdami paukščiai taip 
tirštai aplink medį pritaškė.

Pabaiga

- būkite malonūs juos pasi
imti. Taip pat, ten bus lakš
tas popieriaus nedelsiant 
pasirašyti visiems, kurie 
norėtų ta proga tarti žodį. 
Mes labai apgailestaujame, 
bet prakalbų laiką tenka ap
riboti: būtent nedaugiau 
kaip 4 minutes kalbėti ang
liškai ir keturias minutes 
kalbėti lietuviškai, nes 
kalbėtojų bus nemažai. 
Australai tokiuose parengi
muose kalba trumpai, o ir 
dalis klausytojų lietuviškai 
nesupranta.

Po oficialios dalies apžiū
rėsime Sodybą, pasikalbėsi
me, susitiksime
pažįstamus. Negalime 

pažadėti gražaus oro, bet 
vistiek tikimės, kad saulutė 
prašvis tą popietę taip, kad 
bus malonu pasiveikščioti 
naujai padarytais takais. 
Ačiū visiems prisidėjusiems 
prie mūsų Sodybos įkūrimo 
ir laukiame visų.

S.L.M.S.G. D-jos 
sekretorė

KOVO
’’Kovo ” golfo sekcijos 

4-tas mėnesinis turnyras 
įvyko Fox Hills golfo aikštė
je birželio 17 d. žaidžiant 
18-kai žaidėjų. Rytas pasi
taikė nekoks, nes buvo labai 
šalta ir aikštė paskendusi 
rūke. Matomumas nesiekė 
nei 50 metrų. Tai gal dėl šių 
priežasčių, pirmos devynios 
skylės, sužaistos menkes
niais rezultatais, negu mūsų 
golfininkai pajėgia atsiekti. 
Be to, šioje aikštėje, daugu
mas žaidė pirmą kartą.

Žaidimas pagerėjo ir pa
gyvėjo tik apie 10 vai. kai 
saulutė išsklaidė rūką ir at- 
šildė mūsų sušalusias ir su
stingusias rankas.

Poriniame žaidime, pirmą 
vietą laimi V. Binkis ir P. 
Kapočius.

Individualiniame (stroke 
play) V. Binkis ateina pir
mas su 85-kiais. Antra vieta 
atitenka E. Karpavičiui su 
92 ir 3-čia vieta dalinasi J. 
Karpavičius su A. Zduoba su 
95-kiais.

Toliausiai numušto sviedi
nio garbė atiteko E. Karpa
vičiui, kuris šį kartą nugalė
jo mūsų nuolatinį laimėtoją 
G. Vičiulį, keliolikos centi
metrų nuotoliu.
Arčiausias sviedinys prie 
skylės vos neatiteko J. Er- 
zikov, kuriam laimė nenusi- 
šipsojo, nes per rūką jo ne
matė.

Po žaidimo, susirinkę į 
klubą, turėjome laiko išsi
rinkti golfo sekcijos vado-

Seniau ir dabar...
Anksčiau taip aišku viskas buvo: juoda — balta. 

Iš karto matėsi, kuris teisus yra, kuris gi kaltas. 
Dabar, kada nauji laikai, nauja ir šluota, 
su principais tokiais pavirst gali į Don Kichotą.

Militaristai amžinąją taiką žada.
Nusiginklavimo Judėjimas štai karą veda, 
stipriausias barikadas stato, bombas svaido. 
Kapitalistai traukia melodingai savo gaidą: 
’’Mes tą, kuris mums dirba, lepinam kaip tikrą sūnų.” 
O darbininkai, vis į retelius tad susibūrę, 
turistines brošiūras varto: ’’Buvom Bali, 
šį kartą aplankysim tolimesnę šalį.”

Draugai, jei primeni jiems Dangų, Rojų, 
tuoj klausia: ”Ar Jupiterį turi galvoje? 
Nesnausk! Skubiai užsisakyk sau vietą 
pirmai kelionei (žinoma, komercinei) į tą planetą.” 
Ir vaiko jau nepamokinsi, nesubarsi.
Jis pats paaiškins atvirai, griežtai ir garsiai, 
kad jo teisių pažeist negali niekas, net ir tėvas 
(nors dar tevaikščioja, prislaikydamas vis sienos).

Tai toks maždaug yra tas dabartinis stovis.
Todėl ir lengva su malūnsparniais pradėti kovas — 
užtenka vien suklyst, pritaikant spalvą.
— Pasaulis tobulėja? Ar gal verčiasi tiktai per galvą...

Julija

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau,

Adelaidės bendruomenėj 
įvykęs nuomonių išsiskyri
mas parapijos reikaluose jau 
seniai praeityje ir būtų bu
vęs užmirštas, jei nebūtų 
vienur ar kitur spaudoj vis 
iš naujo keliamas.

Štai ’’Mūsų Pastogės” Nr. 
19 ’’Mūsų buities panoramo
je” Alter Ego dar kartą lei
džiasi į ano susirinkimo ana-

K L D BE
vus, kurie rūpinsis sekcijos 
populiarinimu bei gerbūviu. 
Į vadovus įėjo Les Hurba - 
kapitonas, Rimas Mickus - 
sekretorius, organizatorius 
ir J. Belkus - iždininkas.

Šiuo laiku numatoma lošti 
tik vieną kartą į mėnesį ir 
tam aikštės yra jau užsaky
tos 6 mėnesiams priekin. 
Būtų malonu matyti daugiau 
šio sporto mėgėjų ar norin
čių šį gražų ir lietuvių tarpe 
populiarėjantį žaidimą iš
mokti įsijungiant į mūsų 
sekciją. Norintieji šiai sek
cijai priklausyti privalo būti 
Sp. Kl. ’’Kovo” finansiniais 
nariais. Susidomėję skambi
na Rimui Mickui H 636 1652 
arba W 278 811.

Sekantis golfo žaidimas 
įvyks liepos 22 d. (sekma
dienį) Riverwood golfo aikš
tėje, Georges Hall. Norin
tieji dalyvauti registruojasi 
iki liepos 8 d.

«

Pasaulinė Sporto Olimpi- 
jada šiais metais įvyksta Los 
Angeles mieste, USA liepos 
28 - rugpiūčio 12 dienomis. 
Jausdama, kad eilė sovietų 
sportininkų galį žaidynių 
metu ar po žaidynių pasi
traukti arba palikti laisvuo
se kraštuose ir nesulaukusi 
prašyto JAV vyriausybės 
užtikrinimo, kad tokie per
bėgėliai būtų prievartos ke
liu grąžinti į Sov. Sąjungą, 

ližę, išradęs jame susidariu
sią ’’poziciją” ir ’’opoziciją”. 
Iš tiesų buvo paprastas 
bendruomenės 
susirinkimas, o ne kokios 
jartijų rungtynės., Susirin-,, 
ūme buvo balsuojama už du - 
candidatus į susirinkimo 
pirmininkus. Vienas jų iš 
200 tegavo tik 34 balsus, tai 
čia joks balsuotojų pasi
skirstymas frakcijomis, o tik 
pasirinkimas priimtiniausio 
kandidato. Bet jeigu A. Ego 
nori įžiūrėti ir ’’opoziciją”, , 
tai ją sudarė tie 34 balsuoto
jai. Opoziciją, paprastai su
daro mažuma. Tad A. Ego ir 
kalba šios mažumos (17%) 
vardu. Likusieji 83% galvo
jo kitaip. Ir kas čia blogo? 
Demokratinėj santvarkoje 
priimta, kad sprendimus 
daro ir net kraštą valdo 
dauguma, neatsižvelgiant ar 
mažumai ji patinka ar ne. 
Tas pats taikytiną ir mūsų 
bendruomenei.

Kultūringoje visuomenėje 
priimta savo nuotaikas per 
susirinkimus garsiai iš
reikšti už ar prieš. Susirin
kimo metu ’’pozicija” mato
mai pasijuto poros kalbėtojų 
užgauta, tad porą kartų ir 
prasiveržė ’ oū”. Tačiau 
likusi susirinkimo eiga buvo 
tvarkinga ir pirmininkau
jančiam nesudarė jokios 
problemos jį darniai praves
ti iki galo.

Nesuprantama ir A. Ego 
sugestija iš Adelaidės iš
krapštyti vieną lietuvį, ku
rio vienintelė ’’nuodėmė” - 
noras dirbti tarp lietuvių ir 
kad šį jo norą parėmė trys 
šimtai tautiečių. Tai pirmas 
atsitikimas, kai savam tau
tiečiui nebėra vietos tame 
pačiame mieste.

B. Straukas

sovietai kategoriškai atsisa
kė dalyvauti Olimpijadoje, o 
su ja ir visa eilė kitų pro
sovietinių kraštų. Olimpi- 
jada vyks kaip numatyta.
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Apie lietuvių dainas
MARIJA GIMBUTIENĖ

1940 metais aš nuvykau į 
Dzūkiją,smėliuotą ir kalvotą 
Lietuvos pietryčių kraštą, 
užrašyti dainų tekstų, ku
riuos man padainavo sena 
moteris iš savo virš 300 dai
nų repertuaro. Kiekviename 
Lietuvos kampe galima bu
vo rasti moteriškių, žinomų 
kaip ’’didelių dainininkių”. 
Tai buvo paskutiniosios iš 
Lietuvos ’’dainių”, tautinio 
lobyno perdavėjos iš praeitų 
amžių iki dvidešimtojo 
šimtmečio, paskutiniai, deja, 
greitai sutrupančios eros li
kučiai. Iš šių moterų lobyno, 
per paskutinius du šimtme
čius, Lietuvos liaudies meno 
archyvai pripildė savo krai
tines skrynias. Vilniaus 
Mokslo Akademijos archy
vai didžiuojasi turėdami virš 
200.000 dainų tekstų ir apie 
30.000 meliodijų, užrašytų 
daugelyje knygų.

Moteris, pjaudama pjau
tuvu avižas, dainavo pilnu 
balsu. Tai buvo ’’auka die
vams” geriausia šios frazės 
prasme - asmeniškai, bet vi
siems suprantamai išreikš
ta. Net geriausi pasaulio 
dainininkai negali scenoje 
perduoti dainos su tokiu įsi
jautimu ir dvasine jėga, nes 
ji negali būti atskirta nuo jos 
aplinkos įtakos. Moteriškei 
dainuojant, rodos ir žemė 
buvo sujaudinta ir kvėpavo 
viltim, pritardama dainos 
trijų tonų meliodijai ir pap
rastam ritmui.

Dainoje meliodija ir žo
džiai buvo sukurt tuo pačiu 
momentu, sudarydami dai
ną. Atskirai paimti tie abu 
elementai nustojo daug ver
tės. Veltui ieškotume nusta
tytų eilėdaros taisyklių 
punkteliuose; žodžiai buvo 
pritaikinti meliodijai, spe
cialiam ritmui: linų rovimui, 
plunksnų pešimui, audimui, 
paukščių skridimui, vestu
vių šokiui ar žaidimui. Todėl 
frazės nuolat kartojasi, gau
siai naudojami refrenai ir 
Žodeliai, kuriuos randame 
tik dainose, kaip ’’lylia, ly- 
lia”, ’’lingo rito ta ta to” ar 
’’dobile, dobilėli”. Kai kurie 
iš šių žodelyčių, nors ir ne
turi savo tiesioginės pras
mės, primena darbo ritmą ir 
garsus. Yra žinomos kelios) 
darbo dainos, susidedančios į 
tik iš tokių refrenų kaip:
Saduto, tuto! 
Saduto, tuto! 
Sadu, sadu,tuto! 
Saduto, tuto! 
Tuto, saduto! 
Tuto, saduto!

Dainos stebina savo be
veik begaline daugybe 
mažybinių bei malonybinių 
žodžių, kas dažnai duodavo 
rimavimo efektą, bei duoda 
luinoms jų chrakteringo 

malonumo bei garso ir išsi
reiškimų švelnumo. Daž
niausiai vartojami yra: mo
tinėlė, saulelė, mergužėlė, 
baltoji lelijėlė, bernužėlis ir 
baltasis dobilėlis. Skiemuo 
”ėl” pagražina dainų kalbą, 
dažnai perkrauta ”s, š, z ir ž” 
garsais.

Sakoma, kad brolis gali 
būti išreikštas 300 skirtingų 
mažybinių bei malonybinių 
lietuviškų žodžių, kurių 
daugybe taip pat vartojama 
sumaloninimui tokių žodžių, 
kaip motina, sesuo, tėvas, 
liepa ir kiti. Kartais daugiau 
negu pusė žodžių punktelyje 
yra malonybiniai.

Dainos yra įvairios ir 
daugiapunktės. Kai kurie 
punkteliai yra seni, kai kurie 

nauji, o kai kuriuose seni, 
elementai susilieja su vėles
niais. Dainos buvo perduo
damos žodžiu iš generacijos į 
generaciją ir todėl nuolat 
keitėsi, todėl nėra nei vienos 
dainos su tiksliai nusistovė
jusiu tekstu. Net ir tas pat 
asmuo, skirtingomis dieno
mis, gali padainuoti tą pačią 
dainą skirtingu būdu. Kai 
kurie spausdinti dainų 
rinkiniai turi po kelias va
riacijas. Pastoviausiai įsiga
lėję lietuvių liaudies dainose 
elementai yra surišti su mi
tologija, senovišku patriar
chaliniu šeimos gyvenimu 
bei su žemdirbyste.

Šiame rinkinyje dainos 
yra skirstomos į dešimt 
grupių: mitologines,
gamtos, meilės bei piršlybi- 
nes, puotavimo, vedybines, 
šeimyninio gyvenimo, naš
laičių, darbo, karines bei 
raudas. Jų turinys apima 
kaimiečio gyvenimą, jo san
tykius su gamta, jo ryšį su 
metų laikų keitimusi, jo pri
klausomumą nuo palaimin
tų, gyvybę ugdančių, gam
tos jėgų bei nuo- nuolat grę- 
siančios mirties baimės ir 
kitokių blogybių. Daug dai
nuojama apie meilę ir pirš
lybas, vestuves, vedusios 
moters likimą. Šis neišven
giamas žmogaus gyvenimo 
ciklas dainose pavaizduoja
mas intensyvia drama, pra
sidedančia su tėvelio ir mo
tinėlės namuose auginama 
mergele lelijėle, kurios jau
nystę ir nekaltybę simboli
zuoja žalia rūtelė. Ji tęsiama 
jos svajonėmis apie bernelį, 
baltą dobilėlį, atjosiantį ant 
žirgelio juodbėrėlio, ir pa
siekia kulminacinį tašką su 
vestuvių ceremonija - skau
džiu atsiskyrimu nuo tė
velio, motinėlės, brolelių, 
seserėlių. Gyvenimo drama 
baigiasi su nelaimingu gy
venimu svetimame name, 
uošvės, o dažnai ir nemalo
naus vyro skriaudžiamai. 
Pasidavimo bei fatalizmo 
gaida pakeičia džiaugsmingų 
jaunystės dainų ir švelnios 
motulės globos nuotaikas. 
Mergaitišką džiaugsmą ir 
šeimyninio gyvenimo naštą 
dramatiškai nusako posmas: 
Man vainkėlis jau apdainuo

tas. 
Man nuometėlis apašarotas.

Tragedijos priežastys 
glūdi griežtose patriarchali-

Tautos Fonde
SYDNEY

Vietoj gėlių Č. Liutikui 
mirus aukojo: po $ 10 A.L. 
Kramiliai ir L.ir H. Karve
liai.

Vietoj gėlių a.a. Onai Si- 
monaitienei mirus aukojo 
Lietuvos laisvės reikalams: 
$ 6 A. Lokys. Po $ 5 - O. ir V. 
Jonušai ir V. Budrikis.

CANBERRA

A.a. Petro Velioniškio at
minimui vietoj gėlių aukojo:

Po $ 5 - A. Švedas, L Bu- 
tavičienė.

$ 4 - V. Petelczyc.

PERTH

Pertho bendruomenė 
įvairiomis progomis parėmė 
Lietuvos laisvės kovą auko
jant Tautos Fondui:

$ 30 J. Petrukėnas

— --------------- Prisiminkim Darių — Girėną
nėse taisyklėse: mergaitė } 
neturi laisvos valios vedy
boms, jai vyrą išrenka tė
vas, neatsižvelgiant į jos 
meilę. Nuotakos pirkimo ar 
vogimo atgarsiai randami ir 
lietuvių dainose. Kitas senas 
paprotys, siekiantis bendro 
Indoeuropiečių kamieno, yra 
jojimas ir nepaprasta meilė 
arkliams, tačiau žirgas, ne 
arklys, apdainuojamas dai
nose. Ant žirgelio bernelis 
atjoja lankyti mergelės; ant 
žirgo žemdirbiai, kariai ir 
ankstyvosios Lietuvos isto
rijoje minimi valdovai jojo į 
Anapilį — mirusiųjų pasaulį. 
Greitas juodbėrėlis yra ber
nelio svajonė ir pasididžia
vimas. Dainose net ir pap
rastas kaimo bernelis joja 
juodbėrėliu ir auksu siuvi
nėtu balneliu. Tas pabrėžia 
žirgo svarbą bei primena 
senųjų amžių kario ištikimą 
žygių draugą.

Bus- daugiau

$ 20 V. Skrolys.
Po $ 10 - A. Pūdimaitis, 

prof. Z. Budrikis, J. Čyžas, 
J. Norvilas, J. Miliauskas, ir 
Ramovėnai per B. Steckį.

Po $ 5 - P. Plučas, K. But
kus.

$ 4 A. Dzemionas.
$ 2 J. Rutkūnas.

at-A.a. V. Miliauskienės 
minimui vietoj gėlių aukojo:

$ 5 Z. Čeičienė.

A.a. S. Ačo atminimui au
kojo $ 5 M. Lingienė.

SYDNEY

Išvežimų minėjimo proga 
Sydnejaus visuomenė 
parėmė Tautos Fondą auko
dami:

Po » 25 - prel. P. Butkus, 
Pr. M. Sakalauskai.

Po $ 20 - Dr. B. Vingilis, 
V. Narušienė, V. Patašius, 
K.N. Butkai, J.E. Černiaus-

KELIAIS SAKINIAIS
MELBOURNO LIETUVIŲ 

BIBLIOTEKOJE

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: ’’Vilniaus universitetas 

kai, E. Rašymas, Dr. I. 
Venclovas, S. Jarmalauskas, 
Dr. V. Barkienė.

Po $ 10 - A.L. Kramiliai, 
M. Petronis, A. Giniūnas, 
V.P. Žitkauskai, V. Rušienė, 
J. Makūnas, L. Karvelis, A. 
Šumskas senj., R. Venclo
vas, Ad. Laukaitis, A. Stat
kus, M. Šumskas, L. Cox, A. 
Jūragis, E.D. Bartkevičiai, 
V. Juzėnienė, A. Jokantas, 
neįskaitoma pavardė, V. 
Kondrackas, P. Armonas, P. 
Andrukaitis, P. Antanaitis, 
A.. Zinkevičius, P. Grosas, I. 
Jonaitis, A. Giliauskas, V. 
Bukevičius, Jz. Ramanaus
kas, J. Zinkus.

$ 6 J. Tallatt-Kelpša.
Po $ 5 - A. Brunkienė, J. 

Koliavas, A.
A. Skirka, J. Skuodas, M. 
Kečiauskienė, B. Ropienė, 
A. Lokys, A. Pečiulis, O.V. 
Jonušai, A. Mauragis, E. 
Šliteris, M. Reisgys, T. Vin- 
gilienė, P. Medelienė, P. 
Burokas, E. Ladygienė, V. 
Ladyga, p. Virgininkas, Alb. 
Kutka, A. Sidaras, M.K. Ei- 
rošiai, N. Čelkienė, P. Anta
naitis, V. Augustinavičius,
R. Zakarevičius, P. Grinius,
S. Skorulis, Z. Storpirštis, J. 
Grybas, V.V. Šliogeris.

Po $ 4 - V. Račiūnas, M.. 
Kavaliauskienė, J. Barila.

$ 3 O. Lėveris.
Viso $ 718.
Visiems aukotojams nuo

širdus ačiū.

Savickienė,

Tautos Fondo atstovybė 
Australijoje Sydney 

SPAUDĄ YRA LIETUVYBĖS ATRAMA -
PALAIKYK JĄ!
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amžių sandūroje”, Vilnius 
1982. A. Radzevičiaus ’’Te
atrinio gyvenimo etiudai”, 
Vilnius 1983. R. Žiugždos 
’’Lietuva imperialistinių 
valstybių planuose 1917 - 
1940”, Vilnius 1983. ’’Lietu
vių literatūros mokslas ir 
kritika”, Vilnius 1983. 
’’Kraštas ir žmonės”, Lietu
vos geografiniai ir etnogra
finiai aprašymai (XIV — 
XIX a.), Vilnius 1983. V. Žu
ko ’’Lietuvių bibliografijos 
istorija I”, Vilnius 1983. R. 
Bandžiulienės ’’Kuršių Ne
rija”, gamta ir žmogus, Vil
nius 1983. Auka V. Lazaus
ko: Sudaryta ir paruošta A. 
Vengerio ’’Petras Kuberta- 
vičius” (1897.VI.22 
1964.11.14). Versta V. 
Mykolaičio - Putino ir Justi
no Marcinkevičiaus - Adomo 
Mickevičiaus poema ’’Ponas 
Tadas”, Vilnius 1974.

Aukojo knygoms pirkti: $ 
25 L.E. Chmieliauskas, $ 
6.20 A. Rahdon, $ 5 K. Šim
kūnas. Aukojo knygų, žur
nalų ir laikraščių: K. Lyni- 
kas, O. Szentemery, O. 
Duobienė. Visiems mūsų 
bibliotekos geradariams 
nuoširdus ačiū.

Bibliotekos vedėjas

wawwa mvvvvvvvvm

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
AMAAAMAAfVWVVWVVVVl

Jeigu skolini, tai -arba 
prarandi pinigus, arba įsi- 
gyji priešą.

Arabų išmintis
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Ground), Hordern pavilioną. 
_______ _ ______  _ Ten bus trys kalbėtojai apie 
vesta triumfalinė tautinių komunistiniuose kraštuose 
šokių šventė, kurioje daly
vauja mūsų sąmoningasis 
lietuviškas jaunimas. Apie 
ją platesnius reportažus tie
siog iš šventės skaitysime 
netrukus Mūsų Pastogėje.

ŽYGIN UŽ TIKĖJIMĄ

Liepos 1 d. Clevelande su 
didžiuliu pasisekimu pra-

Sydnejaus arkivyskupas 
J.E. E. Clancy liepos 22 d., 
sekmadieni, organizuoja 
viešą žygį, kuris parodytų 
rūpestį bei vienybę su per
sekiojamais broliais už tikė
jimą.

Į eiseną rinktis Centennial 
Parko gale prie Oxford St., 
netoli Waverley autobusų 
depo nuo 11 vai.

Į žygį jungiasi ir lietuvių 
parapija su savo ženklais - 
vėliavom, tautiniais aprė- 
dais. Ypatingai kviečiamas 
jaunimas - tautiniai šokiai, 
skautai, ateitininkai, sporti
ninkai bei ponios ir panelės 
lietuviškam aprėdė. Taip 
pat kviečiami ir visi kiti tau
tiečiai. Eisena prasidės 1 
vai. ir eis Oxford St., Lang 
Rd. į parodų aikštę (Show

esančiųjų tikinčių teisių 
pažeidimus bei persekioji
mą. Po to Sydney arkivys
kupas atnašaus šv. Mišias ir 
pasakys pamokslą. Su juo 
drauge koncelebruos ir da
lyvaują kunigai bei tautybių 
kapelionai.

Supraskime šio žygio 
reikšmę. Būkime protesto 
balsu mūsų persekiojamų 
brolių.

Kun. P. Butkus 
Sydney lietuvių kapelionas

Liepos 22 d. ir Lidcombe 
bus laikomos pamaldos 11.30 
vai. Jos bus kiek sutrum
pintos, kad suspėtume į ei
seną.

METRAŠČIO
PRISTATYMAS

MELBOURNE

Nekantriai lauktas Aus
tralijos Liet. Metraštis pa
galiau jau išleistas ir jo pri
statymas įvyks Melbourne 
liepos 8 d., sekmadienį, 2.30 
vai. Melb. Lietuvių Namuo-

Liepos 21 d., šešt., 7.30 vai.
SAVAITGALIO MOKYKLOS 

VAKARAS
Kaina $ 4, moksleiviams - $ 2.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ MELBOURNE

ALB KRAŠTO TARYBOS 
ATSTOVŲ RINKIMAI 

MELBOURNE

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. *H14i

Liepos 14 d., šešt., 7.30 vai.
VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS 

IR PROGRAMA 
paremti Laną Stasiūnaitytę į tarptau
tinės šalpos (Quest of Nations) 
karalienes. Kaina $ 9.

. Liepos 28 d., šešt., 8 vai.
Klubas rengia
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO VAKARĄ 
Programoje Gražina Zigaitytė su 
grupe dainininkų
Nepraleiskite progos! Rezervuokite 
praleisti vakarą klube su bičiuliais. Se
kite tolimesnius skelbimus.

44
44

44
44

44
*4

*4
44

se. Šia proga iš Sydney at
vyks ALB Krašto Valdybos 
pirm. inž. V. Bukevičius, 
kuris padarys platų praneši
mą iš bendruomenės veik
los, painformuos apie Liet. 
Dienoms pasiruošimo eigą 
Canberroje ir atsakys į pa
klausimus.

Kviečiame visus tautie
čius susirinkime — Metraš
čio pristatyme skaitlingai 
dalyvauti ir pasiklausyti Kr. 
Valdybos pirmininko prane-. 
Šimų.

LANA STASIŪNAITYTĖ 
maloniai kviečia visus į egzotinį

ŠOKIŲ VAKARĄ

Liepos 15 d., sekmadienį, 
Melb. Liet. Namų jub. salėje 
šaukiamas apylinkės narių 
susirinkimas išrinkti apylin
kės atstovams į ALB Krašto 
Tarybą.

ALB Krašto Valdyba 
Melbourne apylinkei yra 
numačiusi 14 atstovų. At
stovai renkami slaptu balsa
vimu iš anksto gavus kandi
datuojančių į atstovus raš
tišką sutikimą. ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas įvyks 
šių metų pabaigoje Canber- 
roje.

ALB Melb. Apyl. Valdyba

su patrauklia programa, vakariene liepos 14 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
Bankstowno Lietuvių Klube.

Įėjimas $ 9 asmeniui.
Visas pelnas skiriamas Paraplegic & Quadriplegic Draugijos naudai.

VISUR
LITUANISTIKOS

SEMINARAS

Pasaulio Liet. Janimo Są
jungos organizuojamas vie
nuoliktasis Lituanistikos se
minaras įvyks rugpjūčio 5-19

Aukos
Mūsų Pastogei

’’MŪSŲ PASTOGEI”
AUKOJO:

J. Gasiūnienė ir 
T.K. Klupšai 
E. J. Jaudegienė 
V. Pažereckas 
V.R. Rutkauskas 
E. Svirklienė 
E. Dryža 
Juozas Žemaitis 
S. Gintadienė 
Ig. Budrys 
S. Tamašauskas
K. Kazlauskas 
D. Martin
L. Žilytė ir Žilienė NSW $ 25 
J. Lizdenis I 'Z'" Z Z"'

d.d. Ohio valstijoje, USA. 
Jis skiriamas vidurinį 
mokslą baigusiam, universi
tetinio lygio kursus lankyti 
įsirengusiam jaunimui, 
turis laisvai kalba ir rašo 
ietuviškai.

Per pastaruosius 10 metų 
seminaruose pateikta 42 
skirtingi kursai įskaitant 
liet, kalbos pagrindus, kal
bos kultūrą, literatūrą, mi-

tologiją tautos istoriją ir t.t. 
Seminaruose dėstė 25 lekto
riai, kurių dauguma dėsto 
JAV ir Kanados aukštosiose 
mokyklose.

Vienuoliktasis seminaras 
įvyks ’’Loyola of Lakes” jė
zuitų namuose netoli Akro- 
no miesto (USA). Vieta nuo
šali, bet lengvai pasiekiama 
sausumos ir oro keliais.

Seminaro mokestis $ 310 
asmeniui, kur įsiskaito 
maistas, nakvynė, registra
cijos mokestis ir mokslo

priemonės. Renkamasi rug
pjūčio 5 d. Seminaro ir re
gistracijos reikalais kreip
tis: PLJS Ryšių Centro se
minarų Komisija, 5620 Sth. 
Claremont Ave., Chicago II. 
60636, U.S.A. Šiuo adresu 
siųsti ir pinigus už dalyvavi
mą seminare.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

Sena išmintis sako: pa
sakė daug teisybės, bet ma
žai tiesos.

Pranešame lietuvių bend
ruomenei, kad liepos 20 d. 
6-tą vai. vakare, Lietuvių 
Namuose, Jubiliejinėje sa
lėje, ruošiamas Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjimas. 
Minėjime dalyvaus kviesti 
parlamentarai, senatoriai ir 
kiti pavergtų tautų atstovai. 
Kviečiame visus tautiečius 
skaitlingai šiame minėjime 
dalyvauti. Mūsų Moterų 
Soc. Globos D-ja paruoš už
kandžius, veiks baras su 
įvairiais gėrimais. įėjimas $ 
10 asmeniui, pakvietimai 
užsakomi pas R. Šemetą, tel. 
874 2250. Paremkime savo 
atsilankymu pavergtas tau
tas nepriklausomybėms 
įgyvendinti.

■ Taip pat liepos 22 d. 2.30 
vai., sekmadienį, Šv. Patri
ko katedroje bus iškilmingos 
ekumeninės pamaldos, ku
riose dalyvaus Melbourne 
arkivyskupas Sir. F. Little, 
o vėliau visų dalyvių eisena 
su vėliavomis ir plakatais 
prie parlamento rūmų. Pra
šome visų tautiečių po pa
maldų neišsiskirstyti, bet 
gausiai dalyvauti eisenoje, 
kuri užtruks apie 10 min., 
nes parlamento rūmai yra 
čia pat prie katedros. Daly
vaukime skaitlingai, tuo įro
dysime mūsų solidarumą 
pavergtų tautų siekimuose.

R. Šemetas 
Melb. Apyl. V-bos įgaliotinis 

Pavergtoms Tautoms

MELBOURNO SKAUTŲ DŽIUGO TUNTAS RUOŠIA TRADICINĮ ŽIDINIO PRANEŠIMAS

Vic $ IO
WA $ 5-
Vic $ 30
Vic$ 5 

NSW $ 20 
NSW $ 5 
NSW $ 5 
NSW $ 5

Vic $ 10
Vic $ 5 
Vic $ 20 

NSW $ 5

NSW $ 10
V. Gasparonis NSW $ 5 
J. Norvydas Vic$ 5 
G. Šemienė Vic $ 10
L. Skapinskas Vic $ 10
V. Grigonis Vic $ 100
J. Gružauskas Vic $ 10
R. Zakarevičius NSW $ 5
A.V. Aniulis Vic $ 10
M. Kymantas Vic $ 5
A. Papšys NSW $ 10
O. Burokienė NSW $ 5
M. Kavaliauskienė NSW $5 
M. Krupa NSW $ 6

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

’’Mūsų Pastogės” 
Administracija

liepos 14 d., šeštadienį, 7 vai. Melb. Lietuvių Namuose
* gros geras orkestras
* užkandžiai
* puiki karšta vakarienė

Stalų užsakymus priima Zigmas Jokūbaitis tel. 848 7754
Narcizas Ramanauskas tel. 877 4570

Įėjimas: $ 12; pensininkams ir studentas $ 10.
Laukiame visų lietuvių iš Melbourno ir apylinkių!

Rugsėjo 2 d. 3 vai. Sydne
jaus Lietuvių Klube (kur 
daugiau gali būti?) ruošia
mas B. Žalio išleistos poezi
jos knygos pristatymas.

Maloniai prašome visų tą 
dieną atsižymėti lietuvių 
parengimų kalendoriuje ir 
kviečiame atvykti į tokį, 
pirmą kartą Sydnejuje ruo
šiamą, knygos pristatymą.

Sydnejaus Skautų Židinys

AUKOS LITUANISTINEI 
KATEDRAI

Tik pasirodžius Mūsų 
Pastogėje ALB Krašto Val
dybos kvietimui aukoti Či
kagos Universitete įsteigtai 
Lituanistinei katedrai, dau
gelis tautiečių tuo gyvai su
sidomėjo ir pradėjo plaukti 
aukos, kurių per kelias die
nas susidarė jau graži su
melė. Lituanistinei Katedrai 
aukas priima Syd. Liet. 
Klubo Bibliotekos Vadovy
bė. Iš tolimesnių vietovių 
aukos siųstinos bibliotekos 
vedėjo p. B. Stašionio adre
su: Lithuanian Club

Library, P.O. Box 205, 
Bankstown, N.S.W. 2200. 
Čekius rašyti įvardinant 
’’Lithuanian World
Community Foundation”.

Amerikos prez. R. Reagan 
yra pasiruošęs susitikti su 
sov. prez. K. Černenko be iš 
anksto sudarytos ir nusta
tytos politinės programos. 
Prez. Reagan įsitikinęs, kad 
tokie iš anksto programiniai 
apribojimai trukdo pasikal
bėjimų eigą ir jeigu to pa
sėkoje kiltų rimtų nuomonių 
skirtumų, juos būtų galima 
toliau tęsti atitinkamoje 
formoje.

mist Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd.
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.W., 2200

Redaktorius V. Kazokas Administracijos adresas:
Redakcijos adresas: 13 Percy P O. Box 550 Bankstown 2200 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 Administracijos tel. 709 4846 
Tel. 709 8395 v P Prenumerata:

j A Australijoje metams $25
Redakcija rašinius taiso ir U Užsienyje papr. paštu $30

> skelbia savo nuožiūra. Už skel- O Oro paštu Į N. Zelandiją $40 
į bimų turinį neatsakoma. O Oro paštu kitur $ 551'
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