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IŠVYKA PO APYLINKES

Žiemos metu keliauti po 
Australiją jau nėra toks ma
lonus dalykas, bet norėda
mas aplankyti Melbourne, 
Sale ir Adelaidės lietuvius ir 
ta pačia proga pristatyti 
Metraštį, išsirengiau su 
žmona į tolimą kelionę. Dar 
gerai, kad žmonelė padėjo 
vairuoti mašiną, todėl ir pati 
kelionė nebuvo tokia sunki, 
nors šaltis ir lietus mus ly
dėjo beveik visą kelią.

VIEŠNAGĖ MELBOURNE

Melbourne sutikau Met
raščio vyr. red. V. Baltutį ir 
kartu turėjome posėdį su 
Australijos Lietuvių Fondo 
pirmininku Dr. K. Zdaniumi 
ir sekretorium J. Meiliūnu 
(jun.). Aptarėme Metraščio 
pristatymą, platinimą ir fi
nansavimą. Be A.L. Fondo 
pagalbos Metraštis nebūtų 
galėjęs išeiti. ALF parėmė 
Metraščio išleidimą $ 12.000 
parama ir be to dar nupirko 
200 Metraščio egzempliorių, 
viso už $ 6000.

Krašto Valdyba ir ALF 
Valdyba nutarė ateityje dar 
glaudžiau bendradarbiauti 
pasikeičiant tarpusavio in
formacijomis pagal abiejų 
valdybų veiklą. A.L. Fon
das turi būti remiamas visų 
Australijos lietuvių, nes 
Fondo įnašas lietuvių kultū
riniam gyvenimui yra labai 
didelis ir reikšmingas. Jis 
remia mūsų įvairius kultūri- ■ 
nius vienetus bei spausdi- 
nius, kaip pav. Metraštį.

Metraščio pristatymas 
praėjo sklandžiai, prenume
ratoriams buvo išdalinti 
Metraščiai, o be to, dar buvo 
parduota virš 30 egz. Gaila, 
kad Metraščio pristatymas 
vyko tuoj po Tautos Fondo 
suruošto koncerto, kuris už
truko virš 2-jų valandų ir 
Krašto Valdybos veiklos 
pranešimui nebuvo vietos. 
Bet ta spraga bent dalinai 
buvo užpildyta tos pačios 
dienos rytą, kada aš daviau 
pasikalbėjimą su etninės ra
dijo stoties koordinatorium 
p. G. Žemkalniu, kuriame 
apibūdinau Krašto Valdybos 
veiklą, planus ir kviečiau vi
sus melbourniškius gausiai 
dalyvauti Canberroje Lietu
vių Dienose.

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. 6

Teko susitikti ir pasikal
bėti su Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos’Valdybos 
pirmininke p. B. Prašmutai- 
te Jaunimo Kongreso reika
lais. Buvo malonu matyti, 
kad Melbourne jaunimas jau 
sparčiai ruošiasi ateinan
čiam Jaunimo Kongresui ir 
yra jau sudaręs Jaunimo 
Kongreso Ruošos Komitetą 
kurio pirmininkas yra p. H. 
Antanaitis. Deja, jo neteko 
matyti, nes buvo išvykęs tuo 
metu į Sydney. Greitu laiku 
Australijos, Amerikos ir 
Europos lietuvių spaudoje 
bus paskelbta Jaunimo 
Deklaracija, kviečianti lais
vojo pasaulio lietuvių jauni
mą atvykti į VI Jaunimo 
Kongresą ruošiamą 1988 m. 
Australijoje.

Jaunimo Sąjunga pradėjo 
leisti laikraštį ’’Jaužinios”, 
kurio išėjo du numeriai. Tai 
įdomus laikraštėlis, leidžia
mas ir užpildomas mūsų 
jaunimo lietuvių ir anglų 
kalbomis ir tokiu būdu pri
einamas mūsų visam jauni
mui ir atrodo yra labai po
puliarus.

Krašto Valdybos vardu 
pažadėjau jaunimui visoke
riopą pagalbą Kongreso 
ruošimui, bet pabrėžiau, kad 
pačią svarbiausią Kongreso 
ruošos dalį teks nešti pačiam 
jaunimui, kaip programos 
išdirbimas, lėšų telkimas, 
darbotvarkės paruošimas ir 
visas organizacinis darbas. 
Sveikintinas reiškinys yra 
tas, kad jaunimas jau yra 
susiorganizavęs visuose di

Iš susitikimų Melbourne. Iš k. Metraščio red. V. Baltutis, 
A.L. Fondo pirm. Dr. Z. Zdanius ir ALB pirm. V. Bukevi- 
C1US- Nuotrauka V. Vosyliaus

desniuose miestuose ir 
Kongreso ruošos darbai 
prasidėję.

Apylinkės V-bos pirmi
ninkui Dr. J. Kuncai ir 
Krašto V-bos įgaliotiniui p. 
A. Pociui buvo įteiktos 
Krašto Tarybos suvažiavi
mo darbotvarkės, kad jas 
būtų galima išdalinti nau
jiems Tarybos atstovams; 
jiems abiems esu dėkingas 
už suruošimą Metraščio pri
statymo Melbourne ir jų 
nuoširdų bendradarbiavimą.

Buvo malonu sutikti Gee-
Nukelta į 3 psl.

Amerikos prezidentiniuo
se rinkimuose demokratų 
partija jau turi į prezidentus 
kandidatą Mr. W. Mondale. 
Respublikonų partija savo 
kandidatu palaiko dabartinį 
USA prezidentą Mr. R. 
Reagan, kuris tik dabar 
pradėjo savo rinkiminę 
kampaniją. Iš turimų duo
menų spėjama, kad R. Rea
gan rinkimuose išeis laimė
toju.

Ar būtų talkininkų?

H.E.L.L.P. Sąjunga Tas- 
manijoje liepos mėn. po
sėdyje svarstė, kad reikėtų 
pakartotinai išleisti naują 
laidą tokių knygų, kaip B. 
Armonienės ’’Leave Your 
Tears in Moscow” arba Sibi
ro lietuvaičių maldaknygę 
’’Mary Save Us”. Atrodo, 
kad abi knygos buvo angliš
kai kalbančios visuomenės 
palankiai priimtos ir anks
tesnės laidos išpirktos.

Ši B. Armonienės gyveni
mo istorija kažkaip nuo pat

ŽINIOS
Vak. Vokietija gali 

ginkluotis

Vakarų Europos Taryba 
atšaukė karo pabaigoje Vak. 
Vokietijai suvaržymus 
ginkluotis, kuriai nebuvo 
galima gamintis tolimo skri
dimo bombonešių, raketų ir 
aišku atominių ginklų. Pir
miausia į tai griežtai reaga
vo Sov. Sąjunga, kuri iš viso 
siekia, kad kiti kraštai pa
liktų beginkliai išskyrus tik 
ją vieną. Sovietai šiuo rei
kalu pasiuntė notas Ameri
kai, Prancūzijai ir D. Brita
nijai, bet be rezultatų.

***
Pereitą savaitę Pakistane 

sudužo sovietų transportinis 
lėktuvas pakely iš Arabijos į 
sovietinę centrinę Aziją. 
Žuvo apie 17 žmonių, kurių 
apdegusius kūnus atrado 
oficialūs Pakistano darbuo
tojai. 

pirmo puslapio skaitytoją 
pagauna, sudomina ir neat
leidžia iki paskutiniojo. Ir 
taip paprasto žmogaus tra
gedija tokių pačių žmonių - 
tremtinių ir kalinių kančių 
kelias tampa suprantames
nis ir artimesnis. Kitatautis 
beskaitydamas knygą 
pajuntą užuojautą ne tik ra
šančiai moteriai, bet ir vi
siems jos artimiesiems, o 
drauge ir visai lietuvių tau
tai.

Nesileidžiant į ilgus 
samprotavimus, kaip knyga 
veikia į visuomenę, mes čia 
Hobarte priėjome išvados, 
kad mūsų tautos byloje ši 
knyga (Leave Your Tears in 
Moscow) yra vertingas liu
dininkas ir veiksnys, ir todėl 
sumanymas ją dar plačiau 
paskleisti angliškai skaitan
tiems yra vertas realizavi
mo.

Vieniems hobartiškiams 
toks darbas gal ir perdidelis. 
Perspausdinimas ir išleidi
mas 2000 ar daugiau šios 
knygos egzempliorių kai
nuotų virš 6000 dolerių. 
Betgi jei prie sumanymo 
prisidėtų daugiau lietuvių ir 
kitų pabaltiečių, projektas 
lengvai būtų įvykdomas.

H.E.L.L.P. vardu krei
piamės į lietuvius skaityto
jus prašydami pasisakyti 
dėl šio sumanymo. Jeigu pa
justume visuomenės palan
kumą ir pritarimą, tai ga
lėtume tuoj pradėti tą su
manymą vykdyti. H.E.L.L. 
P. S-gos adresas: H.E.L.L. 
P. Ass., P.O. Box 272, Sandy 
Bay, Tasmania 7005.

1



Dėmesy tautiniai šokiai
Pasaulio lietuvių septin

toji tautinių šokių šventė jau 
praeity, tačiau jos atgarsiai 
ir iki šiandie jaudina lietu
vius, joje dalyvavusius ir 
nedalyvavusius. Tai yra 
vienas iš iškalbingiausių lie
tuviško meno pasirodymų 
tarptautinėje arenoje.

Mūsų visų rūpestis yra 
pasauliui visokiomis prie
monėmis priminti, kad šian
die tebėra lietuvių tauta yra 
gyva, turinti savo originalią 
kultūrą ir kad Lietuvą pa
vergus sovietų Rusijai toji 
tauta priverstinai naikinama 
nesiskaitant su jokiomis 
priemonėmis.

Išeivijos lietuvių, kurių 
galima priskaityti visas 
trečdalis tautos, didesnėmis 
ar mažesnėmis grupėmis 
šiandie galima užtikti visa
me pasaulyje. Ir čia jų visų 
noras ir misija yra ne susi
lieti su gyvenamo krašto 
mase, bet išsiskirti kaip lie
tuviai ir tuo pačiu savo tau
tinės kultūros apraiškomis 
reprezentuotis ir drauge per 
tat reprezentuoti ir visą 
tautą. Iš tų apraiškų bene 
prieinamiausias ir pačios 
ryškiausios priemonės yra 
mūsų dainos ir tautiniai šo
kiai. Čia nebūtina didelių ta
lentų ar aukšto išsilavinimo: 
dainuoti ir šokti iš mūsų gali 
kiekvienas - didelis ir mažas, 
mokytas ir paprastas darbi
ninkas. Tad ir nenuostabu, 
kad didesnėse kolonijose 
pirmiausia steigėsi chorai ir 
tautinių šokių grupės. Priei
nama net prie to, kad tokio
se vietose, kur skysta lietu
vių, kaip Olandija ar Šveica
rija, pajėgūs ir sąmoningi 
lietuviai vadovai sudaro 
tautinių šokių grupes iš vie
tinio nelietuvių jaunimo ir 
jie dažnomis progomis šok
dami reprezentuoja lietu
vius!

Iš tiesų šokis yra jaunų 
žmonių pramoginis užsiėmi
mas, bet šokis drauge yra ir 
menas, kuris savo aukščiau-

NELAISVA DAUGUMA

Amerikonų organizacija 
"Freedom House”, kuri nėra 
politinė, neperseniausiai iš
leido statistiką apie 3.3 mili- 
Ž’ardų žmonių gyvenančių 
iioje žemėje politinį statusą. 

Imant teismų teisingumą, 
spaudos laisvę ir žmogaus 
asmenišką apsisprendimą 
kaip maštabą, tuomet išeina, 
kad 1.029.910.000 žmonių, 
gyvenančių Šiaurės Ameri
koj, Vak. Europoj, Australi
joj, N. Zelandijoj, Malay si jo j 
Indijoj, Japonijoj, Izraelyje, 
Lebanone, vienoj Afrikos i 
valstybėlėj — Gambia, ir 4 
Pietų Amerikos valstybės 
yra laisvos. 720.630.000 yra 
dalinai laisvi žmonės. Bet 
1.583.551.000, beveik pusė, 
Į)asaulio yra politiniai ne- 
aisvi ir net savo privačiame 

gyvenime labai suvaržyti.
(Time) 

Mūsų Pastogė Nr. 31,1984.8.13, psl. 2

šią išraišką pasiekia balete 
arba panašios rūšies judesio 
kūrimuose. Tuo pačiu prie 
meninių šokių priskaitytinas 
ir tautinis šokis. Kasdieni
niame gyvenime vis įvedant 
naujus šokius, atitinkančius 
gyvenamojo meto skonį ir 
reikalavimus, tautiniai šo
kiai vis labiau buvo išstu
miami iš apyvartos ir šian
die jie pasidarė jau tik kaip 
sceninė atrakcija, o kas jau 
perkeliama ar patenka į sce
ną, tas jau yra už kasdieny
bės ribų, patenka į meninę 
sritį, ir jau į tokį šokį žiūri
ma visai kitokiomis akimis, 
iš jo reikalaujama ir jis ką 
nors reiškia ar turi išreikšti.

Atgaivintas tautinis šokis 
yra drauge jau ir meno kū
rinys ir tautinės kultūros 
reprezentantas. Be abejo 
tautinis šokis neatsiejamas 
nuo tautinės muzikos, ku
rioje kaip ir šokyje atsispin
di tautinio charakterio 
bruožai, tautos kultūros bū
dingieji elementai.

Nežiūrint, kad šiandie 
tautinis šokis nėra kasdie
nybės produktas, o daugiau 
sceninis kūrinys, vis tiek jis 
jaunimo mėgimas ir ypač 
reikšmingas kaip tautinė 
reprezentacinė priemonė. 
Šitai ypatingai pajutom su
sidūrę su kitomis tautomis 
įvairių festivalių arenose ir 
patys tapę išeiviais. Taigi, 
tautinis šokis atlieka dvejo
pą misiją — ir kaip estetinė 
meninė priemonė patiems

MIRUSIEJI
A.A.
DR. JUOZAS MIKNIUS

Liepos 21 d. po ilgos ligos 
Sydnejuje mirė gydytojas 
Dr. Juozas Miknius. Velionis 
gimęs 1923 m. kovo 4 d. Ma-' 
žeikiuose. Karo atblokštas į 
Vokietiją pradėjo medicinos 
studijas Tuebingeno uni-. 
versitete, kurias vėliau tęsė 
ir baigė Sydnejuje. Būda
mas studentu aktyviai reiš
kėsi lietuvių bendruomenė
je: padėjo įsteigti studentų 
Sąjungą ir buvo pirmasis jos 
pirmininkas. Taip pat pri
klausė ir reiškėsi ’’Šviesos” 
Sambūryje. Vėliau šeimyni
niai rūpesčiai ir studijos ne
leido aktyviau atsidėti 
bendruomeninei veiklai, bet 
palaikė ryšius su lietuviais 
draugais ir prie_progos da
lyvaudavo lietuvių parengi
muose. Baigęs medicinos 
studijas jis įstojo nariu į 
N.S.W. Lietuvių Gydytojų 
Draugiją ir uoliai lankyda
vosi Draugijos susirinki
muose.

Atlikęs gydytojo praktiką 
ligoninėje, jis atidarė savo 
kabinetą Rooty Hill prie
miestyje ir vertėsi medici
nos praktika. Velionis buvo 
tolerantiška humaniška as
menybė ir patraukdavo 
žmones savo nuoširdumu ir 
gera nuotaika. Buvo popu
liarus gydytojas ir turėjo 
plačią praktiką australų ir 
lietuvių tarpe. 

pasigėrėti savos kultūros 
vaisiais, ir kaip reprezenta
cinė prieš kitus. Ypač didelį 
įspūdį padaro įvairios tauti
nių šokių kombinacijos ren
giant didesnio masto festi
valius dalyvaujant ir 
derinant šokius didelei ma
sei šokėjų. Iki šiol Ameriko
je įvykęs jau septintasis 
tautinių šokių festivalis ne
prarado savo patrauklumo ir 
blizgesio, sutraukęs dešim
tis tūkstančių žiūrovų. Pa
našus, til ne tokio masto šo
kėjų skaičiumi festivalis 
įvyks ir šių metų pabaigoje 
Lietuvių Dienose Canberro- 
je-

Kaip jau minėta, esmėje 
šokis kaip ir sportas yra pir
miausia jaunų žmonių pra
moginis užsiėmimas, tik gal 
abi sritys tuo skiriasi, kad 
sportuose demons
truojama ir lavinama jau
nuolio fizinis pajėgumas ir 
ištvermė ir per sportus jau
nuolis nieko kito daugiau 
neatskleidžia, o tik patį sa
ve, kad jis greitesnis, stip
resnis, lankstesnis, tuo tar
pu tautiniuose šokiuose jau
nuolis ar jaunuolė, taip pat 
naudodami fizinius jude
sius, atskleidžia ne tik save, 
bet pirmoj eilėj savo tautinį 
charakterį, tautos kultūros 
bruožus ir tuo pačiu brandi
na savo tautinį sąmoningu
mą, ugdo ir lavina estetinį 
skonį ir meninį supratimą. 
Bet svarbiausia per tautinį 
šokį jaunuoliai reprezentuo
ja savo tautą ir patys tautiš
kai sąmonėjo! O tai ir yra, ko 
mes visi trokštame.

(v.k.)

A.a. Dr. Juozas Miknius

Prieš keletą metų susir
gęs vėžio liga, ir nors opera
cijos keliu vėžys buvo paša
lintas, sveikatos neatgavo ir 
turėjo atsisakyti medicinos 
praktikos.

A.a. Dr. J. Mikniaus pa
laidoti susirinko skaitlingas 
būrys lietuvių ir australų 
draugų. Laidotuvių apeigas 
atliko prel. P. Butkus ir ve
lionio artimas draugas Rev. 
Platau. Atsisveikinimo žodį 
draugų vardu tarė Dr. Irvis 
Venclovas. Palaidotas Pine 
Grove kapinėse Rooty Hill, 
Sydnejaus priemiestyje. 
Liūdesy paliko žmona 
Berry 1 ir dukros Jane ir 
Jennifer.

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

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

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

i t
! AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
! 50 Errol Street, I
i North Melbourne, Victoria {

į A.L. Fondo Valdyba

Pasinaudokime galimybėmis
NSW vyriausybė valsti

joje veikiančioms organiza
cijoms ir etninėms mokyk
loms šiems metams paskirs
tė 927.000 dolerių. Pašalpo
se paskirstytos atsižvelgiant 
į jų veiklos reikšmę visuo
menėje.

Pagal paduotą paremtųjų 
sąrašą iš lietuvių gavo: Ha
miltono lie.t. bendruomenei 
skirta $ 500.

Peržvelgiant tokius kas
metinius iš valdžios paramos 
gavėjus stebina, kad lietu
viams skiriama vos viena 
šalpa. Žinome, kad NSW 
valstijoje lietuvių veikla 
gana plati, išeinanti toli už 
het. b-nės ribų. Čia turime 
chorą, teatrą, spaudą, savo 
klubą, reikalingą skubios 
paramos, savaitgalio mo
kyklą, taut, šokius ir t.t. 
Jeigu kiekvienas veiklos 
vienetas kreiptųsi, daugiau 
ar mažiau savo veiklai ir 
gautų ir nereikėtų savos 
bendruomenės mažiau 
spausti. Iš duoto sąrašo ma
tosi, kad tokiai ar tokiai or
ganizacijai reikia apmokėti 
už tarnybos valandas, ki
tiems kad reikia nuomuoti 
patalpas savoms funkcijoms, 
kad reikalingos priemonės 
informacijai, kad seneliams 
reikia pinigų išvykoms ir t.t.

Mūsų parengimai išeina 
ne tik iš NSW valstijos, bet 
galioja ir visoje Australijoje. 
Ir tokių motyvų pilnai pa
kanka iš valstijos vyriausy
bės paramą gauti. Stebėti
na, kodėl organizacijos nesi
kreipia. Net ir paramos ne
gavus mes nieko nepraran
dame nei savųjų, nei kitų 
akyse: negavome ir negavo
me, bet kiekvienu atveju 
žvelgiant į kitų tautybių 
motyvus, mums gauti gali
mybės palyginamai yra di
desnės. Tad kodėl nebandyti 
gauti paramos iš kitur, o tik 
prašymais ir skundais 
spausti tą pačią bendruome
nę - aukokite. Bendruomenė 
aukoja ir niekas negali 
tuo skųstis, bet tokių pat 
paskirčių kitų tautybių or
ganizacijos savo veiklai 
gauna iš valstybės papildo
mų pajamų. Kodėl gi ne mū
siškiai? Štai šiais metais 
daugumas NSW lietuvių 
meninių vienetų ir organi
zacijų dalyvaus Liet. Dieno
se Canberroje. Federaliniu 
mastu tautinis festivalis yra 
didelis dalykas. Laiku pa- 
prašus tos paramos būtų 
gavęs ir’ choras, ir taut, šo

kių grupė, ir teatras ir gal 
net bendruomenės atstovai. 
Prašyti niekuo nerizikuoja
ma, o negavus irgi nieko ne
prarandama, nors visos pa
šalpos skiriamos iš tų pačių 
mokesčių mokėtojų pinigų. 
Kati tas galimybes pilnai iš
naudoja, gi lietuviai nieko. 
Tokiems lenkams skirta net 
$ 11.000 įvairiais motyvais. 
Niekam šito nepavydime, 
bet ir lietuviai galėtų tomis 
valstybės pašalpomis pasi
naudoti.

Įvykiai
Bangladesh teritorijoje 

nukrito lėktuvas ir nelaimė
je žuvo 49 asmenys. Nelai
mės priežastys dar neišaiš
kintos.

Egipto kontrolėje esan
čioje Raudonojoje jūroje pe
reitą savaitę sprogo povan
deninės minos, sunaikinu
sios Liberijos tanklaivį. Aiš
kinama nelaimės priežastys 
ir daromos išvados, kad tai 
arabų teroristų darbas, nors 
pradžioje buvo spėjama, kad 
tai buvę iš pereito karo už- 
silikusios minos.

Anglijoje mokslininkai 
ieško būdų žiemai užmigdyti 
galvijus ir avis, kad pavasa
riui atėjus būtų našesni ir 
produktyvesni. Tuo būtų 
sutaupoma didžiulių išlaidų 
per žiemą juos prižiūrint ir 
maitinant. Mokslininkai jau 
atradę būdus, kas įgalina 
žiemai užmigti gyvulius ar 
žvėris, bet esą dar ilgas ke
lias, iki bus prieita prie gal
vijų žiemojimo miego. Ta
čiau yra greitų vilčių, kad ir 
galvijai bus galima žiemai 
užmigdyti, kaip kad miega 
lokiai.

*♦*
Peru valstybėje (Pietų 

Amerikoje) aktyvią?'^prasi
dėjo atviri teroristų^veiks- 
mai. Iš oficialių’ šaltinių pra
nešama, kad pastaruoju 
metu komuhistai' maoistai 
išžudė virš 30ūkininkų, ku
rie jausdami paVojų prašęsi 
valstybinės apsaugos.
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Vasario 16 Gimnazijoje
s *t '

Po įvykusia” gaisro daug 
kam gal kyla klausimas, kaip 
Vasario 16 gimnazija tęs sa
vo darbą. Todėl pranešame, 
kad gimnazija po vasaros 
atostogų mokslą pradės, 
kaip buvo pramatyta, rug
pjūčio 27 d. Mokiniai į bend
rabučius turės sugrįžti arba 
atvykti rugpiūčio 26 d.

Mergaičių bendrabutis 
gaisro nebuvo paliestas, to
dėl jame jokių pasikeitimų 
nebus. Berniukai bus apgy
vendinti klasių pastate. Mū
sų gimnazijos klasės kam
bariai yra nedideli - apie 28 
kvadratinių metrų, nes mo
kinių skaičius klasėse nedi
delis.

Taigi berniukai nebus ap
gyvendinti didelėse salėse, o 
kambariuose, kurie yra 
panašaus dydžio, kaip buvu
sio bendrabučio kambariai. 
Klasių pastate yra dušai, 
prausyklos, išvietės ir kiek
viename kambaryje yra šilto 
ir šalto vandens. Taigi sani
tariniai įrengimai geresni 
negu buvo pilyje. Per atos
togas bus sunešti baldai, 
kurių nemažą dalį turėsime 
pirkti, ir ant langų bus už
dėtos užuolaidos. Atvykę 
mokiniai ras jaukiai įrengtus 
kambarius.

Klasėms rugpiūčio mėnesį 
bus pastatytas specialus ge

B-nė iš arti
Atkelta iš 1 psl.

longo Apyl. V-bos pirminin
ką p. V. Stuikevičių, kuris su 
dalimi geelongiškių atvyko į 
Metraščio pristatymą Mel
bourne. Teko pasikalbėti su 
sportininkų veteranu p. L. 
Baltrūnu, kuris pasigenda 
sportininkų veiklos įvertini
mo mūsų lietuviškoje spau
doje.

Buvo aplankyta ’’Tėviškės 
Aidų” redakcija ir įteikta 
redaktoriui kun. Dr. P. 
Daukniui Metraščio II to
mas. Bendrame pasikalbėji
me dalyvavo ir Melbourno 
kapelionas kun. P. Vaseris, 
aptarta lietuviška spauda 
Australijoje ir pasidžiaugta, 
kad lietuviškas spausdintas 
žodis dar tvirtai stovi, tik 
apgailestaujama, kad bend
radarbių eilės senka. Kun. 
P. Vaseris man įteikė gražiai 
išleistą 25 metų sukakčiai 
paminėti Melbourno Para
pijos Mokyklos albumą. Ap
žiūrėję ’’Tėviškės Aidų” rin- 
kyklą, spaustuvę ir pasi
stiprinę kavute atsisveiki
nome tikėdami, kad nuošir
dus bendradarbiavimas 
abiejų institucijų būtinas 
lietuvybės išlaikymui Aus
tralijoje.

VIEŠNAGĖ SALE
SENIŪNIJOJE

Po trijų valandų kelionės 
pasiekėme Sale miestelį, kur 
apsistojome pas seniūnę p. 
E. Eskirtienę, kuri vado
vauja Seniūnijai jau nuo 
1966 metų. A. ir E. Eskirtai 
gyvena labai gražiai moder
niškame name ir, aišku, 
nepaprastai vaišingi 
žmonės. Vos tik įėjus pro 
duris ir apsiprausus po ke
lionės tuoj buvome pasodinti 
už stalo pietų. 5 v.v. pradėjo 
rinktis lietuviai iš Sale ir 
Latrobe Valley ir nežiūrint, 
kad buvo darbo diena, prisi
rinko apie 20 žmonių. Lat

rai izoliuotas barakas su ap
šildymu. Didesni parengi
mai, kurie ligšiol vykdavo 
pilies salėje, bus katalikų ar 
evangelikų parapijų salėse 
arba gimnazijos valgykloje.

Taigi darbą galėsime 
pilnai tęsti. Todėl tėvai pra
šomi savo vaikus siųsti į 
gimnaziją.

Dar dabar sunku pasaky
ti, kiek gaisras atnešė nuos
tolio. Tai paaiškės po kelių 
mėnesių. Pastatas buvo ge
rai apdraustas ir bus atsta
tytas. Tačiau draudimas ap
mokės tik tai, kas sudegė 
arba ugniagesių buvo suga
dinta. Bet pastatas jau prieš 
gaisrą turėjo būti remon
tuojamas ir atstatant jį rei
kėtų ir buvusius trūkumus 
pašalinti. O tai mes turėsime 
apmokėti. Tam reikalaui 
teks rinkti aukų.

Inventorius buvo taip pat 
apdraustas. Tačiau jis buvo 
senas ir todėl iš draudimo 
mažai ką gausime. Ypatingai 
skaudu, kad sudegė visi or
kestro muzikos instrumen
tai, stiprintuvai, garsiakal
biai, mikrofonai ir t.t. Gim
nazija buvo nusipirkusi arba 
iš aukotojų gavusi 12.000 
DM vertės instrumentų. 
Tiek pat vertės instrumentų 
orkestras buvo pasiskolinęs 
iš privačių asmenų, mokinių 

robe Valley seniūnė p. V. 
Koženiauskienė yra išvykusi 
į Ameriką, todėl ją atstova
vo p. S. Šabrinskas su ponia. 
Taip pat buvo malonu atsi- 
>ažinti su p. Matukevičiene, 
turi ankščiau gyveno Mel- 
journe ir aktyvi ’’Mūsų 

: ’astogės” korespondentė.
Susirinkimą atidarė se

niūnė p. E. Eskirtienė ir 
pakvietė mane duoti Krašto 
Valdybos veiklos pranešimą. 
Savo pranešime paliečiau 
politinę veiklą, santykius su 
kitais mūsų veiksniais, 
Krašto Tarybos suvažiavi
mą, Lietuvių Dienas Can- 
berroje ir, aišku, po to sekė 
Metraščio pristatymas. Kas 
buvo tikrai sveikintinas 
reiškinys, kad palyginus to
kioje mažoje kolonijoje iš 
anksto buvo užsiprenume
ruota 11 Metraščių. Po dis
kusijų visi buvo pakviesti 
vaišingų šeimininkų prie 
stalo, kuris lūžo nuo suneštų 
valgių. Geroje nuotaikoje 
praleista keletas valandų su 
Sale ir Latrobe Valley tau
tiečiais.

Pernakvojus kitą rytą ap
lankėme p.p. Matukevičių 
ūkį, 16 km. nuo Sale — 
Stratfordo miestelyje; čia 
pamatėme lietuvius ūkinin
kus - naujakurius, kurie lai
ko karves, avis, kiaules, bi
tes, vištas, net ir veislinius 
šuniukus, vienu žodžiu, 
visas ūkio gerybes. Stebėjo
mės p.p. Matukevičių 
darbštumu ir gera nuotaika 
ir kviečiau p. Matukevičienę 
vėl pradėti glaudžiau bend
radarbiauti %Mūsų Pastogė 
je”. Apdovanoti ūkio gery
bėmis vėl grįžome į Sale.

Gaila buvo palikti Sales 
seniūniją, o ypač p.p. A. ir 
E. Eskirtus, kuriems esame 
labai dėkingi už suteiktą 
mums progą arčiau pažinti 
Gipslando lietuvius. 

ir mokytojų, ir juos irgi rei
kės grąžinti. Prašome tuos, 
kurie nori, kad mūsų vaikai 
toliau galėtų mokytis groti 
instrumentais ir kad orkest
ras toliau veiktų, specialiai 
skirti aukų.

Biblioteka buvo atskirai 
apdrausta. Jos maždaug 
pusė knygų sudegė arba 
vandens sugadintos, tačiau 
mažesnė dalis lietuviškų 
knygų.

Birželio 26 d. gimnazijoje 
vyko dar prieš gaisrą su
šauktas posėdis dėl naujo 
bendrabučio statybos su 
Hesseno,
Baden—Wuerttembergo ir 
federalinės valdžios atsto
vais. Šiame posėdyje visi 
pasisakė už naują berniukų 
bendrabutį, kuris kainuos 
3,5 milijon o markių, kurių 
po milijoną duos visos trys 
vyriausybės, o 500.00 mar
kių reikės surinkti lietu
viams. Posėdyje buvo pri
imtas ir statybos plano pro
jektas. Bendrabutis turės 30 
gyvenamų kambarių su 50 
vietų, butą vedėjui, kambarį 
pavaduotojui ir visą eilę 
laisvalaikio kambarių ber
niukams ir mergaitėms. 
Kiekvienas kambarys turės 
savo sanitarinius įrengimus. 
Nutarta statybą dar šiais 
metais pradėti. Statyba

VIEŠNAGĖ ADELAIDĖJE

Adelaidėje po pamaldų 
susitikome su Krašto Tary
bos pirmininku ir Kr. V-bos 
įgaliotiniu p. V. Neverausku 
su ponia. Kartu aplankėme 
ALB garbės narį kleboną A. 
Spurgį, kuris mus gražiai 
priėmė ir pavaišino. Pokal
bio metu buvome nušviesti 
įvairiais Adelaidės lietuvius 
liečiančiais klausimais ir 
pakvietėme kun. Spurgį at
vykti į Metraščio pristaty
mą, kuris turėjo įvykti Lie
tuvių Namuose tą popietę.

Metraščio pristatymas 
praėjo sklandžiai, pradžioje 
kalbėjo p. V. Neverauskas, 
po to kalbėjau aš, o gale pats 
Metraščio redaktorius V. 
Baltutis. Po pristatymo sekė 
kuklios vaišės su vyno stiklu 
ir užkandžiais. Pasistiprinę 
vėl grįžom atgal į salę, kur 
sekė mano Kr. V-bos veiklos 
pranešimas. Palietęs politi
nę veiklą, bendruomenės 
reikalus, Krašto Tarybos 
suvažiavimą, kviečiau visus 
dalyvauti Lietuvių Dienose 
Canberroje. Po pranešimo 
vyko gyvos diskusijos, kai 
kurie klausimai gal buvo per 
karštai pastatyti, bet į visus 
paklausimus buvo atsakyta 
ir bendrai visas susirinki
mas praėjo geroje ir drau
giškoje nuotaikoje. Buvau 
labai nustebęs, kai buvau 
užklaustas dėl sekančių Lie
tuvių Dienų vietovės, Aš 
manau, kad visiems praėju
sios Krašto Tarybos atsto
vams buvo aišku, kad Syd- 
nejus niekuomet neatsisakė 
savo eilės ruošti Lietuvių 
Dienas. Canberra! padaryta 
išimtis, o po to Lietuvių 
Dienos vėl vyksta sena 
tvarka, būtent Sydnejuje, 
Adelaidėje ir Melbourne ir 
dabar eilė rengti Lietuvių 
Dienas Sydnejuje. Labai 
norėčiau, kad naujai išrinkti 
Krašto Tarybos nariai tai 
gerai įsidėmėtų.

Po susirinkimo teko posė
džiauti su Adelaidės Apy-

Vasario 16 gimnazijos berniukų bendrabutis gaisro metu 
Nuotrauka M. Šmitienės

truks apie 18 mėnesių.
Kadangi ir pilies atstaty

mas nebus greitesnis, tai 
vaikai į pilį tikriausiai negrįš 
gyventi. Jie iš klasių pastato 
tiesiog persikels į naują 
berniukų bendrabutį, o pilis 
bus atremontuota Kultūros 
institutui, gimnazijos biblio
tekai, muzikos ir kitiems ša
lutiniams kambariams ir 
bendruomenės reikalams.

Bet dabar pirmiausia 
pastatysime baraką, kuris 
su elektros ir šildymo įren
gimais kainuos apie 120.000 
DM. Kambarių įrengimas 
klasių pastate su dalim bal
dų kainuos apie 20.000 DM. 
40.000 DM gausime iš drau
dimo ir 45.000 DM duos Fe
deralinė valdžia. Esame pa

linkės Valdyba ir aptarti 
bendruomeninius reikalus. 
Buvo kalbėta dėl sekančios 
Krašto Valdybos sudarymo, 
nes pagal eilės tvarką se
kanti Krašto Valdyba turėtų 
būti Adelaidėje. Atrodo, kad 
jokių sunkumų nebus suda
ryti Adelaidėje Krašto Val
dybą. Apylinkės V-bos pir
mininkui p. V. Straukui pa
likta Krašto Tarybos sesijos 
darabotvarkė, kuri bus 
išdalinta naujai išrinktiems 
Tarybso atstovams.

Sekančią dieną viešnagė 
Adelaidėje baigta p.p. 
Neverausku globoje aplan
kius Mc Laren vynines.

Baigdamas norėčiau 
padėkoti mane ir žmoną 
globojusiems mūsų kelionės 
metu Melbourne p.p. R. ir V. 
Pumpučiams, Sale p.p. A. ir 
E. Eskirtams, Adelaidėje 
p.p. A. ir V. Vitkūnams ir 
p.p. V. ir M. Neverauskams, 
o taip pat ir kitiems, kurie 
savo nuoširdumu ir vaišin
gumu atlygino mums už 
kelionės vargus.

Bendrai visa kelionė pra
ėjo labai įdomiai ir pats 
svarbiausias dalykas tai 
buvo asmeniškas kontaktas 
su mūsų bendruomenės na
riais ir jų veikėjais, kurie 
visi, be išimties, pergyvena 
ir sielojasi bendruomenės 
reikalais tuo užtikrindami 
Bendruomenės tęstinumą 
Australijoje.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas 

prašę paramos ir Hesseno 
vyriausybės bei bažnyčių, 
tačiau turime kreiptis ir į 
lietuvišką visuomenę, pra
šydami greitos paramos. Už 
aukas iš anksto nuoširdžiau
siai dėkojame. Bendromis 
jėgomis ir dabartinius sun
kumus nugalėsime.

Aukas galite siųsti tiesiog 
gimnazijai, per savo bend
ruomenę, o Amerikoj gyve
nantys ir per Balfą, kuris 
mums nuo pat gimnazijos 
įsteigimo padeda.

A.Šmitas 
gimnazijos direktorius

Tėvas ALF. Bernatonis, 
OFM Cap. Kuratorijos val
dybos pirmininkas

New Yorke į Manhattan 
per metus įvažiuoja ir išva
žiuoja vidutiniškai apie 
250.000.000 auto mašinų 
įskaitant ir autobusus bei 
sunkvežimius. Manhattan 
yra iš tikrųjų sala 31.2 
kvadratinės mylios ir yra 
New Yorko centras.

ŽIDINIO PRANEŠIMAS

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

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

Sydnejaus Skautų Židinys

Vyro ir žmonos kare nie
kada neatsiranda sąžinės 
protestuotojų.

Mūsų Pastogė Nr. 31,1984.8.13, psl. 3
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Namie ir svetur
SYDNEY

PRISIMINTAS
PAULIUS RŪTENIS

Rugpiūčio 5 d. Syd. Lie
tuviu Namuose Bankstowne 
artimų draugų ir Atžalos te
atro iniciatyva ir pastango
mis buvo surengtas prieš 
metus mirusio Sydnejuje 
kultūrininko, režisieriaus, 
aktoriaus ir solisto Pauliaus 
Rūtenio paminėjimas. Pau
lius Rūtenis buvo gerai pa
žįstamas visiems Australijos 
lietuviams, bet ypatingai jo 
netekimą skaudžiai išgyve
no Sydnejaus lietuviai, kur 
Paulius pastoviai buvo 
nusėdęs ir čia plačiausiai 
pasireiškęs. Kaip plačiašakę 
asmenybę daugely sričių 
gražiai ir vaizdžiai savo žo
dyje pristatė gausiai minėji
me dalyvavusiems p. Elena 
Jonaitienė. Iš čia sužinome, 
kad Paulius Rūtenis per visą 
gyvenimą paliko ištikimas 
savo pašaukimui - teatrui 
per visokias aplinkybes ir 
permainas. Kaip aktorių ir 
solistą jį matome ne tik gy
vojoje lietuviškoje ir kita
taučių scenoje, bet ir filme, 
bei televizijoje. Sekė Atža
los teatro vaidintojų rečita
lis - ištraukos iš Pauliaus 
Rūtenio sukurtos trijų 
veiksmų rimtos komedijos 
’’Monikos”, kurią Atžalos 
teatras Sydnejuje buvo 
pastatęs režisuojant ir vai
dinant pačiam autoriui Pau
liui Rūteniui.

Ypač didelės pagarbos 
minėjime Pauliui parodė so
listas ir velionio artimas bi
čiulis bei Pauliaus mokinys 
Gregory Martin, klausyto
jams davęs beveik ištisą 
Pauliaus išmokytų dainų ir 
operų arijų koncertą, jų tar
pe patraukliai padainavęs 
net tris lietuviškas dainas. 
Koks geras buvo P. Rūtenis 
mokytojas, akivaizdžiai iš
davė pats solistas tiek visa 
savo laikysena, tiek ir balso 
moduliacija kaip gyvą paro
dęs patį P. Rūtenį.

Minėjimas buvo tikrai 
kultūringas ir tuo pačiu pri
simintas ir vertai pagerbtas 
pats Paulius Rūtenis. Ačiū 
visiems šio minėjimo inicia
toriams ir rengėjams.

DAINOS CHORO
VAKARONĖ

Rugpiūčio 4 d. Sydnejaus 
Liet. Klube Bankstowne 
įvyko graži ir permaininga 
Dainos choro surengta vi
duržiemio vakaronė imituo
jant senoviškus Lietuvoje 
praktikuotus vakaronių 
papročius su rankdarbiais, 
dainomis, mįslėmis ir pasa
kojimais. Vakaronės daly
viams tai buvo naujovė, nors 
gal kiek ir nusivylus atsime-' 
nant iš ankstesnių praneši
mų, kad šią vakaronę apipa
vidalina ir prižiūri Sydne
juje plačiai žinomi scenos 
meisteriai p.p. D. ir St. Sko- 
ruliai. Gaila, aiškios režisū
ros rankos Dainos parengi
me beveik nesimatė. Iš 
anksčiau matę panašius 
Melbourne ir Adelaidės net 
Dainų šventėse pasirody
mus ir patys Dainos choris
tai galėjo taip statiškai su
sėsti ir padainuoti keletą 
neprograminių dainelių. 
Daugiau sceninio gyvumo 
įnešė choristai A. Kramilius 
(pasakotojas ir parengimo 
vadovas) ir p. Abramavi- 
čius.
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Gražu, kad vakaronė, 
pravesta skirtingu būdu ir 
nuotaika. Gal pačiam chorui 
ir buvo kiek apmaudu, kad 
tokia proga nesimatė oficia
lių padėkavonių, bet joms 
yra kitokių būdų.

Iš viso vietos tautiečiai 
Dainos chorą išskirtinai 
gerbia ir vertina, tad ir į šią 
vakaronę palyginamai su 
ankstesniais parengimais 
tautiečių susirinko daug pa
gerbti ir gal net paremti 
savo choro, kuris yra visos 
liet, kolonijos Sydnejuje 
ryškiausia pažiba.

Toliau šioje vakaronėje 
sekė bendras visų dalyvių 
pasilinksminimas, loterija ir 
bičiuliškas pasivaišinimas. 
Dalyvių tarpe matėsi svečių 
ir iš tolimesnių vietovių.

GEELONG
Liepos 29 dienos sekma

dienis, geelongiškiams buvo 
šventadieniškesnis. Rytą, 9 
valandą, St. John bažnyčio
je, gausus tautiečių skaičius, 
dalyvavo Šv. Mišiose, kurias 
atnašavo ir prasmingų min
čių pamokslą pasakė kun. 
Dr. P. Dauknys.

Po pamaldų geelongiškiai 
rinkosi į Lietuvių Namus, 
išrinkti savos bendruome
nės atstovų į A.L.B. Krašto 
Tarybą bei išklausyti A.L.B. 
Krašto Valdybos Viktorijoje 
įgaliotinio svečio iš Mel
bourne p. A. Pociaus 
paskaitos.

Šį išskirtinai vykusį susi

Kiekvieno miesto lietuvių 
gyvenimas yra skirtingas. 
Skirtingos yra kartais net 
pažiūros į vieną ar kitą mūsų, 
bendruomenės reikalą. Gal 
tai skirtingų gyvenimo ap
linkybių išdava, didmiesčio 
dvasia, plačiai pasklidusių 
lietuvių nuotaikos, kultūri
nės veiklos įtaka ir t.t.

♦ * ♦

Melbourne teko lankytis 
š.m. liepos 7-8 d.d. Liepos 
7-tą, šeštadienį, atvykau 
ankstų ir ūkanotą rytą. Po 
pietų aplankiau Lietuvių 
Namus, kuriuose keletas 
tautiečių ’’šildėsi” bare, o 
bibliotekoje, kaip ir visuo
met, siūlėsi patarnauti jos 
vedėjas poetas Juozas 
Mikštas.

Biliardo stalo žaliu akso
mu riedėjo spalvoti kamuo
liukai, atsimušdami į angoš' 
kraštus. Lazdomis ginkluoti 
žaidėjai susirūpinusiais vei
dais vaikščiojo aplinkui sta
lą. Baro vedėjas Anupras 
Rakštelis, plačiai šypsoda
masis seikėjo gėrimus. Mel- 
bournas, nors, didžiausia 
lietuvių apylinkė, nepasižy
mėjo judrumu. Klubo pa
talpų didžioji salė nuomuo- 
jama kiniečių, kur jie šešta
dieniais rodo kinietiškus fil
mus. Klubo patalpos labiau
siai užpildytos yra sekma
dienio popietėmis. Klube ta
da galima papietauti, o po 
pietų dažnai būna koks nors 
parengimas salėje. Penkta
dienio ir šeštadienio vaka
rais, nebent vyktų koks pa
rengimas, klubo patalpose 
nedaug gyvybės.

♦ ♦ ♦

Talka jau virš 
20 metų patarnauja Mel
bourne lietuviams, įsteigusi 
skyrius Adelaidėje ir Syd
nejuje.
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rinkimą atidarė ir jam pir
mininkavo ALB Geelong 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas p. V. Stuikevičius ir 
sekretoriavo p. C. Vaice
kauskienė, kartu dalyvau
jant garbės svečiais ALB 
Krašto Valdybos įgaliotiniui 
p. A. Pociui ir kapelionui 
kun. Dr. P. Daukniui. Pir
mininkaujantis susirinkimą 
sutapdino su paminėjimu 
transatlantinių lietuvių la
kūnų S. Dariaus ir S. Girėno 
garsiu ir Lietuvos garbei 
skirtu skrydžiu, pakviesda
mas susirinkimo dalyvius 
tylos minute pagerbti šiuos 
mūsų tautos didvyrius.

Atstovų į A.L.B. Krašto 
Tarybą rinkimai pravesti ir 
išrinkti šie atstovai: p.p. 
Otto Šrėderis, Vytautas 
Bindokas, Juozas Gailius ir 
Algirdas Karpavičius. Kan
didatais liko: p.p. M. Ky
mantas, E. Šrėderienė, J. 
Normantas.

Paskaitininkas p. A. Po- 
"cius apžvelgė mūsų šių die
nų uždavinius, pasitaikan
čias klaidas, jų priežastis bei 
galimybes klaidų išvengti ir 
jas atitaisyti. Ypač pabrėžė, 
kad svarbu aktingai ir vie
ningai tęsti mums įmanomą 
veiklą, pateisinančią mūsų 
buvimą išeivijoje ir siekian
čią naujo tėvynės prisikėli
mo.

Po susirinkimo dalyviai 
dar valandėlę laiko praleido 
besidalindami kasdieniniais 
rūpestėliais, kelionių į Lie
tuvių Dienas reikalais, ir tuo

Pabiros iš Melbourne
Vakare teko dalyvauti at

sisveikinimo vakarienėje, 
kuri įvyko A. Bladzevičiaus 
rezidencijoje. Po virš dvide
šimties metų, vienas iš pir
mųjų Talkos steigėjų Juozas 
Šniras, antrą kartą išeina į 
pensiją. Pirmą kartą iš savo 
nuolatinės darbovietės, o 
dabar iš Talkos. Šeimininkės 
p. Bladzevičienės puikiai 
paruoštas vaišių stalas, ma
loniai kuteno gomurį. Pakili 
ir ’’ekonomiška” Talkos di
rektorių nuotaika, taurūs 
gėrimai šildė ir mezgėsi kal
bos.

Vienas iš direktorių inž. 
A. Šimkus ir maloni jo žmo
na Jūratė, mielai dalinosi 
savo jaunos šeimos ’’var
gais”. Malonu buvo girdėti 
jų abu vaikučius gražiai kal
bant lietuviškai. Tai graži ir 
pavyzdinga lietuviška 
šeima. Tokiose šeimose glū
di mūsų Bendruomenės lie
tuviška dvasia.

♦ * *

Sekmadienio rytą, saulė 
išsklaidžiusi tirštus debesis, 
šildė žiemos vėsos ir drėg
mės persunktą žemę. Mel- 
bourniškiai sekmadienio pa
maldas turi gana vėlai; 12 
vai. (vidurdienį). Melbourno 
lietuviai klausosi lietuviškų 
radijo laidų du kartus savai
tėje: sekmadieniais 11 vai. 
ryto ir pirmaidienių vaka
rais. Sekmadienį radijo ve
dėjas G. Žemkalnis pristatė 
Melbournan atvykusį ALB 
Krašto V-bos pirm. V. Bu- 
kevičių, su kuriuo ir turėjo 
pokalbį. Malonus G. Žem
kalnio balso tembras bėrė 
klausimus. Kalba sukosi 
apie bendruomenės reikalus 
ir įvykstančias Canberroje 
Lietuvių Dienas.

* * * 

pačiu, besivaišindami spor
tininkų vytiečių pietumis.

ALKA

MELBOURNE
DAINOS SAMBŪRIO 

VEIKLA
Nuotaikingai ir įdomiai 

praėjo Dainos Sambūrio 
metinis balius, kurio metu 
stengtasi sudaryti roman
tišką nuotaiką.

Dainos Sambūrio kasdie
niniame gyvenime dar yra 
neišspręstas ginčas dėl lyti
nio pranašumo, nes moterys 
vis dar mano, kad jos yra 
geresnės virėjos, kepėjos ir 
bendrai - geresnės maisto 
gamintojos. Nors ir vis dau
giau yra skelbiama apie vy
rų ir moterų lygias teises, 
bet Sambūrio moterys vis 
dar galvoja, kad jos turi 
skambesnius balsus ir daug 
Bėriau dainuoja už vyrus, 

iam ginčui išspręsti Sam
būrio valdyba nutarė prašy
ti gerbiamos visuomenės 
pasisakyti šiuo reikalu. Tam 
ikslui suruoštas vienas dai

nos Vakaras — Balius, kurio 
metu, Sambūrio vyrai sve
čiams ruošė vakarienę ir tuo 
norėjo įrodyti savo sugebė
jimus kulinarijoje, o mote
rys suruošė programą su 
solistėm ir moterų choru.

Rugpiūčio 28-tą dieną, 
Melb. Lietuvių Namuose, 
Jubiliejinėje salėje Sambū
ris organizuoja paskutinį šių 
metų muzikos Vakarą — 
Balių, kur Sambūrio mote
rys paruoš vakarienę, o vy
rai atliks programą. Po šio

Pamaldas laikė kun. Dr. 
P. Dauknys. Bažnyčios suo
luose daug tuščių vietų. Vi
sur žilos galvos, jaunimo ne
daug. Visose kolonijose 
problema ta pati; jaunimas 
Dievo ir tėvynės reikaluose 
neskubus. Po pamaldų teko 
sutikti ir pasveikinti Ameri
kos Taurės laimėtoją, kapi
toną John Bertrand, kuris 
vedęs lietuvaitę (Padgurs- 
kytę) mielai lankosi į lietu
viškus pasireiškimus. Sakė
si, kad sekančiose varžybose 
.bus tiktai stebėtojas ir pa
tarėjas, nors atrodė dar 
gana jaunas ir žvalus.

*♦*

Po pietų salėje įvyko 
Tautos Fondo koncertas, 
pavadintas — Tau Tėvyne! 
Programą atliko Melbourno 
meninės pajėgos. Programą 
pravedė B. Kymantienė, 
pradėdama daina Ir pražydo 
linai.

Koncerto programa gana 
ilga; duetai, solo, vyrų okte- 

‘tas, smuiko, piano ir tautinių 
šokių grupės atlikti dalykai. 
Su malonumu klausiausi, 
nors ir girdėtų kūrinių, bet 
gražiai ir jautriai atliekamų 
ir maloniai skambančių. Šį 
koncertą melbourniškiai 
privalėtų atgabenti į Ade
laidę ir Sydnejų, kuris be 
abejonės visiems labai pa
tiktų.

Po koncerto Tautos Fondo 
atstovas K. Lynikas padė
kojo visiems programos at
likėjams ir atvykusiems jos 
pasiklausyti. Tautos Fondo 
rėmėjams įteikti atžymėji- 
mai.

Australijos Lietuvių Met
raštį pristatė Melbourno 
lietuvių apylinkės v-bos 
pirm. Dr. J. Kunca. Jis savo 

baliaus visuomenė bus pra
šoma pasisakyti apie Sam
būrio vyrų ar moterų pra
našumą, kad galutinai už
baigus šį ginčą.

Taigi, vėl kreipiamės į 
mielus dainos mėgėjus, at
vykti į šį, neeilinį Sambūrio 
parengimą, nes neabejoja
ma, kad moterys dės savo 
geriausias pastangas pa
ruošti geriausią vakarienę, o 
vyrai bandys taip padainuo
ti, kaip dar nebuvo dainuota. 
Be to, bus bandoma atgai
vinti mūsų senuosius, įpras
tinius šokius, kaip suktinį, 
klumpakojį ir net ragučių 
polką.

Iki pasimatymo Melb. 
Dainos Sambūrio nuotaikin
game Dainos ir Muzikos Ba
liuje. , „ ,

L. Baltrūnas

kalboje kėlė metraščio svar
bą ir naudą bendruomenei, 
primindamas, kad metraštį 
išleido Tautos Fondas; taip 
sumaišydamas Tautos ir 
Australijos Lietuvių Fon
dus. Reikėtų pagalvoti apie 
šių fondų pavadinimų pa
ryškinimą, nes dažnai abu 
fondai susimaišo kalbančiųjų 
retorikose.

Žodį tarė ir ALB Krašto 
V-bos pirm. V. Bukevičius, 
iškeldamas metraščio reikš
mę ir didžiulį atliktą darbą. 
Kvietė visus jį įsigyti ir tuo 
paremti metraščio išleidimą. 
Australijos Lietuvių Fondo 
V-bos pirm. Dr. K. Zdanius 
pasidžiaugęs metraščio pa
sirodymu, įteikė $ 10.000 
čekį iš Adelaidės atvyku
siam metraščio vyr. redak
toriui V. Baltučiui. Po pri
statymo bibliotekoje buvo 
išduodamas visiems met
raštis iš anksto užsisakiu
siems, o neužsisakiusieji tu
rėjo progos jį įsigyti.

♦ ♦ ♦

Nedažnai apsilankau Mel
bourne. Seserų ir brolių vei
duose amžius pamažu įbrė- 
žia po naują liniją ir pokal
biuose vyrauja sveikatingu
mo tema. Dalis prieauglio 
baigę mokslus, savistoviai 
gyvena. Malonu, kad lietu
vių kalba dar vis tvirtai lai
kosi.

Pirmadienio rytą, smul
kiam lietučiui byrant, pali
kau Melbourną. Porą Mel
bourne praleistų dienų, iš
sklaidė lokalines sunkias 
nuotaikas ir grįžau Adelai- 
dėn vilties ir vienybės paso
tintas.

Vibaltis

Į mažą Airijos miestelį at
važiavo cirkas ir vienas iš 
akrobatų nuėjo išpažinties.

— Ar aš tave čia kada 
nors mačiau! — Klausia ku
nigas.

— Ne. — Sako akrobatas. 
— Aš dirbu cirke. Esu akro
batas.

— Akrobatas? — Klausia 
kunigas. — Nežinau gerai, 
kas tai yra. Ką akrobatas 
daro? Ar tai ne nuodėmin
ga? Ar galėtum man savo 
darbą pavaizduoti?

Akrobatas išėjo iš klau
syklos ir keletą kartų pa
vaikščiojo ant rankų, pasi
vartė per galvą, dar keletą 
Įmantrių gimnastiškų trikų 
parodė.

Viena senutė toliau lauk
dama savo eilės šnabžda ki
tai seneliukei. — Jeigu jis 
šiandien tokią atgailą duoda, 
tai geriau eikim namo užsi
dėti kelnes. Mums besivar- 
tant per galvą nukris mūsų 
sijonai, tada...
I.,.’’ VM. V’ -
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LITUANISTINIAI KURSAI SYDNEJUJE
! '

Jau ’’perbridome” dau
giau negu pusmetį 1984-tų 
metų ir atėjo laikas priminti, 
kad Sydnejaus Lituanisti
niai Kursai dar gyvuoja.

Šiais metais į šeštadieni
nius Lituanistinius Kursus 
užsirašė šie mokiniai: Ankus 
Justinas, Ankus Simas, Bu
činskas Jonas, Bučinskas 
Robertas, Burokas Mikas, 
Burokas Petras, Červinas 
Ričardas, Cox Marina, Cox 
Regina, Jodlowich Marga
ret, Šepokas Rima, Staitis 
Dana, Staitis Edmundas, 
Staitis Denis, Stašionis 
Raymondas, Šumskas Pet
ras ir šie suaugę studentai, 
taip vadinami privačiais: 
Kronberger Del, Kviet- 
kauskas Stanley ir Palaitis 
Jo. Abiturientus turime du: 
Marina Cox ir Joną Bačins- 
ką.

Kartais pasitaiko, kad 
mokinys ateina į kursus ke
liais mėnesiais pavėlavęs. 
Tas sudaro įvairių sunkumų. 
Netik svarbu pradėti darbą 
nuo metų pradžios, bet The 
Board of Senior Studies ne
nori priimti į klasę pavėla
vusių mokinių. Toks moki
nys privalo susirišti su savo 
australiškos gimnazijos 
vedėju, kuris turi įtikinti 
švietimo ministeriją, kad 
štai šitas mokinys ar mokinė 
dėl rimtų priežasčių negalė
jo lankyti kursų nuo metų 
pradžios. Todėl labai svarbu 
tinkamu laiku užsiregist
ruoti Ashfielde. Registraci
jos data visuomet skelbiama 
’’Mūsų Pastogėje” ir ’’Tė
viškės Aiduose” bent po po
rą kartų metų pradžioje.

Šie mokiniai ir sudaro 
mūsų vienintelę lietuvių 
kalbos klasę. Juos moko p. 
Aldona Veščiūnaitė-Janavi- 
čienė. Kad Australijoje gi
musį mūsų jaunimą sunku 
išmokyti lietuvių kalbos, tai 
supranta tėvai, seneliai ir 
visi tie, kurie tą jaunimą 
Parapijos Mokykloje ar Li
tuanistiniuose Kursuose 
moko. Todėl iš patyrimo, o 
taip pat ir iš įvairių straips
nių laikraščiuose bei paskai
tų darosi visai aišku, kad per 
trejetą valandų šeštadie
niais, o ir tų mokslo šešta
dienių per metus (atskaitant 
atostogas) netaip daug pa
lieka, išmokyti kalbos, lite
ratūros, šiek tiek istorijos ir 
geografijos yra sunkus už
davinys. Todėl kiekviena 
mokytoja ir prašo: kalbėti 
namie lietuviškai, skaityti 
su vaikais laikraščius, vežti 
juos į jaunimo organizacijas 
ir tautinius šokius, padėti 
ruošti lietuvių kalbos pamo
kas.

Paskutiniu laiku pastebi
mas didelis susirūpinimas, 
kad krinta mokinių skaičiai 
Lituanistinėse Mokyklose 
tiek Australijoje tiek ir 
Amerikoje, nors ten daug 
didesnės Ėetuviškos bend
ruomenės. Skaitant ’’Pasau
lio Lietuvį” bei įvairius laik
raščius atsiranda jausmas, 
kąd mes beaugindami savo 
vaikus daug ką pražiopsojo
me nepadarydami lietuvių 
kalbos mokymo pačiu svar
biausiu bendruomeninio gy
venimo aspektu. 1978 m. 
Švietimo Ministerija Syd- 
nejuje davė sąlygas mokin
tis taip vadinamu antrųjų 
kalbų gimnazijos kurso ri
bose, pripažindama visa eilę 
etninių kalbų, jų tarpe ir lie
tuvių kalbą gimnazijos bai
giamiems egzaminams. Aš 
tikrai nežinau, bet man at

rodo, kad buvo keli metai 
prieš 1978 > kada nebuvo jo
kių pamokų gimnazijos mo
kiniams, reiškia baigei Pa
rapijos Savaitgalio Mokyklą 
ir nebėra kur eiti mokytis 
toliau. Dabar yra tikra lai
mė, kad tuos Kursus turime 
ir kaip tik tokioje formoje, 
kad jie naudingi ne tik 
mokytis lietuviškai, bet 
daugelis atvejų pakelia 
mūsų abiturientų bendrą H. 
S.C. pažymių lygį, kas daž
nai padeda jiems pakliūti į 
norimus fakultetus univer
sitetuose ar technikos mo
kyklose.

Pažymėtini šie 1984 m. 
įvykiai Lituanistinių Kursų 
gyvenime. Vyresnių klasių 
mokiniai su mokytoja aplan
kė Valstybinę Meno Gale
riją, kur mokiniai turėjo

M.K. Čiurlionis Piramidžių sonata 
(paveikslas dingęs)

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Malonus Redaktoriau,

Septintosios laisvojo pa
saulio lietuvių Tautinių šo
kių šventės atidarymas 
vyksta Dievo Motinos lietu
vių parapijos aikštėje, prie 
paminklo ’’Rūpintojėlis”. 
Svarbi šventės dalis. Čia tu
rime pajusti šventės reikš
mę, esmę, prasmę ir jos di
dingumą. Ir tikrai į aikštę 
sugūžėjo daug mielų tėvyn
ainių - iš visur - iš Čikagos, 
Detroito, New Yorko, Los 
Angeles, iš Pensilvanijos 
anglių kasyklų miesto, iš 
Philadelphijos, iš Kanados, 
Pietų Amerikos ir Europos, 
iš tolimų ir artimesnių lie
tuvių kolonijų. Minioje su
tinkame PLB pirmininką 
Vytautą Kamantą, Lietuvių 
Fondo Tarybos pirmininką 
Stasį Barą, Pasaulio Lietu
vio redaktorių Bronių Nainį, 
PLB pirmininko pavaduoto
ją Dr. Tomą Remeikį, daug 
žymiųjų visuomeninkų, kul
tūrininkų, politikų, jų tarpe 
VLIKo pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis. Kur čia visus 
suminėsi, tačiau su pilka mi
nia drauge daug mūsų viso
keriopo gyvenimo vairuoto
jų ir dvasiškių naujai 
paskirtas vysk. Paulius Bal
takis OFM, vyskupas Ansas 
Trakis ir kit. 

progos giliau susipažinti su 
tradicinio ir modernaus me
no kryptimis. Ilgiau buvo 
apsistota prie prancūzų im
presionistų, šiuolaikinės 
australų tapybos bei skulp
tūros. Mokiniai buvo kvie
čiami komentuoti, išreikšti 
savo nuomonę apie įvairius 
eksponatus Galerijoje lietu
vių kalba. Susidomėjimas 
buvo didelis ypač, kad 
diskusijos Galerijoje dar pa
gyvino žinomos australų ta
pytojos Jo Palaitis komen
tarai. Jo Palaitis turėjo savo 
parodas Holdsworth ir 
Pointon Galerijose, bei Aus
tralijos Muziejuje. Jos dar
bai buvo išrinkti ir rodomi 
N.S.W. Meno Galerijoje Ar
chibald ir Sulman parodose. 
Dalyvavo ji Portia Geach ir 
Blake meno parodose. Jo

Atidarymo iškilmėm va
dovauja JAV LB Kultūros 
Tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė. Nuo ryto aikštėje 
plevėsuoja JAV ir Lietuvos 
vėliavos. Iškilmių metu pa
minklą supa Kanados, Ar
gentinos, Brazilijos ir Vaka
rų Vokietijos (iš tų kraštų 
šventėje dalyvauja šokėjai) 
vėliavos.

Gražaus tembro balsu 
Bronius Kazėnas drauge su 
minia sugieda JAV ir Lietu
vos himnus. Prasminga 
malda kun. Gediminas Ki- 
jauskas, tos parapijos kle
bonas, dėkoja Aukščiausia
jam už globojimą mūsų jau
nimo, už duotas galimybes 
išeivijoje kurti ir puoselėti 
savąją kultūrą, už prasmin
gą ir gražų jaunimo, jų va
dovų ir visų dirbančiųjų pa
siaukojimą vienam didžia
jam tikslui — Lietuvai.

JAV LB Tarybos prezi
diumo pirmininkas Dr. Ka
zys Ambrozaitis taria atida
romąjį žodį, išryškindamas 
tokių švenčių prasmingumą 
ir didelį įnašą mūsų tautinei 
kultūrai. Nuoširdžiai vertino 
ir dėkojo Tautinių šokių 
šventės rengėjus ir daly
vius, linkėjo ištvermės ir vi
sokeriopos sėkmės. Kvietė 
dar daugiau suglausti gre
tas, kad mūsų sutartinis 

yra privati studentė, kuri 
jau antri metai lanko Litua
nistinius Kursus ir, nors yra 
’’tikra australe”, jau neblo
gai kalba ir ypač neblogai 
rašo lietuviškai. Ji, taip pat, 
yra labai susidomėjusi lietu
vių tautos kultūra ir istorija.

Trečiame semestre pa
kviesta iš Melbourne p. Ale
na Karazijienė skaityti kla
sėje paskaitą: ’’Archeologi
niai kasinėjimai Lietuvoje, 
Lietuvių miestų architektū
ra”. Kad tą paskaitą pagy
vinus bus rodomos skaidrės.

Spalio mėnesį Lituanisti
niai Kursai pakviesti pa
ruošti radio valandėlei 
programą. Programą atliks 
mokiniai, vedėja ir egzami
nų komisijos narės.

Egzaminų komisija 85 m. 
parinko eilę trumpų apysa
kų skaitymui ir negrinėjimui 
11 ir 12 m. gimnazistams. Iš 
tų apysakų įvairios ištrau
kos bus naudojamos baigia
majam 85 m. H.S.C. egza
minui. Kadangi daugumas 
tų knygų jau buvo spaus
dintos seniai, tai nebegalima 
jų nupirkti. Mes kreipėmės į 
bendruomenę per ’’Mūsų 
Pastogę” prašydami tautie
čių padovanoti mums reika
lingas knygas. Iki šiol atsi
liepė palyginti nedaug gera
darių. Knygas Lituanisti
niams Kursams padovanojo: 
ponios E. Laurinaitienė, I. 
Milašienė, D. Bajalienė 
(Newcastle), D. Skorulienė, 
T. Vingilienė, J. Stašiony-

Spaudos bičiuli, j 
prisimink ir Mūsų Pastogę ; 

savo testamente!

darbas visose gyvenimo sri
tyse neštų kuo didesnę nau
dą pavergtos tėvynės švie
sesnei ateičiai.

Kalba santūri, nuoširdi, 
kupina dėkingumo tiems, 
kurie rūpinasi mūsų gyve
nimo apraiškomis.

Aukuro ugnį, kaip karštos 
meilės ir ištikimybės simbolį 
savajai tautai uždegė Sep
tintosios Tautinių šokių 
šventės vyr. meno vadovė - 
direktorė Jadvyga Reginie- 
nė, asistuojant visų kraštų 
tautinių šokių šokėjų viene
tų atstovams.

Prie paminklo žuvusiems 
už laisvę - rūpintojėlio vai
niką padėjo JAV LB Krašto 
Valdybos ir šventės rengimo 
komiteto pirmininkas Dr. 
Antanas Butkus ir Kanados 
LB Krašto Valdybos pirmi
ninkas Algis Pacevičius.

Po trumpų, bet gana iš
kilmingų šventės atidarymo 
iškilmių apylinkėje nuaidi 
visų giedama Marija, Marija 
giesmė.

Minia kiek prityla. Susi
mąsto. Dar pasąmonėje te
beaidi: Marija, palengvink 
vergiją, nes Tu pas Dievą 
viską gali... Čia pat kai kas 
nubraukia ašarą. Prisime
name mūsų tautos kančios 
kelią, prisimename ir tuos, 
kurie pavergtoje tėvynėje 
aukoja už jos laisvę savąjį 
gyvenimą.

Po šių gražių iškilmių 
kviesti svečiai ir tautinių 
šokių vienetų vadovai susi
renkame į Lietuvių Namus, 
vadovų pagerbimui.

Tenka pažymėti, kad Cle
veland© lietuviai turi šau
nius, puikiai tvarkomus Lie
tuvių Namus. Čia puikios 
salės pobūviams, posė
džiams, veikia įdomus, lie

tė—Edwards, ponai V. 
Kazokas ir K. Butkus. Ačiū 
širdingai visiems - laukiame 
daugiau- rėmėjų. Šiuo metu 
turime pakankamai kopijų 
’’Tremties Metai”, bet dar 
trūksta sekančių knygų:

’’Sauja Derliaus”, ’’Taikos 
Rytas”, J. Gliaudą, "Rinkti
nės Novelės”, R. Spalis, 
’’Svetimos Pagairės” V. 
Alantas, ’’Trisdešimt Istori
jų Suaugusiems”, A. Baro
nas, ’’Antrasis Krantas”, A. 
Baronas, ’’Šilko Tinklai”, A. 
Baronas ir "Bėgiai”, K. Al
menas.

Jei galėtumėte ką nors iš 
viršminėtų knygų padova
noti, prašau palikite jas 
Sydney Lietuvių Namuose, 
16-18 East Terrace, Banks- 
town, 2200, N.S.W. pažy
mint kad tai ’’Lituanisti
niams Kursams”. Malonėki
te pažymėti savo pavardę, 
kad galėtume padėkoti. 
Duodame ir Klubo adresą 
tiems, kurie norėtų knygas 

atsiųsti paštu. Dėkojame 
visiems iš anksto.

Malonu baigti šitą 
straipsnelį su optimistiškes
ne pastaba. Ateinančiais 
1985 m. pramatoma, kad 
mūsų Lituanistiniai Kursai 
turės bent penkis abiturien
tus. Tai bus bene didžiausias 
skaičius gimnaziją baigian
čių mokinių Sydnejaus Litu
anistiniuose Kursuose nuo 
pat pradžios Kursų veiklos.

V. Kabailienė

tuviškomis dekoracijomis 
puoštas restoranas, barai. Į 
vadovų pagerbimą susiren
ka apie 150 žmonių. Skonin
gai paruošti užkandžiai, 
svetingi šeimininkai - šven
tės rengėjai priima svečius, 
vaišina. Čia susitinka įvairių 
kraštų atstovai, daug malo
nių naujų pažinčių, pokalbių. 
•Viskas daugiausia sukasi 
apie pačią šokių šventę. 
Nemažas būrelis į pagerbi
mą atkilo ir vadovių, vado
vų.

Po įpusėtų vaišių, rengi
nių vadovė Ona Jokūbaitie- 
nė pasveikino vadovus ir 
svečius ir pakviečia JAV LB 
KV pirmininką ir šventės 
rengimo komiteto pirminin
ką Dr. Antaną Butkų įteikti 
salėje esantiems Tautinių 
šokių vienetų vadovėms ir 
vadovams specialius žyme
nis - plaketes, su dėkingu už 
pasišventimą puoselėti tau
tinius šokius įrašu.

Čia, turiu prisipažinti, ne
išgyvenau to gražaus įspū
džio, kurio tikėjausi. Juk sa
koma ’’pagerbimas”. Pats 
žodis reiškia dėkingumą, iš
kilmingumą. O to čia pasi
gedome. Dr. A. Butkus labai 
jau trumpai tik padėkojo 
vadovėms ir vadovams ir be 
didesnio dėmesio salėje įtei
kė plaketes. Ir plaketes ga
vusieji tokiomis "iškilmė
mis” nelabai buvo patenkin
ti. O vadovės ir vadovai, 
choro, orkestro dirigentai 
pilnai nusipelno daug dides
nio išskirtino dėmesio ir pa
dėkos, ko šiuo atveju nesu
silaukta. Lauksime sekan
čios dienos ir naujų iškilmių 
bažnyčioje ir koliziejuje.

Jūsų
Jurgis Jaunušaitis

Mūsų Pastogė Nr. 31, 1984.8.13, psl. 5

5



SENELIŲ NAMŲ 
PROJEKTAS

Senstančių, be giminių, be 
globos skaičius didėjo. ”Jų 
aprūpinimui, jei ne šiandie
nų, tai už metų, dvejų, rei
kalingi savi namai”, viename 
valdybos posėdyje realiai 
pažvelgė į ateitį N. Žygienė. 
Ir 1961 m. valdyba nutarė 
įruošti namus seneliams, in
validams ir patekusiems į fi
nansinius sunkumus, įrengti 
kambarį susirgusiems, gyd. 
Ambrozienės suprojektuotų, 
ir’'butą šeimai, kuri prižiū
rėtų namus ir esant reikalui 
paruoštų maistų negalin
tiems pasigaminti. Šiai idė
jai vykdyti atidarė sųskaitų 
banke "Senelių Namų Fon
das” vardu. įjota tartis šu p. 
Alekna, kuris savo namus su 

dideliu sklypu Cabramattoje 
pasiūlė parduoti už 4.000 sv. 
u* be atlyginimo padėti sta
tyboje, sau pačiam prašyda
mas apsigyvenimui kamba
rio iki gyvos galvos.

Adelaidės parapijiečiai pasitinka savo 
naujų klebonų kun. J. Petraitį, MIC

(viduryje su gėlėmis) Adelaidės aero
drome. Nuotrauka V. Vosyliaus

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau,

V. Kikilio (M.P. Nr. 28) 
pasisakymas ir mintys ALB 
Garbės narių klausimu pri
minė daug kų ir man pačiam, 
o taip pat mano pastangas ir 
prašymus iškelti vienų kitų 
asmenį aukščiau kitų ir 
bendruomenės vardu įver
tinti jų darbų, skirtų mūsų 
lietuvių bendruomenei 
tremtyje. Prieš daugelį me
tų buvo įsteigta šiuo metu 
vadinama Australijos Liet. 
Bendr. Garbės Narių insti
tucija, kuri be svarstymų ir 
pramatymo ateičiai buvo 
visų priimta.

Deja gyvenimas, o šiuo 
atveju dar ir mano paties 
šešerių metų pirmininkavi
mo apylinkės valdybai paty
rimas parodė, kad galutinėje 
išvadoje visi esame tik eili
niai žmonės, o apie ’’garbę” 
turime kiekvienas kitokį su- 
Kimų. Šiandien būtų ilga 

a koks žmogus turėtų
Mūsų Pastogė Nr. 31, 1984.8.13, psl. 6

GYVOJI PRAEITIS
Ava Saudargienė

’’Senelių Namų Fonde” 
turimų 647 sv. neužteko siū
lomų namų užpirkimui. Val
dyba 1963 m. O. Osinienei 
pirmininkaujant, nutarė 
kreiptis į valdiškas įstaigas 
su prašymu gauti sklypų se
nelių namų statybai. Tuo 
rūpintis įgaliota vicepirmi
ninkė O. Baužienė, ilgiausiai 
gyvenanti Australijoje, ge
riausiai mokanti angliškai ir 
žinanti vietos įstatymus.

Per tų laikų valdyboje 
buvo pasikeitimų. Trumpų 
laikų pirmininkavo T. Sim- 
niškienė, ilgokai E. Kapo- 
čienė, ir vėl O. Osinienė, iki 
šeimyninių aplinkybių ver
čiama pasitraukė iš pirmi
ninkės pareigų ir savo vie
ton pasiūlė O. Baužienę, kuri 
ir buvo išrinkta.

LIETUVIŲ SODYBA

Dvidešimt metų 0. Bau- 
žienei pirmininkaujant, Mo
terų Draugija aktyviai tęsė 
Sydnejaus moterų 1956 m. 
pradėtų organizuotų veiklų. 
Pagal įsigyvenusį paprotį 
ruošė pobūvius, muges, lo
terijas, paskaitas, telkė lė
šas šalpai.

Projektas pastatydinti 
"Senelių namus" nerado 
pritarimo naujoje valdyboje. 
Vieton to nutarta įkurti lie
tuvių sodybų pensininkams. 
To siekdama valdyba perė

privilegijų būti savos bend
ruomenės ’’garbės nariu” ir 
kokią padėtį jis turėtų 
užimti mūsų bendruomenė
je? Patyrimas rodo, kad ne 
visi ’’garbės nariai” yra su
pratę jiems suteiktą išskir
tiną įvertinimą ar ’’paaukš
tinimą” ir savo darbais ir el
gesiu nevisada prisideda 
prie bendruomenės vieny
bės ar autoriteto palaikymo.

Tenka padėkoti p. V. Ki
kiliui už šio "garbės narių” 
klausimo iškėlimą spaudoje. 
Nuoširdžiai pritariu jo pa
siūlymams jieškoti ir surasti 
labiau priimtinų būdų tarti 
kam nuoširdų lietuvišką 
’’ačiū” už atliktų darbų. Ta 
pačia proga drįstu siūlyti 
Krašto Valdybai nesivar
ginti kokio nors ’’reguliami- 
no” šiuo reikalu parengimu 
(XXII-sios Krašto Tarybos 
Melbourne 1982 m. nutari
mas) ir šiai institucijai (gar
bės narių) leisti ramiai iš
nykti, kaip gyvųjų tarpe jau 

musi ’’Senelių Namų Fondo” 
sutaupąs, telkė pinigus iš 
tradicinių parengimų, lote
rijų, aukų ir būsimų sodybos 
gyventojų įnašų. Pagaliau 
Draugija gavusi 2 akrų 
sklypų pietiniame Sydne
jaus pakraštyje ir leidimų 
vykdyti kvalifikuoto archi
tekto pristatytų planų, ieš
kojo valdiškos paramos sta
tybai. Gavus prašomų para
mų, sumoje du dol. už vienų 
turimų, 1970 m. pradėta 
statyba lietuvių architektų 
ir inžinierių priežiūroje, su 
būriu talkininkų.

Pastatyta 17 butų. Tai at
skiri dviejų kambarių, vir
tuvės ir vonios nameliai, 
kiekvienas su balkonu, iš 
kurio matosi egzotiški uolų 
ir australiškų krūmų vaiz
dai. Pastatyta atskira, dide
lė menė su šonine veranda ir 
patogumais. Menė su biblio
teka skoningai įrengta.

Statyba baigta 1983 m. 
Dar prieš užbaigimų sody
boje apsigyvenę keli pensi
ninkai, iš anksto įmokėję 
valdybos nustatytų kelių 
tūkstančių dol. mokestį, už
tikrinti gyvenimo teise iki 
gyvos galvos, jautėsi paten
kinti, be rūpesčio, Draugijos 
Valdybos ir patikėtinių ad
ministracijoje. Susirgusius 
lanko ir patarimus teikia 
gyd. L. Petrauskas. Šiuo 
metu sodyba pilnai apgy
venta.

nėra ir daugumas tų, kurie 
nepramatydami ateities ją 
sukūrė. Daug tvirtesnį pag
rindą turės ir ilgiau tesės 
garbė pagrįsta darbais, o ne 
laikinai surastų draugų pa
rašais.

Su pagarba
C. J. Zamoiskis

Gerbiamas Redaktoriau, 
Keli žodžiai dėl 1984 m.

Krašto Tarybos atstovų su
važiavimo darbotvarkės 
punkto, liečiančio 1986 m. 
Lietuvių Dienų vietovės nu
statymą.

Atrodytų, kad laikantis 
priimtos tvarkos 1986 m. L. 
Dienos turėtų įvykti Sydne- 
juje, kuris savo eilę šiemet 
užleido Canberrai. Po to, 
1988 metais Adelaidėje, iš 
ten į Melbourną, Sydnejų ir 
t.t. Tačiau tarp 1984 ir 1988 
metų Australija stovi prieš 
du svarbius įvykius, galin
čius turėti didelę reikšmę 
kas dvejus metus vykstan
tiems Australijos lietuvių 
sąskrydžiams.

1986 metais Pietų Aus
tralija švenčia savo 150 me-

"Lietuvių Sodyba Enga- 
dine”, sako O. Baužienė, ku
rios pastangomis ji išaugo, 
’’Moterų Draugijos įruošta 
lietuviams, saulėleidžio die
noms patogiai savųjų tarpe 
praleisti.”

Moterų Draugijos ilga, 
rūpestinga veikla bus 
apvainikuota rupiūčio 19 d. 
’’Lietuviškos sodybos” ofi
cialiu atidarymu. Deja, ne 
visos Draugijos pionierės 
sulaukė tos kilmingos die
nos: prieš kiek laiko apleido 
šį pasaulį E. Kapočienė ir K. 
Narbutienė.

Keliatojau, važiuodamas 
iš garsaus Sydnejaus mies
to, Princes vieškeliu į pie
tus, neužmiršk sustoti En- 
gadine! Naujas, gražus prie
miestis nutolęs nuo did
miesčio triukšmo ir skubos, 
atskirtas nuo Pietų Pacifiko 
didžiuliu natūraliu parku, 

žaliuoja amžinais eukaliptais 
ir primityviais krūmokš
niais, kurių nemaitina sausa 
Australijos žemė, pasipuošę 
su milijonų metų skaptuo
tomis uolomis. Ten, gryna

Naujas klebonas Adelaidėje
Adelaidės Šv. Kazimiero 

parapijos klebonu kun. Juo
zas Petraitis, MIC buvo pa
skirtas jau nuo sausio 1 d., 
bet ne nuo jo priklausančių 
aplinkybių į Adelaidę atvy
ko tik liepos 18 d. ir tuoj pat 
pradėjo eiti pareigas.

Naujų klebonų Adelaidės 
aerodrome su gėlėmis sutiko 
gausus lietuvių būrys, o lie
pos 21 d. vakare, suneštinių 
vaišių metu, turėjo progų jį 
nuoširdžiai pasveikihti, pa
sidalinti mintimis parapijos 
ir bendruomenės reikalais.

Kun. J. Petraitis, MIC yra 
gimęs 1922 m. Tauragės 
apskrityje - taigi tikras ir 
tvirtas žemaitis. Mokslų 
pradėjo Tauragės gimnazi
joje, o karo metais studijavo 
Telšių ir Kauno kunigų se
minarijose ir Eichstaetto 
aukštesniojoje teologijos 
mokykloje. Romoje studija
vo Gregorianum ir Angeli- 
cum universitetuose. 1946 
m. įstojo į marijonų vienuo
lijų, baigė Marijonų Semi
narijų Clarendon Hills, Ill. 
J.A.V. ir 1952 m. buvo 
įšventintas kunigu. Amžiu
mi kun. Juozas šiuo metu 
yra jauniausias lietuvių kle
bonas Australijoje.

Tapęs kunigu pastoracinį 

tų sukaktį. 1988 metais bus 
plačiai atšvęsta Australijos 
200 metų sukaktis. Abu ju
biliejus paminėti yra suda
ryti specialūs komitetai su 
milioniniais biudžetais, vien 
Australijos 200 m. minėjimo 
biudžetas siekia 200 milionų 
dolerių. Ir vienas ir kitas 
komitetas yra numatęs 
skirti stambias sumas etni
nių grupių kultūriniams ir 
sportiniams pasirodymams, 
kurie bus įjungti į bendrą 
jubiliejaus minėjimo 
programą.

Stovime prieš vienkarti
nę, nepasikartojančią progą 
gauti stiprią paramų 1986 ir 
1988 m. Australijos Lietuvių 
Dienoms. Visi gerai žinome, 
kad L. Dienas surengti vien 
pasišventimo ir savanoriško 
darbo neužtenka, jos taip 
pat pareikalauja didelių iš
laidų. Gavus valdžios para
mų, galima būtų pakelti L. 
Dienų pasirodymų ir paren
gimų lygį, pravesti juos ge
rose sąlygose (kaip vėdina

me ore, karštoje saulėje 
stovi Lietuviška sodyba — 
Lthuanian Village, keliolika 
tūkstančių mylių nuo Lietu
vos. Kartais išgirsi lietuviš
kų žodį, kartais dainų. Šiltai 
pasveikins S.L.M.S.G. 
Draugijos Valdybos narės 
Tamaros Vingilienės pos
mai:

Sydnejaus socialinė moterų 
valdyba 

Sugalvojo pastatydinti so
dybų 

Lietuviams — brangiems 
tautiečiams, 

Ir žemaičiams, suvalkie
čiams. 

O aukštaičiai, o ir dzūkai 
Susirastų sau kampukų, 
Kad galėtų sau ramiai, 
Jaukiai dienas leist tenai. 
Gimtoji kalba, kad girdėtus, 
Paukščiai lietuviškai čiulbė

tų, 
O rūtelė ta žalioji 
Primintų toli paliktų rojų.

darbų atliko įvairiose para
pijose J.A.V. ir šešerius 
metus buvo lietuviškosios 
marijonų vienuolijos pro
vincijos (dalies) sekretorių-, 
mi. 1963 m. pasiųstas dirbti į 
Argentinų. Ten tuo pačiu 
metu ėjo keleriopas parei
gas - dirbo su lietuviais ir 
argentiniečiais Rosario ir 
Avellaneda miestuose, eida
mas klebono, sekretoriaus ir 
marijonų vyresniojo parei
gas.

Būdamas tvirtas lietuvis 
ir ištikimas savo pašaukimui 
jau pirmuose su adelaidiš- 
kiais susitikimuose prašo 
visų jam, atsiradusiam nau
jose ir nepažįstamose darbo 
sųlygose, paramos ir prita
rimo. Jo pagrindinė mintis 
yra, kad tik vienybėje gy
vendami būsime naudingi 
vergijoje esančiai ir perse
kiojamai mūsų tautai.

Buvęs klebonas kun. A. 
Spurgis, MIC, ALB Garbės 
narys ir toliau pasilieka pa
rapijoje įvesdinti į pareigas 
ir padėti naujam klebonui 
plačiuose parapijos darbų 
baruose. Abiems linkime 
geros sveikatos ir sėkmės jų 
naujose pareigose.

Adelaidiškis

mose salėse), atsikviesti 
daugiau užsienio svečių ir 
panašiai. Tokias dvi progas 
praleisti būtų nedovanotina.

Pietų Australijos jubilie
jinio komiteto skiriami pini
gai etninėms grupėms pri
valo būti išleisti čia vietoje. 
Todėl busimoji K-to Tarybos 
sesija turėtų gerai pagalvo
ti, ar nereikėtų pavesti 1986 
metų L. Dienas suruošti 
Adelaidės lietuviams, kad 
išnaudojus progų gauti 150 
m. jubiliejaus komiteto pa
ramą. Reikia nepamiršti, 
kad adelaidiškiai paramos 
negali prašyti, kol nėra tik
rai žinoma, kad L. Dienos 
bus. jiems skirtos.

Siūlau būsimai Krašto 
Tarybos sesijai rimtai ap
svarstyti šias sugestijas ir 
nukreipti 1986 ir 1988 metų 
Lietuvių Dienas ten, kur jos 
turėtų vykti remiantis virš- 
minėtais sumetimais.

J. Jonavičius
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"2 Apie ponus okupuotoje Lietuvoje 
J ouo
+aH iejr ;

Y . Kiek daug ponų ir kokie
į7jjie gražūs...
„? ’’Liūdna pasaka”

Ponai, ponai, ponai... Kiek 
daug šiandien jų sėdi liau
džiai ant sprando. Ponais, 
žinoma, vadiname ne tą, ku
ris tvarkingiau apsirengęs, 
mandagiau elgiasi ar dirba 
ne fizinį darbą. Ne. ’’Ponas” 
neigiama prasme supranta
mas, kaip besinaudojąs 
išimtinėmis teisėmis, leng
vatomis ir iš gyvenimo imąs 
daugiau nei jam priklauso, 
besijaučiąs stovįs aukščiau 
už kitus, reikalaująs nenu
pelnytos pagarbos ir patar
navimų, su panieka žiūrįs į 
žemiau stovinčius.

Tokių ponų buvo visuo
met, jų yra ir dabar. Ne visi 
jie dar drįsta lįsti į dienos 
šviesą ir girtis savo poniš
kumu. Dalis ponijos dar 
tūno tartum šešėly, dar lyg 
vengia būti vadinami ponais, 
tačiau gyvena tikrai ponišką 
gyvenimą.

Ši tarybinė ponijos klasė 
nėra vienalytė. Ji susideda 
iš kelių sluoksnių.

Pačioje viršūnėje negau
sus pačių galingiausių, pačių 
turtingiausių feodalų 
sluoksnis. Tai valdančios 
klasės elitas, savotiškai už
dara kasta, kurios atskiri 
nariai betarpiškai dalyvauja 
valdyme, yra tikrosios val
džios atstovai. Jie ne tik vis 
kuo apsirūpinę, turi visas 
teises ir privilegijas, bet su 
nieku nesiskaito ir prieš 
nieką neatsiskaito. Jiems ne 
tik puikūs butai, prabangios 
vilos geriausiuos kurortuo
se, brangiausios importinės 
mašinos, importiniai baldai, 
vaistai, dažnos kelionės į už
sienį, bet ir visiška teisė ne
paisyti eilinių tarybinių 
įstatymų, reikalavimų, tai
syklių. Jie turi savus įstaty
mus, savo kastos normas ir 
taisykles. Tik šių vidinių 
kastos įstatymų peržengi
mas jiems kelia grėsmę. 
Šiaip, su visais kitais Tary
bų Sąjungoj veikiančiais 
įstatymais jie gali nesiskai
tyti. Jei nebus pasmerkimo 
kastos viduje, prie jų nepri
eis joks prokuroras, jų ne
teis joks tarybinis teismas. 
Jiems nėra tų problemų, 
su kuriomis susiduria eilinis 
pilietis. Jiems rečiausios 
prekės, geriausi vaistai, jų 
vaikai be jokių konkursų 
įstos į pasirinktas mokyklas, 
užtikrintai gaus diplomus. 
Net tarnybinės vietos darosi 
paveldimos. Ši ponija ir yra 
ta ’’liaudis”, kuriai iš tikrųjų 
priklauso valdžia...

Kiek žemesnis ir gauses
nis yra kitas ponijos sluoks
nis. Tai aukštuomenė, susi
dedanti iš labiausiai iškilusių 
menininkų, mokslininkų, at
sakingus postus užimančių 
generolų, pačių stambiausių 
įmonių vadovų. Ši aristok
ratija taip pat nieko nesto
koja, jiems taip pat visokie 
’’spec”, įvairios teisės, privi
legijos, lengvatos, geras 
materialinis aprūpinimas. 
Jie( gali plačiau naudotis ir 
žemesniųjų sluoksnių pas
laugomis, bet jie neturi tos 
galios,-kaip valdančioji kas
ta. Priešingai, jie yra šiai 
kastai pavaldūs. Visa jų pri
vilegijuota padėtis yra kaip 
atlyginimas už svarbias 
paslaugas ■valdantiesiems. 
Šis antrasis ponijos sluoks
nis padeda valdyti, tiesa, 

pats neturėdamas valdžios 
galios. Jis prisideda prie 
valdžios galios realizavimo, 
bet pats negali nė trupučio 
nukrypti nuo duotų įgalioji
mų, negali pareikšti jokios 
savo iniciatyvos, turi būti 
ištikimai atsidavęs, bet 
užtat turi nemaža teisių ir 
galios spaudžiant žemiau 
stovinčius.

Ši valdžios vykdymo galia 
toliau išsiskaido į mažesnes 
teises ir siauresnę veikimo 
orbitą turinčius, dar žemes
nio sluoksnio, pareigūnus. 
Bet tai vis dar stambios žu
vys, įvairių respublikų va
dovai, ministrai, žinybų vir
šininkai, sričių komitetų 
sekretoriai ir kt. Jie taip pat 
gerai atlyginami, sočiai ap
rūpinami, turi privilegijų, 
iškeliančių juos virš papras
tų mirtingųjų.

Dar žemesnis sluoksnis, 
veikiąs jau betarpiškai pap
rastos liaudies tarpe, yra 
įvairūs vietiniai vadovai, 
sekretoriai, pirmininkai, 
įmonių ir įstaigų direktoriai 
ir 1.1. Jie teisių turi nedaug, 
bet galios nemažai. Jų galia, 
tiesa, reiškiasi tik žemyn, 
t.y. gautų nurodymų vyk
dymu, realizavimu, spaudi
mu į mases. Šiaip jie viską 
turi daryti tiksliai ir paklus
niai, be jokių nukrypimų ir 
savo nuomonės. Už tai jiems 
užtikrintas geresnis aprūpi
nimas, specparduotuvės (ar 
bent teisė apsirūpinti be ei

BITNIKAI
R. SPALIS

Stotelė buvo maža. Keli 
keleiviai, aptingę nuo karš
čio, snaudė suoluose. 
Braukdamas kaktą, patikri
nau laikrodį. Dvi valandos 
iki traukinio. Kad tave die
vai! Įkišau galvą į pastatėlio 
vidų, dairydamasis kur pri
sėsti, bet temačiau tik bilie
tų kasą ir koridorių. Kiek 
paėjėjęs, užtikau duris su 
užrašu ’’Tik tarnautojams”, 
o už jų pasimatė apskuręs 
žmogelis, spoksąs pro langą. 
Manydamas jį vietinį, pa
klausiau:

— Atsiprašau, ar čia yra 
bufetas?

Jis tingiai, nenoromis pa
sisuko nuo lango ir, išmata
vęs mane nuo galvos iki ko
jų, linktelėjo galva.

— Jūs dar neseniai iš Eu
ropos? — savo ruožtu pa
klausė.

— Jei dvidešimt metų 
jums neseniai, tai atspėjot. 
Bet ir jūs, atrodo, kilęs ne iš 
indėnų? — Ironiškai atkir
tau, mokėdamas už jo aki
plėšiškumą.

— Ne, matot, nenešioju 
plunksnų ant galvos. Gal 
lietuvis būsit?

— Na, ir pataikyk tu man! 
— Sava kalba prabilęs, iš
tiesiau jam ranką. — Kaip 
atspėjot kad aš lietuvis?

— Paslaptis menka, nero
danti mano išminties. Išgir
dęs neamerikonišką garga
liavimą, kiekvieną klausi
nėju.

— Ir daug užtikot jų?
— Deja, retai, ir tai vis 

tokie... Lygiai kaip su ta 
Raudonojo Kryžiaus loterija 
Lietuvoje, vis galūnės... 

lės, per ’’užpakalines du
ris”), neblogi atlyginimai.

Kaip senovėje dvaruose 
be pono buvo tijūnas ir prie
vaizdos, o baudžiauninkams 
E lakti ir ponams aptarnauti 

uvo rekrutuojami dvaro 
tarnai iš tų pačių valstiečių 
tarpo, taip dabar pačiam be
tarpiškam varovų darbui 
yra sudarytas iš dalies poni
jai, iš dalies liaudžiai pri
klausąs tarpsluoksnis. Tai 
įvairūs vietinių tarybų pir
mininkai, ūkių ir įstaigų va
dovai, įvairūs neaukšti vir
šininkai ir viršininkėliai, iš 
dalies dirbą normalų admi
nistravimo ir vadovavimo 
darbą, iš dalies vykdą val
dymo funkcijas, t.y. pasku
tinėje, žemiausioje instanci
joje realizuoją iš viršaus 
ateinančius įsakymus, nuta
rimus, nurodymus. Jų buitis 
ir teisės nedaug ar visai ne
siskiria nuo eilinių žmonių 
buities ir teisių, nebent tik 
tuo, kad daugeliui tokių vir
šininkų ir pirmininkų neofi
cialiai leidžiama ’’kombinuo
ti”, jiems tenka ir didesnė 
įvairių premijų dalis. Šito
kiomis lengvatomis ypač 
moka pasinaudoti kolūkių 
pirmininkai, fabrikų 
direktoriai ir kiti, vertybes 
gaminančių įmonių vadovai.

Ten, kur baigiasi valdymo 
funkcijų vykdymas, iš aukš
čiau ateinančios galios vei
kimas, ten baigiasi ir tary
binė ponija. Toliau praside
da eilinės, paprastos liaudies 
sritis. Tarp jų pasitaiko taip 
pat atskirų, vienaip ar kitaip

— Kaip tai suprasti? — 
Pasimečiau.

— O bufetas čia už kampo, 
eikim, — neatsisakydamas 
nupėdino pirma, rodydamas 
kelią.

Tam pačiam pastate iš šo
no atsivėrė gan didelis, vė
sus į šiaurę kambarys. Atsi
sėdome prie staliuko, ir 
žvilgterėjau bufeto pusėn.

— Ne, jie čia neateina, 
reikia pačiam kreiptis, — 
perspėjo tautietis.

Atsikėliau ir, matydamas 
jį nejudant, paklausiau:

— Ko norėtumėt?
— O ką jūs gersit?
— Aš arbatos.
Jis susiraukė, neslėpda

mas savo nuomonės apie šį 
gėrimą.

— Ne, dėkui. Aš alaus 
mėgėjas, bet, kaip tyčia, 
išėjau be piniginės.

Atnešiau jam alaus. Jis 
net nepadėkojęs palietė bu
teliuką, įpratusia ranka at
kimšo, pripylė ir čia pat su
vertė sau į gerklę. Visas 
veiksmas tetruko vos keletą 
sekundžių, nespėjus man 

patraukti kėdės. Dabar 
jis su gailesčiu vartė stikli
nę, ieškodamas lašelio. Stai
ga priekaištingai įbedė į 
mane akis ir, tartum paaiš
kindamas, tartum prašyda
mas, murmtelėjo:

— Aš labai ištroškęs.
Be žodžių pakilau ir, at

nešęs, pastatęs prieš jį porą 
buteliukų, giliai užkišau 
savo piniginę, reikšmingai 
patapšnojau per ją ir tik ta
da atsisėdau priešais.

Jis suprato mano veiksmą 
ir, beviltiškai atsidusęs, ne-

Irena Vakarytė

GRANITO SODE

Kai širdis tampa atvira žaizda 
Ir akys mato vien tik spalvą juodą 
Kažkas tarytum veda į tave 
Ieškot atodūsio lengvesnio ir paguodos.

Mamyt, aš atėjau prie tavo kapo 
Išlieti ilgesį, atvert sielos duris, 
Nes už pilkų granito sodo vartų 
Esu tiktai pajacas — juokdarys.

Tylus pilko granito sodas
Jo rimties nedrumsčia niekas
Pamaldžios gluosnio šakos, rodos, 
Vien pilką kryžių apkabinti siekia.

Ramybė vėl mano krūtinėj
Pilko granito sodą apgaubia rūkai...

0, Viešpatie, kodėl čionai, 
0 ne gimtinėj
Reikės ir man ilsėtis amžinai?

prasigyvenusių, išimtinę 
padėtį įgijusių narių. Bet tai 
jau kita, turtinės ponijos rū
šis. Ją galėtume pavadinti ir 
tarybine buržuazija. Ji ne
gausi, arba ne vienodai gau
si įvairiose Tarybų Sąjungos 
vietose. Nevienodas jos tur
tingumas ir būdai, kuriais 
jie šį turtą įgijo. Dalis sun
kiu, sąžiningu darbu, mokė
jimu teikti kitiems reikalin
gas paslaugas. Dalis - suk
tybėmis, vogimu, kyšių lu
piniu. Dar kiti - sugebėjimu 
prieiti prie valdiškų pinigų, 

siskubino tuštinti. Sunkė lė
tai, besigardžiuodamas. To
je karščiu pritvinkusioje at
mosferoje vien iš mandagu
mo nuriedėjo žodžiai, saki
niai. Jis nebuvo linkęs klau
sinėti mane, ir tuojau su
pratau, kad ir pats nenori 
būti klausinėjamas. Pakra- 
tėme vyrą už bufeto, orą. 
Priešais sėdinčio akyse daž
nai blikšteldavo nuobodu
mas, kartais lyg pajuoka, 
kurią slėpdavo nuleisdamas 
akis, ir vis labiau stebėjausi 
nepažįstamuoju, kuris man 
atrodė gan inteligentiškas, 
kai tuo tarpu jo nušiurę, ne 
per švariausi drabužiai ro
dytų lyg ir valkatą esant. 
Nerasdamas ko geresnio, 
paminėjau šio krašto dide
lius plotus, pastebėjau, kad 
dėka jų dažnas lietuvis gy
vena vienišas ir gal tik laiš
kas palaiko šiokį tokį ryšį. 
Man paminėjus laišką, prie
šais sėdintysis staiga kilste
lėjo akis ir netikėtai šypte
lėjo visa burna, nuostabiai 
pasikeisdamas. Raukšlėmis 
ir dulkėmis pridengtame 
veide žybtelėjo šiluma. Lė
tai siekė kišenės, ištraukė iš 
ten voką, pakišdamas man 
panosėn.

— Tik vakar gavau. Ir tas 
vokas daugiau paveikė, ne
gu visos septynios didžiosios 
nuodėmės. To voko viduj nė
ra laiško. Ten tik mažutė 
laikraščio iškarpėlė. Mano- 
buvęs draugas, Jonas Te
tervinas, atsiuntė man šį 
voką. Paklausit, iš kur ži
nau, jei nėra laiško, parašo. 
Kiekvienam būtų mįslė, .ta
čiau aš savo bičiulį pažįstu. 
Tinginys aukščiausios. .rū
šies. Dejuodavo nevidonas 
net dėl savo pavardės. Girdi, 
ilga. Užtektų Tatė ar net Te. 

sandėlių, bazių... Kai kas net 
ryšiais su užsieniu, speku
liacija ir pan.

Įvairiais būdais ir įvairiais 
keliais į atskirų piliečių ran
kas suplaukia dalis taip va
dinamos ’’socialistinės nuo
savybės”. Tai visą Tarybų 
Sąjungos gyvenimą nuo 
apačios iki viršaus apėmu- 
sios korupcijos vaisius.

Šitoji buržuazinė ponija 
dar tylesnė, dar mažiau 
mėgstanti viešumą... mažiau 
rodanti savo galią. Net jos 
buvimas mažiau pastebimas, 
nors kartais ir skaudžiai pa
juntamas. Pvz., kai netur
tingas eilinis pilietis patenka 
į kyšius mėgstančio gydyto
jo rankas, kai reikia sutvar
kyti paprasčiausią ir teisė- 
čiausią reikalą kabinete biu
rokrato, besivadovaujančio 
dėsniu: ’’nepatepsi — neva
žiuosi”, kai kolūkio uždarbį 
ir premijas skirsto pagal gi
minystės ir ’’draugystės” 
laipsnį.

Visų rūšių ponus tenka 
pajusti paprastam, mažam 
žmogeliui...

Taigi, mes turime ponų — 
daug, didelių, galingų ir... 
nelabai gražių.

T. VIRGYS 
(’’Aušra” Nr. 39/79/)

Žadėjo tuo reikalu kreiptis į 
vidaus reikalų ministeriją, 
bet niekas nenuvežė ten, o 
pats tingėjo nueiti. Taip ir 
liko Tetervinas. Neprisime
nu, ar kada jis pavadino ma
ne pilnai. Visad buvau Sis su 
trumpa i. Ilgosios nepaken
tė, vargino jį. Sakydavo, Si, 
{>aduok kortas, pripilk stik- 
iuką, jei toks atsirasdavo, ir 

panašiai. Jis visko prašyda
vo. Tuo atžvilgiu jis nebuvo 
tinginys. Prašydavo net, 
kad jam nuimtų batus, nu
trauktų kojines. Girdi, dėl 
reumatizmo, nors buvo 
sveikas kaip arklys.

Bus daugiau

Pas daktarą motina skun
džiasi, kad jos sūnus po 
apendicito operacijos prara
do -20 svarų. Daktaras: ■ •

■— Negaliu tikėti! Negir
dėta, kad akloji žarna tiek 
svertų.
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Informacija
KVIETIMAS

Melbourne L.K.V. S-gos 
Ramovės Valdyba nuošir
džiai kviečia visus buvusius 
karius jungtis į ramovėnų 
eiles.

Mūsų gretos mažėja pasi
baisėtinu greičiu, bet išre
tėjusių eilių niekas nepapil
do. O juk žinome, kad Mel
bourne yra daug buvusių 
karių, bet kažkokios prie
žastys juos sulaiko įsijungti į 
ramovėnų eiles.

Mieli buvę kariai! Už-
mirškime buvusius mažus 
nesusipratimus, senas am
bicijas. Parodykime tikrą 
lietuvio kario dvasią, vienas 
kito supratimą ir meilę 
bendrai idėjai, vieningai 
jungdamiesi į savąją organi
zaciją.

Dar kartą — KVIEČIA
ME JUS IR LAUKIAME.

Jūsų

Melb. L.K.V. S-gos Ramovė 
Valdyba

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS

Melbourne Liet. Klubo 
metinis susirinkimas įvyks 
spalio 6 d., 4 vai. Klubo pa
talpose. Visi Klubo nariai 
prašomi atvykti į susirinki
mą, kur bus svarbių prane
šimų ir diskusijų.

Iki šiol dar yra daug na
rių, nesusimokėjusių nario 
mokesčio, ir M.L. Klubo 
Valdyba ragina visus narius 
kuo greičiau susimokėti, nes 
nori nariams išsiuntinėti 
valdybai rinkti korteles. 
Klubo nario mokestį galima 
susimokėti pas Valdybos 
iždininką P. Jokūbaitį arba 
pas baro vedėją Liet. Na
muose A.P. Rakštelį.

MELBOURNE DAINOS SAMBŪRIS

Maloniai kviečia visus į

PRISIMINIMŲ VAKARĄ — VAIŠES
rugpiūčio 25 d., šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių Namuose Nth Melbourne

Sambūrio vyrai atliks įdomią programą.
Karšta vakarienė, laimės šulinys.
Pabandrausim, padainuosim ir smagiai pašoksim su ’’Kaimo muzikantais”. 
Bilietai užsakomi pas p. Petrašiūnienę 232 5034 ir p. Savicką 311 9532. 
Kaina $ 8 asmeniui.

Melbourne Dainos Sambūris

Sydney Moterų veikloj
ŠVENTĖ

LIETUVIŲ SODYBOJE

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

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

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

Federalinė valdžia išreiš
kė pageidavimą dalyvauti
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Nariai, negalį atvykti į 
Klubų, prašomi pasiųsti na
rio mokestį paštu adresuo
dami: Melb. Liet. Klubo' 
Valdybos iždininkui, 44 
Errol st.. Nth Melbourne 
3051.

Dabartinis Klubo nario 
mokestis yra $ 20 metams, 
pensininkams - $ 10.

Noriu pabrėžti, kad šiame 
susirinkime vyks įvairių 
sprendimų klubo reikalais ir 
nesumokėję nario mokesčio 
negalės pasisakyti.

P. Sungaila
M.L. Klubo pirmininkas

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Iš Santa Monica, Califor
nia, Jadvyga Mulokienė pri
siuntė bibliotekai savo vyro, 
pirmaeilio lietuviškojo sti
liaus architekto J.A. V-se, 
a.a. Jono Muloko, 1983 m. 
Romoje saleziečių atspaustą 
liuksusinį meno albumą ”J. 
Muloko Architektūra”, ku
rio, deja, velionis nėra ma
tęs.

Auka bibliotekai G.A. 
Narušių: $ 5. J. Ambraškos

Rugpiūčio 18 d., šeštadienį, Lietuvių Klube Bankstowne rengiamas

’’Tėviškės Aidų” balius
Programą atliks Sydnejaus ’’LINKSMIEJI BROLIAI”
Turtinga loterija, geras klubo orkestras, norintiems, klubo šeimininkė pa

rūpins gerą vakarienę ir visi kiti klubo malonūs patarnavimai.
Įėjimas su bilietais: suaugusiems $ 3 asmeniui, moksleiviams ir pensinin

kams $ 2.
Pradžia 7.30 vai. vak.
Balių rengia ir visus iš toli ir arti maloniaikviečia

Sydnejaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Lietuvių Sodyboje. Ministe- 
ris socialiniam aprūpinimui 
p. Don Grimes, pats negalė
damas atvykti, paskyrė 
mums p. R.E. Tickner, M.P. 
kaipo valdžios atstovą. Tai
gi, p. R.E. Tickner atidengs 
Sodybos lentą. Senatorius 
Peter Baume, taip pat bus 
mūsų svečias ir kalbės pen
kias minutes. Yra pakviesti 
ponai: M. Kerr, M.P., D. 
Dobie, M.H.R., G. Yeomans, 
M.P. Išsiųsti pakvietimai 
Sutherland Shire pareigū
nams: Sutherland Council 
)rez. K. Skinner, p. Ted 
Brooker, p. Jean Manuel, 
kviečiame Sodybos staty- 
jos patarėjus inž. L Jonaitį 
ir S. Jarembauską, mūsų 
statybininkus p.p. A. Kutką 
ir V. Mickevičių, arch. S. 
Malnic, L AB Krašto Valdy
bos ir Sydney LB Apylinkės 
Valdybos pirmininkus bei 
organizacijų vadovus. Kvie-

: SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

Rugpiūčio 19 d., sekmadienį, 2.30 vai.

♦ DAUG LAIMIKIŲ!
♦ IŠBANDYKITE SAVO LAIMŲ!
♦ GERA NUOTAIKA!
♦ KVIEČIAME ATSILANKYTI!

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414»

TCKCUS
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ir Stp. Zobarsko ’’Aušrelė” 
III d., liet, kalbos skaitymai 
III-čiam prad. mok. skyriui, 
Tuebingen 1945 m. Ig. Ma
linausko ir J. Talmanto 
’’Lietuvių kalbos gramatika 
pratimai II-jam prad. mok. 
skyriui”, Kaunas 1933 m. A. 
Rinkūno "Kregždutė” I d., 
elementorius, skaitymai, 
aplinkos pažinimas ir meto
dinės pastabos, Toronto 
1953.

čiame atsilankyti buvusias 
D-jos pirmininkes, patikėti
nes ir valdybų nares - bus 
staliukas su gėlytėmis ir vi
som toms ponioms buvu
sioms šiose pareigose bus 
prisegta gėlytė.

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

Po oficialios dalies apžiū
rėsime Sodybą, pasikalbėsi
me, susitiksime 1

Dovana kun. Dr. P. 
Dauknio: Edgars Dunsdorfs 
’’Latvian graduates of 
universities and colleges in 
the free world 1945-1975”, 
Melbourne 1978. Pažymėti
na, kad studijas baigusiųjų 
sąrašuose esama daug lietu
viškai skambančių pavar
džių.

Visiems mūsų bibliotekos 
maloniems ir dosniems ge
radariams nuoširdus ačiū.

♦♦♦

Angliškame alfabete yra 
26 raidės, o vidutiniškai 
anglų žodį sudaro 5 raidės. 
Viename rašomosios maši
nėlės puslapy telpa apie 
2000 spaudos ženklų arba 
400 žodžių. Tas tinka žinoti 
tiems, ypač moksleiviams ar 
studentams, kuriems duo
dami rašto darbai nurodant 
žodžių skaičių.

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

S.L.M.S.G. D-jos 
sekretorė

misti 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 Redakcijos adres;
Administracijos tel. 709 4846 ! -
Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje papr. paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur

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

$25
$ 30 Redakcija rašinius taiso ir į 
$ 40 skelbia savo nuožiūra. Už skel- i 
$ 55 bimų turinį neatsakoma. ’

VIETOJ M 
GĖLIŲ

Pagerbdama a.a. Dr. Juo
zą Milanu vietoj gėlių p. Sa
lomėja Zablockienė Mūsų 
Pastogei skiria 20 dolerių. 
Ačiū p. Zablockienei.

Pagerbdami a.a. Dr. Juo
zą Miknių vietoj gėlių Irena 
ir Kostas Bagdonavičiai 
Mūsų Pastogei aukojo 15 
dolerių. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Los Angeles mieste vyks
tanti pasaulinė olimpijada 
iki šiol neprarado savo svar
bos ir blizgesio, kaip tikėjosi 
sovietai ir jų satelitai, L.A. 
olimpijadai paskelbę boiko
tą. Olimpijada yra toks pa
saulinio masto parengimas, 
per kurį nustelbiami net 
tarp atskirų kraštų politiniai 
nesutarimai. Iki šiolei dau
giausia aukso medalių lai
mėjo olimpijados šeiminin
kai - Amerika, bet jų prisi- 
žvejojo ir atskiri kraštai, jų 
tarpe ir Australija. Bendrą 
laimėtojų susumavimą skai
tysime olimpijadai pasibai
gus. Kiek žinoma, olimpija- 
doje iš lietuvių nei pavienė
se, bei grupinėse varžybose 
dalyvaujančių nesigirdėjo.

* ♦ ♦

Rugpiūčio 5 d. Sydnejuje 
Kravestos 14 km masinės 

ėgimo varžybos nuo Syd
ney Town Hall iki Bondi 
Beach. Varžovų dalyvavo iki 
30.000. Bėgikus sekęs ir ly
dėjęs TV 7 stoties helikop
teris sugedęs nukrito sužei
dęs keletą žmonių.

Dainavimo mokinė klausia 
savo mokytojo:

— Sakykite, ar su savo 
balsu galiu pakliūti į operą?

— Visados! Žinoma, jei 
turėsite bilietą.

Printed by Rotor Ltd.
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