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ALB Krašto Tarybos 
darbotvarkė

Visi Krašto Tarybos posėdžiai vyksta Lyneham 
Primary School, Canberra

GRUODŽIO 26 d. - TREČIADIENĮ

9.00 - 17.00 Tarybos atstovų registracija Lietuvių Klube 
64 Wattle St., Lyneham, A.C.T.

*13.30 Mišios St. Christophers katedroje
*15.30 Lietuvių Dienų atidarymas Canberros teatre
*18.30 Susipažinimo gegužinė Weston Parke

GRUODŽIO 27 D. - KETVIRTADIENĮ:

* 9.00 Sporto Šventės atidarymas Sporto Centre
13.00 Tęsiama Tarybos atstovų registracija Lyneham 

Primary School
13.30 Suvažiavimo atidarymas

Prezidiumo sudarymas 
Sekretoriato sudarymas 
Mandatų komisijos sudarymas 
Rezoliucijų ir sveikinimo komisijos sudarymas 
Sveikinimai.

14.00 Dovanų įteikimas PLB Valdybos pirmininkui ir 
svečiams
PLB Valdybos pirmininko žodis ir pagerbimas 
bendruomenės veikėjų.
Bendra svečių ir Krašto Tarybos nuotrauka

15.00 Vykdomųjų organų ataskaitiniai pranešimai:
Krašto Valdybos, Krašto Kontrolės Komisijos, 
Krašto Garbės Teismo.

16.00 Diskusijos dėl pranešimų ir vykdomųjų organų 
veiklos apyskaitos tvirtinimas.

17.00 Posėdžio pabaiga.
*19.30 Cleveland© Okteto koncertas Canberros Teatre.

GRUODŽIO 28 D. - PENKTADIENĮ:

9.00 ALB Statuto pakeitimas.
Lietuvio mokesčio nustatymas.

10.00 LB Spaudos Sąjungos pranešimas - diskusijos.
’’Mūsų Pastogės” redaktoriaus pranešimas - disku
sijos.
’’Metraščio” redakcinės kolegijos pranešimas - dis
kusijos.
Australijos Lietuvių Fondo pranešimas - diskusijos.
A.L.F.A.S. Valdybos pranešimas - paklausimai.

12.00 Pietūs Lietuvių Klube.
13.00 PLB Valdybos pirmininko pranešimas ir paklausi

mai. Kitų svečių pranešimai ir paklausimai.
14.00 AL Jaunimo Sąjungos Valdybos pranešimas - 

diskusijos. VI PLJ Kongreso reikalai, pasiūlymai ir 
diskusijos.

15.00 Švietimo reikalai. Pranešimai iš įvairių vietovių. 
Pasiūlymai ateities veiklai.

16.00 Kultūriniai reikalai. Pranešimai iš įvairių vietovių. 
Pasiūlymai ateities veiklai.

17.00 Posėdžio pabaiga.
*19.30 Dainų Šventė Canberros teatre.

GRUODŽIO 29 D. — ŠEŠTADIENĮ:

9.00 Krašto Valdybos vietovės nustatymas. Krašto Ta
rybos Sesijos laiko ir vietos nustatymas. Vykdo
mųjų organų rinkimai: Krašto Valdybos, Krašto 
Kontrolės Komisijos, Krašto Garbės Teismo.
Krašto Tarybos reguliamino ir taisyklių prie ALB 

Statuto pristatymas, diskusijos ir priėmimas.
Rinkimo rezultatų paskelbimas.

12.00 Pietūs Lietuvių Klube.
13.00 Dr. Petro Kisieliaus iš U.S.A, paskaita. Paklausi

mai ir diskusijos.
14.30 Veiklos projektai, pasiūlymai ir sąmatos tvirtini

mas išrinktai Krašto Valdybai. Bendruomenės ar
chyvai ir jų apsauga.

17.00 Posėdžio pabaiga.
*19.30 Tautinių Šokių Festivalis Sporto Centre.

GRUODŽIO 30 D. - SEKMADIENĮ:

9.00 Politinė veikla Australijoje. Ateities planai, pagei
davimai ir pasiūlymai.

DARIAUS IR GIRĖNO LITUANICA VIRŠ ATLANTO

ĮVYKIAI
Iš Londono pranešama, 

kad sovietai ketina teisti di
sidento mokslininko Dr. A. 
Sacharovo žmoną Yelena 
Bonner kaip krašto išdavikę. 
Yelena yra sunkus ligonis ir 
jos prašymą išleisti gydytis į 
Vakarus sovietų viršūnės 
atmetė, dėl ko pats Dr. Sa
charovas paskelbė gegužės 
pradžioje bado streiką. Pas
taruoju metu Sacharovai 
perkelti į slaptą izoliuotą 
vietą ir net eina gandai, kad 
jie KGB nužudyti, nors so
vietai į vakariečių užklausi
mus atsako, kad jie yra sau
gioje vietoje, sveiki, ir nieko 
nereikalingi.

*♦*
Liepos 8 d. Canberroje 

atidarant darbo partijos 
metinę konferenciją prieš 
parlamento rūmus demons

travo Timoro (Indonezijos) 
salos prokomunistiniai Fre- 
tilino šalininkai. Buvęs dar
bo partijos lyderis ir dabar
tinis Australijos užsien. 
reik, ministeris B. Hayden, 
būdamas maištininkų pusėje 
apkaltino Indonezijos vy
riausybę žudynėmis Timoro 
saloje. Įdomu, kad darbo 
jartijos lyderiai niekad ne
pastebėjo ir spauda neiškė- 
ė, ką sovietai daro paverg

tuose kraštuose.
***

Egiptas ir Sov. Sąjunga 
vėl atnaujina diplomatinius 
santykius ir greitu laiku nu
mato atidaryti ambasadas. 
Kaip žinia, nužudytas prez. 
Sadatas iš Egipto išvijo vi
sus sovietų diplomatus ir 
nutraukęs diplomatinius
santykius. Atnaujinimas

diplomatinių ryšių sovie
tams reiškia didelį laimėji
mą.

IŠTVERMINGAS
DIPLOMATAS

Būdamas 74 metų Sov. 
S-gos užsienių reikalų mi
nisteris Andrey A. Gromyko 
šioje tarnyboje nepajudina
mai išbuvo 27 metus, o iš 
viso sovietų užsienių diplo
matiniame darbe 45 metus. 
Tai savotiškas fenomenas, 
kuris buvo tinkamas ir Sta
linui, ir visiems kitiems so
vietų vadams ir po Stalino. 
Šiandie jo pozicija dar su
tvirtėjus, nes nepajudina
mai įsitvirtinęs Kremliaus 
politbiure. Tas parodo jo 
politinį lankstumą, diploma
tinį prisitaikymą laiku ir 
vietoje pramatyti vyraujan
čias nuotaikas.

10.00 Rezoliucijų knygos pristatymas diskusijos ir priė
mimas. Rezoliucijos, sveikinimai ir jų , priėmimas.

11.20 Padėka rengėjams. Suvažiavimo uždarymas. 
Tautos Himnas.

*12.00 Mišios Holy Rosary Church Watson, prie lietuvių 
Klubo.

13.00 Pietūs tarybos atstovams ir svečiams Lietuvių 
Klube, rengia Lietuvių Dienų Komitetas Canberro
je.

*19.30 Jaunimo Koncertas

GRUODŽIO 31 D. - PIRMADIENĮ:

*13.30 Sporto Šventės uždarymas Sporto Centre.
*15.30 Krepšinio rungtynės: lietuvių rinktinė prieš Can

berros Cannon - Sporto Centre.
20.30 Naujų Metų balius visiems - National Exhibition 

Centre.
* Pažymėti parengimai neįeina į Krašto Tarybos darbot
varkę, bet duoti Krašto Tarybos atstovams dėl informa
cijos.

V. Bukevičius
A.L.B. Krašto Valdyba

75 Kent Street, 
Epping, N.S.W. 2121

38 PRANCŪZŲ VYSKU
PAI PASISAKO SVA
RINSKO IR TAMKEVI- 
ČIAUS REIKALU

ELTOS prancūzų k. re
daktorė Birutė Venskuvienė 
pranešė, kad birželio pra
džioje jau 38 Prancūzijos 
vyskupai buvo pasirašę po 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bei adresuotą peticija, ku
rioje pasisakoma prieš kun. 
A. Svarinsko ir kun. S. 
Tamkevičiaus kalinimą. Šiuo 
metu parašai teberenkami 
visoje Prancūzijoje. Peticiją 
paruošė tarptautinės 
Christian Solidarity Inter
national organizacijos pran
cūzų skyrius.

(ELTA)
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Nuo idealizmo iki heroizmo
Jau ne vieną kartą šiame 

laikraštyje buvo keliamas ir 
pabrėžiamas idealizmas kaip 
vienintelis kelias į pažangą 
ir žmonijos gerovę. Idealiz
mas visados tapatinamas su 
pačiu gėriu, dėl kurio idea
listas aukojasi, dirba jo 
siekdamas be jokią asmeni
nių išskaičiavimų ar sava
naudiškumo. Todėl idealis
tas yra kiekvienas, kuris 
siekia tobulesnio gyvenimo 
be pikto priemaišų.

Shi idealizmu glaudžiai 
siejamas ir heroizmas, kaip 
aukščiausia idealizmo iš
raiška. Idealizmas ir hero- 
jizmas gyvenime pasireiškia 
įvairiausiomis formomis vi
sose srityse siekiant ko nors 
aukštesnio. Iš istorijos žino
me daugybę idealistų ir 
drauge herojų, iki kraštuti
numo pasiaukojusių kilniai 
idėjai, tautai, tėvynei arba 
atlikusių reikšmingų žygių 
bendrai žmonių gerovei.

Bene labiausiai išpopulia
rėjęs idealizmas yra pasi
reiškęs per meilę tautai ir 
tėvynei. Tokiems idealis
tams - herojams statomi pa
minklai, kuriamos jų garbei 
dainos, jie su pagarba ir 
meile prisimenami įvairiau
siais atvejais.

Lietuvių tauta ir Lietuva 
tokių idealistų - herojų išsi
augino ypač sunkiaisiais - 
prie spaudų laikais, bet jų 
nestokojame ir ir ramiais 
tautos laisvės žydėjimo me
tais.

Paprastai idealistai - he
rojai daugiausia pasireiškia 
priespaudos ar persekiojimų 
laikais. Tą liudija kaip tik 
nesena mūsų tautos istorija 
bebandant nusimesti vergi
jos pančius. Ne kieno kito, o 
idealizmo skatinami ir rizi
kuodami viskuo atsirado 
knygnešiai, tautos žadinto
jai ir veikėjai, vėliau sava
noriai kuriant nepriklauso
mą Lietuvą. Ir jeigu Lietuva 
savo jėgomis atsistojo ant 
kojų ir išsikovojo laisvę, tai 
yra visų pirma idealistų 
darbas, kurie nebodami pa
vojų ir nepramatydami arba 
neturėdami jokio užtikrinto 
atpildo už pasiaukojimą dir
bo ir kūrė iš paskutinių jėgų 
ne vienas net gyvybę atida
vęs šiam idealistiniam dar
bui.

Lygiai ir taikos bei ra
maus kūrybingo gyvenimo 
metais nemažiau reikalingi 
idealistai, kaip ir tautos ne

Mylimai motinai ir uošvei
A.A.

. . . JOANAI JUSEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, mieliems draugams Reginai ir Vytautui 
Pumpučiams reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Napoleonas ir Elena Volkai

laimių laikais, tik žinoma, 
tokių ryškių herojų, savo 
darbais toli prasikišančių, 
visados yra mažiau. Bet jų 
yra, nes be jų gyvenimas 
irtų, apdulkėtų, sustingtų.

Nepriklausomoje Lietu
voje ryškiausiais idealistais 
visoje didybėje iškilo pir
mieji lietuviai, perskridę 
Atlantą lakūnai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. 
Charakteringa jiems dar ir 
tai, kad jie patys buvo išei
viai, panašūs kaip ir mes.. 
Bet jų meilė tėvų žemei ir 
tautai buvo tokia didelė, kad' 
jiems įžiebė heroišką idėją 
atlikti reikšmingą žygį ir tuo 
visam pasauliui pagarsinti 
Lietuvą. Abu buvo prityrę 
lakūnai ir savo žinojimą ir 
sugebėjimus sumanė 
panaudoti Lietuvos garbei.

Tais laikais aviacija dar 
buvo gana primityvioje sta
dijoje, tad drįsti leistis į to
limesnes keliones skaitėsi 
didelis žygis ir dar didesnė 
rizika. Tiesa, buvo porą ir 
prieš Darių bei Girėną drą
suolių skristi per Atlantą į 
senąjį žemyną, ir nors to
kiame žygyje jie nebuvo 
pirmieji, tai bent pirmieji 
lietuviai, o anuo metu per
skristi Atlantą pasauliui 
buvo didelė sensacija. Dau
gelio akimis jų idėja atrodė 
fantastiška, ir net pati Lie
tuvos vyriausybė ją palaikė

MIRUSIEJI
SU ’’MOČIUTE” - 

ONA RAŽAITIENĖ 
ATSISVEIKINANT

Birželio 30 d., Bankstown 
priemiestyje, Bass Hill, mirė 
viena mūsų vyresniosios 
kartos ateivių lietuvė a.a. 
Ona Ražaitienė, sulaukusi 90 
metų.

A.a. Ona Pastarnokaitė- 
Ražaitienė gimė 1894 m. 
Vilkaviškio apskr. Ištekėjusi 
už Jono Ražaičio gyveno 
Vilkaviškyje. Užaugino dvi 
dukras: Albiną Zigaitienę ir 
Genovaitę Genienę. Besi
traukiant i Vakarus - 1944 
m. - nuo antrukart užeinan
čios karo audros, vyras buvo 
atskirtas nuo šeimos ir pa
imtas apkasų kasti. Praėjus 
karui jis buvo grąžintas į 
Lietuvą, kur ir mirė.

Vokietijoje motina ir abi 
dukros gyveno anglų zonoje 
- Celės ir Wolterdingeno 
tremtinių stovyklose. Aus
tralijoje iš pradžių gyveno 
Mt. Gambier, S.A. drauge 
su vyresniąja dukra ir žentu 
Leonu Žigaičių. Vėliau atsi
kėlė i Sydnejų ir iki mirties 

neįtikima ir jų žygio nepa
rėmė. Bet tas lakūnų nuo 
sumanyto žygio neatgrasi
no. Jie savo lėšomis ir pas
tangomis sudarė lėšų, įsigijo 
lėktuvą ir išsileido žygin. 
Nors tasai jų žygis pasibaigė 
tragiškai, bet jie savo misiją 
su kaupu atliko - Lietuvą iš
garsino visame pasaulyje, o 
patys savo tautai amžiams 
paliko herojais. Vargu ar tas 
būtų buvę tokiu mastu at
siekta neįvykus katastrofai, 
nes pasaulio jau taip jautriai 
nedomino skridimai per At
lantą, lygiai kaip šiandie 
kasdieniu reiškiniu virtę 
skrydžiai į erdves. Darius ir 
Girėnas per vieną naktį 
virto sau lygių neturinčiais 
herojais visiems lietuviams, 
o garsas apie jų skrydį ir 
tragediją kelis kartus persi
rito per pasaulį. Lietuviai jų 
žygį ir tragišką pabaigą pri
ėmė labai jautriai: jų var
dais visoje Lietuvoje pava
dintos vietovės ir gatvės, jų 
vardais pasikrikštijo įvairios 
organizacijos arba jų padali
niai, pastatyti jiems iškalbūs 
paminklai ne tik Lietuvoje, 
bet daugely vietų ir užsie
nyje, juos ir šiandie kasmet 
minime kaip nepalaužiamus 
idealistus ir herojus.

Galbūt mūsų šventas 
uždavinys ir toliau juos mi
nėti statant pavyzdžiu ypač 
jaunajai kartai, nes tik jau
nųjų dvasioje galima įžiebti 
idealizmo ir patraukti bei 
sužavėti heroizmu, ko nie
kad nebus perdaug. fv )

A.a. Ona Ražaitienė

gyveno Bass Hill lietuvių 
kolonijoje.

Tai buvo moteris, kuri 
gyveno tik dėl kitų, niekad 
nieko nereikalaudama sau, 
niekuo nesiskųsdama. Bū
dama sveika, tvarkėsi na
muose, augindama anūkus - 
visi mylėjo ’’močiutę”, nes ji 
buvo visų globėja ir rėmėja. 
Jos jautri širdis neleido jai 
užmiršti ir kitų vargstančių - 
iš savo pensininkės santau
pų ji siųsdavo siuntinius 
Punsko lietuviams.

Paskutinius kelis mėne
sius pradėjo negaluoti, o vė
liau teko atgulti ir i lovą. 
Mirė birželio 30 d. dukros 
Albinos globojama.

Palaidota Sydnejasu 
Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje liepos 3 d. Jos išly
dėti gausiai susirinko Bass 
Hillo lietuvių kolonijos tau
tiečiai, draugai ir pažįsta
mieji.

Ilsėkis ramybėje, 
Močiute!

Br.G.

PADĖKA

Amžinybėn iškeliavus mūsų mylimai mamytei, uošvei 
ir senelei a.a. Onai SIMONAITIENEI, nuoširdžiai dėko
jame prel. P. Butkui, kun. P. Martuzui už gedulingas pa
maldas ir rožinio pravedimą. Dėkui p. P. Viržintui už 
vargonavimą ir choristams už giesmes.

Dėkojame giminėms, artimiesiems už aukotas šv. Mi
šias, gėles arba jų vietoje aukojusiems lietuviškiems rei
kalams.

Ačiū p. M. Gailiūnui už nuoširdų su velione atsisveiki
nimo žodį.

Dėkojame visiems draugams, giminėms bei pažįsta
miems, lankiusiems velionę sunkios ir ilgos ligos metu ir 
gausiai dalyvavusiems laidotuvėse. Ačiū visiems už pa
reikštas užuojautas asmeniškai, laiškais ir per spaudą. •

Nuliūdę dukterys, sūnus ir jų šeimos

Sovietų taikiniai
Pastaruoju metu pasaulio 

spauda skelbia, kad Ameri
kos - Sovietų S-gos santykiai 
paskutinėmis savaitėmis yra 
taip žemai kritę, kaip niekad 

į anksčiau. Prez. Reagano ne 
kartą kelti pasiūlymai kal
bėtis ginklavimosi ir bendrai 
santykių sušvelninimo klau
simais buvo sovietų atmesti 
ir net išjuokti. Šia prasme 
sovietų taktika aiški: jie nori 
kaip nors sukompromituoti 
prez. Reaganą, kad jis ne
būtų išrinktas prezidentu 
sekančiai kadencijai.

Ankstyvesnieji būdai, 
kaip visame pasaulyje orga
nizavimas taikos sąjūdžio ir 
demonstracijų apkaltinant 
Ameriką karo kurstytoju, 
atrodo, nepasiteisino, tad 
sovietai ėmėsi kietosios 
politikos priemonių - pri
vesti amerikiečių - sovietų 

santykius prie karo briaunos 
būdami tikri, kad amerikie
čiai vistiek sovietams ne
skelbs karo ir pirmieji ne
puls. Tad sovietams patogus 
momentas įbaidyti pasaulį ir 
ypač amerikiečius, kad ne 
kas kita, o dabartinė prez. 
Reagano administracija pri- 
vedusi Ameriką ir tuo pačiu 
laisvąjį pasaulį prie bedug
nės krašto. Prieš beveik 
metus nutrūkus amerikiečių 
ir sovietų deryboms dėl 
branduolinių ginklų apribo
jimo, sovietai iš derybų 
pasitraukė savo propagan
doje apkaltindami Ameriką, 
norinčią tęsti ginklavimosi 
lenktynes. Atsikirsdamas 
prez. Reaganas pavadino 
sovietus kaip "blogio impe
riją”, o marksizmą kaip isto
rinę pelenų krūvą, kas ži
noma sovietų nepaglostė.

Nemažiau sovietų kietoji 
politika kliudo ir kitas Va
karų valstybes. Maskvoje 
besikalbant su Italijos užs. r. 
minister™ G. Andreotti 
Gromyko bediskutuojant 
atominius ginklus priminė 
sunaikintą senovės Romos 
miestą Pompėią išsiveržus 
Vezuvijui tuo duodamas su
prasti, ko gali tikėtis mo
derniame kare šiandieninė 
Roma. Vak. Vokietijos mi- 
nisteriui H.D. Genscheriui 
Maskvoje priminta, kad Vo
kietijoje atgaivinamas hitle
rinis militarizmas ir ruošia
mas planas prisijungti Rytų 
Vokietiją. Lygiai Maskva 
šiurkščiai atstūmė ir Kiniją 
atšaukdama savo viršūnių 
numatytus vizitus Pekine. 
Nemažiau buvo baidomas ir 
Prancūzijos prez. Mitterand 
siekiant įvaryti kylį tarp 
Prancūzijos ir Amerikos.

Iš kitos pusės ir prez. 
Reaganas pastaruoju metu 
sušvelnino laikyseną sovietų 

atžvilgiu parodydamas noro 
tartis su sovietais, bet kaip 
matome, sovietai iš jo 
pastangų tik šaiposi.

Ar pavyks sovietams nu
teikti amerikiečius, kad iš
stumtų Reaganą ir jo vietoje 
pasisakytų už sovietams pa
lankesnius ir nuolaidesnius 
kandidatus į prezidentus. 
Tuo tarpu rinkiminėj kam
panijoje demokratų kandi
datai prižada bet kokia kai
na susitarti su sovietais ir 
atitolinti karo grėsmę. Tas 
be abejo bailiuosius suglu
mina ir sukelia abejonių, ką 
pasirinkti.

Kitas iš skaitytojų gal net 
ir pagalvos, kodėl M.P. stoja 
prez. Reagano pusėn. Iš tik
rųjų visoms bolševizmo au
koms šiuo metu Amerika 
tėra vienintelė viltis ir atra
ma, galinti sulaikyti bolše- 
vistinį potvynį. Lygiai ir vi
siems tiems, kurie įvertina 
laisvę ir nori išlikti laisvi. 
Dauguma po karo Amerikos 
prezidentų vedė komuniz
mui pataikavimo politiką 
priartėjant net prie krašto 
išdavimo. Panašios nuotai
kos ir nuolaidos girdisi ir iš 
prez. Reagano oponentų, 
kandidatuojančių į prezi
dentus. Kiek toli siekia so
vietinė ranka, parodys pre
zidento rinkimų rezultatai.

ŽINIOS
Kovo 1 d. suėjo 20 metų, 

kai Amerikoje mirė rašyto
jas Dr. Julius Kaupas, bū
damas vos 44 metų. Jis 
anksti pradėjo reikštis lite
ratūroje, nors studijavo ir 
baigė medicinos mokslus, 
tačiau šalia to gilinos į filo
sofiją ir psichiatriją. Dar 
Vokietijoje išleido savo lite
ratūrinių pasakų knygą 
’’Daktaras Kripštukas pra
gare” (1948 m.), bet šalia to 
plačiai rašė spaudoje skelb
damas savo kūrybos, kriti
kos ir kultūriniais - visuo
meniniais klausimais 
straipsnių. Aktyviai 
bendradarbiavo žurnale 
’’Literatūros Lankuose” ir 
kituose kultūros žurnaluose. 
Išeivijoje buvo planuota iš
leisti pomirtinį jo raštų rin
kinį, bet tokio leidinio iki šiol 
nesulaukta. Teko patirti, 
kad J. Kaupo raštų rinkinys 
leidžiamas Lietuvoje.

♦ **

NELIKIME SKOLINGI-,

MŪSŲ PASTOGEI!.
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A. Galdikas Mano gimtinė

KRISTIJONAS DONELAITIŠ

ŽIEMOS RŪPESČIAI

Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta, 
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint. 
Vei, kaip ant ežerų visur langai pasidaro, 
Lygiai kaip antai stikliorius įdeda stiklą. 
Taipgi namai žuvų, kur varlės vasarą šventė, 
Dėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia 
Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvulį siunčia. 
Ant laukus žiemys jau taip nugandino bardams, 
Kad ir balos, ir klampynės pradeda rauktis, 
Ir purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja. 
Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai, 
Nei koks būbnas įtemptas dėl pašalo trinka. 
Taip kad garsas jo toli galvoj atsiliepia, 
Taipgi dabar jau vėl sviets sveikint pradeda žiemą.

PETRAS VAIČIŪNAS
ŽIEMA

Saulė perlais barsto sniegą. 
Sniego pusny žemė miega.

Ramunėlis, tylumėlis!
Vien tik sniego baltos gėlės!

Balta šalta sniego plote, 
Noris rėkti, rankom ploti!

Labas, žiema, labas, sniege! — 
Sniego rūme paukštis spiegia.

Medžių rūbai perlais trykšta.
Miškas baltas kaip prieš krikštą.

Balta, šalta, kad net diegia,
— Labas, žeme, baltasniege!

Žemė tyli kaip pabūgus.
Ją užmigdė sniego pūgos.

Žemės plotai, erdvių aukštis — 
Balto sapno baltas paukštis...

ANTANAS J AŠMANTAS

ŽIEMOS KELIU

Jau ima snyguriuot. Žirgelį kinkom.
Kelių keliai tie linadrobiai!
Skarelėm pūko apsigobę, 
Medeliai meldžiasi aplinkui. 
Jau ima snyguriuot. Žirgelį kinkom.

Snieguolės pinasi. Varpeliai šaukias.
Kaip dūmas lygumos bekraštės!
Važelis gieda margaraštis 
Šarmotoj lygumoj palaukės. 
Sniegulės pinasi. Varpeliai šaukias.

Labas, žiema!
Labas, sniege!

Lietuvių poezijoje apstu 
posmų apie nuotaikas ke- 
iančius pavasarius, apie 
jrandžias ir svaigias vasa
ras, apie permainingų nuo
taikų rudenis, bet palygina
mai apie žiemą poetai rašo 
santūriai. Atrodo, žiemos 
stingdo ne tik gamtinį gai
vališkumą, bet ir poetų po
lėkius. Kai kiti poetai apie 
pavasarius bei rudenis pos
mų prirašo šimtais, gi žie
mos temomis eilėraščių vos 
vienas kitas, nors žiemos 
turi nemažesnio žavesio, - 
skirtingo ir užburiančio, - 
kaip ir visi kiti metų laikai. 
Kai pavasariai poetui suke
lia veržlumo, vasaros - išsi
pildymų brandumą, rudenys 
- daugiau praradimo nuotai
kas, ilgesį to, kas neprišau
kiamai prarasta, žiema visa- 
savo esybe išreiškia sustin
gimą, nuomarį be vilčių at
gimti, siausti, džiaugtis. Gal 
todėl šis metų laikas ir ne
susilaukia tiek dėmesio ir 
susižavėjimo iš įvairių 
menininkų pusės. Tai yra 
kažkas panašu į laidotuvių 
iškilmes, kurios nors ir kaip 
gražios, bet niekad nepasi- 
ilgstamos.

M.K. Čiurlionis Iš žiemos ciklo

Sudėki vadeles! Pradingo kelias.
Žiema kaip nuotaka pakilo!
Jungtuvių nuometu pridengus šilą, 
Pėdelę gaubia prie pėdelės.
Sudėki vadeles! Pradingo kelias.

Jau dingo kelias. Dingsim šitam šoky 
Ir mes — du sniego gniužulėliai.
Laukuose vėjai pasikėlė, 
Ir naujo kelio neieškoki! 
Visi pradingsime sniegulių šoky.

HENRIKAS RADAUSKAS

ŽIEMOS DAINA

Sūkuriuotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais, 
Nepaeinančiais griūnančiais sniego kalnais 
Atsivėrė žiema, — neįžiūrimais aukščiais. 
Nepagaunamais tonais švelniais.

0 eilėraštis gimsta — kaip vėjas — iš nieko 
Ir skambėdamas bėga pusnim neramus, 
Bet negali daina prasimušti pro sniegą 
Ir sugrįžta — kaip vėjas — į savo namus.

BENYSRUTKŪNAS

LIETUVOS ŽIEMA

Išrašė žvaigždės stiklo langus, 
Ramu pabalusiuos laukuose. 
Toli slėny varpelis žvanga 
Ir rykauja ant kraigo kuosa.

Per baltą, baltą ryto sniegą 
Nuskuodžia greitakojė stirna. 
Rūpintojėlis pakelėje miega, 
Sapnuoja kadugiai prie svirno.

Skaistu aplinkui — tyra, šventa. 
Pusnynais bristumei be tako. 
Tyloj .girdėti — snaigės krenta, 
Pro ledą pulsas plaka. .

Ir šypsosi, ir viltį kužda 
Virpėdamos snieginės lūpos:
— Aš dar nemirusi — suūš dar 
Aukšti klevai ir sravios upės.
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Lietuvos reikalais
PABALTIJO VALSTYBĖS 
PRANCŪZŲ SPAUDOJE

Pabaltijo valstybės vis 
dažniau linksniuojamos 
prancūzų spaudoje. Čia 
meletas pavyzdžių iš stam
baus straipsnių pluošto, kurį 
surinko ELTOS biuletenio 
prancūzų k. redaktorė Biru
tė Venskuvienė. Daugelyje 
straipsnių panaudota 
ELTOS medžiaga.

Mėnraščio Missi 1983 m. 
lapkričio numeryje išspaus 
dintas gausiai iliustruotas ir 
ilgas straipsnis ’’Buvo trys 
mažos šalys”. Jame rašoma, 
kad ’’didžiulės sovietinės 
imperijos vakariniame pa 
kraštyje yra trys Pabaltijo 
šalys, kurių gyvybingumas 
toli prašoka jų siauras sie
nas... Įjungtos į SSR S-ą, 
šios trys šalys ištausojo iš 
savo dar nesenos nepriklau
somybės tvirtą valią gyventi 
ir veikti, kurios dėka jos turi 
ryškią individualybę ir na
šesnę gamybą už kitas so
vietines šalis... Lietuva turi 
ryškiausią politinę, kultūri
nę ir religinę asmenybę. 
Lietuviai nerimsta įsprausti 
tarp sovietinių respublikų, 
nes jie yra iš seno įpratę 
prie didelių žygdarbių; jų 
ilga istorija juos įpratino 
plačiai (ir laisvai) kvėpuoti ir 
milijonas jų gyvena užsie
nyje”.

Paryžiaus dienraščio Le 
Monde gegužės 20-21 d. nu
meryje Denis Panini apžvel

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 gėlėtos 
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

gia Pabaltijo tautų istoriją 
iki sovietinės aneksijos 1940 
m. Savo straipsnį "Pamirš
tas Pabaltijo valstybių gy
venimas ir mirtis” jis pra
deda 1934 m. įvykusio per
versmo Latvijoje aprašymu. 
Panini kalba apie ’’tautinio 
išsilaisvinimo karą”
1918-1920 m., taikos sutartį 
su Sovietų Sąjunga, plačią 
žemės reformą, ir ’’autorita
rinių" režimų įvedimą, rem
damasis Stuart R. Schram- 
mo ir George von Raucho 
knygomis apie Pabaltijį.

Ypač didelio dėmesio 
prancūzų spaudoje susilaukė 
popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo pasisakymai apie Lie
tuvą Šv. Kazimiero sukak
ties proga. Būdinga antraš
tė: "Lietuva unikali katali
kybės ’tvirtovė’ Sovietų Są
jungoje' (Le Journal Quoti- 
dien Rhone Alpes, 1984 m. 
kovo 5 d.) Daugelis laikraš
čių paminėjo kunigų Sva
rinsko ir Tamkevičiaus suė
mimą bei įkalinimą. (gLTA)

BRITŲ PARLAMENTA
RAS RAGINA VAKARUS 
AKTYVIAU REMTI

PAVERGTAS TAUTAS

1983 m. rugsėjo 29 d. Eu
ropos Taryboje (Council of 
Europe) buvo svarstoma 
vokiečių etninės mažumos 
SRS S-je padėtis. Diskusijų 
metu kalbą pasakė britų 
parlamentaras John Wilkin
son, Europos Laisvės Tary

bos (European Freedom 
Council) pirmininkas. Jo 

.kalbos tekstas buvo iš
spausdintas periodinio leidi
nio ABN Correspondence 
1984 m. kovo - balandžio nu
meryje.

Wilkinson pagyrė V. Vo
kietijos atstovo Dr. Jaegerio 
pranešimą apie vokiečių 
jersekiojimą SSR S-je ir 
tritikavo tuos vokiečius, 
<urie, pasiteisindami koeg
zistencijos meile, siūlo, kad 
Vakarai tylėtų apie netei
sybę ir teisių pažeidinėjimą 
Sovietų Sąjungoje. Jis pa
minėjo Švedijos ministerį 
pirmininką, kuris rugsėjo 28 
d. pasmerkė priespaudą Če
koslovakijoje, bet net neuž
siminė apie "daug blogesnę 
padėtį Sovietų Sąjungoje". 
Tik kai kiti parlamentarai 
suskato jį klausinėti, jis su
tiko, jog "Švedijos kaimyni
nėse tautose, Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje, kurios 
buvo ginklo jėga įjungtos į 
Sovietų Sąjungą, pažeidinė
jamos žmogaus teisės”. Anot 
Wilkinsono, "Vakarų užsie
nio politikos architektai ilgą 
laiką pritarė Helmuto Son- 
nenfeldo požiūriui, kad keis
ti esamą padėtį Rytų Euro
poje pavojinga, nes sugrio
vus trapią Sovietų bloko pu
siausvyrą, sektų destabili- 
zacija, kuri galėtų būti grės
mė taikai”.

Britų parlamentaras ne
sutinka, kad Sovietų užsie
nio politika sunormalėtų, jei 
tik Vakarai ignoruotų sovie
tinio bloko vidines proble
mas. "Ar mūsų kontinente 
vyriauja taika?” - klausia jis 
ir nurodo į Vengriją, Čekos
lovakiją, neutralų Afganis
taną, ’’neutralios Estijos,, 
Latvijos ir Lietuvos invaziją 
1940 m.” ir kitus pavyzdžius. 
Jo nuomone, Helsinkio eiga 
irgi nedavusi teigiamų pa
sekmių. Sovietų požiūriu, 
Helsinkio sutartys įteisino 
Rytprūsių ir kitų buvusių 
Vokietijos teritorijų įjungi
mą į Sovietų Sąjungą. Už tai 
Sovietų Sąjunga atsilygino 
dar didesne mažumų prie
spauda.

Baigdamas savo kalbą, 
Wilkinson paragino Vakarų 
vyriausybes sustiprinti 
transliacijas į SSR S-ą ne tik 
rusų kalba, bet ir lietuvių, 
latvių, estų bei kitomis kal
bomis. Jis taip pat pasiūlė, 
kad Europos Taryba liepos 
mėnesį paminėtų Pavergtų 
Tautų savaitę. /pi tai

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS A.L. FONDUI

A.a. Česlovui Liutikui mi
rus, jį pagerbdamas vietoje 
gėlių aukojo

$ 100 Jonas Sakalauskas, 
N.S.W.

A.a. Petrui Velioniškiui 
Canberroje mirus, jį pa
gerbdami vietoje gėlių au
kojo:

Po $ 20 D. Bieri (115), 
N.s.w., R. Daukus (60), B. 
Kemėžienė (25), V. Marti
šius (130), Z. Sipavičius 
(445), A. Šimkus (30), T. Ži
linskas (45) ir neįskaitoma 
pavardė.

Po $ 10 E. Alytienė, L. 
Misevičienė, J. Antanaitis 
(24), O. ir A. Andruškai (55), 
K. ir V. Biveiniai (45), P. ir 
G. Gružauskai (15), V. ir G. 
Howe, F. Katauskienė, R. ir 
G. Katauskai (20), J. ir A. 
Kovalskiai (97), M. Labutie- 
nė (52), M. Martišienė (57), 
E. Vazgelevičius (35), L. 
Venclovas (31) ir V. Žilins
kienė (15).

Syd. Lietuvių Namuose
AUKŲ - PASKOLŲ VA
JUS. "Mūsų Pastogės” Nr. 
19 buvo skelbta, kad A. 
Jakštas skolino neimdamas 
nuošimčių $ 100. Turėjo būti 
$ 1000. Atsiprašome už įvy
kusią spausdinimo klaidą!

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus.

Aukojo: V. Juzėnienė ir 
E.D. Bartkevičiai - V. Juzė
no 2 metų mirties atminimui 
- $ 200, :M. Slavėnienės atmi
nimui - $ 100; J. ir J. P. - $ 
100; J. Putvinas - $ 30 ir P. 
Grosas - $ 5.

Skolino neimdami nuo
šimčių: G. ir V. Kazokai - $ 
1000; S. Jarembauskas - $ 
300 (papildomai); V. ir M. 
Bernotai - $ 250; J. ir A. Ka- 
taržiai - $ 250; M. Gailiūnas - 
$ 150 (papildomai) ir A. Vili
mas - $ 100.

Visiems prisidėjusiems 
nuoširdžiai dėkojame. 
Paskolos bei aukos priima
mos bet kokio dydžio.

NARIO MOKESTIS. Pri
mename klubo nariams, kad 
klubo nario mokestis turi 
būti sumokėtas iki liepos 31 
d. Metinis nario mokestis 
yra $ 20. Malonėkite atlikti 
laiku savo pareigą.

ALAN TYRELL, M.P. 
APIE PABALTIJO REZO
LIUCIJĄ EUROPOS

PARLAMENTE

Metų pradžioje Londone 
įvyko Žmogaus Teisių Kon
ferencija, kurios metu svar
bią kalbą pasakė D. Britani
jos parlamento narys Alan 
Tyrell, balsavęs už Europos 
Parlamento rezoliuciją Pa
baltijo klausimu. Jo žo
džiais:

”Dr. Otto von Habsburgo 
parašytas pranešimas apie 
Pabaltijo valstybes reikala
vo, kad Pabaltijo klausimas 
būtų perduotas Jungtinių 
Tautų Dekolonizavimo Ko
mitetui, ir buvo priimtas di
dele balsų dauguma. Tačiau 
Ministerių Taryba atsisakė 
tai padaryti. Jų nurodytos 
priežastys buvo visiškai ne
patenkinamos. Europos 
Bendruomenės Ministerių 
Taryba dar nepriėjo vienin
gos nuomonės ir dar nesu
geba suprasti, kaip svarbu

Po $ 5 F. Borunas (45), L. 
Budzinauskas (30), P. Da- 
briega (15), B. Grušienė, E. 
Laurinonis (77), K. Morkū
nas, E. ir J. Perlibachai (15), 
S. Ratas (18), R. Šilinis (17), 
J. Žentelis (9), J. Vitartas 
(25) ir J.M.

$ 4 M. Kenderis.
$ 3 neįskaitoma pavardė.
Po $ 2 E. Baltaragienė, E. 

Daubarienė, J. Lizdenis 
(22), P. Panks (17), O. Pe- 
čiulevičienė ir S. Skukaus- 
kas (8). (Visi iš Canberros).

A.L.B. Geelongo Apylin
kės Namuose, Birželio Trė
mimų minėjimo proga auko
jo:

Po $ 10 J. Kašdailis (30), 
A. Obeliūnas (570), B. Sta- 
rinskienė (55), S. Šutas, snj. 
(148) ir Č. Volodka (72).

Po $ 5 V. Aukštiejus (72), 
A. Baltrūnas (120), A. Jan
čiauskienė (38), J. Mani- 
kauskas (54), A. Miliauskas 
(16), ir A. Skėrys (90).

$ 4 E. Jomantienė (39).
Po $ 2 E. Adamson, E.

PRANEŠIMAS

Pagal Sydnejaus Lietuvių 
Klubo statuto str. 17, prg. 
11 pranešame klubo nariams 
kviesdami siūlyti kandida
tus į Klubo Valdybą 
1984/85 metų laikotarpiui. 
Siūlymų pareiškimai turi 
būti paduoti raštu su siūlo
mo kandidato parašu, kad jis 
sutinka būti renkamas su 
dviejų siūlytojų parašais. 
Siūlymų pareiškimai turi 
pasiekti Klubo Valdybos 
sekretorių iki rugpiūčio 12 
d. 3 vai. p.p.

Siūlymų pareiškimų blan
kai gaunami klubo raštinėje.

Sydnejaus Lietuvių 
Klubo Valdyba

remti pavergtųjų bylą visa
me pasaulyje ir ypač už 
Geležinės Uždangos...

"Už savo įnašą į praneši
mo apie Pabaltijo valstybes 
suredagavimą aš gavau 
laiškų iš viso pasaulio kam
pų. Po devynių mėnesių, tie 
laiškai vis dar ateina. Aš ži
nau, kad mano kolegos gau
na panašių laiškų. Tai padė
kos laiškai, bet mes žinom, 
kad jie reiškia daug daugiau. 
Mes žinom, kad jie siekia 
mus padrąsinti toliau veikti 
ir daryti naujų pastangų. Jie 
pasiekia savo tikslą”.

(ELTA)
’’LIETUVIŲ OPOZICIJA: 
LYGIAVERTIS VARŽO
VAS” - THE MONTH

’’Sovietų pareigūnai labai 
gerai žino, kad jie negali te
rorizuoti pasirašančiųjų (po 
peticijomis), kurių daugiau 
negu 123.000; jie taip pat ži
no, kad valdžios negerbianti 
ir išradinga lietuvių katalikų 
opozicija yra jiems lygia
vertis varžovas”. Taip rašo 
Janice Broun, Londone lei
džiamo mėnraščio The 
Month kovo numeryje. Jos 
nuomone, pavieniai areštai 
tęsis toliau, ’’bet kiekvienas 
jų įveda naują potencialų 
didvyrį ar didvyrę tautai 
įkvėpti. Spaudimas į tikin
čiuosius didėja visose plot
mėse, bet jų tiek daug, jog 
tokiomis priemonėmis tegali 
atsiekti ribotų pasekmių. 
Galbūt valdžia turėtų prisi
minti Engelso argumentą, 
kurį Katalikų Komitetas ci
tavo savo laiške Andropovui 
J'atvira kova prieš Bažnyčią 
yra kvailystė ir geriausias 
būdas atgaivinti dėmesį re
ligijai”.

(ELTA)

Jau prieš keletą savaičių 
išvykę Amerikoje svečiuo
jasi p.p. Jonas ir Vilhelmina 
Ramanauskai, savo veikla 
plačiai žinomi Sydnejaus 
lietuviams.

Linkime jiems sėkmingos 
išvykos ir smagių atostogų.

Meižienė (27), J. Palavikas 
ir P. Vaičekauskas (28). (Visi 
iš Geelongo).

A.L. Fondo Valdyba nuo
širdžiai sveikina naujus 
Fondo šimtininkus - Daivą 
Bieri ir Joną Sakalauską, 
abu iš Sydnejaus.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukotojams ir Fondo 
talkininkams.

Vaclovas Rekešius
A.L. Fondo iždininkas
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
» Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Pirmiausia noriu padėkoti 

Jums ir Mūsų Pastogės vi
sam štabui už rūpestingą 
darbą. Vistik įdomiai reda
guojama Mūsų Pastogė mus 
Amerikoje punktualiai kas 
savaitę aplanko. Todėl ji ir 
yra mūsų laukiama viešnia, 
tuo labiau, kad MP susitin
kame su mielais Australijos 
lietuviais, kurių nemaža 
teko dviejų viešnagių metu 
sutikti, susipažinti ir su ku
riais malonūs ryšiai nenu
trūko.

Mūsų Pastogėje atspindi 
Australijos lietuvių
gyvenimas - veikla, kultūri
nis gyvenimas, politika, na, 
kartais ir didesni subanga
vimai problemų sprendi
muose. Tai džiugu, kad MP 
yra puikus ryšys Australijos 
lietuvių tarpe.

Šia proga turiu nuošir
džiai pasveikinti puikią lie
tuvaitę Danutę Baltutytę,' 
viešėjusią pavergtoje Lie
tuvoje ir taip puikiai papa
sakojusią, kaip atrodo da
bartinė Lietuva jaunos tu
ristės akimis. Jos straips
nius ’’Tai Tokia Mano Lietu
va”, gyvendamas Dėdės 
Šamo žemėje skaičiau su di- 
deliaatyda. Danutė ne tik 
puiki pasakotoja, bet drauge 
pastabi, įžvalgi, nuotaikas ir 
gyvenimo pulsą pajaučianti 
tėvų žemėje, mergaitė. Be 
propogandos, be patoso, bet 
su šilta meile tėvelių žemei 
papasakojo išgyvenimus, 
kuriuose lengva suvokti 
dartinės pavergtos Lietuvos 
tėvynainių gyvenimą ir 
nuotaikas. Man ypač patiko 
jos gera laikysena, sąmo
ningumas. Tokių turisčių 
mums, jos žodžiais tariant, 
reikia daugiau. Jauna širdis 
pavergtai Lietuvai nuveža 
viltį, perduoda laisvojo pa
saulio gyvenimo būdą. 
Džiaugiuosi jos gražia lietu
vių kalba. Manau, kad 
Danutė, sugrįžusi iš kelionės 
po okup. Lietuvą, ne tik 

pasidarė nemenkesnė, kaip 
kartais koks senukas nušne
ka, lietuvaitė, bet dar dau
giau pamils tėvų žemę, jos 
žmones ir turėsime puikią 

lietuviškųjų darbų darbi
ninkę. Tad Tau, miela Da
nute, už puikius aprašymus, 
aš, Dėdės Šamo žemėje gy
vendamas, nuoširdžiai dė
koju.

Šia proga norėčiau irgi 
fiadėkoti mielai australietei 
ietuvei p. Gen. Šemienei už 
man parodytą dėkingumą, 
kaip MP ir Pasaulio Lietuvio 
bendradarbiui. Kartais ma
lonu, kad kas nors tavo 
darbu pasidžiaugia, šaky-

Žinelės
Kasmetinės Kanados Lie

tuvių Dienos šiais metais 
rengiamos spalio 5-7 d.d. 
Hamiltone, Ont., netoli To
ronto. Tikimasi, kad tos die
nos praeis sėkmingai, kaip ir 
kitais kartais.

* ♦ *
Mūsų Pastogės redakciją 

pasiekė ALJ S-gos leidžia
mas biuletenis ’’JAUŽL 
NIOS” Nr. 2. Leidžiamas 
Melbourne hektografuotai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Redaguoja Jonas Maša- 
nauskas, jun. Leidinėlis ga
na patrauklus, bazuojasi 
jaunimo veikla. 

čiau, net ir yra didesnis at
pildas už mokamus honora
rus pinigais. Taigi, p. Še- 
miene, Jums lieku taip pat 
dėkingas už dėmesį.

Pasigėrėjęs Jūsų, mieli 
australiečiai, gyvenimu ir 
darbais, kviečiu paviešėti ir 
pas mus. Šį kartą saulėton 
Floridon. Mat, sako savi 
marškiniai visad arčiau 
kūno, taigi ir šiuo atveju 
mūsų kolonijos gyvenimas 
visad bus arčiau prie širdies. 
Jau esu rašęs apie naują lie
tuvių koloniją - Daytona 
Beach, Floridoje. Šį kartą 
noriu šnektelėti apie šios 
kolonijos gyvastingumą, 
kultūrinę veiklą.

Pirmieji šviesūs pragied
ruliai ima kas kart vis stip
riau švystelėti. Štai renka
mės į Motinos Dienos mi
nėjimą gegužės 13 d. Taikos 
Karalaičio katalikų bažny
čioje, Ormond Beach. Iškil
mingos pamaldos už myli
mas motinas. Prie altoriaus 
šios kolonijos ’’klebonas” 
kun. Dr. Kazimieras Ruibys. 
Šv. Mišių metu gieda solistė 
Juoze Krištolaitytė-Daugė- 
lienė, šios kolonijos meno 
mėgėjų grupė, vadovaujama 
muz. Antano Skridulio. 
Skaitymus aktorės gabumu 
skaito klubo pirmininkė Da
ilia Mackialienė. Kun. Dr. 
Kazimiero jautrus, motinos 
lietuvės kelią į garbę ir kan
čią nusakantis pamokslas. 
Tikėkite, koks buvo gražus 
momentas šiame dvasiniame 
susikaupime. 0 po pamaldų 
parapijos salėje pats minėji
mas. Gerą, laiko sąvartoje 
patirtus vargus, džiaugs
mus, atsiektus laimėjimus 
nusakančią paskaitą skaito 
Dr. Serapiną Sukarevičienė, 
plačiu žvilgsniu aptardama 
Motiną — Moterį, ypač iš-

TELEGRAMA
KAZYS JANKAUSKAS

Buvo tamsus vakaras. 
Tuščiu vieškeliu aš ėjau į 
geležinkelio stotį. Šone, kur 
pasiliko Laužėnų vienkie
mis, pamažu tilo triukšmas 
ir dainos. 0 po kelių minučių 
aplink mane viešpatavo vi
siška tyla, tik arti po kojo
mis girgždėjo žvyras. Tirš
tas rudens rūkas, kuris die
ną buvo apgaubęs visą Lie
tuvą, dabar tikriausiai dar 
labiau sutirštėjo, ir aš nė 
savo kojų nemačiau. Nusi
teikęs buvau prastokai. 
Truputį skaudėjo galvą nuo 
alaus, o ausyse vis dar 
skambėjo vienkiemyje kiau
rą dieną girdėtos dainos. 
Nakties tyloje tas skambėji
mas buv itin įkyrus.

Prie mažų kaimo kapinė
lių, kurios buvo prie pat 
vieškelio, ramiai stovėjo du 
stori beržai. Tik iš to, kad 
pamačiau baltus tų dviejų 
sargų liemenis, aš susivo
kiau, kad einu pro kapines. 
Čia mane labai išgąsdino 
slapukas šuo (atsimenu, net 
man plaukai pasišiaušė, o 
vėliau, tur būt, nuo to ir 
smukti pradėjo!). Tas nela
basis šuo be jokio įspėjimo 
puolė iš griovio man po ko
jomis, o kai aš atšokau, jis 
sušnypštė ir vėl dingo.

Jokių kitų įvykių iki pat 
stotelės nebuvo, tiktai du 
sykius, vieną kartą dešinė
je, antrą kartą priešais, — 

ryškindama lietuvės 
motinos didįjį pasišventimą 
šeimai ir savąjai tautai.

Meninėje programoje vėl 
puikiai skamba solistės Juo- 
zės Daugėlienės ir meno 
mėgėjų grupės dainuoja
mos, gražios, dienai parink
tos, mylimajai motinėlei 
skirtos dainos. Už šį gražų 
minėjimą dėkojame klubo 
pirmininkei Dalilai Mackia- 
lienei, gi už meninę progra
mą mielam, tyliam, bet nuo
širdžiai darbščiam muzikui 
Antanui Skriduliui.

Gyvendamas naujoje lie
tuvių kolonijoje, sakyčiau ir 
dar nelabai gausioje dūšio
mis, ilgokai mąsčiau: ar mes, 
vyresnioji karta, senyvo 
amžiaus pensininkai dar rei
kalingi šioje žemelėje? 0 
vistik negaliu sutikti su vie
nos žilstelėjusios, niekada 
visuomeninio darbo nedir
busios poniutės nuomone, 
kad seniai nebereikalingi, 
kad vietą užleisti turi jauni
mui. Ne, ir senimas, pasiro
do, dar daug ką gali pada
ryti. Kad ir šios kolonijos 
darbščiųjų darbininkų būre
lis. štai, va, pajudino kultū
rinio gyvenimo vandenis ir 
apie šimtinė ’’vyresniųjų” 
gėrėjomės ir savo tautos 
grožiu kūrybiniu palikimu. 
0 kai ateina reikalas, tie, 
senieji, atidaro ir savo pini
gines, sumeta skatiką kil
niam reikalui. Be to, į dau
gelio namus ateina lietuviš
kas laikraštis, lentynose 
matome lietuvišką knygą ir 
t.t. Apie jaunimą būtų daug 
ką ir pozityvaus pakalbėti. 
Dėdės Šamo žemėje jauni
mas stipriai juda. Juda geru 
keliu. Gal tik mes per daug 
išmokome dejuoti, kad 
jaunimas nedirba.

Tad, mielas Redaktoriau, 
matote, kad mes nesugrįžo- 
me į dramblių kapinyną 
numirti, bet gyventi ir dirb
ti. Iki sekančio karto

Jūsų
J. Janušaitis

sužibo mažytė ugnelė, tur 
būt, vienkiemiuose ir tiktai 
akimirkai — pasišviesti kelią 

• nuo lovos iki kibiro su van
deniu.

Į stotelę aš atėjau per 
anksti. Traukinio čia dar 
nietas nelaukė, geležinkely
je buvo tamsu tik gale sto
telės pro rūkus geltonavo 
semaforo akis.

Keleivių kambarėlis, į ku
rį įėjau pailsėti, buvo tuš
čias. Labai silpnai švietė ži
balinė lampa, ji kabojo palei 
lubas, ir aplink ją skraidy
damos dūzgė didelės musės. 
Man, kaip ir pirma, truputį 
skaudėjo galva ir merkėsi 
pavargusios akys. Aš gana 
patogiai įsitaisiau ant ilgo 
suolo, po galva pasidėjau 
portfelį, pilną ’’Vakarų Eu
ropos literatūros” užrašų. 
Čia pat, už lentinės sienos, 
gretimame kambaryje, visą 
laiką juokėsi budėtojas, kal
bėdamasis su tokiu pat nak
ties ramybėje nuobodžiau
jančiu kitos stotelės kaimy
nu. Juos abu skyrė platūs 
laukai ir beržynai, bet jie 
vienas kitą gerai girdėjo ir 
puikiai suprato. Ta jų nakti
nė kalba trukdė man miego
ti. 0 be to, į keleivių kamba
rėlį, kur aš gulėjau, įėjo mo
teris pilku rudeniniu ap
siaustu ir tokia marga ska
rele ant galvos, lyg ji būtų 
ėjusi per mišką ir lyg tai

Kai pas mus žvarbi žiema, kitur žydi pavasaris...
Nuotrauka St. Dabkaus

Toli atsiliksi neskaitvdamas 
(

į Mūsų Pastogės
būtų visai ne skarelė, bet 
rudens lapai, kurie jai iš
margino plaukus. Mergina 
labai atsargiai be garso už
darė duris, tartum bijodama 

mane pažadinti, apsižvalgė ir 
atsisėdo ant suolo priešais. 
Jai, tur būt, buvo šalta. Ji 
visa susigūžė, pirštus susi
kišo į apsiausto rankoves, 
paslėpė smakrą drabužiuo
se ir, truputėlį nuleidusi 
galvą, pažvelgė į mane. Iš 
nustebimo aš bematant at
sisėdau — prieš mane sėdėjo 
viena mano studijų draugė.

— Tai tu čia, Aušra? — 
Paklausiau prieidamas ir 
dar nedrįsdamas patikėti, 
kad tai iš tikrųjų jinai.

— Aš tavęs nepažinau, — 
ji susijuokė ir padavė man 
ranką, ištraukdama ją iš ap
siausto rankovės, bet vis 
slėpdama smakrą drabu
žiuose ir sėdėdama kaip pir
ma.

— Kur tu važiuoji? — pa- 
kliausiau, greta jos sėsda
mas. Ji visa kvepėjo beržų 
lapais ir rudens miglomis 
nuo ilgo ėjimo!

— Sugalvojau Kauną ap
lankyti. Tiesiog, žinai, oro 
pritrūkau tyliose tėviškės 
lygumose besigydydama. 
Sakau, nuvažiuosiu, tave 
sutiksiu, abu nueisime į 
’’Karmen” spektaklį. Labai 
puiku, kad mes šioje stote
lėje susitikome. Man bus 
smagu važiuot su tavimi iki 
pat Kauno. Še, pašildyk man 
pirštus, aš visa sužvarbusi 
nuo to begalinio rūko.

— Į Laužėnų vienkiemį aš 
tiktai dėl tavęs važiavau, 
bet tu jame tyčia nepasiro- 
dei, o dabar kalbi apie tai, 
kad norėjai mane sutikti ir 
važiuoji į Kauną. Visada tu 
nenuosekli kaip vaikas! —. 

bariau aš ją, delnais trinda
mas jos šaltas rankas.

— Aš nenorėjau statyti 
tavęs į nepatogią padėtį. 
Juk tu žmogus labai sveikas 
ir bijai džiovininkų, o Lau- 
žėnuose būtum turėjęs gre
ta manęs sėdėti, ir galvo
tum, kad aš tave užkrėsiu. 
Aš jau seniai pastebėjau, 
kad tu manęs vengi, ir žinau 
kodėl — mus skiria sunki li
ga.

Tu neteisi, Aušra! Nėra 
žmogaus, kurį aš gerbčiau 
daugiau negu tave. Juk aš 
jau labai seniai tave įsimy
lėjęs, visada tavęs ilgėda
vausi ir tiktai nedrąsa mane 
nuo tavęs atitolindavo...

— Na, dabar tai jau tu 
girsies, dabar įtikinėsi ligo
nį, kad jį nuramintum. Tu 
puikiai supranti, kad mes 
gal jau paskutinį kartą susi
tinkame, ir nori uždailinti 
visus nelygumus, kurių labai 
daug buvo pažintyje. Tai 
vien tik užuojauta... pasivė
linai, mielasai, aš vis tiek 
nebegaliu pasveikti ir jau
čiuosi nuskriausta... aš tau 
dovanosiu... — ir ji susijuo
kė, abiem rankom suspaudė 
mano alkūnę ir ant peties 
man padėjo galvą.

Tuo momentu į laukiamąjį 
įslingo budėtojas. Jis priėjo 
prie mūsų didelis, platus, 
apžėlęs, mieguistas, nepa
tenkintas ir mumis, ir tam
sia lempa.

— Laba vakaras, gerbia
moji... išgirdau jūsų balsą, 
sakau, nereikės žmogaus 
siųsti į vienkiemį... štai jums 
telegrama... — jis padavė 
Aušrai popierėlį ir nuėjo, o 
man taip viskas užvirė krū
tinėje — tas laukinis lokys 
tikriausiai klausėsi mūsų

Nukelta į 6 psl.
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Dainos Sambūris kviečia
Leonas Baltrūnas

Atpratome nuo tvarkos. 
Atpratome nuo iškilmingu
mo ir prabangos, nes gyve
name amžių, kur viskas ga
lima, kur papročiai ir etike
tas prarado savo turėtą ver
tę. Žmogaus elgesys, ma
nieros, apsirengimas ir iš
vaizda nebeturi ypatingos 
reikšmės.

Kadaise, einant j bažny
čią, teatrą, minėjimą arba 
net ir į balių, kiekvienas 
stengdavosi apsivilkti savo 
geriausį rūbą. Vyrai švariai 
nusiskųsdavo, o moterys net 
blizgėdavo ir, dėka kosmeti
kos, jų veideliai visada pri
mindavo pavasari, o prafu- 
mų aromatai net svaiginda
vo vyrus.

Nėra Australijoje žmo
gaus, kuris negalėtų dailiai

Telegrama
Atkelta iš 5 psl.

pokalbio, pridėjęs ausį prie 
plonos pertvaros.

— Tai aš negalėsiu va
žiuoti, — pasakė Aušra, pa
mažu plėšydama telegramą 
ir popieriaus skutelius rink
dama į saują. —- Iš Kauno 
pas mane rytoj atvažiuoja 
Juozas... aš turiu tuojau 
grįžti atgal į vienkiemį.

— Tai tu dėl Juozo paliksi 
čionai mane vieną? Kiek aš 
atsimenu, Juozą tu dažnai 

pašiepdavai ir juokdavaisi iš 
jo, kad jis už paskutinius pi
nigus perka tau ir sau bilie
tus į teatrą ir dar su taksi 
veža tave iki miesto sodo...

— Nereikia kalbėti apie 
praeitį. Juozas geresnis ir už 
tave, ir už mane. Aš maniau, 
kad jis, kaip ir tu, mane už
miršo. Be jis štai atvažiuoja 
ir, be to, tiesiai pas mane, o 
tu buvai Laužėnuose apsi
stojęs pas Marytę... — Ji 
buvo labai patenkinta, kad 
jai pavyko sumalti mane į 
dulkes.

— Ak, Aušra, kad tu žino
tum, kaip mes vienas kitą 
skriaudžiame! — norėdamas 
ją sustabdyti, aš paėmiau 
merginą už abiejų rankų.

— Niekad tu nebuvai su 
manimi toks švelnus, kaip 
dabar, kada jau viskas praė
jo, — ji atsistojo ir pasitaisė 
šaliką, paskui,padavė man 
ranką, . atsisveikino. . su 
manimi labai draugiškai, kad 
be jos man. dar. skaudžiau 
būtų. Pasisiūliau ją palydėti. 
Ji atkirto: — Stoties budė
tojas turi arklį, o tu pasivė
lintum į traukinį, jei mane 
lydėtum, — Aušra nusišyp
sojo ir negarsiai pabaigė: — 
Mūsų Pastogė Nr. 27, 1984.7.16, psl. 6

ir iškilmingai apsirengti. 
Nėra Australijoje lietuvio, 
kuris nemokėtų mandagiai 
elgtis ir nesugebėtų būti 
džentelmenu.

Melbourne Dainos Sam
būrio Valdyba, gerai žino
dama, kad esant geriems 
norams - viską galima at
siekti, nutarė liepos 28-tą 
dieną (šeštadienį), Melb. 
Lietuvių Namuose rengti 
iškilmingą savo metinį balių, 
kurio tikslas yra ne tik susi
tikti ir pabendrauti su dainą 
mėgstančiai lietuviais, bet 
sudaryti kiekvienam sąly
gas, kad jis pasijustų visų 
mėgstamas, mylimas ir ger
biamas. Sambūris nori, kad 
visi jų svečiai prisimintų se
nus, gerus laikus ir, gražiai 
pasipuošę, tinkamais vaka-

Aš maniau, kad man bus 
daug sunkiau su tavimi išsi
skirti...

Be jokio garso paskui ją 
užsidarė durys. Ne, jos liko 
praviros, tartum tamsi, 
miglota naktis nebūtų leidu
si jas uždaryti. 0 mane vėl 
ėmė kamuoti vienatvė, ir aš 
labai piktas gulėjau išsitie
sęs ant suolo. Keista mergi
na! Puikiai jai pavyko at
keršyti. O gal visa tai buvo 
iš anksto suplanuota, gal ji 
žinojo, kada aš žadu grįžti 
atgal į Kauną, ir susitarė su 
budėtoju? Vienu žodžiu, ji 
man smogė taip stipriai, kad 
aš gulėjau paslikas ant kieto 
suolo ir patylomis keikiau 
tamsią lempą, kuri, lyg nie
kur nieko, rūko palubėje. 
Budėtojau, kad tave velniai 
griebtų, įpilk daugiau žibalo 
į lempą! Pakeisk knatą, re
žisieriau tu nelaimingas!

Netrukus į kambarėlį ėmė 
rinktis keleiviai, ir aš turė
jau atsikelti. Budėtojas ati
darė kasos langelį... Iš jo 
kambario aiškiau pasigirdo 
Morzės aparato plepėjimas 
ir padvelkė tabako dūmų 
kvapas.

Bilietą aš nusipirkau pas
kutinis ir paskutinis sėdau į 
traukinį. Jis pastovėjo 
čionai porą minučių, iš va
gonų į mažytį peroną liejosi 
balta šviesa. Traukinys pa
judėjo nesušvilpęs, tartum 
norėdamas iš čia slapta pa
sprukti, ir stotelė tuoja pat 
nutolo į tamsą.

Gretimoj stotelėj. į tą patį, 
vagoną, kuriame aš važia
vau, įlipo Juozas. Vadinas, 
jis jau grįžta iš Aušros vien-, 
kiemio, o ji man melavo sa
kydama, kad gavusi iš Juozo 
telegramą ir kad rytoj jis 
atvažiuojąs. Aš priėjau prie 
laimingo konkurento ir no
rėjau su juo pasikalbėti. Iš-

Apie lietuvių dainas
MARIJA GIMBUTIENĖ

Įvade Lietuvių Poezijos 
Antologijai (1951), Antanas 
Vaičiulaitis rašo, kad "...tu

riniais rūbais, atsineštų su 
savimi gerą nuotaiką, nes 
per "Rožių Valsą" ir kitokius 
vakaro išraitymus norima 
sukelti nostalgišką'romanti- 
ką, kur baliaus viešnioms I 
bus suteikta atitinkama pa
garba, o baliaus svečiams 
bus duota gera proga įsiti- į 
kinti, kad mūsų moterys ne- Į 
be reikalo yra vadinamos ; 
švelniąja lytimi.

Šiam, metiniam Sambūrio 
baliui norima pritaikinti te
mą "Romantika”. Todėl, 
sambūriečiai prašo savo 
svečių bandyti užmiršti vis
ką, kas yra pikta ir bloga ir, 
bent vieną vakarą metuose, 
pasistengti linksmai, nuo
taikingai ir džiaugsmingai 
užimti save, savo partnerį ir 
savo artimą. Tegul šis vaka
ras būna vienas iš tų, apie 
kurį yra miela ir malonu 
prisiminti, pagalvoti ir 
kitam papasakoti.

Taigi, neatidėliojant 
ruoškimės šitam neeiliniam 
baliui ir, kartu su mūsų 
sambūriečiais, bandykime ’ 
užmiršti eilinę kasdienybę. ■ 
Gera muzika, soti vakarienė, 1 
puiki nuotaika, draugiška 
aplinkuma ir gražūs, besi
šypsantys veidai suteiks 
mums gilaus dvasinio pasi
tenkinimo.

Iki pasimatymo Sambūrio 
metiniame baliuje - 

"ROMANTIKA”.

tiesiau jam ranką. Jis sėdėjo 
ant suolo kraštelio labai su
sikrimtęs ir rūkė.

— Na, sveikas, Juozai! Iš 
kur tu čia dabar grįžti?

— Grįžtu iš laidotuvių. 
Aušra mirė prieš tris dienas. 
Jos brolis, kaip mes buvome 
susitarę, iškvietė mane te
legrama, — paprastai atsakė 

Juozas, kaip ir visi tie, kurių 
širdys kupinos sielvarto.

— Bet aš buvau Laužėnų 
vienkiemyje, ir tenai man 
niekas apie Aušros mirtį 
nieko nepasakė! — atkirtau 
aš susierzinęs, vis dar nega
lėdamas viso to atsitikimo 
išnarplioti.

— Marytė tikriausiai ne
norėjo tau nuotaikos gadin
ti, už tai nieko ir nesakė...

Juozas dar kažką kalbėjo, 
bet aš nesiklausiau. Mane 
buvo pavergęs tas gražus 
sapnas, kurį aš prieš porą 
valandų mačiau stotelėje, 
užmigęs ant kieto suolo. 
Nors aš ir buvau svečiuose 
pas Marytę, bet visą laiką 
tiktai apie Aušrą tegalvojau, 
ir štai ji prisisapnavo man

Musų Pastogės
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Rugsėjo 29 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube

Tęsinys

rime vientisą lietuvių poezi
jos paveikslą, einantį nuo ži
los senovės ligi paskutinių 
mūsų lyrikų.” Nėra aiškios 
ribos tarp liaudies dainų ir 
rašytinės lyrikos, išskyrus 
&ad nežinome senovės kūrė
jų vardų. Jonas Aistis aiški
na: ... pirminė daina yra in
dividuali kūryba: realaus 
liaudies poeto - dainininko 
sukurta, bet ji niekad nelie
ka amžinai ta pati, kaip ra
šytinė poezija, nes ji, kol 
tautosaka gyva tautoje, yra 
permanentenėje kūrybos 
stadijoje. Dažnos dainos turi 
eibes variantų, kurie skiriasi 
žodžiais, puošmenomis, for
ma .melodija... Tuo pačiu... ji 
yra visos tautos ar tam tik
ros srities kolektyvinė kul
tūra

\ ier.t isumas tarp liaudies 
dainų rašytinės poezijos 
via .jaučiamas. Įdomu, 
pa' yzdžiui. kodėl nemaža 
daiis lietuvių lyrikos yra 
d.ii. uojatna: A. Baranausko. 
A Vienažindžio, Maironio 
kai “kurie eilėraščiai (pav. 
"Dainų dainelė”, "Oi dainos, 
dainelės", "Kur bėga Šešu
pė"!. ir daug kitų, pritraukia 
melodijas ir tampa daino
mis. Aiškiai matyt, kad šio 
šimtmečio poezijoj gamta 
v ra stebima, prakalbinama, 
ir aprašoma, nors ne visai 
taip - turbūt įvairiau - negu 
liaudies dainose. Tarpe dau
gelio pavyzdžių yra Vinco 
Mykolaičio - Putino "Pum
purėlis”, Henriko Radausko 
"Gėlės ir vėjas”, Sigito Ge
dos "Rudens giesmės” ir Al
donos Veščiunaitės "Žolė 
tokia žalia, kad aš dainuot 
imu”. Palyginant liaudies 
dainų turinio ir stiliaus ypa
tybes su šio laikmečio lyri
ka, galima pamėginti dalinai 
išaiškinti ryšį tarp tautosa
kos ir poezijos. Randama 
skirtumų, bet tuo pačiu ir 
esminių panašumų.

Turinio atžvilgiu, liaudies 
dainos yra skirstomos į tris 
kategorijas: mitologines,
apeigines, ir darbo dainas. 
Šios grupės apima gamtos, 

tokia, kokią aš ją pažinojau 
ir kokią įsivaizdavau. Prisi
minimai apie šitą merginą 
taip giliai buvo man įstrigę į 
atmintį, kad iš šitų prisimi
nimų susiklostė lengvas, 
melodingas sapnas.

Nenorėdamas ardyti 
mūsų draugystęs, sapno aš 
Juozui nepapasakojau, ir 
mes abu tylėjome, tik vago
nai pašėlusiai greitai skai
čiavo bėgių susidūrimus, o 
priekyje subaubė garvežio 
sirena. 

tai yra, žemės ir dangaus, 
gyvenimą; žmonių tradicijas 
ir šventes, bendras ir šei
mos; ir įvairią kasdienybę.

Mitologinėse dainose 
gamta yra sudvąsinta. Ji tu
ri mintis ir jausmus, pratur
tintus liaudies kūrėjų fanta
zijas (pav. idėja "Mėnuo 
Saulužę vedė”). Dabarties 
rašytojai kartais užsimena 
apie senovės dainų "sakrali
nį” pasaulį, kuriame žmogus 
jautė sandarą su aplinka, su 
gamta; jis buvo ’’kaip na
mie”. Rimvydas Šilbajoris, 
pavyzdžiui, nurodo • Kazio 
Bradūno eilėraštį "Šventoji 
giria”. Algirdas Landsbergis 
pastebi dabarties priešpas
tatymą nutolusiam, bet sa
vam, dainų pasauliui Algi
manto Mackaus poezijoje. Iš 
pačios mitologijos, čia mini
ma tik saulė, "dievo dukry
tė”, ir perkūnas; ir bendrai, 
vėlių kultas - tikėjimas ”pa- 
sivertimu”, pavyzdžiui žmo
nių į medžius.

Ankstyvasis poetas do
mėjosi gamta, rūpinosi jos 
gerove, ir dažnai tiesiog už
kalbindavo medį, augalą, ar 
gyvulį:
Vai žydėk, žydėk 
Balta obelėle - 
Vai, žydėk, žydėk. 
Sausa, be lapelių!

Nukelta į 7 psl.

BUITINIS KELRODIS

Vilniuje Lenino statula 
gyventojams nurodo, į kurią 
krautuvę atvežta trūkstamų 
prekių, kad žmonės skubėtų 
stoti eilutėn.
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Apie lietuvių dainas
Atkelta iš 6

'.ėdžiai ir augalai kalbasi 
tarpusavyje, kaip putinas su 
švrmukšne (abu baltų žiedų, 
raudonų uogų medeliai). Jie 
yra lyginami su mergele ir 
berneliu.
D
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi?.. 
Ko liūdi, žaliukėli, ko liūdi?.. 
-To liūdžiu, šermukšnėle, to 

liūdžiu...
Artimumas 

tarp žmogaus ir gamtos, bū- 
gos mitologinėms dai- 

,oms, labai gražiai pasirodo 
Krėvės romantiškoj apysa
koj ’’Skerdžius”. Draugystė 
tarp skerdžiaus ir medžio - 
Lapino ir Grainiaus liepos - 
tokia stipri, kad skerdžius 
miršta kai Grainius liepą 
nukerta.

Apeiginės dainos yra 
dviejų rūšių: metinės - 
bendrinės ir šeimos. Bend
rinės dainos skiriamos tra
dicinėms šventėms, pavyz
džiui Joninėms, Petrinėms, 
Kalėdoms. Jas retai girdėt, 
bet yra užrašytos.

Dainos rišasi su metų lai
kais (tai ir yra ’’metinės”) ir 
jų būdingais darbais: rugia
pjūtės ’’lalavimai” ir ’’pa
baigtuvių” dainos ("harvest 
songs”).

Šeimos apeigų centre yra 
vestuvės, ypač jei spręsti iš 
skaičiaus dainų, kurios pa
lydi mergelę ir bernužėlį 
nuo draugystės pradžios iki 
grįžtuvių į namus. Šiai ’’ves
tuvinių” dainų grupei pri
klauso ’’Saulelė tekėjo, ber
želiai mirgėjo...” (psl. 78) ir 
’’Pasvarstyk antele, pagal
vok mergele...” (psl. 81).

Raudos išreiškia liūdesį ir 
jo priežastis: likimą arba ar- 
timųjų mirtį. Jų stilius iškil
mingas ir graudus.

Darbo dainos ir giesmės 
sut eikia nuotaiką talkos 
veiksmui (kartais apei
goms): verpimui, rugių plo
vimui. šienavimui. Ir yra, ar 
būdavo, atskirai dainuoja
mos giminės, lopšinės, kul
tinės. skalbtinės, ir taip to
liau. Viena iš "giminių” dai
nų lyg pažįstama: 
Malu, malu viena 
pasižiūriu - diena 
girneles traukiu 
savo mielo laukiu...

i Kuzmickas 1936 psl. 64) 
!š\ ados apie dainų turinį: 
Aplamai, liaudies dainų 

turiniai nekomplikuoti. Iš 
žmom u gyvenimo apdainuo
jami esminiai ir tipingi įvy
kiai arba kasdieniniai frag
mentai. Dainose yra daug 
jausmo išraiškos; mažai psi- 
chologizmo ir filosofavimo. 
J ust i no Marcinkevičiaus 
"Joninės”, pavyzdžiui, labai 
skiriasi nuo liaudies dainų 
sukurtų Joninėms ir Petri
nėms; Kazio Bradūno ’’Dia
logas” nuo ”Oi tu, ąžuole’.’.

Gamtos natūrali eiga pa
rodoma išsamiai. Tai ką mes 
galbūt tik pastebime - kad 
putinas žydi ar vėjas smar
kiai papučia - yra labai svar
bu liaudies dainose ir vaiz
dingai žodžiais perdėta.

Dainos yra daugumoje ly
rinės. Epiniai elementai, o jų 
nedaug, randami tik nedide
liame skaičiuje baladžių. 
Atrodytų, kad Lietuvos 
epas pamažu pražuvo su im
periniu Lietuvos periodu, 
gal, apie 16-tą šimtmetį. Ga
lime tik daleisti jo egzistavi
mą iš daugelio legendų apie 
didžiūnų pilis, paskendusius 
rūmus, paslėptus lobius ir jų 
'karališkus valdovus bei iš 
nedaugelio dainų, minin- 
čiųkaralių bei karžygių var- 

psl.
dus. Tos legendos yra lyg 
tolimos praeities suakmenė
jusios liekanos - iškasenos. 
Lietuvių diduomenė - bajo
rija tarp 17-to ir 19-to šimt
mečio, daugumoje, pasidavė 
slavų įtakai. Dvarai apleido 
dainą, bet ji liko gyva kai
muose, ištikimai palaikoma 
neturtingiausių krašto žmo
nių, šeimose išsaugota lietu
vių motinų per patį juo
džiausią Lietuvos istorijos

LIETUVIS PASAULIO 
ČEMPIONAS

Neseniai gavau ’’The 
Chess Corespondent”, 
Amerikos šachmatų laikraš
tį. Pirmame laikraščio pus
lapyje didžiulėmis raidėmis 
Palčiauskas laimi!! Toliau 
seka net keturi straipsniai, 
kaip lietuvis Dr. V. Pal
čiauskas laimėjo pasaulio 
šachmatų čempiono titulą 
žaisdamas susirašinėjimo 
būdu. Antrasis lietuvis, pel
nąs pasaulinį titulą! Austra
lijoje R. Arlauskas gyvenąs 
Adelaidėje, šį titulą išsiko
vojo prieš daugelį metų. 
Bendrai, lietuviai šachmatų 
žaidimu mažai įdomaujasi, 
bet kada Amerikos prezi
dentas sveikina laimėtoją, ir 
mes negalime praeiti tylo
mis. Štai R. Reagan laiškas 
mūsų čempionui: ’Man buvo 
malonu patirti, kad laimėjai 
X-tas pasaulio pirmenybes 
susirašinėjant. Tau pridera 
didžiuotis savo pasisekimu.” 
Toliau šachmatų laikraštyje 
rašoma, kad V. Palčiauskas 
yra Amerikos lietuvis, 
gimęs Kaune 1941 metais ir į 
Ameriką atvykęs iš Vokie

tijos. Šachmatais pradėjęs 
žaisti trylikos metų. Prieš 
dvylika metų V- Palčiauskas 
susidomėjo- šachmatais su
sirašinėjant. Jo pasisakymu 
tas derinasi su jo meile 
šachmatams ir jo specialybe. 
Dėsto fiziką universitete. 

periodą: caristinės Rusijos 
priespaudą tarp 1795-tųjų ir 
1918-tųjų metų. Paskutinių 
dviejų šimtmečių istorijos 
raida galutinai suformavo ir 
apipavidalino dainas. Dau
gelis aukštesniųjų klasių 
gyvenimą liečiančių dalykų, 
be abejonės, dingo iš jų, 
ypač turint omenyje, kad 
dainos nebuvo užrašomos 
prieš 18-tą šimtmetį. Tačiau 
šiaudiniai bakūžių stogai iš
saugojo neįvertinamą tauti
nį lobį: dainų gilią senovę, 
paprastumą bei mūsų dienų 
pasaulio nesugadintą švel
numą.

Sveikiname Dr. V. Pal- 
čiauską išsikovojusį pasauli
nį titulą ir didžiuojamės jo 
laimėjimu.

SYDNEJAUS KLUBAS 
AUSTRALŲ

TURNYRUOSE

Metiniuose grade truny- 
ruose klubą reprezentuoja 
trys šachmatų komandos. 
Pirmoji aukščiausioje ”A” 
klasėje po keturių žaidimo 
ratų paskutinėje vietoje. 
Laimėta prieš Chatswood

Kovo
SP. KL. ’’KOVO” VYRAI - 
BANKSTOWNO ”A” 
KLASĖS TINKLINIO

ČEMPIJONAI

Birželio 7 d. ’’Kovo” tink
linio rinktinė laimi finale 
prieš stiprią "Vostok” rink
tine- 15-5, 15-4, 15-11, 4-15, 
15-13 rezultatu ir tuom išsi
kovoja teisę lošti prieš tur
nyre pirmaujančią libaniečių 
’’Cedars” dėl Bankstown 
”A” klasės titulo. Grand - fi
nalas įvyko birželio 14 d. 
Condell Park stadium, ste
bint dideliam būriui lietuvių 
tinklinio mėgėjų. Mūsų vy
rai laimi rungtynes (nors 
pirmą setą pralošia) tokiu 
rezultatu: 12-15,15-12,15-10 
ir paskutinį setą laimi net 
15-2.

Namie
ir svetur

ESTŲ IR LATVIŲ 
SUVAŽIAVIMAI

Liepos 8-15 dienomis To
ronte vyks ketvirtasis pa
saulio estų kultūros, meno ir 
sporto festivalis, kuriame 
laukiama apie 2.000 aktyvių 
dalyvių ir apie 20.000 žiūro
vų. Festivalio metu posė
džiaus pasaulio estų atsto
vai, daugelis organizacijų.

3Vz - l’/z, kai trejos varžy
bos pralaimėtos: lietuviai - 
North Rocks */z - 4V2, lietu
viai - Chess Centre 0 - 5 ir 
lietuviai - Maroczy 1-4.

Kitos dvi komandos žai
džia žemesnėse grupėse. ”B” 
grupėje antroji turi tris lai
mėjimus iš keturių, trečioji 
”C” tris iš penkių ratų. Aus
tralų spaudoje ’’Sydney 
Morning Herald” kiekvieną 
pirmadienį skelbia šachmatų 
turnyrų rezultatus.

VIENINTĖLĖ VIETA

Pasaulis stebisi, kodėl 
rusai yra geriausi pasauly 
šachmatininkai. Į šitą klau
simą taikliausiai atsakė vie
na lenkų žurnalistė: Sovietų 
Sąjungoje šachmatų lenta 
yra vienintelis erdvės lope
lis, kuriame sovietinis 
žmogus galįs laisvai galvoti!

klube
Šiose rungtynėse gerai 

pasirodė Alan Noble, kurio 
geri pakėlimai labai lengvi
no kirtikų darbą, gynime, 
ypač aikštės dengime pui
kiai dirbo E. Karpavičius ir 
savo gerais ir tiksliais ser
vais daug rūpesčių prieši
ninkams darė J. Erzikov. 
Geru susilošimu ir puikia 
žaidimo technika, prie šio 
laimėjimo prisidėjo M. 
Landrigam, G. Sauka ir A. 
Kapočius.

Šią rinktinę prie pergalės 
tvarkingai ir rūpestingai 
treniravo ir privedė ilgame
tis šios šakos žaidėjas A. 
Zduoba. ...................... ..

Pirmasis estų festivalis 
įvyko 1869 m. Tartu mieste. 
Išeiviai estai rengė apygar- 
dinius festivalius JA V-se, 
Švedijoje ir Australijoje. 
Pirmasis pasaulinis festi
valis įvyko Toronte 1972 m., 
antrasis - Baltimorėje 1976 
m., o trečiasis - Švedijoje 
1980 m.

Pasaulio latvių suvažiavi
mas vyks liepos 28 - rugpjū
čio 4 d. Muensteryje, V. Vo
kietijoje. Programos centre 
- dainų šventė. Pasaulio 
Laisvųjų LatviitFederacįjos 
Valdybos nariai susirinks 
posėdžiui iš Šiaurės bei Pie
tų Amerikos, Australijos ir 
Europos.

(ELTA)

PASKAITA APIE 
LIETUVĄ TOKYO 
UNIVERSITETE

Gegužės 14-18 d.d. Tomas 
Venclova, kaip lietuvių ra
šytojų atstovas, dalyvavo 
47-jame P.E.N. kongrese. 
Tokyo, Japonijoje. Gegužės 
16 d. Tokyo universitete 
Waseda jis skaitė dviejų va
landų paskaitą apie Lietuvos 
padėtį ir lietuvių rezistenci
ja

Ta proga Venclova susiti
ko su Tokyo profesoriumi 
Ikuo Murata, kuris moka 
lietuviškai ir yra išvertęs į 
japonų kalbą Donelaitį ir 
Baranauską.

VLIKAS yra prisidėjęs 
prie šios kelionės finansavi- 
mo’ (ELTA)

BRISBANIEČIŲ
SUSIRINKIMAS

Liepos 1 d. Liet. Namuose 
įvyko Brisbanės apylinkės 
visuotinis gana gausus susi
rinkimas - apie 50 asmenų. 
Susirinkimą atidarė apyl. 
pirmininkas A. Perminąs. 
Susirinkimui pirmininkauti 
pakviestas V. Kaciūnas, 
sekretoriauti S. Kranas. 
Svarstymams patiekta de
šimties punktų darbotvarkė, 
jų tarpe senosios apyl. val
dybos ataskaitiniai praneši
mai, naujos valdybos rinki
mai ir eilės kitų dalykų ap
tarimai.

Priėjus prie valdybos rin
kimų, kilo subruzdimas. Po 
visų diskusijų išrinkta val
dyba šios sudėties: pirmi
ninkas K. Bagdonas, vice- 
pirm. V. Masteikis, kasinin
kas V. Kaciūnas ir sekretorė 
p. Jakavičienė, narė meno ir 
pramogų reikalams E. Kli- 
mienė. Tuo pačiu išrinkta 
Revizijos Komisija ir Garbės 
Teismas. Naujai Valdybai 
linkime daug sėkmės.

V.K.

savo gudrumu tarp kitų gy- 
j vulių antroje vietoje stovi 

paukščiai. . Pelėda, kuri 
laikoma išminties simboliu, 
nepriskaitoma prie pačių 
gudriųjų.

Mūsų Pastogė Nr. 27, 1984.7.16, psl. 7
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Inform
SYDNEJAUS

ARKIVYSKUPAS
KVIEČIA

Nepaprastu sutapimu su 
Pavergtų Tautų savaite lie
pos 22 d., sekmadieni, Syd- 
nejaus arkivyskupas J.E. 
Edvard B. Clancy padedant 
grupei kunigų organizuoja 
Sydnejuj plataus masto de
monstraciją iš Gentiniai 
Parko į Horden pavilijoną, 
kur bus iškilmingos mišios 
po demonstracijos. Procesi
ja prasidės 1 vai. iš Oxford 
str. ir York Rd. sankryžos. 
Arkivyskupas E. Clancy žy
giuos ' šios demonstracijos 
priekyje. Tai pirmą kartą 
Sydnejuj turime arkivysku- 
ią, kuris išeina viešai ginti 
įersekiojamų krikščionių 
comunistinėje imperijoje, 
demonstracijos šūkis — 
SOLIDARITY FOR 
FREEDOM.

Korespondentui ir prel. 
P. Butkui buvo sudaryta 
proga dalyvauti organizaci
nio komiteto posėdyje liepos 
5 d., kuriame sutikome ne
paprastai nuoširdžių ir įta
kingų asmenų australų, ku
rie yra daug daugiau susirū
pinę mūsų persekiojamais 
broliais sovietijoje, negu 
mes patys. Organizacinio 
komiteto pirm. kun. Paul 
Stenhouse M.S.C. yra re
daktorius Katalikų kultūros 
žurnalo ANNALS.

Lietuvius akis į akį sutiko 
pirmą kartą šiame posėdyje. 
Jo redaguojame žurnale, 
netikėsite, pirmas puslapis 
paskirtas Petrui Paulaičiui 
Lietuvoje, kuris išleistas iš 
sovietinio kalėjimo po 35 
metų.

Kiek mes parodysime dė
kingumo dalyvaudami šioje 
demonstracijoje. Nepamirš
kime, kad Horden pavilijo- 
nas yra išnuomuotas už 5 
tūkstančius dolerių , kur 
bus mišios,už persekiojamus 
krikščionius komunistinėje 
vergijoje. Lietuviai su pla
katais ir visomis vėliavomis 
kiek jų turime dalyvauja 
šioje demonstracijoje. Prel. 
P. Butkus vadovaus lietuvių 
grupei. Moterys puoškitės 
tautiniais rūbais. Jaunimas, 
ateitininkai, skautai, sporti
ninkai ir kitos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su 
savo vėliavomis.

A. Kramilius

DAINOS CHORE

Dainos chore įvestos ant
ros repeticijos savaitėje. Jos 
vyksta pirmadienių vakarais 
Liet. Klube. Choras ruošiasi 
savo viduržiemio vakarui 
rugpjūčio 4 d.

BIBLIOTEKA DĖKOJA

Neužmirštamam Syd. 
Liet. Klubo Bibliotekos ve
dėjui Č. Liutikui mirus jį 
pagerbiant bibliotekos rei
kalams aukojo po $ 20: J.M. 
Griškaičiai, V. Griškaitytė, 
J. Ivinskienė, A.B. Brew ir 
J. Naujalienė. Aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Ta proga dėkojame p. M. 
Vaškevičienei už padovano
tą ’’Giesmių Knygą - kan- 
ticzką”, išleistą 1904 m. Til
žėje.

Syd. Liet. Klubo Bibliotekos 
darbuotojai
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MOKYKLOS VAKARAS

Sydnejaus Liet. Parapijos 
Savaitgalio Mokykla kviečia 
visus į METINĮ MOKYK
LOS VAKARĄ liepos 21 d., 
šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių 
Klube Bankstowne. Būsite 
palinksminti, nustebinti, su
žavėti vaidinimėliu ir kuple
tais senovės lietuvių pasa
kos tema, įdomiais fantais 
loterijoje, Kubo muzikos 
kapelos grojimu.

Įėjimas: suaugusiems $ 4, 
moksleiviams $ 2, vaikams 
veltui.

P. RŪTENIO MINĖJIMAS

Rugpiūčio 5 d., sekma
dienį, 3 vai. Syd. Lietuvių 
Klube įvyksta kultūrininko, 
aktoriaus ir režisieriaus 
Pauliaus Rūtenio metinis 
minėjimas. Programoje bus 
trumpas žodis apie jo gyve
nimą (E. Jonaitienė), jo dai
navimo mokinys p. Gregory 
Martin, palydimas pianistės 
p. Norma Williams, padai
nuos keletą jo išmokintų lie
tuviškų dainų, scenos iš
traukos iš P. Rūtenio sukur
tos komedijos ’’Monikos” at
liks Atžalos teatro aktoriai 
p.p. K. Dauguvietytė, J. 
Dambrauskas, 0. Maksvy- 
tienė, D. Bieri-Labutytė, D. 
Karpavičienė. H. Šliteris. P. 
Rūtenio įkurtoji moterų 
dainininkių grupė ’’Sutarti
nė” padainuos keletą Pau
liaus paruoštų dainų.

Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami minėjime daly
vauti. Įėjimas nemokamas.

Rengėjai

i

Pavergtųjų Savaitė
SYDNEY
PAVERGTŲ TAUTŲ 

SAVAITĖ

Pavergtų Tautų Komite
tas organizuoja motorkadą 
liepos 21 d., kuri prasidės iš 
Wentworth parko. Deko
ruoti sunkvežimiai ir auto
mobiliai renkasi Wentworth 
parke nuo 9 vai. ryto ir poli
cijos lydimi išvažiuoja į de
monstraciją iš parko lygiai 
11 vai. Pagal patiektus pla
nus motorkada pravažiavus 
Sydnejaus gatves sustos 
prie Sovietų konsulato, kur 
vyks demonstracija. Bus 
specialiai paruoštas kalinių 
sunkvežimis, kuriam reika
lingi kaliniai. Lietuviai čia 
kviečiami parūpinti kalinius 
atstovaujant savo brolius 
sovietų kalėjimuose.

Kiekvienas lietuvis turėtų 
pajusti šaltį ir nepatogumą 
šią dieną dalyvaudamas 
šioje demonstracijoje. Tai 
yra kasdieninis vargas, kurį 
kenčia mūsų broliai sovietų 
kalėjimuose ir koncentraci
jos lageriuose.

PAVERGTŲ TAUTŲ
SAVAITĖ MELBOURNE

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

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

Liepos 28 d., sekmadienį,

Viščiukų ir šampano vakaras
Programoje ir vėl pasirodys 

GRAŽINA ZIGAITYTĖ—HURBA su 
savo daininkų grupe

RYTHM INCORPORATED!

Nepraleiskite progos šį vakarą su 
savo draugais bei bičiuliais praleisti 
Klube!

Bilietus įsigyti ir stalus rezervuoti 
klubo raštinėje iki liepos 26 d.

Kaina $ 8.

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad liepos 29 
d. (sekmadienį), 3 vai. Lie
tuvių Klube, Bankstowne, 
įvyksta Sydney ’’Ramovės” 
Skyriaus narių - ramovėnų 
informacinis susirinkimas.

Bus renkami atstovai į 
Australijos ’’Ramovės” 
Skyrių atstovų suvažiavimą 
Canberroje ir tariamasi ki
tais skyriaus veiklos reika
lais.

Visiems skyriaus nariams 
- ramovėnams, susirinkime 
dalyvavimas yra būtinas.

Skyriaus Valdyba

SPAUDOS S-JE

Liet. Bendruomenės
Spaudos Sąjunga ateinančio 
spaudos baliaus proga ren
gia plačią loteriją laimikiais 

įvairiais gėrimais. Įėjimas $ 
10 asmeniui, pakvietimai 
užsakomi pas R. Semetą, 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

PRANEŠIMAS

D.L.K. Vytenio šaulių 
kuopa Melbourne praneša, 
kad liepos 22 d., 2 vai. šauliai 
renkasi prie šv. Patriko ka
tedros uniformuoti ir su 
ąąvo vėliava dalyvauja Pa
vergtųjų Tautų Savaitės 
proga 2.30 vai. ekumeninėse 
pamaldose, po kurių visi 
jungiasi į eiseną - demons
traciją prie parlamento rū
mų. Mūsų statutas neleidžia 
uniformuotiems dalyvauti 
demonstracijose, tad prašo
me dėvėti paltus ar lietpal
čius eisenoje virš uniformų. 
Šaulių dalyvavimas būtinas.

Kuopos Valdyba 

leisdama vieną unciją gryno 
aukso ir automatinę foto ka
merą ’’Canon”. Loterijos bi
lietai po vieną dolerį ir bus 
platinami visoje Australijos 
Liet. Bendruomenėje. Gau
tas pelnas skiriamas Mūsų 
Pastogei paremti. Esame 
tikri, kad tautiečiai parem
dami savą spaudą nedvejo
dami pirks bilietus. Bilietus 
platinti bus prašomos apy
linkių ir seniūnijų valdybos 
ir Spaudos Sąjungos nariai.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS

Buvęs australietis ir savu 
laiku buvęs Wollongongo 
apylinkės pirmininkas ir da
bar gyvenąs Amerikoje ir 
turįs gerą motelių biznį, V. 
Trečiokas liepos 14 d. su 
šeima atvyksta į Australiją 
pasimatyti su giminėmis ir 
draugais. Svečiai Australi
joje viešės apie 6 savaites, 
lankysis Melbourne, Adelai- 

, dėje, Wollongonge ir Syd- 
I nejuje. Rasa Trečiokaitė 

Australijoje gimusi Teresės 
ir Vytauto Trečiokų dukra 
šiais metais sėkmingai baigė 
Hartfordo universitete 

i gamtos mokslus. Būdami 
Australijoje svečiai ypatin
gai domėsis Australijos lie
tuvių gyvenimu, aplankys 
Mūsų Pastogę, Lietuvių 
Klubą, kun. P. Butkų Syd- 
nejuje ir pasimatys su eile 
artimų pažįstamų.

* * *

Sydnejuje daugelis vy
resnio amžiaus žmonių 
nepatenkinti Liet. Klubo 
nario mokesčio pakėlimu ir 
kiti net nusistatę jo nemo
kėti ir tuo pačiu pasitraukti 
iš narių. Ar nereikėtų į tai 
atkreipti dėmesį ir padaryti 
pensininkams atitinkamų 
lengvatų? Būdami nariais jie 
nuolat lanko klubą ir atvykę 
šį tą palieka, kas sudaro 
klubui didesnės naudos, ne
gu iš tų, kurie apsimokėję 
padidintą nario mokestį išti
sus metus klube nesirodo.

musu Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200

Administracijos adresas: 
P.O. Box 550 Bankstown 2200
Administracijos tel. 709 4846

. Prenumerata:
; Australijoje metams $25

Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40

• Oro paštu kitur $55

Rašytojai a.a. Marijai M., 
Slavėnienei mirus, jos atmi
nimui p. P. Donielienė Mūsų 
Pastogei aukojo 10 dolerių. 
Nuoširdžiai dėkojame.

SVEIKATOS REIKALAIS

Australija rikiuojasi tarp 
pasaulio bendruomenių 
daugiausiai kenčiančių 
chronišku alkoholizmu, dėl 
rūkymo ir netinkamos mity
bos ligomis. Daugelis žmo
nių kreipiasi į gydytoją, kai 
jau būna pervėlu. Tokiu ke
liu gautos ligos galėtų būti 
išvengtos laiku pasitarus su 
gydytoju ir pakeitus gyve
nimo stilių arba atsisakius 
sveikatai kenksmingų įpro
čių.

The Royal Australian 
College of General Practi
tioners (R.A.C.G.P.) savo 
žinioje turinti apie 2000 gy
dytojų, imasi akcijos kovai 
su įpročių ligomis. Šita kole
gija paruošiusi specialias 
anketas pacientų apklausi
nėjimui, iš kurių padarytos 
išvados bus susumuotos sie
kiant pakelti sveikatingumo 
lygi- . . .

Pacientai bus prašomi už
pildyti anketą apie savo 
įpročius (Health Habits 
Check) ir atiduoti savo gy
dytojui. Po gydytojo nuro
dymų vėl bus duodamos pa
našios anketos užpildyti, iš 
kurių matytųsi, ar pacientas 
taisosi. Šiam planui entu
ziastingai pritarė visi NSW 
sveikatos autoritetai ir pla
nas vykdomas.

Tikimasi, kad šis projek
tas paplis po visą Australiją.

WWWW. AWWWWWVt
Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
vwwvvwwwvwwvwwvt

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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