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KAI TAUTA VERGIJOJE
RAŠO BALYS GAJAUSKAS

Tautos, kaip ir žmonės 
turi savo likimus. Vienos 
daug vargo pakėlė savo 
istoriniame kelyje, kitos ei
na retai kada suklupda- 
mos. Nėra tautos, kuri ne
būtų pakliuvusi po sveti
mųjų valdžia. Visos išbandė 
svetimųjų jungą. Tik vienos 
trumpiau, kitos ilgiau ken
tėjo priespaudą. Todėl ne 
visos tautos vienodai įver
tina laisvę. Laisvės praradi
mą skaudžiau perneša tau
tiškai sąmoningesnės tau
tos, turėjusios turtingą isto
riją, bei valstybines tradi
cijas. Okupuotos tautos pir
mosios kartos skaudžiausiai 
reaguoja į laisvės netekimą, 
jos labiausiai priešinasi ir 
siekia atgauti laisvę. Tik ką 
praradusios laisvę, jos gali 
palyginti dabartį su tuo, ką 
turėjo.

Tačiau užsitęsusi okupa
cija atbukina sekančių kartų 
laisvės siekimą. Naujos kar
tos, užaugę okupacijoje, pa
laipsniui. pamiršta laisvės 
skonį (jos negyveno laisvė
je), pripranta prie okupaci
nių sąlygų ir jas laiko nor
malia egzistavimo forma. 

PASAULIO LIETUVIAI!

MES- Australijos lietuvių jaunimas, pranešame visiems lietuviams, 
kad Šeštasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas jau yra 
ruošiamas ir įvyks Australijoje 1987 - 88-tais metais gruodžio - 
sausio mėnesiais.

MES kviečiame visą lietuvių jaunimą dalyvauti šiame Kongrese, tuo 
parodant mūsų norą vieningai dirbti tėvynės Lietuvos labui.

MŪSŲ tikslas — išlaikyti lietuviškumo ugnį mūsų širdyse, mūsų 
darbuose — mūsų gyvenime! Mes siekiame statyti tiltus, jun
giančius visus lietuvius į vieną galingą sąjūdį, kovojantį 
už Lietuvos nepriklausomumą ir tautos lygiateisiškumą kitų 
pasaulio tautų tarpe.

MŪSŲ priemonė — lietuvio ištiesta ranka lietuviui, suburianti mūsų 
jaunimą Kongresam

MES pasižadame, kad mūsų suruoštas Kongresas taps visų lietuvių 
pasididžiavimu.

Pradėdami darbą, mes tikimės ir laukiame visų lietuvių pritarimo ir 
paramos.

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime mes likti!

i 1-vprrjxTj ►
Birulė Prašmutaitė,
Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Pirmininkė.

Henrikas Antanaitis,
šeštojo Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso Organizacinio
Komiteto Pirmininkas

Tik nedidelės grupelės pa
žangesnių siekia laisvės. 
Bolševikų imperijoje yra 
tautų, kurios visiškai prara
do viltį gyventi laisvėje. 
Mordviai, čiuvašai, mariai, 
komiai visai nesuvokia lais
vės. Tai fiziniai ir dvasiniai 
pavergtos tautos. Nedaug 
geresnė kazachų, kirgizų, 
tadžikų, azerbaidžaniečių, 
baltarusių padėtis. Jos ne
siekia tvarkyti savo tautų 
reikalų: ir spręsti jų likimo.

XX amžiuje du karai pa
keitė pasaulio žemėlapį. Po 
jų atsirado naujos valstybės. 
Po I pasaulinio karo atgavo 
laisvę Suomija, Lietuva, 
Latvija, Estija, Lenkija. Ant 
Austro—V engrijos 
imperijos griuvėsių susikūrė 
naujos valstybės. Susvyravo 
carinė imperija. Bet visų 
Europos tautų nelaimei šią 
’’aptrupėjusią” imperiją iš
gelbėjo bolševikai. Jie mo
dernizavo imperiją ir prisi
dengę patrauklesne ideolo
gija siekia pasaulinio vieš- 
pątavuno. Apie tai carinė 
Rusija nesvajojo.

II pasaulinio karo metu 
d'auguma Europos tautų 

prarado laisvę. Laisvės var
dan valstybės susivienijo ir 
kovojo prieš hitlerinę Vo
kietiją. Bet sąjungininkų 
tikslai skyrėsi. Bolševikai 
siekė išplėsti savo imperiją, 
todėl ne visos Europos tau
tos atgavo laisvę. Ten, kur 
baigėsi karas Europoje, eina 
siena tarp laisvės ir moder
nizuotos vergijos. Ten,kur 
užėjo Vakarų sąjungininkų 
kariuomenės, tau tos išsilais
vino. Ten, kur užėjo bolše
vikų kariuomenė, hitlerinę 
okupaciją pakeitė bolševiki
nė. Neatgavo laisvės Lenki
ja, Čekoslovakija, Vengrija, 
Rumunija, Bulgarija. Jos 
tapo bolševikų imperijos 
vasalais - pusiau suvereni
nėmis valstybėmis. Di
džiausios II pasaulinio karo 
aukos yra Lietuva, Latvija 
ir Estija. Nors prasidėjus 
karui jos laikėsi griežto ne
utralumo, tačiau skaudaus 
likimo neišvengė. Bolševiki
nė imperija ir hitlerinė Vo
kietija dalijosi Rytų Europą. 
Šio sąmokslo pasėka: bolše
vikai okupavo Pabaltijį ir 
daugiau negu 40 metų Lie
tuva, Latvija ir Estija velka 
okupacijos jungą. Daug kar
tų mes pareiškėme nesutin
ką su tokia beteise politine 
padėtimi. Net tauta būdama 
tokioje beviltiškoje padėtyje 
priešinosi. Ji nepakentė 
nuolatinio teroro, pažemini
mo, pačių elementariausių 
žmogaus teisių pamynimo. 
Tačiau mes buvome per 
silpni kovoti su tokia milži
niška imperija. Tačiau mūsų 
ginkluotas pasipriešinimas 
nekapituliavo. Okupantai jį 
sunaikino. Mūsų lūkesčiai

ĮVYKIAIl
KANADOS LIET. DIENOS

Spalio 5-6 dienomis Ha
miltone (netoli Toronto) 
įvyks tradicinės Kanados 
Lietuvių Dienos, kurios 
pradėtos rengti dar nuo 
1953-jų metų kasmet vis ki
toje vietoje. Programoje du 
teatro spektakliai, dailės 
parodos, tautiniai šokiai, 
chorų koncertai, sporto var
žybos ir užbaigai visų bend
ras balius.

* * *
Rugpjūčio 11 d. pro Vilnių 

praūžė baisi liūtis su vėtra, 
jadarydama žymių nuosto- 
ių. Miesto gatvės buvo už

tvindytos, slėsnesnėse vie
tose susidarė ežerai, vėtra 
išlaužė medžius, apgadino 
namus. Laimei žmonių aukų 
nebuvo.

* * *
Kasmetinis Didž. Britani

jos lietuvių sąskrydis šiais 
metais rengiamas Nottin
gham mieste rugsėjo 22 d.

Kaina / Price 60 c- 24.9.1984 Nr. 37 (1856)

neišsipildė. Laikas bėga, bet 
laisvės troškimas neišblėso. 
Pavergta tauta turi kovoti 
dėl laisvės. Jeigu ji negali 
tuoj pasiekti laisvės ji turi 
laukti palankaus momento. 
Tačiau ji neturi pasyviai 
laukti savo laimingos valan
dos: turi įdėti indėlį į laisvės 
atgavimą. Tauta turi kovoti 
tomis priemonėmis, kurios 
jai prieinamos. Jų yra daug.

Nukelta į 7 psl.

Visa sąskrydžio programa 
rūpinas jaunimas.

* * *
Rugpiūčio pradžioje 100 

metų sukaktį atšventė ka
nadietė lietuvė Marija Na
vickaitė — Svilienė, kilusi 
nuo Zarasų. Kanadon atvy
kusi 1967 m. Sukakties pro
ga ją pasveikino Britanijos 
karalienė ir Ontario prem
jeras.

♦ * *
Rugsėjo 8 d. Detroito uni

versiteto bibliotekoje su
rengta dail. Antano Tamo
šaičio, gyv. Kanadoje, jo su
kurtų knygženklių (ekslibri
sų) paroda, kuri truks iki 
rugsėjo 22 d.

* * *
Švenčiant savo 150 metų 

sukaktį Pietų Australijos 
valstija paskelbė konkursą 
sukurti paminklą pagerbiant 
rašytoją, visuomenininkę ir 
politikę Katharine Helen 
Spence. Konkursą laimėjo 

žinoma lietuvė skulptorė Ie
va Pocienė.

* * *
Australijos parlamente 

didelį skandalą sukėlė opo
zicijos vadas liberalų parti
jos lyderis Mr. Peacock, ap
kaltinęs ministerį pirminin
ką Mr. R. Hawke, palaikantį 
ryšius su organizuotais nu
sikaltimais.

***
Rugsėjo 28 d. numatomas 

susitikimas prez. Reagano 
su sovietų užsienių reik, mi- 
nisteriu Gromyko, kuris nu
mato taip pat matytis ir su 
demokratų partijos kandi
datu į prezidentus Mr. W. 
.Mondale.

*♦*
Popiežius Jonas Paulius II 

lankosi Kanadoje. Tai vie
nintelis popiežius bažnyčios 
istorijoje apkeliavęs tiek 
daug pasaulio kraštų.

Maža, bet nafta turtinga 
arabų valstybėlė prie Persų 
įlankos Kuvait kreipėsi į 
JAV priešlėktuvinių ginklų, 
kad apsaugotų savo laivus 
vykstant Irako—Irano
karui. Izraelio įtakojami 
amerikonai Kuvait prašymo 
nepatenkino, ir šie jau susi
tarė su sovietais ir pasirašė 
sutartį dėl priešlėktuvinių 
raketų. Be abejo, sovietai, 
siųsdami raketas į Kuvait, 
prisius ir savų instruktorių 
bei patarėjų, tuo būdu Sov. 
Rusija įkels koją į Kuvait, 
kas iki šiolei rusams nepa
vyko.
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Spaudos atgavimo paraštėje
Šmj/s metais švenčiame 

spaudos atgavimo 80 metų 
sukaktį. Kaip žinia, prieš 
pirmąjį pasaulinį karą ano 
meto Rusija iš jos pavergtų 
tautų tik vieniems lietu
viams ištisus 40 metų buvo 
uždraudusi spaudą nuo 1864 
metų. Tai gana ilgas laiko
tarpis, kuris gerokai pri
stabdė tautinį lietuvių są- 
moninimą ir jų kultūrinę 
veiklą. Tačiau tas draudimas 
turėjo ir gerų pusių: už
draudus spaudą lietuvių 
tautinis sąmoningumas pa
greitintai atbudo, lietuviai 
pasijuto kaip tauta ir net 
pribrandino mintį siekti sau 
nepriklausomybės.

Galbūt nebuvo laiko ir 
tyrinėtojų, kiek lietuviai su
dėjo aukų per tuos 40 spau
dos draudimo metų, bet jau 
pats kovos faktas liudija, 
kokia svarbi pasirodė sava 
tautinė spauda. Už ją sudė
tos gyvybės, ištisi ešalonai 
darbo vergų į Sibiro tremtį, 
kalėjimai ir tremtis neatbai
dė lietuvių kovoti už savo 
spaudą. Pats spaudos drau
dimas tai buvo akstinas, pa
žadinęs tautą iš snaudulio. 
Ypač šioje vietoje būdinga 
tai, kad pati tauta praktiškai 
buvo beraštė - mažiau negu 
50 % mokėjo skaityti ir ra
šyti. Bet čia buvo skaudžiai 
užgauta tautinė ambicija. 
Uždraudus spaudą drauge 
atsirado slaptos lietuviškos 
mokyklos, į švietimo darbą 
įsijungė ir to meto gana 
skysta lietuviškai sąmonin
ga inteligentija, kuri su lai
ku gausėjo, įsijungdama į 
tautos švietimo ir sąmonini- 
mo darbą. Kai prieš spaudos

Liet. Metraščio apyskaita
PAJAMOS:
ALB Krašto V-bos (Melbourne) avansas $ 200.00
Rėmėjai ir prenumeratoriai $ 15724.90
Australijos Lietuvių Fondas $ 18000.00
Talkos nuošimčiai 1982/1983 m. $ 216.68
Talkos nuošimčiai 1983/1984 m. $ 892.73
Federalinės valdžios parama (bounty) $ 9000.00
Spaustuvės nuolaida $ 5000.00

Viso

IŠLAIDOS:

$49034.31

Redakcinės Komisijos:
Paštas ir telefonas $ 213.10
Raštinės $ 200.12
Kelionės $ 546.50
Kitos išlaidos $ 144.00

Spausdinimo išlaidos: 
Tekstų surinkimas 
Spaustuvei — S.A. Print Co.

Metraščio išsiuntinėjimas

Likutis 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠČIO 
REDAKCIJA

uždraudimą lietuviai tos 
spaudos beveik iš viso netu
rėjo - vieną kitą religinį 
laikraštėlį, keletą didaktinių 
knygelių, spaudos draudi
mui baigiantis lietuviai 
spaudos priespaudoje išvys
tė lietuvišką spaudą nuo 
"Aušros" iki gausybės kitų 
laikraščių, kurie pradžią 
gavo pogrindyje. Ir jeigu 
1918 metais lietuviai drįso 
paskelbti Lietuvos nepri
klausomybę ir vėliau ją iš
kovoti, tai galima sakyti 
vienas iš tų akstinų ir buvo 
spaudos uždraudimas, kuris 
išbudino tautą ir sužadino 
joje tautines ambicijas.

Istorija liudija, kokią 
svarbą tautoje turi spauda, 
o patys lietuviai parodė, 
kaip už ją kovoti ir ją atko
voti. Šiandie lietuviai vėl 
naujoje priespaudoje, bet šį 
kartą naujieji pavergėjai 
kiek gudresni - nedraudžia 
spaudos pavergtoje tėvynė
je, bet tik per ją siekia suni
veliuoti tautą ir ją įrikiuoti į 
sovietinį katilą kaip tik rusų 
naudai. Tas vykdoma gana 
rafinuotu keliu - prievarta 
įvedant į mokyklas rusų 
kalbą, leidžiant ir brukant 
rusiškas knygas, kurių pa
vergtieji lietuviai vengia, 
per radiją ir televiziją du 
trečdaliai rusiškai, pagaliau 
knygynuose beveik lietuviš
kų knygų nematysi, o tik 
rusiškos su komunistine 
propaganda. Tegu ir su ko
munistiniu prieskoniu, bet 
lietuviai lietuviškos knygas 
greit išgraibsto greičiausia 
su slapta mintim, kad gali 
ateiti laikas, jog lietuviškų 
knygų gali vėliau nesusi-

$ 1750.00
$ 45000.00

$ 385.70
Viso $ 48239.42

$ 794.89 

laukti.. O tam galimybė vi
siškai atvira, nes nuo pra
džios mokyklos vaikus mo
kant rusiškai ir pasikeitus 
kartoms, kai jau kiekvienas 
supras ir paskaitys rusiškai, 
atpuls reikalas leisti lietu
višką spaudą ir lietuviškas 
knygas ir okupantas padės 
tašką: gana! Visi mokate ru
siškai, tad kam viską - pro
pagandą, ideologiją dubli- 
kuoti - skaitykite rusiškai!

Iš tiesų jau šiandie lietu
viškas žodis vėl nuėjo į pog
rindį. Bet gali ateiti laikas, 
kad ir bet koks lietuviškas 
spaudintas žodis gali būti 
uždraustas. Jau šiandie pa
vergtųjų lietuvių žvilgsnis 
nukreiptas į išeivijos lietu
vių spaudą su viltimi, kad ji 
laisvėje ilgiau išliksianti. 
Bet ar ilgam?

Ką daro okupantai tautos 
priespaudoje, mes iš tiesų 
atliekame patys savomis 
rankomis. Jau seniai paste
bėta, kad lietuviška spauda 
išeivijoje smunka: mažėja 
laikraščių tiražai, retėja 
naujų knygų leidiniai - 
spausdinto lietuviško žodžio 
paklausa gerokai smukusi, o 
jo vietoje vis dažniau prasi
skverbia mintis ir pastangos 
išeivijos lietuvius maitinti 
lietuviams skirta gyvena-

Lietuviškas kryžius
Augsburge

Liepos f6 dieną Augsbur
ge, Vokietijoje, į savo seną 
vietą vėl buvo pastatytas 
atrestauruotas lietuviškas

Atremontuotas liet, kryžius Augsburge

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS KONTROLĖS 
KOMISIJOS AKTAS

ALB Adelaidės Apylinkės Kontrolės Komisija: Leonas 
Gerulaitis ir Jonas Langevičius 1984 m. rugsėjo 3 d. pa
tikrino Australijos Lietuvių Metraščio II-jo tomo vyr. 
redaktoriaus Viktoro Baltučio vedamą metraščio apys
kaitą ir dokumentaciją.

Visi pajamų ir išlaidų įrašai ir pateisinamieji dokumen
tai atitinka įrašams ir kvitams.

Visa apyskaita vedama tvarkingai ir kruopščiai.

Pasirašė: Jonas Langevičius Leonas Gerulaitis

1984 m. rugsėjo 3 d.

Tautos Fonde
CANBERRA

Canberroje palydėti am
žinybėn lietuvių bendruo
menėje veiklūs tautiečiai P. 
Velioniškis ir L. Vrubliaus- 
kas. Jų atminimui canberiš- 
kiai vietoj gėlių aukojo Lie
tuvos laisvės reikalams per 
Tautos Fondo įgaliotini 
Canberroje Antaną Švedą.

A.a. P. Velioniškiui - $ 15 
V. Keraitienė.

A.a. L. Vrubliauskui
Po $ 10 aukojo: K. Makū

nas, K.V. Biveiniai, B. Mi- 
nius, E. Laurinonis, G.R. 
Katauskai.

mojo krašto kalba. Ar tokiu 
keliu bus galima sulietuvinti 
nulietuvėjusį lietuvį? Lietu
vis gyvas tik per lietuvišką 
žodį - svetimu žodžiu jo ne
prikelsi! Kovodami pereito 
šimtmčio lietuviai šią spaus
dinto lietuviško žodžio 
reikšmę ir misiją gerai su
prato ir dėl jo viskuo rizika
vo ir galbūt dėl to ir šiandie 
lietuviai galioja kaip tauta. 
Vietoje projektavę apie ko
kius lietuviams leidinius ne 
lietuvių kalba geriau pasi
mokykime iš netolimos isto
rijos. (v.k.J

kryžius, prie kurio finansi
nės paramos prisidėjo ir 
Australijos lietuviai. Iškil
mingas šio kryžiaus pašven-

Po $ 5 - M. Martišienė, V. 
Keraitienė, J. Žentelis, L. 
Venclovas, F. Borumas, A. 
Švedas, Vanda Žilinskienė.

$ 4 L. Budzinauskas.
Po $ 2 - A.V. Balsiai, F. 

Katauskienė, S. Neville, J. 
Butkus, G. Petys, p. Petie- 
nė, F. Pankus, p. Antanaitis, 
B. Juodvalkis, E. Baltarienė.

Visiems nuoširdus ačiū už 
nevystančias gėles.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje Sydney

tinimas įvyko lietuviškų 
studijų savaitės metu, tarp 
liepos 20 ir rugpiūčio 5 die
nos.

Kryžiaus pašventinimo 
iškilmėse, labai gražiai iške
liant lietuvius ir Lietuvą, 
kalbėjo Augsburgo miesto 
burmistras Dr. L. Kotter, 
miesto tarybos pirmininkas 
A. Fergg, tarybos narys, 
daug prisidėjęs prie kry
žiaus atstatymo T. Ganden- 
heimer ir šio kryžiaus at
naujinimo organizatorius 
med. gydytojas Dr. Arūnas 
Laukaitis. Šventinimo apei
gas atliko Augsburgo kata
likų vyskupas Dr. J. Stimfle, 
pradėdamas savo kalbą Ni
jolės' Sadūnaitės žodžiais, 
apie kentėjimo už religiją 
prasmę. Jis taip pat pami
nėjo Sibiro kankinius kun. 
A. Svarinską ir kun. S.
Tamkevičių, labai gražiais 
žodžiais minėdamas lietu
vius ir Lietuvą, kuri dabar 
yra pavergta ir neturi savo 
laisvių. Vyskupas A. Deks- 
nys savo žodyje prisiminė 
savo mirusį mokyklos drau
gą architektą J. Muloką, šio 
kryžiaus originalų
suprojektuotoją. Dr. A. 
Laukaičio kolega, daug 
prisidėjęs prie kryžiaus at
statymo, Dr. H. Borchers 
minėjo, kad šis lietuviškas 
kryžius visuomet žavėjo 
praeivius vokiečius, jiems 
primindamas senus lietuvių 
ir vokiečių kultūrinius ry
šius, nes ir vokiečių žino
mieji klasikai Goethe ir 
Herder, labai domėjosi lie
tuvių liaudies dainomis.

Pasibaigus oficialioms 
kalboms, kun. A. Rubikas, 
organizatorių vardu padė
kojo visiems svečiams ir vo
kiečių kalba bendrai sukal
bėjo ’’Tėve mūsų”. Prita
riant trimitininkų kvartetui, 
buvo bendrai sugiedota 
’’Marija, Marija” ir viskas 
baigta Lietuvos himnu.

Kryžiuje, be šv. Kazimie
ro, Dievo Motinos, vyskupų 
Giedraičio ir Valančiaus sta
tulėlių ir Vyčio ženklo, yra 
lotyniškas įrašas: ’’Šven
čiausioji Aušros Vartų Mer
gele Marija, Lietuvos glo
bėja, sugrąžink laisvę mūsų 
tėvynei. Taip pat vokiečių, 
anglų, prancūzų ir lietuvių 
kalbomis yra duota šio kry
žiaus pastatymo tikslas ir 
data 1945 m. spalio 28 d

Visų iškilmių aprašymai 
su nuotrauka tilpo Augs
burgo dienraštyje ”Augs- 
burger Rundschau” ir 
Augsburgo miesto savait
raštyje. . - X-A.L-tis

Pesimistas mato tik tam
siąją debesio pusę ir dejuo
ja. Filosofas mato abi puses 
ir tik trūkteli pečiais. Opti
mistas visai debesų nemato, 
nes jis jais vaikštinėja.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas kolega Redaktoriau,

Jums parašiau keletą 
laiškų iš Septintosios Lais
vojo Pasaulio Lietuvių Tau
tinių šokių šventės. Laiš
kuose paliečiau pačios šven
tės eigą, pridėjau kuklų vie
ną kitą komentarą. Rašyda
mas laiškus, turėjau galvoje 
mielus Australijos lietuvius, 
Mūsų Pastogės skaitytojus, 
kuriems, maniau, taip pat 
bus įdomu susipažinti su tuo 
reikšmingu kultūriniu 
įvykiu.

Šiame laiškutyje noriu 
stabtelėti prie Tautinių šo
kių šventės leidinio. Tokius 
leidinius, paprastai, išleidžia 
kiekvieno didžiojo renginio 
proga. Taigi ir Šokių šven
tės leidiniai turi tam tikrą 
svarbą. Tai, sakyčiau išlie
kantis, istorijai reikšmės 
turintis dokumentas. Ir 
šiame leidinyje skaitome 
JAV prezidento, senatorių, 
aukštų pareigūnų, mūsų 
veiksnių, diplomatinės tar
nybos vadovų, organizacijų 
sveikinimus. Sveikinimai 
yra būdingi tuo, kad juose 
visi ryškina ir mūsų tautinės 
kultūros svarbą. Toliau ran
dame šventės rengėjus, ko
mitetų pirmininkus, įvairius 
komitetus, švenčių meno 
vadovus, o svarbiausia - 
šventėje dalyvaujančių tau
tinių šokių vienetų vadovus, 
vienetų dalyvius, vienetų 
trumpas veiklos apžvalgas, 
grupėse šokančių pavardes. 
Paviršutiniškai žiūrint atro
dytų, kad čia nieko ypatingo 
nėra. Tačiau laiko sąvartoje 
tokie leidiniai išryškėja kaip 
svarbūs mūsų kultūrinės 
veiklos istoriniai dokumen
tai. Tik tokius leidinius 
sklaidydamas, skaitydamas 
vėliau suvoki, kokie dideli ir 
prasmingi darbai buvo nu
dirbti.

Septintosios Laisvojo Pa
saulio Lietuvių Tautinių 
šokių šventės leidinį reda
gavo mano mielas kolega, 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos aktyvus narys, darbštu
sis lietuviškos spaudos 
bendradarbis detroitiškis, 
Alfonsas Nakas. Jis į leidinio 
redagavimą įdėjo visą savo 
sielą ir sugebėjimus. Koks 
tas leidinys išėjo? 0 gi toks, 
kokią medžiagą šventės 
rengėjai ir dalyviai pateikė. 
Tai nelengvas darbas. Ne 
vienas vėlavo su savo me
džiaga, ne vienas net nesu
gebėjo aprašyti nuotraukų, 
sužymėti nuotraukoje esan
čių žmonių pavardžių. Todėl 
ir šiame leidinyje užtinkame 
nuotraukų, nieko nesakan
čių, be aprašymo. Tokios 
nuotraukos nekalba, bet 
nebylės ir nelabai reikšmin
gos kitiems. Turiu aš, kaip 
LŽ S-gos pirmininkas ir 
šventės spaudos bendradar
bis pasidžiaugti, kad kolega 
redaktorius Alfonsas Nakas 
šį kartą parodė išskirtiną 
dėmesį ir spaudos bendra
darbiams, skyrė net visą 
puslapį jų nuotraukoms pa
talpinti. Leidinyje pasigen
du radio valandėlių vedėjų 
nuotraukų, o ir jie atliko di
delį propagavimo darbą.

Leidinyje puikuojasi visų 
švenčių meno vadovų ir va
dovių nuotraukos, tačiau, 
teko nugirsti skundų, kodėl 
nebuvo įdėtos švenčių ren
gimo komitetų pirmininkų 
nuotraukos, juk ir jų darbas 
buvo begalo didelis ir jų įna
šas į švenčių rengimą yra 

milžiniškas. Švenčių rengi
mo komitetų pirmininkai 
yra įrašyti į garbės svečių 
sąrašą, bet vistiek yra skir
tumas tarp išskirtino jų pa
minėjimo ir garbės svečių 
sąraše išvardinimo.

Nežiūrint tų mažų trūku
mų, kurie nepriklausė, atro
do, nuo sumanaus ir darbš
taus redaktoriaus, vistik 
leidinį į rankas malonu pa
imti. Tai kultūrininkų albu
mas, kuriame sutelkta tiek 
daug mūsų visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo darbi
ninkų veidų. Neaptarsiu 
visų leidinio skyrių, nei at
skirų komitetų, komisijų, 
meno, muzikos vadovų. Tai 
kiekvienas ras, leidinį be- 
sklaidydamas. Tik nuošir
džiai tariu ačiū mielam re
daktoriui kolegai Alfonsui 
Nakui už puikiai atliktą dar
bą, už padovanotą vertingą 
šventės leidinį.

Šia proga noriu , mielas 
Redaktoriau, užsiminti ir 
apie Australijos nedalyva
vimą pačioje šventėje.

Kaip buvo mielą žiūrėti, 
kada arenon įžygiavo Euro
pos, Pietų Amerikos žemy
nų tautinių šokių ansamb
liai. Deja Australijos repre
zentanto - gražiųjų Austra
lijos lietuvių šokėjų nebesu
tikome. Sėdėdamas Kolizie
juje tada vėl prisiminiau 
Jūsų puikų vedamąjį apie 
reprezentaciją šventėje. 
Prisiminiau Pasaulio Lietu
vių Dienas, šimtinę sporti
ninkų, Jaunimo kongreso 
atstovų būrį, PLB Seimo 
delegaciją, darbščią, suma
nią, aktyviai besireiškusią 
Seime.

O kodėl gi nesulaukėme 
Jūsų krašto jaunimo Šokių 
šventėje?

AMERIKA IŠ ARTI
Rašo DANUTĖ BALTUTYTĖ

Gimnazijos'atostogų metu 
noriu pasidalinti savo įspū
džiais- iš Amerikos, kur po 
Tautianių Šokių Šventės 
Cleveland© dar šiame krašte 
praleidau keletą savaičių. Po 
šventės mūsų Vasario 16 
Gimnazijos grupė turėjo 
išsiskirti. Aš patraukiau į 
Los Angeles pas dėdę. Bu- 
vai/nusipirkus dar Europoje 
specialų lėktuvo bilietą su 
galimybe skraidyti po Ame
riką ištisą mėnesį kur noriu 
ir kiek noriu.

Los Angeles mieste pra
leidau visą savaitę. Dėdė 
(Aleksas Baltutis) gyvena 
tokiame rajone, iš kur netu
rint savo automobilio sunku 
bet kur patekti. Teko gero
kai ir pėsčiai pavaikščioti. 
Šiame mieste yra daug ko 
pamatyti. Buvau Hollywoo- 
de, kuris jau nebėra toks 
’’auksinių žvaigždžių” rajo
nas. Čia daug negrų ir mek
sikiečių, viskas apleista, 
nešvaru. Gal būt seną 
Hollywood© blizgesį prime
na šaligatviuose įmintos 
’’žvaigždžių” pėdos ir įrašai. 
Buvau ir Disneylande. Vis
kas ten įrengta turistams ir 
bizniui. Ir brangu! Žmonių 
minios ir visur reikėjo sto
vėti ilgose eilėse kad patek
tum į norimą vietą. 0 čia 
visko yra, kiek žmogaus 
fantazija pajėgia sukurti. 
Per dieną visko neįmanoma 
apžiūrėti. Daugiausia

Toliai, pinigai, gal ryžto 
stoka, gal mažos intrygos? 
— nežinau.

Tačiau ir Jūsų krašto tau
tinių šokių šokėjus - repre
zentantus būtume audringai 
sutikę, o jaunimas būtų 
daug ką pamatęs, daug ką 
širdin įsidėjęs, daug ko iš
mokęs ir daug ką būtų ati
davęs vėliau bedirbdamas 
jaunimo ir vyresniųjų tarpe.

Neteko dar nugirsti apie 
TŠŠ Komiteto pinigėlius. 

Ar jų pakaks?
Šventėje sutikęs Lėšoms 

telkti komiteto pirmininką 
Dr. F. Kauną užklausiau - 
kiek surinkta pinigo Čika
goje ir kitur. Jis atsakė, kad 
jo vadovaujamas komitetas 
surinko 37.000 dol. Tai žino
ma mažai. Sąmata berods 
apie 190.000 dol. Ateityje 
pamatysime, ar pajėgėme 
šią naštą išnešti. Na, mielas 
Redaktoriau, šiuo laiškučiu 
ir baigiu dalintis su MP 
skaitytojais mintimis apie 
Tautinių šokių šventę. Iki 
sekančio karto.

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis

Bronė Mockūnienė Flinders kalnai

įdomumo tai vaikams. Buvo 
liepos 4 d. — Amerikos 
nepriklausomybės šventė. 
Tai tą dieną buvo ypatingai 
gražu. Aplankiau ir ’’uni
versalines studijas”, kur 
gaminama dauguma ameri
koniškų filmų. Teko apie 
pusę dienos išlaukti kol ga
vau bilietą apvažinėti trau
kinuku po visą plotą.

Pajūriai Kalifornijoje nė
ra tokie žavūs, kaip Austra
lijoje. Daug žolių, akmenų ir 
vanduo netraukia. Aplan
kiau ir šv. Kazimiero lietu
vių parapiją. Kaip ir visur 
lietuvių jaunimo skysta. 
Nelabai man patiko Los An
geles. Vietovės įdomumas 
priklauso nuo jos žmonių, o 
jie nėra tokie draugiški ir 
nuoširdūs. Daugumas turi 
savo uždarus ratelius ir nie
ko kito į juos nepriima.

Iš čia nuvykau į Čikagą. 
Čia pirmutinis įspūdis buvo 
geras. Jau aerodrome nepa
žįstami siūlėsi padėti. Bet 
irgi čia daug negrų. Jaunai 
mergaitei reikia būti labai 
atsargiai, nes tuoj pat pri
kimba koks meksikonas ar 
arabas. Marquette Parkas 
yra tikrai lietuviškas rajo
nas, kurį labai norėjau pa
matyti. Nors esu buvusi 
Lietuvoje, kur daugumas 
kalba lietuviškai, man ta 
Marquette Parke 69-ji gatvė 
vis tik pasiliko atminty. Lie
tuviai Čikagoje yra dideli

Naują dailininkę 
pasitinkant

Adelaidškiai Bronę Moc- 
kūnienę pažįsta kaip žodžio 
menininkę. Ji laimėjo Aka
deminio Skautų Sąjūdžio 
grožinės literatūros kon
kursą, dažnai ją girdime 
skaitant savo kūrybą litera
tūros vakaruose ir per lietu
vių radijo laidas. Tai dailaus 
žodžio menininkė.

Rugsėjo 2 d. Lietuvių Na
muose Br. Mockūnienė nu
stebino visus, atsilankiusius 
į Skautų Akademikų minė
jimą, savo kūrybos darbų 
paroda. Nustebino, nes kaip 
dailininkė ji dar buvo neži
noma, o 37 darbai liudijo, 
kad ji ir šioje meno srityje 
turi gabumų. Jos kūryboje 
vyrauja gamtos vaizdai, 
juose ryškiai iškyla autorės 
poetiškas žvilgsnis ir jaus
mingas jo perteikimas dro
bėje. Tai charakteringas 
dailininkės tapybos bruožas.

Br. Mockūnienė menu do- 

patriotai, bet per generaci
jas ir lietuvių kalba yra sua- 
merikonėjusi. Vyresnioji 
karta nebenori grįžti į Lie
tuvą, tokią, kokią jie paliko 
prieš 40 metų.

Čikaga yra milžiniškas 
miestas, bet man patiko, gal 
todėl, kad pati esu kilusi iš 
mažo miesto. Čia kaip visur 
yra labai gražių ir nekokių 
vietovių, bet negrų tai 
tiršta. Jei kas jų nemėgsta, 
tai tam blogai, o aš manau, 
kad jie irgi žmonės, kaip ir 
mes.

Buvau numačiusi vykti į 
New Yorką, į Torontą, bet 
keliauti ir gyventi ”iš čemo
dano” nusibodo ir menkas- 
malonumas. Beliko Wa- 
shingtonas.

Australijoje buvau trum
pai nuvykus į Canberrą, tai 
palyginus abi sostinės labai 
panašios. Apžiūrėjau miesto 
įžymybes, net patekau į 
prezidento rūmus, nors irgi 
reikėjo eilėje ilgokai už
trukti. Bet Washingtone 
švaru, daug baltų pastatų, 
žalumynų. Jeigu tektų rink
tis kur studijuoti, tai pasi
rinkčiau Washingtoną. Čia 
visokiausi muziejai, biblio
tekos ir t.t. Bendrai Ame
rika man patiko gal dėl to, 
kad daugumoje priminė 
.Australiją. Bet žmogus be
keliaudamas greit pavargs
ta, ir vis tiek, kur bevažiuo
si, narnose visuomet yra ge
riausia!

Moterys sutvertos dėlto, 
kad jas mylėtum, o ne kad 
jas suprastum. 

mėjosi visą gyvenimą, nors 
Lietuvoje studijavo litera
tūrą. Gal šie abu grožio 
spalvos ir žodžio menai vie
nas kitą papildo, suteikdami 
autorei platesnę įžvalgą, kuri 
pagrįsta paletės spalvomis 
suįdomina ir patraukia žiū
rovą, atskleisdama naujus 
grožio pajautimo horizontus. 
Dailininkės jausminga pa
saulėjauta atsispindi peiza
žuose, bet nenutolsta nuo 
realybės, kur įrėminta jos. 
kūryboje išlieka patraukli, 
vaizdi ir imponuojanti. Dai
lininkė realybės tendencin
gai neužgožia spalvomis, bet 
santūriai iškelia gamtos 
kontūrus, juos paryškina, 
kurie kartais ’’nuoga” akimi 
nėra pastebimi ar neįžval
gaus stebėtojo lengvai pra
leidžiami, kaip nesvarbūs 
gamtovaizdžio atributai.

Autorės kompozicija iš
raiškinga ir ypatingai Aus
tralijos gamtos rausvumas 
skambiai darnus gelsvame 
kolorite. Australijos gamta 
turi savo spalvas, kurios vy
rauja visais metų laikais.

Išstatytų darbų tematika 
gana plati; keletas portre
tų, kuriuose dar jaučiamas 
nedrąsus teptuko bruožas, o 
tirštas spalvingumas, kai 
kur susilieja. Gėlės, jų 
daug, pilnas paveikslas, gu
bos, Lietuvos gamtos detalė 
ir kt. Vistik daugiausia dar
bų iš Australijos gamtovaiz
džio. Lengva pajusti daili
ninkės šilumą ir nuoširdumą 
parenkant spalvas. Gamta 
atgyja, nes dailininkė įkve
pia gyvybę, pagaudama 
subtyliausius jos impulsus, 
kuriuose atsispindi ir auto
rės vidus, jos dvasinė būse
na.

Br. Mockūnienė rimčiau 
menu pradėjo domėtis ir 
bandyti savo polėkį tapy
boje prieš penkerius metus. 
Ji lanko tapybos klasę Fur
ther Education meno fakul
tete. Norėdama giliau 
pažinti meno apraiškas, ji 
privačiai studijuoja meno 
fakultete. Norėdama giliau 
pažinti meno apraiškas, ji 
privačiai studijuoja meno 
žinovų M. Carbins ir S. 
Game priežiūroje, kur pil
niau atsiskleidė intriguojan
tis meno pasaulis.

Lietuviški vaizdai gyvi, 
alsuoją ilgesiu ir meile, nors 
neturėdama ’’gyvo” vaizdo, 
pasikliovė atmintimi, todėl 
ir spalvų žaismingumas ar
timas šio krašto gamtovaiz
džiui. Visuose dailininkės 
darbuose jaučiamas kruopš
tumas, atsidavimas, ir kaip 
mene reikalinga, kantrybė. 
Gaila, kad ne visi darbai įrė
minti. Darbų kainos neiš- 
pūstos, todėl iš 37 darbų 
parduota 18. Dailininkė pri
imta į Pietų Australijos Me
no Sąjungą.

Sveikiname dail. Br. Moc- 
kūnienę ir linkime kūrybi
nės energijos, nes parodoje 
matyti darbai liudija apie 
slypiančius meno pojūčius, 
kurie išsilieja paletės spal
vomis.

V. Baltutis

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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ADELAIDE
TAUTOS ŠVENTĖ 

ADELAIDĖJE

Adelaidėje Tautos Šventė 
švenčiama dvi dienas, šeš
tadienio ryta per lietuvių 
radiją girdime specialiai 
Tautos šventei paruoštą 
programą. Šiais metais ra
dijo laida pradėta Tautos 
himnu, sekė ALB Adelaidės 
Apylinkės V-bos.( pirm, 
trumpas žodis, po jo, ilges
nis, gerai paruoštas ir gra
žiai perskaitytas J. Vabolie- 
nės straipsnis Tautos šven
tės tematika.

Kas metai. Tautos šven
tės išvakarėse, Adelaidės 
ateitininkai suburia jaunimą 
ir paruošia įvairių talentų ir 
sugebėjimų koncertą. Kon
certas įvyko Liet. Kat. 
Centro salėje. Tai dvidešimt 
šeštasis jaunimo koncertas. 
Šis koncertas yra virtęs tra
dicija, kuri yra labai svarbi 
mūsų lietuviškame gyveni
me, nes ne kartą teko paste
bėti, kad šiame koncerte 
pasirodo jaunimas, kuris 
prieš tai, lyg ir buvo atitolęs 
nuo lietuviško gyvenimo, o 
vėliau, t.y. po koncerto, 
grįžta ir ’’įsijungia” į lietuvių 
kultūrinę veiklą. Pavydžių 
turime nemažai.

Koncerto programa labai 
įvairi. Pirmoji jos dalis ski
riama jauniausiems, o ant
roji - vyresniesiems, kurie 
jau nebe pirmą kartą pasi
rodo scenoje.

Pirmoje dalyje 
girdėjome tik pradedan
čiuosius reikštis ’’muzikan
tus”, daugiausiai pianistus;. 
Jonukas Pocius, vos šešerių 
su puse metų, grojo smuiku, 
pianinu tėvui J. Pociui 
’’akompanuojant”. Įdomu 
stebėti ir klausytis tokio 
jauno muzikanto, kuris su 
dideliu atsidėjimu ’’išpildė” 
gana sunkius muzikos daly
kėlius. Trio ir Presto sugro- 
. o visa šeima: M. Pocienė, J. 
’orius ir sūnus J. Pocius. 
<iti jaunieji ’’pradininkai” 

tai: Venesa Dumčiūtė, Rasa 
Pociūtė ir Ilona Dumčiūtė. 
žodžio menininkės: Loreta 
Jablonskytė, Aldona Ber
naity tė, Lina Jablonskytė ir 
Birutė Stalbaitė. Pirmoji 
koncerto dalis užbaigiama 
Pr. Pusdešrio vaizdeliu: ”Ir 
kas iš to?” Vaizdelį paruošė 
Elena Varnienė, vaidino: 
Irena Petkūnaitė, Audra 
Milen ir Angelė Snarskytė. 
Pirmos dalies programą 
pranešinėjo Anita Baltuty
tė.

Antroje programos dalyje 
pasirodė jau vyresnieji. 
Pradžioje tautinių šokių 
grupė, vad. V. Strauko, 
pašoko keturius šokius.

Skubame į Spaudos Balių, broleli, į Spaudos Balių!
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svetur
Jaunieji šokėjai pasirodė 
pirmoje dalyje. Vyresnioji 
grupė progresuoja ir gražiai 
pasirodys Lietuvių Dienų 
metu Canberroje.

Sol. Petras Račkauskas 
adelaidiškiams jau gerai pa
žįstamas. Jo balsas labai 
malonus ir gerai apvaldytas, 
pasigėrėtinai skamba. Jis 
padainavo keturias dainas: 
dvi vokiškai, vieną angliškai 
ir lietuviškai. Jis šiais me
tais vėlei buvo paminėtas 
Pietų Australijos dainavimo 
varžybose, kaip rimtai dir
bąs ir progresuojąs daini
ninkas.

Linas Pocius jau kelinti 
metai pasirodo jaunimo 
koncertuose. Šį kartą jis 
skambino pianinu, deklama
vo ir vaidino.

Lola Valiulytė, bręstanti 
pianistė, sugebanti gerai at- 
liktia gana sudėtingus pia
nino dalykus: F. Chopino 
Nocturne op. 9 No. 2 ir F. 
Listo Valse Oubliee No. 1.

Sietynas Kubilius savo 
deklamavimu gerai žinomas 
ne tik Adelaidėje, bet ir už 
jos ribų. Aiški, drąsi ir 
skambi dikcija, santūrūs ju
desiai ir laikysena scenoje,

’’Labdara” kalba
Brangūs ’’Labdaros” 

Draugijos narės, nariai ir 
rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1984-1985 
mokslo metai. Įvykęs Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
menės būstinės patalpose 
Huettenfelde šiais metais 
gaisras sudarė daug rūpes
čių visoms B-nės instituci
joms, o ypač tų patalpų šei
mininkei — Vasario 16 Gim
nazijai. Gimnazijos Kurato- 
rijos pirmininkas Tėvas Alf. 
Bernatonis, OFM Cap. ir 
Gimnazijos direktorius A. 
Šmitas kreipėsi į visuomenę 
paramos, smulkiai išdėsty- 
dami susidariusią būklę ir 
atliekamus darbus, skubiai 
statomus barakus, kad gim
nazijoje nustatytu laiku 
galėtų be trukdymų prasi
dėti mokslas. Mokslas laiku 
prasidėjo su žymiai didesniu 
mokinių skaičiumi kaip pra
eitais metais. Tokia gimna
zijos padėtis palietė ir ’’Lab
daros” Draugiją. Draugijos 
Valdyba prisideda prie labai 
reikalingos gimnazijai para
mos telkimo ir pan.

Draugijai padidėjo darbų 
ir su Lenkijos lietuvių 
moksleivių rėmimu. Pradė
jus parūpinti jiems rūbų, 
tenka jų tėvams - ligoniams 
parūpinti vaistų, o vėliau 
prašymai lietuviškų knygų, 
ypač Lietuvos istorijos.

pagauna žiūrovus ir visi su 
įdomumu klausėmės Jono 
Mačio ’’Vidur okeano”.

Pr. Pusdešrio vaizdelį 
’’Vilniaus varpininkas” pa
ruošė Elena Varnienė. Vai
dino: Anita Baltutytė, Pau
lius Dunda, Jonas Kazla ir 
Linas Pocius. Vaizdelis gerai 
paruoštas, tik sušlubavo 
aktoriai savo rolėse.

Antros programos dalies 
pranešėja Loreta Jablons
kytė.

Po koncerto ateitininkų 
v-bos pirm. A. Kubilius 
pasveikino visus programos 
dalyvius ir padėkojo jaunie
siems talentams, palinkėda
mas ir toliau dirbti ir tobu
lintis savo pasirinktoje ša
koje. Padėkojo ir gausiai su
sirinkusiems žiūrovams, 
kurie negailėjo padrąsinan
čių plojimų jauniesiems me
nininkams.

Sekmadienį, prieš pamal
das, pakeltos vėliavos Lie
tuvių Namų ir Liet. Kat. 
Centro sodeliuose. Pakeliant 
vėliavas žodį tarė Adelaidės 
Apylinkės V-bos pirm. V. 
Straukas. Mišias atnašavo 
kleb. kun. J. Petraitis, savo 
pamoksle gražiai sugretin
damas religinį ir tautinį as
pektą. Organizacijos pamal
dose dalyvavo su vėliavo
mis. Mišių metu, Tautos 
šventės proga ir choras gra
žiau ir skambiau pagiedojo, 
vad. N. Stapleton.

Tenka pasakyti, kad tie pa
reikalavimai, palyginamai, 
išpildomi. Be Vokietijos lie
tuvių ir dalinai vokiečių šei
mų, rūbų daug siunčia, pagal 
’’Labdaros” adresus KLB 
Šalpos Fondo Hamiltono 
skyrius. Šiais metais jau pa
siuntė 50 siuntinių ir vėl 
paprašė 50 adresų. Vydūno 
Jaunimo Fondas (Čikagoje) 
atsiuntė ’’Labdarai” kelioli
ka egzempliorių ’’Lietuvos 
Istorijos” A. Šapokos vado
vėlio, kurie išsiuntinėti į 
Lenkiją lietuvių kalbos mo
kytojams ir mokykloms. 
Labai uolus ’’Labdaros” rė
mėjas, dabar sunkus ligonis 
Stasys Motuzas visą savo 
biblioteką perdavė ’’Labda
rai”, pavedęs ją Lenkijos 
lietuviams. Knygos jau dali
mis siunčiamos, p. J. Jakai
tis (Šveicarija) atsiuntė 
tiems pat tikslams Londono 
’’Nidos” leidinius.

Tai ’’Labdaros” Valdybai 
darbų nestinga. Tik gaila, 
kad talkininkų įsijungia re- 
ętau. Ir šiais metais Drau- 
dija labai apgailestauja, ne
tekus jautrios ir rūpestingos 
rėmėjos a.a. Klaros Mron- 
govius.

Šiais metais per pirmąjį 
pusmetį pajamos į ’’Labda
ros” sąskaitą plaukė gana 
sėkmingai, ir buvo galima 
daugiau pareikalavimų pa
tenkinti. Draugija tikisi, kad 
ir šiame pusmetyje mūsų 
visuomenė bus palanki 
Draugijos darbams.

Visiems dėkodami už pa
ramą liekame su geriausiais 
linkėjimais ’’Labdaros” 
Draugijos Valdybos vardu

J. Glemža 
pirmininkas

Adr.: J. Glemža, Con
ventrain 33, 7260 Calw- 
Hirsau.

Banko konto: Labdara e. 
V. Landesgirokasse Stutt
gart Nr. 1185168 
BLZ 600501101

Po pietų Lietuvių Na
muose, gausiai susirinkę 
tautiečiai atšventė Tautos 
Šventę. Įžangoje, gražia lie
tuvių kalba, Regina Prans- 
kūnaitė paskaitė ištraukas 
apie senovės lietuvių kalbą 
ir būdą. Šventės pagrindinį 
žodį tarė Jonas Mockūnas, 
pateikdamas įdomių savo 
apsilankymo Lietuvoje ir 
Suvalkų trikampyje įspū
džių. Vietoje, pagrįstos isto
rija ir ištemtos paskaitos, 
šie jauno lietuvio kelionės 
vaizdai buvo gyvi ir įdomūs.

Meninėje dalyje girdėjo
me Audrą Milen ir Liną Po
cių deklamuojant. Solistas 
P. Račkauskas padainavo 
dvi lietuviškas dainas: ’’Ma
no gimtinė” A. Kačenausko 
ir "Kur bakūžė samanota” J. 
Šimkaus. Tautinių šokių 
grupė Žilvinas, vad. V. 
Strauko, mikliai ir gražiai 
pašoko keletą šokių. Choras

MELBOURNO ŠAULIŲ 
VEIKLOJE

Rugsėjo 8 d., šešt., D.L.K. 
Vytenio šaulių kuopa Mel
bourne buvo surengusi 
vakaronę. Programoje buvo 
rodomas Povilo Dargio fil
mas iš Liet. Dienų Melbour
ne. Filmas žiūrovams suža
dino senus prisiminimus ir 
paskatino vėl dalyvauti Lie
tuvių Dienose Canberroje.

Melbourno šaulių veikla 
remia jaunimą, tai ir iš šio 
parengimo pusė pelno skirta 
būsimam Jaunimo Kongre
sui paremti. Vakaronėje taip 
pat buvo atšvęsta p.p. Lip- 
kevičių 33 metų vedybų su
kaktis. Grojo p. Macijausko 
muzika akordeonu. Dalyviai 
pasišoko ir padainavo.

Sekmadienio rytą švento
riuje šauliai rikiavosi su vė
liava Tautos Šventės pa
maldoms.

K. Prašmutas

Skautai akademikai
Adelaidėje

PAMINĖTA AKADEMI
NIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
60 METŲ SUKAKTIS

Šią gražią ir prasmingą 
nesenstančios organizacijos 
sukaktį akademiniu būdu 
rugsėjo 2 d. paminėjo ir 
Adelaidės skautai akademi
kai.

Minėjimą atidarė ir pra
vedė filisterė Dr. Janina 
Maželienė. Po trumpo ati
darymo įvado pakvietė prie 
mikrofono pagrindinį dienos 
kalbėtoją - paskaitininką inž. 
T. Žurauską. Paskaitininkas 
pasiremdamas rūpestingai 
surinktomis žiniomis ir da
tomis, papasakojo apie aka
deminio skautų sąjūdžio 
pradžią, jų įsisteigimą Kau
no, Vilniaus universitetuose 
ir Klaipėdos Pedagoginiame 
Institute. Neužmiršti ir pa
gerbti buvo skautai akade
mikai, nukentėję okupacijų 
metais ar žuvę partizanų 
laisvės kovose. Ko klausy
tojai, kurių po pietų pasiliko 
apie 60 pasigedo, buvo duo
menų ar platesnio paryški
nimo apie skautų akademikų 
įnašą į bendrą lietuviškos 
skautijos judėjimą, kuris ne 
vienam iš mūsų prasidėjo 
sulaukus 10-ties ar dar ma
žiau metų. Būtų buvę gera 
su žinoti ir šio meto ’’akade
mikų” teikiamą paramą 
skautiškai veiklai, kuri čia 
Adelaidėje vos vos rusena... 

Lituania, nors ir praretėjęs, 
vad. G. Vasiliauskienės, pa
dainavo keturias dainas. 
Paskutinę dainą ’’Lietuva 
brangi” kartu su choru 
dainavo visi į šventę susi
rinkę tautiečiai.

Žodį tarė ir kun. Dr. A. 
Savickas, kviesdamas nepa
miršti mūsų sąžinės kalinių 
ir išdalino 50 atviručių, ad
resuotų sąžinės kaliniams, 
kad į jas įrašę savo pavardes 
ir adresus, pasiųstų Sibiro 
taigose esantiems mūsų 
broliams.

Po minėjimo Lietuvių Na
mų sodelyje nuleistos vėlia
vos. Tautos šventės progra
mą paruošė ALB Apylinkės 
V-ba. Dvi dienas užtrukusi 
Tautos šventė ne vienam 
priminė jo kilmę ir dabar
tinę tautos padėtį.

V. Baltutis

TAUTOS ŠVENTĖ
BRISBANE

Rugsėjo 9 d. Tautos 
Šventė pradėta pamaldomis 
ir po to tęsiama Liet. Na
muose Highgate Hill. Kun. 
Dr. P. Bačinskas ta proga 
pasakė jautrų pamokslą 
bažnyčioje, minėjime kalbė
jo K. Bagdonas ir V. Kariū
nas. Su deklamacijomis pa
sirodė p.p. Platkauskienė ir 
Luckienė ir keletą dainų pa
dainavo J. Kiškūno vado
vaujamas mišrus chorelis. 
Pramoginės muzikos patie
kė Vyt. Lorencas. Ponios 
savanorės pagamino pietus. 
Šis minėjimas buvo gerai 
organizuotas ir pravestas. 
Minėjime dalyvių pribuvo 
pagal mūsų pajėgumą gana 
gausiai. Povilis

Po paskaitos vyko meninė 
minėjimo dalis, kurią žiūro
vai šiltai priėmė. Tris solo 
dainas padainavo Marytė 
Pečiulienė, maloniai 
nustebindama klausytojus 
jos dainavimo pažanga, pa
daryta per šiuos kelerius 
paskutinius metus. Būtų 
gera girdėti ją dažniau. 
Tenka pastebėti, kad kaip 
tautinė grupė, esame paly
ginti labai neturtingi, kai 
kalbame apie muziką voka
linę ar instrumentinę, ypa
tingai čia Adelaidėje, kai 
mūsų senoji šio meno "gvar
dija” pasitraukė iš rikiuo
tės... Marytė padainavo tris 
smagias dainas: Jz. Gaubo 
’’Pjaun broliukai”, K. Ka- 
vecko ”Na tai kas” ir J. 
Tallat-Kelpšos ’’Sakė mane 
šiokią...” Jai akomponavo 
ukrainietė Irena Velgush.

Po dainų akademikas ak
torius Vik. Ratkevičius savo 
scenos tema pasirinko 
literato - poeto Czeslaw 
Milosz kūrybą. Minėjimo 
dalyvius jis pats supažindino 
su poeto gyvenimu, kuris 
gimnaziją ir universitetą 
baigė Vilniuje ir gerai pažįs-. 
ta lietuvių tautos būdą ir 
kultūrą. ’’Broliukas” Vikto
ras, kaip jį pristatė fil. Ma
želienė, paskaitė Milosz kū
rybos ištraukų iš poemos 
’’Miestas be vardo”, eilėraštį

Nukelta į 6 psl.
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AUSTRALIJOS RAJONE
’’AUŠROS"'TUNTE

* ’’Aušros” tunto vadijos 
posėdis įvyko rugsėjo 5 d. 
Bankstowne. Posėdžio metu 
svarstyti einamieji reikalai: 
inventoriaus tikrinimas - re
montas, iškylos - stovyklos, 
sporto karnavalas, metinis 
kaukių balius ir t.t.

* Spalio ilgojo savaitgalio 
metu ’’Aušros” tunto skau- 
tai-tės stovyklaus drauge su 
Canberros ’’Baltijos” tunto 
broliais - sesėmis.

* Egzilų Skautų Sąjungos 
(A.A.S.E.) sporto karnava
las įvyks lapkričio 29 d. St. 
Patricks sporto aikštėje, 
Strathfielde. Jame dalyvaus 
ir ’’Aušros” tunto skautai- 
tės. Lietuvius skautus-tes 
pas egzilus atstsovauja s.v. 
R. Jurkšaitis ir v.sk. A. Sta- 
šionytė.

* ’’Aušros” tunto kaukių 
balius įvyks spalio 20 d. Lie
tuvių Klube, Bankstowne. 
Baliaus tema: ”2001 - Lietu
vių Odisėja”. Įdomiausios 
kaukės ir šiemet bus premi
juojamos (reikalingi mece
natai premijoms!). Skautų 
tėveliai ir rėmėjai prašomi 
parūpinti fantų loterijoms. 
Tuntui į talką baliaus ruoši
me ateina Sydnejaus Skautų 
Židinys.

* ’’Aušros” tuntas, LSS 
66-jų metinių paminėjimui 
ruošia radio programėlę, į 
kurią žada įsijungti jaunieji 
ir vyresnieji tunto nariai.

* Tautos Šventės minėjimo 
pamaldose, Lidcombe, orga
nizuotai, su savo vėliava, 
dalyvavo ir būrys ’’Aušros” 
tunto skautų-čių. Procesijos 
į bažnyčią metu jaunieji 
tunto vilkiukai nešė šv. Ka
zimiero paveikslą.

* ’’Aušros” tunte šiuo metu 
veikia šie vienetai: jaun. 
skaučių-tų ’’Šešupės” drau
govė (vad. v.sk. v.sl. K. 
Coxaites), skaučių ’’Živilės” 
draugovė (vad. v.sk.t.n. K. 
Virgeningaitės), Vyr. Skau
čių Šatrijos Raganos drau
govė, Skautų D.L.K. Gedi
mino draugovė (vad. 
s.v.v.sl. a. Kapočiaus) ir Sk. 
Vyčių Geležinio Vilko būre-, 
lis (vad. s.v.v.sl. A. Kapo
čiaus).

Tuntui vadovauja tunti- 
ninkė, s. M. Cox, tuntininkės 
pavaduotoja - v.s.v.sl. R. 

Blansjaar, dvasios vadovas - 
v.s. fil. prel. P. Butkus, 
skautų skyriaus vedėjas - s. 
v.v.sl. A. Kapočius, adju
tantas - s.v. T. Pullinen, ižd. 
- s.v.v.sl. V. Šliogeris, sek
retorius - v.s. B. Žalys, 
narys ypat. reikalams - v.s. 
fil. B. Barkus, ūkio sk. ve
dėjas - s.v. R. Vingilis, tie
kimo sk. vedėjas - ps. V. 
Gaidžionis.

Tuntui talkina Sk. Tėvų 
Komitetas, kuriam
vadovauja Dr. I. Venclovas.

ŽIDINIEČIŲ METINĖS
GEELONGE

Geelongo skautų Židinys 
neužilgo minės savo veiklos 
metines. Jos įvyksiančios 
rugsėjo 16 d.JTa proga židi- 
niečiai dalyvausią pamaldo
se, o vėliau - sueigoje, kur 
drauge su metinėmis pami
nėsią ir Tautos Šventę.

Sueigos metu būsianti 
perrinkta Židinio vadovybė 
ir aptarta tolimesnė Židinio 
veikla.

(x)

Ant kalno mūrai, joja lietuviai...

. PASAULIO SKAUTŲ 
RATE

* Pasaulio skautų-čių telki
niai ruošiasi 1985 metams, 
kuriuos Jungtinės Tautos 
paskelbė ’’Jaunimo metais”. 
Metų šūkis - ’’Dalyvavimas, 
vystymas ir taika”.

* J.A.V. Tautinė Stovykla 
įvyks netoli Fredericksburg, 
Virginijoje, 1985 m. liepos 
24-30 d.d. Tikimasi joje da
lyvausiant 28.000 skautų. 
Stovykla švęs Amerikos 
skautavimo 75 metų sukak
tį.

PAS MELBOURNO
SKAUTUS

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko rug- 
piūčio 16 d. Jos metu pašne
kesį apie skautų šūkį ’’Die
vui, Tėvynei ir Artimui” 
pravedė ps. fil. A. Žilinskas. 
Viešnia - V. Juozapavičienė - 
pamokino kaip daryti me
niškas sveikinimo korteles iš 
gėlių. Sueiga užbaigta 
kavute.

Sueigos metu bandyta 
įkurti skautų židinį, bet, 
atrodo, kad nepavyko.

(PD)

* Tailandas pagamino du 
metalinius pinigėlius skau- 
tybės 75 m. sukakčiai pami
nėti. Jų vertė — 5 ir 10 batų 
(taip vadinasi jų centai). Jie 
nukaldinti Prancūzijoje.

* Vienas Floridos skautas, 
norėdamas įsigyti pasaulio 
piliečio specialybę, norėjo 
surinkti 25.000 vartotų paš
to ženklų, kurių pelnas eitų 
badaujantiems maitinti 
Bangladešo krašte. Kadangi 
jo miestelio laikraštis pas
kelbė apie sumanymą žinu
tę, žmonės jam prisiuntė 
ketvirtį milijono pašto 
ženklų...

* Hondūro skautai gelbsti 
jūros vėžlius, surinkdami 
10.000 jų kiaušinių ir juos 
perkeldami į saugesnį pajū
rį.

* Filipinų skautai prie Apo 
kalno pasodino 10.000 
medelių, nes miško gaisras 
neseniai nusiaubė tą apylin
kę.

ŠYPSENOS
Motina visaip bando Algį 

atgrasinti nuo pyragaičių 
dėžės:

— Algyti, spintoj, kur yra 
pyragaičiai, gyvena baisus 
baubas!

— Bet mamyte, kodėl tu 
jo niekad nekaltini, kai py
ragaičiai dingsta?

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

* ’’Džiugo” tunto vadijos po
sėdis įvyko rugpjūčio 21 d. 
Jo metu padaryti kai kurie 
pakeitimai tunto vadijoje: iš 
tuntininkės pavaduotojo pa
reigų pasitraukus j.b. Dr. A. 
Pranckūnui, šioms parei
goms paskirtas ps. P. Kru
zas; tunto adjutantu paskir
tas s.v. D. Alekna; paukšty
čių draugininkei, ps. D. An
tanaitienei, pasitraukus, 
draugininke paskirta v.sk. 
Gaila Žemaitytė.

* Akademinio Skautų Sąjū
džio (ASS) Melbourne Sky
riaus sueiga įvyko rugpiūčio 
26 d. Ją pravedė fil. L. Či- 
žauskaitė. Skyriaus veiklai 
remti šiuo metu pravedama 
loterija. Metinė ASS šventė

Jaunieji rašo
Canberros ’’Baltijos” tun

to ’’Lūšių” skilties stovykla 
įvyko gegužės mėn. mokyk
los atostogų metu. Čia vieno 
jos dalyvių aprašymas.

STOVYKLA
COTTERMOUTH 

VIETOVĖJE

Pirmadienis
Mes atvažiavom į Cotter

mouth stovyklavietę 8.30 
vai. ir pradėjom statyti pa
lapines. Kai baigėm, išsipa- 
kavom savo daiktus ir įsikū- 
rėm palapinėse: broliai Da
nius, Adomas, Paulius ir 
Andrius į viršutinę, o Mar
kus, ir kitas Paulius - į apa
tinę. Po to, pasiklauę muzi
kos, žaidėm futbolą.

Pietus gamino broliai 
Andrius ir Adomas Brūzgai - 
’’Hamand Chicken Loaf’ ant 
duonos.

Popiet suradome didelį 
medį ir pasidarėm supynęs. 
Po to šiame medyje sėdė
jom, kalbėjom ir iki vaka
rienės klausėm muzikos.

Vakarienę ruošė vėl bro
liai Brūzgai. Jie išvirė ska
nių dešrų.

Po vakarienės sukūrėme 
laužą, kuris degė iki mums 
einant į palapines. 8.30 vai. 
aš ir brolis Markus pradėjo
me eiti sargybą. Per tas dvi 
valandas kalbėjom apie 
požemius ir drakonus. Atė
jus laikui, pašaukėm kitus, 
dar neužmigusius, brolius 
sargybos perėmimui.

Pirmą valandą atslinko 
mergaitės, bet buvo lengvai

Motina: — Jūrate, neuž
miršk pasimelst už senelę, 
kad Dievas jai leistų gyven
ti, kol ji bus labai, labai sena.

Mažoji Jūratė: — Ar ne
būtų geriau, jei pasimels- 
čiau, kad Dievas ją padarytų 
jaunesne? Man atrodo, kad 
ji jau pakankamai sena. 

bus minima spalio 21 d.
Skyriaus valdybą šiuo 

metu sudaro fil. A. Žilins
kas, fil. D. Špokaitė ir senj. 
A. Vaitiekūnas.

DAR APIE
’’BAUBLIO AIDO" 

STOVYKLĄ

Gautas Rajoninės Sto
vyklos vadovybės papildy
mas - pataisymas: ’’Baublio 
Aido” Seserijos Pastovyklės 
viršininkė - v.sl. Rasa Mau- 
ragienė, paukštyčių vadovė - 
v.sk. Audronė Stepanienė, 
Brolijos Pastovyklės virši
ninkas - j.s.fil. Df. Rimantas 
Šarkis.

Paliestuosius atsiprašo- 
me.

sugautos. Mūsų pergalę įga
lino virvės, kuriomis buvo 
apvesta visa mūsų stovykla. 
Po pasivaišinimo karšto 
’’Milo" stiklu jos išvyko at
gal, o mes sušokom į miega
mus maišus...
Antradienis

Pabudom apie 8 vai. ir 
ėjom atsinešti ”Nuti-Grain" 
pusryčiams. Kai visi baigė, 
mes kepėm kiaušinienę; kai 
kurie ją ir valgė...

Po pusryčių lipom į medį, 
žaidėm futbolą arba gulėjom 
ir klausėm muzikos.

Pietum Markus ir Paulius 
padarė sumuštinių. O po to, 
iki vakarienės žaidėme svie
diniu. Mano komanda laimė
jo tris kartus iš penkių.

Vakarienė buvo skani - 
kotletai iš dėžučių -skanesni 
negu mamos kukuliai.

Gerokai po vakarienės 
brolis Ridas atvežė brolį 
Petrą iš Sydnejaus.

Baigę kalbėti, apie 9 vai. 
nuėjom gulti.

Trečiadienis.
Vėl pabudom apie 8 vai. ir 

valgėm "Nutri-Grain”. Kai 
kurie prie gazinės krosnies 
kepinosi duoną. Pietus buvo 
tokie pat, kaip vakar.

Popiet Markus ir aš ėjome 
daryt būsimos - ’’Baublio” 
antrosios - stovyklos planą.

Kai grįžom, išardė, 
palapines, sutvarkėm virves 
ir susipakavom asmeniškus 
daiktus. Paskui, paruošę 
laužą, laukėm atvykstančių 
tėvų.

Apie 4 vai. atvyko brolio 
Adomo Gocento tėvas ir iš
vežė tris brolius. 5 vai. at
vyko brolio Dainiaus tėtė ir 
mano mama. Stovykloje liko 
tik broliai Andrius, Markus 
ir Petras laukdami atvyks
tant brolio Rido.

Buvo gera stovykla su ge
rais žaidimais, skaniu mais
tu, ir gražia muzika. Man ji 
labai patiko, ypač, kad joje 
nebuvo vadovų.

Paulius Stepanas, 
’’Baltijos” tuntas
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APIE METRAŠTĮ IR 
MENININKUS

Gerbiamas Redaktoriau,

"Mūsų Pastogės” Nr. 32 
pirmame puslapyje yra at
spausdintas Krašto Valdy
bos p-ko V. Bukevičiaus ofi
cialus ALB Metraščio pri
statymo žodis Sydnejaus 
lietuviams. Pristatyme yra 
aiškios dvi dalys: pirmoji - 
pozityvus metraščio ir atlik
to darbo įvertinimas, antroji 
- "iškiliųjų menininkų” atsi
prašymas, kad keleto jų pa
vardžių ir, svarbiausia at- 
siekimų nėra šiame antrąja- 
me Metraščio tome. Šią ant
rąją Metraščio pristatymo 
ir, sakytum, ’’meninės afe
ros” dalį Krašto V-bos pir
mininkas pagarsino ir kitoje 
lietuviškoje spaudoje — 
"Tėviškės Aiduose" Nr. 33 ir 
"Adelaidės Liet. Žiniose”, 
Nr. 17. Šiai antrąjai prista
tymo daliai - atsiprašymui 
suteikta svarba rodo, kad 
Krašto V-ba ar jos p-kas dėl 
kelių pavardžių yra apimti 
panikos ir pradėję ’’tardy
mą” kaip tai galėjo atsitikti?

Netenka abejoti, kad pla
čiai paskelbtas apgailestavi
mas ir ’’tardymas” bereika
lingai užgauna ne tik Met
raščio redaktorių Viktorą 
Baltutį, bet ir visą Redak
cinę Komisiją, kuri pora 
metų nuoširdžiai ir be atly
ginimo dirbo ir atliko didelį, 
bet ne taip jau dėkingą 
darbą. Jie užsitarnavo ne 
tardymų ar viešų užklausi

Skautai akademikai..
Atkelta iš 4 psl.

’’Tėvynė”, kurį į lietuvių 
kalbą vertė A. Gučiuvienė ir 
klausytojams sutikus, dar 
vieną MUosz’o eilėraštį,^ku
rio pavadinimo nepavyko 
nugirsti. Malonu buvo iš
girsti lietuviškoje kultūroje 
užaugusio Nobelio laureato 
Milosz’o biografinius bruo
žus ir bandymą jam priskirti 
lietuviškumo žymes. Deja, 
daliai klausytojų buvo nevi
sai aišku apie kurį Milosz ar 
Milašių buvo kalbama. Ar 
nebuvo kartais nepakanka
mai išryškintos dvi pavar
dės: — būtent, Oskaro Vla
dislovo Milašiaus ’’Miguel 
Manara " kūrėjo, kuris rašė 
prancūzų kalba ir ligi 1925 
m. ir vėliau buvo Lietuvos 
pasiuntiniu Paryžiujezsu da
bartiniu Czeslaw Milosz 
(palyg. Liet. Encikl. XVIII 
t., 456 ir 478 psl.). Kaip be
būtų, kai kuriems minėjimo 
dalyviams vistiek liko ne
aišku ką bendro Czeslaw 
Milosz turi su grynai lietu
višku ir tik Lietuvoje gyva
vusiu, kaip paskaitininkas 
pabrėžė, akademiniu skautų 
judėjimu? Ar tikrai per 
šiuos 60 metų nebuvo aka
demikų literatų, poetų ir 
pan.?

Po meninės minėjimo da
lies ’’akademinį” sąjūdį žo
džiu pasveikino A. Pacevi- 
čius — Inžinierių ir Archi
tektų S-gos Adelaidės sky
riaus pirmininkas. Šio minė
jimo proga taip pat buvo su
rengti, sakytum, iškilmingi 
pietūs - Adelaidės inžinieriai 
'su šeimų nariais ir draugais 
susijungė su ’’akademikais” 
bendrai pasivaišinti. Teko 
girdėti, kad į šias vaišes ne 
visi šių organizacijų nariai 
buvo pakviesti. Galima gal
voti, kad ne visi akademikai 
yra lygūs akademikams. 
Minėjimas buvo užbaigtas 
giesme ’’Gaudeamus 
igitur...”

Skaitytojų pasisakymai
mų, bet ilgametės mūsų visų 
padėkos. Pasitaikiusios 
klaidos be didelių garsinimų 
ar atsiprašymų yra lengvai 
atitaisomos. Milijoninės en
ciklopedijos, metraščiai, 
prisiminimai ir pan. dažnai 
išleidžia papildomus tomus, 
pataisymus, patikslinimus ir 
dėl to leidėjai savo autorite
to negriauna - viešos argai- 
los ir pažadų nedaro.

Prieš leidžiantis į plates
nius pasikalbėjimus apie 
ALB Metraščio antrąjį to
mą, tenka pagalvoti ir pa
bandyti susirasti atsakymą į 
šiuos kelis klausimus. PIR
MA: koks turėjo būti Met
raštis: a) turėjo jis būti 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės 20-ties metų gy
venimo ir veiklos, o taip pat 
aktyviai joje dalyvavusių 
žmonių į vieną knygą sura
šyta apžvalga ar . b) Austra
lijoj6 gyvenančių lietuvių 
pavardžių ir jų asmeniškų 
atsiekimų sąrašas - enciklo
pedija? ANTRA: Redakci
nės Komisijos narių pareigų 
klausimas. Ar užteko, pa
vyzdžiui, Komisijos nariui 
tik surinkti medžiagą, kad ir 
apie menininkus ir numesti 
ją vyr. redaktoriui ant stalo 
- žinokis... Ar nereikėjo ligi 
prisiimto darbo pabaigos 
dalyvauti redakciniame 
darbe ir pasistengti, kad su

* * *
Filisterės Bronės Mockū- 

nienės pirmoji tapybos pa
roda įvyko tą pačią dieną ir 
tapo gerokai apribota į vie
nus laiko rėmus suspaudus 
kelis veiksnius: nuo 12 vai. 
pietūs, 1 vai. p.p. parodos 
atidarymas, 2 vai. Akade
minio Sąjūdžio minėjimas. 
37 išstatytus parodai kūri
nius apžiūrėti, jais pasi
gėrėti ir juos suprasti val
gant pietus galėjo tik genia
lūs meno žinovai. Parodą 
atidarė Dr. Stasė Pacevičie- 
nė, taip pat skautė akade
mike. Ji nuoširdžiais žo
džiais priminė gimnazijos ir 
Kauno universiteto drau
gystę su dailininke ir jos jau 
jaunystėje pasireiškusius 
meninius gabumus. Tektų 
pridėti, kad B. Mockūnienė 
yra kelių gabumų moteris ir 
laimėjusi Skautų Akademi
kų literatūros premiją. Jos 
rašinių ir straipsnių randa
me gana dažnai mūsų spau
doje ir šiandien būtų sunko
ka pasakyti ,kurioje meno 
srityje — plunksnos ar pa
letės ji yra toliau pažengusi.

Parodoje buvo išstatyta 
penkerių metų kūryba, dau
giausia gamtovaizdžiai. Pati 
paroda buvo labai gražiai ir 
skoningai apipavidalinta, 
atspausdintas kuklus, bet 
aiškus katalogas. Paveikslų 
kainos nuo $ 120 tik ligi vos 
$ 10. Paveikslai, visi aliejus, 
įrėminti į brangius rėmus. 
Tai buvo tikra išpardavimo 
paroda ir dar prieš jos 
atidarymą beveik visi pa
veikslai buvo parduoti. Buvo 
reta proga įsigyti malonių 
akiai ir širdžiai kūrinių, ku
rių meninę vertę galėtų nu
sakyti tik meno kritikai ir 
žinovai, kas, tenka manyti ir 
bus padaryta.

Senas skautas 

rinkta medžiaga būtų atitin
kamai suformuota ir visa 
patalpinta į Metraštį. Po jo 
išleidimo skųstis Krašto 
V-bai ir rašyti pasiteisinimo 
- atsiprašymo laiškus ”nu- 
kentėjusiems” meninin
kams, leidžia įtarti, kad pri
siimtas darbas nebuvo pilnai 
suprastas ir ištesėtas ligi 
galo.

Gaila, kad paliesti ar ’’už
miršti” menininkai, dėl 
kurių Krašto Valdybos p-kas 
giliai sielojasi, yra daugiau
sia iš Sydnejaus. Atsaky
mas, po pravestų ’’apklausi
nėjimų” gal ir bus surastas. 
Kol tas įvyks, bandykime 
surasti jį patys. Į mano pa
čiam sau statomus Metraš
čio reikalu klausimus dalinai 
atsako pats sydnejiškis, 
Sydnejaus Apylinkės pirmi
ninkas gerb. Dr. A. Maura- 
gis. Jis rašo (Metraštis, II t. 
psl. 371): ’’Čia tenka kalbėti 
apie tą bendruomenės dalį, 
kuri gyvai reiškėsi per 
paskutiniuosius dvidešimt 
metų tautinėje veikloje, kita 
jos dalis paliko atšalusi ir 
neberodė jokio intereso tau
tinei gyvybei palaikyti nei 
savo šeimoje, nei už jos ribų. 
Todėl tenka remtis tik tais, 
kurie dar tebėra gyvi lietu
viai, tik tais ir tauta gali di
džiuotis, kaip savo tikrais 
sūnumis ir dukromis.”

Su pagarba

Č.J. Zamoiskis

Gerb. Redaktoriau,

DAR DĖL AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ METRAŠČIO

Sydnejiškiai iškėlė reikalą 
papildyti Metraštį, nes jame 
neesą dalies žymiųjų meni
ninkų. O mes, melbourniš- 
kiai, irgi randame, kad ne 
viskas yra pasakyta ir apie 
Melbourne lietuvių veiklą. 
Pav., nieko nėra paminėta 
apie Tautos Fondo atstovy
bę, nei Liet. Fondo įgalioti
nio Australijoje veiklą. Ne
žinia, ar Metraščio redakto
riai apie tuodu fondu negavo 
žinių, ar kokiais kitais su
metimais to padaryti nega
lėjo. Tačiau pasiteisinimas, 
kad tiems fondams paminėti 
nebūtų buvę žinių, nepriim
tinas. Jie perdaug svarbūs ir 
žinomi. Vliko biuletenyje ir 
Pasaulio Lietuvyje apie tai 
yra visos žinios. Dar ir kitas 
trūkumas, kad nepaminėta 
ir korporacija Romuva, ku
rios kultūrinė svarba yra di
delė ne tik studentijai, bet ir 
visiems Melb. lietuviams.

Jeigu Metraščio redakto
riams nebuvo laiko peržiū
rėti Mūsų Pastogę, Pasaulio 
Lietuvį ir Vliko biuletenį, tai 
jie galėjo pasiprašyti tų ži
nių iš ponų Liniko, Norman
to ir Stankūnavičiaus, kurie, 
aš manau, su malonumu 
būtų pateikę visai paruoštus 
aprašymus.

S. Stropus

Gerb. Redaktoriau,
prieš beveik trejetą 

mėnesių rinkoje pasirodė 
Australijos Lietuvių Met
raščio II-sis tomas, apimąs 
dvidešimties metų gyveni
mo ir veiklos laikotarpį. Visi 
pasitikome metraštį entuzi
astingai ir gėrėjomės re
daktorių pasiaukojimu ir jų 
rūpestingai atliktu darbu 
būdami už tai dėkingi.

Bet... dar nespėjus skai
tytojams susipažinti su nau
ju leidiniu, tuo pasigirdo ir 
priekaištų bei nepasitenki
nimų. Ir keisčiausia, kad to
kių priekaištų pirmiausia 
papylė ne kas kitas, kaip tik 
to paties Metraščio vienas iš 
redakcinės komisijos narių! 
Tuoj po to sekė paties Met
raščio leidėjo pasisakymas, 
kai iš pačių skaitytojų ar 
Metraščio prenumeratorių 
atsiliepimų nebuvo.

Klausimas: ko buvo 
siekiama tokiais priekaiš
tingais pasisakymais? Gal 
tuo norima patiems nusi
plauti ir už klaidas kaltę pri
mesti tiesioginiams darbuo
tojams — Metraščio Redak
cinei Komisijai ar net vyr. 
Metraščio redaktoriui Vik
torui Baltučiui?

Suprantama, didelį užsi
mojimą vykdant visados pa
sitaikys klaidų, neapsižiūrė
jimų, šiuo atveju praleidi
mų. O juk buvo įvairiais ke
liais kreiptasi parūpinti ir 
patiekti medžiagos iš visų 
vietovių apimant visokią 
veiklą — organizacijų, at
skirų vienetų, net atskirų 
asmenų, kur jie besireikštų. 
Būkime tikri: Metraščio 
Red. Komisija tos medžia
gos gavo ir ja pilnai pasi
naudojo, nes tai pirminis 
šaltinis. O jeigu kas nors ne
buvo paminėta, įtraukta ar 
paduota iš vietinės veiklos, 
tai ne Metraščio redakcijos, 
o mūsų pačių kaltė. Redak
cija neturėjo galimybių ir 
laiko gautą medžiagą patik
rinti, ištyrinėti, ar faktai 
teisingi ir kas praleista. Kiti 
siūlo, kad redakcija turėjusi 
peržiūrėti dvidešimties me
tų Mūsų Pastogės ir Tėviš
kės Aidų komplektus ir iš jų 
surinkti faktus, kurių gal 
nepateikė vietiniai informa
toriai. Bet tai būtų redakci
nės komisijos apsikrovimas 
didžiuliu pridėtiniu darbu, 
kas būtų pareikalavęs daug 
darbo valandų ir armijos 
darbininkų. Tenka tik 
džiaugtis, kad ir tie penki 
red. komisijos nariai pasiau
kojančiai pašventė virš dve
jų metų ir iš turimos me
džiagos spaudai parengė 
pasididžiavimo vertą Met
raštį, patys nereikalaudami

KELIAIS SAKINIAIS
Kanadoje, Montrealio

universitete darbuojasi
aukštai iškilęs lietuvis pro
fesorius Vytas Povilanis, 
plačiai pasaulyje pagarsėjęs 
kaip mikrobiologas. Jis 
Montrealio universitete 
įsteigęs virologijos katedrą 
ir jai vadovauja ir bene pir
masis lietuvis, priklausąs 
Kanados mokslų akademijai. 
Jis taip pat priklauso ir lie
tuvių katalikų mokslo aka
demijai. Prof. V. Povilanis 
apdovanotas už nuopelnus 
mokslui įvairiais žymenimis.
PERSPĖJIMAS

MOTORISTAMS

NRMA perspėja, kad la
bai daug rizikuoja tie vai
ruotojai, kurie mažai kreipia 
dėmesio į netinkamai pri
pūstas automobilio padan
gas. Pagal NRMA tyrinėji
mus, iš vairuotojų tik 33% 
turi tinkamai pripūstas visų > 
keturių ratų pagangas. Va- į 

• __
Toli atsiliksi neskaitvdamas

I

i Mūsų Pastogės

už savo darbą jokio atpildo. 
O jeigu ko Metrašty trūksta 
ar kas yra aplenktas, tai ne 
redakcijos, o mūsų pačių 
kaltė: ką metraščiui patie
kėme, tą ir turime!

Deja, keisčiausia, kad 
Metraščiui tik pasirodžius 
pirmiausia priekaištų papylė 
vienas iš Metraščio Red. 
Kolegijos narių. Mes neži
nome, ar toji komisija su
tartinai dirbo, arbuvo kokių 
jų tarpe konfliktų, bet jeigu 
tokių nesutarimų ir buvo, tai 
dar prieš atspausdinant 
Metraštį visuomenė turėjo 
žinoti, kad nenukentėtų 
Metraščio informacinė pusė. 
Juk anksčiau jau buvo žino
ma, kad kiekvienas red. ko
misijos narys turėjo jam pa
vestas ar apsiimtas pareigas 
—sukaupti jam pavestos 
srities medžiagą. Šitą išgir
dome tik Metraščiui išėjus ir 
skundžiantis kaip tik tam 
red. komisijos nariui, kad 
metraštyje pasigendama 
tokių davinių, kurie kaip tik 
priklausė to nario žinioje, 
kuris buvo apsiėmęs jam 
skirtos srities medžiagą su
rinkti ir ją paskelbti. Po lai
ko pareikštas priekaištas 
nieko nepataiso, o Metraš
tyje paskelbtame red. Ko
misijos sąstate įrašyta to 
nario pavardė neišskiria jo 
iš bendros garbės ar atsa
komybės, nes tokiais atve
jais atsakingas ne vienas 
vyr. redaktorius, bet visi 
red. komisijos nariai.

Baigiant grįžtu prie anks
tyvesnio mano teigimo: jei
gu turime Metraščiui kokių 
nepasitenkinimų, jam prie
kaištų ar juo nusiskundimų, 
tai tuo pačiu kaltinkime ne 
jo tiesioginius darbuotojus - 
redaktorius, bet visų pirma 
save pačius, nes kokią Met
raščiui medžiagą patiekėme, 
tokią ir turime. Mes, kitaip 
sakant, visi bendradarbiai, 
esame už Metraštyje 
paskelbtą medžiagą atsa
kingi, bet ne tiesioginiai jo 
paruoštai, nes jie tik ope
ravo gauta medžiaga ir ją 
paruoštą paskelbė
neturėdami galimybių
duotus faktus patikrinti ar
ba trūkstamus papildyti.

A. Žilius

žinėją nepilnai pripūstomis 
padangomis vairuotojai rizi
kuoja būti sunkiai sužaloti 
arba net galį prarasti gyvy
bę. Pirmiausia nepilnai pri
pūstos padangos greičiau 
susidėvi, daugiau sunaudo
jama benzino.

Automobilių savininkai ar 
vairuotojai turi nuolat pa
tikrinti oro spaudimą pa
dangose ir taip pat atsarginį 
ratą. Padangos turi būti pri
pūstos iki nurodyto spaudi
mo, o kartas nuo karto ratus 
duoti specialistui išbalan
suoti. Laikydamas ratus 
tinkamoje priežiūroje, iš
vengsi ne tik daugybės pa
vojų ir nelaimių, bet ir daug 
sutaupysi.

Moterys išmintingesnės 
už vyrus, nes jos mažiau 
žino, bet daugiau supranta.
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XXIII OLIMPU AD A
Rašo Robertas Sidabras LOS ANGELES \jįW1 ■"

KREPŠINIS

Vyrų grupės pirmenybėse 
amerikiečiai buvo visa klase 
pranašesni už visus varžo
vus, tiek ūgiu, tiek kamuolio 
valdymu, metimuose ir ko
mandiniame susižaidime, 
tad kam teks aukso medaliai 
jau buvo žinoma nuo Olim- 
pijados pradžios. Visų kitų 
komandų žaidimas buvo 
gana panašaus lygio, tai ir 
teko matyti gana Įdomių 
rungtynių. Australai 
pateikė staigmeną jau 
pačiose pirmose rungtynėse 
įveikę brazilus ir dramati
nėje kovoje įveikė vokiečius 
paskutinėse rungtynėse 
77:76, tai buvo vienintelės 
pergalės.

Moterų krepšinyje visos 
komandos buvo apylygio 
standarto, nors ir čia matėsi 
amerikiečių pranašumas, 
kurios ir laimėjo aukso me
dalius. Sidabras teko Pietų 
Korė j‘ai. o bronza kinietėms 
krepšininkėms. Bendrai 
standartas žymiai pakilo 
paskutinių metų bėgyje ir 
rusams jau nebeužteks virš 
dviejų metrų I. Semenovos 
ūgio, kuri ir nešė jų rinktinę 
per 15 metų...

TINKLINIS

Jei krepšinis jau seniai 
įsipilietino kaip populiarus 
sportas olimpijados progra
moje, tai tinklinio gimtadie
nį galėtume švęsti nuo 
Tokyo olimpijados. Tiesiog 
stebėtina, kiek žiūrovų su
traukdavo tinklinio varžy
bos ir kiek azarto jos sukėlė 
Los Angeles!!! Ir iš tikrųjų 
matėme nemažai dramatiš
kų ir daug jaudinančių, 
akrobatiškų tinklinio 
rungtynių momentų tiek 
vyrų, tiek ir moterų grupė
se. Vyrų grupėje nugalėto
jais tapo J.A. V-bių ir aukso 
medaliais pasipuošė. Finale 
jie atsirevanšavo brazilams, 
kurie turėjo pasitenkinti si
dabro, o italai bronzos me
daliais.

Moterų grupėje varžybų 
rezultatai susiklostė at
virkščiai ir kinie čiai atsire
vanšavo amerikonėms už 
pralaimėjimą pogrupyje, 
pasipuošė aukso medaliais, 
amerikietėms teko sidabro, 
o japonėms bronzos.

Stebėtinai daug žiūrovų 
sutraukdavo ir SUNKUMŲ 
KILNOJIMO pirmenybės, 
kur taip pat po pergalingų 
pratimų matėsi daug azarto 
u* visi žiūrovai atsistodavo, o 
nuo audringų ovacijų atro
dė, kad lutos išsikels į pa
dangę.,. Čia mes galime

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

_ » ■ cl _____ - Fhan* — Works: 449 63C? 19*5451 — tvMringOffico A Showroom at ——»

Kookwood Cemetery. .^ETUVIAi, ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 214 <

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų Kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? W % skini Mūsų Pasto- 
gvi.

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Tęsinys 

pasidžiaugti, nes australai 
iškovojo du brangius meda
lius. Pussunkaus svorio var
žybose Robert Kabbas 
iškėlė 342.5 kg. ir tapo 
apdovanotas sidabro meda
liu. Na o super sunkaus (virš 
110 kg.) svoryje Dean Lukin 
iškėlė net 412.5 kg. pasi
puošė aukso medaliu ir nors 
jo pagrindinis varžovas 
buvo amerikietis, žiūrovai 
sukėlė jam retai matomas 
ovacijas!!! Šis labai kuklaus 
būdo tvirtuolis prieš 20 
metų su tėvais emigravo iš 
Jugoslavijos ir Pietų Aus
tralijos pajūrio miestelyje 
Port Linkoln verčiasi labai 
pelninga žvejyba, tad jo ap
skaičiavimu tas aukso 
medalis jam kainavo apie 
pusę milijono dolerių, nes 
teko praleisti daug darbo 
laiko ir daug valandų trene- 
ruotis savo paties įruoštoje 
pašiūrėje. Nesistebėčiau, 
kad Port Linkolno miestelio 
pavadinimas bus pakeistas į. 
Port Lukin...

BOKSO varžybose ge
riausiai pasirodė amerikie
čiai, pelnę net 8 aukso me-

Kai tauta vergijoje
Atkelta iš 1 psl.

Tik nuolatinė kova paruoš 
tautą, atėjus palankiam mo
mentui, imtis pačių ryžtin
giausių priemonių atgauti 
laisvę. Kovojanti tauta pri
artina laisvę. Pažvelkime į 
savo neseną pareitį; Praeito 
šimtmečio pabaiga. Aplinkui 
vien tamsa,jokių perspekty
vų laisvei. Uždrausta spau
da. Tokiose sąlygose prasi
deda lietuvių tautinis judė
jimas. Carinė Rusija atsako 
represijomis. Neplatus buvo 
tautinės sąmonės žadintojų 
ratas. Koks jis silpnas ir 
gležnutis tačiau jų atkaklus 
darbas su bėgančiais metais 
vis labiau išjudino tautą. Ir 
jų darbo vaisiai mums vi
siems žinomi: tauta, pasi
naudojusi I pasaulinio karo 
suirute, griebėsi ginklo ir 
iškovojo laisvę. Bet kiekvie
na kova — tai aukos. Ir tada, 
ir dabar lietuvių tauta auko
josi ir aukojasi. Mes pergy
vename mūsų istorijos tra
gišką puslapį. Mūsų akivaiz
doje okupantai naikina tautą 
morališkai, naikina mūsų 
kultūrą. Jie stengiasi įdiegti 
savo papročius ir gyvenimo 
būdą, primeta *savo vergo
vinę santvarką. Kiek oku
pantai nusinešė gyvybių, 
kiek kančių iškentė didelė 
mūsų tautos dalis Sibire. Ši 
žala tautos gyvybės išlaiky
mui didžiulė. Ji nepasveria- 

dalius ir Italija, Pietų Ko
rėja bei Jugoslavija po 
vieną. Šiose pirmenybėse 
kai kurie teisėjų sprendimai 
buvo labai sunkiai suvirški
nami, turiu omenyje brisba- 
niečio Shane Knox rungty
nes prieš Ugandos Charles 
Lubulwa. Man australietis 
atrodė žymiai pranašesnis, 
švariau boksavosi, tačiau 
teisėjų sprendimas buvo C. 
Lubulwos naudai, kas labai 
apmaudžiai nuteikė Austra
lijos plunksnos svorio čem- 
pijoną. Dar liūdnesnis įvykis 
ištiko sydnejiškį Jeff Fe- 
nech, kai po jo dvikovos su 
juguslavu Redzep Redze- 
povski teisėjai jam užskaitė 
3:2 taškų persvarą, 
tačiau aukštesnės kolegijos 
teisėjai pergalę pripažino 
jugoslavui... Tokių liūdnų 
’’šposų” iki šiol dar neteko 
matyti. Čia galima tik 
spėlioti, kad tų valstybių, 
kurios boikotavo šią Olimpi- 
jadą pareigūnai bei teisėjai 
’’pasistengė” į šias gražias, 
draugiškas žaidynes įnešti 
nesantaikos ir ’’smalos”.

IMTYNIŲ pirmenybėse 
J.A. V-bės užsitarnavo 4 

ma ir neapskaičiuojama pi
nigais. O kas apskaičiuos 
mūsų kultūros nuostolius. 
Juk išbrauktos ištisos kar
tos iš kultūros kūrimo. 
Trūksta dvasinių vertybių, 
kurias jos^būtų sukūrę. Ši 
okupacija gali būti pražūtin
ga mūsų tautai. Ar mūsų 
nelaukia kazachų, mordvių 
bei kitų jau beveik išnaikin
tų tautų likimas? kas žino? 
Nekovojanti tauta ne tik dėl 
savo fizinio, bet ir dėl savo 
kultūrinio egzistavimo, gali 
greitai nutautėti ir ištirpti 
kitose tautose. Okupacija 
tęsiasi ir mes nežinome kada 
ji baigsis. Nesibaigia ir ko
va. Tik kovos priemonės 
kinta, jos prisitaiko prie 
pakitusių sąlygų. Tai sunki 
ir varginanti kova. Ji reika
lauja daug valios, energijos, 
pasišventimo, aukų. Pirmojo 
pokarinio dešimtmečio 
kovotojų beveik neliko: vie
ni žuvo, kiti nusilpo. Kovą 
tęsia jaunesnės kartos. Ilgas 
okupacijos laikas atrodantis 
be prošvaistės nesilpnina 
jaunesnės kartos laisvės 
siekimo. Nepaisant masinės 
bolševikų propagandos 
kvailinimo, šiai kartai laisvė 
ne miražas, ne abstrakti są
voka. Ji aiškiai suvokiama 
idėja. Tai žmogaus teisė: a) 
būti savo krašto šeimininku, 
B) laisvai pareikšti nuomonę 

aukso medalius, Rumunija - 
2, Jugoslavija - 2, Japonija - 
2 ir Pietų Korėja - 1.

IRKLAVIMO pirmany- 
bėse dominavo Rumunija ir 
pelnė net 5 aukso medalius. 
Po vieną tauriausios spalvos 
medalį teko Suomijai, Itali
jai, Naujai Zelandijai, Ang
lijai, Vokietijai, Kanadai ir 
du J.A. V-bių reprezentan
tams.

BAIDARIŲ pirmenybėse 
nepaprastai gerai pasirodė 
Naujosios Zealandijos re
prezentantai užsitarnavę 
net 4 aukso medalius. Spe
cialaus pagyrimo užsitarna
vo Ian Ferguson, kurio krū
tinė pasipuošė trim aukso 
medaliais. Po du aukso me
dalius pelnė Ruminijos, Ka
nados, Švedijos ir po vieną 
Jugoslavijos bei Vokietijos 
baidarininkai.

VANDENSVIEDŽIO 
aukso medalis teko jugos
lavams, sidabras - J.A.V., 
bronza vokiečiams.

DVIRAČIŲ pirmenybėse 
dominavo amerikiečiai, kas 
aiškiai įrodo, kad jie šiai 
Olimpijadai buvo rimtai 
pasiruošę ir iškovojo net 5 
aukso medalius, o Belgijai, 
Vokietijai, Italijai ir Aus
tralijai teko pasitenkinti tik 
po vieną aukso medalį. Aus
tralų neišgąsdino amerikie
čių naujai sumoderninti dvi
račiai, tad jų ketvertukas 
4.000 m. distanciją įveikė 
per 4 min. 25.99 sek. it pasi
puošė aukso medaliais: 
Dean Woods, Michael Tur- 
tur, Kevin Nichols ir Micha
el Granda. Šiuo atsiekimu 
didžiavosi visa Australija. 
Tai sportininkai, kurie be 
didesnės reklamos jau ne 
kartą aukštai iškėlė Austra
lijos spalvas, o 18 m. 
amžiaus D. Wood du kartus 
iškovojo pasaulio jaunių 
čempijono titulą, tad iš jo 
galima tikėtis dar daug 
gražių pergalių.

FUTBOLO pirmenybėse 
pranašiausiai pasirodė 

dėl savo šalies valdymo, c) 
laisvai skleisti savo idėjas, 
d) laisvai naudotis dvasiniais 
turtais ir juos kurti, e) nau
dotis savo darbo vaisiais, f) 
laisvai keliauti po savo 
kraštą ir išvažiuoti į kitas 
šalis.

Šias laisves gali įgyven
dinti tik laisva tauta, sukū
rusi savo valstybę. Okupuo
tame krašte žmonės negali 
naudotis tokiomis elemen
tariomis laisvėmis.

■
į
i
į 

Prancūzija finalinėse pir
menybėse įveikusi Braziliją 
2:0 (0:0), o bronzos medalis 
teko Jugoslavijai. Galima 
dar tik priminti, kad šiuo 
metu prancūzai yra išvystę 
labai aukšto standarto fut
bolo žaidimą ir šiuo metu 
jiems priklauso ir Europos 
nugalėtojų titulas. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad finalines rungtynes 
Holivood Bowl stadijone 
stebėjo virš 100.000 žiūrovų. 
Tas tik patvirtina, kad visi 
olimpiniai parengimai bei 
visos sporto šakos sutraukė 
nepaprastą susidomėjimą ir 
iki šiol negirdėtą žiūrovų 
skaičių.

ŠAUDYMO pirmenybėse 
pranašiausiai pasirodė ame
rikiečiai ir kiniečiai surinkę 
po 3 aukso medalius, Kana
dai teko 1, Prancūzijai - 1, 
Japonijai - 1, Anglijai - 1 ir 
Italijai - 1.

ŠAUDYMO IŠ LANKO 
varžybose vyrų grupėje lai
mėjo amerikietis, o moterų 
Pietų Korėja, tad ir tauriau
siomis spalvos medaliais jie 
pasidalino.

FECHTAVIMO pirmeny
bėse dominavo europiečiai, 
tik pats pirmas aukso me
dalis teko kinietei individu
alinėse moterų varžybose, 
arba tiksliau - dvikovose. 
Italijai teko 3 aukso meda
liai, Vokietijai - 2, Prancū
zijai - 2.

MODERNIOS PENKIA
KOVĖS individualinėse pir
menybėse (jojimas, fechta-, 
vimas, šaudymas, plaukimas 
ir bėgimas) auksas teko ita
lui Daniele Masala, kuris 
surinko 5469 taškus, sidab
ras - švedui Švente Rasmu- 
son, kuris atsiliko tik 13 
taškų, o bronza italui Clau
dio Massullio surinko 5406 
taškus.

Komadinėse varžybose 
auksas teko Italijai, sidabras 
J.A.V., bronza Prancūzijai.

Bus daugiau

Sąmoningą tautą sunku 
išlaikyti vergijoje, tai su
pranta kiekvienas okupan
tas. Didžiausią rūpestį jam 
kelia sąmoningiausia tautos 
dalis, nes ji greičiau per
pranta okupantų kėslus. To
dėl teroro smaigalį okupan
tai pirmiausia nukreipė į ak
tyviausią tautos dalį. Jie 
•griebėsi senų caro imperijos 

metodų — kalėjimų ir trė
mimų į Sibirą, tik juos iš
tobulino. Jau pirmaisiais 
imperijos egzistavimo me
tais bolševikai papildė caro 
imperijos prievartos arse
nalą savo naujoje — koncla- 
geriais. Daugiau negu dvi
dešimt metų veikę, jie pra
leido milijonus žmonių.

Jau pirmaisiais okupacijos 
metais į juos nugarmėjo ir 
mūsų tautos dalis.

Okupantai pasiekia savo 
tikslą, kai jie pavergia tau
tos dvasią. Akivaizdus tau
tos dvasinis atsparumas yra 
kalba. Ja labiau negu kitais 
tautiniais faktoriais, tauta 
išsiskiria iš kitų tautų tarpo.

bus daugiau
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Informacija
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 3 d. Geelongo 
Liet. Namuose įvyko choris
tų informacinis susirinki
mas. Jam pirmininkavo J. 
Gailius ir sekretoriavo L. 
Bungarda. Choro valdybos 
pir-kė p. Čerakavičienė kal
bėjo apie choro kasos per
davimą apylinės valdybai be 
jos žinios. Nei prieš, nei po 
kasos perdavimo valdyba 
nėra gavusi jokio paaiškini
mo. Susirinkimas pripažino 
choro kasos perėmimą 
neteisėtu, o tokį apyl. 
valdybos elgesį visų choris
tų užgavimu. Kadangi choro 
kasininkas p. Vaičekauskas į 
šį susirinkimą neatvyko, 
nutarta šaukti kitą susirin
kimą spalio 7 d., sekm., 6 
vai. Liet. Namuose. Susirin
kimo darbotvarkė: susirin
kimo atidarymas, prezidiu
mo kvietimas, praėjusio 
sus-mo protokolo skaitymas, 
mandatų komisijos rinki
mas, pirmininkės praneši
mas, kasininko pranešimas, 
rev. komisijos pranešimas, 
diskusijos dėl pranešimų, 
choro egzistencijos klausi
mas, choro turto patvarku- 
mas ir sus-mo uždarymas. 
Visiems choristams dalyva
vimas būtinas. Laiku nesu

sirinkus po pusės valandos 
bus šaukiamas susirinkimas 
iš naujo, kuris bus teisėtas ir 
jo nutarimai visiems priva
lomi.

P. Čerakavičienė

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: Algimanto P. Taškūno 
tekstas paskaitos, skaitytos 
APSA 1984 — 26th Annual 
Conference of AustraLasian 
Political Studies, Associa
tion, University of Melbour
ne, 27 August 1984 ’’Dissi- 
dehse in Lithuania”, 33 p.

Dovana Br. Naujokaitie- 
nės per kun. P. Vaserį ’’Ka
talikiškas katekizmas” (go- 
tinėm raidėm) su pridėjimu, 
trumpo suglaudimo nusida
vimų Švento Rašto seno ir 
naujo testamento ir kelių 
reikalingų maldų, išduotas 
per A. Schwark, kleboną 
Klaipėdoj, mieste Braus- 
berg 1883.

Aukojo bibliotekai $ 20 J. 
Černiauskas, $ 10 A. Grigai
tis. Knygų P. Bartaška, O. 
Petravičienė.

Savo geradariams dėkin
ga

Biblioteka

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE •
► 16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708 1414 J

► Rūgščio 22 d., šešt., 7.30 vai. _> . ■ ™ „ «
, Jaunimo Sąjungos Rugsėjo 29 d., sėst., 7 Vai. <

Madų spektaklis Spaudos balius
► Programoje BELYSSA! <
* <
" - --------- '■-----——-——---------------— <
* i

’ Skanus ir pigus valgis kiekvieną "
trečiadieni nuo 5.30 . iki 8 vai. ’

' ŠVEDIŠKAS STALAS -
‘ SMORGASBORD. Kains $ 3► <
► <

VI-sis Jaunimo
Kongresas

Vasario 16-sios gimnazijos 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventę - 
Vasario 16 buvo mokiniams 
paskelbtas konkursas. Skel
biama, kad konkurse daly
vavo ir australietė Mūsų 
Pastogės bendradarbė Dana 
Baltutytė, laimėjusi trečią 
premiją. * * *

Rugpiūčio mėn. Fed. etni
niams reik, ministeris Mrs. 
Susan Ryan paskelbė, kad 
švietimo reikalams Adelai
dės lietuviams paskirta $ 
1364.

šeštasis, sekantis, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas vyksta Australijoje!

Viešu, aiškiu pasisakymu Australijos lietuvių jaunimas 
paskelbė pasaulio lietuviams savo uždavinį ir savo norą:

LIETUVIAI NORIME MES LIKTI!

Jau veikia įvairių užduočių komisijos. Savaime su-

SEKMADIENIO SPEKTAKLIS
Kurį ruošia Jaunimo Kongreso Parengimų Ruošos Komisija įvyks rugsėjo 

30-tą, 2.30 vai. Melbourne Lietuvių Namuose.
Kviečiame visus ateiti pasigėrėti ir pasidžiaugti jaunimo talentais ir tuo 

pačiu paremti Jaunimo Kongresą.
Bilietų kaina tik $ 5, o pensininkams, bedarbiams, moksleiviams tik $ 3. Bi

lietus galima užsisakyti, po 6 valandos vakaro pas Laimą Rųbaitę, tel. 
861 5296 ir Petrą Kružą, tel. 417 3040. Bilietus taip pat galima gauti sekma
dieniais prie bažnyčios.

Laukiame!

Jūsų jaunimas.

prantama,kad šiuo metu pati aktyviausia yra Parengimų 
Ruošos Komisija. Telkiant lėšas, kurių reikia labai daug, 
bus ruošiami įvairūs parengimai: koncertai, ekskursijos, 
šokiai, žaidynės, rungtynės, koldūnai, šiukšlių ir vertybių 
(trash and treasure)) pardavinėjimai - sumanymų sąrašas 
yra begalinis. Planai, pasiūlymai yra surašyti sekantiems, 
trejiems metams ir rimtai einama prie jų vykdymo įjun
giant lietuvių kilmės jaunuolius į įvairiausius uždavinius 
ir darbus.

* * *

Pirmasis parengimas, pavadintas Sekmadienio Spek
takliu, įvyks Melbourne Lietuvių Namuose rugsėjo 30-tą, 
2.30 vai. po pietų. Aišku, kad po poietų, o ne iš ryto! Pa
rengimų Ruošos Komisija (sutrumpintai PRK) sako,kad 
spektaklis bus įrašomas į video juostą. Netgi ir publika 
bus įrašyta, taigi visi turėsime progos tapti video žvaigž
dėmis. Juoston bus įrašoma tam, kad šį nepaprastą pasi
rodymą galėtų pamatytai ir juo gėrėtis ir kitos mūsų

PRANEŠIMAS

Sydnejaus skautų Židinys 
spalio 6 d. organizuoja tra
dicinę Židinio išvyką 
ekskursiją į Bathurst apy
linkes. Išvykstama autobusu 
nuo Bankstowno Liet. Namų 
6.30 vai. ryto. Visais išvykos 
reikalais kreiptis pas p. B. 
Žalį tel. 703 101.

Klebonas bara parapijietį: 
— Didžiausi tavo priešai yra 
kortos, moterys ir alkoholis.

— Bet, klebone, — teisi
nasi parapijietis: — juk jūs 
pats mus mokote mylėti sa
vo priešus!

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. numery 
buvo paskelbta nuot
raukų iš jaunųjų dailininkių 
parodos Tautos Šventės 
proga Bankstowne. Gaila, 
kad nebuvo pažymėtas jų 
autorius Jonas Šarkauskas. 
Gerb. p. šarkauską ir suin
teresuotus maloniai atsipra
šome. Red.

bendruomenės. Pastatymas bus toks geras, puikus, gra
žus, malonus, talentingas, meniškas, kad jį parodyti tik 
melburniškiams būtų tiesiog didžiulė skriauda visiems 
kitiems Australijos lietuviams.

Tam kad išvengtumėm nusivylimo netilpdami salėn 
(turime tik 500 vietų), užsisakykime bilietus kiek galima 
anksčiau skambindami Melbourne telefonu Laimai Ru- 
baitei — 861 5296 arba Petrui Kružui 417 3040. Sekma
dieniais bilietus taip pat galima gauti prie lietuvių baž
nyčios. Susidarius didelėms grupėms kitose vietovėse 
pasistengsime išnuomuoti ekskursinius lėktuvus (charter

Įtinsią Pastogės

Rugsėjo 29 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube

Įėjimas $ 12 asmeniui

Spaudos baliaus bilietus platina ir stalų užsakymus priima: V. Augustina- 
vičius tel. 884272 (namų) arba 881862 (darbe), J. Mickienė tel. 7094846, A. 
Jablonskienė tel. 7094031, V. Kazokas tel 7098395 ir Liet. Klubas tel. 7081414.

Bilietus įsigyti ir vietas užsitikrinti iki rugsėjo 23 dienos.
Spaudos Baliuje: programa su scenos žvaigžde pagarsėjusia šokėja 

BELYSSA, karšta vakarienė, gera muzika ir šiltas visų pasibičiuliavimas.
DALYVAUKIME GAUSIAI!
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flights). Bilietų kaina yra pigesnė už grybus - po 5 do
lerius asmeniui, o pensininkams ir studentams (tai reiš
kia visiems besimokantiems) tik po tris.

* ♦ *
Visą korespondenciją Jaunimo Kongresui siųsti 4 

Robert St. Nth. Balwyn, Vic. 3104.

INFORMACIJOS KOMISIJA
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