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PERMAINA
N. ZELANDIJOJE

Liepos 14 d. Naujojoje 
Zelandijoje rinkimuose val
danti nacionalistų partija iš
stumta iš valdžios ir vyriau
sybės vairą perėmė darbo 
partija. Šitoji permaina su
kėlė krašto vidinę krizę ir 
netgi problemų užsienio po
litikoje. Dar prieš rinkimus 
N. Zelandijos doleris šiek 
tiek krito, nes būsima dar- 
biečių vyriausybe pasitikė
jimas susvyravo. Išrinkus 
darbiečius atskubėjo USA 
valst. sekretorius Mr. 
Schultz kalbėtis Amerikos 
reikalais ir dėl turimų kari
nių bazių bei amerikiečių in- 
vestacijų.

Nežinia, kokie santykiai 
bus N.Z. su sovietais. Savu 
laiku iš darbiečių perėmęs 
valdžią buv. nacionalistų 
partijos vadas ir min. pirm. 
Sir. R. Maldoon nesutiko at
šaukti anksčiau darbiečių 
vyriausybės pripažinimo de 
jure Pabaltijo kraštų į So
vietų Sąjungą, ką buvo 
Australijoje padaręs Mr. 
Fraser. Kai savu laiku so
vietai veržėsi Tasmanijoje 
įsteigti savo laivyno bazę, 
vietiniai pabaltiečiai tam 
pastojo kelią, tada sovietai 
veržėsi į N. Zelandiją, bet 
irgi nieko nelaimėjo. Pasi
keitus vyriausybėms sovie
tai savo tikslų iš naujo sieks 
tikėdamiesi darbiečių dides

nio palankumo. Galbūt tais 
sumetimais tuoj po rinkimų 
atskubėjo Amerikos valst. 
sekr. Mr. Schultz padėties 
išsiaiškinti dėl tolimesnės 
padėties. Nors N. Zelandija 
ir yra nereikšminga politinė 
jėga, bet vis tik jos pozicija 
strateginiu atžvilgiu turi 
Pacifike labai reikšmingą 
vietą.

Po darbo partijos konfe
rencijos Australijoje min. 
pirm. R. Hawke pavyko iš
laikyti balansą nenukryps
tant į kraštutines digresijas 
ir todėl bent laikinai pietų 
žemynas pavyko išlaikyti 
saugus. Įdomu, kokios poli
tikos laikysis N.Z. darbiečių 
valdžia, bet iš partijos prog
ramų linkusi į kraštutinu
mus.

♦*»

Australijoje gerus kaimy
ninius santykius ypač temdo 
Australijos užs. reik, minis- 
terio Mr. B. Hayden nusi
statymas Timoro salos rei
kalais, Timoro salos sukilė
liai yra komunistinio nusi
statymo ir jiems leidus įsi
tvirtinti Timore būtų įsileis
ti sovietai, pavojingi ne tik 
Indonezijai, bet ir Australi
jai. Stebėtina, kad Australi
ja skiria daug dėmesio Ti- 
morui, negu Australijos vi
diniams reikalams.

Mikalojus Ivanauskas Vilniaus vizija

Patirta, kad keturi Estijos 
pasižymėję sportininkai per 
Suomiją pabėgo į Vakarus 
norėdami išvengti karinės 
tarnybos sovietų armijoje su 
galimybe būti išsiųstiems į 

Afganistaną kovoje prieš 
laisvės kovotojus. Nors ir 
iškilūs sportininkai, bet kaip 
pasireiškę estų nacionalinė
je veikloje, jiems buvo už
drausta išvykti į užsienį.

***

Sydnejaus skautai ir atei
tininkai reguliariai rašo ka
liniams laiškus. Ir kiti jau
nuoliai su tėvų paraginimu 
galėtų įsijungti į šį darbą. 
Tai būtų jiems gera proga 
susipažinti su dabartinėmis 
sąlygom Lietuvoje ir prak
tiškai padėti kovojant už 
laisvę lietuviams. Sydnejaus 
Australų —- Lietuvių Žmo; 
gaus Teisėms Ginti Draugija 
ruošia kaliniams laiškų ra
šymo akciją liepos 29 d.,, 
sekmadienį, 1.30 vai. Syd. 
Lietuvių Klube. Kviečiame 
visus susidomėjus dalyvau- 
ti.\

Vytautas SKUODIS, 
USSR 431200, Mordovskaya 
ASSR, Tengushevsky r-n., 
pos. Barashevo, uchr. 2hkh 
- 385/3-5.

Algirdas STATKEVI- 
ČIUS, USSR 238100, 
Kaliningradskaya obl., g. 
Chernyakhovsk uchr. 
OM—216 1st—2.

Antanas TERLECKAS, 
USSR 686410,
Magadanskaya obl., 
Omskuchansky r-n., pos. 
Industrialny, ui. Sportinava 
5kv.l7.

Padėkime sąžinės kaliniams Lietuvoje I. Venclovas

Neseniai minėjome liūd
nus 1941 metų birželio įvy
kius, kada tiek mūsų brolių 
ir sesių prarado laisvę ir net 
gyvybę komunistų rankose. 
Šia proga pravartu prisi
minti, kad ir dabar vyksta 
kovos dėl laisvės Lietuvoje, 
kad ir dabar tūkstančiai 
naujų lietuvių kankinių ken
čia gulago lageriuose vien už 
tai, kad drįsta viešai iš
reikšti savo tautiškumą ar 
religinius įsitikinimus. Šiuo 
metu Sov. Sąjungoje dar 
žiauriau suvaržė žmogaus 
teises. Tai liudija neseniai 
įvykęs kun. A. Svarinsko ir 
kun. S. Tamkevičiaus areš
tas ir įkalinimas. Nors rusai 
žinojo, kad toks veiksmas 
sukels pasipiktinimo visame 
katalikų pasaulyje. Dėl ku
nigų arešto išreiškė protestą 
Amerikos katalikų vysku
pai, Vak. Europos spauda, 
net įtakingas Londono 
’’Times” paskelbė vedamąjį, 
smerkiantį tokį sovietų 
veiksmą.

Sydnejaus Australų — 
Lietuvių Žmogaus Teisėms 
ginti Draugija kreipėsi į 
Australijos katalikus vys
kupus ir kat. organizacijas 
tuo reikalu. Sydnejaus arki- 
vyskupąs E. Clancy ir eilė 

kitų vyskupų ir The 
Catholic Commission for 
Justice pareiškė protestus 
sovietų ambasadai, taip pat 
kreipėsi į Australijos užsien. 
reik, ministerį Mr. Hayden, 
kad Australijos valdžia iš
reikštų protestą Sov. S-gai.

Mes visi galime lietu
viams sąžinės kaliniams pa
dėti reguliariai rašant jiems 
laiškus. Tai pakelia jų ūpą, 
nes mato, kad jų kova nėra 
bergždžia. Po birželio minė-

Kun. A. Svarinskas

jimų Sydnejauje buvo para
šyta ir išsiųsta 120 atvirukų 
lietuviams kaliniams. Tęski
me tą darbą toliau.

Kaliniams rašyti reikia 
reguliariai, kas mėnesį. Ga
lima rašyti lietuviškai ar 
angliškai. Geriausia siųsti 
atviruką. Laiškuose nekliu
dyti politikos ir nekritikuoti 
sovietų. Galima paminėti, 
kad apie kalinį žinome Va
karuose, kad jo byla domisi 
spauda, parlamentų
atstovai. Seka trumpas at
virukui tinkamo laiško turi
nys:

’’Mielas..........
Sužinojau apie Tavo 

sunkią būklę iš laikraščių 
Australijoje. Gerbiu ir 
vertinu Tavo pasiryžimą 
laikytis savo sąžinės. Tu ne
si užmirštas ir mes darome 
viską, ką galine Tau padėti, 
linkime sveikatos,
ištvermės. Parašyk, kuo ga
liu Tau padėti”.

Toliau paduodame keletą 
kalinių adresų. Pilnas lietu
vių sąžinės kalinių sąrašas 
laikomas Syd. Liet. Klubo 
bibliotekoje, kur taip pat 
galima gauti medžiagos pla
čiau pasiskaityti apie kalinių 
padėtį lietuviškai ir angliš
kai.

KALINIŲ ADRESAI

Balys GAJAUSKAS, gim. 
1926>.2.26. Adresas: USSR 
618263 Permskaja obl. 
Chusovskoj r-n, Kuchino 
Uchr VS 3891/36-1.

Jo žmona Irena ir duktė 
Gražina. Jų adresas: USSR 
233000, Lithuania, Kaunas, 
Palangos 18-12.

Gintautas IEŠMANTAS, 
gim. 1928.1.1. Adresas: 
USSR 618810 Permskaya 
obl. Chusovskoi r-n, 
Usevetskaya uchr., VS 
389135.

Henrikas JAŠKŪNAS, 
USSR 618263, Permskaya 
obl., Chusovskoy r-n, 
Kuchino uchr. US — 
389/36-1.

Povilas PEČELIŪNAS, 
USSR 626 806,
Tyumenskaya obl.
Berezovskiy r-n, Pos. 
IGRIM, VI. Entuziastov d. 
16KU13.

Viktoras PETKUS, USSR 
618263, Permskaya obl. 
Chusovskoj r-n, Kuchino 
uchr. VS 398/36-1.

Vytautas VAIČIŪNAS, 
USSR 456902,
Chelyabinskaya obl., 
Stakinsky r-n., Bakai uchr., 
YaV - 48/9- 10- 100.

Kun. Alfonsas SVA
RINSKAS, USSR 618263, 
Permskaya obl. Chusovskoy 
r-n., Kuchino uchr. VS 
389/36.

***
Gautomis žiniomis pri- 

skaitoma šiuo metu Sov. 
S-je virš 4 mil. pol. kalinių 
sovietų izoliacijoje - kalėji
muose, privėrė, darbo sto
vyklose. psich. ligoninėse ir 
kt. Stebėtina, kaip laisvasis 
pasaulis tokią sistemą tole
ruoja ir su ja skaitosi.

***
Aną savaitę Canberroje 

įvyko darbo partijos (ALPI 
metinė konferencija, kurios 
metu partijos kairysis spar
nas pralaimėjęs ketinęs 
įvesti radikalių reformų. 
Konferencijoje dabartinės 
fed. vyriausybės vedama 
politika buvo patvirtinta ir> 
užgirta. Net ir sovietai at
kreipė dėmesį į šios konfe
rencijos svarbą ir atrodo 
gerokai nusivylę, kad kairy
sis sparnas konferencijoje 
nepravedė savo užsimotos 
politikos.
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Savais reikalais
Šie metai Australijos lie

tuviams yra gana reikšmin
gi: metų pabaigoje Canber- 
roje vyksta Australijos Liet. 
Dienos ir jų metu ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
mas. Du dideli bendruome
nėje įvykiai, kuriuos nuolat 
reikia paminėti, jų neišleisti 
iš akių ir gal net pagalvoti 
apie bendruomenės ateitį.

Būsimų Lietuvių Dienų 
programą skaitėme anks
čiau. Su nemažesniu susido
mėjimu pereitame M.P. Nr. 
skaitėme ir ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimo progra
mą. Visa tai tiesioginiai lie
čia visą mūsų bendruomenę 
ir į tai reikėtų atkreipti 
kiekvienam didesnį dėmesį.

Iš Lietuvių Dienų tikėtasi 
šio bei to daugiau ir kokių 
nors naujovių. Po daugiau 
kaip dvidešimt metų Aus
tralijos Liet. Dienose jau 
įsigalėjusi šabloninė 
programa. Šiais metais Lie
tuvių Dienos vyksta visai 
naujoje vietoje, organizuo
jamos naujų ir jaunų žmonių 
ir iš jų tikėtasi ko nors naujo 
ir originalaus. Gaila, Lietu
vių Dienos organizuojamos 
senu šablonu, kaip ir buvo 
pradėtos prieš 20 metų. O 
juk tai palyginamai ilgas 
laikas: į gyvenimą ir veiklą 
atėjo ir jaunoji karta, gyve
nanti naujoje laiko dvasioje 
ir kitokiais, originaliais 
nusiteikimais. O gal tai pa
taikavimas vyresniesiems, 
kuriais ir remiasi visa da
bartinė lietuviška veikla ir 
tuo pačiu Lietuvių Dienos?

Šalia Lietuvių Dienų ne
mažiau reikšmingas ir ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
mas. Gerai, kad Tarybos su
važiavimo programa 
paskelbta gerokai anksti, 
dar prieš Tarybos atstovų 
rinkimus. Susipažinę su 
pramatyta programa kandi
datai apylinkėse lengvai ga
lės apsispręsti, ir drauge 
pagalvoti, ką tokiame suva
žiavime atsivežti ir ką kal
bėti bei iškelti. Tai yra da
bartinės ALB Krašto Val
dybos labai teigiama naujo
vė, ko buvo seniai pasigesta 
praeityje.

Kas naujo ateinančiame 
Krašto Tarybos suvažiavi
me? Ar jame bus keliamos 
pačios opiausios bendruo
menės šios dienos ir netoli
mos ateities problemos? 
Svarstomi gyvybiniai reika
lai, kaip jaunimas, švieti
mas, gal net persiorganiza
vimas pagal laiko ir jauno
sios kartos dvasią ir nusitei
kimus?

Mielą REGINĄ PUMPUTIENĘ, mirus jos mylimai 
mamytei Joanai Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame gilaus 
skausmo valandoje.

Soc. Globos Moterų D-ja
Melbourne

Stebėtina, ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimo prog
ramoje nematome jokių ke
liamų svarstytinų problemų 
išskyrus trafaretinius bei 
formalius reikalus, kaip 
pranešimai, rinkimai, statu
to svarstymai ir t.t. Iš suva
žiavimo programos susidaro 
vaizdas, kad esamoje bend
ruomenėje iš viso jokių 
problemų nėra ir tik jo už
davinys atlikti grynai for
malinius dalykus. Kažin, ar 
to užtenka?

Prieš akis turime Jaunimo 
Kongresą Australijoje. At
simenant musų jaunimo 
paslankumą ir entuziazmą 
tenka skaitytis, kad to 
kongreso ruoša ir pravėdi
ntas esmėje guls ant vyres
niųjų pečių. Sekančiame 
ALB Kr. Tarybos suvažia
vime jau bus pervėlu šiuos 
reikalus svarstyti.

Antra problema - bend
ruomenės ateitis. Prisigy
venome prie to, kad bend
ruomenė neturi jaunimo: 
susirinkimuose tik praretė
jusias vyresniųjų gretos, 
organizacijų vadovybėse ly
giai tas pats. Mokyklose 
vaikų retėja, spauda jaunų 
skaitytojų nesusilaukia, 
ne t gi b endruomeniniai
namai kaskart tuštėja. Ka
žin, ar tokie Kr. Taryboje

Lietuvos temomis
PABALTIEČIŲ PASAU
LINĖS SANTALKOS

POSĖDIS

Gegužės 26 d. Washingto
ne įvyko antras šių metų 
Santalkos posėdis. Jame da
lyvavo: latviai - Dr. 0. Pav- 
lovskis (pirmininkas), G. 
Meirovics ir E. Bolsteins; 
estų atstovas K. Popp, ir 
lietuvių - L. Grinius ir Dr. K. 
Jurgėla.

Posėdyje buvo svarstyti 
pasiruošimai 1985 m. gegu
žės 6 d. Otavoje įvyksiančiai 
Helsinkio Akto signatarų 
konferencijai žmogaus teisių 
reikalais, ir 1985 m. rugpjū
čio mėn. pradžioje ruošia
mam Helsinkio Akto 10-ties 
metų sukakties minėjimui - 
viešosios opinijos teismui 
dėl Sovietų Sąjungos nusi
kaltimų prieš žmogaus 
teises Pabaltijo valstybėse.

Otavos konferencijai ruo
šiamas įteikti Santalkos 
vardu memorandumas. 
Laukiama aktyvaus pasi
reiškimo Kanadoje gyve
nančių pabaltiečių ir kitų 
tautybių atstovų.

Kopenhagoje ruošiamam 
Sovietų Sąjungos teismui 
yra jau gautas žymaus ame
rikiečio sutikimas būti tei
sėju. Ieškomi kiti du teisėjai

svarstymai atneštų ką nors 
apčiuopiamo ir pozityvaus, 
bet vis dėl to pro tokius 
klausimus negalima praeiti, 
tarsi jų iš viso nebūtų. Jeigu 
šiame suvažiavime jų nebus 
galima svarstyti, tai bent iš
kelti, kad jie būtų svarstomi 
ir sprendžiami labai greitu 
laiku nelaukiant dvejų metų 
ir aišku, dalyvaujant ir jau
nimo atstovams, kuriuos 
tektų iš anksto susirasti ir 
pasivadinti. Po 30 metų 
staiga išdygo nauja - pensi
ninkų organizacija, kai tuo 
tarpu anksčiau buvusios 
gaivališkos ir bujojusios or
ganizacijos akivaizdžiai 
merdi. O tai ženklas, kad 
mes ir tuo pačiu bendruo
menė senstame be potencia
lių pakaitalų ir tęstinumo.

Pagaliau šiame Tarybos 
suvažiavime net neprama- 
tyta laiko klausimams ir su
manymams — pačios kūry
bingiausios dalies, apie ką 
suvažiavę Kr. Tarybos 
atstovai iš anksto galėtų pa
galvoti ir suvažiavime iškel
ti.

Iš tikrųjų neužtenka, jei
gu kas iš vietos ką nors iš
kelia ir neturint laiko svars
tyti prezidiumas tik priima 
dėmesin. Yra dalykų, ku
riuos turėtų pristatyti spe
cialūs iš anksto pasiruošę 
referentai ir jie būtų svars
tomi neskaičiuojant minu-

iš Europos. Prokuratūrai 
yra reikalingi teisininkai, 
Helsinkio Akto žinovai, ku
rie galėtų atlikti kaltinamo
sios medžiagos galutinį api
pavidalinimą ir pristatyti 
kaltinimus Kopenhagoje.

Drauge su Kopenhagos 
teismu yra planuojama jau
nimo ekskursija laivu iš Ko
penhagos į Pabaltijo pa
kraščius: Helsinkį, Gotlando 
salą ir Stockholmą. Apie 
šiuos įvykius smulkesnė in
formacija bus patiekta vė
liau.

VLIKO atstovai informa
vo posėdžio dalyvius apie 
VLIKO nusistatymą dėl 
1945 m. Jaltos susitarimų, 
1984 m. Los Angeles olimpi-
ados, ir akcijos Europos 
Parlamente bei atskirose 
valstybėse, ypač Švedijoje 
ir Olandijoje.

Taip pat pranešė apie To
mo Venclovos, lietuvio at
stovo dalyvavimą PEN ra
šytojų suvažiavime Tokyo 
mieste, ir apie rugsėjo mėn. 
įvyksiantį Pasaulio Anti
komunistinės Lygos suva
žiavimą San Diego mieste. 
Posėdyje buvo pristatytas 
Kopenhagos teismui VLIKO 
ruošiamos medžiagos turi
nys ir dokumentacijos pro
jektas.

Santalkos pirmininkas 
pasiūlė sekančiame posėdy
je persvarstyti pirminin
kaujančio kadencijos pratę
simą iš vienui dvejus metus.

♦ * *
Prezidentas Reaganas 

' gegužės 23 d. pareiškė, kad 
Amerika tebėra "tvirtai įsi
pareigojusi palaikyti laisvės

PADĖKA

Mūsų tėvui a.a. Petrui Velioniškiui mirus, nuoširdžiai 
dėkojame visiems mūsų artimiesiems, draugams ir pa
žįstamiems, palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą. 
Ypatinga padėka p. Jurui Kovalskiui ir Canberros ramo- 
vėnams, rinkusiems aukas vietoj gėlių pagerbiant velionį 
lietuvių reikalams.

Ačiū visiems, užjautusiems mus asmeniškai, laiškais ir 
per spaudą.

Ona Pilkienė ir
Lilė čeičienė

Apie Garbės Narius
Gal vienintelėje išeivijos 

Lietuvių Bendruomenėje 
Australijoje statutiniu keliu 
įvesti bendruomenės Garbės 
Nariai. Jau turime jų visą 
eilę tiek mirusių, tiek ir gy
vų, ir greičiausia jų bus dar 
daugiau, nes jau ir šių metų 
ALB Krašto Tarybos dar
botvarkėje užsimenama, 
kad numatomas pagerbimas 
bendruomenės veikėjų. Ne
teko girdėti, kad Lietuvių 
bendruomenės kituose 
kraštuose turėtų tokių 
garbės narių iš saviškių 
tarpo arba kaip tokie būtų 
statutais numatyti.

Gali kitos organizacijos ir 
turėti tokių garbės narių, 
bet vėl kitokiais motyvais ir 
kitokiu pagrindu. Bet Lietu
vių bendruomenėje tokie 
Garbės Nariai iš pačių 
bendruomenės narių tarpo 
yra grynas nesusipratimas. 
Negi bendruomenėje 
imsime rūšiuoti pačius 
lietuvius, kad vieni yra gar
bės lietuviai, o kiti tik lietu- 

ir žmogaus teisių principus”. 
Savo laiške Amerikos Rytų 
Europiečių Etninei Konfe
rencijai, Reaganas pagyrė 
jos veiklą ir laisvės idealų 
skleidimą. Apie jos narius 
jis taip išsireiškė:

"Juos jungia bendras rū
pestis — jų kilmės pavergtų 
kraštų likimas. Jie pakarto
tinai pademonstravo savo 
nesvyruojantį 
įsipareigojimą remti Rytų — 
Vidurio Europos, Pabaltijo 
valstybių, ir Sovietų Sąjun
gos tautų laisvės ir orumo 
reikalą”. Anot Reagano, 
’’laisvas apsisprendimas, 
valstybinė nepriklausomybė 
ir teisė pasirinkti savo val- 
dymosi formą nėra kelių 
tautų privilegija, bet visų 
tautų neatimamos teisės”.

Konferencijos iškilmingos 
vakarienės metu, gegužės 
25 d., Tautinė Čekoslovakų 
Taryba įteikė ambasadoriui 
Maksui Kampelmanui Tomo 
Masaryko vardu premiją už 
jo nuopelnus žmogaus teisių 
veikloje. Savo kalboje Kam- 
pelmanas ragino Konferen
cijos narius neleisti ameri
kiečiams pamiršti, kas atsi
tiko Rytų Europos šalyse. 
Jis pridūrė, jog Afganistaną 
jau pradedama pamiršti. 
Sovietų Sąjunga, pasak 
Kampelmano, yra baime pa
remta visuomenė, valdoma 
vienas kito bijančių senių. 
Tokia visuomenė tegal išsi
laikyti policijos pagalba, ir 
todėl, ’’šioje kovoje už žmo
nių širdis ir protus, mes tu
rime nuolat demonstruoti, 
kas ji ištikrųjų yra”.

Etninė Konferencija ko
ordinuoja įvairių tautinių 
grupių veiklą žmogaus teisių 
srityje. Joje atstovaujami 
bulgarų, čekų, estų, latvių, 

viai. Valstybėje nėra garbės 
piliečių, o visi prieš įstaty
mus vienodi. Todėl tokių 
garbės piliečių valstybė ir 
neturi, o nuspelnę vals
tybei, kraštui ar tautai as
menys išskiriami ir pager
biami atitinkamais meda
liais, ženklais arba tokiems 
suteikiama specialių privile
gijų-

Kas kita organizacijos. 
Jos turi garbės narių kate
goriją, bet ir tai neteisingai, 
jei tie nariai iš organizacijos 
narių tarpo. Visame pasau
lyje priimta, kad į savo Gar
bės narius organizacijos pri
ima pašaliečius, kurie nebū
dami organizacijos nariais 
pačiai organizacijai savo 
veiksmais išskirtinai pasi
tarnauja arba jai rodo 
didelio palankumo, nors to
kie nėra organizacijos nariai 
arba tokiais nepadaromi. 
Taip ir net bendruomenė 
galėtų įsileisti garbės na
riais kitataučius, kurie 
lietuviams palankūs ir 
bendruomenei vienaip ar ki
taip padeda. Tokie nėra ir 
gal net negali būti organiza
cijos ar bendruomenės na
riai, o tik Garbės nariai, tie
siog nedalyvaują organiza
cijos gyvenime. Kitaip 
sakant, jie yra organizacijai 
pašaliečiai, tiesiog nepri
klausą organizacijai o tik jai 
prijaučią be jokių įsiparei
gojimų. Taip pavyzdžiui 
Lietuvoje toks prez. A. 
Smetona buv daugelio orga
nizacijų Garbės narys, bet 
nei jis skautavo, nei veikė 
Vilniaus vadavimo Sąjun
goje, nei kur nors kitur 
veikė organizacijai nepri
klausydamas nei jos įsta
tams paklusdamas.

Be abejo, kiekviena orga
nizacija, o tuo pačiu ir bend
ruomenė gali už nuopelnus 
atitinkamus narius savaip 
išskirti, pagerbti. Tam yra 
įvairiausių būdų tokius ap
dovanojant medaliais, ati
tinkamais ženklais, garbės 
diplomais ir t.t.

Bendruomenė tokius vei
kėjus netgi ir turėtų atitin
kamai įvertinti ir pagerbti, 
tačiau juos pakelti Garbės 
nariais yra tas pats, kaip 
juos išskirti iš bendruome
nės, tarsi juos pašalinti, nors 
minty būtų turima visai kas 
kita.

Toks mūsų praktikoje 
įvestas nelogiškumas tik 
klaidina kitus ir visai nepa
teisinamas. 0 gal čia pats 
klystu? Iš viso šį reikalą rei
kėtų atitinkamai išaiškinti, 
kad neliktų dviprasmišku
mų.

V. Kikilis

lenkų, lietuvių, slovakų, 
vengrų ir ukrainiečių kilmės 
amerikiečiai.

(ELTA)
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VII-ji Taut, šokių šventė

Rašo Danutė Baltutytė

Tų naktį visai nemiegojo
me. Juk tai kelionės išva
karės!

Birželio 24 rytą visi šokė
jai laukėme autobuso, ku
riuo turėjome vykti į 
Frankfurto aerodromą. At
sisveikinome su p.p. Smitais 
ir didžiavomės, kad buvome 
parinkti atstovauti Vasario 
16 gimnaziją - vienintelę liet, 
gimnaziją laisvajame pasau
lyje-

Septintoji pasaulio lietu
vių tautinių šokių šventė 
Clevelande. Skrydis per At
lantą truko 8 valandas. 
Amerikoje mus pasitiko 
JAV Liet. B-nės ir drauge 
taut, šokių šventės rengimo 
pirmininkas Dr. Antanas 
Butkus. Nuvežė mus į Lie
tuvių Namus Clevelande. 
Tvankus karštas oras labai 
troškino. Kai kuriems mūsų šokėjai pirmiausia manksti-

Taut. šokių šventės bendras vaizdas

Dairausi po Ameriką
A. Vingienė

PIRMI ĮSPŪDŽIAI IŠ 
AMERIKOS

Palikau Europą birželio 21 
d. ir patekau jau Naujame 
Pasaulyje — New Yorke 2 
vai. p.p. jų laiku. Tik išėjus 
iš Kennedy aerodromo pa
junti, kad esi visai kitame 
pasaulyje. Toks keistas 
jausmas perbėgo per nugarą 
ir pasiliko kažkur viduje. 
Pasisvečiavusi porą dienų, 
manau reikia nuvažiuoti į 
Manhatan. Tik jau ne Ja
maica Ave, išpaišytu, iš
braižytu traukiniu. Susira
dau geresnį ir švaresnį, ir 
tuo važinėjau, nors pasiekti 
jį reikėjo keisti net 2 auto
busus. Mat, viską ką New 
Yorke darai, tai tik kad būtų 
saugiau. Po kelių dienų vis 
dėlto išdrįsau pervažiuoti 
Harlem. Turbūt, žmogus 
galėtum knygas prirašyti 
(kas tikriausiai ir yra pada
ryta) apie Harlemą (ir tik 
Cer autobuso langus ste- 

int..'.). Tik trumpai tegalė
čiau pasakyti, kad tai tik
riausiai pragaras žemėje... 
Dangau, dangau, koks 
nešvarumas! Ir kaip galima 
dar tikėtis sulaukti susipra
tusių, tvarkingų, naudingų 
tautai piliečių?

Žinoma, visai kitoks vaiz
das 5th Avenue, kur yra 
MOMA (Museum of Modern 
Art), kuris po 4 metų per
statymo jau atidarytas pub
likai nuo gegužės mėnesio. 

gimnazistams, pripratu- 
siems gerti vokišką alų, bu
vo truputį liūdna, nes JAV 
alus perskystas. Mes buvo
me pirmutinė grupė, atvy
kusi į šventę ir čia pat suti
kome braziliečius. Išskirstė 
mus po liet, šeimas. Buvo ir 
nepatenkintų, nes kiti norė
jo su draugais apsistoti. Bet 
kiekviena šeima mus šiltai 
priėmė ir stengėsi aprodyti 
kuo daugiau miesto. Mano 
akyse Amerika tai ’’plastiki
nis kraštas”. Visur lenkty
niaujama, nes daugumas 
žmonių nori būti geriausi, 
moderniausi ir t.t.

Trečiadienį prasidėjo 
taut, šokių repeticijos. Sto
jome repetuoti su Clevelan- 
do ’’Grandinėle”. Tai ne mū
siškės Adelaidės ar Vokieti
jos šokių repeticijos. Visi

Šalia pastatytas dangoraižis 
’’Museum Tower” gyvena
mų butų, kur . vienas 
kainuoja net 7 milijonai... 
Bet iš to pats muziejus pa
sidarė taip turtingas, kad 
gali supirkti, kas yra ge
riausio modernaus meno pa
saulyje. Esu jame buvusi jau 
du kartus. Ir šį sykį radau 
visus senus pažįstamus pa
veikslus pradedant nuo 
Cezanne, Duchamp, Miro, 
Matisse, Chagall ir kt. iki 
abstraktaus expresionizmo, 
konstruktivizmo ir t.t. Ati
darymo proga suruošta pa
roda, kuri, kaip ir pritinka 
modernaus meno muziejui, 
vadinasi ”An International 
.Survey of Recent Painting 
and Sculpture” kur surinkti 
darbai 165-kių dailininkų iš 
17 kraštų. Tarp jų ir 5 aus
tralai: David Allen, Peter 
Booth, Paul Boston, Tony 
Coleing ir Mike Parr. Nepa
sakyčiau, kad kas naujo 
būtų atsitikę meno pasauly
je (kas buvo matytis ir šių 
metų Venecijos Bienalėje).

Dabartinis jaunimas mano 
nustebinti ne tiek savo idė
jomis, kiek baisiom, ryš
kiom, rėkiančiom akrilinėm 
spalvom, milžinišku didumu 
ir pavadinimais, kaip pav. 
’’Chemical Transfiction 
Alloyed Self-Portrait as a 
Slice of Life or Atoms of 
Point by Point”... Tai aus
tralo Mike Parr (gim. 1945 
metais) darbas!!!

Pati galerija per penkis 
aukštus nepaprastai gražiai 
ir erdviai atrodo. Paveikslai

Vasario 16 gimnazijos mokiniai taut, šokių sventeje

naši ir tik paskui šoka. Va
sario 16 gimnazijos grupei 
reikalai buvo liūdni. Pasi
rodė, kad mes ne taip bu
vome šokius išmokę ir neži
nojome, kaip vieną šokį su
pinti su kitu. Mūsų mokyto
ja Živilė Grodbergienė pra
dėjo nervuotis, nors tai ne 
jos kaltė. Šventės organiza
toriai nebuvo mums pri- 

dabar taip laisvai išdėlioti, 
prikabinta daug naujų, ne
matytų dar, kurie metų me
tus gulėjo sandėliuose. Sie
nos baltos, kilimai pilki, net 
kojos skėsta, tokie minkšti, 
be garso, kai vaikščioji. Pui
kiausias apšvietimas. Net 
kartais atrodo, lyg nebūtų 
sienų ir kiti gatvės dango
raižiai pasidaro lyg sienos. 
Daug menininkų turi atski
rus kambarius. Picasso net 
kelis. Pav. Claude Monet 
’’Vandens Lelijoms” net 
specialus kambarys, su spe
cialiom sienom, ir žinoma, 
tuo išgauta visapusiškas pa
veikslo grožis. Ketvirtas 
aukštas skirtas architektū
rai. Čia išstatyti modeliai, 
projektai modernių archi
tektų, kaip Mies van der 
Rohe, Frank Loyd Wright, 
Le Corbusier, Louis Kahn. 
Viskas taip moderniai atro
do, kaip šiandien daryta. 
Pav. raudona sportinė maši
na, 1946 metų modelis Cisi- 
talia 202 GT. Jei šiandien 
važiuotum gatve, tai visi at
sisuktų pažiūrėti, taip mo
derniai atrodo, o tuo tarpu 
jau 20 metų senumo mode
lis... Ir taip su vidaus įren
gimo baldais, keramika, 
1900 metų kėde, rodos tik 
vakar matyta krautuvėje. 
Žinoma, visas trečias aukš
tas skirtas Amerikos poka
riniam menui, abstrakčiam 
ekspresionizmui, kaip Rau
schenberg, Jasper Johns, 
Oldenburg, Pollock, Stella, 
Rothko, Warhol, kuris 1964 
metais Venecijos Bienalėje, 
taip sukrėtė visus, kad Ita
lijoje beveik kilo riaušės... 
Ot, tai buvo vienas iš ne
paprastai įdomių laikotarpių 
moderniam mene...

siuntę šokių aprašymų, gi 
JAV grupių vadovai po kelis 
kartus dalyvavo bendruose 
šventės pasitarimuose. Bet 
mes nenusiminėme, žinojo
me, kad kaip nors prisitai
kinsime. Ketvirtadienį vėl 
repetuojame. Šventės vado
vė ėmėsi pati pamokyti mus 
ir Brazilijos grupę. Mums 
vis tiek nesipynė kaip rei
kiant. Vadovė p. Reginienė 
neturėjo su mumis kantry
bės ir atsisakė mokyti, bet 
mus perėmė p. L. Sagys 
’’Grandinėlės” vadovas, pa
matęs, kad mes vis tik ne
blogai šokame. Taip ir repe
tavome diena po dienos. Te
ko susitikti senų pažįstamų 
iš įvairių kraštų. Nuo penk
tadienio visi buvo apgyven
dinti viešbučiuose, iš kur 
patogiau vadovams.
Repetavome nuo 8 vai. ryto 
iki 5.30 v.v. Šventėje daly
vavo 53 šokių grupės iš 
JAV, Kanados, Argentinos, 
Brazilijos, Vokietijos. Grojo 
šventės orkestras ir dainavo 
choras, sudarytas iš įvairių 
JAV chorų.

Po ilgos repeticijos šven
tės atidarymas įvyko 7 v.v. 
’’Rūpintojėlio” paminklo 
sodelyje. Atidarymo žodį 
tarė JAV Liet. B-nės Krašto 
Tarybos pirm. Dr. K. Am- 
brozaitis. Sekė malda. 
Aukurą užkūrė Galina Go- 
bienė ir Dr. A. Butkus. To
liau sveikinimai ir JAV bei

Penktadienį, birželio 29 su 
lietuvių ekskursija iš New 
Yorko išvažiavom į Cleve- 
landą, 7-tąją Tautinių Šokių 
Šventę. Važiavom visą nak
tį, nes atstumas, kaip nuo 
Sydney iki Melbourne. Ke
lionė gana varginga. Visi 
Clevelande sujudę, sukrutę. 
Miestas žymiai mažesnis 
negu Čikaga, o sutalpinti 
reikia tiek pat šokėjų, sve
čių. Nebuvo namų, kuriuose 
nebuvo po 5 ar 10 svečių... 
šeštadienio vakaras prasi
dėjo su šventės atidarymu 
’’Rūpintojėlio” paminklo so
delyje ir 8 vai. vakare su
sipažinimo vakaru. Sekma
dienį rytą pamaldos ir 2 vai. 
).p. mašinų virtinės traukė 
ink Koliziejaus, kur ameri
konai turi savo krepšinio 
rungtynes, rock koncertus ir 
pan. Telpa apie 18.000 žiū
rovų. Kiek girdėjau, įskai
tant šokėjus, (kurių buvo 
2000) iš viso buvę apie 
10.000 tautiečių. O tai jau 
labai geras būrys! Prisiminė 
man pirmą kartą matyta 
šokių šventė Čikagoje 1970 
metais. Man padarė tada di
delį įspūdį, kuris dar daug 
daug metų liko širdyje. Ne
maniau, kad paliks ir dabar, 
nfis vis jau nebe pirmas kar-

Nukelta į 4 psl.

Lietuvos himnai. Sveikino ir 
JAV prez. R. Reaganas nu
stebdamas, kad šokėjų tarpe 
yra iš taip toli, atvykusių 
net iš Australijos, o austra
liečių buvome tik du — Ro
bertas Baltutis ir aš.

18 vai. v. įvyko susipaži
nimo vakaras Public audito
rijoje. Pats vakaras man ne
labai patiko - buvo perdaug 
žmonių ir buvo sunku pasi
matyti su pažįstamais. Susi
darė ilgos eilės prie maisto 
ir gėrimų.

Sekmadienio rytą pamal
dos katalikams ir evangeli
kams net keturiose vietose. 
Diena buvo gana tvanki, o 
mes vilkėjome tautiniais 
drabužiais. Autobusais nu
vykome į Koliziejaus salę. 
Pradėjo rinktis žmonės, o 
šokėjai susimetė į savo vie
tas pasiruošdami paradui.

Trimitams gaudžiant įne
šamos vėliavos. Prasidėjo 
paradas, trukęs gerą pusva
landį.

Šventę atidarė Dr. A. 
Butkus. Po jo žodžio sekė 
JAV, Kanados ir Lietuvos 
himnai. Keista, kodėl Lietu
vos himnas buvo paskutinis?

Toliau vyko šventės gar
bės svečių sveikinimai. Pra
sidėjo šokiai. Pirmuoju bu
vo ’’Žilvitis”, po jo ’’Virkijie- 
tis” ir ’’Juodasis Jonkelis”. 
Veteranų grupė sušoko ’Te
varo Tiltą” ir ’’Karklius”, 
jaunųjų grupės pasirodė su 
"Grybais” ir ’’Kubilu”, stu
dentų grupės šoko ’’Kepuri
nę”, ’’Čigonėlį” ir ’’Malūną”. 
’’Malūno” pabaigoje visi šo
kėjai suformavo stilizuotus 
sparnus bei ratus.

Po pertraukos išėjo vaikų 
grupės, o po jų studentų šo
kiai, atlikti ypatingai 
gražiai. Ypač buvo įspūdin
ga šokius stebėti iš viršaus. 
Bet šokant ’’Audėjėlę” mu
zika susimaišė ir teko šokį 
pradėti iš naujo. Ir taip šo
kiai ir grupės mainėsi vienas 
už kitą gražiau. Visa šventė 
užbaigta ’’Pasiutpolke”.

Šventės uždarymo žodį 
tarė Galina Gobienė, Taut. 
Šokių Instituto pirmininkė, 
o po jos Kanados Kr. Valdy
bos pirm. Algis Pacevičius. 
Chorui giedant ’’Lietuva 
brangi” maldą perskaitė 
programos pranešėja Dalia 
Orantaitė. Grojant orkestrui 
išnešamos vėliavos ir šokė
jai iššoko.

Tą patį vakarą įvyko už- 
baigtuvių pokylis vyres
niems vienoje vietoje, jau
niems - kitoje.

Taip ir baigėsi VII-ji Tau
tinių Šokių Šventė, gerai 
suorganizuota. Per šventę 
buvo gerų progų lietuvių 
jaunimui pabendrauti ir su
sipažinti. Dabar visi lauksi
me aštuntosios šventės po 
ketverių metų.

Daugelis iš sutiktųjų, su 
kuriais kalbėjau, žada at
vykti į Jaunimo Kongresą 
Australijoje.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Į Dėdės Šamo Žemę pa

galiau sugrįžo vasara. Nutilo 
skambėję varpeliai lituanis
tinėse mokyklose. Mokyklos 
suruošė daug gražių savo 
auklėtiniams išleistuvių, iš-; 
dalino ’’diplomus”, auklėto
jai pasakė jautrias kalbas, o. 
visi viliamės, kad lituanisti
nes mokyklas lankę ir jas 
baigę jaunuoliai - jaunuolės 
ateity vis tik prisimins tėvų 
gimtąją kalbą, įsisavintą 
tautos paprotį, tradiciją, 
dainą ir stiprėdamas mokslo 

keliiiose nenutols ir nuo savo 
tautos kamieno. Tai vis vil
tys! Deja, liūdna gaida nu
skardena bendruomeninkų 
žodis, skundas ateina iš pa
sišventusiųjų pedagogų - li
tuanistinėse mokyklose mo
kinių skaičius mažėja. Kar
tais šūktelėjama — LB kalta 
už tai! Ne, ne bendruomenė 
kalta, bet jaunos šeimos, iš- 
sklidę po plačią Ameriką, 
ima vis daugiau ir daugiau 
pamiršti savo tėvų norą: kad 
ir po jų, jų įpėdiniai eitų lie
tuviškuoju keliu.

Lietuvių sostinėje — Či
kagoje, lituanistinių mokyk
lų nestokojama. Čikagos 
aukštesnioji lituanistikos 
mokykla, vadovaujama ilga
mečio direktoriaus Juozo 
Masilionio, vis dar šviečia 
gražia viltimi Jaunimo

entre. Dar stiprybę rodo ir 
Kristijono Donelaičio pradi
nė ir aukšt. lituanistinės 
mokyklos, vadovaujamos 
direktoriaus Juliaus Širkos. 
0 dar prieš keletą metų šios 
mokyklos puikavosi turėda
mos net virš 400 mokinių, 
dabar, žinoma, daug, daug 
mažiau.

Ir Marquette Parko litua
nistinė mokykla dar stipro
kai alsuoja, taipogi ir Da
riaus Girėno neatsilieka. 

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 
Errol 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.
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Bet tai lietuvių sostinėje. 
Kaiminystėje, Lemonte 
stiprėja veiklos židinys ir li
tuanistinė mokykla.

Bet to negalima pasakyti 
apie kitų kolonijų lit. mo
kyklas.

Tad po vasaros poilsio 
būtų labai gražu, kad visose 
lietuvių kolonijose, visose 
vietovėse jaunieji tėvai pa
rodytų daugiau rūpesčio 
savo vaikų auklėjimui litua
nistinėje dvasioje.

Kai jaunimas vyksta į 
įvairias vasaros stovyklas, o 
jų turime Amerikoje gana 
daug, o daugelis atlieka ir 
tolimas, turistines keliones. 
Deja dar didelė dalis vadi
namųjų ’’valdžios tarnauto
jų” - pensininkų pasilieka 
didmiesčiuose praleisti va
saros karščių.

Bet džiugu, kad, sakysime 
Čikagos pensininkai jau 
prieš dešimtmetį susibūrė 
į savo organizaciją - Pensi
ninkų Draugiją ir išvystė 
gana gražią socialinio bend
ravimo veiklą. Draugijai su
maniai jau kelinti metai va
dovauja Stasys Vanagūnas, 
talkinant kitiems nariams.

Draugija buvo pasiekusi 
virš šešių šimtų registruotų 
narių. Laiko sąvartoje, per 
dešimtmetį amžinybėn išėjo 
apie 120 narių. Tačiau ir da
bar aktyvių narių priskaito- 
ma virš keturių šimtų.

Gal kas nusišypsos ir tars: 
tai kam tokia organizacija 
reikalinga, ką gero nuvei
kia?

O vistik pensininkų susi
būrimas prasmingas. Žiūrė
kite, ta šia, tai ta proga lie
tuviškiems užmojams 
paremti išmeta po keletą 
šimtų. Nepamiršta spaudos, 
radio valandėlių, bendrinių 
veiksnių ir kitų renginių. Ar 
tai negerai? O kokie gausūs 

susirinkimai, kokie įdomūs 
yra aktyvūs visuomeninio ir 
kultūrinio darbo bei organi
zacijų darbininkai. Žiūrėki
te, vien BALFO darbo gre
tose kiek jų? Visi, kaip 
darbščiosios bitelės, juda 
lietuviškuose dirvonuose ir 
savo dalį atiduoda bendram 
lietuviškam labui. Taigi tie, 
kurie ’’senius” nurašo į 
nuostolius, kurie su pajuoka 
šaukia - jie nebereikalingi, 
teužleidžia vietą jaunie
siems, labai klysta. Ir pensi
ninko amžiaus sulaukę žmo
nės yra naudingi visuome
nei.

Žinoma, rasime vieną, 
kitą beprasmiai besėdintį 
Marquette Parko parke, ar 
nuolatos lošiantį kortomis ir 
niekuo nesidomintį. Bet tai 
mažuma.

Taigi, prisimindami Čika
gos pensininkus, kalbame 
apie jų veiklą pozityviai. Jie 
sutartinai, gražiai bendrauja 
savo tarpe, skaidrina senat
vės dienas naujais įspū
džiais, geromis nuotaikomis 
ir tai būna graži paskata ne 
vien tik ilsėtis, bet dar ir 
dirbti.

Baigiama naujausia ’’Vil
nius Records” plokštelė Pa
sakos. Plokštelės įraše daly
vavo - iš kairės: Lina Celto- 
riutė, Gintaras Nagys; pir
ma eilė: Birutė Nagienė, Vi
lija Malciutė—Bulota, Adria 
Me Vicar, Raimundas Ver- 
byla; antra eilė: Vincas Pie- 
čaitis, Gaila Naruševičiūtė, 
Alexandras Stankevičius, 
Marytė Adamonytė.

Plokštelėje įrašyta įdo
mių, įvairių lietuvių liaudies 
pasakų: Dangus Griūna, 
Gužučio ir Gervės Piršlybos, 
Milžinai, Slibinas Devyngal
vis, Perkūnas ir Velnias, 
Plungės Pilies Kalnas, Eglė 
Žalčių Karalienė.

Buvo sukurti įvairūs gar
sų efektai ir speciali muzika 
Alexandra Stankevičiaus.

Dairausi...
Atkelta iš 3 psl.

tas. Bet vistiek, ir ši šventė 
liks dar ilgai ilgai atmintyje. 
Reikia galvą lenkti ne tik 
tiems pasišventusiems šo
kėjams, jų mokytojams, bet 
ypatingai tos šventės ren
gėjams. Koks milžiniškas 
darbas!! Nežinau, ar kas 
drįstų pakritikuoti, nes 
viskas taip didingai ir kartu 
paprastai, nuoširdžiai praė
jo, kad net tuo momentu, kai 
choras sumaišė orkestrą, ar 
orkestras chorą ir kai abu 
sumaišė šokėjus, tai taip 
linksmai šokėjai nuplojo, or
kestras iš naujo užgrojo, ir 
mes visi nusijuokėm ir kiek 
paskui plojom!!! Nerašysiu 
ir nevardinsiu pavardžių 
visų rengėjų, komitetų, nes 
tikriausiai bus spauda pilna 
oficialių pranešimų, sąrašų. 
Man tik liko parašyti, kad 
visa šventė buvo nepapras
tai gerai suorganizuota ir 
pravesta! Mačiau naujų šo
kių, vardai negirdėti, kap 
Virkijietis, Jievaro Tiltas, 
Karklai, Grybai, Tabalas, 
Kalatinis... Mano laikais to
kių nešokdavom ir nors pati 
žemaitė esu, bet tokio Kala- 
tinio nebuvau girdėjusi.

Baigiant tik reikia linkėti 
ir tikėti, kad ir to gražaus 
lietuviško jaunimo būsimi 
sūnūs ir dukros tęs tą mūsų 
tautai kilnų ir prasmingą 
darbą.

O sakysime, sugrįžtame 
pasižvalgyti saulėtoje Flori
doje, kur dauguma gyven
tojų pensininkų amžiaus. 
Šioje valstijoje, be abejo, 
buriasi ir daug lietuvių, pa
likdami pramonės didmies
čius, kuriuose sunkiu darbu 
pelnė duonutę, kur augino 
šeimas, kur vargas spaudė 
pečius. Lietuviai įdomūs ti
pai. Jie tvarkingi. Turį san
taupų. Naujose vietose ku
riasi ypatingai gražiai, įsi
gydami patogius namus ar 
kondo. O kai susispiečia jų 
būrelis, žiūrėk jau ir veikia. 
Sakysime, tokiame Šv. 
Petro — Sant Petersburgo 
mieste skaičiuojame tūks

’’Vilnius Records”

Plokštelė bus netrukus 
išleista. Jos aplanką puoš 
pačių vaikų pieštas viršelis. 
Tam paskelbtas piešinių 
konkursas su $ 100 premija. 
Laukiama daugiau piešinių.

Pensininkai Melbourne
Kaip paprastai, ir šį pir

mąjį mėnesio antradienį, 
visi nariai 12 vai. rinkosi į 
susirinkimą. Lietuvių Namų 
Klubo salė buvo pilna. Jie 
šnekučiavosi, juokavo, pa
sakojosi įspūdžius, anekdo
tus ir siurbčiojo iš baro gau
tas ’’sušilimo gėrybes”...

Pats susirinkimas praėjo 
be jokių formalumų, šeimy
niškai. Pensininkų Valdyba 
pristatė nariams svečią iš 
muzikinės firmos "Brashs” 
p. M. Mason, kuris savo vir
tuoziniu grojimu visus pra
džiugino pagrodamas įvai
rias žinomas meliodijas iš 
klasinės bei lengvo žanro 
muzikos. Po elektroninių 
vargonų demonstravimo p. 
M. Mason visiems, kurie 
įdomavosi, atsakinėjo į 
klausimus ir parodė, kaip 
lengva visiems, kurie mėgs
ta muziką, išmokti groti. 
Valdyba svečią apdovanojo 
”Dr. Whisky” receptu.

Po gerų užkandžių, oras 
klubo salėje pasidarė daug 
šiltesnis, nes girdėjosi gar
sesnis juokas ir klegesys. 
Praslinkdamas pro stalus 
stebėjau visų nuotaikas ir 
susidariau įspūdį, kad visi 
nariai jautėsi kaip savo na
muose, nesivaržė, ypatingai 
mūsų ponios, kurios dalinosi 
įvairiausių rūšių paslaptimis 
valgių bei pyragų gamybo
je..., o mūsų vyrai stengėsi 
sužinoti, ką atneš sekantis 
Lietuvių Dienų suvažiavi
mai Canberroje. Juk laiko 
daug neliko, kas norės va
žiuoti turės iš anksto užsi
sakyti patalpas, o jos nėra 
pigios.

Operos mėgėjai sūdarė 

tančiais lietuvių ir, anot 
vieno pirmininko žodžio, čia 
jau turime veikiančių gerai 
ir netaip gerai, reikšmingų 
ir netaip reikšmingų net 17 
organizacijų. Argi negražu! 
Tai bent judėjimas! O apie 
savo gražios kolonijos — 
Daytona Beach — lietuvių 
judėjimą šnektelėsiu sekan
čiame laiške.

Mielas Redaktoriau, tikiu, 
kad ir Jums būtų smagu pa
buvoti mūsų ’’jaunimo” 
tarpe kad ir gražioje Flori
doje. O gal ir bus proga. 
Tikėkime.

Iki sekančio laiško. Nuo
širdžiai Jūsų

Jurgis Janušaitis

Plokštelės užsakymus ir 
piešinius siųsti: Vilnius 
Records, 2127 rue Guy, 
Montreal, Quebec, Canada, 
H31 2L9.

sąrašą ką pamatys ir kada , 
jais rūpinsis p. J. Petrašiū- 
nas. Sekančiame susirinki
me, girdėjau, bus daug in
formacijos apie kelionę į 
Cairns.

Valdybos narė p. L. Pet
ruševičienė ponių pagalba, 
pavaišino visus, kas norėjo, 
skaniais miltiniais blyneliais 
su obuoliais, prie manęs sė
dėdamas vienas viengungis 
jau kartojo antrą porciją sa
kydamas jau labai seniai 
taip skaniai valgęs... Ta 
pačią dieną į pensininkų or
ganizaciją įsirašė dar 12 
naujų narių, pasistiprinę ir 
’’sušilę”. Susirinkime daly
vavo 89 nariai.

R.N.S.

Skelbiama, kad Prancūzi
joje yra įvykęs didelis ski
limas komunistų partijoje, 
kuri savu laiku buvusi tokia 
galinga. Atėjus socialistams 
į valdžią prez. Mitterand net 
įsileido keturis komunistus 
ministerius į vyriausybę. 
Komunistų vadas Marchais 
laikėsi prosovietinės linijos, 
bet pačioje kom. partijoje 
daugumas šiaušiasi dar po 
sovietų invazijos Čekoslo
vakijoje (1968) ir Afganista
ne (1979). *♦*

Sydney didmiestis laiko
mas tarp pačių brangiausių 
pasaulyje eiliniam gyvento
jui. Skaičiuojant sydnejiškio 
Eragyvenimo lygį 100 %, 

rangiau už Sydnejaus gy
ventojus pragyvenimas kai
nuoja Oslo mieste (Norvegi
ja) 107 %, New York 108 %, 
Tokyo 138 %., ' .•
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Susipažinkime!

KAS KĄ DARO

Kaip jau buvo daug kartų 
minėta, L.D. rengimo dar
buose Canberroje yra įsi
jungę net 25 asmenys. Ma
žoje kolonijoje užangažuo- 
jant tokį didelų skaičių žmo
nių, yra nenuostabu, kad jų 
tarpe atsiranda nemažai 
šeimyninių vienetų. Štai 
formaliai ruošos komitete 
turime Brūzgus, Kovalskius, 
Mauragius, Stepanus ir Ži
linskus. Šį karta pristatau 
jums viena iš tų šeimyninių 
vienetų ir kviečiu skaityto
jus

SUSIPAŽINTI

su Audrone ir Antanu Ste- 
panais.

Audronė gimė bananų ša
lies sostinėje Brisbanėje, 
bet augo Sydnejuje. Nuo 
mažų dienų bendrauja su 
lietuviais. Lankė savaitgalio 
mokykla, lankėsi pas ateiti
ninkus, o dabar skautė, 
dalyvavo studentų sąjungos 
valdyboje, šoko, šoka ir mo
kina tautinius šokius, daina
vo mergaičių chorelyje ir 
pasirodė daugelyje meninių 
pasirodymų su deklamacijo

mis bei skaitymais. Iš profe
sijos mokytoja - dėsto pran
cūzų kalbą.

Audronės ilgametis susi
domėjimas tautodaile, menu, 
ir menininkais natūraliai ją 
graviravo į ruošimą L.D. 
meno ir tautodailės parodos. 
Be to tokiame darbe jau turi 
patyrimo, nes 1982 m. suor
ganizavo labai sėkmingą lie
tuvių menininkų ”Ex 
Librisų” parodą Canberroje.

Meno ir tautodailės paro
dos visuomet labai pratur
tina Lietuvių Dienas, tad 
nenustabu, ne vien tik Aud
ronė tikisi, kad šių metų 
L.D. paroda irgi bus sėk
minga. Problemų, žinoma, 
yra daug, bet kai užklausiau 
Audronės, kokia yra jos di
džiausia problema, jai ilgai 
galvoti nereikėjo - pritraukti 
kiek galima daugiau meni
ninkų iš visų lietuviško 
meno sričių, pristatyti rim
tą, reprezentacinę parodą. 

L.D.C. komitetas tikisi, kad 
Australijos lietuviai meni
ninkai teigiamai žiūrės į 
ruošiamą parodą.

Žiūrint į Dr. Antano Ste- 
pano gyvenimo kelią, į akį 
krenta panašumas su žmo
na. Gimė Kaune ir jau 1949 
m. atvykęs Australijon, ap
sigyveno Adelaidėje. Ten 
baigė mokslus ir pradėjo 
lietuvišką veiklą. Lankė sa
vaitgalio mokyklą, o for
malius mokslus užbaigė su 
pasižymėjimais Adelaidės 
universiteto medicinos fa
kultete. Šiuo laiku, Antanas 
dirba medicinos specialistu 
ir yra vedėjas endokrono- 
logijos klinikos vienoje iš 
Canberros ligoninių.

Lietuvišką veiklą Antanas 
pradėjo su ateitininkais dar 
būdamas gimnazijoje. Po to 
veikė studentų ir jaunimo 
sąjungose. Abejose kiek 
laiko buvęs centrinių valdy
bų pirmininku, ir atstovavo 
.Australijos jaunimą 1-jam 
PLJS Kongrese 1966 m. 
Pastaruoju metu Antanas 
yra Canberros Apylinkės 
Valdybos pirmininkas. Ne-

REIKŠIMINGI VIZITAI

ALB Metraščio išleidimo 
proga ALB Krašto Valdybos 
pirm. inž. V. Bukevičius bu
vo išsileidęs į didesnes ke
liones susitikti su vietos lie
tuviais ir tuo pačiu dalyvauti 
vietinėmis pajėgomis ren
giamose Metraščio pristaty
mo iškilmėse. Dalyvaujant 
ALB Kr. V-bos pirm. p. inž. 
V. Bukevičiui Metraščio pri
statymas įvyko liepos 8 d. 
Melbourne ir liepos 15 d. 
Adelaidėje. Ąbiem atvejais 

skaitant lietuviškos veiklos 
jis yra dar įsijungęs į visą 
eilę profesinių organizacijų, 
kurios irgi užima daug laiko 
ir pareikalauja savo duoklės.

L.D. rengimo darbuose, 
Antanas turi dvejopas pa
reigas. Pirma, būdamas 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninku, jo atsakomybėje yra, 
kartu su Krašto Valdyba, 
visi ruošos darbai pravesti 
sėkmingai Krašto Tarybos 
sesiją. Tai nemažas ir, žino
ma, labai svarbus darbas. 
Antros jo pareigos tai su
projektavimas ir pravedi- 
mas pačių 13-jų AL Dienų 
atidarymo. Tai pats pirmas, 
pats formaliausias Lietuvių 
Dienų parengimas kuris ga
lima sakyti atidarys duris į 
visą šventę. Antano pa
reikštas tikslas yra suruošti 
ne vien tik įspūdingą ir iš
kilmingą atidarymą, bet ir 
sudaryti dalyviams ūpą, 
kuris ištesėtų ištisas Lietu
vių Dienas.

Antano užsikrautas užda
vinys nelengvas ir jam rei
kės semtis visų savo patyri
mų bei gabumų.

Juras Kovalskis

dalyvavo ir Metraščio vyr. 
redaktorius p. V. Baltutis, 
pristatymuose asmeniškai 
suteikęs papildomų žinių.

ALB Kr. Valdybos pirm, 
inž. V. Bukevičius jau yra 
aplankęs beveik visus ALB 
padalinius Australijoje, pa
likęs labai daug teigiamos 
įtakos vietos lietuviams. Tai 
ypač pabrėžtinos ALB Kr. 
Valdybos pastangos, palai
kyti asmeniškus kontaktus 
su tolimesnių bendruomenės 
padalinių lietuviais.

Dr. Antanas Stepanas

SPĖKITE, KUR ESU?

Stoviu prie gen. Černia- 
kovskio paminklo, paskui 
perėjęs Černiakovskio aikš
tę ir įsukęs į Lenino pros
pektą atsidūriau prie Lenino 
paminklo. Toliau pasukęs į 
Gogolio gatvę perėjau Puš
kino parką ir nuėjau Kutū- 
zovo rūmų link. Atspėkite, 
kokiame mieste esu?

(Vilnius)

Liepos 21 - rugpiūčio 5 
d.d. Vak. Vokietijoje įvyksta 
Vak. Vokietijos vaikams 
stovykla nuo 9 iki 14 m. am
žiaus. Čia dalyvauja lietuvių 
ir mišrių šeimų vaikai. Pa
duodami šį faktą stebimės, 
kodėl panašios iniciatyvos 
nesiimam ir Australijoje. 
Nuolat kalbama apie nyks
tančią lietuvybę jaunojoje 
kartoje, bet nieko nedaro
ma.

Nubanguoja daug dienų, 
kaip drabužių klosčių. Jos 
keičia žmogų ir galvoseną, ir 
ko aš kada nenorėjau maty
ti, šiandien ieškau, kaip ne
paprastai reikalingo ir būti
no daikto. Primeta laikas 
dienų, kaip lentų ar plytų, 
didelius tarpus, ir šauki ir 
tiesi rankas — ir; nebegali 
pasiekti praeities. Laikro
džiai skaičiuoja šimtąsias 
sekundės, gi seniau jie buvo 
smėlio arba visai jų nebuvo, 
bet laikas ėjo vienodai, ir 
žmogus ieškojo, ir kankino
si, ir niekada negalėjo už
miršti, kad buvo vaikas. Po 
daug rūpesčio ir sielvarto 
dienų, po norėjimo ir neno
rėjimo gyventi, po laikymosi 
nepaprastai stipriai įsikabi
nus į tą gyvenimą, kad ištik
tum gyvas, atėjo tyluma. 
Kaip lyguma išsitiesė ji 
prieš alas; joje mes, kuriuos 
išvarė iš namų, sustojom 
apsvarstyti viso, kas buvo 
praėję ir kas galėjo ateiti. 
Mes sėdėjome buvusio prie
šo žemėje vadinamose pa
bėgėlių stovyklose ir ban
dėme atkartoti tai, ką turė
jome namie. Kūrėme užda
ruose kiemuose savo gyve
nimą, ir ilgesys skambėjo 
dainoj, žiūrėjo iš knygų, ir 
ilgesys šoko scenoj ir aidėjo 
kiekvienuos žingsniuos. Jis 
veržėsi, kaip vanduo per 
blogas užtvankas, ir jo ne
buvo kur padėti, ir jis virto 
liga. Ir šitam laiko ir ilgesio 

• įsisiūbavime ieškojom darbo 
ir dirbom, ką sugebėjom. 
Norėjosi gyventi ir būti kuo 
nors.

Aš niekada nemėgau poli
cijos. Nežinau kodėl, aš jai 
jaučiau neapykantą, nors 
niekada neturėjau su ja 
jokių reikalų. Man kvailai

IŠDAVIMAS
ALOYZAS BARONAS

rodėsi, kad ji yra prievartos 
botagas, gi aš niekada neti- 
*kėjau, kad blogį galima iš
varyti. Bet reikėjo kas nors 
veikti ir kur nors tarnauti, 
kad išsimuštum iš betikslio 
žmogaus gyvenimo ir nuola
tinio galvojimo apie buvu
sias ir ateisiančias dienas. Ir 
aš, savo paties nelabai tiks
liam nusistatymui paneigti, 
nuėjau tarnauti į policiją. Aš 
stovėjau prie vartų su senu 
šautuvu ir saugojau stovyk
lą, pats nežinau nuo ko. Pro 
mane kasdien ėjo žmonės, 
kaip seniau skaičiai, kai dir
bau buhalterijoj. Ir tikrai, 
kaip skaičiai, nes jie manęs 
nematydavo, kadangi jie 
turėjo savo rūpesčius ir savo 
tą patį begalinį laukimą.

Po poros mėnesių man ir 
tai pradėjo įgristi. Aš nebe
žinojau, kaip atsikratyti tuo 
prakeiktu vienodumu, ir bū
čiau po kelių dienų iš polici
jos išstojęs; bandydamas 
lįsti kitur, jei nebūtų manęs 
perkėlę budėti į ligoninę. 
Nežinau, kam buvo tas pos
tas, bet stovėjom prie durų 
dieną ir naktį ir nuobodžia- 
vom. Dienomis bardavomės 
su žmonėmis, norinčiais įeiti 
į ligoninę nelankomom va
landom, o naktimis snaus- 
davau prieangyje ant stalo. 
Sunkus vaistų kvapas kar
tais dusino, kartais migdė. 
Ir šiam darbo vietos pakei
time aš nutariau palaukti. Ir 
ko man nelaukti, jei už tai 
gaudavau rūkalų priedą ir 
laimę rūpintis į tarnybą ne- 
Easivėlinti arba joj laukti, 

oi ateis pamaina. Visa tai
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būdavo užsiėmimas, išstu- 
miąs klausimą, kas bus 
toliau.

Vieną dieną mane pastatė 
prie durų palatos, kurioje 
gulėjo ligonis, padėjęs pa
bėgti žmogui, kurį buvo no
rima suimti. Sužeistasis nie
ko apie tai nepasakodavo, ir 
tai labai jaudino žmones, 
kurie šitam laukime kas
dieną smulkėjo ir žaidė, kaip 
vaikai uždaryti kieme, ne- 
reikaingom smulkmenom ir 
daiktais. Nervingumas augo 
ir rėžėsi į žmonių būdą.

Po kiek laiko sužeistasis 
pradėjo jaustis geriau, ir 
sveikata grįžo atgal, kaip 
žmogus į savo įprastą vietą, 
palengva ir nesidairydamas. 
Vieną mieguistą vakarą aš jį 
pasodinau prie palatos durų 
stovinčioj kėdėj ir, pats 
atsisėdęs arit stalo, paklau
siau:

— Matai, aš tave 
saugau, ir man atrodo, kad 
tai be reikalo. Nežinau net, 
kodėl reikia, kad tu nepa
bėgtum. Galėtum lange iš
plauti pora pinučių. Ir šiaip 
daug galimumų pabėgti, bet 
juk tu nekaltas.

Jis suktelėjosi kėdėje.
— Gerai galvoji. Per ge

rai. Aš kaltas. Aš išdavikas.
— Niekai. Niekas neprisi

pažįsta, toks būdamas. Aš 
dar labiau tikiu tavo nekal
tumu. Tie iš anapus Atlanto 
sąjungininkai ieško, kartais 
patys nežinodami ko, — vėl 
kalbėjau, žiūrėdamas į jo 
žilus paausius ir veidą, su
braižytą ne pagal metus. 
Man bent taip atrodė.

— Klysti. Esu kaltas, bet 
aš vykdžiau savo pažadą. 
Tikriau — grąžinau skolą. 
Žmogus naikina vienas kitą 
dėl filosofinių teorijų. 0 juk 
kartą gali_ susitart priešo 
kareiviai nešauti vienas į ki
tą. Pareit namo, išmetę šau
tuvus ir karabinus, mąsty
dami, ar verta už vieną ar 
kitą teoriją padėti galvą, 
jeigu po kiek laiko teorijos 
vėl bus kitos, o filosofija, 
milijonų kritusių galvų pa
gerbta, bus išmesta į šiukš
lyną, kaip atgyvenusi, —- 
kalbėjo jis lėtai, tampyda
mas raudono chalato diržą.

— Man nemalonu, bet vis 
dėlto aš čia nieko nesupran
tu.

— Žinau. Aš nieko nepa
sakiau, kad galėtum supras
ti. Nieko. 0 aš noriu pasa
kyti, kad keičiasi teorijos ir 
mokslas eina pirmyn, o 
žmogus nesikeičia.
Nepakeitė jo pažanga. Jis 
myli ir neapkenčia, nori žu
dyti ir gyventi.

— Bet vis dėlto, — suabe
jojau aš ir ieškojau žodžių, 
— mes turime daugiau negu 
prieš šimtmečius, kurie iš
stūmė vergiją, baudžiavą ir 
visa kita.

— Ne, brol. Jeigu būtų 
viskas dabar, kas buvo, — 

Skubėkite
įsigyti MŪSŲ PASTOGĖS loterijos bilietų!
Loterijoje leidžiamas auksas ir kiti aukštos vertės laimi
kiai. Nesigailėsite įsigiję ir tuo pačiu paremsite spaudą.

Bilietai platinami visoje Australijoje. Kaina $ 1 bilie
tas. Traukimas įvyks rugsėjo 29 d. Mūsų Pastogės spau
dos baliaus metu Sydnejuje.
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būtų geriau, nes buvę karai, 
palyginus su dabartiniais, 
tėra tik muštynės po futbolo 
rungtynių, o hunų žygiai — 
vaikų žaidimai. Dabar teori
jos įpareigojo žmogui žmogų 
piauti. 0 žmogus tebėra 
žmogumi, ir aš guliu čia už 
tai, kad aš vieną kartą spio- 
viau į teoriją ir pabandžiau 
juo būti. Tai aš galiu paaiš
kinti, nes laiko daug, ir mes 
abu negalime niekur iš čia 
išeiti. Juokinga, bet mes 
vienas kitą saugome.

Jis nutyla ir grąžosi mano 
kėdėj. Aš sėdžiu ant staliu
ko, nugara atsirėmęs į sieną, 
ir klausaus iš vienos palatos 
einančio tylaus dejavimo. 
Jis kažkodėl man staiga pri
mena kaime liūdnai vienuos 
medžiuos dažnai naktimis 
girdėtą pelėdos šauksmą. 
Ligonis vėl rangosi kėdėj, 
lyg, rodosi, jis norėtų grįžti 
ir pasižiūrėti atgal į buvu
sius vaizdus ir žodžius. Ty
lim abu. Vėliau jis lėtai ir 
apgalvodamas taria:

— Tai prasidėjo seniai. 
Prieš keletą metų. Aš buvau 
tik baigęs gimnaziją ir gy
venau mieste su savo moti
na. Tėvą vėjas iš rytų jau 
pirmomis dienomis buvo 
nušlavęs, kai jie pajudėjo į 
vakarus, gi mes vis laikė
mės. Ir net -mūsų nedidelis

Nukelta į 6 psl.
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Namie ir svetur
MELBOURNE

MELBOURNO TAUTOS 
FONDO ATSTOVYBĖS

KONCERTAS

Kultūriniai renginiai, tai 
lyg mūsų išeivijos kultūrinio 
gyvenimo veidrodis, kuria
me atsispindi visi šaltiniai, 
palaiką mūsų tautinę gyvy-

Daug patriotinio ryžto 
mūsų išeivijoje parodo Tau
tos Fondo Atstovybė Mel
bourne, kuri pagal galimy
bes ryžtasi judinti mūsų 
išeiviją Lietuvos laisvinimo 
ręikalams. Šitai Atstovybei 
pirmininkauja Kęstutis Ly- 
nikas, ir jie liepos 8 d., Mel
bourne Lietuvių Namuose 
suruošė puikų koncertą, ku
rį jie paskyrė Lietuvai pa
vadinę ’’Tau, Tėvyne!”

Koncertą atidarė Vladas 
Bosikis, kuris tarp kitko pa
sakė, kad ’’Tau, Tėvyne” yra 
dienos motto. ’’Tegu šie žo
džiai, kaip deganti kibirkštis 
įsiliepsnoja mūsų širdyse ir 
lieka ten tol, kol bus gyva 
Lietuva, laisva ar pavergta, 
turtinga ar skurstanti, ver
kianti ar dainuojanti”.

V. Bosikis pasveikino vi
sus, kurie paklausė Tautos 
Fondo Atstovybės kvietimo 
ir taip gausiai į šį koncertą 
susirinko. Koncertui pra
vesti jis pakvietė Birutę 
Kymantienę. Ji pradėjo 
koncertą pati daina '’Pražy
do linai”. Tai gabi, talentin

Išdavimas
Atkelta iš 5 psl.

savas . butukas priklausė 
mums. Mes gyvenom ir lau
kėm. Aš negalėjau patekti į 
universitetą, bet tarnybą 
gavau ir pakenčiamai gyve
nome, jei gyvenimu laikyti 
tai, kad esi pavalgęs, apsi
rengęs ir turi pastogę. Ar aš 
dariau ką nors pogrindyje 
prieš naujus valdovus? Gali
ma sakyti — nieko. Kartais 
paskaitydavau lapuką ir su
degindavau, ir tik retkar
čiais nebijodavau jo kitiems 
atiduoti. Kai kurie iš mano 
draugų buvo padarę karje
ras, jeigu taip galima išsi
reikšti, kadangi jos buvo 
daromos tėvynės išdavimu. 
Taigi pačia aukščiausia kai
na. Aš maniau, tada kai pa
sidarys blogai, remsiuosi 
jais. Daugumas jų buvo kar
tu su manimi vienoj kitoj 
klasėj, ir šiaip vėliau kartais 
susitikdavau. Bet žmogus 
galvoje nešiojiesi klausimą 
ir mintis, pasiutusiai degan
čias ištisas dienas, ir atsitin
ka taip, ko niekad nelauki ar 
artimoj ateityj nesitiki. Vie
ną naktį mus su motina pri
kėlė durų bildesys. Kaleno 
vienodai ir neatleidžiai, ir 
balsai aštrūs, kaip pats kali
mas, svetima ir gimtąja 
kalba liepė jas atidaryti. Vi
same šitame baladojimesi ir 
šauksme skambutis čirškė 
užspringdamas, ir tas skam
bučio įprastas čirškimas 
mane truputį atšaldė. Visa
da juo įžūliau spausdavo 
skambutį, juo aš ilgiau dels- 
davau duris atidaryti. Ne
skubėjau ir tada. Juk viskas, 
ką aš turėjau mąstymui ir 
galvojimui, bebuvo likęs tik 
tas trumpas laiko tarpas iki 
durų atidarymo. Skubiai ap
sirengiau ir liepiau motinai 

ga ir darbšti jaunimo atsto
vė. Tikras ’’lino žiedas” Mel
bourne bendruomenės lau
kuose.

Labai malonu buvo klau
sytis mažųjų Bruožiukų - 

•Ritos ir Raimundo. Rita 
pranešė, kad pirmąją daine
lę, ’’Obelėlė ir upelis”, M. 
Vaitkevičiaus, jie skiria savo 
tėveliui. Pianinu palydėjo jų 
sesutė Virginija. Liaudies 
dainą ’’Neša tyrą vandenė
lį”, tikru liaudišku stiliumi 
jie dainavo kartu su Virgini
ja.

Solistas Jurgis Rūbas pir
moje koncerto dalyje padai
navo dvi dainas; St. Šim
kaus ’’Tamsiojoj naktelėj” ir 
Miko Petrausko ’’Žalioj lan
koj”. Antroje koncerto da
lyje jis padainavo V. Klovos 
dvi dainas, ’’Padariau alutį” 
ir ’’Ūdrio dainą". Akompo- 
navo Zita Prašmutaitė.

Be Virginijos Bruožytės 
neapsieina nė vienas geres
nis koncertas. Šį kartą ji pa
dainavo dvi B. Gorbulskio 
dainas: "Volungėlė” ir ’’Sau
lėlydis tėviškėje". Brolis 
Arūnas palydėjo gitara.

Piano solo išpildė Petras 
Čelna. Pirmoje koncerto da
lyje jis skambinoiš ”My Fair 
Lady” ’Wouldn’t it be lovely’ 
o antroje dalyje jis akompo- 
navo savo tėveliui pianinu, 
kuris grojo smuiku. Albertą 
Čelną visi pažįsta kaip bu
vusį talentingą Dainos Sam
būrio dirigentą, bet mažai 
kas žinojo, kad jis geras

pakloti lovą.
— Kai visa tai per porą 

minučių buvo padaryta, aš 
nulipau į rūsį. Ten buvo du
rys į kiemą. Aš žinojau, kad 
reikia bėgti. Viena mintis 
stovėjo galvoje aiški ir galu
tina, nes aš pasiutusiai bijo
jau kalėjimo. Jame buvo 
dingęs mano tėvas, ir aš ži
nojau, kad kol bėgi, tol esi 
laisvas ir gyvas. Ir jei pa
gauna, ne taip sunku pasi
daro, negu tada, kai iš karto 
pasiduoti policijai ir likimui. 
Tai aš žinojau visada ir da
bar tą patį bandžiau daryti, 
ir štai sėdžiu ant sargybinio 
kėdės ligoninėj. Jeigu norė
siu bėgti, jūs neišsaugosite 
manęs. Visi tai turėtų žinoti, 
kurie buvo pajutę vejančios 
mirties uždususį žingsnį. 
Pabėgama, brol, iš mirties. 
Pabėgama. Bet tegu. Taip aš 
nuskubu į rūsį ir tamsoje 
graibaus už durų, vedančių į 
lauką. Pro šalia jų esantį 
mažą langelį matyti kiemo 
gabalas. Jame agrastų krū
mai. Bet prie pat krūmų 
stovi batai. Nieko daugiau 
nematyti, vien batai, atsukti 
įstrižai į namą, lyg, rodos, 
juos kas tyčia numetė, kaip 
purvinus ir nebereikalingus. 
Viršuj buvo girdėti triukš
mas. Apvirto spinta — ir dar 
kažkoks krintąs daiktas nu
aidėjo. 0 tame triukšme 
verkiąs motinos balsas dar 
labiau kėlė ryžtą bėgti. Ne, 
ne tam, kad palikčiau moti
ną, bet kad pabėgęs galėčiau 
kada nors parnešti jai savo 
sugrįžimą. Pagaliau net 
atsiskaityti su tais, kurie 
darė bloga. Dabar aš kitaip 
galvoju apie kerštą. Kvailai, 
gal būt, bet aš žinau, kad 
kerštas, kaip laikas, neturi 
pabaigos, todėl jis iš viso 
neturi prasidėti. Reikia mo
kėti nekelti rankos, ir tai jau 
yra labai sunkus mokslas.

Bus daugiau 

smuikininkas. Smuiku solo 
jis pagrojo A. Dvorako 
’’Humoreską”.

Vyrų okteto, vadovauja
mo Petro Morkūno, visada 
malonu klausytis. Jie pasi
gėrėtinai atliko tris dainas 
pirmoje koncerto dalyje ir 
tris antroje.

Koncerto kulminacinis 
taškas atsiektas antroje da
lyje, B. Staugaitienės ir V. 
Daniaus duetu - "Pražydo 
meilė”, B. Gorbulskio ir 
"Ateik ir tu”.

Taip pat V. Danius solo 
padainavo Br. Budriūno ”Oi 
kas sodai” ir V. Kačanausko 
"Vai gražu ant kalno”. Jie 
susilaukė daugiausia aplo
dismentų. Akomponavo 
Dana Levickienė.

Koncertą labai paįvairino 
tautinių šokių grupė ’’Ginta
ras”, vadovaujamas Dalės 
Antanaitienės. Grupė 
sušoko du šokius pirmoje 
koncerto dalyje ir du antro
je.

Bendruomenės 
pirmininkas Dr. Jonas Kun- 
ca padėkojo visiems, kurie

V. Ratas Iš Ciklo ’’Jūratė ir Kastytis”

LIETUVIAI ISPANIJOS
PILIETINIAME KARE

1936-38 metų Ispanijos 
pilietinis karas buvo preliu
das į antrąjį pasaulinį karą. 
Šiame kare siuntė savo pa
galbinius dalinius iš viso pa
saulio tiek dešinieji, tiek 
kairieji. Čia buvo išbandyta 
kovos taktika, kuri vėliau 
buvo vokiečių (Hitlerio) pa
naudota antrajame pasauli
niame kare.

Iš lietuvių Ispanijos pilie
tiniame kare labiausiai pasi
reiškė komunistai, nors ga
lėjo būti lietuvių savanorių 
ir dešiniųjų (gen. Franco) 
jusėje. Apie komunistų da- 
yvavimą ir veiklą žinome iš 
comunistinės propagandos, 
curie tuo didžiuojasi.

Kairieji lietuviai Ispanijos 
civiliniame kare savo atskiro 
dalinio nesudarė. Ten daly

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per narą

atliko koncerto programą ir 
padėkojo Melbourne Tautos 
Fondo Atstovybei.

Tautos Fondo Melbourne
pirm. Kęstutis Lynikas ap
švietė Tautos Fondo pasau
linę veiklą ir menką finan
sinį stovį, ragindamas vi
siems aukomis, pagal išgales 
jį remti, p. Lynikas taip pat 
paaiškino, kad du Fondai 
veikia čionai, kas truputį 
suklaidina žmones. Austra
lijos Lietuvių Fondas rūpi
nasi ir remia Australijos lie
tuvių reikalus, o tuo tarpu 
pasaulinis išeivijos lietuvių 
Fondas, kurio būstinė yra 
Amerikoje, rūpinasi. Lietu
vos išlaisvinimo reikalais.

Ta pačia proga įvyko ir 
Tautos Fondo Rėmėjų pa
gerbimas. Pirm. K. Lynikas 
pranešė, kad Melbourne yra 
nemažai didelių patriotų, 
kurie paaukojo Tautos Fon
dui dideles sumas, todėl 
Tautos Fondo Valdyba New 
Yorke atsiuntė tiems ypa
tingai pasižymėjusiems 
aukotojams specialius, gra
žius pažymėjimus.

Bendrai koncertą galima 
laikyti gerai pasisekusiu. 
Programa buvo turininga ir 
įvairi. Jų pavyzdžiu galėtų

vavo tik apie 120 lietuvių 
komunistų, kurių iš pačios 
Lietuvos tebuvo tik 27. Tų 
karo dalyvių kairiųjų pusėje 
daugiausia buvo lietuvių iš 
Argentinos, JAV, lenkų 
okupuoto Vilniaus krašto ir 
Sov. S-gos. Laimėjus gen. 
Frenco, j Lietuvą grįžo apie 
40 kairiųjų kovotojų, t.y. 
daugiau, negu išvykusių. 
Kodėl jie pasirinko to meto 
Lietuvą, o ne Sov. S-gą, 
klausimas palieka neatsaky
tas.

***
Amerikoje garsiąją West 

Point karo akademiją tarp 
kitų baigė ir lietuvis Aidis 
Zunde kaip vienas iš pačių 
iškiliausių. Jo tėvas yra inž. 
prof. Pr. Zunde, profeso
riaująs Atlantos universite
te.

♦** 

pasekti ir Australijos Lietu
vių Fondas. Gaila tik, kad 
per skubėjimą, Tautos Him
nas liko nesugiedotas.

Koncerte dalyvavo ir 
Krašto Valdybos pirminin
kas p. Bukevičius, kuris čia į 
Melbourną buvo atvykęs ki
tu reikalu, būtent - pristaty
ti naujai išleistą Lietuvių 
Metraščio antrąjį . tomą. 
Sekmadienio rytą, per lietu
višką radijo valandėlę p. 
Bukevičius davė labai įdomų 
informacinį pasikalbėjimą su 
radijo laidų koordinatorium 
Gabrielių Žemkalniu.

Alisa Baltrukonienė

SYDNEY
GRAŽIAI REIŠKIASI 

LIETUVAITĖ

Kievienais metais Sydne- 
juj renkama Quest of 
Nations karalaitė. Šį kon- 
testą organizuoja luošie
siems šelpti organizacija - 
Paraplegic and Quadriplegic 
Assoc, of N.S.W. Šiais me
tais į kandidates priimta 
lietuvaitė Lana Stasiūnaity- 
tė-Stasis, Aldonos ir Juozo 
Stasiūnaičių dukrelė. Visa 
Stasiūnaičių šeima pasižy
mėjusi darbštumu lietuvių 
bendruomenėje. Aldona 
Stasiūnaitienė ir Lana yra 
nepamainomos darbininkės 
ateitininkų parengimuose.

Kandidatės varžybo
se turi surinkti 1000 dolerių, 
šiai luošųjų organizacijai, 
kad patektų į karalaitės rin
kimus. Lana labai sėkmingai 
ruošia įvairias funkcijas ir 
didesnio masto parengimus 
lietuvių bendruomenėje ir 
už jos ribų. Lietuvių Klube 
Lana buvo suorganizavusi 
madų paradą ir puikų vaka
rą su vakariene ir egzotiška 
programa liepos 14 dieną. Į 
abu parengimus Laną 
paremti susirinko virš 200 
lietuvių ir kitų tautybių 
žmonių.

Lana gražiai kalba lietu
viškai ir mėgiama tiek jau
nimo tiek vyresnės kar
tos. Lana šiose varžybose 
dėvės lietuviškus tautinius 
rūbus. Linkime mūsų Lanai 

I laimėti karalaitės karūną.
Karūnos laimėjimas at

neštų visai lietuvių bend
ruomenei didelę garbę, o 
Lanai užtarnautą atpildą už 
jos dideles pastangas tel
kiant lėšas šiems nelaimin
giems žmonėms.

Paryžiaus universtite ry
tinių Europos kalbų institu
te daktaro laipsniui gauti 
disertaciją aukščiausiu 
laipsniu apgynė lietuvaitė 
Ada Martinkutė. Jos tema 
buvo liet, pasaka ”Elgė žal
čių karalienė” su visokiais 
varijantais.

Didžiausias pasaulyje 
kryžius pastatytas prie In
dianos upės Amerikoje, Mi
čigano valstijoje. Kryžius 
yra 55 pėdų aukščio, o bron
zinis nukryžiuotasis turi 31 
pėdą aukščio.
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PRADĖJUS NAUJĄ LAPĄ
AVA SAUDARGIENĖ

Aštuoneri metai tautos 
istorijoje neilgas laiko tar
pas, bet ilgokas antro pa
saulinio karo išvietintiems, 
gyvenantiems tėvynės ilge
siu. Ilgas ir etninio radijo is
torijoje. Pradedant lietuvių 
kalba ER (Etninio radijo) 
valandėlę naujoje vadovy
bėje, atsisveikinant su aš- 
tuoneris metus oro bango
mis kalbėjusiais į lietuvių 
bendruomenę Sydnejuje, 
laikas padėkoti dirbusiems 
ir prisiminti klaidas, kad jų 
nebekartotumėm, kad kuo 
tinkamiau išnaudotumėm 
lietuviškai kalbantiems 
skirtą ER valandėlę.

ER, Etninis Radij as, gim
tąją kalba transliacijų pro
jektas AL. Grasby, federali
nės vyriausybės komunika
cijos ir tautinių grupių 
bendradarbiavimo 
komisaro. Projekto uždavi
nys: padėti išlaikyti ir atei
nančioms kartoms perduoti 
Europos tautų kultūrą, 
teikti informacijas, supažin
dinti su krašto įstatymais ir 
imigrantų teisėmis, raginti 
mokytis angliškai, prižiūrėti 
daugiakalbės, daugiatautės 
Australijos bešališkumą 
tautinių grupių atžvilgiu, 
pagerinti ir pagreitinti etni
nių grupių susiliejimą su 
angliškai kalbančia visuo
mene. Projektas pavestas 
vykdyti SBS (Special 
Broadcasting Service).

ER projektas siekė imig
rantų .integracijos, vientau- 
tinės australiškos visuome
nės. Tautinės grupės ryžosi 
ER išnaudoti tautinės kul
tūros pasireiškimui ir tauti
nio charakterio išlaikymui.

Pirmoji etninio radijo sto
tis buvo atidaryta Sydne
juje. Al Grasby, kalbėdamas 
graikiškai, santūriai pasvei
kino ir painformavo, kad ER 
uždavinys ne valdžią atsto
vauti, bet gimta kalba infor
muoti, padėti įsigyventi 
adoptuotame krašte.

Transliacijos pradėtos 
septyniomis kalbomis - grai
kų, maltiečių, ispanų, arabų, 
turkų ir jugoslavų. Neužilgo 
imigrantų grupių kalba 
transliacijos išauga. Lietu
viams duota du kartus į sa
vaitę po pusvalandį; etninio 
radijo klausytojų skaičius 
pasiekė dviejų milijonų.

Po pirmų transliacijų 
klausytojai džiaugėsi, susi
graudinę dėkojo. Neužilgo 
entuziazmas virto nusivyli
mu. To buvo galima tikėtis, 
nes SBS neturėjo kontakto 
su etninėmis bendruomenė
mis, transliacijose dominavo 
didžiosios grupės - graikų, 
italų ir lebaniečių. Jiems 
buvo paskirtas tinkamiau
sias laikas.

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF 51PNEWORK, tNSCMPTIONS AND MNOVATIONS

649 6301 19-5431 — EvmIm,
vn»W * JOVWTwffl CT

SniwK* TQ

Rookwood C*—ry. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Work*: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE. N.S.W., 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bend ovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kaime? ’/» % skirti Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklam* pavyzdžių lietuviškais motyvais reikaUuk> 
te šioje ištaigoje

Į SBS ir ER stotį atėjo 
šimtai nusiskundimų, kad 
koordinatorių kalba žargo- 
niška, netaisyklinga, prog
rama nuobodi, blanki, šališ
ka, dažnu atveju priešinga 
bendruomenių interesams 
bei įsitikinimams, tarnau
janti svetimiems agentams.

SBS į nusiskundimus ne
reagavo. Veiklesni etninių 
bendruomenių nariai ER 
klausimą ėmė kelti savo 
spaudoje ir australiškuose 
dienraščiuose. Maltiečiai 
pareikalavo sau skirtos 
transliacijos kontrolės. Prie 
jų prisidėjo kitos grupės, 
nusiskųsdamos ’’mecenatų” 
pristatytais koordinatoriais, 
ypač didelis pasipiktinimas 
buvo dėl tam tikrų šeimų 
įsiviešpatavimo. Visų nusi
skųsta, kad koordinatoriai 
netarnauja bendruomenei, 
bet ją skaldo, programa 
žemo standarto, skaitoma su 
žalota kalba, asmeniška, už
gauli, įžeidžianti tautinius ir 
demokratinius jausmus.
Kroatai pranešė, kad jiems 
duodama programa
paruošta ir į plokštelę įrašy
ta Jugoslavijoje, žlugdanti 
kroatų laisvę, skelbianti ko
munistines idėjas, dažnai 
duodamos ištraukos iš 
Markso raštų, niekinančių 
tautos ir žmogaus teises.

Kilo klausimas ar ER pa
teisina savo egzistenciją? Ar 
ER daroma žala nėra dides
nė už naudą? Ar negeriau 
būtų panaikinti transliaci
jas, tarnaujančias svetimai 

'propogandai, priešingas 
krašto interesams?

1978 m. rugpiūčio mėn. 
parlamente iškilo ER klau
simas. Komunikacijos 
ministeris pažadėjo atsi
žvelgti į etninių bendruo
menių reikalavimus. ER pa
vesta ABC žinion, padaryta 
pakeitimų laiko paskirsty
me. Lietuvių kalbai paskirta 
viena valanda šeštadieniais. 
Tas patenkino parlamentą, 
bet ne tautines grupes. 
Bendruomenių pastangos 
gauti ER programos kont
rolę neišsipildė. ER ir toliau 
kontroliavo stoties vadovas, 
nesuprantantis kalbos, nei 
pažįstantis tautinės kultū
ros. Pav. 1982 m. sausio 
mėn. po sovietinio teroro 
Ukrainoje minėjimo, ER 
stoties vedėja Heraldo ko
respondentui pareiškė, kad 
ukrainiečio ’’išsišokimas 
šaukiasi represijos, Ukrai
nos ER valandėlės koordi
natorius bus atitinkamai 
įspėtas, o Sovietų Sąjungai 
pareikštas atsiprašymas”.

ABC neturėjo tendencijos 
ER perduoti tautinėms 
bendruomenėms, kurios 
savarankiškai veikia puose- 

lėdamos gimtąją kalbą, 
papročius ir kultūrą. Bet 
suėjo į artimesnį kontaktą 
su bendruomenėmis, pasky
rimas koordinatorių, nuo 
kurių priklauso transliuoja
mų programų sudarymas ir 
pristatymas, pavestas Kan
didatų atrankos komisijai.

ABC atrankos komisijos 
paskirta koordinatorė Dr. G. 
Kazokienė užsirekomendavo 
pagirtinai. Turinys įdomus,, 
iš viso pasaulio lietuviškų 
aktualijų pranešimai stipri
na tautinį ryšį, gerai pa
rinkta muzika ir dainos riša 
atskiras programos dalis. 
Jos bendradarbių R. Juzė- 
naitės ir V. Juškos kalba 
taisyklinga, skambi.

Kiek plačiau reiktų pa
liesti vaikams skirtą dalį. 
Teta Serbentą būdingais 
lietuvių tautosakai pasako
jimais veda jauniausią klau
sytojų kartą į Lietuvą. Ne
būdama tikra, ar vaikai su
pranta kasdieninėje kalboje 
nevartojamus žodžius, juos 
išverčia į anglų kalbą.

Atrodo, pasakotoja galėtų 
išsiversti be vertimų. Kūry
binga vaikų vaizduotė iš pa
sakos turinio supras lietu
viško žodžio prasmę. Pamo
kymą galima palikti tėvams 
ir savaitgalio mokyklai. Šiuo 
klausimu turėtų pasisakyti 
tėvai ir pedagogai. Teta 
Serbentą į vaizdų, įdomų 
pasakojimą gal būt galėtų 
įtraukti vaikus, leidžiant 
jiems patiems pakalbėti oro 
bangomis.

Užklausta apie bendruo
menės įtraukimą į radijo 
programą, Dr. G. Kazokienė 
pareiškė pasiryžus kuo 
glaudžiau bendradarbiauti 
su bendruomene per kultū
rines, sporto ir tautines or
ganizacijas, atsižvelgti į 
bendruomenės 
pageidavimus. Jau iš pir
mųjų transliacijų matosi, 
kad ji tai vykdo: lietuvių 
kalba programa tarnaus lie
tuvių tautos kultūrai ir lais
vei. Uždavinys milžiniškas, 
bet neabejotina, aukštos 
erudicijos, moksliškai pasi
ruošusi, ryštinga koordina
torė jį atliks.

Savo užsimojimams vyk
dyti Dr. G. Kazokienė turi 
puikius bendradarbius: Ritą 
Juzėnaitę gražia tarsena, 
taisyklinga kalba, taikliais 
komentarais pristatanti 
aktualijas, ir aiškios dikcijos 
Vytautą Jušką.

Daug sužinosi 
skaitydsm&s 
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PASISEKĘS BOWLING 
VAKARAS GEELONGE

Birželio 30 dieną, G.L.S. 
K. Vytis suruošė Bowling 
vakarą - iešminę. Jau nuo 
5-tos v.v. į Corio ’’Bowling 
Center” pradėjo rinktis Vy
ties klubo nariai ir svečiai 
išmėginti savo rankų stip
rumo ’’Ten Pin Bowling” 
mene. Prisirinko virš pus
šimčio žaidikų, labai jaunų, 
senų ir vidutinių. Buvo žai
džiama 6-se grupėse: jaunu
čių, žemiau 16-kos metų 
berniukų ir mergaičių, vyrų 
ir moterų ir pensininkų.

Jaunučių laimėtoja išėjo 
dvejų ir pusės metų am
žiaus, Michael Obeliūnas, 
numušęs 47 pins. Pensinin
kų laimėtojas Mečys Ky
mantas 211 pins. Mergaičių
1- mą vietą Evette Šutas 181,
2- rą vietą Neringa Luscom- 
be 177 pins, trečią vietą 
Kristan Kelynack 175 pins. 
Berniukų grupėj laimėjo 
Anthony Luscombe 189 
pins, antras Eddie Starins- 
kas 183 pins, 3-čioj vietoj 
Danius Valaitis 179 pins. 
Moterų laimėtoja tapo vieš
nia iš Sydnejaus, Vicky 
Laukaitytė, nuritinus 219 
pins, 2-rą vietą Anna Poter 
209 pins, 3-čią vieta Lily 
Obeliūnienė 205 pins. Vyrų 
grupėj, po ilgos ir sunkios 
kovos, laimėjo Steve 
Watach nugriovęs 307 pins, 
2-rą ir 3-čią vietas pasidalino 
Julius Lapšys ir Brad Por
ter, numušę po 306 pins.

Žaidimams pasibaigus, 
visi susirinko į Geelongo 
Lietuvių Namus, kur juos

Dar prieš keletą metų 
pensininkus prisiminėme tik 
duodami nuolaidų į bet 
kokius pramoginius pasi
linksminimų vakarus, bet gi 
dabar pensininkai staiga su
sigriebė ir beveik visose 
kolonijose susiorganizavo 
tuo parodydami, kad jie dar 
tebėra jėga, su kuria tenka 
rimtai skaitytis. Gavę pra
džią Sydnejuje, štai susior
ganizavo stiprūs pensininkų 
vienetai ir Adelaidėje, ir 
Melbourne. Kiek teko nu
girsti, Amerikoje Floridoje 
yra įsikūrusi reikšminga lie
tuvių kolonija, kurią sudaro 
beveik ištisai pensininkai ir 
jie išvystė gana gražią veik
lą. Besigėrint nauju visuo
meniniu organu drauge da
rosi ir liūdna, kad tuo pačiu 
akivaizdžiai retėja ir kitų 
organizacijų gretos, kurios 
sudaro visą visuomeninės 
veiklos branduolį.

♦♦♦ 

pasitiko valdybos nariai, 
Kaja Starinskas, Genė 
Valaitienė ir padėjėjas Sta
sys Valaitis, ir visus pavai
šino skaniais kepsniais. Vy
ties klubo pirmininkas p. 
Stasys Šutas pasveikino vi
sus taip gausiai susirinku
sius ir laimėtojus apdovano
jo. Vakaro metu ištraukta 
Vyties klubo metinė loterija 
’’Quiz” numeris 10. Pirmą 
premiją 100 dolerių laimėjo 
numeris 88 - Kaja Starins
kas. Antrą premiją 40 dol. 
laimėjo nr. 5 - Emma Schre- 
derienė ir 3-čią premiją 20 
dol. tai nr. 69 Petras Obeliū
nas. Toliau dar buvo pra
vesta loterija, taip pat buvo 
apdovanotas didelis klubo 
rėmėjas Vitas Klova, jam 
buvo įteikta knyga ’’Lietu
viai sportininkai Australi
joj”. Visos kitos linksmybės 
tęsėsi gerokai po. vidurnak
čio.

G.L.S.K. Valdyba

MELBOURNE
KREPŠINIS

VARPO VETERANAI

Melbourno krepšininkai 
neseniai sudarė komandą iš 
ir pradėjo kas savaitę žaisti 
Park Orchards Basketball 
Association.

VARPAS 108 -
ST. ANNE’S 14

Priešas buvo silpnas, ve
teranams buvo gera treni
ruotė. Taškus pelnė: Levic
kis 42, Krikščiūnas 20, Žie
das 18, Liubinas 16, Skimbi- 
rauskas 6, Ross 6.

VARPAS 33 -
PENGUINS 21

Šita komanda buvo pir
moje vietoj bet veteranai 
buvo pasiryžę sau pasiimti 
pirmą vietą. Po sunkios pir
mo puslaikio kovos gan 
lengvai laimėjo. Taškus pel
nė: Levickis 16, Krikščiūnas 
7, Liubinas 4, Žiedas 2, 
Skimbirauskas 2, Ross 2.

A.S.
KOVO KLUBE

Maloniai kviečiame visus, 
ateiti į mūsų klubo rengiamą 
metinį balių. Turėsime pui
kią "Meksikietišką” progra
mą, specialiai šiam vakarui 
paimtą kapelą, turtingą lo
teriją ir trauksime laimingą 
bilietą, dviem žmonėms sa
vaitė Fiji. Bilietai gaunami 
pas p. Kalgovą Lietuvių 
Klube arba skambinant J. 
Karpavičiui 78 3348, darbe 
727 2777 po 2 vai. p.p.

Sportiškas ačiū ’’Vlado 
Daudaro” vardo vajaus au
kotojams: p.p. Dr. L. ir G. 
Petrauskai $ 100, V. Narbu
tas $ 100, A. Šutas $ 50, A. 
Giliauskas $ 50, A.V. Ka
minskai $ 100, Dr. K. Dr. I. 
Bagdonavičiai $ 50, J.S. 
Grybai $ 20, V.L. Šliogeriai 
$ 20, J.P. Pullinen $ 30, Dr. 
V.B. Barkai $ 20, J .J. Jona- 
vičiai $ 10.

Pranešame golfo žaidė
jams, kad sekantis žaidimas 
įvyks Liverpool golfo aikš
tėje 22.7.84 8 vai. ryto, o ne 
Riverwood, kaip anksčiau 
buvo pranešta.
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Informacija
•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

METINIS SYDNEJAUS 
LIETUVIŲ APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS IR ALB 
TARYBOS NARIŲ 

RINKIMAS

Rugpiūčio 12 d., sekma
dienį, 2.30 vai. Lietuvių 

Maloniai kviečiame visus į

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

Metinį balių — "Romantika”
liepos 28 d., šešt., 7 v.v. Lietuvių Namuose Nth. Melb.

Gera muzika, skani vakarienė, loterija ir staigmenos. Atsilankę pamiršit 
kasdienybę — prisiminsit romantiškus laikus...

Bilietai pas p. Petrašiūnienę tel. 232 5034 ir p. Savicką 311 9532
Pageidaujama apranga — vakariniai rūbai.
LAUKSIME!!!

Melb. Dainos Sambūris

Amerikoje neseniai išleis
ta Edmundo Jasiūno pa
ruošta ir suredaguota knyga 
"Darius — Girėnas 1933 - 
1983r. Knyga yra albuminio 
formato su daugybe nuot
raukų ir apsčia dokumenti
ne medžiaga, 263 psl. Veika
lo kaina $ 25. Tai yra monu- 
mentualus veikalas, vertas 
visų lietuvių dėmesio.

Pats knygos redaktorius 
ir paruošėjas E. Jasiūnas
gerai pažįstamas Australi
jos, ypač Syd. lietuviams, 
nes čia jau keletą kartų lan
kėsi ir turi gerų kontaktų. 
Prieš porą metų Sydnejuje 
mirė jo brolis.

***
Neseniai išleistas Austra

lijos Lietuvių Metraštis (II 
tomas) bendruomenėje tapo 
dienos sensacija: visi su ne-, 

kantrumu puolėsi žiūrėti ti
kėdamiesi save atrasią. Tie-
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Soc. Globos Moterų D-ja 
Melbourne širdingai dėkoja 
Jonui Kvietelaičiui, Albertui 
Bladzevičiui, Jūratei Šim
kienei, Petrui Morkūnui ir 
visiems, kurie aukojo savo 
šaltos žiemos laiką ir 
pastangas taip gražiai pa
puošiant salę Joninių baliaus 
proga.

Draugija taip pat dėkoja 
ponioms - Marijai Kirby, 
Onutei Bratiškienei, Irenai 
O’Dwyer, Eleonorai Balčiū
nienei, Jonei Mičiulienei, 
p-lei Elenutei Korsakaitei ir 
ponui Banks, už paaukotus 
gerus fantus Joninių baliaus 
loterijai.

Visiems nuoširdžiausias 
ačiū.

Soc. Globos Mot. D-jos 
Valdyba, Melbourne 

Namų salėje ruošiamas me
tinis apylinkės narių visuo
tinis susirinkimas, kuriame 
padarys pranešimus ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kas V. Bukevičius Metraščio 
reikalais. Apylinkės Valdy
bos pirmininkas ir iždinin
kas veiklos reikalais. Be to 
tame pačiame susirinkime 
bus renkami ir ALB Ta
rybos naujai kadencijai na
riai. Sydnejaus Apylinkei 
reikia išrinkti 12 narių. Ma
lonėkite skaitlingai daly
vauti šiame svarbiame susi
rinkime. Tiksli susirinkimo 
darbotvarkė bus pranešta 
sekančiame Mūsų Pastogės 
numeryje.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Pagal Sydnejaus Lietuvių 
Klubo statuto str. 17, parg.

Sydnejaus lietuvių choras DAINA ruošia tradicinį viduržiemio 

vakarą — vakaronę
rugpiūčio 4 d., šeštadienį, Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.

Pradžia 7.30 vai. vak. Bilietų kaina asmeniui $ 5.00 ir $ 3.00 pensininkams ir 
moksleiviams.

Bus Dainos choro programa, netokia kaip visada, o po jos gros gera klubo 
kapela. Bus ir loterija paremti Dainos choro išvykai į Dainų šventę Canberro
je. Kviečiame ir laukiama atsilankant.

DAINOS CHORO VALDYBA

PAS MUS IR KITUR
sa. Metraštyje yra daugiau 
ko žiūrėti, negu skaityti, nes 
iliustracijų jame gerokai 
daugiau, negu tekstų. O kai 
kurių asmeninės nuotraukos 
patalpintos po kelis kartus, 
tarsi tuo norėta pabrėžti tų 
asmenų svarbą.

* * *
Skaitytojus Australijoje 

pasiekė "Pasaulio Lietuvio” 
birželio mėn. numeris, be
veik ištisai skirtas pereitais 
metais įvykusiam Jaunimo 
Kongresui, apie kurį dar 
pernai rašė visa išeivijos 
lietuvių spauda. Dabar po 
metų vėl kartoti beveik tą 
patį, kas buvo seniai skaity
ta, kažin ar to reikėjo. Ar 
nebūtų geriau žvilgsnį nu
kreipti į priekį ir pasvarstyti 
būsimo kongreso planus?
PRISIMINTA MARIJA 
MAGDALENA

SLAVĖNIENĖ

Liepos 15 d. maldomis ir 
giesmėmis prisiminta prieš 
keturias savaites mirusi po
etė rašytoja Marija Magde- 
lena Slavėnienė. Mišias už
prašė savo globėjai Sydne
jaus ateitininkai.

Maldose prisimintas ar
timųjų ir draugų savanoris - 
kūrėjas Vincas Juzėnas jo 
mirties metinėse.

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE ~
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-14141 

LIEPOS 28 D., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 vai.

Viščiuku kSantpano
VAKARAS

PROGRAMOJE GRAŽINA ZIGAITYTĖ—HURBA SU GRUPE DAINI
NINKŲ "R H Y T H M INC.”

KAINA $ 8. Bilietus įsigyti ir stalus rezervuoti galite klubo raštinėje iki 
liepos 26 d.

LIEPOS 29 D., SEKMADIENĮ, 2.30 vai.

TURGUS

11 pranešame klubo nariams 
kviesdami siūlyti kandida
tus į Klubo Valdybą 1984/85 
metų laikotarpiui. Siūlymų 
pareiškimai turi būti pa
duoti raštu su siūlomo kan
didato parašu, kad jis sutin

DAINOS CHORO 
VAKARONĖ

Rugpiūčio 4 d. Dainos 
choras ruošia savo viduržie 
mio vakarą su originalia 
programa. Į talką atėjo Da- 
nautė ir Stasys Skoruliai. 
P.p. Skoruliai jau ne pirmą 

įkartą talkininkauja Dainos 
chorui, už ką esame jiems 
dėkingi...

Šiais metais sueina 30 
metų Dainos choro veiklos 
sukaktis. Šią sukaktį Dainos 
choras ruošiasi atžymėti ju
biliejiniu koncertu gruodžio 
1 d. Kviečiame jau iš anksto 
įsidėmėti šias Dainos choro 
datas ir pabendrauti su cho
ristais. kor.

♦♦♦

Klaipėdoje prekybos uos
tą saugo specialūs sovietų 
sargybų daliniai, vadinami 
žaliakepuriais, nes jie dėvi 
žaliomis kapurėmis. Jie tik
rina ne tik prekes, bet ir įei
nančius ir išeinančius jūri
ninkus, kad ko nepageidau
jamo Sovietijoje neįneštų 
arba ko neišneštų be val
džios žinios. Vieno jūrininko 
aprangoje užtiko jų termi
nais vadinamos antisovieti- 
nės literatūros, kurios la
biau bijoma įsileisti, negu 
atominių ginklų. 

ka būti renkamas ir dviejų 
siūlytojų parašais.

Siūlymų pareiškimai turi 
pasiekti Klubo Valdybos 
sekretorių iki 1984 m. rug
piūčio 12 d., 3 vai. p.p.

Siūlymų pareiškimai gau
nami Klubo raštinėje.

na-Primename Klubo 
riams, kad klubo nario mo
kestis turi būti sumokėtas 
iki liepos 31 d. Metinis nario 
mokestis yra $ 20.

Laiku sumokėję, suma
žinsite klubo išlaidas už pa
raginimų siuntimą, o Klubo 
Valdybos nariams - papil
domą darbą!

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
Valdyba

ŽVEJŲ LOTERIJA

Pranešame visiems, pir- 
kusiems žvejų loterijos bi-

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 26 
kalbant apie Syd. Moterų 
Draugijos veiklą buvo sumi
nėtos Lietuvių Sodybos En- 
gadine patikėtinės, kurių 
tarpe praleista Martina 
Reisgienė. Suinteresuotus 
maloniai atsiprašome. Red.
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Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

VIETOJ M 
-# Gfijy

Pagerbdamas a.a. Česlovą 
Liutiką jo atminimui Juozas 
Kapočius Mūsų Pastogei 
aukojo 20 dolerių. Ačiū 
gerb. p. Kapočiui.

lietus, kad loterijos trauki
mas įvyks liepos 29 d., 
sekm.,2 vai. Sydnejaus Lie
tuvių Klube. Loterijoje lei
džiamas labai vertingas 
laikrodis. Suinteresuoti pri
būkite.

A^- . J

PAMINKLINIS
AUGSBURGO KRYŽIUS

Tuoj po karo Augsburge 
(Vak. Vokietijoje) gyvenę 
lietuviai buvo pastatę pa
minklinį kryžių, kuris su lai
ku pasidarė reikšminga 
miesto puošmena. Veikiant 
laiko ir oro permainoms tą 
kryžių reikėjo pašalinti arba 
jį naujai atstatyti. Nusista
tyta tą kryžių atstatyti ir 
visais atstatymo darbais 
tiesioginiai rūpinosi Vokie
tijoje gyvenąs Dr. A. Lau
kaitis. Kryžiaus restauravi
mui buvo paskelbtas vajus,
bet iš surinktų aukų neuž
teko viso kryžiaus restaura
cijai. Dr. A. Laukaitis pats 
asmeniškai ėmėsi
atsakomybės ir šiandie tas 
kryžius originalioje formoje 
jau paruoštas, nors restau
racijos išlaidos prašoko 
gautas aukas. Trūksta apie 
7000 DM ( apie US $ 1.500).

Nors Australijos lietuviai 
minėtam vajui anksčiau au
kojo, bet prašomi ir dabar 
prisidėti savo auka, kad tas 
paminklinis kryžius ir toliau 
bylotų apie lietuvius vieti
niams ir pravažiuojantiems. 
Aukas siųsti: Dr. A. 
Laukaitis, Friedbergerstr. 
119, Augsburg 8900, W. 
Germany.

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.

Printed by Rotor Ltd.
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