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SVARBU JAUNIMUI
JAUNIME, NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS!

Palyginus su kitomis tau
tybėmis, dar mažai moksli
nių darbų yra atlikta apie 
lietuvius bei Lietuvą Aus
tralijos universitetuose. 
Bet, štai, yra užuomazga 
Tasmanijos universitete, 
kur įvairius fakultetus baigę 
asmenys gali toliau tęsti ty
rimus (research) apie Lietu
vą ar lietuvius liečiančiomis 
temomis ir taip pelnyti ma
gistro (Master’s) arba dak
taro (Ph.D.) laipsnius.

Tasmanijos universiteto 
profesoriai jau eilę metų 
gauna ir skaito BALTIC 
NEWS biuletenį. Taigi, jie 
yra gerai susipažinę su da
bartine padėtimi Lietuvoje 
ir su jos praeitimi. Tokių 
profesorių priežiūroje yra 
puiki dirva rašyti mokslines 
disertacijas apie mūsų tėvy
nę bei apie mūsų tautą — 
reikia tik pasišventusių 
kandidatų (postgraduate 
candidates). O kandidatai 
gali būti visokie: kalbą lie
tuviškai ir lietuvių kalbos 
nežiną; ’’tikri” lietuviai ir 
svetimtaučiai. Svarbu tik, 
kad domėtųsi Lietuva bei 
lietuviais.

Štai, keletas sričių, kurio
se Tasmanijos universiteto 
akademikai galėtų ypač pri
sidėti prie Lietuvos vardo 
garsinimo:

‘ISTORIJA (Prof. R.B. 
Rose):

Lietuvių tautinis atgimi
mas XIX amžiuje;

Moderniosios Lietuvos 
istorija, XIX — XX amžiuo
se.

POLITINIAI MOKSLAI 
(Prof. H. Gelber):

Sovietų užsienio ir tauty
bių politika;

Lietuvių patriotai ir Rusi
ja.

SOCIOLOGIJA Dr. Jan 
Pakulski:

Lietuvių emigrantų ant
roji karta Australijoje;

Lietuvių bendruomenių 
organizacijos Australijoje;

Lietuvių integracija Aus
tralijos visuomenėje.

TEISĖS FAKULTETAS:
Lietuvių apsisprendimo 

teisė;
Lietuvos Statutas ir jo 

reikšmė teisės istorijoje.

Čia tik keletas pavyzdžių, 
ne pilnas sąrašas. Būtų net 
sunku viską išvardinti. Ta
čiau reikia pabrėžti, kad be
veik kiekvienoje katedroje 
yra akademikų, kurie savo 
srities specialybę galėtų 
pritaikinti ir Lietuvos klau
simų tyrinėjimams.

O reikalas yra skubus, nes 
kaip tik dabar Tasmanijos 
Universitetas siūlo stipen

dijas gabesniems studen
tams. Asmenys, norį gauti 
stipendiją, turi turėti 
Bachelor’s degree with First 
Class Honours arba magis
tro (Master’s) laipsnį ir ge
ras rekomendacijas iš savo 
buvusių profesorių. Stipen
dijas skirs geriausiems iš 
geriausių, neatsižvelgiant į 
kandidatų mokslo sritį. To
kiu būdu kandidatai, numatą 
tyrinėti lietuvių studijas, 
turės nemažesnę galimybę 
gauti finansinę paramą už 
fizikus, ekonomistus, bota
nikus ir visokiausius kito
kius.

Stipendija yra $ 6.150 į 
metus. Prašymus reikia pa
duoti iki rugpiūčio 27 dienos. 
Tolimesnę informaciją ir 
specialius prašymams for
muliarus galima gauti iš: 
The Registrar, The Uni
versity of Tasmania, Box 
252 C, G.P.O., Hobart, Tas
mania, 7001, Australia.

Gavus tokią stipendiją, 
galima jau kukliai pragy
venti. Pavyzdžiui, prade
dantiems lietuvių studijas / 
tyrinėjimams: galima pa
rūpinti kambarį katalikų 
bendrabutyje (St. John 
Fisher College), kur pilnas 
išlaikymas dabar kainuoja $ 
79 į savaitę. Šios kolegijos 
biblioteka turi specialų rin
kinį knygų apie Lietuvąir 
apie visą Sovietų Sąjungą.

Taigi, jaunuoli — jaunuo
le: proga tau beldžiasi į du
ris — įsigyk daktaro ar ma-

PLB V aldyboje
Beveik visa PLB Valdyba 

aktyviai dalyvavo VH-je 
Lietuvių tautinių šokių 
šventėje Clevelande. Pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
buvo šventės garbės svečias 
ir programos pradžioje tarė 
trumpą žodį, pasveikinda
mas šokėjus iš Argentinos 
Brazilijos, Vakarų Vokieti
jos, Kanados ir Amerikos, jų 
mokytojus, rėmėjus, žiūro
vus, programą paruošusį 
Lietuvių tautinių šokių 
institutą ir šventės rengėjus 
JAV bei Kanados Lietuvių 
Bendruomenes. Pirmininko 
pavaduotojas Dr. Tomas 
Remeikis, vicepirmininkas 
Rimantas Dirvonis ir reikalų 
vedėjos Danutė Korzonienė 
ir Nijolė Balzarienė šventėje 
dalyvavo kaip šokėjai. Vice
pirmininkai Algimantas Ge
čys, Birutė Jasaitienė, Sta
sys Jokubauskas, Raimun
das Kudukis ir Milda Len
kauskienė dalyvavo kaip 
šventės žiūrovai. ’’Pasaulio 
lietuvio” redaktorius ir bu
vęs PLB pirmininkas inž. 
Bronius Nainys dalyvavo 
kaip šventės garbės svečias.

Daiva Rekertaitė Pavasario lietaus sonata (gobelenas)

gistro laipsnį, ir sykiu pra- 
plėsk Australijos mokslų ži
nias apie Lietuvą. O Tasma
nijos universitetas yra labai 
gražioje vietoje, tarp kalnų 
ir upės, Hobart’o miesto 
(150.000 gyventojų) prie
miestyje. Nors lietuvių čia 
nedaug, jie veiklūs: leidžia 
laikraštį anglų kalba, globo
ja kalinius, šoka tautinius 
šokius. Atvažiuok — ir ati
duok savo duoklę Lietuvai!

ALGIS TAŠKŪNAS

♦ ♦
PLB pirmininkas inž. Vy

tautas Kamantas ir PLB 
Valdybos nariai Lietuvių 
tautinių šokių šventės proga 
Clevelande susitiko ir pasi
tarė su iš Romos atvykusiu 
Lietuvos atstovu prie Šv. 
Sosto Stasiu Lozoraičiu, Jr. 
įvairiais lietuviams rūpimais 
klausimais.

* *
PLB vicepirmininkė Biru

tė Jasaitienė su talkininkais 
rūpinosi iš Argentinos ir 
Brazilijos į Lietuvių tautinių 
šokių šventę atvykusio jau
nimo globa po šventės. Jos 
rūpesčiu dalis jaunimo bus 
vo nuvežti į ateitininkų Dai
navos ir skautų Rako sto
vyklas, kur galėjo kartu 
stovyklauti ir bendrauti su 
Amerikos lietuvių jaunimu.

Pasaulio, Amerikos ir Ka
nados Lietuvių Bendruo
menių ir Jaunimo Sąjungų 
vadovybių ir jų talkininkų 
metinė darbo konferencija 
įvyks rugsėjo 22-23 dieno

mis Dainavos stovyklavie
tėje prie Detroito. Čia bus 
svarstomi įvairūs Bendruo
menės švietimo, kultūros, 
politinės veiklos, sekančio 
Jaunimo kongreso ir kitokie 
reikalai. Šią konferenciją 
šaukia PLB Valdyba, konfe
rencijos techniška globa rū
pintis paprašytas LB Michi
gan© apygardos pirmininkas 
Vytautas Kutkus.

♦ *
PLB pirmininkas inž. Vy

tautas Kamantas su žmona 
Gražina liepos mėnesio pa
baigoje išvyksta į Europą. 
Ten aplankys Vasario 16 
gimnazijos direktorių And
rių Šmitą bei gimnazijos va
dovybę, dalyvaus Europos 
kraštų Lietuvių Bendruo
menių vadovybių posė
džiuose Augsburge, pasitars 
su LB pirmininkais apie 
ateities PLB darbus, aplan
kys Austrijos ir Šveicarijos 
lietuvius. Į JAV grįš rug
piūčio viduryje.

* *
PLB Valdybos pastango

mis ir rūpesčiu prieš trejus 
metus įkurta Lituanistikos 
katedra Illinois universitete 
Chicagoje pradės veikti šių 
metų rudenį. Kaip žinoma, 
1981 metų lapkričio mėnesį 
PLB vardu inž. Vytautas 
Kamantas ir Dr. Antanas 
Razma pasirašė Lituanisti
kos katedros steigimo su
tartį su universitetu, įparei
gojančia PLB katedrai su
telkti 600.000 dol. per 6 me
tus. Iki 1983 metų rudens 
PLB ir JAV LB pastangomis 
buvo sutelkta ir universite
tui įmokėta 150.000 dol. ir 
Lietuvių Fondo 50.000 dol. 
Šį rudenį bus įmokėta dar 
100.000 dol. suma. Lituanis
tikos katedros reikalus for

maliai tvarko PLB Fondas, 
kurio vadovybė (direktoriai) 
yra pirmininkas inž. Vytau
tas Kamantas, Birutė Jasai
tienė, iždininkas inž. Stasys 
Jokubauskas, Kazys 
Laukaitis, Dr. Antanas Raz
ma ir Dr. Tomas Remeikis, 
reikalų vedėja Nijolė Balza
rienė ir teisinis patarėjas 
advokatas Saulius Kuprys. 
Lėšų telkimu Amerikoje rū
pinasi JAV LB Švietimo ta
rybos pirmininkas Jonas 
Kavaliūnas, o Kanadoje 
specialaus komiteto pirmi
ninkas Dr. Antanas Pacevi- 
čius. Visos aukos katedrai 
per Lithuanian World 
Community Foundation 
(PLB Fondą) nurašomos nuo 
mokesčių.

NSW specialistų gydytojų 
streikas laikinai pasibaigė 
dėl vykstančių derybų su 
valstijos vyriausybe. Strei
kas išsivystė kovojant prieš 
gydytojų veiklos suvalsty- 
binimą.

Mirė
Dr. J. Miknius

Liepos 21 d. Sydnejuje 
mirė lietuvis gydytojas Juo
zas Miknius, vos peržengęs 
60 metų. Dr. J. Miknius 
Sydnejaus lietuviams buvo 
gerai pažįstamas ir vertina
mas kaip gydytojas. Dar 
studijuodamas jis plačiai 
reiškėsi lietuvių veikloje, 
savo metu jaunimo tarpe. Su, 
laiku jo sveikata pradėjo ir
ti, buvo gavęs skilvio vėžį, 
bet po kelių operacijų vėžys 
buvo pašalintas, bet sveika
tos neatgavo. Liūdesy paliko 
dvi dukras.
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Rūpestis
bendruomenės ateitimi

Dažnai nusis kandžiame, 
kad mūsų susirinkimai arba 
pramoginiai parengimai da
lyviais skystėjo, kad spau
dos skiltyse nuolat vis gau
sėja užuojautos, nekrologai, 
žvilgsniai daugiau krypsta į 
praeitį prisimenant, kas bu
vo, nesijaučia polėkio į prie
kį, į ateitį. Vis rečiau ir re
čiau skaitome apie mokslus 
baigusį jaunimą, apie jung
tuves, bet dažniau prisime
name veikėjų ar kultūrinin
kų amžiaus sukaktuves ir 
pan. Netgi ir kai kurios or
ganizacijos, buvusios kadai
se labai veiklios, jau kai 
kurios apsnūdusios, o kitos 
be garso net galutinai suny
ko. Žodžiu, bendruomenėje 
pasireiškia aiškus ruduo be 
didelių prošvaisčių sulaukti 
gaivališko pavasario. Pą- 
galiau ir tie patys, dar esą 
pareigose, vis labiau darosi 
irzlūs, priekabūs, sunkiai 
sukalbami.

Turtint tokį vaizdą prieš 
akis nėra ko tušuoti ir ateitį 
vaizduoti šviesiomis spalvo
mis. Kadaise dar beveik 
prieš dvidešimt metų, už
kliudydamas šitą klausimą, 
Amerikoje Dr. Juozas Gir
nius viena proga taip pasa
kė: "Tiesa, kad aplamai vie
nos kartos pakeičia kitas. 
Nors mirtis visur lygiai lai
kosi savo ritmo, bet jos 
siautėjimą išlygina gyvybės 
skleidimasis. Deja, mūsų 
tirpstančioje bendruomenė
je šio išlyginimo nėra. Nors 
ir mes gimdome vaikus, au
giname, moksliniame, 
gyveniman išleidžiame, bet 
tik labai maža dalis palieka 
įaugę mūsų bendruomenėm ”

Gerai, kad šiandie turime 
dar pakenčiamą spaudą, se
nų veteranų visuomeninin
kų, kultūrininkų, kurie iš 
paskutiniųjų dirba ir kuriais 
remiasi ir lietuvybė ir lie
tuviška veikla, nes jie gyve
na lietuvybe ir ji yra jiems 
jų gyvenimo integralinė da
lis. Tačiau kiek ta lietuvybe 
gyvena mūsų jaunoji ir vi
dutinioji karta? Kiek jų yra, 
tai tik išimtys. Net ir šian

A.A.
DR. JUOZUI MIKNIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Berryl, 
dukroms Jane ir Jennifer bei visiems artimiesiems.

Nijolė ir Irvis Venclovai
Jadvyga ir Romualdas Venclovai

Mūsų mielam kolegai
Dr. JUOZUI MIKNIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai ir 
artimiesiems.

Lietuvių Gydytojų Draugija, N.S.W.

die, daugumas būdami jau 
virš trisdešimt metų, pilnai 
subrendę ir su profesijom 
žmonės, jeigu vienokia ar 
kitokia proga susimetę, už
kliudo lietuvišką temą, tai 
greičiau pasišaipydami iš 
vyresniųjų bei jų pastangų, 
o patys vengia dėtis, jungtis 
ir toliau tęsti įsibėgėjusius 
darbus. Kelios išimtys dar 
nesudaro ištisos naujosios 
kartos. Kai jaunimas nebe- 
bendradarbiauja visos kar
tos apimtimi lietuviškoje 
veikloje, nesidomi neskaito 
lietuviškos spaudos, tai iš 
kurgi jie gausis realios pas
katos jungtis, domėtis ir 
veikti bei stoti kovotojais ir 
darbuotojais lietuviškuose 
frontuose?

Vargu, ar galima tikėtis 
stebuklo, kad per vieną 
naktį visi atvirstų lietuviais, 
kaip savu laiku Dr. V. Ku
dirka, pavartęs "Aušros" 
numerį. Tiesa, ir Kudirkai 
nereikėjo stebuklo, nes jis 
jau turėjo stiprų tautinį už
nugarį, kurį tik laikinai buvo 
užgožę svetimo didmiesčio 
kultūriniai blizgučiai ir gal 
būsimoji karjera.

Dar ir šiandie vienur kitur 
pasigirsta nuo seniau pra
manyta mintis, kad vyres
nieji jų neįsileidžia ar nepri
sileidžia. Veržlus jaunimas 
ir turįs savų idėjų visados

'Lietuvos reikalais
LIETUVA JA V—BIŲ 
PRANEŠIME APIE

ŽMOGAUS TEISES

Aršėjantį lietuvių repre
savimą aprašo š.m. vasario 
mėn. pasirodęs Valstybės 
Departamento leidinys 
’’Country Reports on 
Human Rights Practices for 
1983” (Pranešimai apie 
Žmogaus Teisių Padėtį Įvai
riose Šalyse 1983 m.). Lie
tuvai skirtuose penkiuose 
puslapiuose (1152 - 1156) 
minima, kad toji padėtis 
1983 m. pablogėjo ir kad nuo 
1981 m. dar intensyviau 
bandoma eliminuoti nepri
klausomą politinę ir religinę 
veiklą. Ypatingų priemonių 
imtasi ’’suvaržyti lenkų - lie- 

nesulaikomas ir pralaužia 
bet kokias užtvaras. Iš tik
rųjų niekas jų praktiškai 
idealais negyvena, todėl net 
ir atėję neturi ko pasakyti ar 
pasiūlyti. Jų nedegina jokios 
tautinės problemos, nekaiti
na jokie užsimojimai ar ide
alai. Jeigu ir pasirodo su or
ganizacijos lietuviška vėlia
va, sakysim, sporto aikštėje 
ar bažnyčioje, tai tuo visa 
tautinė veikla ir pasibaigia.

Taigi, ir kyla daugeliui gal 
jau įgrisęs ir savimeilės ne
glostantis klausimas — kas 
juos pavaduos? Kas pava
duos jau išėjusius negrįžta
mai, kas pavaduos ir stos jų 
vieton, ant kurių pečių gula 
visas išeivijoje lietuvybės 
svoris? Pagaliau ar daroma 
kas nors įtraukti naujų, jau
nų idealistų darbuotojų? Ar 
parodyta ir dėta pastangų 
ieškoti kontaktų su nutolu
siais, atitrūkusiais? Vyres
niųjų susirinkimuose ir net 
spaudoje girdimos dejonės 
bei aimanos dėl bendruome
nės ateities tų, kurie jas 
turėtų girdėti, nepasiekia. 
Galų gale ar pagalvojame, 
koks likimas laukia visų mū
sų pastangų — įkurtų namų, 
bibliotekų, sukauptų kapi
talų fonduose ir 1.1.? Neži
nia, ar ateities baimė, ar 
toks tvirtas ja pasitikėjimas, 
kad tokie klausimai nelie
čiami ir nesvarstomi nei su
sirinkimuose, nei suvažiavi
muose, nei privačiuose suė
jimuose. (v.k.)

tuvių ryšius ir tuomi iš
vengti į solidarumą pana
šaus nepriklausomo profsą
jungų sąjūdžio užgimimo”. 
Ūkinė padėtis Lietuvoje 
pastarųjų metų bėgyje pa
blogėjusi, ypač jaučiamas 
maisto ir kaikurių kasdie
ninio vartojimo prekių trū
kumas.

Toliau rašoma apie kunigų 
Alfonso Svarinsko ir Sigito 
Tamkevičiaus, Jadvygos 
Bieliauskienės, Editos 
Ebrutienės bei kitų nuteisi
mą ir įkalinimą. Lietuvos 
baudžiamasis kodeksas turi 
eilę ’’neiškiai suformuluotų 
straipsnių, kurie apriboja ar 
panaikina Lietuvos Konsti
tucijos garantuojamas as
mens teisęs. Pasėkoje, lie
tuviai netenka apsaugos 
prieš sauvališką suėmimą ar 
nuteisimą baudžiamojo po
būdžio psichiatrinėje ligoni
nėje”. Tikslus lietuvių poli
tinių ir religinių kalinių 
skaičius esąs nežinomas, bet 
49 atvejai specifiškai doku
mentuoti.

Anot pranešimo, Sovietų 
valdžios organai taip inten
syviai užpuldinėja Lietuvos 
Katalikų Bažnyčią, nes jie 
bijosi jos vaidmens, kaip 
’’teisių gynėjos ir tautinių 
jausmų aruodo”. Taip pat 
bijomasi jos ’’aktyvių ryšių” 
su Bažnyčia Lenkijoje. Ne
paisant Sovietų valdžios re
presijų, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia tebėra ’’viena ak
tyviausių" religinių bend

ruomenių Sovietų Sąjungo
je. Sovietų valdžia susilaiko 
nepanaudojusi visų
įmanomų represyvinių prie
monių, tuomi "tylomis pri-

PADĖKA

. Mūsų brangiai mamytei, uošvei ir senelei a.a. OnaiRa- 
žaitienei mirus, reiškiame gilią padėką prel. P. Butkui už 
laidojimo apeigas. Ačiū mieliems draugams, pažįsta
miems už užuojautas, šv. Mišias, gėles ir palydėjusiems 
velionę į amžinojo poilsio vietą.

Dukros Albina Zigaitienė, Genovaitė 
Genienė, Bronius Genys ir anūkai su 

šeimomis

pažindama”, kad Bažnyčia 
turi daug šalininkų lietuvių 
tautoje ir kad tokią skaitlin
gą bei aktyvią bendruomenę 
sunku nustelbti be masinių 
areštų ir panašių kraštutinių 
priemonių.

Pranešimas mini pasi
priešinimą jaunų lietuvių 
ėmimui į kariuomenę, ypač 
tarnybai Afganistane. Labai 
ribota emigracija iš Lietu
vos "praktiškai sustojo” 
1983 m. Nepaisant to, kad 
daugelis lietuvių turi artimų 
giminių užsienyje, Sovietų 
valdžia atsisako leisti seniai 
perskirtoms šeimoms susi
jungti, pasiteisindama įvai
riomis miglotomis frazėmis, 
kaip pav., "prieštarauja 
valstybės interesams”. Val
džia mėgina įvairiais būdais 
sutrukdyti emigraciją. No
rintieji emigruoti atlei
džiami iš darbo, psichologi
niai persekiojami, nuolatos 
keičiama sudėtinga prašymų 
vizoms gauti procedūra, tai
komos medžiaginės sankci
jos. Mažiausiai penkioms 
lietuvių šeimoms pakartoti
nai atsisakyta išduoti leidi
mą emigruoti į JA V-es. Ki
tos penkios šeimos turi po 
narį, kuris tvirtina esąs JA 
V-bių pilietis. 46-ios lietuvių 
šeimos yra saraše tų šeimų, 
kurioms pakartotinai nelei
džiama emigruoti į Izraelį.

Pasak pranešimo, pragy
venimo lygis Lietuvoje pa
laipsniui artėja prie bendro 
sovietinio vidurkio. Atrodo, 
kad mėsos ir pieno gamyba 
nepatenkina paklausos, jau
čiamas šių ir kitų maisto 
produktų trūkumas. 
Kaikurie lietuviai mano, kad 
dieta Lietuvoje blogės net ir 
našios gamybos metais, nes 
didelė dalis Lietuvos maisto 
gaminių išvežama į SSR S-ą 
ar Lenkiją.

Lietuvos gyventojų "ho
mogeniškumas, stiprus tau
tinės tapatybės jausmas, ir 
Bažnyčios jungianti jėga pa
dėjo ištausoti daugelį šalies 
•visuomeninių ir kultūrinių 
tradicijų”, rašoma praneši
me. Tačiau ’’ardomasis” 
sistemos poveikis irgi ne
mažas. Režimo politika dau
gelį lietuvių pastūmėjo į 
pogrindį. (ELTA)

VLIKAS RUOŠIA
LIETUVIŲ JAUNIMO 

ŽYGĮ

1985 m. rugpiūčio mėnesį 
sueis 10 metų nuo Helsinkio 
Baigminio Akto pasirašymo. 
Pasaulinė Baltų Santalka, 
kurią sudaro Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, Pasaulio Laisvių 
Latvių Federacija ir Pasau
lio Estų Sąjunga šią sukaktį 
ruošiasi taip paminėti:

Kopenhagoje bus teisiama 
Sovietų Sąjunga už nuolati
nius žmogaus teisių pažeidi
mus;

Europoje vyks pabaltiečių 
demonstracijos;

Organizuojamas pabaltie
čių jaunimo Laisvės Žygis - 
ekskursija laivu Baltijos jū- 
roję.

VLIKAS ragina lietuvius 
visame pasaulyje šį projektą 
paremti ir prie jo aktyviai 
prisidėti, o ypatingai ragina 
jaunimą dalyvauti numaty
toje ekskursijoje.

Pasiteiravimus bei pasiū
lymus prašome siųsti 
VLIKO įstaigai: 1611 Con
necticut Ave., N.W. Suite 2, 
Washington, D.C. 20009.

(ELTA)

PAŽANGA
AERONAUTIKOJE

Amerikoje paruoštas ir 
išbandytas lėktuvas, kurio 
nepajėgia susekti radarai, 
gerokai greitesnis už garsą 
ir pajėgus nunešti krovinį 
bet kur pasaulyje ir be su
stojimo grįžti į savo bazę. Be 
abejo, tokie lėktuvai pir
miausia ruošiami kariniams 
reikalams.

♦**

ALB partijos metinė kon
ferencija praėjo gana esamai 
vyriausybei palankiai, gal
būt kiek sustiprėjo buv. 
partijos lyderio B. Heyden 
pozicijos. Bijota, kad konfe
rencijoje vyraus partijos 
kairysis sparnas, kuris sie
kia radikalių permainų. Iš
vadoje: vyriausybės vedama 
politika pripažinta, urani- 
jaus gamyba ir eksportas 
pripažintas, Amerikos kari
nės bazės paliekamos, įsi
leista ir užsienių bankų 
veikla Australijoje. Timoro 
salos klausimas paliktas at
viras dėl kurio dabartinė 
darbiečių vyriausybė ypač 
jaudinasi daugiau, negu 
Australijos vidiniais reika
lais.

**♦
Nors prieš rinkimus N. 

Zelandijos darbiečių vadas - 
(dabartinis po rinkimų min. 
pirm.) propagandinėse kal
bose ir užtikrino, kad NZ 
doleris nebūsiąs nuvertin
tas, bet vos tik perėmus 
valdžią NZ doleris krito net 
20%. Tai kokia prasmė prieš 
rinkimus žadėti vienaip, o 
laimėjus jų nesilaikyti? Pa
našus atvejis buvo ir su 
Australijos darbiečių paža
dais.

♦ ♦ ♦
Jugoslavijoje įvykusi 

traukinių katastrofa parei
kalavo apie 40 žmonių aukų. 
Apie tiek pat buvo sužeistų, 
iš kurių dalis gana kritiškai.

**♦
Amerikiečių savaitiniame 

žurnale ’’Time” skaitytojas 
rašo: "Jeigu būtų susitarta 
su sovietais ginklų apriboji
mo reikalu, kaip galima so
vietais pasitikėti be jokios 
•kontrolės?” Tuo tarpu kitas 
skaitytojas tame žurnale 
rašo — ^’Detente visą laiką 
buvo tik amerikiečių nuolai
dos sovietams viską duodant 
bet nieko nelaimint”.
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DUOBĖTAS A.L. METRAŠČIO KELIAS
Mūsų Pastogės Redakcijos paprašytas AL. Metraščio 

II tomo redaktorius Viktoras BALTUTIS maloniai sutiko 
M.P. skaitytojams papasakoti kaip vyko Metraščio reda
gavimo ir išleidimo darbai. Ačiū p. V. Baltučiui už palan
kumą. Red.

Antrojo tomo išleidimo 
idėja gimė 1972 m., ALB 
Krašto Valdybai reziduojant 
Adelaidėje. Tuometinė kul
tūros taryba kreipėsi į Al
bertą Zubrą, kviesdama su
redaguoti ALB Metraščio 
antrąjį tomą, apimantį 1961 
— 1972 metus. Redaktorius 
darbą pradėjo ir surinko 
-šiek tiek medžiagos, bet pati 
metraščio idėja, nors spau
doje buvo garsinama, nesu
rado reikiamo atgarsio 
bendruomenėje. O ir pats 
redaktorius, be keletos 
straipsnių mūsų spaudoje, 
neberado didesnio entuziaz
mo ir taip metraštis negimęs 
mirė.

ALB Tarybos narių suva
žiavimuose kėliau metraščio 
reikalą, bet Tarybos nariai 
mažai tesidomėjo, net pado
rių diskusijų šiuo reikalu 
neišsivystė. Tai parodo kiek 
rūpėjo metraštis Tarybos 
nariams. Po suvažiavimų 
apie metraštį niekas dau
giau nebeužsiminė ir jis 
buvo pamirštas. Man užsi
minus, vienas kitas Tarybos 
narys lyg paerzindamas, pa
sakydavo: ”Ką čia visus ra
gini, imk pats ir padaryk!”. 
Si mintis, lyg piktas pinigas 
nedavė ramybės ir 1980 m., 
išrinktus Krašto Valdybą 
Melbourne, beveik pats pa
sisiūliau suredaguoti antrąjį K 
metraščio tomą. Krašto 
Valdyba pritarė ir taip pra
dėjau darbą, kuris užsitęsė 
net dvejus su puse metų.

1981 m. rugsėjo 7 d. ALB 
Krašto Valdyba prisiuntė 
raštą, kuriame oficialiai pa
kvietė mane redaguoti met
raštį. Pagrindinės sąlygos, 
kuriomis tektų vadovautis, 
buvo šios:

1. Metraščio leidėjas yra 
ALB Krašto Valdyba,

2. Metraščio redaktorių 
pakviečia ALB Krašto Val
dyba, kuris savo keliu su
daro redakcinę komisiją,

3. Redaktoriaus ir redak
cinės komisijos darbas yra 
neapmokamas,

4. Visas su metraščio re
dagavimu ir išleidimu susi
dariusias išlaidas padengia 
leidėjas.

Susipažinęs su šiomis są
lygomis, kurios tikrumoje 
buvo mano paties padiktuo
tos, prisiėmiau redagavimo 
darbą.

Lenkijoje paskelbta am
nestija visiems suimtiesiems 
ir kalinamiems disidentams 
nuo liepos 23 dienos išsky
rus tuos, kurie kaltinami iš
davimu, sabotažu ir šnipinė
jimu priešo naudai. Amnes
tija taikoma ir kriminalis
tams, kurie įeina į amnes
tuojamų kategorijas. Dau
gumas lenkų netiki premje
ro Jeruzelski amnestija, nes 
kaip iš patyrimo žinoma, 
daugeliui kalinių bus pritai
kinta tokie teisių paragrafai, 
kurie neįeina į apkaltintųjų 
kategoriją. Ši amnestija lai
koma kaip ir nuolaida sie
kiant susitarimo su katalikų 
hierarchija. Patys lenkai šią 
amnestiją priėmė labai at
sargiai ir šaltai su aiškiu ne
pasitikėjimu iš praktikos at
simindami, kiek komunistai 
laikosi savo pažadų ar įsipa
reigojimų.

1981 m. rugsėjo 11 d. su
kviečiau numatytus 
redakcinės komisijos narius 
pirmam posėdžiui: Isoldą 
Davis, Bronę Mockūnienę, 
Jurgį Jonavičių, Praną Pus- 
dešrį ir Vytautą Vosylių. 
Man teko prisiimti vyriausio 
redaktoriaus pareigas.

Šios sudėties redakcinę 
komisiją patvirtino Krašto 
Valdyba. Sekančiuose posė
džiuose aptarėme metraščio 
apimtį ir formą, o vėliau, vi
siems redakcijos komisijos 
nariams pritariant, nu
sprendėme laikytis pirmojo 
metraščio tomo išviršinės 
išvaizdos, o turinį tvarkyti 
mums visiems priimtina 
forma.

Paskelbus mūsų spaudoje, 
kad bus leidžiamas Austra
lijos Lietuvių Metraštis, 
antrasis jo tomas, sulaukė
me gana vėsoko atgarsio. 
Atsirado net ir tokių, kurie 
pareiškė, kad su sudaryta 
redakcine komisija jie ne
bendradarbiaus. Gauta pa
siūlymų, kad metraštį reikia 
leisti anglų kalba, nes jau
nesnioji karta nebemoka 
lietuviškai. Tokie pareiški
mai neskatino, bet trukdė 
darbą, bet žinant, kad kiek
viena pastanga ir kiekvienas 

‘darbas susilaukia priekaištų 
ir kritikos, taip ir šie pareiš
kimai nesustaodė'ir metraš
čio darbą pradėjome net su 
didesne energija ir užsispy
rimu.

A.L. Fondo pirmininkas Dr. K. Zdanius įteikia p. V. Bal
tučiui 10.000 dol. čekį Metraščio išleidimui liepos 8 d. 
Melbourne Metraščio pristatymo metu.

Skaitytojams
Keisti pastaruoju metu 

pasidarė mūsų tautiečiai: 
prisimenama anksčiau kai 
bet kokį parengimą rekla
muojant organizacijos norė
davo įvykį paskelbti bent du 
ar tris kartus. Dabar vos 
besuspėja patekti į spaudą 
vos vienas. Ar čia šykštu
mas, ar nesusigaudymas lai
ke. Mūsų Pastogė priminė ir 
dabar kartoja, kad M. P-gei 
medžiaga (ypač skelbimai, 
pranešimai) tegali patekti į 
laikraštį vėliausiai su antra
dienio paštu. Visa kita, kas 
ateina vėliau, skelbiama 
viena savaitę vėliau.

Mūsų Pastogės Redakcija, 
gavusi tokius pavėluotai 
prisiųstus paskelbti prane
šimus ar skelbimus papras
tai sulaiko, nes beprasmiška

Krašto Valdyba pritarė ir 
ragino, bet daugiau nieko 
nedarė, net nesugebėjo iš
gauti paramos iš valstijos ar 
federalinės valdžios. Teko 
nusivilti ir net pradėjau 
abejoti ar verta paaukoti 
poros metų didesniąją dalį 
poilsio valandų, kai rimtos 
metraščio išleidimui para
mos nepasirūpinta.

Paruošiau aplinkraštį, 
kurį paskelbė ALB Krašto 
Valdyba ir atspausdino abe
juose mūsų savaitraščiuose. 
Kvietėme visas apylinkių 
valdybas, seniūnijas, orga
nizacijas, vienetus ir asme
nis ruošti metraščiui me
džiagą. Nurodėme net gai
res, kokios medžiagos pa
geidaujame. Medžiagai pri
siųsti paskyrėme ir terminą 
— datą: 1983 m. birželio 30 
d. Laiko medžiagai paruošti 
ir prisiųsti buvo užtektinai: 
net aštuoni mėnesiai. Jei 
medžiagą gausime laiku, tai 
metraštis turėtų pasirodyti 
po metų laiko, t.y. 1983 m. 
birželio mėnesį. Deja, met
raščio medžiaga labai pama
žu plaukė, vis prašant jos 
pristatymą nukelti mėnesį 
ar kitą. Teko įtikinėti ir ra
ginti, bandant net gąsdinti, 
kad negavę medžiagos apie 
vieną ar kitą organizaciją, 
jos metraštyje net nepami
nėsime.

1983 m. birželio mėnesį, 
man išvykus į Pasaulio Lie
tuvių Dienas, metraščio 
darbas šiek tiek sustojo. 
Grįžus po dviejų mėnesių, 
buvo sunku vėlei įsijungti 
darban, ypatingai, kai dar 

vienai ir kitai pusei skelbti 
pavėluotus pranešimus.

Todėl dar kartą primena
me: iš tolimesnių Australi
jos vietovių bet kokie skel
bimai ar pranešimai redak
ciją turi pasiekti bent savai
tę anksčiau. Pavyzdžiais 
kalbant, jeigu iš tolimesnių 
vietovių norima, kad būtų 
laiku pagarsintas skelbimas, 
sakysim, rugpiūčio 26 d., 
toks pranešimas ar skelbi
mas redakciją turi pasiekti 
ne vėliau rugp. 19 d.

Kiti skaitytojai ar organi
zacijos nusiskundžia, kad jų 
pranešimai ar skelbimai ne- 
[>askelbti. Skaitykitės su 
aiku.

Redaktorius

i

Austr. Liet. Metraščio redaktorius Viktoras Baltutis

nevisa medžiaga buvo pri
siųsta. Gauta medžiaga buvo 
įvairi. Viena kruopščiai ir 
atidžiai paruošta, kai tuo 
tarpu. kita paskubomis ir 
net rankraščiuose. Visa re
dakcinė komisija sąžiningai 
dirbo, taisė, tikrino ir kore
gavo. Beveik visą medžiagą 
perrašė Genovaitė Strau- 
kienė. Daug straipsnių lie
čiančių įvairias organizacijas 
ir platesnio masto parengi
mus, kaip Lietuvių Dienas ir 
kt. teko patiems parašyti ar 
kreiptis į asmenis, kurie 
buvo kompetetingi šį darbą 
atlikti. Nenoriu minėti pa
vardžių, nes galiu vieną ar 
kitą praleisti ir taip padaryti 
skriaudą autoriams.

Sutikęs metraštį reda
guoti nesitikėjau, kad teks 
tiek daug valandų paaukoti. 
Žinoma, ir komisijos nariai 
tikėjosi mažesnės darbo 
apimties. Paskutinis met
raščio medžiagos pluoštas 
gautas š.m. vasario mėnesį, 
t.y. 20 mėnesių po medžiagai 
pristatyti nustatyto termi
no. Tai paryškina metraščio 
medžiagos sutelkimo sun
kumus.

Tik pradėjus darbą, kilo 
mintis metraštin įjungti ir 
Naujosios Zelandijos lietu
vių veiklos ir gyvenimo sky
rių, nes tikrai, maža Naujo
sios Zelandijos bendruome
nė nebuvo pajėgi bent kokį 
metraštį ar net brošiūrą iš
leisti. Taip dingtų šios ma
žos bendruomenės pirmieji 
žingsniai naujame kontinen
te. Susirišau su N. Zelandi
jos Krašto Valdyba, kuri jo
kios veiklos nebeišvystė ir 
vegetavo, bet prižadėjo 
metraščiui medžiagą pri
siųsti. Po keletos paragini
mų gavome pluoštą laikraš
čių iškarpų iš įvairios pa
saulio lietuvių spaudos. Te
ko vienai redakcijos komisi
jos narei, iš šių iškarpų, 
bandyti paruošti platesnį 
aprašymą apie Naujosios 
Zelandijos lietuvių gyveni
mą. Tai didelis ir nedėkingas 
darbas. Šį darbą atliko Bro
nė Mockūnienė.

Su medžiaga buvo pri
siųsta daugybė nuotraukų. 
Vienos iš jų senos ir blan
kios, kitos geresnės. Spaus
tuvė žadėjo, kiek įmanoma, 
bandyti jas paruošti spau

dai. Teko išrinkti geresnes, 
o kai kurias net perfotogra
fuoti, tai atliko specialus 
šiam darbui pakviestas re
dakcinės komisijos narys.

Ieškojome spaustuvės, 
kurios kaina būtų prieinama 
ir darbas gerai atliktas. Su
radome kelias spaustuves, 
bet apsistojame prie vienos, 
nors ir nedidelės, bet atro
dančios patikimos ir mielai 
sutinkančios mūsų metraštį 
atspausdinti. Kilo problema, 
kur surinkti tekstus. Krei
pėmės į mūsų laikraščių lei
dyklas: Mūsų Pastogės ir 
Tėviškės Aidų. Tėviškės 
Aidų spaustuvė sutiko su
rinkti tekstus, bet kaina 
buvo aukštesnė, o be to 
buvo sąlygojama, kad met
raščio medžiaga bus ren
kama tiktai laisvu nuo kitų 
darbų metu. Teko pasirinkti 
Mūsų Pastogės leidyklą ir 
gauti Lietuvių Spaudos Są
jungos sutikimą, surinkti 
tekstus. Nuvykau į Sydnejų 
ir išsiaiškinome su Aldona 
Jablonskiene, Mūsų Pasto
gės savaitraščio rinkėja, dėl 
sąlygų ir darbo.

Paruoštą medžiagą siun
tėme į Mūsų Pastogės lei
dyklą Sydnejuje, kur ją su
rinkus mums grąžindavo. 
Bandėme surasti korektorių 
Sydnejuje, kad reikalingas 
korektūras būtų galima pa
daryti ten pat, negrąžinant 
surinktų tekstų mums į 
Adelaidę. Deja, tokio as
mens nesuradome. Šitoks 
teksto rinkimas ir koregavi
mas užėmė labai daug laiko. 
O be to, ir Mūsų Pastogės 
rinkėja privalėjo pirmiausia 
surinkti Mūsų Pastogės ir 
tiktai atliekamu laiku rinkti 
mūsų metraščio tekstus. Vi
sus surinktus tekstus išdės
tyti, sukarpyti, pritaikinti 
nuotraukas atiteko vienam 
redakcinės komisijos nariui 
Pranui Pusdešriui. Tai dide
lis darbas, užimąs daug laiko 
ir reikalaująs neišsenkamos 
kantrybės.

Australiška spaustuvė 
neturėjo jokio supnatimo 
apie lietuvių kalbą ir lietu
viškąją metraščio pusę. Te
ko dažnai lankytis spaustu
vėje, aiškintis, derinti ren
kamų tekstų galutinį paruo-
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A.L. Metraščio kelias..

Atkelta iš 3 psl.
Šimą. Bet nugalėjus visas 
kliūtis, nors ir gerokai suvė
lavęs, metraštis gimė.

Jei metraščio redagavi
mas, finansiniu atžvilgiu pa
reikalavo minimalinių išlai
dų, tai jo atspausdinimas 
buvo labai brangus, kaip yra 
brangūs visi spausdiniai 
Australijoje.

Praeitoji ir dabartinė 
Krašto Valdyba neparūpino 
jokios valdžios paramos, 
nors perdaug pastangų ir 
nedėjo. Taigi, teko ne tik 
metraštį redaguoti, bet 
bandyti sutelkti finansus 
jam atspausdinti. Kreipė
mės į lietuvių bendruomenę, 
apeliuodami į visus sąmo
ningus tautiečius, iškeldami 
metraščio svarbą ir reikšmę 
ateinančioms kartoms, isto
rikams ir mokslo žmonėms, 
nes metraštyje bus sutelkti 
lietuviškos veiklos ir kultū
ros bei gyvenimo Australi
joje du dešimtmečiai.

Pirmieji padrąsinantys 
laiškai atėjo iš Melbourne, 
kartu prisiunčiant ir para
mą. Šiandien jau miręs a.a. 
N. Butkūnas buvo pirmasis 
metraščio rėmėjas ir ragino 
neapleisti ir ištęsėti šį svar
bų darbą.

Abejuose lietuvių savait
raščiuose: Mūsų Pastogėje 
ir Tėviškės Aiduose buvo 
reguliariai primenama apie 
metraščio išleidimą, prašo
ma jį remti iš anksto užsisa
kant ar stambesne auka jį 
paremiant. Atsirado 
rėmėjų, kurie metraščio iš
leidimą parėmė stambiomis 
'sumomis. Nuolatinė savait
raščiuose skelbiama met
raščio išleidimo ir parėmimo 
akcija davė gana gerus re
zultatus. Vien tik rėmėjai ir 
prenumeratoriai sudėjo virš 
$ 16.000.

Pradedant darbą buvo 
numatyta išleisti panašios 
apimties ir dydžio kaip ir 
pirmasis tomas. Visą me
džiagą gavus, nebuvo įmano
ma jos sutalpinti 300 pusla
pių knygoje. Be to, antrąjį 
tomą numatėme labiau 
iliustruoti, nes kronikinė 
nuotraukų vertė buvo ne
mažesnė už kai kurių 
straipsnių vertę. Kad ir ge
rokai apkarpydami ir trum
pindami, kai kuriuos per
daug ištęstus straipsnius, 
vis tik metraščio puslapių 
skaičius siekė 500. Tai jau 
gana didelė knyga.

1982 m. Melbourne įvy
kusiame ALB Tarybos su
važiavime padariau platų ir 
išsamų pranešimą apie met
raščio darbą. Kreipiausi į 
Tarybos suvažiavimą met
raščio išleidimą finansuoti, 
kiek tai bus reikalinga, iš 
Australijos Lietuvių Fondo 
"išteklių. ALB Tarybos nariai 
ir suvažiavime dalyvavęs 
AL Fondo pirmininkas pri
tarė ir pažadėjo paramą. Jo
kių rimtesnių pasiūlymų su
važiavime dėl metraščio ne
iškilo.

Jaučiau, kad visi ne
norėta įsipareigoti ir visas 
su metraščio išleidimu 
problemas teks spręsti re
dakcinei komisijai ir leidimo 
komisijai, kuri buvo sudary
ta iš redakcinės komisijos 
narių.

Laukta finansinė parama 
iš lietuviškų organizacijų 
neatėjo. Žinau, kad ne visos 
organizacijos yra finansiniai 
tvirtos, bet tos, kurių pa
dėtis buvo ir yra labai gera, 
nepasiūlė savo patarnavimų. 

Daugiausia paramos sulau
kėme iš Melbourne lietuvių, 
paskui Adelaidės, Sydne- 
jaus, Brisbanės ir kitų ma
žesnių kolonijų. Reikia 
pastebėti, kad finansų su
kaupimas priklausė nuo šį 
darbą pasiėmusio atlikti as
mens. Metraštį parėmė ir iš 
anksto užsisakė: Melbourne 
93, Adelaidėje 88, Sydnejuje 
56, Brisbanėje 17, Perthe 12, 
Geelonge, Moe, Newcaste- 
lyje po 10. Viso iš anksto 
užsisakė 317 asmenų ir 
organizacijų. Tenka pami
nėti vieną iš uoliausių met
raščio rėmėjų ir prenume
ratorių rinkėjų Melbourne - 
Juozą Krikščiūną, kurio dė

A.L. Metraščio pristatymo metu Adelaidėje. Kalba ALB Kr. V-bos pirm. inž. 
V. Bukevičius. Dalyvių tarpe pirmoj eilėj iš k. matosi: V. Baltutis, L. Gerulai
tis, J. Vabolienė, kun. A. Spurgis, V. Neverauskas. Antroj eilėj J. Jonavičius, 
O. Baužienė. Nuotrauka V. Vosyliaus
________________ ■___  '_______ 'i' ' C ■ ___ • ; ' ■ A r. irftĮ

Metraštį pasitinkame Adelaidėje
Nežiūrint šalto ir lietin

go žiemos sekmadienio, 
liepos 15 d. į popietę į Lie
tuvių Namus suplaukė 
gausus būrys adelaidiškių 
dalyvauti Australijos Lie
tuvių Metraščio pristaty
me ir susitikti su ta proga į 
Adelaidę atvykusiu ALB 
Krašto Valdybos pirminin
ku Vytautu Bukevičium.

Popietę pradėjo Adelai
dės A-kės pirm. V. Strau- 
kas, pakviesdamas susirin
kusiems Metraštį pristaty
ti ALB Krašto Tarybos 
pirmininką V. Neverauską. 
Prelegentas palygino pir
mąjį Metraščio tomą su 
antruoju, kuris būdamas 
žymiai didesnis, savo gau
sia medžiaga ir iliustraci
jomis nušviečia Australijos 
lietuvių pereito dvidešimt
mečio gyvenimą. Leidinys 
įspūdingas savo išvaizda, 
kokybe ir turiniu. Ši išsami 
ir plati Australijos lietuvių 
bendruomenės veiklos 
apžvalga, kartu su pirmuo
ju tomu, duoda, galima sa
kyti, pilną Australijos lie
tuvių įsikūrimo ir gyveni
mo šiame kontinente vaiz
dą.

Metraštį pristačius į 
adelaidiškius kreipėsi K-to 
V-bos pirm. V. Bukevičius, 

i pabrėždamas Metraščio 
reikšmę ateities kartai ir 
pasaulio lietuviams, kurie 
domisi Australijos lietuvių 

, gyvenimu. Kvietė visas 
organizacijas ir pavienius 
bendruomenės narius įsi
gyti šį vertingą leidinį.

Abu kalbėtojai nesigai
lėjo gražių žodžių Metraš
čio redakcinei komisijai ir 
visiems vienaip ar kitaip 

ka Melbourne metraštį pa
rėmė ir užsisakė daug tau
tiečių.

Sudarytą su spaustuve 
sutartį teko keisti, nes pasi
keitė metraščio apimtis, t.y. 
puslapių skaičius ir medžia
ga nebuvo paruošta nusta
tytu laiku, kas sutartyje bu
vo specifiniai pažymėta. Vi
są medžiagą buvome susita
rę pristatyti spaustuvei 
1983 m. birželio 30 d., kai 
tuo tarpu paskutinį puslapį 
atidavėme į spaustuvę š.m. 
balandžio 30 d., t.y. 10 mė
nesių vėliau.

Š.m. gegužės 5 d. spaus
tuvė patiekė provizorinę 
metraščio apyskaitą — $ 
45.000 sąskaitą. Viltis met
raštį išleisti pakibo ore. Kur 
gausime šią sumą? Rėmėjai 
ir prenumeratoriai sudėjo $ 
16.000, Australijos Lietuvių 
Fondas prisiuntė $ 8.000, 

prisidėjusiems prie jo iš
leidimo.

Pabaigoje kalbėjęs Met
raščio vyr. redaktorius V. 
Baltutis padėkojo
kolegoms red. komisijos 
nariams už bendradarbia
vimą ir talką, o taip pat 
džiaugėsi pagaliau užbai
gus ilgai trukusį ir neleng
vą Metraščio paruošimo ir 
leidimo darbą. Susirinki
mas gausiu plojimu pager
bė V. Baltutį, kuriam pri
klauso didžiausia dalis pa
dėkos už Australijos Lie
tuvių Metraščio 2-rojo 
tomo pasirodymą.

Po oficialios dalies įvyko 
trumpos vaišės, kurių 
metu Metraštis buvo išda
lintas rėmėjams ir parda
vinėjamas norintiems jį 
įsigyti. Buvo matyti, kad 
ilgai lauktas leidinys sukė
lė daug žingeidumo. Apie jį 
per dvejus metus buvo 
daug rašyta ir kalbėta, tad 
nenuostabu, kad pristaty
mo dalyviai kruopščiai 
vartė Metraščio lapus ir 
dalinosi nuomonėmis apie 
leidinį.

Antroje popietės dalyje 
Adelaidės lietuviams prane
šimą padarė Kr. V-bos pirm. 
V. Bukevičius. Jame buvo 
nušviesti įvairūs Australijos 
lietuvių bendruomenę liečią 
reikalai, iš kurių paminėtini 
— Kr. V-bos santykiai su 
Australijos parlamentarais, 
raginimas adelaidiškiams 
stoti nariais į ALB Spaudos 
Sąjungą ir paaiškinta stei
giamos Lituanistinės kated
ros Čikagoje paskirtis. Pir
mininkas ilgiau sustojo prie 
šių metų Lietuvių Dienų 
Canberroje, kuriose ragino 

taigi reikėjo surasti dar $ 
21.000! Ar gausime daugiau 
iš AL Fondo? Nuvykęs į 
spaustuvę ir pradėjau 
svarstyti įvairias galimybes. 
Kreipėmės į Federalinę val
džią, kad suteiktų paramos 
— bounty, kuri yra norma
liai suteikiama visoms Aus
tralijoje spausdinamoms 
knygoms, kurių paskirtis — 
turinys yra visuomeninio, 
auklėjimo, istorinio ar 
mokslinio pobūdžio. Spaus
tuvė kreipėsi ir jai buvo at
sakyta, kad įmanoma gauti 
20% knygos kainos, t.y. apie 
9.000 dolerių. Susisiekiame 
su mokesčių departamentu, 
kuris irgi po ilgesnių derybų 
pažadėjo neimti pardavimo 
mokesčio, kas vėliau numu
šė spausdinimo kainą apie $ 
5.000. Kreipiausi papildomai 
į ALF, prašydamas trūksta
mų $ 10.000. AL Fondas su

dalyvauti visus, kas tik gali. 
Pirmininkas užsiminė taip 
jat apie adelaidiškiams rū- 

,pimą ir nesuprantamą Ade- 
aidės Bendruomenės visuo

tinio susirinkimo išneštos 
rezoliucijos netalpinimą 
’’Mūsų Pastogėje”. Pirmi
ninko paaiškinimas tuo rei
kalu buvo blankus ir neįtiki
nantis, nenorint priimti fak
to, kad reikalas eina ne apie 
rezoliucijos turinį, bet apie 
principą, kad didelės, veik
lios apylinkės gausaus (200 
žmonių) susirinkimo išneštai 
rezoliucijai nebuvo rasta 
vietos bendruomenės orga
ne.

Po pranešimo pirmininkui 
buvo pastatyti keli klausi
mai, bet, deja, į kai kuriuos 
patenkinamo atsakymo ne
buvo gauta. Susidarė įspū
dis, kad Kr. V-ba kai ku- 

<riams nemaloniems įvy
kiams ir netinkamam elge
siui bendruomenės tarpe 
užmerkia akis ir nori pato
giai išsipirkti teigimu, esą, ji 
nieko apie tai nežinanti. Su
sirinkusieji tokį atsakymą 
priėmė su ironišku šypsniu.

Apgailėtina buvo Kr. 
V-bos pirmininko tvirtas 
pareiškimas, kad sekančios 
Lietuvių Dienos po Canber- 
ros turės įvykti Sydnejuje. 
1986 metais L. Dienas no
rėtų rengti Adelaidė. Tais 
metais Pietų Australija 
švenčia 150 m. sukaktį ir to
dėl yra galimybės iš Jubilie
jaus fondo gauti L. Dienoms 
reikšmingą paramą. Toji 
parama eventualiai paleng
vintų iš kitur atvykstančių 
programos dalyvių finansi
nius įsipareigojimus. Reikia 
tikėti, kad busimoji Krašto 

tiko ir spaustuvė per mėnesį 
laiko išspausdino metraštį. 
Vieno egzemplioriaus išlei
dimas kainavo apie $ 33.00 ir 
tik dėka rėmėjų ir garbės 
prenumeratorių metraštis 
bus platinamas, imant po $ 
30.00 už egzempliorių.

Metraštį išleido Australi
jos Lietuvių Bendruomenė 
ir Australijos Lietuvių Fon
das. Redakcinė Komisija ti
kisi kad šis leidinys įamži
no lietuvių veiklos ir gyve
nimo dvidešimtmetį. Darbą 
užbaigus, dėkoju visiems 
metraščio redakcinės komi
sijos nariams, bendradar
biams, rėmėjams ir visiems, 
kurie kantriai metraščio pa
sirodymo laukė, rūpinosi ir 
ne kartą žodžiu padrąsino 
tęsti užsiimtą redagavimo 
darbą.

Viktoras Baltutis

žinios
Aną savaitę būdamas Ita

lijoje garsusis rusų filmų re
žisierius Andrei Tarkovsky 
Milane pasiprašė politinio 
pabėgėlio globos. Daugelis 
jo statytų filmų pasaulyje 
buvo pripažinti prie pačių 
geriausių, bet pastaruoju 
metu jo veikla sovietų vir
šūnių buvo gerokai apribota. 
Pasitraukimo metu jo žmona 
buvo kartu su juo, tik Rusi
joje palikęs jų 13 m. sūnus, 
kurį tikisi išgauti.

■ ***
Australijoje pastaruoju 

metu bedarbė vėl pakilo net 
9 % vietoje optimistinių 
statistikų, kad ji sparčiai 
krinta. Iš tikrųjų ne viskas 
taip realybėje yra, kaip 
skelbiama propagandoje.

***

Gyvenime, sakoma, du 
dalykai esą patys svarbiau
si: gera lova ir patogūs ba
tai. Mat, jis arba būna lovo
je, arba batuose!

Netiesa, kad išgėrus alko
holio žmogus sušyla. Šalta
me ore žmogus išgėręs alko
holio greičiau atšąla, nors 
gali jaustis sušilęs. Alkoho
lis išplečia kraujagyslių sie
neles kūno paviršiuje ir tuo 
pačiu lengviai ištrūksta vi
dinė šiluma. Pavyzdžiai pa
rodo, kad išgėrę greičiau 
mirtinai sušąla, gi tokiose 
pat atmosferinėse sąlygose 
negeriantieji išlieka gyvi.

Tarybos sesija į tai atkreips 
atitinkamą dėmesį.

Baigiant tenka padėkoti 
Adelaidės A-kės V-bai už 
Metraščio pristatymo 
surengimą, Kr. V-bos pirmi
ninkui V. Bukevičiui už atsk 
lankymą bei pranešimą 
Bendruomenės veiklos rei
kalais ir dar kartą Metraščio 
redakcinei komisijai už 2-ro
jo tomo paruošimą.

Adelaidiškis
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HOBART: A. Kantvilas, 57 
Strickland Ave., South 
Hobart, Tas. 7000

Tel. 236836

MELBOURNE: A. Bladze- 
vičius, 14 Clarinda St., 
Essendon Vic. 3040

Tel. 3376492

Tebeliko tik penki mėne
siai iki 13-jų Australijos 
Lietuvių Dienų. Organizaci
nis darbas Canberroje 
vyksta sparčiai ir turint 
omenyje kiek reikia pada
ryti, viskas eina sklandžiai. 
Tad, šiuo laiku atrodo, orga
nizatoriai bus pasiruošę — 
Na o kaip su dalyviais ir 
svečiais?

Tas klausimas negali būti 
atsakytas organizacinio ko
miteto, nes tai jau už mūsų 
kontrolės ribų. Kiek galima 
sužinoti iš įvairių šaltinių, 
kai kuriuose bendruomenės 
sluoksniuose, ypač pas jau
nimą ir vidurinėje kartoje, 
entuziazmas dalyvauti Lie
tuvių Dienose Canberroje 
yra didelis. Mes rangovai ti
kimės, kad visi bendruome
nės sluoksniai, nuo mažiau
sių vaikučių iki vyriausių 
pensininkų, dalyvaus šioje 
didingoje Australijos lietu
vių šventėje. Vistik, pasise
kimas šventės daug daugiau 
priklauso nuo dalyvių ūpo ir 
skaičiaus, negu nuo organi
zatorių darbštingumo.

Mes jūsų tikrai laukiame 
ir tikimės, kad visi Australi
jos lietuviai parems mūsų 
pastangas.

Kadangi laikas irgi spar
čiai bėga, noriu priminti vi
siems, kad rimtai reikia 
pradėti rūpintis apsigyveni
mo pasirūpinimu.

Deja iki šiol, užsisakymai 
apsigyvenimo vietų eina 
gana lėtai. Iki šiol, per apsi-

Jau pats laikas apsispręsti!

gyvenimo vadovę p. Reginą 
Klegerienę, užsiregistravę 
tik 127 asmenys. Pagal Aus
tralijos valstijas sąstatas 
yra: NSW 56, SA 38, Vic. 22, 
Tas. 11, Qld. 0, Wa 0. Viso 
127.

Priedu to, 'Melbourne 
choras užsisakė sau motelį 
savais keliais. Mūsų apšni- 
pinėjimas namuose rodo, 
kad iki šiol maždaug 150 gi
minių ir draugų bus priimti 
Canberros lietuvių savo na
muose. Taigi sprendžiama, 
kad jau galime laukti apie 
300 - 400 svečių. Žinoma tai 
nėra didelis skaičius. Nors 
laikas dar gana ankstyvas 
atsiminkite, kad LDC komi
teto gautos kainos ir sąlygos 
galioja tik tada jei nakvynė 
yra užsakyta iki spalio 1 d., o 
iki tos dienos vos virš dviejų 
mėnesių.

LDC komiteto atstovai 
visose didesnėse kolonijose, 
kurių sąrašas yra pakartoti
nai skelbiamas prie šio 
straipsnio, turi visas deta
les, kainas ir net žemėla
piukus visų apsigyvenimo 
vietovių. PASITEIRAUKI
TE IR UŽSISAKYKITE 
SAU VIETAS DABAR. Šis 
"prašymas yra ypatingai tai
komas žmonėms, kurie vyks 

Canberron grynai kai sve
čiai, nepriklausą organizaci
joms.

Žinoma, visas organizaci
jas irgi prašome kuo grei
čiau pranešti tų šakų vado
vams Canberroje numatytus 
skaičius dalyvių. Juo grei
čiau sužinosime, kas ir kiek 
atvažiuoja, tuo geriau galė
sime pasiruošti jus priimti.

Canberra Jūsų laukia!

Jūras Kovalskis 
Žinių ir Reklamos vedėjas

KELIAIS
Užsienio spauda skelbia, 

kad birželio pradžioje Sov. 
Sąjungoje buvo iškilęs bai
sus ciklonas, nusiaubęs gy
venamus plotus į šiaurės 
rytus apie 300 km nuo 
Maskvos. Padaryta didžiulių 
nuostolių ir spėjama žuvę 
apie 400 žmonių. Sovietų 
spauda apie tai tylėjo.

Kovoje dėl kandidatūros į 
Amerikos prezidentus rim
čiausias demokratų partijos 
kandidatas W. Mondale pa
siėmė talkon rinkiminėje 
kampanijoje moterį Geral-

LIETUVIŲ DIENŲ
CANBERROJE RENGIMO
KOMITETO ATSTOVAI

ADELAIDE
D. Dunda, 41 Cuthero Tce., 
Kensington Gardens SA 
5165 Tel. 319408

BRISBANE: E. Sagatys, 3 
Warmington St., Ashgrove, 
Qld. 4060 Tel. 383617

GEELONG A. Obeliūnas, 
58 Kilgour St. Geelong Vic. 
3220 Tel. 216426

SAKINIAIS
dine Ferraro kaip būsimą 
Amerikos viceprezidentę, 
tuo norėdamas ir moteris 
patraukti savo pusėn, Pe
reitą savaitę Mondale galu
tinai laimėjo demokratų 
partijos rinkimus į JAV 
prezidentus, nurungęs visus 
savo konkurentus. Lapkričio 
mėn. įvyks Amerikos prezi
dento rinkimai, kur stos 
rungtis respublikonų parti
jos kandidatas dabartinis 
prezidentas R. Reaganas ir 
demokratų W. Mondale.

PERTH: R. Valiukėnas, 19
Hamilton St., Bessendeam
WA6054 Tel. 2795425

SYDNEY: B. Barkus, 80 
Links Ave., Concord NSW 
2137 Tel. 733984

Tikriausiai jis skuba į Lietu
vių Dienas Canberron!

IŠDAVIMAS
Tęsinys

ALOYZAS BARONAS

Daug sunkiau negu tiks
liai šaudyti arba vienu 
kumščiu patiesti žmogų. Bet 
tada degiau kerštu, gi pro 
langelį, truputį išvesdami 
mane iš keršto ugnies, ma
tėsi batai. Dabar jie buvo 
atsukti tiesiai į rūsio duris. 
Matyt, durų pajudinimas 
juos atsuko. Sekundę gal
vojau lįsti į anglius, bet pa
jutau, kaip viršuj atsidarė 
durys. Viršum galvos ka
bančią lemputę atsukau, kad 
negalėtų uždegti šviesos, 
nes tamsa yra kaip apsiaus
tas. Ji ramina ir, kaip šar
vas, gina nuo kulkų. Kartais 
būna ir atvirkščiai, bet tada, 
kada arti mirtis, rodos, tam
soj lengviau ir mirti, kaip 
prietemoj geriau užmigt. Ir 
aš nebežinojau ką daryti. 
Buvau pagautas pačioj savo 
bėgimo pradžioj. Atsukau 
rūsio durų raktą ir bijojau 
pro jas šokti lauk, nes už 
durų stovėjo žmogus ir lau
kė. Daugiau laiko nebuvo 
galvoti. Nuo paskutinio 
laipto, atėjęs iš viršaus į rū
sį, nušoko žmogus, kairėj 
rankoj laikydamas elektrinę 
lemputę, o dešinėj - revol
verį. Aš žvilgtelėjau atgal, ir 
tam šviesos siauram ruože 
stovėdamas šūktelėjau.

— Stovėjo prieš mane Va
reikis, mano pažįstamas iš 
gimnazijos auksinių metų. 
Jis išėjo iš septintos klasės į 
kalėjimą. Prieš tai mes ne- 
buvųme draugai, bet juo la

biau nebuvom priešai. Kaip 
vėliau paaiškėjo, jis buvo 
susidėjęs su žmonėmis, ban
dančiais naujai perkurti pa
saulį, ir jiems pirmą gegužės 
pasitarnavo daugiau iš nuo
tykių negu iš idėjos, kuri 
tada dar ir jam pačiam ne
buvo pakankamai aiški. Ne
galiu nepastebėti, kad nea
pykanta mums, turtingesnių 
vaikams, jis dažnai degdavo 
ir mesdavo nevieną panie
kos žodį, bet jie vaikiškai 
draugystei netrukdė.Ir nuo 
to laiko jį tik pora kartų te
mačiau. Kai pirmą kartą jį 
sutikau viename alaus bare, 
įsivilkusįįnaujų šeimininkų 
atneštą uniformą, jis man 
mirktelėjo. Ką tai reiškė, 
nesupratau, bet atrodė, kad 
jis į visa tai žiūri nerimtai ir 
laikinai. Antrą kartą aš jį 
sutikau gatvėje ir prašiau 
kuo nors padėti sėdinčiam 
kalėjime mano tėvui. ’’Ma
žas aš čia viršininkas”, pa
sakė jis man tada, ’’bet ban
dysiu”. Tėvą kažkur išvežė, 
ir taip visa baigėsi. Ir dabar 
su revolveriu rankoje jis 
stovėjo prieš mane, tikriau 
už manęs, ir, tur būt, stebi si 
šituo susitikimu, nes nors jis 
ėjo į mano namus ir ieškojo 
manęs bet tam susitikimui 
jis nebuvo pasirengęs. Jis 
atėjo su kitais, kaip pagalbi
nis asmuo, perdaug nesigi
lindamas į visa tai, kas buvo 
daroma. Ir po sekundės toj 
sunkioj prieblandoj jis man 

ištarė: ’’Bėk”. Sekundę aš 
galvojau, kad sulauksiu šū
vio į nugarą, bet tai buvo tik 
sekundė. Aš stipriai ir pla
čiai patraukiau rūsio duris ir 
sisidūriau su šautuvu, kurį 
laikė rusas sargybinis. ”Aš 
tiek suprantu! Vadinas, 
bėk”, šaukė jis rusiškai. 
’’Jus visus iškart”, suktelėjo 
šautuvą į Vareikį, ’’Atgal 
abu”. Ir staiga krūptelėjau 
nuo šviesos ir garso. Ties 
manim griuvo šis svetimo 
krašto kareivis, ir šautuvas 
atsimušė į mano kojas. Dar 
vienas šūvis į gulintį. ’’Bėk, 
juk tu jį nušovei”, šūktelėjo 
prislėgtu balsu Vareikis, 
mostelėdamas rūkstančiu 
revolveriu. Aš peršokau per 
šautuvą ir per lavoną. Iš 
viršaus pasigirdo sunkiais 
batais apauti žingsniai, ir iš 
kitos namo pusės antro sar
gybinio skubėjimas. Aš klū
pojau agrastų krūmuose ir 
klampiam darže, o užpakaly 
šaudė Vareikis ir kiti, bet aš 
negirdėjau kulkų šnirpšti
mo. Vienos tyčia, kitos 
nepataikant, ėjo toli pro šalį 
smigdamos į žemę ir daik
tus. Ir vėliau aš sustojau 
vidurnakčio tyloj ant upės 
kranto, lyg išgirsti norėda
mas tuose Nemuno šlaituose 
daug kartų girdėtą lakštin
galos giedojimą. —

Pasakotojas sustojo. Gal 
jis galvojo apie vidurnakčio 
tylą. Dabar irgi buvo tvan
kiai tylus vidurnaktis, ir gal 
jis galvojo, kiek dienų stovi 
tarp tų dviejų naktų. O gal 
jis vaikščiojo Nemuno šlai
tais, į kuriuos jis buvo ne 
vejamas, bet pats atėjęs 

daug kartų pažiūrėti, kaip 
pluša, dažydamas medžių 
viršūnes, pavasaris. Aš sė
dėjau ir neliepiau pasakoti, 
nes laiko turėjome daug. 
Dieną ir naktį. Mums nebe
reikėjo bėgti, tik laukti, o 
laukti mes buvome išmokę 
kantriai.

— Širdis plakė pasiutusiai 
stipriai, bet aš nejutau nuo
vargio, — vėl pradėjo jis. — 
Ne, aš jaučiau tik nenusako
mą norą bėgti. Man rodėsi, 
kad aš stoviu ugnyje ar ant 
didelio griūvančio kranto. 
Už Nemuno miegojo miškas. 
Į mažą valtelę įsiverčiau ak
menį, prie kurio ji buvo pri
rakinta, ir pagaliu irkluoda
mas persikasiau. Buvo tamsi 
naktis ir labai retai mėnulis 
tepajėgdavo įplėšti debesis. 
Vėliau labai paprasta. Per 
pora dienų aš pasiekiau vie
no pažįstamo ūkį. Juk aš bu
vau užmušęs žmogų, Aš ži
nojau, kad teturiu tik du 
pasirinkimus — pabėgti 
arba mirti. Lindėdamas 
tvarte, turėjau pakankamai 
laiko tai apgalvoti. Aš Va
reikių! buvau dėkingas už 
tariamai esamą laisvę, nors 
jau taip paprasta. Vareikis 
ne vien bijojo. Jis ir abejojo 
daugeliu dalykų ir sakėsi 
dažnai tikįs savo idėjų per
gale, nes senojo pasaulio, 

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

klampojančio po neryžtumą, 
ateis bausti diktatūra. Mes 
ginčijomės, aš erzinausi ir 
pykau, bet argi aš galėjau 
pranešti policijai? Tikriau
siai nevienas sakys, kad aš 
išdaviau tėvynę. Aš nuta
riau, kad virš tėvynės yra 
žmogus. Aš nenorėjau nusi
žengti žmoniškumui, nes tai 
būtų buvę metimas į jį ak
meniu po to, kai jis į mane 
metė duona. Aš galvojau, 
kad mano kraštas, tik būda
mas laisvas, gali siekti dide
lio gėrio. Jis galvoja kitaip. 
Mes galvojame, kad reikia 
sunaikinti tokius, kaip jis, ir 
ateis palaima į žemę rami, 
kai sekmadienio pavakarys. 
Jis galvoja, kad reikia to
kius, kaip mes, iškarti — ir 
bus pasauly rojus. Jis turi 
savo idėjas ir tikslą ir vis- 
tiek joms nusižengė, gelbė
damas mane, užmušdamas, 
pasakyčiau, net savo idėjos 
draugą, nes jam buvo pasi
rinkimas tarp dviejų žmo
nių, ir jis pasirinko tą, kurį 
seniau pažino. Taigi, aš nie
ko negalėjau daryti, bet tai 
padarė kiti. Nežiūrint, kad 
jis tebuvo tik pora savaičių 
šiame krašte, jį kažkas paži
no, ir atvijo tas pažinimas 
pas mane.

Bus daugiau
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janulaitis

Mielas Redaktoriau,
Šį kartą noriu pakviesti 

Jus pasižvalgyti mūsų kolo
nijos lietuviškajame kampe
lyje — Daytona Beach ir 
apylinkėse, Floridoje. Dabar 
pati vasara. Gal ne karštoka. 
Temperatūra pasiekia jau 90 
laipsnių F. Bet vakarais 
duoda atsikvėpti. Daug vė
siau. Mus visada gaivina di
dysis Atlantas, su savo am
žinai dainuojančia daina.

Čia būtų smagu, neabejo
ju, ir Australijos lietuviams 
paviešėti, tuo labiau, kad 
nepaprastai gražus
Atlantas.

Nemanykite, kad čia 
pensininkai gyvena niekuo 
nesirūpindami. Mūsų kolo
nija, palyginus, nėra per 
gausi lietuviais. Gal iki tre- 
jetos šimtų ir sugraibytume. 
Tačiau gyvastingumu ji gal 
net ir didesnes kolonijas ki
tuose miestuose pralenktų.

Turime savą klubą, tik 
neturime patalpų.

Paskutinis subangavimas 
buvo birželio 10 d. minint 
Baisiojo Birželio - didžiuo
sius išvežimus ir lietuvių 
tautos dramą. Birželinių 
įvykių minėjimas buvo su
ruoštas tikrai nuostabiai ge
rai. Programa atitiko šių 
baisiųjų išgyvenimų nuotai
kom ir tokios geros progra
mos galėtų pavydėti ir di
džiosios kolonijos.

Minėjimas pradėtas Tai
kos Karalaičio katalikų baž
nyčioje Ormond Beach. Šv. 
Mišias atnašavo šios koloni- 
i'os nuolatinis gyventojas, 
:un. Dr. Kazimieras Ruibys. 

Kai susikalbėt nemokam...

Šį kartą pasiguosiu. — Kai galvoju, 
aš net mintis imu ir sueiliuoju. 
Turiu jau tokį blogą įpratimą. 
Pašnekesyje irgi gaudai dažnai rimą, 
tai sakinių prasmė — tuščiai pro ausį! 
Net kartais nežinau, ką sako kas, ko klausia.

Anądien sutikau mieste tautietį.
Kaip visada, sustojome pasikalbėti.
Jis, pasisveikinęs, ir tarė: ’’Kas gi naujo?” 
’’Čia tiktų” — jam aš atsakiau — ”be kraujo.” 
Tautietis atsiprašė — nenugirdęs.
Nudžiugus, klyktelėjau: stiprios virvės!
”Ak taip,” — jis pažvairavo. — ’’Vynas, ar alutis?” 
Vis pagal pasaką, sakau, varlė taip pūtės...
”Na iš tiesų!” — tautietis apsidairė 
ir, atsisveikinęs, nudūlino skubiai į kairę.

Užbėgo pas mane pavakarėj kaimynė:
’’Vėl druskos pritrūkau. Tikra kankynė, 
kai krautuvės toli. Beje, girdėjai...” 
Linksmai jai atsakiau: petruškas sėja.
’’Kur, kas? — nustebo ji. — ’’Nepastebėjau nieko." 
Gal, pagalvojau garsiai, meškeriot be slieko?
’’Vai Jackau!” — ji sušuko. — ’’Kas tau pasidarė.” 
Aš tik nusijuokiau: iš rojaus varė.
’’Menki juokai,” — kaimynė rauna plaukus. — 
”Oi bėk pas daktarą, ilgai nelaukus.
Liūdnai tau pasibaigs. Namo man laikas...” 
Jai tarpduryj dar užmečiau: kaip tu išpaikus.

Nereikia tad stebėtis, kad geriausias draugas, 
piane pamatęs, tuoj iš kelio traukias.
Ir aiškintis nėra prasmės, neapsimoka, 
nes nuomonė tvirta kiekvieno šiais laikais

(ir vis kitokia).
Julija 

________________________ i

Pamoksle trumpai prisiminė 
tautos kančios kelią ir su
dėtas aukas už Lietuvos 
laisvę.

Šias pamaldas žymiai 
praturtino ir suteikė iškil
mingumo bei susikaupimo 
muz. Antano Skridulio 
vadovaujamas meno mėgėjų 
vienetas - ansamblis, pagie
dojęs keletą gražiai harmo
nizuotų ir patriotinės dva
sios giesmių. Šį ansamblį 
sudaro 6 moterys ir 4 vyrai, 
jų balsinė medžiaga stipri ir 
geras pasiruošimas.

Po pamaldų tos parapijos 
salėje įvyko minėjimo 
antroji dalis.

Jautrų įvadinį žodį tarė 
klubo valdybos pirmininkė 
Dalia Mackialienė, kuri 
drauge su sol. Juoze Daugė
liene ir dail. Juozu Sodaičiu 
atliko dedikaciją, skirtą pri
siminti nužudytiesiems, iš
vežtiesiems, partizanams ir 
tautos kanldniams. Dedika
ciją atliko su giliau įsijauti
mu ir paliko neužmirštamą 
įspūdį.

Pagrindinį žodį tarė šio 
laiškučio autorius. Trumpai 
tariant žodyje buvo sugrįžta 
į lietuvių tautos didžiąją 
dramą, kančias ir mirties bei 
nepalaužiamos kovos kelią. 
Aptarta lietuvių tautos lai
kysena iki šios dienos.

Pabaigoje pasiro
dė vėl meno mėgėjų viene
tas su gražių, dienos progai 
"pritaikytų dainų pyne. Mi
nėjimas baigtas tautos him
nu.

Mielas Redaktoriau, 
šiame laiške nesileidžiu į 

visas smulkmenas, neišvar
dinu dainuotų dainų ir gie
dotų giesmių. Tik norėjau 
pasidalinti pačia šios koloni
jos lietuvių nuotaika ir 
ryžtu. Tai liudija, kad ir ma
žesnėse lietuviškose salelėse 
gali sužėrėti kultūrinio gy
venimo apraiškos, jeigu tam 
turime noro ir ryžto.

Mūsų kolonija, ačiū Die
vui, tokio ryžto turi. Tuo la
biau, kad susilaukta tokių 
puikių kultūrininkų ir meni
ninkų - kaip klubo pirminin
kė Dalila Mackielienė, solis
tė Juoze Daugėlienė, dail. 
Juozas Sodaitis, spaudos 
aktyvūs darbininkai - Jonas 
Daugėla, Andrius Mironas, 
muzikas Antanas Skridulis, 
turįs kantrybės vistik pa
ruošti meno mėgėjų vienetą 
atlikti geras programas.

Turime ir nuolatines lie

Laiškai Redakcijai
APIE AČIŪ

Gerb. Redaktoriau,
Jau nuo seniai Mūsų 

Pastogėje skaitau kažkaip 
juokingas padėkas ; ’’skau
tiškas ačių, šauliškas ačiū, 
sportiškas ačiū” ir t.t. Ar 
dėkingumas nėra bendra 
žmogiška išraiška už pagal
bą kitam, organizacijai, 
įstaigai ir pan. Koks skirtu
mas už patarnavimą sakyti 
asmeniškai ’’ačiū” arba 
organizaciškai ’’ačiū”. Padė
ka lieka padėka, ar ją išreik- 
ši asmeniškai, ar organizaci
jų vardu, gal būt tik tiek, 
kad įpinamas organizacijos 
vardas.

Kitų akimis gal čia nieko 
ypatingo, bet vis tik tokie 
išsireiškimai gal he vienam 
sukelia savotiško neskanu- 
mo. Hitleriui atėjus irgi 
buvo panašiai įvesta ”Deut- 
scher Gruss” arba ”Deu- 
tscher Dank” Vokietijoje, iš 
kur pas mus greičiausiai ir 
atėjo ’’Lietuviškas ačiū”, 
’’Lietuviški sveikinimai” 
tarsi kitokia padėkavonė ar 
sveikinimai būtų žemesnės 
rūšies. Ir šiandie net išeivi
joje kiti pasigauna sakydami 
skautiškas ačiū”, ’’šauliški 

sveikinimai” ir t.t. Ar nuo to 
padėka ar sveikinimas pasi
daro reikšmingesnis?

J.Vabalėlis

LAIŠKAS IŠ ADELAIDĖS

Gerb. Pone Redaktoriau,
Išgyvenus apie 54 metus 

Sydney ir dabar atsiradus 
Adelaidės padangėje neste
bėtina kad iš karto pajutau 
tam tikrą gyvenimo ’’trau
mą”. Juk Sydney palikau ne 
tik šeimos dalį bet ir daugy
bę mielų artimų savo tautie
čių, su kuriais teko ilgus 
metus bendrauti, kartu per
gyventi, sielvartauti. Gyve
nimas ne visad klojasi, kaip 
norėtum ir su tuo reik su
tikti, o prisiminimai nebus 
išdildomi.

Adelaidėje džiaugiuos 
šeimos globoje, bet praėjus 
kiek laiko pasigedus savo 
tautiečių: kaip ’’naujokė” 
pradėjau žvalgytis savų. 
Susiradau žinomų anksty
vesnių prietelių ir įgijau 
naujų. Visur radau tikrą 
nuoširdų lietuvišką šiltumą. 
Pagalvojau: argi būtų tai 
įmanoma, jei neturėtume 
lietuviškos bendruomenės, 
ar sueitum savus tautiečius 
atsiradus naujon vieton. Tai 
ir yra bendruomenė, jun
gianti mus visus į vieną 

. šeimą.
Teko išgirsti kaž kokių 

nesklandumų net ir nuomo

tuviams pamaldas. Jos 
vyksta kiekvieną mėnesio 
antrąjį sekmadienį Taikos 
Karalaičio katalikų bažny
čioje. Pamaldas laiko kun. 
Dr. Kazimieras Ruibys. Po 
pamaldų klubo valdybos 
pastangomis salėje įvyksta 
pasisvečiavimas, kavutėir 
užkandžiai. Tai gražus 
socialinis pabendravimas, 
duodąs progos glaudesniam 
šios kolonijos lietuvių susi
gyvenimui.

Rudenį ruošiamas tautos 
šventės minėjimas, Šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties minėjimas ir 
'numatomas kalėdinis pobū
vis.

Šia proga, mielas Redak
toriau, norėčiau pažymėti, 
kad be oficialių renginių, 
šios kolonijos lietuviai nuos
tabiai gražiai bendradar- 

nių skirtumų. Gaila! Nuo
monių skirtumas gal kartais 
mus teigiamai pagyvina bet 
dažniausiai sudrumščia 
mūsų bendruomenės 
gyvenimą nieko gero 
neduodant.

Atsižvelgus į neseniai 
įvykusį A.L.B. Krašto Ta
rybos narių rinkimo susirin
kimą Adelaidėje dalyvavo 
virš 100 asmenų. Tai geros 
viltys ateičiai.

Tai mano asmeniška nuo
monė, kuriai rūpi mūsų 
bendruomenės solidarumas, 
santaika ir gerovė.

Jūsų

Ona Baužienė

PASISEKUSI ŠAULIŲ 
ŠVENTĖ MELBOURNE

Šauliai savo metinę šven
tę sujungė su šokių baliumi 
ir neapsivylė, nes svečių 
buvo gera šimtinė jų tarpe 
matėsi Melbourno Apylin
kės Valdybos pirm. Dr. J. 
Kunca su žmona, D.L.K. 
Vytenio šaulių kuopos kape
lionas kun. P. Vaseris, Tė
viškės Aidų redaktorius Dr. 
kun. P. Dauknys, Karių Ve
teranų skyriaus pirm. V. 
Bosikis, A.L.J.S. pirm. B. 
Prašmutaitė ir Latvių Va
nagai, visiems už atsilanky
mą šauliškas ačiū.

Šauliai pasikvietė lietuvių 
jaunimo kapelą vadovauja
mą Dr. A. Pranckūno, kurią 
sudaro T. Baltutis, D. Kes- 
minas, A. Karazija, P. Aras 
ir vadovas A. Pranskūnas. 
Neatsiliko ir mūsų daininin
kės pritardamos muzikai 
lietuviškom dainom, tai V. 
Bruožytė, B. Kymantienė ir 
L. Čižauskaitė.

Ši jaunimo grupė verta 
šauliškos pagarbos ir tiki
mės, kad ateityje jų muzika 
ir dainomis tankiau žavėsi- 
mės. Atrodo visi svečiai 
buvo patenkinti savo jauni
mo talentais, o talentų jiems 
netrūksta, tik reikia juos 
kviesti ir remti. Šaulių kuo
ja atsidėkodama, pusę ba- 
iaus pelno paskyrė Jaunimo 
kongreso sąskaitai Talkoje, 
kadangi šauliai skelbė iš 

anksto, kad pusę pelno 
skiria jaunimui, geraširdžių 
aukotojų atsirado gana 
daug. Loterijai fantus auko
jo: V. Šukevičius 4 fantus, J. 
Kvietelaitis 1 fantą, A. Bei- 
noris 1, J. Zonius 1, O. Szen- 
timrey 1, A. Gajauskienė 2 
ir Z. Augaitis 2. Taip pat po
nios gausiai aukojo pyragus: 
Gylienė 2, Sidabrienė 2, 
Lipkevičienė 4, Zonienė 1. 

biauja ar bendrauja ir savo 
tarpe. Štai birželis - daugelio 
šventųjų — Antanų, Jonų, 
Petrų, Povilų, Vladų. Joni
nių mėnuo. O kurgi tau, juk 
turime tų šventųjų tikrai 
nemažai. Tad ir šios koloni
jos lietuviai šias vardines 
įspūdingai šventė. Daltonoje 
sveikinome Antaną Kašubą, 
Antaną Sprindį, Antaną 
Skridulį Angeles ir Antano 
Kašubų svetinguose na
muose. Puikios p. Angelės 
paruoštos vaišės. Svečių di
delis būrys. Štai ir Antaną 
Kalvaitį pasveikinti sugūžė
jo kaimynai, artimieji, prie- 
teliai. Puikiai įsikūrę nau
juose namuose. Meno mėgė
jų vienetas sveikino savo 

'Vadovą Antaną Skridulį jo 
namuose. O Joninės! Pas 
Joną Šileikį net keturi Jonai 
- pats šeimininkas Jonas Ši
leikis, žurnalistas Jonas 
Daugėla, arch. Jonas Le- 
peška, Jonas Kapčius. Ir čia 
tiek daug svečių Jonų gyve
nimo palydovės suruošė 
vaišes. Puikiausia visų nuo
taika. Čia ne vien tik taures 
kilnojame, bet besivaišinda- 
mi žarstome ir lietuviškojo 
gyvenimo apraiškas, viso
keriopas problemas, kurių 
dalimi esame ir mes patys.

Netikėsite, į tokias var
dines susirenka mielų 
svetelių tarp 30-70 žmonių. 
O progų, kaip minėjau, ne
stokojame. Gal ir gerai, kad 
paįvairinamas pensininko 
gyvenimas ir tokio asme
niško pobūdžio susibūri
mais.

Mielas Redaktoriau, tikiu, 
dabar MP skaitytojai susi
darys vaizdą ir apie pensi
ninkų gyvenimą Floridoje, 
kad ir nedidelėje kolonijoje. 
Tokiose aplinkybėse gyven
dami, nepamirštame ir mūsų 
didžiųjų uždavinių - skaito
me spaudą, paremiame už
mojus kitų darbininkų ir 
kiek įmanoma, visur atlie
kame savo tautinę pareigą, 
prisidėdami prie lietuvybės 
išlaikymo.

O dabar pakuojuosi daik
tus ir keliame sparnus Cle- 
velando link, į Spetintąją 
Tautinių šokių šventę, apie 
kurią, sugrįžęs su Jumis 
pasidalinsiu išgyvenimais. 
Sveikinimai Australijos lie
tuviams.

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis

Turime savą klubą, tik 
neturime patalpų. Tačiau 
Klubo valdyba, vadovauja
ma veikliosios kultūrininkės 
ir aktorės Dalilos Mackialie- 
nės dažnai sujudina šios ko
lonijos kultūrinius vandenis. 
Ir tai stipriomis bangomis.

Buvo aukotojų ir pinigais:. 
V. Bosikis $ 10, S. Lipčius $ 
10, J. Kvietelaitis $ 10 ir P. 
Šaulys $ 20. Visiems auko
tojams šauliškas ačiū.

Loteriją pravedė J. Jur
gelaitis. Pertraukos metu 
kuopos pirm. V. Pleškūnas 
kalbėjo apie šaulių veiklą ir 
siekius, pirmininkas kvietęs 
remti jaunimą moraliai ir 
materialiai, nes jaunimas tai 
mūsų ateitis ir lietuvių eg
zistencijos tęstinumas Aus
tralijoje. Virtuvės darbams 
vadovavo moterų sekcijos 
vadovė Emma Lipčienė, jos 
padėjėjos p.p. Jurgelaitienė, 
Gylienė, Sidabrienė, Šuke- 
vičienė, p. Ribačiauskas, Ri- 
bačiauskienė ir Baumilas. 
Virtuvės darbuotojams šir
dingas šauliškas ačiū. Vi
siems atsilankiusiems ir pa- 
rėmusiems šaulius ir jauni
mą šauliškas ačiū.

K. Prašmutas
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Australijos Lietuvių Fondo reikalu
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau,

Mūsų Pastogės vedamasis 
(Nr. 24, 26/6) antrašte Apie 
Fondus, trumpai palietęs 
Amerikoje ir Kanadoje vei
kiančius lietuvių fondus, 
daugiausia vietos skiria 
Australijos Lietuvių Fondui. 
Pagrindinė vedamojo mintis 
ir iš jos išplaukianti A.L. 
Fondo kritika yra ta, kad 
Fondas kaupdamas pagrin
dinį kapitalą ir tik palūkanas 
naudodamas kultūrinei 
veiklai paremti, neatlieka 
jam skirtos užduoties mūsų 
bendruomenei. Ten rašoma: 
"Turime Fondą su pinigais, 
bet ar tas Fondas tarnauja 
lietuvybės išlaikymui ir pa
laikymui?” Kad Fondą turi
me su pinigais, reikėtų tik 
džiaugtis, Fondas be pinigų 
nebebūtų Fondas. Jeigu 
mūsų Fonde sutelktas kapi
talas šiandien jau siekia arti 
šimto tūkstančių dolerių, tai 
irgi reikėtų džiaugtis ir dė
koti tiems Australijos lietu
viams, kurie aukomis ir pa
likimais A.L. Fondą pastatė 
ant tvirto pagrindo. (A.L. 
Fondo statutas nevaržo 
Fondo lėšų naudojimo. Fon
do valdyba .naudodama tik
tai palūkanas. vadovaujasi 
Fondo narių'' susirinkimo 
nutarimu). Ar Fondas tar
nauja lietuvybės išlaikymui 
ir palaikymui? Manyčiau, 
kad tiems bendruomenės 
nariams, kurie seka Fondo 
veiklą, tokių abejonių nega
lėtų kilti. Knygų leidimui, 
lituanistiniam švietimui, 
jaunimo organizacijoms, 
chorams, tautinių šokių 
grupėms, bibliotekoms ir 
kitiems kultūriniams dar
bams paremti ligi š.m. liepos 
vidurio A.L. Fondas yra 
skyręs virš $ 55.000, o ne

Adelaidinės pabiros
Ramovėnai savo metinę 

šventę atšventė birželio 3 d., 
sekmadienį. Pamaldos buvo 
laikomos už mirusius ramo- 
vėnus. Lietuvių Namuose, 
prie gražiai papuoštų stalų, 
susėdo ramovėnai ir jų sve
čiai. Kun. S. Gaidelis palai
mino stalą, o Adelaidės Lie
tuvių Sąjungos V-bos pirm. 
P. Bielskis pasveikino jų 
metinės šventės proga. 
’’Nemuno Dukros” ir Ramo- 
vėnų choras gražiomis dai
nomis palinksmino susirin
kusius, kartu įjungdamas 
visus dalyvius. Buvo 
pasveikinti brandaus am
žiaus sukakties proga keturi 
ramovėnai: V. Petrėnas, S. 
Dainius, B. Straukas ir B. 
Masionis.

Ramovėnai yra viena iš 
veikliausių Adelaidės lietu
vių organizacijų, ypač val
dybai vadovaujant Vytautui 
Vosyliui.

Gaila, kad atskilęs šaulių 
būrelis neišvysto jokios 
pozityvios veiklos.

* * *
Žilvino tautinių šokių 

grupė, naujo vadovo V. 
Strauko vadovaujama, 
smarkiai dirba ir šį mėnesį 
turėjo net tris pasirodymus.

Sportininkų joninių balius 
pralenkė savo gausiu daly
vių skaičiumi visus iki šiolei 
balius. Lietuvių Namų salė 
ir visos kertės buvo užpil
dytos Jonų, Petrų, Povilų, 

’’vieną kitą tūkstantėlį”, 
kaip kad vedamajame sako
ma. Ar jaučiamas A.L. Fon
do įnašas mūsų bendruome
nės kultūrinėje veikloje? 
Kaip į tokį klausimą atsa
kyti? Tur būt nerasime ob
jektyvaus ir apčiuopiamo 
mato kultūrinei veiklai iš
matuoti. Kaip įvertinsi cho
rų koncertines keliones po 
lietuvių kolonijas, ar jauni
mo atstovų dalyvavimą 
kongresuose? Kiek verta 
lietuvybės išlaikymui ski
riama premija mokiniui už 
gerą lietuvių kalbos pažymį, 
arba premija jaunosios kar
tos atstovui už lietuvišką 
veiklą? Kaip reikėtų vertinti 
A.L. Fondo Antano Krauso 
vardo šaltinių biblioteką, 
kuri jau yra sutelkusi daug 
vertingų leidinių ir vis tur
tėja? Ligi šiol daugiausia pi
nigų išleista įvairiems leidi
niams. Didesnėmis ar ma
žesnėmis sumomis A.L. 
Fondas yra prisidėjęs prie 
šių knygų išleidimo: Prof. J. 
Marvan ’’Modern Lithu
anian Declension", skautų 
’’Džiugo” Tunto dainorėlis, 
du leidiniai Vilniaus Univer
siteto 400 metų jubiliejui at
žymėti, ’’Lietuviai Sporti
ninkai Australijoje”, Mel
bourne Parapijos Savaitga
lio Mokyklos 23 metų jubi
liejinis leidinys, Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės 
Kronika, A.P. Taškūno 
’’University Policy Making 
in Australia and Lithuania, 
Kun. Dr. Pr. Dauknio ’’The 
Resistance of the Catholic 
Church in Lithuania Against 
Religious Persecution” ir 
Australijos Lietuvių Met
raštis. Vien tik metraščio iš
leidimas A.L. Fondui atsiėjo 
$ 18.000. Pristatydamas

Antanų ir visų kitų, kurie 
nepabūgę drėgno ir šalto oro 
pajudėjo iš namų. Orkestrui 
taktą davė Jonas Lėlys. 
Daug mišraus jaunimo ir 
daug nematytų veidų.

♦ * *

Adelaidės tautiečiai susi
rinkę liepos 1 d. išrinko ”de- 
putatus’^ į ALB Tarybą. Su
sirinkime dalyvavo 104 bal
są turį nariai. Susirinkimą, 
pravedė ALB Apylinkės 
V-bos pirm. V. Straukas. 
Pirmininkaujantis neleido 
jokių diskusijų ir vietoj pa
kalbėjus apie apylinkės rei
kalus, laukiant rinkimų re
zultatų, paskelbė pertrauką. 
Gaila neišnaudojo laiko, nes 
susirenkame tiktai porą 
kartų metuose.

♦ ♦ ♦

Kun. A. Spurgis dalyvavo 
Marijonų kongregacijoje 
Romoje, kur buvo svarstomi 
ir aptariami marijonų veik
los ir darbo reikalai. Jį Ade
laidėje pavadavo kun. S. 
Gaidelis ir kun. P. Vaseris. 
Grįžus kun. A. Spurgiui, bū
relis parapijiečių susirinkę jį 
pasveikino ir ta pačia proga 
padėkojo kun. P. Vaseriui už 
pavadavimą. Kun. A. Spur
gis papasakojo apie marijo
nų suvažiavimą ir užtikrino, 
kad marijonai mūsų parapi
jos neapleis ir toliau rūpin
sis, kad turėtume lietuvį 
kunigą, kuris teiktų lietuvių 
kalba religinius patarnavi

metraštį bendruomenei 
ALB Krašto Valdybos pir
mininkas V. Bukevičius taip 
pasisako: "Išleidimas tokios 
monumentalinės knygos 
būtų neįmanomas be finan
sinės paramos Australijos 
Lietuvių Fondo.” (M.P. Nr. 
26)..

Toliau tame vedamajame 
kalbama apie jaunimą — 
jaunimo stovyklas, tautinių 
šokių šventę, Vasario 16

PASAULINE OLIMPIJADA

Iš 145 valstybių sporti
ninkai suskrido vedami vie
no tikslo laimėti savo pasi
rinktoje sporto šakoje. 
Puošni žaidynių arena Los 
Angeles Memorial Coliseum. 
Tūkstančiai jaunų vyrų ir 
moterų su savo kraštų vė
liavom įžygiuos į Olimpiados 
atidarymo iškilmingą 
paradą. Jų tarpe nebus So
vietų Rusijos ir jos 14 sate
litinių kraštų sportininkų.

Olimpiados šeimininkai 
amerikiečiai stovi prie gar
bės ir prestižo lenktynių ri
bos. Ar jiems pavyks įspū
dingiau pravesti šią Olimpi
adą, palyginus su prieš tai 
įvykusia Maskvoje.

Per uždarymo iškilmes 
Maskvoje rusų Olimpiados 
simbolis meškiukas Miša 
pakilo į erdves ir dingo. Ti
kintieji darė prielaidą - pa
kilo į dangų, kai žinant, kad 
Sovietų Rusijoje nėra tikė
jimo laisvės, meškiukas kaip 
krašto simbolis negalėjo ten 
rasti vietos.

Amerikiečiai buvo 
pramatę per Olimpiados ati
darymą Mišą nuleisti iš erd
vių į Memorial Coliseum, 
kur ji būtų pasitikta Ameri
kos erelio Sam. Šios idėjos 
teko atsisakyti nedalyvau
jant rusų sportininkams.

Nuogastavimas dėl spor
tininkų saugumo, supran
tama, politinis pretekstas. 
'Dešimt tūkstančių policijos 
paskirtų vyrų saugos spor
tininkų apsigyvenimo 
kaimą. Nė vienas iš jų nene
šios ginklo būdamas sporti
ninkų apgyvendinimo ribo
se. Kita dešimtis tūkstančių, 
daugumoje savanorių, kiek
vienas vilkįs specialiais rū
bais, aptarnaus atidarymo ir 
uždarymo iškilmes. Septy
ni šimtai šokėjų, trys šimtai 
vien plakatų nešėjų, vienas 
tūkstantis choristų. Iškil
mingoje vietoje įrengta vie
ta Amerikos prezidentui, 
apgaubta kulkų nepralei
džiamu stiklu.

mus. Kun. P. Vaseris pasi
džiaugė adelaidiškių svetin
gumu ir vaišingumu, ir pa
žadėjo visuomet mielai pa
tarnauti.

♦ ♦ ♦

Vienas adelaidiškis skun
dėsi, kad ALB Metraštis 
Adelaidės lietuviams vė
liausiai pristatomas. Juk 
adelaidiškių pastangomis 
(redaktoriai adelaidiškiai) 
metraštis išleistas, todėl 
privalėjo pirmiausia Adelai
dėje būti pristatytas. Nėra 
teisybės!

Vibaltis

gimnaziją ir suponuojama, 
kad Fondas, užuot laikęs pi
nigus banke, organizuotų 
jaunimui stovyklas, siųstų
tautinių šokių šokėjus į 
Ameriką ir mokinius į Vasa
rio 16 gimnaziją. Atrodytų, 
kad Fondas lyg ir nesirūpina 
jaunimu. Priešingai, jauni
mo reikalai Fondui visada 
rūpėjo ir rūpi. Apie tai pats 
jaunimas galėtų pasisakyti. 
Berods, dar nebuvo atsitiki
mo, kad Fondo valdyba būtų 
atsisakiusi jaunimą paremti. 
Fondas remia tautinių šo
kių grupes, remia ir Vasario 
16 gimnaziją lankančius.

Man atrodo, kad kalbant

Sam, the Los Angeles 
Games mascot.

Milijonai seks Olimpiados 
eigą kartu ir mes šį kartą 
dar neturėdami žinių, kiek 
joje dalyvaus lietuvių kilmės 
sportininkų iš laisvojo pa
saulio.
AUSTRALIJOS-

DALYVIAI

Bendras Australijos spor
tininkų, dalyvaujančių 
Olimpiadoje, skaičius yra 
244. Mūsų pamėgtoje sporto 
šakoje krepšinyje Australiją 
reprezentuos vyrų ir moterų 
komandos. Vyrų vienetas, 
prieš vykdami į Los Ange
les, dalyvavo pasiruošimo 
turnyre Kanadoje. Iš ket
vertų runtynių laimėjo tik 
vienas. Kanada - Australija 
93-82, Jugoslavija 85-64, 
Australija - Italija 97-89, 
Italija - Australija 102-83. 
Australijos treneris Lindsay 
Gaze gerai' žinomas lietuvių 
krepšininkams, paskutinių 
rungtynių aukštu rezultatu 
pralaimėjimą pateisina, 
duodamas progos visiems 
komandos žaidėjams daly
vauti žaidime. Tenka paste
bėti, kad vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinėse nebesi
mato nė vieno ateivio pa
vardės.

Australijos viltys laimėti 
aukso medalių pramatoma 
plaukime ir hockey sporto 
šakose. Individualiai popu
liariausias Australijos atle
tas laikomas ilgų distancijų 
bėgikas Robert de Castella.

Jau teko įkliūti į Ameri
kos greito važiavimo pasek
mes. Australijos kontingen
to vadovas B. Hoffman, 
vykdamas iš aerodromo į 
apgyvendinimo kaimą, pa
teko į mašinų katastrofą. 
Vairuota mašina sudaužyta 
nepataisomai, kai jis liko 
nesužalotas. 

apie AL Fondą, vieno pag
rindinio klausimo mums vis 
dar nepavyksta perprasti, 
būtent — kad A.L. Fondas 
nevadojauja kultūrinėms 
organizacijoms ir švietimo 
institucijoms, įskaitant ir 
jaunimo organizacijas. Kul
tūrinė veikla, lituanistinis 
švietimas bei tų darbo sričių 
planavimas įeina A.L. 
Bendruomenės ir joje besi
reiškiančių sambūrių prog
ramą (ALB statutas p.p. 60 
ir 69). Fondas buvo įsteigtas 
būti kultūrinės veiklos ska
tintojų ir rėmėju. Amerikoje 
ir Kanadoje dėl darbo pasi
skirstymo tokių neaiškumų 
nekyla. Tų kraštų lietuvių 
fondai patys kultūrinei 
veiklai nevadovauja. Tas 
reikalas paliktas Kultūros 
Tarybai, Švietimo Komisijai 
Lituanistiniam Institutui, 
Jaunimo Sąjungai. Reikia 
laukti, kad ir mes su laiku 
išsiaiškinsim, kam ir kokia 
darbo sritis priklauso.

Su pagarba

J. Meiliūnas snr.

REDAKCIJOS PRIERA
ŠAS. Nuoširdžiai dėkojame 
už labai išsamų informacini 
laišką Australijos Lietuvių 
Fondo reikalu. Iki šiolei 
spaudoje išskyrus A.L. 
Fondui aukotojų pagarsini
mus apie ALF veiklą ir at- 
siekimus buvo labai šykš
čiai, o dažniausiai nieko ne
informuojama. Net ir tiems 
patiems aukotojams ne vie
nam kildavo abejonių, kokia 
Fondo padėtis, jo vaidmuo 
mūsų bendruomenėje ir t.t. 
Va, šitokių informacijų, kaip 
kad p. J. Meiliūno aukščiau 
skelbtas laiškas, bendruo
menės nariąi ir ALF auko
tojai nuolat pasigenda. Gali
me džiaugtis, kad minėtu 
vedamuoju redakcijai 
pavyko ’’mešką išvilioti iš 
miško”. Nuoširdžiai dėkoja
me p. Meiliūnui už malonų 
dėmesį ir brandžią informa
ciją. Tokie paaiškinimai pa
tenkina skaitytojus ir ypač 
naudingi pačiam A.L. 
Fondui. Red.

BANDYMAI PAKEISTI 
OLIMPINIUS

NUOSTATUS

Tarptautinio Olimpiados 
Komiteto prezidentas Juan 
Antonio Samaranch pirmoje 
spaudos konferencijoje at
vykus į Los Angeles pareiš
kė, kad bus dedama pastan
gų pakeisti Olimpiados tai
sykles. Valstybės, nedaly
vaujančios Olimpiadoje dėl 
politinių sumetimų, galės 
būti suspenduotos. Kitas 
pasiūlymas: valstybės, ne
dalyvavusios dėl politinių 
sumetimų, nustos teisės da
lyvauti sekančioje Olimpia
doje.

Praeityje boikotų pasitai
kė gana dažnai. 1976 metais 
keletas Afrikos valstybių 
atšaukė savo sportininkus iš 
Olimpiados Montrealyje —• 
Kanadoje. 1980 metais 
Amerika ir kitos vakarų 
valstybės įskaitant ir Aus
traliją boikotavo Maskvoje 
Olimpiadą.

Olimpiados taisyklių pa
keitimas atneš dar kitų 
problemų. Viena iš jų - kaip 
jas įgyvendinti.

— Sūneli, ką tu ten skaitai 
ir giliniesi apie vaikų auklė
jimą?

— Nieko ypatingo. Tik 
noriu pasitikrinti, ar esu 
gerai auklėjamas.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

NAUJOS VALDYBOS 
RINKIMAI

Ir vėl baigiasi klubo val
dybos darbo metai. Tie me
tai nebuvo lengvi, nebus 
lengvi ir kiti! ’’Mūsų Pasto
gėje” jau buvo skelbta, kad 
pagal Sydnejaus Lietuvių 
Klubo statuto str. 17, parg. 
11 klubo nariai kviečiami 
siūlyti kandidatus į Klubo 
Valdybą 1984/85 metų 
laikotarpiui.

Ne vienas šios dabartinės 
valdybos narys yra išdirbę 
ilgus metus ir jaučia, kad 
reikia pakaitalo. Reikia nau
jų jėgų, naujų minčių, naujų 
idėjų!

Kviečiame mielus klubo 
narius ateiti į talką, ragin
dami vienas kitą, ar savano
riškai patys sutikdami pa
švęsti metus antrus klubo 
valdybos darbe. Nebijokime 
šio darbo! Jeigu ateitų ir vi
sai nauji nariai valdybon, 
senieji valdybos nariai yra 
pasiryžę padėti jiems kol 
bus reikalinga. Tik reikia 
gero noro ir nepagailėti savo 
laisvo laiko.

Siūlymai į valdybą turi 
būti paduoti raštu su siūlo
mo kandidato parašu, kad jis

sutinka būti renkamas, o 
taip pat ir su dviejų siūlyto
jų parašais. Pareiškimai 
gaunami Klubo raštinėje.

Siūlymų pareiškimai turi 
pasiekti Klubo Valdybos 
sekretorių iki 1984 m. rug
piūčio 12 d., 6 vai. vak. (o ne 
3 vai. p.p. kaip kad anksčiau 
buvo skelbta).

METINIS SYDNEJAUS
APYLINKĖS NARIŲ

SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 12 d., sekma
dienį, 2.30 vai. Lietuvių Na
muose Bankstown, šaukia
mas metinis visuotinis Apy
linkės narių susirinkimas. 
Susirinkimui numatyta 
tokia

DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidary

mas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Praeito susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Krašto Valdybos p-ko 

V. Bukevičiaus pranešimas 
Metraščio reikalu.

5. Valdybos pranešimai: 
a) pirmininko, b) iždininko.

6. Revizijos ir Garbės 
J’eismo pranešimai.

7. Diskusijos dėl praneši
mų ir apyskaitų priėmimas.

8. ALB Tarybos atstovų 
rinkimai.

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

Rugpiūčio 4 d., šeštadienį, 7.30 vai.
Sydnejaus lietuvių choras ’’DAINA” 
ruošia

VIDURŽIEMIO VAKARONĘ 
Įdomi ’’Dainos” choro programa, geras 
orkestras, loterija.
Bilietai $ 5 (pensininkams ir mokslei
viams $ 3)

Rugpiūčio 5 d., sekmadienį, 3.00 vai. 
Klubo viršutinėje salėje rengiamas 
PAULIAUS RŪTENIO METINIS

MINĖJIMAS

9. Einamieji reikalai.
Nustatytu laiku kvorumui 

nesusirinkus, už pusvalan
džio šaukiamas antras susi
rinkimas, kuris, neatsižiū
rint į skaičių susirinkusių, 
bus skaitomas teisėtu.

Kiekvieno sąmoningo ir 
suaugusio lietuvio pareiga 
susirinkime dalyvauti, todėl 
laukiame visų.

1984 METŲ ŽIEMOS 
ŠVENTEI ARTĖJANT

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

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

Šių metų Australijos lie
tuvių Žiemos šventė iš eilės 
rengia Melbourne slidininkų 
klubas ’’Neringa”. Šventė 
įvyks Mt. Bullerio kalnuose 
rugpiūčio 4 d. kurioje be 
rengėjų dalyvaus Sydnejaus 
slidininkai, ir pirmą kartą 
lietuviai slidininkai iš J.A.V. 
— keturi iš Klevelando ir du 
iš Los Angeles. Taigi, ga
lima sakyti, kad šių metų 
Žiemos Sporto Šventė bus 
pasaulinė. Neabejotinai, 
šventė, kurią pirmą kartą 
rengia ne klubo ’’Neringa” 
veteranai, bet jaunieji slidi
ninkai - neringiečių antroji 
karta, bus skaitlingiausia ir 
įspūdingiausia. Vyrų varžy
bose dėl asmeninio titulo 
laukiama ypatingai kieta 
kova. Bus, aišku, proga pa
lyginti mūsiškių slidinėjimo 
lygį su Amerikos lietuvių. 
Moterų ir jaunių klasėse ne
abejotinai, dėka naujo prie
auglio, laukiama įdomių 
varžybų. Pirmą kartą Aus
tralijos lietuvių Žiemos

Šventėje bus įvesta ir Nor
dic klasės varžybos, kuriose 
jau iš anksto pasižadėjo da
lyvauti svečiai iš J.A.V.

Rengėjai jau dabar turi 
sunkumų patalpinti savus ir 
svečius slidininkus nakvy
nei, o ką ir bekalbėti apie 
šventės oficialią dalį, ir 
bendrą vakarienę, kurią pa
gal seną tradiciją, klubas 
’’Neringa” paruošia ir vaiši
na visus atvykusius slidinė
jimo sporto mėgėjus.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

VISUR SPORTO KLUBAS KOVAS
Maloniai kviečia visus iš toli ir arti į sporto Klubo Kovo

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: Publius Vergilius Maro 
’’Georgikos”, vertė Alfonsas 
Nyka—Nyliūnas, dailininkas 
Romas Viesulas, Chicago 
1984. Lothar Kilian ”Sur 
Herkunft und Sprache der 
Prussen” mit Woerterver- 
zeichnis Deutsch-Prussisch, 
2. erweiterte Auflage, Bonn 
1982.

Aukojo bibliotekai: $ 10 P. 
Dranginis, $ 5 St. Uselienė. 
Laikraščių ir žurnalų: A. 
Jasmantas, J. Kvietelaitis. 
Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams nuoširdus lie
tuviškas ačiū.

Bibliotekos vedėjas
Birželio 28 d. melbourniš- 

kiui Vladui Jakučiui suėjo 77 
metai. Vladas per visą laiką 
Australijoje išbuvo aktyvio
je bendruomenės tarnyboje 
plačiai pasireikšdamas ne 
tik gyvenamoje Melbourne 
apylinkėje, bet ir būdamas 
vadovaujančiose pozicijose 
Australijos liet, bendruo
menės viršūnėse. Tai ne
paprastai didelio takto, 
tvirtų principų asmenybė. 
Šalia visuomeninės veiklos 
Vladas reiškėsi ir tebesi- 
reiškia spaudoje ypač ten, 
kur reikia autoritetingo žo
džio. Sveikiname p. Jakutį 
su gražiausiais linkėjimais.

Mūsų bendradarbis ade- 
laidiškis Bronius Straukas 
neseniai pabuvojo keletą sa
vaičių ligoninėje turėjęs ga
na rimtą operaciją, kuri 
sėkmingai pavyko ir šiuo 
metu jis sparčiai taisosi na
muose žmonos Genovaitės 
rūpestingai prižiūrimas. 
Skaitytojai jau spėjo pasi-

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.
Bilietus platina apylinkių valdybos ir Spaudos Sąjungos 
nariai. ______________________________________
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rugpjūčio 11 dieną, šeštadienį, 7.30 vai. Sydnejaus Liet. Klube.
Bus įdomi programa, turtinga loterija ir puiki muzika. Bilietai gaunami Liet. 

Klube arba skambinant J. Karpavičiui tel. 78 3348.

gesti jo brandžių ir aktualių 
straipsnių Mūsų Pastogėje. 
Daug sveikatos, Broniau!

Vokietijoje ilgametis mo
kytojas Vasario 16 gimnazi
joje ir evangelikų kunigas 
Jonas Fricas Skėrys liepos 2 
d. sulaukė 65 m. amžiaus. 
Tai nepaprastai dinamiška 
asmenybė: šalia sielovados 
įsipareigojimų jis plačiai 
reiškiasi lietuvių bendruo
menėj, palaiko glaudžius ry
šius vokiečių politikais ir vi
suomenininkais. Pačioj Va
sario 16 gimnazijoj jis nuolat 
organizuoja turiningas mo
kinių ekskursijas po visą 
Europą ir mokinių labai mė
giamas ir aukštai vertina

mas. Be to kun. F. Skėrys 
daug bendradarbiauja lietu
vių ir vokiečių spaudoje.

MOKYKLOS VAKARAS

Liepos 21 d. Bankstowno 
Liet. Namuose savaitgalio 
mokykla Sydnejuje buvo 
surengusi jaukų vakarą, į 
kurį susirinko daugumoje 
mokinių tėvai ir dar kelioli
ka svečių. Palyginamai su 
kitais renginiais dalyvių 
skaičiumi šis vakaras buvo 
gausesnis, bet vis tik mato
si, kad mūsų parengimai 
skystėja nežiūrint kas ren
gia.

Atrodo, vakarui buvo 
gražiai pasirengta suvaidi
nant seną lietuvišką pasaką 
apie pamotės raganos 
skriaudžiamą Mildutę, stip
riai modernizuotą pritaikant 
ją šiems laikams ir panau
dojant dabarties gyvenimo 
įvaizdžius. Intarpuose už
kliudyta vietos aktualijos, 
kuriose pasigęsta estetinio 
skonio ir skaidraus jumoro. 
Loterijoje matėsi gana ver
tingų fantų ir dalyviai bilie
tus gausiai pirko. Vakaro 
dalyvius pasveikino savait

galio mokyklos globėjasMsr. 
P. Butkus, programą prave
dė p. V. Šliogeris.

Ignalinoje, esamoje da
bartinėje Lietuvos teritori
joje sovietai įrengė ir palei
do pačią galingiausią sovie- 
tijoje atomine energija va
romą elektros stotį. Numa
tyto galingumo stotis dar 
nepaleista pilnai, bet bijo
masi, kad turima aplinka 
nėra labai palanki tokią stotį

mi$n 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 
Užsienyje papr. paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur 

$25
$30
$40
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aprūpinti vandeniu, arba 
sunaudoto ir jau radioakty
vaus vandens pašalinimas 
sudaro grėsmę ne tik aplin
kos gyventojams, bet net ir 
Baltijos jūrai, kurią pasieks 
upeliais pasiekęs užnuody
tas vanduo. Lietuvos moks
lininkai dar prieš įrengiant 
tokią stotį rimtai priešinosi 
Maskvos nuosprendžiui, bet 
tas neturėjo reikšmės.

Apskaičiuojama, kad pa
saulyje daugiausia anekdotų 
sukuriama apie kunigus ir 
gydytojus. Po jų gausumu 
seka anekdotai apie vedy
bas, apie vyro ir moters 
santykius ir apie mokytojus 
bei mokinius. Politika stovi 
dešimtoje vietoje.

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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