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DĖMESY AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ METRAŠTIS

ALB KRAŠTO V-BOS PIRMININKO ŽODIS PRISTATANT METRAŠTI 
SYDNEJUJE

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Metraščio 
II-sis tomas, kaip visi žinote, 
yra išėjęs ir tikiu, kad dau
gelis iš jūsų ne tik esate jį 
matę, bet taip pat ir įsigiję.

Metraščio išleidimas buvo 
didelis darbas ir mūsų visų 
padėka yra tiems, kurie šį 
darbą apsiėmė, dirbo ir ište
sėjo iki galo — būtent Re
dakcinei Komisijai kuri su
sidėjo iš vyr. red. V. Baltu
čio, Isolda Davis, B. Morkū
nienės, J. Jonavičiaus, P. 
Pusdešrio ir V. Vosyliaus. 
Metraščio išleidimas buvo 
ne vien tik Red. Komisijos, 
bet ir visos Australijos Lie
tuvių Bendruomenės vai
sius.

Krašto Valdyba 1981 m. 
spalio 26 d. išleido aplink- 

’raštį, kuriuo visos apylinkių 
valdybos bei seniūnijos buvo 
įpareigotos suteikti visus 
davinius apie veikiančias 
organizacijas ir pavienius 
pasižymėjusius lietuviška, 
švietimo, kultūrine ar meni
ne veikla asmenis, o taip pat 
būti atsakingoms už me
džiagos autentiškumą. Jeigu 
kurios nors organizacijos, ar 
pavieniai asmenys buvo 
praleisti ar nepaminėti Met
raštyje, tai daugiausiai mū
sų pačių kaltė, nes, prašomi, 
patys nesuteikėme medžia
gos, arba apylinkių organi
zacinis darbas, surinkti visą 
apimančią ir tinkamą me
džiagą Metraščiui, šlubavo.

Nėra jokios kalbos, kad 
Red. K-ja turėjo atlikti mil
žinišką darbą; surinkti visą 
medžiagą, sutrumpinti, pa
tikslinti ir kur reikėjo pri
taikinti metraščio kroniki
niam stiliui. Reikia atsimin
ti, kad Metraščio Red. K-ja 
susidėjo ne iš profesionalų, 
bet tik iš žmonių, kurie mė
go šį darbą ir jį atliko be jo
kio užmokesčio, aukodami 
savo jėgas ir laiką bendruo
menės labui.

Tokio Lietuvių Bendruo
menės Metraščio nerasime 
nei vienoje kito krašto lietu
vių bendruomenėje; tai tik
rai yra monumentali knyga 
apimanti mūsų gyvenimą 
Australijoje. Mes, Australi
jos lietuviai galime tik tuo 
didžiuotis ir išreikšti padėką 
visai Red. Komisijai.

Tikiuosi, kad kiekviena 
lietuviška šeima įsigys mūsų 
gyvenimo istoriją Australi
joje - Metraštį, gaunamą pas 
Lietuvių Klubo Bibliotekos 
vedėją B. Stašionį, pas Kr. 
V-bos sekretorių Vincą Au- 
gustinavičių ir pas mane; 
kaina $ 30.

Metraščiui pasirodžius 
Krašto Valdyba gavo dau
gelį protesto laiškų ir nusi
skundimų, kad Metraščio 
II-jame tome išleisti mūsų 

iškilieji menininkai kaip 
Henrikas Šalkauskas, Eva 
Kubbos, Vaclovas Ratas, 
Vladas Meškėnas, Algirdas 
Šimkūnas ir kiti. Dalies iš jų 
jau nėra gyvųjų tarpe, o jie 
atliko lietuvybei milžinišką 
darbą, savo kūriniais gar
sindami lietuvio vardą Aus
tralijoje. Keista, kad šie visi 
praleisti menininkai dau
giausia buvo iš Sydnejaus.

Gavusi pluoštą nepasiten
kinimų, Krašto Valdyba 
kreipėsi į. Sydnejaus Apy
linkės Valdybos pirmininką 
klausdama, ar medžiaga 
buvo laiku įteikta Metraščio 
redakcijai. Paaiškėjo, kad 
Metraščio Redakcinės Ko
misijos narė p. Isolda Davis 
pati įteikė laiku medžiagą 
apie menininkus, kurių dalis 
pateko į Metraštį, o kita 
dalis dėl . nežinomų priežas
čių, nepaskelbta. Kreiptasi į 
Metraščio vyr. red. V. Bal
tutį, kuris paaiškino žodžiu, 
kad tik tie menininkai, kurie 
buvo paminėti I-me metraš
tyje, dėl vietos stokos nebu
vo paminėti Il-me Metraš
tyje. Deja, patikrinus abu 
Metraščius, pasirodė, kad 
tas tvirtinimas yra netiks
lus; keturi menininkai - dai
lininkai yra paminėti ir ap
rašyti abiejuose Metraš
čiuose.

Krašto Valdyba savo 
paskutiniame posėdyje nu
tarė šį reikalą ištirti ir, pir
moje eilėje, atsiklausti vyr.. 
red. p. V. Baltučio, kodėl tas 
įvyko ir kaip kaikurie meni
ninkai nepateko į Metraštį? 
Atsakymo dar neturime.

Bangladesh valstybėje (į 
rytus nuo Indijos) nepap
rastų liūčių metu priskaito- 
ma apie 1000 žuvusių, ir apie 
30 milijonų nukentėjo nuo 
potvynių, sugriauta ar nu
kentėjo apie pusė milijono 
namų ir daugumoje sunai- 

Per paskutiniuosius 20 metų 
mūsų menininkai - dailinin
kai atsiekė daug daugiau 
negu per pirmą dešimtmetį; 
jų paveikslų įsigijusios žy
mios Australijos galerijos, 
jų paveikslai laimėjo daugelį 
žymių premijų ir jų išleidi
mas iš Metraščio, jokiu būdu 
nėra pateisinamas ir mažina 
pačio Metraščio vertę. 
Krašto Valdyba nė kiek ne
abejoja, kad tas įvyko be jo
kios blogos valios, ar iš ša
lies įtaigojimo; greičiausiai, 
tai buvo padaryta klaida 
sprendime, ar paprastas ne
apdairumas ir tikrai nebuvo 
jokio noro užgauti mūsų 
menininkus.

Redakcinė Komisija galės 
šį nesusipratimą lengvai 
atitaisyti atsiprašydama 
menininkus už jų išleidimą iš 
II-jo Metraščio tomo ir kartu 
išleisdama kelių puslapių 
corrigenda - pataisymą, api
mantį mūsų išleistuosius 
menininkus, kad būtų gali
ma įdėti tuos kelis puslapius 
į Metraščio II-jį tomą. Bent 
dalinai tuo klaida bus atitai
syta.

Krašto Valdyba kaip vie
nas iš Metraščio leidėjų, at
siprašo visų menininkų, ku
rie dėl neapdairumo buvo 
išleisti iš Metraščio II-jo to
mo ir kartu su Redakcine 
Komisija pasistengs tą klai
dą atitaisyti.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas 
Sydney, rugpiūčio 12 d.

kinti pasėliai. Organizuoja
ma skubi pagalba. Vien tik 
Amerika nelaimės ištiktam 
kraštui paskyrė apie 95 mil. 
dolerių pašalpos.

♦♦♦

NSW valstijoje krautuvių 
darbo valandos pakeistos: 
šalia įprastinio laiko krautu
vės atidaros ketvirtadieniais 
ir penktadieniais iki 9 vai. 
vakarais ir šeštadienį iki 4 
vai. Sakoma, kad pratęstas 
laikas didžiosioms krautu
vėms išeina į naudą, bet 
smulkieji krautuvininkai 
nuo to kenčią.

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.

Dail. V. Vizgirda Pulgio Andriušio portrertaš

CARNIVALE ’84

Ir šiais metais NSW vals
tijoje organizuojamas vals
tybiniu mastu karnivalas 
rugsėjo 15-23 d.d. Karnivale 
kviečiamos dalyvauti visos 
tautybės su savo pasirody
mais. Organizacijos ar 
meniniai vienetai, norį kar
nivale dalyvauti, kreipiasi 
telefonu ar raštu į valstijos 
karnivalo koordinatorių 
P.O. Box R105, Royal Ex
change Post office, Sydney 
2001, tel. 277 235 (ext. 214).

♦♦♦

Amerikos prez. Reagan 
aną savaitę pasirašė įstaty
mą, pagal kurį leidžiama 
įvairių religijų mokiniams 
valdiškose mokyklose susi
rinkti ir melstis prieš pamo
kas. Kaip žinia, anksčiau 
kongresas buvo nutaręs 
valdiškose mokyklose iš viso 
pašalinti maldas prieš pa
mokas.

Anglijoje išleista sensa
cinga knyga "Whatever- 
Hapened to the Big Fisher-* 
man”, kurioje svarstoma šv.. 
Petro gyvenimas. Joje tei
giama, kad šv. Petras nebu
vęs pirmasis Romos katalikų 
popiežius, kaip moko Baž
nyčia ir kad šv. Petras iš 
viso nebuvęs Romoje ir 
imperatoriaus Nerono ne
nukankintas, o miręs sulau
kęs gilios senatvės. Šv. Pet
ro Romoje rasti palaikai - 
kaulai esą visai ne jo, o pa
gonės moters ir kad šv. Pet
ro bazilika Romoje pastaty
ta ne šventojo nukankinimo 
vietoje, nes tokio nukanki
nimo fakto nebuvę.

Maskva priekaištauja 
Vak. Vokietijai ir ypač da
bartiniam kancleriui Kohl,’ 
kad nesilaikoma sutarties su 
Sov. Rusija ir kad Vokietija 
abejojanti dabartinių vals
tybinių sienų pastovumu. 
Nepatenkinta Maskva ir 
Rytų Vokietijos vyriausybės 
laikysena, kuri ieško glau
desnių kontaktų su Vak. 
Vokietija. Vak. Vokietijai , 
prikišama, kad ji siekiant? 
padalintos Vokietijos sujun
gimo ir valstybės sienų, tu-< 
retų 1937 metais.

*♦»
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Moterų galybė
Pereitą sekmadienį (rug- 

piūčio 19 d.) Sydnejaus Lie
tuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija Lietuvių 
Sodyboje Engadine buvo 
surengusi istorinės reikš
mės šventę atžymint Lietu
vių Sodybos galutinį užbai
gimą tuo uždėdamos tarsi 
savo ilgų metų ir pastangų 
vainiką. Jų užsimojimas ir 
įgyvendinto projekto reali
zavimas yra ne tik Draugi
jos, bet ir mūsų visų pasidi
džiavimas, o drauge ir vi
siems pavyzdys, kad galima 
ir įmanoma įgyvendinti to
kius dalykus, kurie užuo
mazgoje atrodo kaip 
fantazija.

Nesileidžiant į istoriją 
ypatingai stebina kelių ar 
keliasdešimt moterų nepa- 
laužamas ryžtingumas. Kaip 
žinia, prieš beveik trisde
šimtį metų Sydnejaus lietu
vių tarpe vykstant visoke
riopos veiklos įkarščiui ir 
vietos moterys ryžosi akty
viai jungtis į bendrą veiklą 
ir visuomenėje pasireikšti 
su savo įnašais. Taip įsistei
gė Moterų Socialinės Globos 
Draugija, kurios užsimoji
mai buvo gana kuklūs: tal
kinti organizuotai bendroje 
veikloje prisidedant savo 
darbais paruošiant užkan
džius įvairiems parengi
mams, teikti pagalbos ne
laimėn patekusiems, globoti 
ir lankyti ligonius ir pan. 
Draugija darbo ir užsiėmi
mų turėjo pilnas rankas, bet 
vis tiek moterys tarp visų 
kitų kad ir organizuotas vie
netas jautėsi tik tarnaitės 
vietoje. Tiesa, narių skai
čiumi Draugija niekad 
nepasižymėjo, kad sudarytų 
reikšmingą jėgą ir organi
zuotą vienetą, su kuriuo 
būtų rimtai skaitomasi. Vir
tuviniai ir kitokie smulkūs 
darbai, kad ir labai naudingi 
visuomenei, jų nepatenkino 
ir jos nesijautė laimingos 
amžinai palikdamos tik kitų 
šešėlyje. Reikėjo imtis ko 
nors konkretesnio. Ir taip 
kilo sumanymas steigti kaž
ką panašaus į dabartinę jau 
įrengtą Lietuvių Sodybą. 
Reikalą svarstant buvo įvai

Giliausią užuojautą dailininkei Evai K u b b o s, jos 
broliui ADOMUI mirus, reiškia

Vytautas Janavičius ir šeima

A.A.
ADOMUI KUBBOS 

mirus, skausme ir liūdesy nuoširdžią užuojautą reiškiu jo 
seserims Evai ir Martai.

Ona Šalkauskienė

A.A.
ADOMUI KUBBOS

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seserims Evai ir 
Martai ir artimiesiems.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Mūsų Pastogė Nr. 32, 1984.8.20, psl. 2

riausių planų - kurti senelių 
namus, prieglaudą luošiems 
ir invalidams ir 1.1. Pagaliau 
apsispręsta steigti lietu
viams pensininkams lietu
višką kaimelį, šis planas bu
vo pats prieinamiausias, 
mažiausiai surištas su įvai
riais antriniais įsipareigoji
mais ir prie jo taip ir su
stota. Bet vis tiek daugeliui 
iš mūsų toks projektas at
rodė perdaug fantastiškas, 
kad būtų įgyvendinamas. 
Juo labiau, kad pati Draugi
ja iš viso neturėjo pinigų 
bent pradžiai, pati kaip 
minėta nebuvo nariais 
skaitlinga, o ir mėtos bend
ruomenė tam nebuvo labai 
entuziastinga. Pastarąjį 
planą Draugija priėmė ir 
neatsižvelgiant į nieką ryžo
si įvykdyti. Tikėdamasi rea
lios paramos iš valdžios 
Draugija turėjo įsiregis
truoti kaip šalpos organas ir 
taip prasidėjo Draugijos 
ilgas kryžiaus kelias, kuris 
baigėsi ne mirtimi, bet di
dinga pergale. Bene iš mūsų 
visų veikėjų moterys pir
mosios pasiekė departa
mentus, ministerijas, parla
mentus. Iškovota šiam pro
jektui žemė, užtikrinta val
džios dviejų trečdalių para
ma pakėlė Draugijos ir jai 
pritariančių nuotaikas, nes 
matėsi, kad jų užsimotas 
tikslas jau įgyja konkrečias 
formas. Ir štai šiandie stovi
me prieš pilnai atbaigtą Lie
tuvių Sodybą, kuri kaip ne
dūžtantis paminklas ilgiems 
laikams liudys ir švies gyvu

MIRUSIEJI
A.A.
VACLOVAS POVILAITIS

Mirties 
angelas tamsiais sparnais 
nusileido mažoje Geelong 
lietuvių vietovėje, atnešda
mas skaudžią žinią, kad ne
žinomomis aplinkybėmis 
nutrauktas gyvenimo siūlas 
jos gyventojui Vaclovui Po
vilaičiui.

Velionis Vaclovas buvo 
gimęs 1924 m. gegužės 28 
dieną, Šeduvos miestelyje, 
Raseinių apskrityje, tar- 

pavyzdžiu, ką gali saujelė 
moterų, turinčių toli sie
kiantį užsimojimą ir nepa- 
laujamą ryžtą Čia prisimin
tinas prieš daugelį metų bu
vęs ALB pirmininkas a.a. 
Stepas Kovalskis, kuris sto
vėdamas bendruomenės 
priekyje metė šūkį — pla
nuokime savo veiklą šiame 
krašte mažiausiai 50 metų į 
priekį ir nepasitenkinkime 
smulkiais kasdieniniais rei
kalėliais. Gaila, ši šviesi as
menybė peranksti numirė, 
bet jo idėja rado atgarsio ir 
prigijo kaip tik Moterų 
Draugijoje. Kai kiti vis dar 
kuisiusi niekad nesibaigian
čiuose kasdieniniuose reika
luose, moterys toli siekiantį 
sumanymą jau įvykdė. Ne
reikia manyti, kad moterys 
savo veikloje neturėjo tų 
kasdieninių rūpesčių ar juos 
apleido atsidėdamos vienam 
tikslui. Priešingai, jų socia
linė veikla niekad nebuvo 
nutrūkusi.

Kalbant apie šį istorinį 
įvykį minėta pati Moterų 
Draugija, bet negalima iš
leisti iš akių ir joje pagrindi
nį vaidmenį suvaidinusios p. 
Onos Baužienės. Jinai
Draugijos veikloje ir buvo 
tarsi variklis, visą projektą 

planavęs ir privedęs iki at
baigimo. Tiesa, Draugijoje 
dar prieš ateinant p. O. 
Baužienei jau buvo užuomi
nų kurti senelių namus, bet 
tik p. Baužienei pradėjus 
Draugijai vadovauti, visas 
reikalas pajudėjo iš vietos.

Šio atsiekimo proga svei
kiname S.L.M.S.G. Draugiją 
ir jos ilgametę pirmininkę 
drauge džiaugdamiesi jų vi
sos veiklos vainiku. (v.k.)

A.a. V. Povilaitis

nautojų, kur tėvas dirbo 
laiškanešiu, šeimoje, dviejų 
brolių Stasio ir Petro tarpe. 
Vyresnysis yra jau miręs 
Lietuvoje.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, Lietuvą vokiečiams 
okupavus, Vaclovas išvežtas 
į Vokietiją darbams, kur ir 
sulaukė karo pabaigos. Po
kario metu gyveno Wies
baden, Kassel ir kitose pa
bėgėlių stovyklose. Prasi
dėjus emigracijai į užjūrius, 
1947 metais gruodžio 7 die
ną, su pirmuoju transportu 
pasiekė Australiją. Pradžio
je dirbo Yallourn anglių ka
syklose, vėliau, persikėlęs į 
Geelong, Harvester ir Ford 
fabrikuose. Kiek laiko turėjo 
įsigijęs sunkvežimį, nuosa
vame sklype pats pasistatęs

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo $100 iki $10.000-12 % 
nuo $ 10.000 iki $ 20.000 -13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vi% už pasko
las.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

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

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

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200. <

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne. ' 
Vic. 3001.

ALB Sydnejaus apylinkėje
ALB SYDNEJAUS 

APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

IŠRINKTI ATSTOVAI Į 
ALB KRAŠTO TARYBĄ

Rugpiūčio 12 d. Syd. Liet. 
Namuose įvyko apylinkės 
susirinkimas, kurio metu 
pasiinformuota apie veiklą 
apylinkėje ir išrinkti atsto
vai į ALB Krašto Tarybą. 
Susirinkime dalyvavo 78

mūrinį namą. Artimųjų 
Australijoje neturėjo, gyve
no vienišas. Didžiai sielojosi 
tautos ir savojo krašto 
skaudžiu likimu, aktyvus 
bendruomenės narys, cho
ristas, skautiškos veiklos 
rėmėjas, praktikuojantis 
žmogus religijoje.

Velionis Vaclovas š.m; 
liepos 24 dieną, buvo rastas 
miręs savo namuose. Gedu
lingas Šv. Mišias už mirusį 
Vaclovą, liepos 26 dieną, St. 
John bažnyčioje atnašavo ir 
į amžinojo poilsio vietą 
Easter kapinėse palydėjo 
kun. Dr. P. Dauknys. Bend
ruomenės vardu su a.a. 
Vaclovu Povilaičiu atsisvei
kino p. C. Vaicekauskienė. 
Gausus laidotuvių dalyvių 
skaičius, prie kapo sukalbėjo 
Viešpaties Angelas ir sugie
dojo Marija, Marija.

Laidotuvėmis rūpinosi 
velionio testamento vykdy
tojai p. A. Beniulis ir p. V. 
Leitonas. Po laidotuvių visi 
dalyviai testamento vykdy
tojų buvo pakviesti į Lietu
vių Namus pietums. Čia, 
kartu su kunigu, dar kartą 
buvo malda prisimintas ve
lionis Vaclovas.

Ilsėkis ramybėje, Vaclo
vai, toli nuo tėvynės, kurią 
taip mylėjai.

ALKA 

asmenys, jam pirmininkavo 
apylinkės valdybos pirmi
ninkas Dr. A. Mauragis, 
sekretoriavo A. Stašionis.

Platesnę metinę apylinkės 
veiklos apžvalgą padarė 
apyl. pirmininkas Dr. A. 
Mauragis, po to sekė iždi
ninko, rev. komisijos ir Gar
bės Teismo pranešimai. Sur 
sirinkimas valdybos metinę 
apyskaitą priėmė ir padė
kojo.

Sekė neseniai iš spaudos 
išėjusio Australijos Lietuvių 
Metraščio II-jo tomo prista
tymas. Kalbėjo ALB Krašto 
Valdybos pirm-kas inž. V. 
Bukevičius (jo žodį skelbia
me ištisai. Red.).

Toliau buvo renkami apy
linkės atstovai į ALB Krašto 
Tarybą. Pagal Krašto Val
dybos nuostatus Sydnejaus 
apylinkei skirta 12 atstovų. 
Prasidėjus rinkimų proce
dūrai į atstovus išstatyta 14 
kandidatų, iš kurių slaptu 
balsavimu išrinkti: A. Ado
mėnas, B. Barkus, L. Cox, E. 
Jonaitienė, A. Kabaila, D. 
Kairaitis, R. Kavaliauskaitė, 
V. Kazokas, P. Pullinen, J. 
Zinkus, D. Bieri, M. Reis- 
gienė. Balsams skaičiuoti 
mandatų komisiją sudarė V. 
Deikus, J. Maksvytis ir B. 
Žalys. Balsus skaičiuojant 
išnaudotas laikas pasikalbėti 
einamaisiais reikalais. Pa
skelbus išrinktuosius atsto
vus į Krašto Tarybą susi
rinkimas užbaigtas Tautos 
Himnu.

Kai duonos nebėra, lieka 
tik išdidumas.

Galbūt ilgiau jaunas bus 
tas, kuris nekalba apie pra
eitį. Nenoriu kalbėti apie 
’’good old days”, nes senstu 
ir be atminimų.
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GYVENIMAS
. BALTIJOS TUNTE

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
SAVAITGALIS

’’Baltijos” tuntas ne vien 
tik skautauja... Prie jo vei
kia ir tautinių šokių grupė, 
kurioje šoka daugumas tun
to skautų-čių. Šokėjai ypač 
paskutiniu metu smarkiai 
repetuoja, ruošdamiesi Lie
tuvių Dienų metu Tautinių 
Šokių Šventei.

Birželio 30 - liepos 1 d.d. 
buvo suruoštas tautinių šo
kių savaitgalis, skirtas re
peticijoms. Jis vyko Birrigai 
stovyklavietėje, netoli Can- 
berros. Stovyklavietėje ba
rakus galima išsinuomoti. 
Ten pat yra valgykla ir pa
kankamai didelė salė šokių 
repeticijoms. Aplink - miš
kas, aikštelės žaidimams ir 
įvairūs įrengimai sportui.

Savaitgalio metu daug 
padirbėta besimokinant 
tautinių šokių ir padaryta 
graži pažanga. Bet buvo lai
ko žaidimams, dainoms ir 
pokštams.

Savaitgalio išvykai vado
vavo ps. M. Mauragis ir vyr. 
sesės - A. Stepanienė ir R. 

-Mauragienė. Jiems talkino 
ponios Šilinienė ir Martišie
nė.

R.D.

KAI VIRVĖS EINA Į 
DARBĄ!..

’’Baltijos” tuntas savo 
skautams-tėms suruošė 
alpinizmo kurselius,
kuriems vadovavja prityręs 
australų skautų instrukto
rius.

Po teoretinės pamokos 
pirmas praktiškas pratimas 
įvyko šeštadienį, liepos 21 
d., prie Cotter užtvankos 
(netoli Canberros). Vieta 
yra ideali nusileidimo virve 
pratimams: užtvankos sie
nos aukštis keičiasi nuo 
maždaug 15 metrų iki 30 
metrų aukščio, ir lygi, be
veik vertikali siena.

Įrengimai nusileidimui 
susideda iš specialių virvių, 
kurios gali atlaikyti iki 3000 
kg. svorį, nailoninių juostų 
ir įvairių metalinių kilpų. 
Priedo - odinės pirštinės 
rankų apsaugai.

Pratimai prasidėjo už
tvankos žemiausioje vietoje 
- maždaug 15 m. aukštumo
je. Baimingiausias
momentas buvo tas pirma
sis, žingsnis į erdvę, kai ko
jos palieka kietą paviršių ir 
kūnas pakimba ore. Po po
ros bandymų baimė pradin
go ir visi skautai-tės, įveikę 
15 metrų nusileidimą, perėjo 
į aukštesnį - 30 m. Jų drą
sesnieji ir vikresnieji pradė
jo suptis ant virvės, atsi- 
spirdami nuo užtvankos sie
nos... Tunto vadovai, broliai 
Mopsis, Ridas ir Jonas, ne
norėdami nusileisti, turėjo 
pasekti jaunųjų pėdomis...

Po keletos pratimų ant 
užtvankos sienos numatyta 
pradėti leistis nuo uolų ir ty 
rinėti gilias olas.

R.D.

RAUDONŠLIPSIŲ 
IŠKYLA

Birželio 24 d. įvyko vil
kiukų ir paukštyčių iškyla į 
Brindabella kalnus netoli 
Canberros. Kalnai apaugę 
senu, žmogaus rankos nepa
liestu, mišku; čia jaunieji 

įdomiai ir nuotykingai išky
lavo.

Diena, nors saulėta, buvo 
labai šalta ir kelionės pra
džioje pelkės buvo padeng
tos ledu, o vėliau atsirado 
E urvas vietomis beveik iki 

elių. Pasiekus miško aikš
telę skautukai sutiko būrį 
laukinių arklių. Po to reikėjo 
skverbtis pro tankius krū
mus, kopti į statų kalną ir 
laipioti per senus, nuvirtu
sius medžius.

Kalno viršūnėje pūtė šal
tas vėjas, nuo kurio reikėjo 
slėptis už uolų ir ieškoti 
saulėtos vietos. Paukštytės 
ir vilkiukai atrado keletą 
uolų, kur senais laikais Aus
tralijos aborigenai gaudy
davo peteliškes"- (Bogong 
moths), jas kepdavo ant lau
žų ir... puotaudavo.

Kelias žemyn buvo slidus 
ir nuo stačios pašlaitės daug 

„kam teko ’’nučiuožti”.
Iškylai vadovavo s.v. Jo

nas Šliogeris, kuris mokino 
jaunuosius naudotis kompa
su ir elgtis miško aplinkoje.

VAKARONĖ

Birželio 22 d. tunto skau
tai-tės suruošė vakaronę. 
Rengimo komitetas susidėjo 
iš skaučių Rasos Daukutės ir

Rizikinga kelionė virvėmis. Stačiu šlaitu leidžiasi Jonas
Šliogeris

Australijos Rajone
MELBOURNE

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko rug- 
piūčio 16 d. Ten pat, tuo pat 
metu, pravesta ir Melbour
ne Skautų Židinio steigia
moji sueiga.

* ’’Džiugo” tunto parėmi
mui, liepos 14 d. Melbourne 
Lietuvių Namuose Skautų 
Tėvų Komitetas suruošė 
skautų balių. Dalyvavo virš 
200 svečių.

* Liepos 15 d. įvykusioje 
ASS (Akademinio Skautų 
Sąjūdžio)) Skyriaus sueigoje 
gyvai reiškėsi jaunieji. Buvo 

Dainos Mauragytės ir skau
tų Adomo Brūzgos, And
riaus Daukaus ir Povilo 
Klegerio. Visas vakaronės 
rengimas buvo komiteto 
rankose, tunto vadovams į 
tai nesikišant. Komitetas 
apskaičiavo vakaro finansus, 
suorganizavo muziką, pa
ruošė vakarienę, pasamdė 
šviesos aparatus ir papuošė 
salę. Vakaronės metu jie 
pravedė šokius ir žaidimus. 
Dalyvavo apie 50 skautų-čių 
ir jų draugų, kurie labai 
linksmai praleido vakarą. 
AUKA SKAUTAMS

p. Jonas Lizdenis savo 
80-mečio gimimo sukakties 
proga ’’Baltijos” tuntui pa
aukojo $ 10. Už tai jam tun
tas išreiškia nuoširdų ačiū!

diskutuotas V. Bruožytės 
referatas. Fil. A. Bakaitis 
pateikė prisiminimų iš ASS 
veiklos. Spalio 21 d. Lietu
vių Namuose numatytas 
iškilmingas ASS 60-mečio 
minėjimas. Sukaktis bus pa
minėta ir per vietos lietuvių 
etninę radio valandėlę.

SYDNEY

* Sydnejaus ’’Aušros” tunto 
sk. vyčių ir skautų iškyla į 
Bungonijos tarpeklį 
N.S.W., liepos 20-22 d.d., 
kiek girdėti, pavykusi gerai. 
Nors buvę gerokai šalta, bet 
vietos žavumas išpirkęs to
limą kelionę ir visus nepato-

OOUMTjrItIbamdej
Leidžią Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

’’Baublio Aido” stovykla
Prieš keletą savaičių bro

lis v.s. B. Žalys ragino ra
jono skautus-tes rengtis da
lyvauti Rajoninėje Stovyk
loje (žiūr. ’’Mūsų Pastogės” 
Nr. 24 - 25.6.84). Čia duoda
me daugiau žinių apie ren
giamą stovyklą.

Rajoninė Stovykla 
įvyks 1985 m. sausio 2-12

GAMTOS PAŽINIMO 
IŠKYLA

Liepos 8 d. tuntas suruošė 
gamtos pažinimo iškylą. Iš
kylą pravedė s.v. Rimas Ka- 
baila, o pokalbius apie gam
tą - tautinių parkų girinin
kas. Iškyloje dalyvavo ir tė
vai.

Deja, iškyla baigėsi nelai
mingai - grįžtant p. Marti
šienė (jun.) paslydo ir susi
laužė koją.

Poniai Martišienei skau
tai-tės reiškia užuojautą ir 
linki greit pasveikti.

R.D.

gumus. Iškylai vadovavo 
s.v.v.sl. A. Kpočius. Sekanti 
Sydnejaus skautų - sk. vyčių 
iškyla drauge su Canberros 
skautais numatyta rugpjūčio 
18-19 d.d.

* Rugsėjo 29 - spalio 1 d.d. 
(ilgo savaitgalio metu) Syd
nejaus ’’Aušros” ir Canber
ros ’’Baltijos” tuntai ruošia 
bendrą 3 dienų stovyklą ne
toli Kiamos, N.S.W., priva
čioje žemėje. Stovyklai va-< 
dovaus Canberros tunto va- 
dovai-vės.

* Sydnejaus Skautų Židinys 
rugsėjo 2 d. ruošia literatū
rinę popietę Lietuvių Klubo 
patalpose, Bankstowne, į 
kurią kviečiami ir visi Syd
nejaus tautiečiai.

* Birželio 24 d., Bankstow
ne, įvyko bendra skautų-čių 
sueiga, kurios metu prisi
mintos lietuviškos Joninės. 
Sueigą pravedė v.sk.t.n. 
Kristina Virgeningaitė ir 
s.v.v.sl. Algis Kapočius.

B.Ž.

L.S.S. DARBO BARUOSE

* Rugpiūčio 19-26 d.d., 
’’Dainavos” stovyklavietėje, 
Kanadoje, įvyks ASS (Aka
deminio Skautų Sąjūdžio) 
dienos. Rugsėjo pabaigoje 
Čikagos akademikai skautai 
minės ASS 60-mečio sukak
tį.

* Čikagos, Detroito ir Cle
veland© skautai-tės liepos 21 
d. Rako stovyklavietėje, už
baigė savo vasaros stovyklą. 
Stovyklavo apie 300. 

d.d. netoli Canberros, ant 
Murrumbidgee upės kranto. 
Stovyklavietė labai graži, 
pasipuošus europietiškais ir 
vietiniais medžiais ir ir labai 
patogi skautiškiems užsiė
mimams. Upė tinka maudy
tis ir vandens žaidimams, o 
kitoje jos pusėje esą miškai - 
iškyloms.

Ši Rajoninė Stovykla pa
vadinta ’’Baublio Aidu”. 
Vardas primins ’’Baublio” 
stovyklą, kuri įvyko toj 
pačioj vietoj 1980 m. ir sim
bolizuos senovės Lietuvos 
miškus ir senosios Lietuvos 
dvasią, kurios aidas pasiekia 
tolimą Australijos šalį. Sto
vyklos ženklą suprojektavo 
s.v. Rimas Kabaila.

Stovyklos štabas jau su
darytas: stovyklos viršinin
kas - ps. Mindaugas Maura
gis, viršininko pavaduotojas 
ir programos vadovas - Ri
das Daukus, adjutantas - 
Rika Sipavičius, skaučių va
dovė - Audronė Stepanienė, 
vilkiukų vadovas - Ron Ca
meron, sekretorė - Pajauta 
Pullinen ir ūkio skyriaus ve
dėjas - Andrius Miniotas. 
Virėju sutiko būti labai pri
tyręs šios rūšies specialistas 

brolis Viktoras Sliteris.
Programa jau numatyta ir 

dabar išdirbamos jos deta
lės. Numatytas tautinio są
moningumo ir skautiško pa
tyrimo lavinimas, kuris bus 
ypatingai pabrėžtas šioje 
stovykloje.

Neužilgo bus išsiųsti re^ 
gistracijos lapai visiems ra
jono tuntams. Stovyklos 
Rengimo Komitetas kviečia 
tuntus raginti skautus-tes 
kuo gausiau dalyvauti šioje 
stovykloje, mėginant pri
traukti į stovyklą jaunimą, 
kuris gal yra pasitraukęs iš 
aktyvios skautiškos veiklos 
arba anksčiau visai nėra 
skautavęs. Rajoninė sto
vykla suteiktų progų akty
viai įsitraukti į skautišką 
veiklą, padėtų pasiruošti 
patyrimo laipsniui, ir - gal - 
net įžodžiui.

R.D.

* LSS vadovybės rinkimų 
registracijos data pratęsta 
iki rugpiūčio 18 d. Manoma, 
kad šis registracijos pratę
simas rinkimų neuždels.

* Spalio 6-7 d.d., Vickliffe, 
Ohio, J.A.V., šaukiamas Se
serijos Skautininkių Sky
riaus suvažiavimas, kuriame 
dalyvauti kviečiamos židi- 
nietės ir skautininkai. Kvie
timai pasiųsti ir Australijos 
rajono vienetams.

* Sydnejų (oro paštu) jau
pasiekė ’’Skautų Aido” bir
želio numeris. Jame gausu 
medžiagos iš Australijos ra
jono. Rž
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Malonus Redaktoriau,
Šiandieną liepos pirmoji 

diena. Nuostabiai Klevelan- 
de malonus oras. Sakyčiau, 
kad net vėsoka. Daug sau
lės, mėlynas dangus žada 
ęuikią dieną Septintąja!

autinių šokių šventei. 
Šiandieną turime ypač visur 
skubėti. Kaip ir dera prieš 
didžiuosius įvykius, skuba
me į dvasinio susikaupimo 
vietas pasimelsti ir papra
šyti Aukščiausiojo visoke
riopos palaimos mūsų jauni
mui ir visiems bet kokį gra
žų ir naudingą darbą dir
bantiems savo tautos švie
sesnei ateičiai.

Sakyčiau pagrindinės ir 
gal iškilmingiausios pamal
dos vyksta Dievo Motinos 
lietuvių šventovėj, kurios 
aikštėje štai susimąstęs ry
mo ir tarytum mūsų tautos 
kančias išsako paminklas — 
Rūpintojėlis, prie kurio 
iškilmingesnėmis progomis 
čia renkasi lietuvių tautos 
vaikai, klevelandiečiai, susi
mąstymui ir naujam ryžtui.

Pati šventovė graži, talpi
nanti iki 500 žmonių. Prie 
jos šliejasi ir meniška audi
torija, talpinanti 700 žmo
nių. Taigi čia ir vyksta 
pagrindinės, iškilmingos pa
maldos. Visais keliais iš arti 
ir tolimesnių viešbučių sku
bėjo žmonės pamaldom. Prie 
šventovės aikštėje didelis 
žmonių judėjimas. Dar jau
dinantys susitikimai pažįs
tamų, atvykusių net iš įvai
rių pasaulio kraštų. Čia su
sitinka žmonės, nesimatę 
daugelį metų. Koks gražus 
momentas, kiek daug lietu
viškos širdies, kiek daug pa
garbos žmogaus žmogui. 
Okad taip būtų ir kasdieni
niame gyvenime.

Mes turime privilegiją ir 
JAV LB Kultūros Tarybos 
Eirmininkės Ingridos Bub- 

enės pakviečiami į 'rezer
vuotas svečiams vietas, nors 
šventovėje žmonių sausa
kimšai prisirinkę.

Prasideda pamaldos. Į 
bažnyčią įžengia naujai 
Paskirtas vyskupas kun.

aulius Baltakis OFM, lydi
mas parapijos klebono kun. 
Gedimino Kijausko, iš Ro
mos svečio prel. Lado Tula- 
bos, kun. Mato Čyvo ir kun. 
Valdemaro Cukuro, tai šv. 
Mišių koncelebrantai.

Pasigirsta gražios, bet 
neperstipriai chdro gieda
mos lietuviškos giesmės, 
vadovaujant muz. Ritai 
Kliorienei. Atvirai prisipa
žinsiu, tokiai progai tikėjau
si išgirsti daug galingesnį 
chorą, kas ir pačiom pamal
dom būtų teikę iškilmingu
mo. Tačiau ir šis parapijos 
choras buvo maloniai klau
somas ir pasigėrėta giesmių 
gražumu.
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Parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas prieš 
pamokslą jautriu žodžiu 
pasveikina naująjį vyskupą, 
iš viso laisvojo pasaulio su- 
skridusį jaunimą - tautinių 
šokių šokėjus ir šventės da
lyvius. Palinki svetingos 
viešnagės lietuviškajame 
Klevelande. Supažindina 
plačiau ir su naujai paskir
tuoju vyskupu lietuvius už 
Lietuvos ribų. Taigi naujas 
vyskupas tebus, atrodo, 
vienas visiems plačiame pa
saulyje pasklidusiems lietu
viams ir jo pareigos sunkios, 
atsakingos, drauge garbin
gos ir reikalaujančios visų 
tėvynainių pagalbos ir viso
keriopos paramos.

Vysk. Paulius Baltakis 
savo gilių minčių pamoksle 
iškėlė kovojančios lietuvių 
tautos lūkesčius ir viltis, 
džiaugėsi mūsų gražiuoju 
lietuviškuoju jaunimu, jo 
darbais, ką liudija ir ši Tau
tinių šokių šventė. Ragino 
jaunimą ir vyresniuosius ir 
toliau su ta pačia meile ir 
pasišventimu dirbti kultūri
nį ir visokeriopą darbą ir tuo 
įprasminti savo buvimą išei
vijoje ir tuo pačiu prisidėti 
prie pastangų Lietuvai su
grąžinti laisvę ir nepriklau
somybę.

Aukas - simbolius prie al
toriaus nešė jaunimas ir Ko
miteto pirmininkas Dr. An
tanas Butkus su vyr. meno 
vadove Jadvyga Reginiene.

Tuo pačiu metu pamaldos 
vyko ir kitos vietose: šv. 
Jurgio šventovėje, Holiday 
Inn, Rockside Rd. ir evan
gelikų pačiame Koliziejuje.

BITNIKAI
R. SPALIS Tęsinys

Taigi net neatplėšęs voko 
žinojau, kad iš jo. Vietoje 
Stasys Baltaduonis ant voko 
švietė S Baldon. Nevidonas 
patingėjo misterį pridėti, po 
S tašką pastatyti, o pašto 
ženklas aukštyn kojom ap
verstas. Pasigrožėjęs voku, 
jo paviršiumi, mėginau at
spėti kas viduje. Ir štai iš 
vidaus iškrito mažutė laik
raščio iškarpėlė. Kažkoks 
nususęs korespondentėlis 
pranešė, kad Jovaras Kali- 
gunda, tvirtindamas anteną 
ant ką tik įgytos rezidenci
jos stogo, fatališkai nusirito 
nuo jo, palikdamas žmoną, 
šešis sūnus, dvi dukras ir 
šimtą tūkstančių dolerių.

O garbingo atminimo Jo
varas Kaligunda buvo mūsų 
šviesiųjų jaunystės dienų 
mecenatas. Ir tokia pabaiga, 
tiek pinigų liko!

O taip pat pamaldos vyko ir 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoje, kuri talpina iki 
700 žmonių.

'Pamaldos, buvo organi
zuotos įvairiose vietose tam,
kad dėl didesnių atstumų 
negalintieji į pagrindines 
pamaldas atvykti, galėtų 
pasimelsti ir apsistojimo 
vietose.

Pamaldoms pasibaigus 
turėjome skubėti atgal į 
priemiestį, į savo viešbutį, o 
iš ten ir į pačią Tautinių 
šokių šventę, kuri Kolizie
juje prasidės 2 vai. po pietų.

Mielas Redaktoriau, šia 
proga bent trumpai paminė
siu dar šeštadienį vykusių ir 
kitų renginių. Penktadienį 
buvo Lietuvių Namuose ati
daryta dail. Aldonos Toto- 
raitienės meno paroda, o 
šeštadienį Dievo Motinos 
parapijos salėje daugelis 
aplankė ir jaunųjų meninin
kų parodą, šeštadienį po 
pietų Lietuvių Namuose 
vyko ir Ravensburgo buvu
sių gimnazijos mokytojų ir 
mokinių suvažiavimas, kuris 
praėjo geroje nuotaikoje, 
prisiminimų ir išgyvenimų 
nestokota, geros vaišės, su
važiavime dalyvavo apie 30 
žmonių.

Gaila, kad laiko ribotumas 
neleido arčiau susipažinti su 
dideliu susibūrimu - susipa
žinimo vakaru, kuris vyko 
šeštadienio vakarą, Pubil 
auditorium didžioje salėje. 
Šiame vakare, sako, taip pat 
dalyvavę didelės minios 
žmonių, o ypač jaunimo.

Netrukus skubame į Koli
ziejų, į pačią prasmingiausią 
šventės dalį, apie kurią pa
kalbėsiu sekančiame laiške.

Su geriausiais linkėjimais 
iš Klevelando,

Jūsų
Jurgis Janušaitis

Jei būčiau kur karčiamoje 
su draugais, kaip juokais sa
koma, varvinčiau ašaras į 
stikliuką. Jaunystės laimin
gieji metai švistelėjo tokia 
jėga ir gyvai, kad vaikštau 
apsvaigęs. Kur radot mane 
prie lango, dūmojau apie 
juos, draugus. O gi mes su
darėme tokią neperskiriamą 
grupę. Turiu pabrėžti, kad 
nesuvedė mūsų nuolatinis 
troškulys. Greičiau suvedė 
mus patirtoji skriauda. Pa
saulis mus atstūmė, nesu
prato, neleido pasireikšti, 
talentai buvo. Man dabar 
atrodo, kad mes tada buvo
me pradininkai visų tų jau
nimo sąjūdžių, kurie tokie 
garsūs dabar. Tačiau mes 
neturėjome pasekėjų, nes 
niekas nerašė apie mus, ne
buvo atėjęs laikas tam. Taip 
ir likom nepastebėti. Be jau 
pažįstamo jums Jono Teter
vino, tinginio, grupei pri
klausė ir menininkas Matas 
Teliuška. Gabus meninin
kas, o nepripažintas dėl anų 
metų lietuviškos politinės 
struktūros ir dėka bažny
čios, jos dvasinio moralinio 
auklėjimo. Iš po Mato Te- 
liuškos talentingo teptuko 
gimdavo tik karčiamos ir 
snukiai jose. Meno mokyklos 
profesorius, pamatęs jo pir
muosius kūrinius, atsigėrėti 
negalėjo. Visam kursui mi
nėjo naują genijų. Bet kai 
penktasis ir dešimtasis 
kūrinys spindėjo tais pačiais 
motyvais, susirūpinęs pro
fesorius nutarė padėti geni
jui, nutarė praplėsti jo kū-

Į viršūnes
AUDRONĖ STAŠIONYTĖ, 

B. of ARTS

A. Stašionytė, B.A.

Audronė, Nijolės ir Kąs- 
tyčio Stašionių dukrelė, yra 
gerai pažįstama mergaitė 
Sydnejaus lietuviams. Augo 
ji didelėje lietuviškai kal
bančioje šeimoje su sesute ir 
trimis broliukais. Nuo mažų 
dienų buvo paukštytė, 
skautė ir dabar jau vyr. 
skautė. Lankė Savaitgalio 
mokyklą, o vėliau lituanisti
nius kursus, kuriuos baigė 
aukščiausiu pažymiu ir buvo 
apdovanota A.L. Fondo už 
pažangumą moksle premija. 
Nuo mažens reiškėsi įvai
riuose bendruomenės pa
rengimuose deklamuodama, 
šokdama ir ypač dekoruoda
ma sceną ir sales. Visą laiką 
šoko tautinių šokių ansamb
lyje Sūkuryje.

Šių metų gegužės mėne
syje Sydnejaus College of 
the Arts baigė meno studi
jas ir gavo Bachelor of 
Visual Arts. Kaip menininkė 
Audronė pasižymėjo 

rybos skalę. Permainai liepė 
kurti šventuosius. Matas 
Teliuška tinginys nebuvo. 
Kūrė, mirkė teptuką ir, kaip 
pagaliau nutempė savo sun
kaus darbo vaisių pas profe
sorių, tai atėmė žadą. Šven
tieji kad ir laikė kryžius 
rankose, tačiau jų veidai — 
Dieve, pasigailėk!

Profesorius suprato, kad 
menininko Mato Teliuškos 
genialumas gan vienpusiš
kas, kad tik antžmogis 
Freudas gal galėtų išbalan
suoti kraštutinumus. Žino
ma, kitoje valstybėje gal tai 
nebūtų buvusi kliūtis, gal 
menininkas Matas Teliuška 
milijonus rinktų, gal žmo
nės, jį pamatę, viva šauktų, 
bet tuo tarpu mūsų valsty
bėje jis skurdo, talentas 
blėso, nes ir draugai karčia- 
mininkai, kuriuos jis tapė, 
kratėsi paveikslų, jau tokie 
šėtoniški snukiai gimdavo iš 
po menininko Mato Teliuš
kos teptuko. Jokia moteris, 
nepraradusi dar gėdos ir 
baimės, nelaikytų jų savo 
kambaryje. Na, ir trečias 
narys buvau aš. Nepaken- 
čiau prievartos, mylėjau 
laisvę ir dėka jos buvau iš
mesta? iš antro kurso, nesu
mokėjęs mokesčio už moks
lą. Universiteto senatas rei
kalavo pirma išlaikyti egza
minus, o aš jiems nuėjęs 
pastačiau sąlygą. Pirma 
duokit stipendiją, o paskui 
aš jums išlaikysiu egzaminą, 
o gal ir du. Tikėjo jie, kad 
juokauju, neįvertino mano 
laisvės pajutimo. Nepriver
tė laikyti egzaminų, išmetė.

Ir taip nejučiomis visi čia 
paminėti susicementavome į 
krūvą, kad, jei kuris ką nu- 
tvertdavo iš šalies, ir kiti du 

Graduate Exhibition pernai 
lapkričio 11 d. Grafts 
Council Galery, the Rocks, 
su penkiais keramikos eks
ponatais, kurie buvo žinovų 
gerai įvertinti.

Šiuo metu Audronė dar
buojasi su jaunimu: atsto
vauja Aušros skautų tuntą 
tarptautiniame egzilų skau
tų Komitete, kur ji yra sek
retorė ir taip pat ji sekreto
riauja A.L. Jaunimo Sąjun
gos Sydnejaus skyriuje. 
Dirba kaip menininkė ko
mercinio meno srityje.

Šia proga linkime Audro
nei sėkmingos veiklos tiek 
mene, tiek ir lietuviškame 
gyvenime.

Viešėdamas Australijoje 
ir dalyvaudamas lietuvių 
žiemos sporto šventėje Vik
torijoje, lietuvis iš USA p. 
Vytenis Čiurlionis susitiko 
su savo senu bičiuliu M.P. 
redaktorium ir užsiprenu
meravo Mūsų Pastogę. Sve
čias gyvena Cleveland© 
apylinkėje ir yra aktyvus 
bendruomenės narys, prie 
to dar geras sportininkas - 
slidinėtojas. Viešėdamas 
Australijoje jis susitiko senų 
draugų, įsigijo najų ir žavė
josi šio krašto lietuvių veikla 
ir dideliu nuoširdumu. Pasi
svečiavęs apie porą savaičių 
rugpiūčio 12 d. išvyko namo.

* * *

pasinaudodavome. O tenka 
pasakyti, kad laikai buvo 
sunkūs ir prie Smetonos. 
Mecenatai nestovėdavo ant 
kiekvieno kampo, neįmano
ma buvo gyventi, kaip širdis 
trokšta. Bet kartą šyptelėjo 
mums laimė, ir ją parūpino 
mūsų tinginys Jonas Teter
vinas. Kartą karčiamoje 
tuštiname spiritą ir nejun
tame jo kvapo. Menininkas 
Matas Teliuška pasitraukęs 
atstūmė stikliuką ir susikei
kė. Girdi, koks nelabasis, 
spiritas prakaitu dvokia. Po 
tos pastabos nuleidome akis 
į Joną Teterviną, tinginį, 
kuris mėgino susisukti į ka
muolį, kaip ežys. O meninin
kas Matas Teliuška neatlei
džia. Tete, ar tavo kūnas po 
krikšto kada ragavo van
dens? Nesulaukę atsakymo 
iš ežio, įteikėme ultimatu
mą. Arba pirtis, arba nu
traukiam fizinę bei moralinę 
paramą jam. Po savaitės, 
paspaudęs uodegą, tinginys 
Tetervinas nušliaužė į pirtį. 
Ten karščio paveiktas, taip 
aptingo, kad, susmukęs ant 
suolo, beviltiškai dairėsi į 
ant žemės stovinčią dečkelę 
iįu vandeniu, nedrįsdamas 
jos pakelti. Gal apsvaigęs 
taip kampe ir iki vakaro 
pratupėtų, kai greta besisu
kinėjęs samaritietis, maty
damas tokį sužliugusį kūną, 
paklausė, ar reikalingas ku
nigas. Jonui Tetervinui to 
tik ir reikėjo. Suaimanavo 
gailiai apie širdį, reumatiz
mą, ir dečkelė su vandeniu 
savaime pakilo. Drūtas vai
kinas laistė Joną Teterviną, 
kol tojo oda prarado tamsų 
įdegimą. Dėkingas Jonas

Nukelta į 6 psl.

4



ATEITIES PRISIMINIMAI
f ■

Tik akmenys yra nemir
tingi ir nesikeičia. Laikas ir 
gamta gal apdilina juos tru
putį, gal apsamanoja, bet 
tam reikia labai daug laiko. 
Evoliucijai reikia mirtingu-, 
mo lygiai kaip jai reikia gi
mimo, neš tik per tai gali iš
taisyti klaidas ar naujų pa
daryti. Jeigu žmogus būtų 
nemirtingas tai mūsų čia 
nebūtų; Adomas su Ieva te- 
bežaistų Rojuje, ten vis dar 
būtų pavasaris ir galbūt ne
prinokę obuoliai.

Žmogaus išradimai lygiai 
mirtingi, kaip ir jis pats ir 
įvairūs jo išradimų varian
tai atėjo ir praėjo. Kartais jo 
išradimai išsilaikė trumpiau 
už jį patį. Žlugo žmogaus 
sukurtos imperijos, išnyko 
įvairios "kratijos”, kaip 
aristokratijos, demokratijos 
ir t.t. Žmogaus sukurtos ar 
išrastos ’’societies”, kurios 
per amžius atrodė nemirš
tančios. Viktorijos laikų 
anglas tikriausiai buvo įsiti
kinęs, jog Britų Imperijai 
saulė niekada nenusileis. 
Romos legionierius būtų jo
kiu būdu netikėjęs, kad kada 
nors toks Kristus bus dides
nis dievas už Cezarį. Ar to
kio amerikono 1950 metais 
paklausus apie Pax Ameri
cana ir šiandien?..

Visos ’’societies” yra mir
tingos; tos aukštos ir tos že
mos. Patricijai ir plebėjai, 
buržuazija ir proletarai. Vi
so pasaulio knygynai, 
bibliotekos pilni epitafijų 
įvairioms imperijoms, ideo
logijoms, įvairioms žmonių 
klasėms ir epochoms.

Gerbiame darbuotojus
Pereitą savaitę Melbour

ne muzikas, chorvedys ir 
kultūrininkas, Mūsų Pasto
gės bendradarbis Jonas 
Juška savo šeimos ir arti
mųjų ratelyje atšventė 
65-rių metų amžiaus sukak
tį.

Sukaktuvininkas Jonas 
Juška plačiai ir aktyviai 
reiškėsi po karo lietuviška
me gyvenime Anglijoje. Vė
liau su šeima persikėlė į 
Australiją ir iš karto Aus
tralijos lietuviai pajuto 
pozityvią kultūrinę pajėgą 
bei variklį.

Su šeima nusėdęs Mel
bourne jis tuoj buvo paste
bėtas ir kaip muzikas tuoj 
buvo pakviestas į parapijos 
chorą, kuriam ilgesnį laiką 
vadovavo ir dirigavo, vėliau 
vadovavo Geelongo lietuvių 
chorui, buvo suorganizavęs 
visą eilę atskirų muzikinių 
vienetų Melbourne ir t.t.

Šalia muzikinės veiklos J. 
Juška plačiai reiškėsi ir 
spaudoje užkliudydamas ir 
gvildendamas Australijos 
lietuvių įvairias kultūrines 
problemas. Ypač jo kaip 
bendradarbio ir kultūrinin
ko įnašas jautėsi Mūsų Pas
togėje.

Bet gal reikšmingiausias 
Juškų šeimos bruožas ir pa
vyzdys, kad p.p. Juškai iš
augino pavyzdingą lietuviš
ką šeimą. Kai iš kitų vos 
vienas kitas vaikas kalba 
lietuviškai o dar retesnis ro
dosi lietuvių bendruomenė
je, Juškų šeimoje visi vaikai 
(3 dukros ir sūnus) gražiau
siai kalba lietuviškai ir 
užaugę plačiai reiškiasi lie
tuvių bendruomenėje. Šalia

Vartant istorijos lapus 
ateina mintis, jog ir mus 
amžių plūgas užars atgal į 
žemę, kaip užarė tūkstan
čius klasių. Ir visa kas iš 
mūsų liks... taigi, kas? Įdo
mus klausimas.

Kaip ateitis mus prisi
mins?

Ar mūsų technologijos at- 
siekimąis: Kažin kaip ilgai 
išgulės žemėje apartas 
’’Holdenas” nesurūdyjęs? 
Gal net trumpiau negu sta
tistikas žmogus gims, 
užaugs ir mirs. Prisime
name kitas epochas ir kla
ses. Jų meną, amatus, kar
tais literatūrą, jų pasigyri
mus apie laimėtus mūšius ir 
karus, kol kiti jų. nenutildo 
ar ne pati žemė uždaro jų 
burnas.

Klasėš miršta. Skaitydami 
istoriją matome analizes; 
kada, nuo kurio taško jie 
pradėjo silpnėti, kada pra
dėjo mirti. Šiandien galėtu
me jiems patarti. O gal ir ne, 
nes juk sau patarti negali
me. Esame per arti savęs ir 
negauname savo pilno vaiz
do. Net ir toliau pasitrauk
dami nuo savęs nematome 
taip aiškiai, ries žinote, žiū
rint į save atsiranda kokia 
tai netvarka akyse trukdan
ti teisingą matymą. Mes tu
rime daug teorijų, kas atsi
tiko su Romos Imperija, visą 
teoretinį spektrą; pradedant 
nuo homosexualizmo legali
zavimo iki vandentiekių švi
ninių vamzdžių (per tuos 
vamzdžius buvo apnuodyta 
ir sterilizuota Romos val
dančioji klasė). O gal kas 

Jonas Juška

to visi vaikai išėję aukštuo
sius mokslus ir taip pat sėk
mingai dirba savo įgytose 
profesijose.

Pats sukaktuvininkas yra 
draugiškas, kuklus, bet kie
tas lietuvis, plačiai apsiskai
tęs, turįs savo tvirtą nuo
monę ir pastovus savo prin

cipuose. Po daugelio apsivy
limų išleidęs vaikus sava
rankiškais darbuotojais į 
pasaulį, iš kurių dvi dukros 
sukūrusios šeimas JAV, 
viena Melbourne ir sūnus 
inžinierius Sydnejuje, kuk
liai gyvena įsikūręs Mel
bourne priemiestyje Altona, 
apsikrovęs knygomis ir be
studijuodamas žmogiškąsias 
ir lietuviškas problemas. 

“Mielam sukaktuvininkui dė
kodami už jo plačiašakę 
veiklą mūsų bendruomenėje 
Imkime dar daug šviesių ir 
saulėtų metų. Šia proga 
savo asmeniškus sveikini
mus ir linkėjimus drauge 
jungia ir M.P. redaktorius.

Žiemos vaizdelis Nuotrauka V. Maželio

norėtų sakyti, kad Romos 
Imperija nežlugo, o tik apsi
vertė ant kito šono, į religiją 
ir iš tos teologinės galybės 
bazės užvaldė didesnę dalį 
Europos, visą Pietų Ameri
ką ir po gabalą kituose kon
tinentuose. O jeigu norėtu
mėt šitos teorijos nepriimti, 
tai ką pasakysit apie kitą 
ideologiją — komunizmą? 
Nėra lengva interpretuoti 
istorijos, bet ji vienintelis 
mūsų faktų šaltinis.

Istorijos eigoj matosi kiek 
daug žmogaus gudrumo yra 
įdėta svaigalų atradimui ir 
tobulinimui. Pasigerti, nusi
gerti, apsvaigti ar visai save 
protiniai ir fiziniai nužmo
ginti buvo skiriama daug 
laiko. Viskas, kas laikinai 
darė žmogų didesniu, galin
gesniu ar akyse rodėsi ste
buklingi vaizdai buvo kram
toma, rūkoma ar ryjama. Ir 
žiūrint į ateities istoriją, 
galbūt jau dabar reikėtų ap
sispręsti, kurie tie svarbieji 
narkotikai, dėl kurių mes iš- 
nykome.

Gerai, atidžiai pažiūrėki
me į save, europiečių pasau
lio mažumą. Klasikų nuo 
amžių pripažintas socialinis 
narkotikas - alkoholis. Virš 
2000 metų galiojantis kaip 
proto spaudėjas - mažinto- 
jas. (Gal ir gerai, nes didžia- 
pročių ir taip perdaug). O 
gal ne vien dėl alkoholio mus 
ateitis prisimins... Juk skri
dom į mėnulį, įdėjom naujas 
širdis, ”in vitrio” gimdėm 
vaikus. Kultūros klubuose 
rėkdami, net užkimdami 
garbinom moteriškai persi
rengusį ’’talentingą” Jurge
lį. O per visą ’’media”: radio, 
televiziją, spaudą vartojame 
visus literatūros žodžius; 
pradedame nuo mėšlynų 
iki... žodinės begalybės.

Ne vien europiečiai turi 
savo alkoholio tradicijas. 
Turėjo ir kiniečiai. Alkoholį 
ir aukštos civilizacijos pa
veldėjimą, kol britai karu 
juos privertė importuoti 
opiumą, nuo ko Kinija dar 
vis neatsigauna.

Islamas kadaise buvo di
delė ir garbinga civilizacija. 
Architektūra, menas, mate
matika, literatūra. Jeigu jie 
visi būtų mirę 16-me šimt
mety mes juos kitaip prisi
mintume,' o dabar..? Kur 
dingo didybė ir garbė? Ma- 
homedonui negalima gerti 
alkoholio, bet kiekviena kla
sė turi turėti savo socialinį 
’’drug”; todėl marijuana ir 
jos derivatyvas ’’Hashish” 
yra jų narkotikas. Jie rūkė 
hašišą jau 11-me šimtmety, 
nes jau tada viena Ismaui 

sekta buvo žinomi kaip ”ha- 
šišinai” arba ’’Assassinais” 
vadinami. Atrodo, kad dar 5 
šimtmečius buvo produk- 
tingi, bet matomai kas tai 
atsitiko su Islamu, ko iš
vengė Europa.

Taip gaunasi išvada, jog 
klasės, kurių ’’drug” turėjo 
būti halucinogenas jeigu ir 
išliko, tai šiandien yra labai 
primityvios. Jų žmonės 
nebesukuria nieko, verto 
prisiminti. Taip pat tarp di
džiųjų klasių egzistuojančios 
sub-kultūrinės mažumos, 
jeigu jiems LSD yra jų gy
venimo būdas, tai greit 
tampa labai primityvus, ne
produktingas ir labai trum
po gyvenimo būdas.

Gaila, jog dažnai inteli
gentingi žmonės nueina gy

Kai trūksta žodžių...
Mes kartais stebimės: kodėl taip yra? 

Literatūros (tos naujoviškos) lobyno 
juk nepadidinome iki šiol jokia dar knyga. 
Nejaugi mūs’ rašytojai visai užmigo. 
Ne, jie vis rašo dar, eiliuoja, kuria, 
tačiau sau atvirai prisipažinti turim, 
kad laurų (plastikos) jie neatneš vainikų, 
per daug jau nuo moderniškos srovės, mat, atsiliko. 
Toliau taip tęsti, žinoma, negalim.

Pastūmus darbus visokius todėl į šalį, 
ėmiausi plunksnos. Reik parodyti pasauliui, 
kad mes, taipogi, veržiamės aukštyn, į saulę. 
Renkuosi žodžius pažangius (net ir žodyne 
nerasi kai kurių). Stipri bei realistiška jau pynė: 
gausu žalčių, rupūžių, rangosi visur gyvatės... 
Bematant tie Gamtos Mylėtojai tad prisistatė 
ir ėmė šaukt piktai, ratu sustoję:
’’Vardus gyvūnų tu be pagarbos naudoji!” 
(Žadu pasitaisyti ir pasirašau skubiai aš taiką, 
nes įsivelk į kovą - vien prarasi brangų laiką.)

Taigi, pati matau, kad kalbai mūsų 
reikalingiausių žodžių trūksta. Gal iš rusų 
reikėtų pasiskolint tuos triaukščius pabrėžimus? 
Užtenka vietinių tačiau, nors vežk vežimais. 
Juos įpinu — kas trečią (sau nustačius tokią normą). 
Įgauna spindinčią jau veikalas manasis formą... 
Bet čia savieji, pasipiktinę labai, sukėlė Šurną: 
’’Juk įvedė, be ginčų įprastų, dvikalbiškumą!” 
Kai išbraukiau tuos skolintus (vis dėl ramybės), 
suglebo mano rašinys kaip senas grybas.

Nenuostabu, kad taip senoviškai mes vis dar kuriam — 
literatūrinės (naujos) kalbos juk nebeturim!

Julija
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vų savižudžių keliu. Minkš
taširdžiai teisėjai, kurie gal
voja, kad narkotikų parda
vėjams ’’drug pushers” 2 
metai kalėjimo yra pakan
kama bausmė, tegul pažiūri 
ir ’’pasiguodžia” kiek tie 2 
metai reiškia narkotikų par
davėjų aukoms — pirkė
jams, kuriuos jie žudo. Te
gul pažiūri į jų pagimdytus 
deformuotus vaikus. Žino
ma, tai šiek tiek liečia ir lai
dotuvių įstaigas laidojančias 
jų jaunus kūnus.

Jeigu kada nors turėčiau 
pasirinkti savo socialinį 
’’drug” rinkęiaus alkoholį. 
Jis pavojingas, bet vistiek 
geresnis už tuos kitus. Taip 
man sako istorija.

O. Areimaitė

5



Dainos chore
Dainos choro Vakaronė 

reikia skaityti buvo labai 
sėkminga, tiek svečių skai
čiumi tiek nuoširdžia fi
nansine parama Dainos cho
rui. Be loterijos bilietų, aukų 
lape randame šiuos svečius 
parėmusius savo auka Dai
nos chorą: $ 50 J. Oseckas, $ 
22 E. Rašymas, $ 25 prel. P. 
Butkus, $ 20 E. Slonskis, V. 
Narušienė; po $ 10 - O. Pa- 
laitienė, Alb. Kutka, V. Ka
zokas, Ed. Bartkevičius, V. 
Patašius, p.p. J. Skuodai; po 

. $ 5 - S. Zablockienė, A.
Mauragis - viso $ 187.

Loterijos fantus aukojo 
choristai ir mūsų nuolatiniai 
rėmėjai: S.J. Juragiai, p.p.' 
Marašinskai, E. Badauskie- 
nė, p. AĮmozienė, V. Petniū- 
nienė, B*. Sidarienė, K. Eiro- 
šius, A. ir M. Statkai, p.p. 
Amber, A. Kolbakienė, J. 
Gatavičius, E. Lašaitis, A. 
Montvidienė ir Madame X.

Nuoširdžios paramos 
susilaukėme iš Danutės ir 
Stasio Skorulių, kurie įdėjo 
daug darbo paruošdami sce
nos vaizdelį, Algis Dūdaitis 
tvarkęs šviesų efektus ir 
Kęstas Ankus, kuris su savo 
brangių instrumentų pagal
ba kontroliavo garsų efek
tus.

Didžiuojamės visais mūsų 
veteranais choristais, bet šią 
savaitę ypatinga pagarba 
priklauso Cecilijai ir Povilui

Protams, kurie visą savo 
gyvenimą yra pašventę lie
tuviškai dainai ir giesmei 
dainuodami įvairiuose cho
ruose. Cecilija ir Povilas 
švenčia savo 50 metų auksi
nį vedybinį jubiliejų. Svei-1

KUN. PAUL STENHOUSE 
DĖKOJA

V.K. Jonynas Iliustracija

kiname jubiliatus linkėdami 
šviesių dienų ir dar daug 
dainingų metų. Lai Apvaiz
da laimina juos gera svei
kata. To paties linkime ir 
mūsų nuoširdiems
rėmėjams. Jūsų parama pa
laiko Dainos chorą gyvą ir 
aktyvų.

A. Kramilius 
Dainos choro valdybos pirm.

Dainos choro veteranus Ceciliją ir Povilą Protus 
švenčiančius savo

50 METŲ VEDYBINĮ, AUKSINĮ JUBILĖJŲ 
nuoširdžiai svekiname linkėdami jiems sveikatos ir 
šviesių ateities dienų.

Kun. Paul Stenhouse bu
vo atvykęs į lietuvių pamal
das padėkoti lietuviams už 
skaitlingą dalyvavimą de
monstracijoje liepos 22 
dieną Horden pavilijone.

Kaip anksčiau spaudoje 
buvo rašyta, kun. Stenhouse 
yra Katalikų Kultūrinio žur
nalo ANNALS Australia 
redaktorius, pilnai supran
tantis komunizmo grėsmę. 
Jis ragino ir lietuvius šį žur
nalą prenumeruoti. Jo kaina 
tik $ 10 metams. Užsakymus 
priima prel. P. Butkus ir A. 
Kramilius. Nepraleiskite 
progos užsisakyti šį puikų 
žurnalą. Jame talpinama ir 
žinių apie Lietuvą. Jei atsi
ras daugiau lietuvių skaity
tojų tų žinių apie mūsų pa
vergtą Lietuvą galime tikė
tis daugiau.

NEUŽTENKA TIKTAI LAIKRAŠTI SKAITYTI, REIKIA IR UŽ JI 
ATSILYGINTI. AR KARTAIS NESI SKOLINGAS UŽ 

“MOŠŲ PASTOGĘ?”

DAINOS CHORAS

NAUJI LEIDINIAI
VAINIKAS KRYŽIUS IR 

LELIJA. Kazimierinė gro
žinės literatūros antologija. 
Sudarė ir redagavo Alfonsas 
Tyruolis. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje 
1984 m. Meniškas knygos 
apipavidalinimas dail. Vy
tauto O. Virkau. 328 psl. 
Kietais viršeliais. Kaina 12 
dolerių.

Tai turbūt mūsuose vie
nintelė tokia grožinės lite
ratūros antologija viena te
ma. Knygai įvadą parašė 
Stasys Yla. Didelio formato 
knygoje surinkta 58 autorių 
kūryba, iš kurių 38 poetai, 
12 prozininkų ir 8 dramos 
kūrėjai. Iš Australijoje gy
venančių autorių knygoje 
įtraukta J.A. Jūragis, V. 
Kazokas ir M.M. Slavėnienė.

Pats leidinys gražiai iš
leistas tikrai yra pasigėrėti
nas paminklas mūsų tautos 
šventajam.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerbiamas p. Redaktoriau,

Prašau išspausdinti anglų 
kalboje ištrauką iš senato
riaus Graham Richardson. 
kalbos pasakytos Baltų Ta
rybos priėmime š.m. gegu
žės 30 dieną Canberroje. 
Šiuo jis nusako Australijos 
Darbiečių Partijos liniją Pa- 
baltijos kraštų atžvilgiu.

The Labor Party made a 
decision which upset you all, 
and you should also be 
pleased to know it upset 
some of us as well. It was a 
decision taken in error, it 
was taken alone by one man, 
one which we regret, ant it 
took us only a few years to 
rectify, but it is rectified 
right now, and we are able 
to stand here tonight as a 
united whole to support 
your cause.

I want to assure you that 
these days with consensus 
governament, we have a 
leader that doesn’t do that 
sort of thing. You won’t 
wake up tomorrow to have 
to read some nasty head
lines so far as our attitude to 

• the Baltic States is 
concerned.

Dr. B. Vingilis
ALB Krašto V-bos vice- 

Eirmininkas ir Baltų Tary- 
os narys.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
TeL 7245408 Veiki* 24 valanda* per p*rą

Atkelta iš 4
Tetervinas nepaleido sama- 
ritiečio, bet atgabeno jį į 
mūsų susirinkimo vietą, ku
rioje tuojau atidengėm, kad 
naujoji pažintis turi eilę do
rybių: jo piniginė buvo visad 
pilna dėka dėdės Amerikoje, 
kuris troško sūnėną Jovarą 
Kaligundą padaryti gydyto
ju. Per ši jaunuolį pasiskoli
nę pinigų iš jo dėdės Ameri
koje, ūžėm iki vidurnakčio, 
vaišindami naująjį draugą. 
Beūždami susibičiuliavome. 
Jis buvo panašus į mus, irgi 
originalas. Universitete ne
buvo išlaikęs nė vieno egza
mino. Bijodavo egzaminų 
laikyti, nes nedrįso gaišinti 
profesorių laiko. Tikėjo, kad 
jie labai užimti net ir kavi
nėse sėdėdami, likerį gerda
mi ar kokį kitą mažiau gar
bingą darbą dirbdami. Bet 
paprašytas, paragintas, 
nerdavosi iš kailio, norėda
mas padėti, įtikti. Tikėjo ir 
mums, kad kada nors ati
duosime jam pinigus.

Suprantama, mums susi
draugavus, jo biudžetas 
smarkiai nukentėjo. Ir, nors 
kaip tyčia tuo metu visi ūkio 
produktai buvo atpigę, įtiki
nom jį, kad pragyvenimas 
pabrangęs dėka karo ūkanų 
Europoje. Ypač pašoko chi
rurginiai įrankiai ir spiritas, 
kad dėdė Amerikoje turįs 

psl?

padidinti piniginį įnašą. Dė
dė pasirodė vertas savo sū
nėno, padidino tą įnašą.

Negalėčiau tvirtinti, kad 
nauda buvo vienpusiška. 
Jovaras Kaligunda irgi daug 
laimėjo, išmoko dėka tos 
draugystės. Mes jį išlaisvi- 
nom, pastatėm ant kojų. 
Dėka mūsų jis įsisąmonino, 
kad žmogus, neturįs pinigų, 
nebijo ir vagies; nieko netu
rinčiam niekas nepavydi; 
geriau paskolinti negu sko
lintis, ir t.t.

Apsišarvavęs ta išminti
mi, vyras pasijuto daug 
saugesnis, smagesnis šitame 
pasaulyje. Tačiau jis turėjo 
vieną fizinę silpnybę, kuri 
kaupė pavojų. Bet kokiam 
sijonui pasisukus, ir be gy
dytojų triūbelės girdėjome 
jo pagreitintus širdies dū
žius. Toks jo fizinis negala
vimas galėjo iškrėsti skaudų 
pokštą. Jis galėjo greičiau 
atsidurti prie altoriaus, ne
gu mūsų meilė jam ir sąžinė 
galėjo leisti. Kartą Jovarui 
Kalingundai nesant su mu
mis, susėdę prie stalo pra
dėjome svarstyti likimo 
siunčiamus spąstus. Po ilgų 
svarstymų padarėme išva
dą, kad mūsų šventa pareiga 
jam padėti, kad privalome 
pašalinti jo fizinį negalavi
mą, turime grąžinti jį į rojų 
su Ieva jame. Bet čia atsira
do kliūtys. Zosė lyg ir tiktų, 
bet Tetervinas, tinginys, 
stojo piestu prieš jos kandi
datūrą. Kartą apsnūdęs jis 
ją taip didžiai nuvylė, kad, 
jai tapus mecenate, jis kūl- 
verčiomis išlėktų iš mūsų 
kompanijos. Jadzė būtų nie
ko, bet tiek palanki vyriškai 
lyčiai, kad ir dešimt ameri
kiečių dėdžių ir tetų nepa
jėgtų aprūpinti tos armijos 

gerbėjų. Julija pasaka mer
gaitė, bet ir pasakiškai ren
giasi. Į tą bedugnį blizgučių, 
papuošalų, batukų šulinį nu
garmėtų visi lobiai iš Ame
rikos. Pakratėm dar eilę fa
voričių, ir kiekviena jų tu
rėjo vieną ar keletą nedory
bių, kurios vienaip ar kitaip 
paveiktų mūsų nepamaino
mą draugystę su Jovaru 
Kaligunda. Taigi nutarėme 
dar palaukti, pasidairyti, 
rasti jam tokią žmoną, kuri 
davusi, ko jis taip trokšta 
šitame pasaulyje, sulaikytų 
nuo kitų miesčioniškų šu
nybių ir blogų, nuodėmingų 
polinkių bei minčių.

Tuo tarpu laikas plaukė, 
mėnesiai slinko, kai kartą, 
jasišokinėdamas ant vienos 
sojos, atšuoliavo meninin- 
cas Matas Teliuška prie 
mūsų stalo. Jo neeilinė nuo
taika parodė, kad įvyko kaž
kas nepaprasto. Klausinė
jamas jis tik šaipėsi ir, iš
siuntęs mecenatą Jovarą 
Kaligundą į paštą, apsidai
ręs pašnabždėjo, kad mece
natui Jovarui Kaligundai 
žmoną suradęs. Girdi, auk
sas, o ne moteris. Na, girdi, 
ir sekasi tam mūsų nevido
nui Jovarui Kaligundai. O 
tas auksas netoli, pas jo my
limą tetulę Skardą (mūsų 
taip pakrikštyta, o ne kuni
go). Taigi toji Skarda atga
beno savo vyro tolimą gimi
naitę, šią gamtos brangeny
bę, iš kaimo, pasimetusio 
tarp liūnų, miškų ir durpių. 
Nors mergaitė tiesiai nuo 
žąsų ir kiaulių, bet nepeikti
na pažiūrėti, o blauzdos to
kios, kad ir abstinentui sei-‘ 
lės varva. Jei ne Jovaras 
Kaligunda, jei ne tas mielas 
draugas, jis pats susigun
dytų. Toks turtingas šis ža
lios gamtos patiekalas. Bet 
prie tetulės, tos žvangančios 
skardos, negalėjęs susipa-. 
žinti, žnybtelti jai į šlaunį. Šį 
didžiai gundantį sumanymą 

teko atidėti kitam kartui, o 
toks pasitaikė kaip tik prieš 
valandą.

Skardai užprotestavus jo 
vekselį, kaip tik šiandien 
nubėgęs pas ją pažvangėti, 
žodžiais pasimėtyti, ir antrą 
kartą susidūrė su mergaite, 
bet šį kartą sąlygos buvu
sios daug patogesnės, labiau 
žadančios, nes slibinas iš
šliaužė į turgų, į miestą. Už
kampio pagunda, įleidusi 
svečią į vidų, tuojau gėdin
gai paskandino akis į pri
juostę ir šypt, šypt savo 
tamsiomis akimis, bet nė žo
delio, tartum kalbėti nemo
kėtų. Jam pasiteiravus, kaip 
sekasi mieste, gundanti fėja 
tik palingavo galva, pasišai
pė, pasikraipė, pasimuistė 
ir po tų ilgų pastangų teiš
sprūdo lakus, švelnus žode
lis ’’’baika”. Menininkui Ma
tui Teliuškai prispyrus ją 
dėl darbo ir tetulės, tegavo 
tą patį atsakymą, tą pačią 
baiką. Taip pasikalbėjęs, 
mūsų bičiulis nusprendė, 
kad su tokia ilgų derybų 
nereikia ir, kol žvangąs sli
binas už durų, tenka naudo
tas proga. Jis arčiau prie šio 
žalio gamtos patiekalo, čiupo 
ją už rankos ir tartum elekt
rą būtų palietęs;' Karščio 
kratomas, pakimęs pradėjo 
gundyti, kviesdamas vakare 
eiti į šokių salę. Merginos 
akys net žybtelėjo tai išgir
dus, bet atsakyti nespėjo, 
tvojo per rankas jau apsvai
gusio menininko, kuris pa
miršo , kur esąs, ir kaip tik 
tuo metu Skarda sužvangėjo 
kieme. Mergaitei dingus 
virtuvėje. Matui Teliuškai 
susikibus su įžengusia myli
ma tetule Skarda, buvo pa
šaukta ir toji Baika iš virtu-

Bus daugiau

Ne mirtis baisi, bet miri
mas.

. Mūsų Pastogė Nr. 32.1984.8.-20, psl. 6
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XXIII OLIMPIJADA
Rašo Robertas Sidabras LOS ANGELES

Nežiūrint Sov. S-gos boi
koto ir Kremliaus įsakymu 
nedalyvaujant dar keliom 
’’demokratinėm” valstybėm, 
Los Angeles Olimpinės va
saros žaidynės sutraukė 140 
valstybių, kurias atstovavo 
apie 8.000 sportininkų. Iš
kilmingos Olimpijados ati
darymo ceremonijos vyko 
Koliziejaus stadijone, kurias 
stebėjo virš 100.000 žiūrovų 
tiesioginiai ir spėjama, kad 
visame pasaulyje dar 
2.000.000 tuo pačiu metu tą 
viską stebėjo per televiziją. 
Be to, prieš tai du vakarus 
Holivudas ir kitų kraštų 
menininkai atliko išsamią 
T.V. programą, pritaikytą 
olimpinėm žaidynėm. Bend
rai visas Los Angeles mies
tas šiai sportininkų šventei 
rimtai ruošėsi, pasipuošė, 
sulaukė labai daug turistų iš 
visų pasaulio kampų, ir štai 
tokioje atmosferoje liepos 28 
d. atėjo Olimpijados 1984 
atidarymo diena. Tikriau
siai, nedaug žmonių buvo, 
kurie Olimpijados atidary
mo nestebėjo per T.V.

Tačiau visvien, su
glaustai paminėsiu kaip apie 
tą aprašo Adelaidės rytinio 
laikraščio ’’The Advertiser” 
korespondentas iš Los 
Angeles:

’’The first hour of the 
opening ceremony of the 
1984 Olimpic Games may 
have been the greatest sight 
and sound spectacle the 
world has seen”. Toliau jis 
rašo: atlikta programa jau
dinančiai sukrėtė Kolizie
jaus žiūrovus, dauguma jų 
net iki kraštutinumo ribų. 
Olimpijados atidarymo 
spektaklį Holivudo stilium 
labai išgyrė ir T.V. reporte
riai. Nepaprastai įspūdingas 
momentas buvo, kaip žiūro
vai, pagal jiems duotą sig
nalą įskėlė korteles, tai ga
vosi neužmirštamas - visų 
140 valstybių vėliavų vaiz
das.

Kaip tradicija, sportinin
kų paradą pradėjo repre
zentantai iš Graikijos, o po 
to visi įžygiavo alfabeto 
tvarka, tik žaidynių rengėjai 
amerikiečiai buvo paskuti
niai. Žiūrovai juos sutiko 
audringai. Labai šiltų ovaci
jų iššaukė Kinijos sportinin
kai, o taip pat ir Rumunijos 
bei Jugoslavijos, kurie ne
pakluso Maskvos boikotui. 
Olimpinę vėliavą nešė ankš
čiau pasižymėję amerikiečiai 
sportininkai. Dramatiškas 
momentas buvo, kai į stadi-

Amerikos vyriausybės 
žemės ūkio ministerija ypač 
rūpinasi krašto ūkininkais ir 
žemės ūkio našumu. Iš apie 
7 milijonų Amerikos ūkinin
kų ir darbuotojų kiekvienas 
pagamina tiek maisto pro
duktų, kad gali išmaitinti 27 
asmenis ir šalia to dar 6 ki
tuose kraštuose. Beveik 
ketvirtį žemės ūkio produk

joną su olimpine ugnim įbė- 
go Gina Hemphill, Jesse 
OVENS anūkė ir apibėgo 
aplink stadijoną, kas mato
mai sujaudino daugumą žiū
rovų.

Pirmas į visus prabilo 
Peter Ueberroth, Los 
Angeles Olimpinių Žaidynių 
organizacinio komiteto pir
mininkas ir po to pristatė 
Tarptautinio Komiteto pre
zidentą ispaną Juan Sama- 
ran. Abu kalbėjo labai 
trumpai ir po to J.A. V-bės 
prezidentas Reagan paskelbė 
Los Angeles Olimpinių Žai
dynių atidarymą. Po to visas 
stadijonas uždainavo 
’’Reach out ant touch 
someone”, kasjabai jaudi
nančiai nuteikė ir tuos spor
tininkus kurie angliškai ne
kalba, ką jie vėliau pareiškė 
T.V. komentatoriams. Ir 
tikrai, tai buvo labai gražus 
vaizdas matyti visus sporti
ninkus bei žiūrovus susika
binus rankom dainuojant, 
liūliuojant...

Veda V. AugustinavičiUs

ŠACHMATAI

Figūrų vertė
Jeigu keičiamas žirgas į 

žirgą ar rikis į rikį, reikia 
numatyti poziciją, kuri susi
darys po to pasikeitimo. Ta
čiau jeigu darome kombina
ciją, kurios pasėkoje turime 
paaukoti bokštą už rikį ir 
pėsčią, arba už du bokštus, 
arba valdovę už tris lengvas 
figūras (lengvomis figūro
mis skaitomi žirgai ir rikiai, 
sunkiomis - valdovė ir bokš
tai) mes turime ne tik nu
matyti susidariusią padėtį, 
bet taip pat privalome turė
ti, supratimą ir apie tų figū
rų vertę.

Šachmatai nėra gryna 
matematika: greičiau yra 
skaičiavimas, sujungtas su 
fantazija ir menu. Taigi fi
gūrų vertė nėra absoliuti, 
bet reliatyvi.

Pirmiausia pakalbėsime 
apie sausą matematinę fi
gūrų vertę.

Jei pėsčią laikysime kaip 
vienetą, tai žirgo ar rikio

tų Amerika išveža į kitus 
kraštus kaip pagalbą maisto 
trūkstantiems kraštams, 
nemokamai tiekia užkan
džius mokyklų mokiniams 
tiek vietoje, tiek ir užsieny 
daugely kraštų. Vien tik 
Pietų Amerikoje, Afrikoje ir 
Indijoje tokiu būdu pamaiti
na apie 40 milijonų vaikų. 
Japonijoje gaudami papil

Po šio iškilmingo, įspū
dingo 23-čios Olimpijados 
atidarymo Sov. S-goje buvo 
visiškai nutylėta, nors šių 
žaidynių rengėjai amerikie
čiai buvo puolami jau nuo šių 
metų pradžios. Tiesa, iš 
pradžių tas buvo daroma 
gana santūriai, bet nuo to 
laiko, kai komunistinis blo
kas paskelbė boikotą, pasi
pylė pamazgos, kuriom mai
tinami visi Sov. S-gos žmo
nės. Vilniuje leidžiamas 
laikraštis ’’Sportas” pasku
tinį pamazgų kibirą išliejo 
liepos 26 dienos leidinyje, 
bet po to nutilo, nes sovietų 
valdžia pamatė, kad jie gana 
smarkiai prašovė pro šalį. 
Jie tikėjosi, kad nemažas 
skaičius neutralių valstybių 
paseks jų pėdom. Tačiau 
įvyko atvirkščiai, dar blo
giau, nes visos pasaulio 
valstybės, kurios turėjo 
aukšto standarto sportinin
kų ir turėjo pakankamai lėšų 
dalyvavo Los Angeles Olim- 
pijadoje. Bet jie niekuomet

vertė bus 3, bokšto 5 ir val
dovės 9 vienetai. Karaliaus 
vertė yra didesnė negu visų 
figūrų, nes partija yra pra
lošta po to, kai karalius yra 
sumatuotas. Bet jei palygin
sime karaliaus šacnmatinę 
jėgą su kitomis figūromis, 
tai ta jėga bus lygi trims 
vienetams. Tačiau gaila, kad 
nepakanka būti geru mate
matiku, jeigu nori būti geru 
šachmatininku.

Dažnai šachmatuose pozi
cija yra lemiamas faktorius: 
kartais yra geriau neturėti 
figūros negu ją turėti neti
kusioje padėtyje, kartais 
žirgas gali būti vertesnis už 
valdovę ar rikis už bokštą. 
Tačiau praleiskime tas išim
tis, nors jos nebūna labai re
tos. Čia trumpai panagrinė
siu figūrų vertę tokiose pa
dėtyse, kuriose kombinaci
nis elementas nėra stiprus 
arba kuriose sunku perma
tyti pasikeitimo pasekmes.

Du pėsčiai už žirgą ar rikį 

domo maisto -vaikai išauga 
didesni ir pajėgesni už prieš 
tai buvusią generaciją. Salia 
to, dar milijonus tonų grūdų 
gana žema kaina parduoda 
Sovietų Sąjungai ir kitiems 
komunistiniams kraštams, 
kurie yra antiamerikietiško 
nusistatymo, bet mielai 
naudojasi Amerikos ištek
liais.

neužmirš ir stengsis atsi
keršyti komunistinėm vals
tybėm Juguslavijai ir Ru
munijai, kurie atsisakė 
skriausti savo sportininkus 
ir draugavo su "buržuazi
nių” valstybių sportininkais. 
Užbėgant įvykiams už akių, 
reikia pabrėžti, kad šiai 
olimpijadai labai daug svorio 
davė Kinijos liaudies res
publikos dalyvavimas, ku
riuos vadindavo tiesiog Ki
nija. Jie atsivežė apie 250 
sportininkų, labai aukšto 

nėra pakankama kompensa
cija, bet reikia laikyti geru 
mainu, jeigu baigmėje ar 
įeinant į ją, galima iškeisti 
lengvą figūrą į tris pėsčius.

Bokštas yra lygus rikiui 
ar žirgui su dviem pėsčiais.

Dvi lengvos figūros yra 
vertingesnės negu bokštas 
ir pėsčias: jų vertė labiau 
atitinka bokštui su dviem 
pėsčiais.

Baigmėje bokštas ir rikis 
paprastai yra stipresni negu 
bokštas ir žirgas, bet valdo
vė ir žirgas geriau koordi
nuoja jėgas negu valdovė ir 
rikis.

Du bokštai paprastai yra 
stipresni negu valdovė, taip 
pat ir trys lengvos figūros 
daugumoje atvejų viršija 
valdovės jėgą.

Be to, valdovė yra stip
resnė negu bokštas ir lengva 
figūra, noys bokštas, lengva 
figūra ir pėsčias gali sėk
mingai laikytis prieš valdo
vę.

Dar lieka vienas svarbus 
klausimas : kas yra stipres
nis - rikis ar žirgas.

Juo silpnesnis šachmati
ninkas, tuo labiau jis bijo

Kovo vakaras
Rugpiūčio 11 d. Syd. Lie

tuvių Klube įvyko nuotai
kingas sporto klubo Kovo 
vakaras - balius meksikie- 
tiškame stiliuje. Matėsi 
daug dalyvių meksikietiško- 
je aprangoje ir pravesta 
programa meksikietiška. 
Vakaras buvo palyginamai 
gausus - pribuvo daug spor
tuojančio jaunimo ir vyres
nių sportininkų bei jų rėmė
jų. Dalyvavo net trys ame
rikiečiai iš Cleveland©, at
vykę ir dalyvavę žiemos 
sporto šventėje Viktorijoje.

Stebėtina, kodėl sporto 
klubo Kovo parengimų 
vadovai savo pąrengimuose 
nesiima lietuviškų temų ar 
charakterių, bet būtinai pa- 
sigaunama kitų. Tokius 
meksikietiškus ar kitokius 
stilius pasirinkdami kitų ne
nustebinsime, nes jų Syd- 
nejuje užtiksime kasdien 
daugelyje klubų, restoranų. 
Net ir patys tokie meksikie
čiai savo klubuose ar paren
gimuose demonstruoja tik 
save, bet nepasigauna kitų, 
tai kodėl mes vis norime ro
dytis kitokiais? Mūsų tūks
tančio metų tautos istorija 
daugeliu atžvilgių yra tur
tingesnė ir gal įdomesnė 
savd charakteriais apranga 
ir papročiais. Net ir kitatau
čiai, patekę į lietuvišką pa
rengimą tikisi pamatyti ko 
nors mūsų originalaus, lie- 

standarto ir užsitarnavo ne
mažą kiekį visų spalvų me
dalių. Buvo labai įdomus 
momentas, kai sunkumų kil
nojimo lengvo svorio varžy
boms pasibaigus, medaliais 
Sasidalino sekančiai: auksas 

linijai, sidabras Rumunijai, 
o bronza - Ta. 'nui. Politika 
tuo momentu buvo užmiršta 
ir Kinijos himną grojant 
iškeltos tų valstybių vėlia
vos.

Bus daugiau

žirgų. Stiprus lošėjas 
paprastai daugiau vertina 
rikį. Tačiau žirgas yra ge
resnis už rikį uždaroje pa
dėtyje, o ypatingai kai jis 
užima ant lentos centrinę 
poziciją, iš kurios jo negali 
išvaryti joks priešininko 
pėsčias. Iš kitos pusės, atvi
rose pozicijose du rikiai yra 
didelė jėga: jie yra daug 
stipresni negu du žirgai ir 
dažniausiai stipresni negu 
rikis ir žirgas.

Centrinėje pozicijoje žir
gas kontroliuoja 8 laukus, 
tuo tarpu kai jis teturi tik du 
galimus ėjimus, jei jis stovi 
pačioje lentos kertėje. Tad 
nestebėtina kad vokiečių 
šachmatininkai turi 
priežodį: "Springer am 
Rande ist immer eine 
Schande”. O vienas garsus 
praeitų laikų meisteris pa
sakė: ’’Duokite man įsitvir
tinusį žirgą priešininko tre
čioje valdovės ar karaliaus 
linijoje ir aš ramiai galėsiu 
eiti miegoti: partija išsiloš 
savaime .

Ignas Žalys

tuviško. Pagaliau ir mūsų 
pačių jaunimui lietuviškame 
stiliuje vakaras būtų pa
trauklesnis nes tokius mek
sikietiškus gali kasdien ma
tyti bet kur. Šios pastabos, 
žinoma, taikomos ne tik 
sportininkams, bet ir 
visiems lietuviškų parengi
mų ruošėjams, kurie savo 
parengimus stengiasi pra
vesti havajų, amerikiečių, 
Erancūzų ar kitokiame sti- 

uje. Kas rengs ir rodys lie
tuviško stiliaus parengimus, 
jeigu mes patys nuo jų nusi
sukame ir tik tai mėgdžioja
me kitus?

Taksistas paėmė vežti tris 
daktarus atvažiavusius į 
medikų konvenciją. Visi trys 
jau gerokai įgėrę. Vienas 
užsimanė su taksistu ginčy
tis.

— Atspėk, kuris iš mūsų 
psichiatras, gausi 100 dole
rių.

— Prašau nepykti, — sako 
taksistas, — bet man nelabai 
įdomu, kuris iš jūsų psichia
tras. Geriau sakykit, kur jus 
nuvežti.

— Kodėl tau neįdomu? — 
paklausė vienas įš jų.

— Tu esi psichiatras! — 
Atsakė jam taksistas ir gavo 
100 dolerių.
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Informacija
BRISBANE

RUOŠIAMĖS MINĖJIMUI *

Rugsėjo 9 d. brisbaniečiai 
rengia Tautos Šventės mi
nėjimą, kurią Brisbanės 
Apylinkės Valdyba ruošiasi 
kuo iškilmingiau paminėti. 
Tą dieną 10.15 vai. bus iškil
mingos pamaldos su šventei 
pritaikintu pamokslu. Po 
Eamaldų visi vyksta j naujus 

ietuvių Namus 49 Gladsto
ne Rd., Highgate Hill, kur 
lauks paruošti pietūs. Apie 
12 vai. prasidės minėjimas.

Maloniai kviečiame visus 
Brisbanės ir apylinkių lietu
vius su draugais ir svečiais 
minėjime dalyvauti. Mielai 
laukiami lietuviai ir iš 
’’Auksipio Pakraščio”, kurie 
ten atostogauja atvykę iš 
kitur. Visi dalyvaukime 
Tautos Šventėje!

V.K.
SYD. LIET. KLUBO 
BIBLIOTEKOJE

Pastaruoju metu bibliote
ka |;avo naujų knygų: ’’Auš
ros ’ (Dr. J. Basanavičius) VI 
ir VII tomai ir Australijos 
Lietuvių Metraštis H tomas, 
kurias raginame greičiau 
įsigyti, nes knygų skaičius 
ribotas.

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

Adelaidėje pastaruoju 
metu buvo sunkiai susirgę 
Mūsų Pastogės ištikimieji 
bendradarbiai Robertas Si
dabras ir Bronius Straukas. 
Abiem padarytos rimtos 
operacijos ligoninėje, bet 
dabar sveiksta namuose. B. 
Straukas išsiųstas į poilsio 
namus keletai savaičių. Lin
kime abiem greitai pasitai
syti ir atgauti sveikatą.

♦ * *

Pereitą penktadienį iš 
Sydnejaus išvyko namo 
svečiai iš USA Vytautas ir 
Teresė Trečiokai, apie ketu
rių savaičių atostogas pra
leidę Australijoje.

P.p. V. ir T. Trečiokai nė
ra Australijoje naujokai. Jie 
Eirmiausia atvyko į Austra- 
ją ir tik 1957 m. išemigravo 

į USA. Perėję visus kon
traktinius valdžios stumdy- 
mus jie buvo pastoviai nu
sėdę Wollongong pramonės 
mieste. Čia Vytautas pasi
reiškė veiklus Liet. B-nėje, 
buvo vietos apylinkės pir
mininkas.

Išvykęs į Ameriką gražiai 
įsikūrė, išaugino sąmoningai 
lietuvišką šeimą pats daly
vaudamas visuomeninėje 
veikloje, ypač skautų Są
jungoje.

Atostogaudami Australi
joje p.p. Trečiokai po dau
giau kaip 20 metų norėjo 
pamatyti, kokia ji dabar yra, 
susitikti su savo senais 
draugais, bendradarbiais. Jo 
akimis per tą laiką Australi

Ta proga kreipiamės į 
tautiečius, turinčius Aus
tralijos Lietuvių Metraščio 
pirmą tomą ir ji perleisti ar 
parduoti bibliotekai, nes iš
leidus Metraščio antrą tomą 
dabar atsirado tautiečių, 
norinčių turėti abu tomus.

Bibliotekai gauta aukų: V. 
Patašius $ 100.

Vasario 16 Gimnazijai per 
biblioteką po $ 20 aukojo: 
Br. Šidlauskas, Salomėja 
Zablockienė, Br. Dambraus
kas ir Jonas Zablockis. Au
kotojams dėkojame.

Primename, kad bibliote
ka publikai atvira sekma
dieniais 1-4 vai., o reikalui 
esant ir kitomis dienomis 
skambinant vedėjui į namus 
tel. 649 9062.

S.L.M.S.G. DRAUGIJOS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Sydney 
Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugijos visuotinis metinis 
susirinkimas įvyks rugpiū
čio 26 d., sekmadienį, 2 vai. 
Lietuvių Klube Bankstow- 
ne.

Susirinkimo darbotvarkė: 
susirinkimo atidarymas, 
pirmininkės pranešimas, 
pereito susirinkimo proto
kolo skaitymas, Liet. Sody
bos pranešimas, iždininkės 

MELBOURNE DAINOS SAMBŪRIS

VISUR VISAIP
ja yra padariusi spartesnę 
pažangą, negu jis galvojęs. 
Sydnejuje globojamas senų 
bičiulių p.p. V. Šneiderių 
svečiai Trečiokai daug kartų 
lankėsi Syd. Liet. Klube, 
matėsi su iš seno mielais bi
čiuliais, aplankė Mūsų Pas
togės redaktorių ir užsisakė 
Mūsų Pastogę trejiems me
tams į priekį. Savo senoj 
buveinėj WoUongonge vie
tos lietuviai jį pasitiko iš
skėstomis rankomis.

Ačiū p.p. Trečiokams už 
mielą apsilankymą ir už visą 
palankumą mūsų bendruo
menei ir ypač Mūsų Pasto
gei. Gero vėjo!

Pasinaudojant ’’Žinutėmis” 
skelbiame:

Pavergtų Tautų Laisvės 
Taryba rugsėjo 29 d. rengia 
tarptautinį balių. Jo reika
lais kreiptis į Taryboje lie
tuvių atstovą p. B. Steckį. 
Pats atstovas p. A. Statkus 
yra trims mėnesiams išvy
kęs.

♦ ♦ ♦

Liepos 15 d. Perthe mirė 
a.a. Kazys Žilinskas apie 80 
m. amžiaus. Jo mirtį skau
džiai junta artimieji ir Vak. 
Australijos B-nė.

♦ * ♦

Aktyvi bendruomenės 
veikloje p-lė A. Pasčekaitė 
kaip mokytoja gavusi
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: SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
’ 16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*

Rugpjūčio 25 d., šešt., 7.30 vai.
KLUBAS rengia

VAKARIENĘ IR ŠOKIUS 
(Black & White Dinner Dance)

Kaina $ 5

Rugpiūčio 26 d., sekm., 2.30 vai.

TURGUS

pranešimas, ligonių reikalų 
pranešimas, kontrolės ko
misijos pranešimas, diskusi
jos dėl pranešimų, klausimai 
ir sumanymai ir susirinkimo 
uždarymas.

Visos narės ir prijaučian
čios maloniai kviečiamos su
sirinkime dalyvauti. Po su
sirinkimo visas prašomi pa
silikti kavutei.

S.L.M.S.G. D-jos 
sekretorė

paskyrimą išvyko mokyto
jauti į tolimą Esperance vie
tovę. Pertho lietuviai apgaili 
aktyvios lietuvaitės.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOS

PRANEŠIMAS

Užrakinamas ir įstiklintas 
stovas Lietuvos Banko mo
netoms, banknotams, liet, 
organizacijų ženklams, ordi
nams, medaliams bei šiaip 
išlikiminę vertę turinčioms 
etnografinėms senienoms, 
jau yra bibliotekoje pradžiai 
disponuojant kai ką iš čia 
minėtų, jau turimų, ekspo- 
natinių vertybių, tikintis 
mielų tautiečių platesnio 
dėmesio ir tolimesnės para
mos.

Aukojo bibliotekai: po $ 
10 J. Krikščiūnas, K. Ba
šinskas; $ 5 J. Kulys. Knygų 
ir laikraščių J. Krikščiūnas, 
C. Vištakas.

Savo geradariams dėkin
ga

Biblioteka

Mano draugas, užkietėjęs 
viengungis, mirus mamai 
pagaliau nutarė apsivesti. 
Už kelių mėnesių man pa
klausus, kaip jam patinka 
vedybinis gyvenimas. Atsa
kė: — Kitą kartą aš taip ilgai 
nelauksiu.

ATSIŠAUKIMAS 
SYDNEY LIETUVIŲ

MOTERIMS

Mielos Sesės,
Pasibaigus Lietuvių So

dybos atidarymo šventei 
rugpiūčio 26 d., sekmadienį, 
Lietuvių Klube Bankstown, 
vyksta Sydney Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos 
Draugijos visuotinis metinis 
susirinkimas.

Nors aš asmeniškai gy
venu Adelaidėje, vis dėlto 
dar nesijaučiu visiškai ati
trūkus nuo Sydney ir nuo 
jūsų visų.

Man išvykstant iš Sydney 
ir pavedus savo pareigas p. 
V. Kabailienei, su dideliu 
pasitenkinimu gėruosi jos su 
darbščia valdyba atliktais 
darbais nežiūrint draugijos 
daugybės reikalų.

Norint susipažinti su 
draugijos praėjusių metų ir 
būsima veikla, svarbu vi
soms dalyvauti šiame susi
rinkime, išklausyti visų pra
nešimų, apsvarstyti ir drau
giškai pabendrauti.

Maloniai kviečiu ir tikiuo
si sutikti jus visas.

Iki malonaus pasimatymo.

O. Baužienė, B.E.M.

’’APIE ŽMONES, ŽEMĘ IR 
VĖJUS”

Tokiu pavadinimu Sydne
juje buvo išleista poeto Bro
niaus Žalio poezijos knyga. 
Knyga gerai vertinama tiek 
vietinėje, tiek J.A.V. išei
nančioje spaudoje. Lietuviš
kos knygos išleidimas Aus
tralijoje yra retas įvykis, 
todėl jį turime labiau ir ver
tinti.

Sydnejaus skautų židinys, 
rugsėjo 2 d. 3 vai. Lietuvių 
Klubo viršutinėje salėje 
ruošia tos knygos pristaty
mą. Programoje dalyvaus 
poetai: Vincas Kazokas, 
Juozas Almis Jūragis ir pats 
autorius - Bronius Žalys. Iš 
pristatomos knygos eilėraš
čius skaitys: Irena Dudai- 
tienė, Milda Karpavičienė,

misi Pastogė
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Išreikšdama pagarbą a.a. 
Onai Ražaitienei vietoj gėlių E. Salomėja Zablockiene au- 
oja Mūsų Pastogei 10 dole

rių. Ačiū p. S. Zablockienei.

MIRĖ A. KUBBOS

Pereitą savaitę Sydnejuje 
sunkiai sirgęs mirė Adomas 
Kubbos, žinomos dailininkės 
Evos Kubbos brolis. Liūde
sy paliko seseris Evą ir 
Martą ir kitus artimuosius.

Elena Kiverytė-Erzikov, 
Vida Viliūnaitė, Ramunė 
Zinkutė-Cobb ir Rasa žižy- 
tė-Blansjaar. Praogramą 
praves Jadvyga Viliūnienė.

Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti į tokį, pirmą kar
tą Sydnejuje, ruošiamą lie
tuviškos knygos pristatymą. 
Įėjimas nemokamas.

Skautų Židinys

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA IR 
’’MELLIOR FASHIONS” 
kviečia visus į

MADŲ SPEKTAKLĮ 
rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
7.30 vai. Lietuvių Klube. 
Bankstowne

Pamatysite naujausias 
pavasarines ir vasarines 
madas, bus programa, tur
tinga loterija, gera muzika ir 
užkandžiai.

Bilietai $ 5 asmeniui. Bi
lietus užsisakyti iki rugsėjo 
15 d. Dėl bilietų kreiptis į 
Liet. Klubą tel. 708 1414 
arba pas Almą Roundtree 
tel. 517 2301.

PAREMKITE SYDNE
JAUS JAUNIMĄ IR PA
SAULIO LIET. JAUNIMO 
KONGRESĄ AUSTRALI
JOJE.

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

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