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PLB Valdyboje
PIRMININKO VIZITAI

Šveicarijoje Kamantai 
lankė lietuvių šeimas Berno, 
Thun ir Ženevos miestuose. 
Berne buvo aplankytas bu
vęs ilgametis Šveicarijos LB 
Krašto Valdybos pirminin
kas Dr. A. Kušlys. Dabarti
nis Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Narcizas Prielaida su šeima 
gyvena Ženevoje. PLB pir
mininkas Vytautas Kaman- 
tas ir Šveicarijos LB pirmi
ninkas Narcizas Prielaida 
Ženevoje turėjo pasimaty
mus su Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus ir Jungtinių 
Tautų direktoriais, su ku
riais buvo ilgokai kalbėta 
apie žmogaus teisių pažeidi
mus okupuotoje Lietuvoje ir 
sovietų armijoje esančių lie
tuvių karių padėtį Afganis
tano kare tarp Sovietų Są
jungos ir afganistaniečių 
laisvės kovotojų. Vėliau tuo 
pačiu reikalu buvo ilgai aiš
kintasi ir tartasi su afganis
taniečių laisvės kovotojų 
atstovu, anksčiau buvusiu 
Afganistano vyriausybės 
ministeriu bei ambasadoriu
mi, kuris dabar gyvena Že
nevoje ir stengiasi pasauliui 
pristayti afganistaniečių 
laisvės kovas prieš sovietus.

Šveicarijos LB pirminin
kas Narcizas Prielaida daug 
dirba Lietuvos reikalus kel
damas Jungtinių Tautų 
įstaigose Ženevoje, jis talki
na B ATUNo organizajai 
(Baltų akcijai Jungtinėse 
Tautose), turi daug gerų pa
žinčių su spaudos atstovais 
Ženevoje, palaiko artimą 
ryšį su Lietuvių Informaci
jos Centro darbuotojais kun. 
Kazimieru Pugevičiumi bei 
Ginte Damušyte, ir įeina 
kaip Europos Narys į PLB 
Visuomeninių reikalų komi
siją. Šveicarijos lietuviai vi
sada pasižymėjo kaip darbš
tūs, solidarūs ir dosnūs tau
tiečiai visuose lietuviškuose 
reikaluose, palaikydami la
bai artimus ryšius su PLB 
Valdyba.

Grįžęs iš kelionės, PLB 
pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas pateikė išsamų raš
tišką pranešimą, pailius
truotą parvežtais dokumen
tais, visiems PLB Valdybos 
nariams ir bendradarbiams. 
Pažymėtina, kad PLB pir
mininkas Vytautas Kaman- 
tas ir vicepirmininkas Algi
mantas Gečys patys apsi
mokėjo visas savo kelionės 
automobiliais bei pragye- 
nimo išlaidas, skirtingais 
keliais keliaudami per Vo
kietiją, Austriją ir Šveicari
ją, tačiau abu susitikdami 
Augsburge, Europos lietu
viškųjų studijų savaitėje.

Po Europos kelionės PLB 
pirmininkas turėjo dalyvau
ti rugsėjo 1-2 dienomis Reli
giniame pasaulio lietuvių 
katalikų kongrese Toronte, 
Kanadoje; rugsėjo 14 d. 

naujo pasaulio lietuviams 
katalikams vyskupo Pau
liaus Antano Baltakio kon
sekracijos iškilniėse Port
land, Maine valstijoje; ir 
rugsėjo 22-23 dienomis Pa- 

■ šaulio, JAV ir Kanados LB 
bei Jaunimo sąjungų valdy
bų metinėje darbo konfe
rencijoje Dainavoje, prie 
Detroito. Spalio 5 dalyvaus 
trečiojo 100.000 dol. įmokė- 
jimo už Lituanistikos kated
rą Illinois universitetui iš
kilmėse Chicagoje, ir spalio 
13-14 bus Kanados LB Ta
rybos sesijoje Toronte. 
Lapkričio 3-4 dalyvaus JAV 
LB Tarybos sesijoje Hart
forde. Gruodžio mėnesį iš
vyks į Australijos Lietuvių 
Dienas ir Australijos LB 
Krašto Tarybos suvažiavi
mą, kuris prasidės gruodžio 
27 dieną Australijos sosti
nėje Canberroje.

Šiuo metu Lietuvių Bend
ruomenė veikia 19-je 
kraštų ir su jais visais PLB 
Valdybos nariai ir pirminin
kas turi palaikyti ne tik ko
respondentinį ryšį, bet as
menišką ryšį, a p
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NAMIE IR PASAULY
IŠ VLIKO VEIKLOS

VLIKO Seimas šaukiamas 
šiais metais gruodžio 1-2 d.d. 
Čikagoje. Seimo posėdžiai ir 
programa vyks Jaunimo 
•Centre. Šiuo Seimu užbai
giami 40-ji VLIKO sukaktu- 
viai metai. Iš toliau atvyku
sioms atstovams ir svečiams 
kambariai rezervuojami 
’’Chicago Midway Airport 
Inn” viešbutyje, netoli Mid
way aerodromo. Seimo 
Rengimo Komiteto pirmi
ninkas yra inž. Kazys Oželis, 
2533 W. 45th St., Chicago, 
IL 60632, tel (312) 254-7553. 
Papildoma informacija apie 
Seimą bus skelbiama vėliau.

Metų pabaigoje numatomi 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Centro Valdybos rinki
mai. Apie rinkimų eigą laiš
kais painformuoti visi S-gos 
.nariai. Dabartinė L.Z.S. 
Valdyba buvo labai aktyvi ir 
darbinga. Jai vadovavo žur
nalistas ir Mūsų Pastogės 
bendradarbis Jurgis . Janu- 
šaitis.

Australijos sostinė Canberra. Čia įvyks šių metų Lietuvių Dienos

CANBERRA — Australijos sostinė \J
1984 metų pabaigoje J 1
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SOSTINĖ!
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Hong-Kongo likimas per 
derybas su- Komunistine Ki
nija jau išspręstas ir Hong- 
Kongo administracija nuo 
1997 metų pereina Kinijos 
kontrolėn. Susitarime pažy
mėta, kad Kinija, perėmus 
Hong-Kong administraciją, 
dar 50 metų toleruos Hong- 
Kongo kapitalistinę sistemą. 
Iš patirties žinoma, kad ko
munistai jokių sutarčių ne
silaiko ir jų pažadai yra nie
kingi. Britų ir Kinijos kadai
se galiojęs susitarimas 
Hong-Kong miestą ir terito
riją kontroliuoti 100 metų 
1997 m. pasibaigia. Vietoj 
kad spręstų valstybių gal
vos, galėjo palikti pačiam 
Hong-Kongui ir jo gyvento
jams duoti plebiscito keliu 
apsispręsti, kam jie norėtų 
priklausyti. Matyt, kiniečiai 
su tuo nesutiko. Dabar visi 
Hong-Kong biznieriai sten- ' 
giasi perorganizuoti savo 
įmones ir jas pervesti vaka- 
rietiškon sferon. Atmintina, 
kad iki šiol Hong-Kongas 
buvo vakarietiško kapitalo 
pagrindinis centras Toli
muose Rytuose.

♦**
Pastaruoju metu pagyvė

jo karo veiksmai tarp Irano 
ir Irako. Irano vadovybė iš
vystė svarbių frontuose 
prasilaužimų, bet nepasiekė 
norimų rezultatų. Irakas at
silaikė, bet bijomasi, kad 
Iranas ruošiasi naujai ofen- 
syvai.

Vatikanas rengia visus 
formalumus užmegsti diplo
matinius santykius su Izra
eliu. Vatikanas turi diplo
matinius ryšius su 107 vals
tybėm. Neseniai USA suda
rė diplomatinius ryšius su 
Vatikanu po 116 metų per
traukos.

Šios dienos komunistinė 
Kinija pasiryžusi pravesti 
socialinių reformų neatsi
žvelgiant marksistinės sis
temos. Tuo siekiama našes
nės ūkinės produkcijos.

Amerikos prezidentinėje 
kampanijoje iškilo aštrus 
religinis klausimas, kur reli
giškai daroma išvada, kad 
pasaulio pabaiga jau ne už 
kalnų. Savo kalboje prez.

Reaganas pabrėžė, kad tokia 
išvada iškyla tik tokiems, 
kurie nemoka skaityti bibli
jos.

PABĖGO AUKŠTI 
PAREIGŪNAI

Vakarus pasiekusiomis 
žiniomis, du Afganistano 
vyriausybės • kariuomenės 
generolai ir keturi aukšti 
valdžios pareigūnai neseniai 
iš Kabulo pabėgo į Pakista
ną. Keturi pabėgusieji pa
reigūnai yra užsienio reikalų 
ministerijos valdininkai, jų 
tarpe pasų ir vizų skyriaus 
vedėjas. Pabėgėliai papasa
kojo žurnalistams apie ne
pakenčiamas gyvenimo ir. 
darbo sąlygas sovietų oku
puotame Afganistane, nu
rodė, kad afganų valdžia yra 
bejėgė savame krašte, kad 
visus reikalus tiek karinėje, 
tiek civilinėje plotmėje Af- 
ganistene tvarko sovietų 
okupacinė kariuomenė.

ŠIS MŪSŲ PASTOGĖS 
NUMERIS SKIRIAMAS 

CANBERRAI
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Sveika iniciatyva
panašių bent Australijoje 
neturime, kurie drįstų viešai 
kalbėti Lietuvos ar pabal- Atsišaukimas

Po maždaug dvidešimt 
ketvertų metų Australijos 
Lietuvių Dienos išslydo iš 
didžiųjų lietuvių kolonijų — 
Sydnejaus, Adelaidės, Mel
bourne — monopolio ir pa
našios apimties Austr. Lie
tuvių Dienas išdrįso su
rengti ir pravesti Canberros 
lietuviai. Tai, palyginamai, 
kolonija su ribotomis gali
mybėmis: čia esą lietuvių iki 
300, pats miestas, nors ir 
Australijos sostinė, nėra 
didmiestis. Vis tik Canber
ros lietuvių ryžtas ir entu
ziazmas įveikė visokias kliū
tis - šių metų Australijos 
Liet. Dienos neatšaukiamai 
įvyks Canberroje!

Stebėtinai keista mūsų 
labai ribota pažiūra, kad 
mažos lietuvių kolonijos ne
pajėgiančios suruošti Austr. 
Liet. Dienų. Tokią pažiūrą 
seniai reikėjo atmesti jau 
vien tuo pretekstu, kad ma
žose liet, kolonijose lietuvy
bė greičiau merdi, negu di
delėse, todėl jų atgaivinimui 
reikalingi didesnio masto 
lietuviški parengimai. Gal
būt po Canberros Lietuvių 
Dienų netektų nustebti, kad 
gali Austr. Lietuvių Dienos 
būti surengtos Brisbanėje, 
Hobarte, Perthe jau nekal
bant apie Geelongą, New
castle ar kitokias vietoves.

1960 metais pra dė
tos Australijos liet. Dienos 
yra ne vien tik pasirodyti ką 
mes galime, bet, kaip paaiš-

vybę ir mažesnėse kolonijo
se. Lengva teisintis - tegu 
atvyksta mažieji į didžiuo
sius centrus. Aišku, kad gali 
atvykti ir atvykdavo, tačiau 
visai kas kita, kai didieji pa
rengimai jų vietovėj suren
giami, svarbiausia įkinkius į 
paruošos darbus visus vieti
nius.

Latviai šitą tautinio są
moningumo idėją daug 
anksčiau suprato ir išnau
dojo. Jie rengia kasmet savo 
metines Latvių Kultūros 
Dienas, kas panašu į Aus
tralijos Liet. Dienas, bei vis 
skirtingoje vietoje neatsi
žvelgiant, ar tokioje koloni
joje yra daug latvių, ar tik 
saujelė. Tai gal vienas iš tų 
akstinų, kas latvius bran
dina tautiškai, ir nenuosta
bu, kad latviai gausiai daly
vauja pasauliniuose latvių 
renginiuose, įvairiose kultū
rinėse ir politinėse pabal- 
tiečių konferencijose daž
niausiai vyrauja latviai ir 1.1. 
Iš tiesų, atrodo, latviai ne
klausia, ar vienoks bei ki
toks parengimas pasiteisins 
finansiškai. Matyt, jiems 
rūpi tiesioginis uždavinys - 
palaikyti savųjų tarpe tauti
nį sąmoningumą. Ir gal dėl 
to latvių jaunojoje kartoje 
netrūksta jaunų sąmoningų 
latvių intelektualų, kurie 
pasigėrėtinai kalba už 
Latvijos ar Pabaltijo intere
sus, daugely sričių net va
dovauja bendruose pabal-

kėjo per eilę metų, jos turi 
dar ir kitą misiją - per jas 
gaivinti ir stiprinti lietuvybę 
šiame kontinente.

Iki šiolei per Lietuvių 
Dienas siekėme didelių fan
farų, net konkurencijos - 
kuri iš didžiųjų liet, kolonijų 
surengs Liet. Dienas iškil
mingiau, turiningiau ar pel
ningiau, bet gal per tat apsi
lenkėme su pagrindine L.D. 
misija - kelti ir žadinti lietu-

tiečių sąjūdžiuose. Deja, iš 
lietuvių jaunosios kartos

tiečių reikalais. Laimei, lat
viai tokių turi!

Gal netiktų daryti išvadų, 
kad tai latvių kasmetinių 
Kultūros Dienų įtaka jas 
rengiant vis kitoje vietoje. 
Gal jie moka visai kitaip pa
lenkti savo jaunimą, bet kur 
nors yra tasai akstinas, ku
ris paskatina jų jaunuosius 
galvoti ir gyventi latviška 
mintimi.

Kalba apie latvius tebuvo 
tik maža iliustracija Mes 
galėtume pasireikšti daug 
įspūdingiau ir efektyviau, 
juo labiau, kad ir mūsų isto
rija daug turtingesnė, šimt
mečiams lėmusi visą rytų 
Europą.

Todėl ir sveikintina can- 
beriškių lietuvių iniciatyva 
surengti Australijos Lietu
vių Dienas Canberroje. Gal 
čia ir nereikėtų jokių įrody
mų, kiek kas pajėgia. Už
tektų tik fakto, kad atsiran
da entuziastingų iniciatorių 
ypač iš jaunųjų, kurie užsi
moja surengti ką nors mo
numentalaus. O kad tuo 
pertraukta iš seno pripažin
ta didžiųjų liet, kolonijų 
grandinė, gali būti naudinga 
visiems Australijos lietu
viams.

Australijos Liet. Dienų 
pasisekimas priklauso ne 
vien tik nuo pačių rengėjų, 
bet juo labiau nuo pačių jose 
dalyvių. Kuo gausiau daly
vausime, -tuo ir pačios Liet. 
Dienos bus sėkmingesnės 
nežiūrint, kur jos būtų ren-
giamos.

(v.kj

VĖL NAUJAS KAPAS

Pertho lietuviai vėl ne
teko vieno nario: negrįžta
mai išvyko į anapus Aleksas 
Višintas, 64 m. amžiaus, ki
lęs nuo Utenos. Australijoje 
darbavosi kaip virėjas. Pas

Nuoširdžiai skausme užjaučiame mūsų mielą

Antaną Kramilių 
jo brangiam tėveliui Lietuvoje mirus.

Dainos choras

taraisiais metais jo silpnoka 
sveikata sparčiai pradėjo 
irti. Prieš keletą metų nusi
pirko namą ir išsikvietė ses
erį iš Lietuvos negaluojančio 
brolio priežiūrai, bet spalio 3 
d. mirė savo namuose. Pa
laidotas spalio 9 d. vadovau
jant kun. T. Tomich. Nors 
a.a. Aleksas lietuviškame 
gyvenime mažai reiškėsi, 
bet pagal išgales vis pasiro
dydavo. Į amžino poilsio 
vietą jį palydėjo gerokas 
būrelis tautiečių. Ilsėkis, 
Aleksai, toli nuo savo tėvų 
kapų.

Pertiškis

VLADUI MINIOTUI
mirus, jo žmonai Onai, vaikams Karoliui, Romui ir 
Angelei su šeimomis ir visiems artimiesiems reiškiu gilią 
užuojautą.

Viktoras Jaras

A.A.
ANTANUI SKĖRIUI 

nuoširdžiam GLSK Vyčio rėmėjui mirus, gilią užuojautą 
reiškiame jo dukrai Irenai, Neringai, Anthony, Reg ir p. 
R. Skėrienei.

G.L.S.K. Vyčio Valdyba
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Rytų

Į SYDNEJAUS IR KITŲ VIETOVIŲ 
LIETUVIUS SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO 

REIKALU f - ,

Sydnejaus Lietuvių Klubo narių metiniame susirinki
me rugsėjo 23 d., nutarta rinkti pasižadėjimus beprocen- 
tinėmis paskoloms $ 150.000 sumai.

Lietuvių Klubo Valdyba ir Paskolų Vajaus Komitetas 
kreipiasi į Jus kviesdami prisidėti prie šio paskolų va
jaus.

Klubui skubiai reikalinga Jūsų parama. Nuo Jūsų pa
reina šių LIETUVIŲ NAMŲ - LIETUVYBĖS CENTRO 
egzistavimas Sydnejuje. Atlikime savo lietuvišką pa
reigą. Duokime kiekvienas kiek galime. Nežiūrėkime ar 
mūsų kaimynas ir draugas jau davė ar ne??? Nelaukime, 
kad iš mūsų prašytų, bet patys atneškime ir pasiūlykime. 
Esame bendra lietuviška šeima, ateikime į ^pagalbą 
vienas kitam. Tai nėra išmaldos prašymas, bet tąi prašy
mas pagalbos jr paskolos. j ;

Surinkus šias beprocentines paskolas, savo įsiskolini
mų nepadidinsime, bet tik pakeisime banko paskolas (už 
kurias mokame procentus) beprocentinėmis, paskolomis 
iš savo tautiečių. Tai reiškia - skolos nepadidės, procentų 
mokėjimai sumažės ir vėl turėsime progą atsistoti ant 
tvirtų pagrindų.

Jūsų paskolos yra saugios. Jos garantuojamos nekil
nojamu turtu, kurio vertė šiuo metu viršija 1.5 milijono 
dolerių. Mūsų turimas turtas padengia įsiskolinimus 
daugiau negu trigubai.

TEBŪNIE SPALIO IR LAPKRIČIO MĖNESIAI - 
MŪSŲ TAUTINIO SUSIPRATIMO MĖNESIAI MŪSŲ 
VAJAUS TIKSLUI ATSIEKTI.

Pasižadėjimus ar paskolas prašome siųsti 
LTIHUANIAN CLUB LTD. P.O. BOX 205, 
BANKSTOWN, N.S.W. 2200, arba skambinkite telefonu 
708 1414, ar kreipkitės į bet kurį klubo valdybos ar 
vajaus komiteto narį.

Pasirašė:
Prel. P. Butkus, MBE, — Sydnejaus lietuvių 

kapelionas.
Dr. A. Mauragis — ALB Sydnejaus Apylinkės Valdy

bos pirmininkas.
A. Migus — buvęs Lietuvių Klubo pirmininkas.
Kristina Cox — Sydnejaus Jaunimo Sąjungos Valdybos 

pirmininkė. t, ... -r„.- .s
B. Barkus — Akademikų Skautų-čių vardu.
J. Karpavičius — Sporto Klubo ’’Kovo” Valdybos pir

mininkas.
I. Zakarauskienė — tautinių šokių grupės ’’Sūkurio” 

vardu.
Marina Cox — ’’Aušros” tunto tuntininkė.
V. Kabailienė — Syd. Lietuvių Moterų Soc. Globos 

D-jos pirmininkė.
V. Patašius - L.B. Spaudos Sąjungos Valdybos pirini- 

ninkas.
V. Kazokas — ’’Mūsų Pastogės” Redaktorius.
A. Kramilius — "Dainos” choro vardu.
Dr. I. Venclovas — Žmogaus Teisėms Ginti Komiteto

A. Laukaitis — žurnalistas. '
B. Žalys — Skautų ’’Židinio” Tėvūnas.
Dr. B. Vingilis — Tautos Fondo Atstovybės vardu.
O. Osinienė — Sydnejaus Lietuvių Pensininkų vardu.
Dr. G. Kazokienė — Gydytojų Draugijos vardu.
S. Pačėsa — Sydnejaus Šaulių Kuopos vardu.
A. Skirka — L.K.V.S. ’’Ramovės” pirmininkas.
A. Janavičienė — Syd. Lituanistinių Kursų vedėja.
J. Maksvytis — ’’Atžalos” Teatro vardu.
A. Vinevičius — Syd. Katalikų Kultūros D-jos vardu.
E. Lašaitis — Sydnejaus Ateitininkų vardu.
J. Lašaitienė — Parapijos Savaitgalio Mokyklos vedėja
V. Juška — Syd. Radio valandėlės vardu.

A. Dudaitis — paskolų Vajaus Komiteto pirmininkas 
V. Bukevičius - sekretorius

Vokietija
Tuoj po karo Vokietija 

buvo padalinta į dvi dalis - 
viena Vakarų sferoje, kita 
Rytų. Vakarų Vokietija tuoj 
atsigavo po karo suirutės ir 
šiandie išaugo į dominuo
jančią pasaulinę ekonominę 
galybę, su kuria skaitosi vi
sas pasaulis. Tuo tarpu ne
žiūrint visų pastangų ir eko
nominio pajėgumo Rytų Vo
kietija paliko Kremliaus še
šėlyje. Jau seniai abi Vokie
tijos puoselėja mintį dėti 
pastangų susivienyti, nes

buvo numatęs pasimatymą 
ir susitikimą Bonnoje (Vak. 
Vokietijoje) betarpiškai rei
kalus aiškintis, bet staiga 
Kremlius tam pastojo kelią 
ir Rytų Vokietijos lyderis 
sutartus susitikimus atšau
kė. Rytų Vokietija, iki šiolei 
laikyta tarp visų sovietinių 
satelitų pavyzdžiu dėl savo 
ištikimybės Kremliaus nu
statytai rytietiškai politikai, 
pastaruoju metu buvo skau
džiai sovietinės spaudos 
puolama, kaip socialistinių

idėjų išdavikė, siekianti 
susivienijimo su Vak. 
Vokietija ir tuo pačiu atsire- 
vanšavimo dėl pralaimėto 
pastarojo karo. Kremliaus 
spaudžiamas visus numaty
tus pasimatymus su Vak. 
Vokietijos vadais ir vizitą 
atšaukė. Ar ilgai Hoeneken 
po tokios Kremliaus atakos 
išsilaikys Rytų Vokietijoje, 
sunku atspėti, bet faktas, 
kad vienas Maskvos patiki
miausių pastatytas šešėlyje 
ir įtariamas, jau labai daug 
pasako.
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CHORO ’’LITUANIA” SUKAKTIS
B. Straukas

gyventi, neturėjome teisės įtraukiamos ir dvi B. Bud- 
riūno kantatos: ’Tėviškės 
Namai " ir ’’Šviesos Keliu”.

Per pirmuosius dvidešimt 
metų choras dalyvavo visose 
Lietuvių Dienose, etniniuo-

Nuostabia sparta bėga 
laikas su savimi nusinešda- pasirinkti, kad ir papras- 
mas mūsų svajones ir viltis, čiausią darbą. Vien močiutė 
planus ir darbus,.o kartu ir Viltis dar laikė mūsų galvas' 
mus pačius. Išlieka tik mūsų virš vandens. Ir šiose aplin- 
buvimo pėdsakai, atlikti kybėse, to paties V. Šim- 
darbai. kaus gundomi užsimanėm se meno festivaliuose, ruošė

Štai čia pat mūsų akivaiz- dainuoti. Buvo sudarytas 
j—l__ j------------------- • vyrų choras, kuris kartą sa- nesuskaičiuojamus kartus

darbai.
kasmetinius koncertus, ir

doje kūrėsi bendruomenė su vyrų choras, kuris kartą sa- nesuskaičiuojamus kartus
visais savo padaliniais ir in-: vaitėje rinkosi į Šv. Juozapo dainavo įvairiuose minėji-
stitucijom, vyko didelis bažnytėlės priestatą repeti- muose bei parengimuose,
kūrybinis darbas. Visa tai cijom. Choras palengva darė Galvodamas apie choro atei-kūrybinis darbas. Visa tai 
buvo prasminga. Ir tai, kas 
buvo padaryta prieš kelis 
dešimtmečius, išliko iki da
bar. Anais geraisiais, entu
ziazmo pilnais laikais buvo 
suorganizuota -Adelaidės 
lietuvių choras, vėliau pasi
vadinęs Lituania vardu, o 
šiandien pasiruošęs iškil
mingai paminėti savo 
veiluos trisdešimt penkių 
metų sukaktį. Šia proga 
verta atsigręžti į praeitį, 
Krisiminti laiką ir aplinky- 

es, kuriose choras buvo 
pašauktas gyvenimam

Pagal senas Adelaidės 
lietuvių "kronikas”, šiame 
mieste pirmą kartą nu
skambėjo lietuviška daina 
1948 m., kai mūsų tautietis 
M. Pareigis subūręs kelioli
ka vyrų išmokė juos padai
nuoti keletą lietuviškų dai
nų. Tačiau 1949 m. atšventę 
Vasario 16 d. minėjimą ir čia 
padainavę kelias dainas, šis 
pionierių chorelis išsiskirs
tė.

Tų pačių metų balandžio 
gale iš Neapolio uosto į Aus
traliją išplaukė laivas 
Oxfordshire, kurio yščiose 
buvo prisiglaudę ir šimtinė 
lietuvių. Kol pasiekėme 
Indijos vandenyną, atėjo ir 
gegužės mėnuo. Kelionė 
buvo ilga, laiko turėjome 
daug. Kažkas pasiūlė susi
rinkti gegužinėm pamaldom. 
Gavę iš laivo vadovybės tin
kamas patalpas, kas vakaras 
tris savaites susirinkę mels
davomės ir giedodavome 
’Tarp verkiančių marių” ir 
kitas giesmes. Nuo pat ke
lionės pradžios mūsų tarpe 
maišėsi .apyjaunis vyras, 
kuris kaip ir mes visi nuobo
džiavo denyje, ateidavo į 
gegužines pamaldas ir čia 
mįslingai dairės savo de- 
Snčiomis akimis. Tai buvo 

etuvoj gerai žinomas 
chorvedis Vaclovas Šimkus. 
Tššnipinėjęs” giedorius, jis 
ėmė juos pavieniui kalbinti, 
siūlydamas pasimokyti dai
nų. Juk netrukus išlipsime į 
krantą ir neturėsime kuo

pažangą. Turėjo paruošęs tį dirigentas V. Šimkus ban- 
kuklų dainų repertuarą ir dė prisiauginti sau pagelbi- 

--- j--*— ninką. Jaunamchoristui V.
Straukui buvo sudarytos 
sąlygos chorui padiriguoti. 
Dėl užsiangažavimo studijo
se, šis planas nebuvo reali
zuotas.

Atėjo kritiškieji metai. 
1970 m. dirigentas V. Šim-’ 
kus išsikėlė į Canberrą, ne
palikęs chorui įpėdinio. Šioj 
padėty susigaudę patys 
choristai, nutarę nesusilik- 
viduoti, bet susirasti naują 
dirigentą. Chorui vadovauti 
buvo pakviesta nuolatinė 
choro talkininkė solistė Ge
novaitė Vasiliauskienė. To
kiu būdu darbas be jokių su
trikimų buvo tęsiamas 
toliau. Repertuaras buvo 
papildytas naujom dainom. 
Choras dalyvavo Dainų 
Šventėse, dainavo savai ir 
australų publikai. Dėl šei
mos nelaimių choro vadovei 
teko iš pareigų laikinai pasi
traukti. I jos vietą chorui 
vadovauti atėjo jauna muzi
kos studentė Rasa Kubiliū- 
tė. Ši kukli mergina nedrą
siai pradėjusi neįprastą dar
bą, greit su juo apsiprato ir 
sėkmingai chorą tempė per 
visas kliūtis be didesnių su
trikimų. Pravedė metinį 
koncertą, nusivežė chorą į 
Dainų Šventę. Melbourne ir 
kai G. Vasiliauskienė grįžo, 
perleido jai chorą, kaip gerai 
išsilaikiusį meninį vienetą.

Daugiau kaip dešimt metų 
choras išsilaikė pastovioj 
vadovybėj. Per tą laiką re
pertuaras nuolat papildomas 

;ir praturtinamas. Sąžiningai’

vienur kitur ėmė rodytis. 
Pirmasis pasirodymas buvo 
Tautos šventės minėjime. 
Bet vėliau choras dainavo 
įvairiomis progomis saviem 
ir svetimiem.
.1950 m. buvo į chorą 

įjungtas būrys moterų ir. 
choras tapo mišrus. Buvo iš
plėstas repertuaras, į jį 
įjungiant ir religinių kūri
nių. Šv. Ksavero katedroj 
buvo surengtas įspūdingas 
religinės muzikos koncertas, 
kuris praėjo su dideliu pasi
sekimu, sužadinęs chorve
džio ir choristų pasitikėjimą 
savo jėgomis. Choro popu
liarumas didėjo.

1951 m. Australia Hall 
choras suruošė grandiozinį 
koncertą, į kurį įsijungė so
listė G. Vasiliauskienė ir 
smuikininkas P. Matiukas. 
Koncertas praėjo gražiai ir 
įspūdingai ir australų spau
doje buvo gerai įvertintas. 
Netrukus choras buvo ”įpi- 
lietintas” pakrikštijus jį 
.Lituania vardu.

Kaip tik tuo metu prasi
dėjo materialinio įsikūrimo 
vargai. Pirkom sklypus, 
statėm garažus ir namelius. 
Pasikabinę ant medžio šakos 
liktarną dažnai iki išnaktų, 
gaminomės plytas: ir dirbom 
kitus neįprastus statybos 
darbus. Dainai mažai beliko 
laiko ir energijos. Choras 
pastebimai silpo ir vėl per
siorganizavo į vyrų chorą. 
Bet ir vyrų choras ėmė nykti 
ir grėsė susilikvidavimas. 
Anot V. Šimkaus buvo likęs 
tik vienas ištikimas choris
tas su kuriuo chorvedis są
žiningai kas savaitė repe
tuodavęs, tikėdamasis ge
resnių dienų ir choristų są
žinės atbudimo. Taigi choras 
nebuvo nutraukęs savo eg
zistencijos. Lūkesčiai ėmė 
pildytis. Palengva pradėjo 
grįžti dainininkai. Netrukus 
vėl susiformavo pajėgus vy
rų choras. 1957 m. prisijun
gus moterims vėl sudaromas 

pasirodyti prieš vietinius mišrus choras. Nuo tada 
žmones. Chorvedžiui pasi
sekė suburti kelioliką vyrų, 
su kuriais pradėjo repetici
jas labai žemoj ir triukšmin
goj patalpoj. Turėjom rėkti 
visa • gerkle, kad girdėtu- 
mėm savo balsą, nes apačioj 
ūžė didžiulis laivo straigtas 
drebindamas ir kurtindamas 
mūsų mažą patalpą. Bet vis- 
tiek išmokome kelias dainas. 
Ir kai mus iš laivo išlaipino ir 
įkurdino Voodside, čia kino 
salėje netrukus buvo su
ruoštas emigrantų koncer
tas. V. Šimkaus vadovauja
mas vyrų choras šiame kon
certe padainavo tris ar ke
turias dainas, jų tarpe ir 
’’Karvelėli, tu pilkasis”. Solo 
partiją išpildė E. Rūkštelie- 
nė.

Tačiau iš Woodside sto
vyklos greitai mus visus iš
barstė po visus pasviečius. 
Tapome paskutiniais 
pastumdėliais, juodadar
biais. Neturėjome kur apsi-

prasideda tikrasis choro re
nesansas. Jame dainuoja 
virš 60 dainininkų. Į ir taip 
jau gana platų repertuarą

Adelaidės choras Lituania

Komplikuotas gyvenimas
Jau atsibodo tie patiekalai kiniečių, 

skanėstai visokie japonų, malajiečių. 
Todėl ir nutariau šiai vakarienei 
išvirti paprastą lietuvišką bulvienę.

Pabėrus bulves ant paruošiamojo stalo, 
apsižiūrėjau, kad ne visos jos apvalios. 
0 jų skutimas šiais laikais taip komplikuotas, 
vienoks juk peilis pailgai, kitoks —kampuotai. < ; 
Be to, dar svori nustatyti reikia tikslų, 4 '*■ .
tai apsieiti negalėjau be svarstyklių 
bei mašinėlės apskaičiavimo. — Iš peilių spintos 
aš pagaliau išsiėmiau: D - antrą, šeštą - F ir X - devintą.

Paruošus bulves, atsiridenau svogūnus. 
Didesnio man galvosūkio dėl to nebuvo, 
nes pasitaikė jie šįkart gražiai vienodi. 
Ilgiau užtruko, kol išsirinkau tą Tikrą puodą 
(kompiuterio pagalbos nereikėjo).
Vandens įpyliau su, tiksliausiai apskaičiuotu, ąsotėliu, 
gi automatas įpietė pats žiupsnį druskos.
Žnypleles atitinkamas susiradau — įdėt petruškai.

Pipirų prietaisas ir vėl jau užsikimšęs, 
stipriai jam šonus patrankiau, labai įniršus. 
Iškrito vienas, antras — kad pabiro! 
Net bulvienėlė jau juoda nuo tų pipirų. 
Neišgraibysi jų be samčio elektrinio, 
o kur jis? Na, kompiuteris tikriausiai žino...

Čia mintys ėmė man į šalį ir nukrypo: 
virtuvėje tiek elektroniškų, naujų dabar dalykų, 
kad kartais nežinai, ar šeimininkė verda pietus, 
ar ruošias leisti į erdves raketas.

Julija
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AUSTRALUOS
LIETUVIAI DOMISI 

"ELTA”

GINTAUTAS KAMINS
KAS iš Australijos reiškia 
padėką už ELTOS biulete
nio anglų k. siuntinėjimą. Jis 
dažnai cituoja ištraukas iš 
ELTOS savo laiškuose 
redaktoriams, parlamento 
nariams, ir supažindina su 
biuleteniu savo bendradar
bius Australijos vyriausy-

; buvo pasiruošta ir dalyvauta 
visose Dainų Šventėse. Ne
skaitant dažnų užsiangaža
vimų vietos bendruomenėje, 
prieš keletą metų choras 
buvo nuvykęs pasižmonėti ir 
malonus ir ilgai atmintinas 
pasisvečiavimas.

Artėjant 35 metų sukak
čiai choras Lituania tebėra 
padainuoti Tasmanijos lie
tuviams. Tai buvo tikrai

bės ministerijoje^ ’’Gal vie
nas asmuo negal daug nu
veikti prieš sovietinę disin- 
formaciją, bet aš nenustosiu 
bandęs”, pabrėžia Kamins
kas. Savo anglišką laišką jis 
baigia šiuo lietuvišku saki
niu: ’’Tikiu, kad vieną dieną 
Lietuva vėl bus nepriklau
soma!”

(ELTA)

f*“

l «

»"»
B

pajėgus ir visu rūpestintu- 
mu ruošiasi Lietuvių Die
noms. 0 čia pat ir metinis - 
jubiliejinis koncertas. Rū- 
jestį kelia choristų priėaug- ■ 
io stoka. Jaunimo pasi- 
inksminimuose jaunuoliai 
puikiausia padainuoja lietu
viškas dainas ir dainuoja su 
noru ir entuziazmu. Bet į 
chorą prisikalbinti nepasi
seka. Šiuo metu sumažėjęs 
vyrų skaičius. Bet balsingų 
ir dar geroj sveikatoj esan
čių vyrų sunku į chorą prisi
vilioti.

Choras, kaip skaitlingas 
vienetas, turi nemaža eko
nominių rūpesčių. Reikia 
paruošti gaidas, suorgani
zuoti lėšas parengimams ir 
kelionėms. Išlaidos kartais 
siekia kelis tūkstančius do
lerių. Kad sutelkus tokias 
stambias sumas reikia ap
sukraus choro administra
toriaus. Laimė, choras 
Lituania turėjo kelis, bet vis 
gerus administratorius. Ka
sa niekuomet nebuvo tuščia. 
Pirmuoju administratorium 
iki 1963 m. buvo L. Gerulai
tis, nuo 1963 iki 1971 ir nuo 
1974 iki 1981 m. J. Lapšys, 
nuo 1971 iki 1974 m. J. Moc- 
kūnas ir nuo 1981 m. A. Še
rdis.

Švęsdami šią neeilinę su
kaktį, turime neužmiršti, 
kad tai ilgas laiko tarpas, 
pareikalavęs iš vadovų ir 
atskirų choristų daug darbo, 
pasišventimo ir net aukos, 
kad lietuviška daina išliktų 
išeivijos skersvėjų sūku
riuose. Be lietuviškos dainos 
visi mūsų minėjimai ir šven
tės prarastų savo iškilmin
gumą, o dalinai ir prasmę. 
Todėl bent šia proga paro
dykime dėkingumą savo 
chorui ir jo vadovei už lietu
viškos dainos džiaugsmą,“ 
kurį teikė 35 metus.
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Namie ir svetur Katras iš jų?
MELBOUBJtE

SOCIALINĖS GLOBOS 
MOTERYS - DARBŲ IR 
KULTŪROS

DERINTOJOS

Spalio 14 d., sekmadienį, 
Melbourne Soc. Globos 
D-jos Valdyba su jos nenu
ilstama pirmininke, visuo
menininke ir visokiausių 
darbų rėmėja ir skatintoja 
Jonė Žalkauskiene, suruošė 
Melbourne Lietuvių Na
muose kultūrinę popietę.

Į popietę pakviestos ne tik 
visos narės, bet ir prijau
čiančios; visos su antromis 
Eusėmis. Gaila, susirinkusių 

Orys nebuvo gausus, apie 
50. Sunku būna surasti po- 
Kietei tinkamą datą, kad ne- 

ūtų pas ką kokio nors pri
vataus parengimo, kuris vi
sada sutraukia gana skait
lingą grupelę. O juk mūsų 
bendruomenėje visada 
mažiau ar daugiau tie patys 
visur dalyvauja.

Pirmininkė pasveikino 
susirinkusius ir pristatė 
Sabiną Bitienę - Baltruko
nytę, kuri buvo pakviesta 
parodyti neseniai Vilniuje 
padarytų nuotraukų - skaid
rių.

Malonu buvo pamatyti 
pažįstamas ir nepažįstamas 
Vilniaus vietoves, restaura
cijos darbus, kuriems, kaip 
Sabina paaiškino, trūksta 
medžiagos ir todėl ilgai 
trunka nužymėtus darbus 
užbaigti. Matėsi daug apše
pusių namų, sienų su iškri
tusiais tinko gabalais. Matė
me ir senus įspūdingus ir 
prisimintinus pastatus. Gilų 
įspūdį sukėlė Vilniaus ka

NE VISKAS BLOGAI
Aleksandras Kelmietis

Šiandien mes, Sydnejaus 
lietuviai, esame giliai susi
rūpinę savo NAMAIS, kurie 
pateko į finansinius sunku
mus ir kurie pareikalaus iš 
mūsų nemažai pastangų. 
Tai, be abejo, blogi reikalai. 
Bet pasitikėdami savo tauti
niu sąmoningumu ir solida
rumu, turime vilties iš tų 
vargų išbristi. Būtų visai 
liūdna, jei neturėtume vil
ties ir jei nematytume pa
žangos bei nuoširdžios veik
los kitose tautinio gyvenimo 
srityse. Tas, kad dar gyvai 
tebesireiškiame lietuviškoje 
veikloje, tvirti tebesijau- 
čiame esą lietuviai, įprasmi
na mūsų rūpesčius išlaikyti 
lietuvybę Australijoje ir tuo 
Siačiu daug prisidedame prie 
aisvės išsikovojimo Lietu

vai.
Taigi, kas yra gero mūsų 

bendruomenėje? Gera tai, 
kad dar esame gyvi lietu
viai. Bet tą bendruomeninę 
gyvybę ne visi vienodai ma
tome, ne visi įvertiname ir 
ne visi mokame pasidžiaug
ti. Todėl iškyla reikalas ją 
paryškinti ir ja pasidžiaugti.

Čia nekalbėsiu apie mūsų 
pabudusi jaunimą; apie juos 
reikėtų atskiru straipsniu 
pakalbėti, čia pasitenkinsiu 
tik juos priminęs. Taip pat 
negalime nesidžiaugti žy
miai pagerėjusiomis radio 

• valandėlės programomis, 
kurios gaivina kiekvieną lie
tuvišką sielą. Reikia džiaug
tis Sodyba ir pensininkų 
aktyvumu, ir bendruomenės 

tedros vaizdas su varpine, 
kuri 1965 m. atremontuota 
ir joje įrengta turizmo biu
ras ir baras, alinė ir kavinė. 
O katedroje įrengta meno 
galerija ir koncertų salė. 
Pasirodo, Vilniuje dabar 
statomi ir gražūs viena
aukščiai pastatai, priešingi 
statybai Rusijoje. Lietuvoje* 
žymūs architektai yra bro
liai Nasvyčiai.

Matėme ir žymių Vilniaus 
dailininkų dirbtuves, tik Sa
bina labai nedrąsiai davė 
paaiškinimus.

Po skaidrių gavome pasi
klausyti Danutės Simanke- 
vičienės paskolintos kasetės 
su Lietuvoje įrašyta ’’Že
maitiška poema”, kurią pa
rašė Sofija Kymantaitė - 
Čiurlionienė, o įkalbėjusi 
žemaitiška tarme dramos 
aktorė Doloresa Kasregytė. 
Žinoma, ne visai lengvai že
maitišką tarmę galėjo sekti, 
bet fabula įdomi, turi daug 
rimties ir humoro.

Pirmininkė P. Žalkaus- 
kienė padėkojo Danutei Si- 
mankevičienei už kasetę ir 
Sabinai Bitienei už parody
tas skaidres ir pakvietė vi
sus susirinkusius pasivai
šinti kavute, sumuštiniais ir 
pyragais.

Sunku rasti žodžių, kurie 
tinkamai apibūdintų ir įro
dytų Draugijos nueitą kelią. 
Draugijos narės gyvena ir 
pasitenkina kasdieniniais 
gerais darbais. Jų tikslas iš
tiesti pagalbos ranką likimo 
nuskriaustiems. Narių 
darbu ir pastangomis jos 
papildo savo išteklių aruodą, 
bet tik tam, kad jį vėl greit 
aptuštintų, nes nuolatos 
ateina pagalbos prašymai: 

sklandžia veikla ir daugeliu 
kitų lietuviškų apraiškų, 
kurios vyksta mūsų bend
ruomeniniame gyvenime.

Čia kaip tik noriu paryš
kinti nepilnai įvertinamą 
pastangą, pasireiškiančią 
intymios draugystės eks
kursijomis, skautų ’’Židinio” 
organizuojamomis. Jų drau
gystė susidaro iš maždaug 
50 žmonių, kurie reguliariai 
surengia 2-3 ekskursijas į 
metus po NSW valstiją. Dė
ka ekskursijos vadovų, jos 
pasidarė ne tik naudingos 
savo poilsiu ir malonumu, 
bet ir tautiniu gilesniu su
sigyvenimu bei naudingom 
žiniom. Čia aš noriu pasida
lyti su skaitytojais savo 
įspūdžiais, kuriuos išgyve
nau 13-joje, ekskursijoje į 
Bathurstą spalio 6 d.

Bathurstas! Kas to vardo 
nėra girdėjęs? Juk tai pir
moji Australijoje sustojimo 
vieta - pereinamoji stovykla. 
Pirmieji prisiminimai tokie 
gilūs, kad jų visą gyvenimą 
negalima pamiršti. Norisi ir 
po 35 m. aplankyti tas vie
tas, kur tiek daug išgyventa, 
svajota, pasižadėta niekada 
nepamiršti Lietuvos* neišsi
žadėti savo kilmės. Visada 
žmogus turi noro aplankyti 
tas vietas, kur kadaise bu
vojo, paieškoti savo paliktų 
dienų, brangių valandų. 
Taigi važiavome į Bathurstą 
su pąkilia nuotaika, jauni ir 
linksmi kaip prieš 35 metus, 
besidalydami prisiminimais, 
kurie dabar skambėjo kaip 

miršta vieniši, niekeno net 
neprisimenami mūsiškiai; kiti 
reikalingi vaistų, šiltų dra
bužių, geresnio maisto. Dar 
kitiems - suraminimo, šilto 
žodžio, aplankymo.

Surengimas kultūrinių 
popiečių atitraukia dėmesį 
nuo pilkosios gyvenimo pu
sės, kurioje kaip visada la
poja vargas, trūkumai, ligos, 
nelaimės. Visa, nuo ko nė 
vienas neesame apdrausti, 
atpalaiduoti ar užtikrinti. 
Bendri darbai eiles glaudina, 
bendri džiaugsmai ir rūpes
čiai - vienija.

Dalyvė

60 METŲ AKADEMINEI 
SKAUTU AI

Nors Lietuvoje skautai 
pradėjo kurtis tik 1918 m., 
bet greit prigijo nežiūrint 
to, kad trūko prityrusių va
dų, lėšų, tačiau su dideliu 
entuziazmu jaunimo, norin
čio gyventi idealais, atsiku
riančioje iš griuvėsių vals
tybėje. Netrukus subruzdo 
ir skautai studentai tuome
tiniame Kauno (vėliau Vy
tauto Didžiojo) universitete 
1924 m. spalio 16 d.

Praėjo 60 metų, ir šiandie 
galime džiaugtis, kad aka
deminis skautų vienetas iš
siplėtė į didelį akademikų 
skautų sąjūdį išeivijoje iš 
pirmosios studentų skautų 
draugovės, įsteigtos 1924 
metais. Studentės skautės 
vėliau (1928 m.) sudarė aka
deminę skaučių draugovę, gi 
skautai studentai 1932 m. 
įsteigė savo korporaciją Vy
tį.

--- ........ . ' ----

nauji anekdotai. Prie tos 
puikios nuotaikos daug pri
sidėjo ekskursijos vadovas 
Jonas Zinkus, kuris tapo 
tikrai profesionalas vado
vas. Gerai susipažinęs su 
vietos geografija, istorija, 
papročiais, pasaldydamas 
savo kalbas sąmojingais 
anekdotais, jis moka kelei
vius laikyti linksmoje nuo
taikoje. Ir ne jis vienas toks 
aktyvus, jo paraginti, ren
kasi vienas paskui kitą prie 
mikrofono savanoriai su 
savo prisiminimais, anekdo-

Nukelta į 8 psl.

Australijos Lietuvių Fonde
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĖ

1984-85 metams A.L. Fondo Valdybą sudaro: Dr. 
Kazys Zdanius - pirmininkas, Martynas Didžys - vicepir
mininkas, Jonas Meiliūnas - sekretorius, Vaclovas Reke
žius - iždininkas ir Ričardas Šemetas - valdybos narys.

A.L. FONDO ĮGALIOTINIAI IR TALKININKAI

ADELAIDE — įgaliotinis A. Zamoiskis; talkininkai - A. 
Kubilius ir B. Straukas.
BRISBANE — įgaliotinis J. Ruzgys.
CANBERRA — įgaliotinis J. Kovalskis.
GEELONG — įgaliotinis A. Obeliūnas.
HOBART — įgaliotinis J. Paškevičius.
MELBOURNE — Fondo iždininkui V. Rekežiui talkinin
kauja V. Ališauskas, J. Krikščiūnas ir J. Meiliūnas snr. 
NEWCASTLE — įgaliotinis A. Bajalis.
PETH — įgaliotinis prof. Z. Budrikis.
SYDNEY — įgaliotinis B. Stašionis; talkininkai - J. Mic
kienė ir M. Gailiūnas.

A.L. Fondo adresas korespondencijai: AUSTRAI JAN 
LITHUANIAN FOUNDATION INC. P.O. BOX 11, 
NORTH MELBOURNE, VIC. 3051.

A.L. Fondo Valdyba

Amerikos ir iš tiesų viso 
pasaulio dėmesy yra USA 
prezidento rinkimai lapkri
čio 6 d. Net Sov. Sąjunga 
tiesioginiai kišosi į šiuos rin
kimus, norėdama pastoti 
kelią, kad tik nebūtų išrink
tas respublikonų kandidatas 
prez. R. Reaganas. Po dau
gelio metų prez. R. Reagan 
pasirodė kaip prezidentas, 
turįs nepriklausomą nugar
kaulį, ko neįtakoja nei vidi
niai krašto reikalai, nei juo

Vytiečiai ir mergaičių 
Akademinė Skaučių Drau
govė pasirinko savo šūkiu 
”Ad meliorem!” (vis aukš
tyn!) sugebėjo universitete 
išsilaikyti virš tarpkorpora- 
cinių ginčų, intrygų ir keliais 
atvejais vadovavo aukščiau
siam studentų organui — 
Studentų Atstovybei.

Šalia Korp! Vytis ir ASD 
Kaune dar veikė Skautiškų
jų Studijų Draugovė Klai
pėdos Pedagoginiame Insti
tute ir studentų/čių skautų 
draugovė Vilniaus universi
tete.

Rusų okupacija 1940 m. 
sunaikino studentų veiklą, 
pasigrobė daug aukų per 
žudynes, kalėjimus ir trėmi
mus. 1941 m. sukilime žuvo 
paskutinis korp! Vytis vadas 
inž. J. Milvydas ir taip pat 
kiti studentai akademikai: 
Vottaras Kastanaitis, Jurs- 
kis, Regina Ubeikienė, Be
nius Namikas. Pokario me
tais partizanų eilėse žuvo 
didelis skaičius akademinio

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
AWVWWWVWVVVW 

labiau išoriniai grasinimai. 
Prez. R. Reagano idealas at-. 
statyti Amerikos prestižą 
pasaulio akyse, kuria galėtų 
Easitikėtia ir kiti laisvę mylį

raštai. Dalinai jisai tą 
prestižą atstatė. Piešiny 
matome du rivalus į Ameri
kos prezidentus, ir vienas iš 
jų lems ne tik Amerikos, bet 
ir viso pasaulio politinę 
kryptį: prez. R. Reagan ir 
W. Mondale.

jaunimo jų tarpe ir daugelis 
akad. skautų.

išvykę iš tėvynės ir atsi
dūrę įvairiuose universite
tuose lietuviai studentai vėl 
būrėsi į įvairias organizaci
jas. Išeivijoje akademikai 
skautai ir skautės susivieni
jo ir įkūrė Akademikų 
skautų Sąjūdi dar Vokieti
joje, o vėliau užjūriuose 
steigėsi šio sąjūdžio skyriai 
JAV, Kanadoje, Australijo
je. Sąjūdžio centras įsitvir
tino Čikagoje, vyresnius ir 
supasyvėjusius pakeitė 
nauji jauni nariai, kurie ir 
toliau gyvena idealais ir tra
dicijomis dar iš Lietuvos lai
kų.

Šalia to, dar daugelis 
akad. skautų vadovauja lie
tuvių institucijoms, k.a. fil. 
V. Kamantas, fil. T. Remei- 
kis - PLB Valdyboje, fil. 
Miknaitis, fil. Vidugiris, fil. 
Milukienė — LSS ir t.t. Nuo 
1976 metų Akademikų 
Skautų Sąjūdis yra trečia 
Liet. Skautų Sąjungos šaka.

Ne gana to, įsteigtas Vy
dūno Šalpos Fondas remti 
pašalpos reikalingiems stu
dentams. Fondo apyvarta 
siekia apie $US 150.000. 
Taip pat įsteigta Akademi
nės Skautijos Leidykla, iš
leidusi gerą skaičių vertingų 
knygų, k.a. S. Raštikio 
prisiminimų tris tomus. G. 
Galvanausko ’’Ernestas
Galvanauskas. Politinė bio
grafija”, R. Šilbajorio 
"Prasmė ir žodžiai - dabarti
nės liet, literatūros okupaci
joje apžvalga”, ASS Vadi- 
vas, šešis tomus Lietuvos 
pogrindyje leidžiamos 
’’Aušros”, Sibiro tremtinių 
{loezijos knygą ’’Balsas iš 
aisvės kapo” ir t.t.

Lyg to dar neužtektų, 
daugelis ASS narių yra su
kūrę gražias, tvirtas lietu
viškas šeimas, kur abu na
riai yra aktyvūs ASS veik
loje. iš ASS eilių išėjo daug 
mokslo žmonių - gydytojų, 
mokslininkų, rašytojų, pro
fesorių.

ASS žengdamas į 7-tą de
šimtį nesustoja ilsėtis, bet 
vis ką nors planuoja, daly
vauja ateidamas su naujo
mis idėjomis, užsimojimais. 
Linkėtina ASS dar daug 
sėkmingų veiklos metų lai
kantis savo šūkio AD 
MELIŲREM!

Alg. Žilinskas
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Mes 
prisistatome r

Jau keletą kartų šio laik
raščio skaitytojai turėjo 
progos pasiskaityti apie tą 
mažą bet judrią Australijos 
federalinės sostinės Can
berros lietuvių bendruo
menę. Ar'tai buvo klubo ati
darymo ar jo' penkmečio 
proga, o gal bendruomenės 
30-ties metų sukakties pro
ga, vis kas nors parašydavo 
ar net specialų laikraščio la
pą išleisdavo.

Mūsų tikslas tais atvejais 
nebuvo nei šokimas virš 
bambos, nei tuščias gyrima
sis, nors žmonės ir sako, kad 
maži šuniukai garsiausiai 
loja. Ne, mes nelojame, o 
tikrai esame išdidūs savo 
atsiekimais ir norime pasi
dalinti savo pergyvenimais 
su visais tautiečiais.

Ruošiant tokį prisistaty
mą, buvo sunku nutarti, ko
kioje formoje šį darbą pra
vesti. Vos prieš keletą mė
nesių pasirodė Australijos 
Lietuvių Metraščio antrasis 
tomas ir lengviausiai būtų 
buvę įdėti spaudon skelbimą 
— "skaitykite nuo 214 pus
lapio iki 228 puslapio ir susi- 
pažinkit su canberriškiais", 
bet tai neatrodė užtektinai. 
Kaip pamatysite, galutinis 
gaminys apšviečia Canberrą 
bendrais bruožais, lengvame 
stiliuje.

Visiems Australijos lietu
viams, o ypač mums canber- 
riškiams, visai prieš nosį jau 
stovi 13-sios Australijos 
Lietuvių Dienos ir 35-toji 
A.L. Sporto Šventė. Mes jas 
organizuojame ir joms ruo
šiamės. Tikimės ir laukiame 
daug svečių, su kurių pagal
ba mėginsime pravesti sėk
mingas, draugiškas ir iškil
mingas Lietuvių Dienas.

Jau nemaža buvo rašyta 
apie pačias šventes ir mūsų 
organizacinius pasiruoši
mus, bet apie mus pačius, 
Canberros lietuvius, kaip 
mes čia prasėdėjome ir kaip 
veikiame, jau ilgokai nebuvo 
rašyta.

Canberros Lietuvių Klubas

CANBERRA KVIEČIA IR LAUKIA!

Canberros
Apylinkės Valdyba
1984 —1985 m.

Canberros lietuviams 
šiais metais pirmą kartą ap
siėmus surengti Lietuvių 
Dienas, visuomenė ir orga
nizacijos sujudo į darbą. 
ALB Canberros Apylinkės 
Valdyba uoliai prisideda 
prie šito darbo: pilnai remia 
Liet. Dienų Ruošimo Komi
tetą ir specifiškai rūpinasi 
ALB Krašto Tarybos suva
žiavimu.

Į dabartinę Canberros 
Apl. V-bą įeina: pirmininkas 
Dr. A.V. Stepanas, vice- 
pirm. R. Katauskas, sekre
torius K. Makūnas, iždinin
kė A. Kovalskienė, narė V. 
Howe—Pužaitė. Tai repre
zentacinis derinys veikėjų 
atstovaująs Canberros lie
tuvių visuomenę.

Tad, kviečiu visus pasi
skaityti apie mus, taip, kad 
atvažiavus Canberron gruo
džio 26-tą šventės atidary
mui, jau turėtumėte vaizdą 
apie Canberros sąlygas ir 
lietuvišką veiklą.

Juras Kovalskis

Šalia ypatingesnių darbų 
sąryšy su Lietuvių Dieno
mis, ALB Canberros Ap. 
V-ba rūpinas; ir "tradicinėm” 
pareigom, ypač atitinkamai 
paminėti lietuviškas šven
tes. Jau praėjo Vasario 
16-tos ir šv. Kazimierio mi
nėjimas su skautų suruošta 
Kaziuko muge, ir rekolekci
jos pravestos buvusio Can
berros lietuvių kapeliono, 
kun. Dr. P. Bačinsko, pra
vesti -Motinos — Dienos, 
Išvežtųjų ir Tautos Šventės 
minėjimai.

Nors Canberros lietuvių 
bendruomenė buvo smulkiai 
aprašyta ’’Mūsų Pastogėje” 
1982 m., verta paminėti ši
tos lietuvių kolonijos keletą 
ypatingesnių bruožų: (1) 
Kolonija maža: vos 350 as
menų lietuviškos kilmės ar 
giminystės. Tačiau, palygi
nus aukšta proporcija vidu
rinės kartos žmonių užtikri
na nuostabiai didelį bran
duolį lietuviškai susipratu
sių veikėjų, kuriuos stipriai 
paremia vyresnės kartos 
’’užnugaris”. (2). Yra koloni
joj didelė proporcija mišrių 
šeimų. Būdinga, kad šitų 
šeimų vaikai ir ’’nelietuviš
koji pusė” aktyviai įsitrau
kia į Canberros lietuvišką 

veiklą. Šito pasekmėj gana 
daug lietuviškos veiklos 
Canberroj pravesta anglų 
kalba, bet lietuviškoj dva
sioj, lietuviškais motyvais. 
Kas bus ateity, parodys tik 
laikas, bet čia vyksta socio
loginės tikrovės eksperi
mentas, kuris ateity palies 
daugumą lietuviškų kolonijų 

išeivijoj. (3) Canberroj jau 21 
metai veikia Lietuvių Klu
bas. Jis tvarkingai vedamas 
Administracinio Komiteto 
kuris greta dirba, bet nepri
klauso nuo ALB Canberros 
Ap. V-bos. Klubas finansi
niai stovi labai stipriai, ir vi
sos Canberros lietuviškos 
organizacijos tuo laimi, kas 
metai iš Klubo gaudamos 
piniginės paramos. (4). Bet, 
yra Canberroj ir trūkumų, 
kurių gal didžiausias tai sto
ka lietuviškos mokyklos / 
kursų. ALB Canberros Ap.
V- bai labiausiai stimuliuo
jantis uždavinys ateity gal ir 
bus išspręsti šitą problemą.

Žvelgiant į dar tolimesnę 
ateitį: kas bus po lietuvių 
Dienų? Už 3-jų metų, 
1987-88 vasara Canberra vėl 
sujudės tarptautinio masto 
parengimo ruošai, šį kartą 
kreipto į jaunesnes kartas:
VI- to Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Studijų 
Savaitė skirta Canberra! 
suruošti. Australijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Can
berros nariai jau dabar pra
deda planavimo darbą. ALB 
Canberros Ap. V-ba ir šį 
tautinį įvykį nuoširdžiai vė
rėms, pripažindama jo svar
bą.

Dr. A.V. Stepanas, 
ALB Canberros Ap. V-bos 

pirmininkas

CANBERROS
LIETUVIŲ KLUBAS 

bus:

SUVAŽIAVIMO CENT
RAS: registracija, susitiki
mai, informacija, suvenyrų 
krautuvė, restoranas, pasi
tarimų kambariai.

VALGOMO IR PASI
LINKSMINIMŲ CENT
RAS. Moderni klubo virtuvė 
su 4 profesiniais virėjais 
veiks 12 vai. per dieną. Iš čia 
aptarnaus ruošiama susipa
žinimo gegužinę ir paruoš 
Naujų Metų baliaus vaka
rienę - planuojama 800 sve
čių. Klubo 3 barai veiks pa-

L.DC
Kaip viskas
prasidėjo

Mintis rengti Lietuvių 
Dienas Australijos sostinėje 
prasidėjo seniai. Jau 1968 
m., ypač a.a. P. Pilka šį pa
siūlymą puoselėjo.

Tenka pripažinti, kad vis 
buvo abejonių apie galimy
bes to atsiekti. Egzistavo 
nepasitikėjimas jėgomis ne 
tik fiziniai bet ir finansiniai. 
Juk labai maža Canberros 
lietuvių bendruomenė. At
rodė, kad ir tinkamų patalpų 
nebuvo. Trūko ir drąsos...

Galima sakyti, kad visos 
svajonės šiuo atžvilgiu buvo 
išgaravę. Permaina įvyko 
1981 m. pradžioje. Po vieno 
Klubo komiteto posėdžio A. 
Brūzga, J. Andruška, M. 
Mauragis ir aš, ką tik grįžę 
iš sėkmingų Adelaidės Lie
tuvių Dienų su entuziazmu 
pradėjom svarstyti pasiūly
mą rengti Lietuvių Dienas 
Canberroje. Taip ir viskas 
vėl prasidėjo.

Suprantama, buvo skep
tikų Canberros bendruome
nėj, bet dabar jau visi šią 
šventę remia ir laukia svečių 
metų gale. Be jokių priešta
ravimų šis projektas buvo 
priimtas Sydnejaus L.B. or
ganizacijų ir galutinai pa
tvirtintas 1982 m. ALB 
Krašto Tarybos Melbourne.

Be abejo svarbią įtaką 
rengti Lietuvių Dienas tu
rėjo faktas, kad mūsų klubas 
kaip reikiant atsistojo ant 
kojų. Nors, žinoma, klubo 
materiali padėtis yra svarbi, 
bet vyraujanti priežastis 
buvo padidinimas ir pagra
žinimas klubo patalpų. Nėra 
tikrai jokios gėdos dabar 
jame surengti posėdžius, 
pasilinksiminti ar pasivai
šinti. Klubas tikrai bus 
centras Lietuvių Dienų 
metu. Neturiu abejonės, kad 
jei nebūtų šio puikaus klubo, 
nebūtumėm apsiėmę rengti 
artėjančią šventę.

Esu taip pat privilegijuo
tas ir patenkintas, turėda
mas toki didelį, stiprų -ir 
gražų pagalbininkų ratelį. 
Kaip matyti iš nuotraukų, 
daugumas yra jaunesnio ar 
vidurinio amžiaus. Be šių 
gabių rengėjų bei organiza
torių būtų neįmanoma vyk
dyti visus užsimojimus.

Esu tikras, kad viskas 
sklandžiai praeis, bet daug 
priklauso nuo Jūsų, mieli 
tautiečiai. Jeigu atvyksite 
masiniai, ir dalyvausite pa
rengimuose, šventė pasi
seks.

Dėl to kviečiam nuošir
džiai dalyvauti Canberroje 
nuo 26-to gruodžio iki 1-mo 
sausio ir jaustis čia kaip 
laisvame Vilniuje.

V. Martišius 
LDC Koordinacijos 

Komiteto pirmininkas

gal svečių pageidavimus.
Nakvynės koncentruotos 

netoli klubo. Bruce Sporto 
Centras, moderniškiausias 
Australijoje, lengvai pasie
kiamas.

A.A.
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CANBERROS LIET. KLUBE
’’Kaip davatka prieš ąt- 

puskus”, "kaip merga išsir
pusi piršlių laukdama”, taip 
ir mūsų klubas jau antri me
tai pustosi ir gražinasi:

jaunimo pasilinksmini
mams sukurtas iešminės so
delis po atviru dangum; 
ūkanotom ir lietingom die
nom senajai ’’Barbekiū” 
stiklo stogas uždengtas, nu
pirkti nauji baldai ir įreng
tas modernus baras. Trety
sis klube ir sakyčiau malo
niausias, visose klubo salėse 
ir baruose nauja garsintuvų 
ir muzikos sistema užbaigta. 
Triūsa, ne kam kitam, kaip 

1984
-LIETUVIŲ DIENOMS 

CANBERROJE
Šio straipsnio tikslas tam 

pačiam reikalui. Nupiešti, 
nušviesti klubo praeitį. At- 
porinti kai kuriuos istorinius 
faktus, sakyčiau, įdomius, 
niekad ir niekur negarsintus 
ir net neprotokoluotus. At
pasakoti Australijos lietu
viams mūsų klubo kelią, 21 
metų ilgą kelią,kurs ne visą 
laiką buvo rožėm klotas. 
Kad jūs, brangus draugai, 
susidomėję klubo praeitimi, 
ryžtumėtės Canberron: pa
matyti, kaip jis dabar atro
do.

STEIGIMAS

Steigimo pradžios ieško
tina privačiuose subuvi
muose, vardinių vaišėse, 
skautų iešminėse ir geguži
nėse. Ginčijomės ten, kiek
vienas savo nuomonę piršo- 
me ir priėję prie šiokio tokio 
nuomonių apvienodinimo, 
slinkome prie kito uždavinio 
išsprendimo. Metais truko. 
Bet kai šaukėme susirinki
mą, išrinkti klubo steigia
mąjį ir statybos komitetą, 
buvome apsisprendę.

Dar daugiau. Žinojome, 
kad nedaug mūsų - tik sau
jelė, palyginant su kitom 
kolonijom, nemažam tikslui 
atsiekti. Sutarėm, kad mes 
nesiskaldysime. Vienintelės 
partijos: suaugusiems - klu
bas ir bendruomenė; jauni
mui - skautai ir sportininkai. 
Pridėjus karių bei inžinierių 
sanbūrius, jaunalietuviams 
ir pavasarininkams nevienos 
dūšios nebeliko.

Įstatus ruošiant ir finan
sus planuojant nedaug pa
vyzdžio teikė anksčiau įsikū
rę 3 etniniai klubai. Vo
kiečių ir italų klubų statyba 
buvo remiama per jų pa
siuntinybes, o augantis at
vykėlių skaičius garantavo 
klubo augimą. Lenkų RSL 
klubas buvo finansuotas ir 
vėliau valdomas taip vadi
namo ’’Generolų fondo” 
Londone.

Klubo narių skaičius, ypač 
steigimo stadijoje, nepap
rastai svarbus. -Leidimas 
klubą steigti ir paskolos dy
dis nuo to priklauso. 0 
mums tų narių trūko. Sąrašą 
padvigubinome užrašant: 
Jonas Ragis, Ona Ragienė ir 
t.t. Gražaus juoko buvo, 
kaip pareigūnai, leidimą da
vę, bet bendraudami su lie
tuviais, susigaudę.

Reikėjo numatyti narių 
kategorijas, tiksliai apibrėž
ti jų teises, kad klubas ne
patektų į svetimtaučių ran
kas.

Įstatai turėjo užtikrinti 
pasekmingą klubo veiklą ir 
apsaugoti nuo perdėtos ir 
nesuprastos demokratijos. 
Galią komiteto, už tat, rei
kėjo padaryti stiprią, ne

varžomą revizijos komisijos 
(kuri jei ne rusiškas išradi
mas, tai Vokietijos stovyk
lose be darbo nuobodžiau
jančių, ištobulintas įrankis, 
siekti iliuzinių tikslų).

Prisimindami stovyklinį 
gyvenimą, canberiškiai, 
klubą steigiant dalinosi į 2 
partijas:

MES — ’’sąžiningi” Les 
Misėrables ir viską žiną kri
tikai.

PONAI — mažumoje, bet 
sudarydavo (atseit, buvo 
renkami) visus komitetus; 
lietuvių parengimuose pri
silaiką savo draugų kompa
nijoje.

BUVO ir ’’apolitikų”.
Klubą steigusiųjų nuomo

ne vienintelis skirtumas 
tarp tų partijų buvo: — Mes: 
- gėrėm gryną, o —• Ponai: - 
wiskey ir viską su vandeniu 
skiedė. Tad kad tos ’’parti
jos” nesipyktų, revizijos 
darbą įstatuose pavedėm 
auditoriui. Neįkertantieji 
anglų kalbos galėjo ir nesu
prasti to ’’ponų” išmislo. Vė
lyvesnį mėginimai įvesti re
vizijos komisiją nepavyko. 
Šiandie nieks net negalvoja.

Savų architektų supla
nuoto pastato plano patvir
tinimas, įstatų priėmimas ir 
laikino klubo leidimo gavi
mas užbaigė ilgą steigimo 
laikotarpį.

Lėšų telkimas ir statyba 
ėjo greit. Statėm patys, visi 
dirbom. Pasižiūrim ir ’’mūsų 
namai” baigti. Atsikvėpėm, 
atlikę didelį darbą.

C. Liet. Klubo Komiteto kambarys ir biblioteka

Kad suteikus pilnesnį 
mūsų gyvenimo vaizdą, ver
ta kiek aprašyti ir apie mūsų 
organizacijas, aplink kurias 
sukasi mūsų bendruomeni
nis gyvenimas.

Pradedant nuo senjorų, 
turime PAGUODĄ — pen
sininkų draugiją, veikiančiu 
jau virš trejų metų. Turi 
mėnesinius susirinkimus, 
ruošia piknikus ir iškylas. 
Pasižymėjo savo parama 
Punkso lietuviams, kuriems 
nuo veiklos pradžios yra iš
siuntę net 23 didžiausius 
siuntinius rūbų, kuriuos su
rinko iš bendruomenės na-, 
rių. Prisideda prie Lietuvių 
Dienų darbų pasiuvę apie 30 
tautinių vėliavų kurios bus

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba 1984 m. Iš k.: T. Žilinskas, J. Vitartas (ve
dėjas), N. Pilka, G. Howe, J. Grigonytė, A. Brūzga (pirmininkas), J. Andruš-...
ka, G. Genys

KLUBO IŠLAIKYMAS

Po metų, kitų, tie, kurie 
klubą tvarkė ir vedė, pama
tė, kad pastatyti klubą leng
viau, bet išlaikyti didelis 
darbas. Pradžioje pusdieniui 
samdoma tarnautoja ir 
vakarais komiteto nariai ar 
savanoriai už baro. Po metų, 
dvejų visiems atsibodo, o 
galo nesimatė. Ir kuo toliau, 
tuo blogiau. Be užmokesčio 
dirbančio išbaręs neatleisi: - 
kad klubą ne laiku uždarė. 
Paryčiais grįžtantis vyras ir 
keletą perdaug paėmęs kitą 
kartą nebegaudavo leidimo 
’’savanoriu” būti (sakyda
vom: - krito kaip savanoris 
po Klaipėda). Dar blogiau; 
vienas, kitas prasižengimas 
nešventiems ’’abrozdėliams” 

Apie vietos organizacijas
reikalingos šventėms. Taip 
pat apsiėmė suruošti bend
ras Kūčias canberriškiams.

L.K.V. RAMOVĖ suside
da iš nedidelio būrelio vyrų. 
Kasmet praveda Kariuome
nės šventės minėjimą, o gale 
šių metų, gruodžio 31 d. or
ganizuoja Australijos Ra
movės suvažiavimą.

Skautai-tės yra susimetę į 
BALTIJOS tuntą, kuris 
pradėjo veikti dar 1958 me
tais. Po šiokio tokio aprimi- 
mo, vėl smarkiai atgijo 1979 
m. Dabar vienas iš didžiau
sių vienetų Australijoje ir 
tikrai veikliausias. Tuoj po 
Lietuvių Dienų organizuoja 
ALSS Rajono stovyklą 

- bedėstant mūsiškį ”pasi- 
jansą” ar pokerį, padaryda
vo keturias prieš klubą nu
sistačiusias žmonas. Prana
šai su ’’sijonais” pradėjo aiš
kinti visiems: - metų metais 
aš juk sakiau, kad skautams 
būklą - ar salę prie bažnytė
lės, o ne karčiamą, reik sta
tyti.

Be to, lietuvis ne klubų 
žmogus. Naujo žaisliuko 
’’medaus metai” greit pasi
baigia: klube tautiečių atsi
lankymų skaičius ir čia pra
leisto pinigo kreivė ėjo že
myn.

Visos problemos išsipren- 
dė atsiradus vedėjui ir pra
dėjus samdyti klubo patar
nautojus. Po metų kitų klu
bo pastatas daugiau negu 
padvigubintas: salė su nauju

’’Baublio Aidą”.

Tautinių šokių grupė 
AUDĖJĖLĖ paskutinė iš il
gos eilės šokių grupių Can
berroje, pradėjo veikti Bal
tijos tunto ribose 1979 m. 
Dabar kartu su tunto šokė
jais turi tris grupes su 48 
šokėjais. Visos trys grupės 
dalyvaus Tautinių Šokių 
šventėje, kurios rangovais 
jie ir yra.

Sportininkai turi savo 
VILKO sporto klubą, kurio 
veiklumas svyruoja metai 
nuo metų, bet vis sugeba at
stovauti Canberrą sporto

Nukelta į 8 psl.

•baru jau talpino 400 svečių. 
Gražios patalpos ir malonus 
patarnavimas pritraukė 
daug naujų narių - žinoma iš 
kitų tautybių. Klubas klės-- 
tėjo.

Antrąjį klubo dešimtmetį 
pradėta su pasikeitusiu ve
dėju, kurs klubą vedė įsi
bėgėjusia linkme. Deja pa
simirė.

Naujasis pakreipė klubą 
lietuviškon vagon - išvaikė 
kitas tautybes. Atseit klubo 
laikrodis atsuktas 10 metų. 
Išlaidos pradeda viršyti pa
jamas. Rimtai pradėta ieš
koti pirkėjo.

Vieną gražią dieną senieji 
klubo ’’rabinai” priėjo prie 
logiško sprendimo: — JŲ 
EILĖ ATĖJO; klubo vado
vavimą perduoti jaunimui.

šešeri metai jau kai jau
nimas klubui vadovauja. 
Dalis jų gimė tėvynėje, kiti 
tremtyje, likusieji jau Aus
tralijoje. Bet visi iki vieno 
mokslus baigė čia. šešeri 
metai kai klubas rodo gerą - 
labai gerą pelną. Dalis to, 
pelno skiriama lietuviškai 
veiklai: apylinkės valdybai, 
sportininkams, skautams, 
radio valandėlei, pensinin
kams. Apytikriai $ 4.000 per 
metus. Praėjusiais metais 
1984 Lietuvių Dienų C. Ko
mitetui, palengvinti darbą 
paskolino $ 10.000.

Tas pats jaunimas vado
vauja Lietuvių Dienoms 
Canberroje. Verta juos pa
matyti; pasižiūrėti jų orga
nizacijos ir jų pastangų. Ne 
tik verta, bet pareiga at
vykti Canberron: užgirti 
jaunimą už gerą darbą, kad 
ir toliau tęstų; patarti ir 
nurodyti jų klaidas, kad 
ateity dar geriau dirbtų.

Logiška? atsakyčiau: 
’’taip”.

MES —- senieji kūrėjai ir 
statytojai, senieji ’’rabinai”, 
vis rečiau beužsukame į sa
vo namus. Didelė dalis visai 
nebeateina ir ’’krambambu- 
liaus” neberagauja. Per
žvelgęs tuščias vietas prie 
baro su liūdesiu prisimeni 
Dr. J. Pajaujo pamėgtą (ir 
verstą) dainą kurią mes čia 
plėšdavom:

Kur tie dabar, kurie tada 
Prieš nieką nedrebėjo, 
•Kurie ir gėrę visada, 
Ir visad tiesiai ėjo.

O dienos laisvės ir džiaugs
mų, 

Kur dingot jūs šiandieną?

Antanas Andruška
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AUSTRALUOS LIETUVIU 
DIENOS 

CANBERROJE

Jau beveik metai kai 
’’Mūsų Pastogėje” pasirodo 
straipsnių ir informacinių 
pranešimų po šiuo šnekos - 
minties ženklu, ženklu, kuris 
primena, kad šių metų LIE
TUVIŲ DIENOS organi
zuojamos CANBERROJE.

Dauguma Australijos lie
tuvių susispietė trijuose 
didmiesčiuose: Sydnejuje, 
Melbourne ir Adelaidėje. 
Kas antri metai viename iš 
šių centrų ruošiami lietuvių
suvažiavimai pavadinti 
’’Lietuvių Dienos”:

lyg seimas išrinkti lietu
vių valdžią Australijoje — 
Krašto Valdybą;

lyg šventė menui, lietu
viškai dainai, tautiniams šo
kiams, literatūrai, vaidybos 
menui, sportui, jaunimui ir 
pan.

Proga susitikti draugus, 
dvejus metus nematytus, 
pasilinksminti ir paūžti. Di
delė masė tautiečių su
plaukdavo į šiuos ’’atlaidus” 
pradžioje. Nusistovėjusia 
tradicija visi buvo apgyven
dinami jei ne pas draugus ar 
pažįstamus, tai pas miela- 
širdingus tautiečius.

Šeimininkės, svečius prii
mančio miesto, virė ir kepė 
ne tik jos namuose apgy
vendintiems, bet ir puo
toms; ypač Naujų Metų ba
liui. Ši tradicija šiais metais 
pakeista. Canberrai, vienai 
iš mažiausių bendruomenių 
(nepilni keturi šimtai narių) 
pravesta suorganizuoti 1984 
m. Lietuvių Dienas. Atsi
menant bendruomenės dydį, 
dalyviai ir svečiai turės mo
kėti už nakvynę ir maistą.

Užgirtina pereita Krašto 
Taryba už ieškojimą, mėgi
nimą būdų ir kelių - gal nau
jesnių, daugiau šiems mo
derniškiems laikams 
tinkamų, pagyvinti Austra
lijos lietuvišką veiklą. Kitų 
metų pradžioje išgirsime, 
skaitysime ir žinosime ar 
bandymas pavykęs ir užgir- 
tinas; ar kelias pasirinktas 
turėtų būti palygintas ir 
pateisintas; o gal per'bran-

LDC ruošimo darbuotojai. Iš k.: M. Mauragis, S. Bruzgienė, B. Šilinienė, A. 
Stepanienė, J. Šliogeris, A. Stepanas, S. Ratas, A. Jankus, K. Makūnas, J. 
Andruška, A. Brūzga, V. Martišius, A. Kovalskienė, J. Kovalskis, R. Klege- 
rienė, G. Genys, L. Žilinskienė, R. Mauragienė, K. Kemežys

gus ir neįkandamas. Vienas 
dalykas aiškus: Krašto 
Taryba šiam mėginimui pa
sirinko canberiškius ne 
todėl, kad jie skir
tųsi nuo kitų bendruomenių 
- didelių ar mažų, bet skir
tumas, koks mažas ir nepas
tebimas būtų, yra ir būtent: 

Canberroje, lietuviai nu
tarė būti vieningi, nesiskal- 
dyti politiniai, o priklausyti 
vienai organizicajai, kuri 
lietuviais vadinasi.
Kiekvieną lietuviškai kal
bantį, nežiūrint jo įsitikini
mų, kilmės ar tikybos, lai
kyti broliu. — Prieš keletą 
metų canberiškiai lietuviai 
savo organizacijų vadovavi
mą pavedė jaunimui - pilna 
to žodžio prasme. Rezultatai 
pasigėrėtini.

Šiais metais Lietuvių 
Dienų dalyviai ir svečiai bus 
apgyvendinti moteliuose, 
viešbučiuose ir universiteto 
bendrabučiuose. žinoma, 
kaip minėjau, reikės mokėti. 
Pagalvokime logiškai: juk 
laikai keičiasi. Už metų, kitų 
Vokietijos stovyklų draugai 
ir pažįstami bus retenybė. 
Talkos apgyvendinimo bū
das buvo naudingas kurian-

PRISIMINIMAI IŠ CANBERROS
A. Čeičy.s

Buvau paprašytas per
duoti keletą minčių apie 
Canberros lietuvių bend
ruomenės praeitį.

Canberros lietuvių bend
ruomenė nuo pat pradžios 
buvo ir yra kompaktinis or
ganizuotas vienetas su savo 
aiškiais tikslais ir pastovia 
organizacine tvarka, kuri 
remiasi savo narių lietuviš- 
>ka sąžine ir moraliniu įsipa
reigojimu.

Nesileisiu į detales, nemi
nėsiu komitetų, kurių laiko
tarpiais nebuvo nei politinių 
srovių, nei ekonominių gru
pių-

LDC Koordinacinis Komitetas. Iš k.: J. Kovalskis, J. Andruška, A. Kovalskie- 
nė, A. Brūzga ir V. Martišius (pirmininkas)

tis. Anksčiau ar vėliau ta 
tradicija turėjo pasibaigti. 
Prieš keletą metų Canber
roje ruoštoje Australijos 
sporto šventėje visi iki vieno 
buvo apgyvendinti viešbu
tyje ir nieks nedejavo. Mel
bourne choras koncertavo 3 
Australijos valstijose. Veik 
2 savaites gyveno viešbu
čiuose.

Lietuvių Dienos Canber
roje turės ir patogumų, 
pliusų kurių nėra kituose 
miestuose. Keliai be prie
kaišto, miestas kompaktinis 
ir sykiu kaip parkas.

Canberros bendruomenė 
susikūrė 1949-50 metais, ka
da tautiečiai iš įvairių Aus
tralijos pereinamų stovyklų 
buvo išmesti į besikuriančią 
Canberrą pasiūlant laikiną 
pastogę hosteliuose ar pala
pinėse ir duodant dvejų 
metų ’’garantuotą” darbą 
primityviose sąlygose. Ta 
svetima, šalta, nejauki ap
linkuma ir pastūmė tautie
čius kuo skubiausiai ieškoti 
šilimos tarpe savųjų, nors iš 
ankščiau ir nepažįstamų 
tautiečių. Tautiečiai skubėjo 
į susirinkimus, ar minėjimus 
nesitikėdami nei ūkinės, nei 

socialinės apsaugos, o vien 
tiktai pabūti lietuvių būry, 
pasiguosti, pasidalinti naujo 
gyvenimo įspūdžiais ir su 
nostalgija pasvajoti apie ar
timą praeitį.

Ta, pasakyčiau, lagerinė 
nuotaika neilgai tęsėsi. Šei
mos dėjo visas pastangas 
susivienyti - todėl reikėjo 
ieškoti būdų sukurti savo 
pastoges.

Čia atėjo pagalbon vy
riausybė, išnuomuodama val
diškus namus. Jaunimas kū
rė savo šeimas, tuomi įsitei
sindami gauti valdžios 

namus ir taip gana greitu 
tempu lietuvių bendruome
nė solidėjo.

Pasibaigus priverstinio 
darbo įsipareigojimams, 
daugumas susirado palan
kesnes darbovietes, per ku
rias galėjo žengti pirmyn 
ūkiniai ir pradėti savo šeimų 
auklėjimo ir mokslinimo 
procesą. Bendruomenės na
rių pastangos pakrypo į ma
terialinių problemų vysty
mą. Iš lagerių atsivežta ro
mantika turėjo užleisti vietą 
kasdieniniams praktiškiems 
buities klausimams. Bend
ruomenės veikla, kuri ankš
čiau buvo vedama emocinių 
motyvų, pakrypo, pasaky
čiau, į daugiau formalinį 
tradicinio pobūdžio judėji
mą.

Spėju, kad panašus 
procesas vyko ir kitose ko
lonijose. Canberroje tas 
procesas gal buvo pagrei
tintas, dėl valdžios paramos. 
Todėl gal svarbu paminėti 
canberiškių pasiryžimą su
kurti bendruomenės pasto
vų materialinį pagrindą, su
organizuojant, pastatant 
lietuvių namus. Čia irgi 
Canberra privilegijuotoj pa
dėty, nes didelį žemės skly
pą pastatui gavo nemoka
mai.

Dabar prasidėjo darbin
gas laikotarpis, kuris bend
ruomenės veiklą absorbavo 
statant planuojamus namus, 
organizuojant finansus. Tai 
buvo pasigėrėtinas bandy
mas suburti visas aktyvias 
bendruomenės jėgas nusta
tytam tikslui įgyvendinti. 
Tas tikslas atsiektas su di
deliu entuziazmu, dalyvau
jant visai bendruomenei ir 
talkininkaujant darbu ir 
paskolomis kol pirmoji sta
tybos fazė buvo užbaigta.

Namų gerinimas ir plėti

mas vyksta iki paskutinių 
dienų, bet tas nebereika- 
lauja aktyvaus visos bend
ruomenės prisidėjimo, o tik
tai rinktinių narių darbo ir 
noro paaukoti savo laiką ir 
organizacinius sugebėjimus.

Visa gi bendruomenė 
naudodamasi namų patogu
mais, lygtai įpareigojama 
būti aktyvi, gyva ir nepa
miršti puoselėti lietuviškų 
tradicijų.

Bendruomenės narių ūki
nis stiprėjimas ir apgyven
dinimas savuose namuose 
tęsėsi geroką laiką. Per tuos 
metus dauguma pirmųjų 
ateivių paseno, pavargo ir 
pasuko vairą į amžinatvę. 
Juos pavaduoti teko jauna
jai kartai. Kartai, kuri dau
gumoj neprisimena ar ne
matė tėvų žemės, kuri gi
musi čia, augusi, išsimoksli
nusi ir sukūrusi šeimas nebe 
svetimoj, bet savo žemėj.

Reikia su džiaugsmu 
konstatuoti, kad jaunoji 
karta neapvylė senųjų ir iš
tikimai tęsia bendruomenės 
vadovavimą tradicine lietu
viška linkme. Canberros 
jaunąją kartą galima drąsiai 
pastatyti pavyzdžiu visai 
Australijos bendruomenei.

Kalbant apie jaunąją kar
tą negaliu nepastebėti vie
nos jautrios problemos - tai 
naujų šeimų sudarymas. 
Bendrai priimtas, gal ir tei
singas galvojimas, kad tiktai 
lietuviškos šeimos išlaikys il
gam laikui lietuvybę, gi 
maišytos šeimos yra lietu
vybės laidojimas.

Deja, perbėgus mintimi 
per Canberros naujai suda-. 
rytas šeimas, gaunasi liūdna 
statistika, kuri rodo, kad 
apie % naujai sudarytų šei
mų yra mišrios. Liūdnos 
ateities pranašams aš vis 
dėlto norėčiau priminti fak
tišką padėtį. Su džiaugsmu 
galiu patvirtinti, kad nė vie
na mišriai sudarytų šeimų 
nepasitraukė iš lietuvių 
bendruomenės veiklos. At
virkščiai, antros pusės dau
gumoj, pritrauktos į lietu
višką veiklą. Žaliasis jauni
mas mišrių šeimų dalyvauja 
aktyviai lietuvių skautų ju
dėjime, tautiniai šokiai iš 
mišrių šeimų narių, o dar 
vienas labai svarbus faktas 
yra tas, kad jaunimo ir ūki
nių įstaigų vadovybė yra tų 
šeimų rankose.

Iškeliant tuos faktus 
tenka būti optimistu dėl lie
tuvybės ateities Canberroj.

Žiūrint į labai artimą atei
tį, Canberra yra pasinešusi 
labai dideliam uždaviniui

Nukelta į 8 psl.
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Anglas apie mus
ANGLŲ PROFESORIUS 
NAGRINĖJA NACIONA
LIZMĄ SOVIETŲ SĄJUN
GOJE

Londono universiteto 
profesorius Peter Redda
way nagrinėja nerusų tautų 
nacionalizmą Pietų Korėjoje 
leidžiamo žurnalo Freedom 
Digest kovo numeryje, iš
spausdintame straipsnyje 
’’Disidentizmas Sovietų Są
jungoje”. Pasak jo, naciona
lizmo stiprumas kartais pri
klauso nuo jo ryšių su tvirta 
tautine religija. Katalikiška 
Lietuva aiškiai išsiskiria 
kaip respublika, kurioje šie 
ryšiai yra pasiekę beveik 
’’lenkiško” tamprumo - todėl 
tautinis disidentizmas Lie
tuvoje turi gilias šaknis ir jo 
neįmanoma ištrinti.

Toksai pat Bažnyčios - 
tautos santykis, rašo 
Reddaway, egzistuoja 
Vakarų Ukrainoje, tačiau 
dėl Unitų Katalikų Bažny
čios intymių ryšių su ukrai
niečių nacionalizmu, ji prieš 
40 metų buvo paskelbta ne
legalia. Kadangi nacionaliz
mas Ukrainoje labai pavo
jingas Sovietų valdžiai, uk
rainiečių nacionalistai buvoi 
ypataingai griežtai repre
suoti ir reikalavimai legali
zuoti Unitų Bažnyčią buvo 
atmesti. Ukrainos Helsinkio 
Grupė buvo sutriuškinta 
ypatingai nuožmiomis prie
monėmis; daugelis jų narių 
gavo nuo 10-ties iki 15-kos 
metų kalėjimo. 1983 metais 

nacionalistinis disidentizmas 
Ukrainoje buvo jau beveik 
visai nustumtas į pogrindi.

Anglų profesorius įžiūri 
ypatingą estų disidentizmo 
sustiprėjimą 1979-1981 metų 
bėgyje. Jį dalinai skatino 
įvykiai Lietuvoje bei Lenki
joje ir bundantis pabaltiečių 
vienybės jausmas. Kaikurių 
vadovaujančių estų disiden
tų nuteisimas 1983 metais 
padėjo valdžiai atstatyti 
kontrolę, bet Estijoje dar 
tebesijaučią bruzdėjimas. 
Disidentizmas esąs daug 
silpnesnis Latvijoje, kur ne
pajėgia suorganizuoti net ir 
palaido nacionalistinio sąjū
džio.

Nacionalistinį sąjūdį Gru
zijoje Reddaway vadina 

Canberra. Valstybinė biblioteka

tvirtu, bet beformiu. Tačiau 
nors tautinė Gruzijos sta
čiatikių bažnyčia tradiciniai 
buvo daug silpnesnė už lie
tuvių ar ukrainiečių katalikų 
bažnyčias, pastarojo de
šimtmečio bėgyje jai pavyko 
dalinai išsivalyti nuo ko
rupcijos ir pakelti savo va
dovybės lygį. Nors Gruzijos 
Helsinkio Grupė buvo grei
tai užgniaužta, gruzinų na
cionalizmas nesiliauja stip- 
rėjęs. Ribotas politinių 
areštų skaičius leidžia spėti, 
kad valdžia vengia vėl iš
provokuoti nacionalistinį 
sąjūdį, kaip 1978 metais, 
kada konstitucijos projektas 
sukėlė didelius neramumus.

Nacionalizmas Armėnijo
je irgi stiprus, bet jis dažnai 
daugiau nukreiptas prieš 
Turkiją, negu prieš sovieti
nę valdžią. Armėnijos Baž
nyčios pozicija yra atitinka- 
įūai dviprasmiška. Todėl 

oficialios represijos labiau 
pažeidė Armėnijos Helsin
kio Grupę ir kitus disidentų 
sambūrius; kelios areštų 
bangos juos beveik visiškai 
nutildė.

Reddaway rašo, kad orto
doksinio islamo iškilimas 
Irane ir musulmonų pasi
priešinimas sovietinei Afga
nistano okupacijai sukėlė 
Kremliaus nerimą ir privedė 
prie kelių karingų sovietinių 
musulmonų įkalinimo. Vidu
rio Azijos ir Kaukazo mu
sulmonų disidentizmas te
bėra mįslė - kol kas jis dar 
neišsiliejo į viešumą ir nesu
daro tiesioginės grėsmės 
sovietinei valdžiai.

(ELTA)

Organizacijos.
Atkelta iš 6 psl.

šventėse. Organizavimas 
35-tos AL Sporto Šventės ne 
naujiena, nes jau 30-toji 
buvo jų ruošta. Šioje šven
tėje canberriškiai dalyvaus 
su visu pundu krepšinio ko
mandų, ir su tinklinio, stalo 
teniso, golfo, plaukimo, 
skvašo, ir biliardo koman
domis.

Mūsų radijo programa 
CANBERROS LIETU
VIŲ BALSAS veikia jau de
vintus metus, transliuojant 
dvikalbines savaitines prog
ramas. ' T

1982 m. susikūrė ir AUS 
Canberros Skyrius. Pirmųjų 
metų veikla koncentravosi 
ruošiantis dalyvauti V PUS 
Kongrese, kuriame iš Can
berros dalyvavo 3 atstovai. 

. 1983 m. Velykų metu suor
ganizavo ALJS studijų, sa
vaitgalį, kuriame dalyvavo 
atstovai iš Sydnejaus, Mel
bourne ir Adelaidės. Antras 
panašus suvažiavimas įvyko • 
1984 m. sausio mėn.- kur 
buvo nutarta, kad ateinančio. 
VI PLJS Kongreso Austra
lijoje Studijų Dienos bus 
pravestos Canberroje. Ruo
šos komitetas jau sudarytas. 
Šios sąjungos nariai yra be
veik kiekvienas giliai įsivė
lęs ALD paruošos darbuose, 
ir yra veiklus skautuose, 
klube, Apylinkės Valdyboje 
ir sporte.

J.K.

, ; V • Y

Ne viskas Blogai
Atkelta iš 4

tais, deklamacijomis, laisva 
kūryba. Net nepajutome 
kaip klegėdami atvykome į 
Bathurstą. Dar dešimtis mi
nučių ir būsime stovykloje, 
kur dar tebesivaidino mažų 
namukų - barakų miestas su 
skubančiais žmonėmis, 
krykštaujančiais vaikais, su 
pilnu rūpesčio gyvenimu, 
vienišais aukštais eukalip
tais.

Autobusas sustojo prie• 
didelio pastato. Žvalgomės. 
pro autobuso langus - neat
pažįstamos vietos, žaliuoja 
aplinkui laukai, ganosi kar
vės, avių būriai. Didelėm 
raidėm ant pastato užrašyta 
- Sheep and Cattle Drome 
Farma. Nieko nelikę, kas 
primintų stovyklą. Galvoju, 
argi tiek daug gyvenimas

Prisiminimai...
Atkelta iš 7 psl.

kviečiant ir organizuojant 
š.m. Lietuvių Dienas. Tas 
pareikalaus iš mažos Can
berros kolonijos visuotinio 
prisidėjimo ir visų canber- 
riškių dienos bus pilnai oku
puotos suvažiavimo darbais. 
Perspėju atvykstančius: ne
reikalaukite ir nesivilkite 
asmeniškos globos, o pasi
tenkinkite sudarytais oficia
liais patogumais.
. Užbaigai tenka nuošir
džiai palinkėti Canberros 
vadovybei ir visai bendruo
menei neprarasti ūpo ir 
energijos organizuojant ir 
vadovaujant tokiam di
deliam istoriniam įvykiui.

psl.

pasikeitęs. Tik gerai įsižiū
rėjęs atpažinau tą didelį ir 
keistą pastatą: jame buvo 
sukrauti ateivių bagažai. Čia 
didžiausias buvo judėjimas: 
atvažiuodavo transportai iš 
Europos, sutvarkydavo 
naujų ateivių dokumentus ir 
išskirstydavo darbams po 
visą Australiją. Mus lietu
vius čia sutikdavo kap. Mar
cinkus, J. Lapšys, B. Bar- 
kus, na, ir kun. Tamulis. To
kiame tautų babilone buvo 
labai malonu sutikti savo 
tautietį. Marcinkus dirbo 
transporte, Lapšys - rašti
nėje, Barkus - sandėlyje, o 
Tamulis turėjo savo kamba
rėlį, kuris visada būdavo 
pilnas žmonių. Čia susitik
davome su kitais lietuviais, 
čia koncentravosi visos ži
nios ir ateities planai. Kai 
dabar žiūriu iš 35 metų per
spektyvos, tai labiausiai, 
tenka apgailestauti Tamulio. 
Jis jau tada buvo užpirkęs 
didelį žemės plotą parapijai, 
su jo energija ir pasišventi
mu • būtume galėję įsigyti 
tvirtą nuosavybę, o gal ir 
lietuvių bažnyčią.

Mintys ir veidai, kaip ko-' 
kiame ekrane, ryškėjo, kau
pėsi ir vėl sklaidėsi tame 
pastate, kuris buvo liudinin
kas mūsų prabėgusio gyve
nimo. Praeitis kap svajonė 
dingusi, o realybė štai kokia: 
įrengtas pavyzdinis ūkis gy
vulių, čia vyksta mokslinis 
gyvulių tyrinėjimas, rūšių 
gerinimas, parodos, ir gy
vulių bei jų išdirbinių par
davinėjimas ūkininkams. 
Taigi ūkio pramonė, kokios 
aš dar nebuvau matęs. Mane • 
stebino tos pargdos, į kurią 

ir mes čia šiandien atvažia
vome pasižiūrėti. Tas didelis 
pastatas, kuris tebestovi 
nuo anų senų laikų, yra pa
verstas pavilijonu su įvai
riomis statistinėmis, foto- 

’ grafinėmis reklamomis.
Viename jo gale įrengta val
gykla ir krautuvė, o kitame 
keista scena su trimis pa
aukštinimais gyvulių teat
rui, gi viduryje žiūrovai.

Spaktaklis prasidėjo, kai 
jau žiūrovai sėdėjo prieš 
tuščią sceną (be užuolaidos), 
avys viena po kitos ėmė 
rinktis pro šonines duris į 
salę ir rikiavosi prie sienos 
gale ant paaukštinimo. 
Kiekviena stovėjo savo vie
toje prie parašo, kuris rodė 
jų rųšį, jos metriką. Jos sto
vėjo savo kailiniuose tokios 
išdidžios ir iškilmingos, kaip 
marmuro stovylos. Prele
gentas su lazdele prie scenos 
pradėjo kalbėti apie jas, o 
kalbėti buvo apie ką: apie jiį. 
rūšį, kilmę, vilną ir kt. Kai 
jis paminėdavo kokios avies 
rūšį, jos vardą ir apie ją 
aiškindavo, avis išeidavo iš 
savo rikiuotės ir per salę iš
kilmingai maža- ristele atsi
durdavo aukštai ant scenos, 
taipgi savo vietoje, prie jai 

, skirto užkandžio. Ir taip de
šimtis rūšių, geriausių Aus
tralijos avių, sulipo į savo 
vietas nė viena nesuklysda- 
ma. Tą patį padarė ir karvės 
(ir buliai) aštuonios įvairios 
rūšys sulipo ant scenos prie 
savo vizitinės kortelės pre
legentui apie jas kalbant. 
Žinoma, buvo demonstruo
jama, kaip jas melžia ranko
mis ir mašina, linksmesnei 
nuotaikai palaikyti šokinėjo 
angoros ozkiukas. Tos visos 
mokslinės žiniosapie nami
nius 'gyvulius ūkininkams 
labai naudingos, bet mane 
stebino gyvulių dresūra, nes 

niekur nemačiau, kad avys 
ir karvės dalyvautų kokiame 
cirke, o ir mūsų lietuviškas 
priežodis sako: durna kaip 
avis, ištižusi kaip karvė. Pa
keičiau nuomonę apie šiuos 
gyvulius. Pasirodo, kad per 
šešis mėnesius galima ir 
juos šio to išmokyti.

Turėjome progos susipa
žinti ir su Bathursto miestu: 
pietavome gražiame parke, 
aplankėme katedrą ir mu
ziejų. Muziejus, kaip visi 
Australijos provincijų mies
tų muziejai: truputis abori
genų meno ir kolonialinio 
gyvenimo liekanų. Žiūrime į 
tuos bizūnus, kuriais buvo 
plakami žmonės.

Bathurste mus sutiko ten 
gyvenąs tautietis Vladas 
Brilingas su žmona. Visą lai- 

• ką jie buvo kartu, atsisvei
kinant palinkėjo mums 
geros kelionės ir sėkmės 
Sydnejaus Lietuvių Klubui. 
Tada aš jam ir sakau: ’’Bro
lau, ir Tu galėtumei mums 
kiek padėti”. ”Aš jau pa
siunčiau $ 1000 beprocenti- 
nės paskolos”, atsakė jis. 
’’Ačiū”, atsakiau ir suabejo
jau, kaip jis taip greitai ga
lėjo padaryti. Grįžęs į Syd- 
nejų patikrinau, ir tikrai jis 
buvo greitesnis už daugelį 
mūsų sydnejiškių. Gražus 
pavyzdys mums visiems, 
kaip reikia greitai veikti kai 
norime padėt.

Grįžtant namo Jonas Zin- 
kus sugalvojo naują pramo
gą, ne tik sugalvojo, bet ir 
pasiruošė ją suvaidinti. Tai
gi padaro istorinę ekskursijų 
apžvalgą jr randa pasižymė
jusius asmenis, kurie verti 
apdovanojimų. Skaito kara
lienės dekretą: Bronius Ža
lys ’’Židinio” tėvūnas apdo
vanojamas už 13 ekskursijų 
suorganizavimą ir už kitus, 
jo darbus aukso ripkos me

daliu ir suteikiamas jam ti
tulas B.L.Y.N.—as. Kitos 
trys ponios - Žalienė, Miku- 
tavičienė ir Sankauskienė 
apdovanojamos aukso me
daliais (vieno dolerio didu
mo) už tai, kad jos nė vienos 
ekskursijos nepraleido. 
Visas autobusas šaukia valio 
sveikina.

Šita trumpa iliustracija 
parodo, kaip vadovas moka 
prieiti prie keleivių ir juos 
išlaikyti linksmoje nuotai
koje. Grįžome dainuodami 
patenkinti, klausinėdami, 
kada bus sekančioji ekskur
sija.

Baigiant šias palaidas 
mintis, norėčiau padaryti 
pastabą tiems, kurie rūpi
nasi daugiau gyventi ateiti
mi, kaip dabartimi. Kas gy
vena dabartimi, tas gyvena 
savo gyvenimu ir yra daug 
laimingesnis už tuos, kurie 
ignoruodami dabartį, gyve
na ateities viltimis. Žinau 
daug tokių, kurie neturėjo 
laiko poilsiui, vaikų auklėji
mui, atliekamo dolerio kiše
nėje, taupė laiką, taupė pi
nigus laukdami geresnių lai
kų, ir nesulaukė. Pavargo 
gerų vilčių pilna širdis anks
čiau, negu spėjo pasidžiaugti 
savo sutaupomis, savo šei
mos laime, savo žmonišku
mo pilnu gyvenimu. Čia pri
simenu Dr. Geručio Kišono 
taiklų pasakymą: yra žmo
nių, kurie moka taupyti, bet 
nemoka gyventi . Žmogus 
visų pirma yra socialinė bū
tybė ir jam reikalingas so
cialinis bendravimas, reika
linga bendruomenė, reika
lingi pasilinksminimai, su
sibuvimai ir kitos socialinės 
apraiškos, ir nebėkime nuo 
jų, jei norime gyventi pilnu
tiniu gyvenimu.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau.
Laisvajame pasaulyje, 

lietuvių tarpe senokai nu
skardeno žinia, kad popie
žius Jonas Paulius II pasky
rė naują vyskupą visiems 
lietuviams, esantiems už 
Lietuvos ribų. Naujasis 
vyskupas - tėvas Paulius 
Baltakis OFM. Lietuviškajai 
išeivijai naujasis vyskupas 
Eažįstamas iš jo atliktų aar- 

ų dirbant pastoracini darbą 
Kanadoje ir JAV, New 
Yorke. Tai darbšti asmeny
bė, kilnaus būdo, plačių pa
žiūrų, didelio takto, darbš
tus, ypač mėgo iaunimą, juo 
rūpinosi, ji auklėjo visur, 
kiir tik jo darbo plotmė lei
do. Todėl jo paskyrimas 
vyskupu, išeivijos lietu
viams, atrodo, buvo sutiktas 
su dideliu dėmesiu ir 
džiaugsmu. Taigi išeivijos 
lietuviai susilaukė dar vieno 
didelio laimėjimo, kuris nu
skambėjo ir svetimtaučių 
tarpe plačiu garsu.

Sv. Tėvas Jonas Paulius 
II paskutinais laikais ypač 
palankiai atsiliepia apie per
sekiojamą Lietuvos Bažny
čią, okup. Lietuvoje vyks
tančius tikinčiųjų persekip- 
jimus ir tam skiria ypatingą 
dėmesį. Tai liudijo Sv. Kazi
miero 500 metų mirties su
kakties minėjimo didingos 
iškilmės, o vėliau viešas pa
reiškimas, kad okupantai 
jam. neleido vykti į Lietuvą 
ir pasimelsti prie Šventojo 
Kazimiero karsto. Ir pasta
roji žinia nuaidėjo per viso 
laisvojo pasaulio didžiąją 
spaudą.

Taigi galima drąsiai teigti, 
kad Šv. Kazimiero jubiliejus 
okup. Lietuvos vardą, rū
pesčius ir problemas daug 
geriau pasauliui išgarsino, 
nei.mūsų politinės pastan
gos ta linkme.

Iki šiol turėjome du vys
kupus - Europos lietuviams 
vyskupą Antaną Deksnį ir 
užjūrių lietuviams vyskupą 
Vincentą Brizgį. Jais mes 
taip pat didžiavomės, juos 
gerbėme, o jie savo ruožtu, 
kiek sąlygos leido, rūpinosi 
lietuvių sielovados reikalais, 
nors JAV nevisada sėkmin
gai. Abu minėti vyskupai 
priartėjo prie rimto amžiaus 
ir jiems pareigas atlikti, at
rodo, sunkėjo. Todėl nauja
sis vyskupas ir ateina 
rūpintis lietuvių tolimesne 
sielovada visame laisvajame 
pasaulyje.

Naujojo vyskupo konsek
racijos iškilmės įvyko gra
žioje Maino valstijoje, Port- 
lando mieste, gražioje, goti
kos stiliaus katedroje, rug
sėjo 14 d. Konsekraciją at
liko pats apaštališkasis pro- 
nuncijus Amerikai arkivys
kupas Pio Laghi, asistuojant 
Portland© vyskupui Edvard 
C. O’Leary ir mūsų vysku
pui Vincentui Brizgiui.

Žinoma, konsekracijos iš
kilmės nuostabiai įspūdin
gos. Dalyvavo iškilmėse 24 
arkivyskupai ir vyskupai ir 
apie 200 kunigų. Taip pat 
vienuolijų atstovų, seselių ir 
pilnutėlė katedra, apie 1000 
žmonių. Į šias retas iškilmes 
įvairiomis susisiekimo prie
monėmis suvažiavo daug 
lietuvių iš Kanados, New 
Yorko ir kitų Amerikos vie
tovių.

Iškilmių metu giedojo so
listas Vaclovas Verikaitis, 
solistas Algis Simanavičius, 
abu iš Toronto, Kanados. O 

taip pat Šv. Kazimiero pa
rapijos ir katedros chorai. 
Šv. Kazimiero parapijos 
choras lietuviškai, dar prieš 
didžiajai procesijai į katedrą 
įeinant, giedojo visą eilę 
gražių lietuviškų giesmių.

Procesijai į katedrą įėjus 
ir užėmus skirtas vietas, 
Portland© vyskupas Edward 
C. O’Leary visus iškilmių 
dalyvius nuoširdžiai pasvei
kino ir lietuviškai sveikini
mą baigė tardamas ’’Vieš
pats telydi jus visus”.

Šv. Mišių auka pradėta 
giesme Pulkim ant kelių. 
Mišių giesmės buvo gieda
mos lotyniškai. Prasideda 
konsekracijos iškilmės.

Didingai suskamba vys
kupų, kunigų ir choro gieda
mas Veni Creator Spiritus. 
Jautresnieji nubraukia aša
ras. Dalyvių širdyse dėkin
gumas ir džiaugsmas.

Apaštališkasis pronunci- 
J’us Pio Laghi, atlikdamas 
konsekracijos apeigas, pra

džioje paklausė, ar turite 
popiežiaus paskyrimo raštą, 
mandatą. Šį raštą turėjo 
perskaityti naujasis pran
ciškonų provinciolas Tėv. 
Augustinas Simanavičius, 
bet buvo užkimęs ir raštą 
perskaitė Portland© vysku
pijos kurijos kunigas.

Po to pamoksią pasakė 
pats pronuncijus arkivysku
pas Pio Laghi, pradžioje 
pasveikindamas lietuviškai 
— Garbė Jėzui Kristui. Savo 
pamoksle jis prisiminė nau
jojo vyskupo šeimą, gimi
nes, mūsų diplomatus ir de
taliai išsakė naujojo vysku
po teises, pareigas, atsa
komybę. Po to, jis klausinėjo 
naująjį vyskupą paliesda
mas jo tikėjimą, vyskupo 
pareigas ir kit.

Giedant Visų šventųjų li
taniją, naujas vyskupas ka
tedroje atsigulė . kryžiumi 
ant žemės ir išgulėjo, kol li
tanija buvo atgiedota. 
Vėliau sekė įspūdingas kon
sekracijos aktas - pronunci
jus arkivyskupas Pio Laghi 
atskaitė maldas, tepė alie
jais naujojo vyskupo galvą, 
užmovė žiedą, ant galvos 
uždėjo raudoną kepuraitę- 
pijusę, uždėjo mitrą ir įteikė 
vyskupišką lazdą. Apeigos 
baigtos. Bažnyčioje garsus 
džiaugsmingas plojimas. 
Naujasis vyskupas eidamas 
katedros viduriu visus lai
mina, sveikinasi. Jo veide 
maloni šypsena ir dėkingu
mas.

’’LAISVOS EUROPOS RA
DIJAS” KALBA Į LIETU
VĄ, LATVIJĄ IR ESTIJĄ

Spalio 2 d. JAV Senato 
Komisija Užsienio Reika
lams spaudai pranešė:

’’Senato Komisijos Užsie
nio Reikalams pirmininkui 
senatoriui Charles H. Percy 
paprašius, Tarptautinių
Transliacijų Žinyba 
neatidėliojant perkels Pa
baltijo Tarnybų skyrių iš 
Laisvės Radijo (Radio 
Liberty) į Laisvos Europos 
Radiją (Radio Free Europe).

Laisvos Europos Radijas 
transliuoja programas Rytų 
Europos tautoms, o Laisvės 
Radijas transliuoja tiktai į 
Sovietų Sąjungą. Todėl, 
sako Percy, ’Pabaltijo Tar
nybų perkėlimas teisingai 
įjungia šias tarnybas į Lais-

Šv. Mišių metu naujajam 
vyskupui nešė daugelis or
ganizacijų atstovų įvairiau
sias aukas, kurių reikšmę 
apibūdino Gintė Damušytė. 
Ir ši dalis buvo labai įspū
dinga. Jų nešimo metu so
listai Vaclovas Verikaitis ir 
Algis Simanavičius pagie
dojo M. Karkos Prie Kry
žiaus skubėk. Įvairias Šv. 
Mišių maldas pakaitomis 
skaitė naujasis vyskupas 
Paulius Baltakis, vyskupas 
Vincentas Brizgys, vysku
pas Antanas Deksnys ir 
arkivyskupas Laghi.

Apeigoms baigiantis jaut
rų padėkos žodį visiems tarė 
naujasis vyskupas Paulius 
Baltakis ir iškilmių daly
viams suteikė palaiminimą.

Iškilmės, kaip mini visa 
spauda, buvo labai iškilmin
gos, neužmirštamo įspūdžio.

Naujajam vyskupui 
Pauliui Baltakiui prieš akis 
atsiveria sunkios pareigos, 
didelė atsakomybė rūpintis 
lietuvių sielovada laisvaja
me pasaulyje. Čia ši sunki 
našta krenta ant visų tikin
čiųjų pečių. Visi tikintieji 
turime naujajam Ganytojui 
visokeriopai padėti ir nuo
širdžiai jo darbus remti. Tad 
Aukščiausiojo apvaizda 
naująjį Ganytoją teveda na
šaus darbo keliu.

Mielas Redaktoriau, ir šį 
įvykį įrikiuojame į lietuvių 
išeivijos didįjį laimėjimą.

Iki susitildmo sekantį 
kartą.

Nuoširdžiai Jūsų 
Jurgis Janušaitis

Vyskupai lietuvių išeivių reikalams. Iš k.: vysk. V. Brizgys, vysk. P. Baltakis, 
ir vysk. A. Deksnys

Elta informuoja
vos Europos Radiją sutin
kamai su JAV politika, kuri 
nepripažįsta Pabaltijo res- 
Bublikų įjungimo į Sovietų 

ąjungą’.
Tarptautinių Transliacijų 

Žinybai vienbalsiai patvirti
nus perkėlimą, jos pirminin
kas Frank Shakespeare 
pranešė senatoriui Percy, 
kad Žinyba buvo stipriai pa
veikta jo nusistatymo, jog 
šis perkėlimas ’geriau ati
tiks Jungtinių Valstybių už
sienio politiką’.

Anot Shakespeare, Radio 
Free Europe (Radio Liberty 
pirmininkas James Buckley 
taipgi priėjo išvados, kad šis 
(Pabaltijo programų) per
kėlimas esąs tinkamas ir 
pageidaujamas’.

Percy pareiškė savo 
džiaugsmą, kad Žinyba 
priėmė jo pasiūlymą, pri
durdamas, kad Tiietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės 
yra saviti, ir Jungtinių

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

NuoIlOO 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 užskaita 1 
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 nekilo. 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. 338 4957.

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

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

I Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 

Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sj dvejoje 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.

Valstybių radijo transliaci
jos privalo atitikti jų laisvės 
ir apsisprendimo troški
mams. Pabaltijo Tarnybos 
priklauso Laisvos Europos 
Radijo žinybai’.

Tarnybų perkėlimas reiš
kia, kad radijo transliacijos 
Pabaltijo valstybių klausy
tojams bus pristatomos pa
keistu vardu — ’Laisvos Eu
ropos Radijo Lietuvių (ar 
Latvių, ar Estų) Tarnyba’. 

‘Pabaltijo Tarnybų tarnau
tojams taipgi bus prieinami 
stambūs Laisvos Europos 
Radijo tyrimų šaltiniai. Tar
nybų išlaikymo biudžetas 
nebus paveiktas

. Transliacijų į okupuotą 
Lietuvą perkėlimas į Lais
vos Europos Radiją sėk
mingai apvainikuoja 
•ilgametes VLIKO pastangas 
.atžymėti Lietuvos valsty
bingumą.

(ELTA)

Šiais metais sukako 80 
metų, kai 1904 metais at
gauta lietuviška spauda už 
kurią per 40 persekiojimo 
metų kentėjo, žuvo ar Ogus 
metus kalėjo bei Sibiro ka
torgą atkentėjo tūkstančiai 
lietuvių. Carinės Rusijos 
okupacijos metu 40 metų 
trukęs Het. spaudos draudi
mas nepalaužė Hetuvių tau
tos vaHos, bet greičiau ją 
sustiprino. Uždraudžiant 
spaudą tebuvo išleista vos 
keUolika reUginių knygų. 
Per visą spaudos draudimo 
laikotarpį pogrindyje išleis
ta šimtai lietuviškų knygų, 
išaugo Hetuviška spauda - 
laikraščiai, žurnalai, 
išsivystė platus spaudos 
darbuotojų sluogsnis. Ne
žiūrint dideHų aukų spaudos 
draudimas Hetuviams išėjo į 
naudą ir todėl tautinis są
moningumas pter tą laiką 
greičiau išsivystė ir pilnai 
atsiskleidė pirmojo pasauH- 
nio karo metu visą tautą 
privedęs prie nepriklauso
mybės atgavimo.
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KAI TAUTA VERGIJOJE

"Vyresnysis brolis” nega
ilėjo pakęsti mūsų garbingos 
praeities, jos dėstymo mo
kyklose. Stengėsi ją nutylė
ti, o vėliau keisti į istorijos 
surogatą. Istorinę literatūrą 
naikino: degino laužuose, 
fabrikų kūryklose. O kiek 
knygų dūlėja knygų kalėji
muose!”

Reikia manyti, kad iš visų 
‘ r istorijos knygų skaudžiausio 

likimo susilaukė Šapokos 
"Lietuvos istorija”. Su kokia 
neapykanta okupantai gai
niojosi ją po visa Lietuva, 
Šapokos "Lietuvos istorija” - 
tai jos savininko nelojalumo

. gimdos” medžiaga. Kiek ja 
kartų guldė ant bolševikinio 
teisėjo stalo! Kiek už ją nu
teisė ir teisia žmonių — tik 
vienas Dievas žino. Šapokos 
"Lietuvos istorija” — oku
pantams baubas.

Nuskurdinę lietuvių kul
tūrą, ilgainiui okupantai su
prato, kad negalima jos pa
keisti "proletarine kultūra”, 
kuri neegzistavo. Be to, 
nebuvo galima paaiškinti 
jaunajai kartai, jog mes esa
me be kultūrinės praeities. 
Visiems buvo akivaizdu, kad 
okupantai užgniaužia mūsų 
kultūros praeitį. Liko viena 
išeitis - ’’perkainuoti verty
bes”. Tuo metu sušvelnėjęs 
K stalininio pereinamojo

kotarpio kultūrinis klima
tas skatino tokį sprendimą. 
Okupantai persijojo mūsų 
kultūrinį palikimą per re
tesni rėtį. Tiesa, labiau pa
sisekė mirusiems negu gy
viems, kaip paprastai būda- - 
vo bolševikų im]—

veikėjai, bet ne visa jų kū-

Quest
of Nations
Kasmet luošųjų ir parali- 

žuotųjų Šalpos Draugija 
NŠW valstijoje (The 
Paraplegic & Quadriplegic 
Association of NSW) orga- 
.nizuoja vadinamą Quest of 
Nations konkursą renkant iš 
dalyvaujančių konkurse 
tautybių kandidates į tautų 
karalienes. Kad patektų į 
kandidates Draugijos reika
laujama 1000 dolerių įnašo iš 
kandidatuojančios. Šiais 
metais konkurse dalyvavo 
lietuvaitė Lana Stasiūnaity- 
tė—Stasis per savo akty
vumą ruošdama įvairius pa
rengimus įnešusi virš 8000 
dol. ir konkurse jai teko kaip 
šalpos karalienės antra vie
ta. Į Quest of Natons Lana 
pateko kaip viena iš penkių 
pirmaujančių. Iš kandidačių 
reikalaujama ne tik 
patrauklumo, bet ir inteli
gencijos, gražiai reprezen
tuojančios savo tautą. Svei
kiname Laną ir linkime ir 
ateity reprezentuoti lietu- 

'vius kuo sėkmingiausiai.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

RAŠO BALYS GAJAUSKAS Tęsinys

Užtrenkę duris į išorinį 
pasaulį, bolševikai parengė 
įvairias kultūros priemones 
masinei partinių dogmų 
propagandai. Tam tikslui 
plačiai naudoja knygas, žur
nalus, laikraščius, televiziją, 
radiją, kiną, teatrą. Įmonėse 
ir įstaigose organizuoja 
įvairias propagandines pas
kaitas, kurias darbininkai ir 
tarnautojai privalo lankyti. 
Propagandistai stengiasi, 
kad kiekvieną žmogų pa
siektų bolševikinė pro
paganda. Jie perša bolše
vikų dogmas nuo vaikų dar
želio iki gilios senatvės. Tam 
tikslui pasiekti įtraukia labai 
daug žmonių ir išleidžia di
delius pinigus. Didžiulė pro
pagandistų armija vaizduoja 
visuomenę taip, lyg ji tegal
votų apie partiją ir jos die
vuką - pirmąjį sekretorių, o 
darbininkai ir valstiečiai tik 
dėl to dirba, kad sustiprintų 
imperiją.

Žmones kvailina įvairios 
kvalifikacijos propagandis
tai. Didelės užduotys skiria

ryba. Kai kurių kultūros 
veikėjų ’’reabilitacija” buvo 
tik parodomoji, nes be jubi
liejinių leidinėlių nieko dau
giau neišleista.

Dabar labai trūksta vers
tinės humanitarinės litera
tūros lietuvių kalba. Nėra 
šiuolaikinės filosofinės, isto
rinės, sociologinės, politinės, . 
memuarinės užsienio litera
tūros lietuviškai. Net praei
to šimtmečio klasika, išsky
rus kelis trupinėlius, never
čiama i lietuvių kalbą. Sun
ku pakęsti tokią diskrimina
ciją. Lyg už nosies vedžioja 
ir rodo: štai, tą gali skaityti, 
ana draudžiama. Tai stabdo 
mūsų tautos kultūrinę pa
žangą. Užsienio humanitari
nių mokslų literatūra pra
turtintų mūsų visuomenės 
minti, skatintų nagrinėti 
įvairias problemas. Jaunoji 
karta piestų akiratį, moky
tųsi laisvai galvoti. Tą kul
tūrinę diskriminaciją pri
dengia imperijos meno, 
švietimo, mokslo pasiekimų 
liaupsinimas.

Canberra. Mauzoliejus žuvusiems kariams

Pensininko rūpesčiai
Tikėsite ar ne, bet man 

atrodo, kad Argusienei su- 
simezgiojo smegenys ar 
šiaip kas susimaišė galvoje, 
ir ji mane išvarė iš namų. 
Išvarė kaip kokį priebėgą 
šunį, sakyčiau, kuriam pa
doriuose namuose nėra vie
tos. Lyg būčiau ką blogo pa
daręs. Žinoma, Argusienės 
istorija skamba kitaip.

Mano nelaimės prasidėjo 
jau nuo tada, kai išėjau į 
pensiją. Jau nuo tada ji pra
dėjo skųstis visiems, kad 
perdaug jai po kojų maišau- 
si, landžioju apie puodus, 
norėdamas žinoti ką virs ir 
kada. Kai tik paklausiu, ko
dėl ji nešvarius baltinius 
keistai skirsto, tai ji tuojau 
atsisako skalbti, žodžiu, 
prasidėjo nesutikimai, dideli 
nuomonių skirtumai, ir ji 
ėmė man siūlyti susirasti 
kokį nors užsiėmimą, kaip 
kad kiti pensininkai susi
randa, kaip žvejybą ar golfą.

Juk neišmokinši senos meš
kos tango šokti!?

Ji vis ant manęs pykinėjo, 
kam aš jos drauges pravar
džiuoju. Aš manau, kad jūs ■ 
lengvai galėtumėt mane su
prasti. Ji turi tris drauges 
Onas. Visos trys senos, sto
ros ir bendrai fiziškai vieno
dos. Sykį palyginau jas su 
trimis pasakos broliais (ži
note: du gudrūs, o vienas 
kvailas), tai Argusienė labai 
supyko. Kad žinotų, apie 
kurią Onutę kalbu, bandžiau 
kitaip jas atskirti, nes pa
vardžių neprilaikau atminty, 
juk ir man senatvė. Viena 
turi nosį kaip dūlę, nėra rei
kalo nė sakyti, kad ji visur ją 
kaišioja, todėl ją praminiau 
’’dūlenose”. Kita Onutė turi 
didelį panašumą į tą TV ra
ganėlę ’’Witchy Poo”, taip aš 
ir ją pravardžiavau. O tą 
trečiąją (ji man simpatiš
kiausia, ji mėgsta išgerti ir 
padainuoti), Argusienė pati 
pijokėle vadina. Aš jų pra
vardžių niekada neslėpiau, 
nors prie Argusienės per
daug nevartojau, bet bare ar 
šiaip kur su vyrais kalbėda
mas vis paminėdavau. Ma
tyti, kad jos, kaip tos ylos iš 
maišo, sakyčiau, išlindo ir 
pasiekė visas tris Onutės. 
Dabar atėjusios pas Argu- 
sienę ant jų savaitinės arba
tėlės ir dorybių brigados su
sirinkimo visos trys užriečia 
nosis ir mane ignoruoja. Bet

mos literatūros darbuoto- Ar gali poetas apdainuoti 
jams. Iš jų reikalaujama va- iš sielos gelmių plūstančiais - 
dinamų ’’pažangių” kūrinių, žodžiais budelius? Ne! Tik 

dvasiniai iškrypėliai prieš 
juos keliaklupsčiavo. Busi
mosios kartos nesužinos iš 
jų raštų apie tikrąjį mūsų 
tautos gyvenimą. Jos skai
tys pagražintą ir nudailintą 
melą. Visuomenei jis nebus 
reikalingas, kaip ir dabar jį 
mažai kas skaito. Kai kurie 
rašytojai skęsta smulkių 
kasdieninių problemų klam-.. 
pynėje. Nagrinėja kas ge
riau: būti piemeniu ar ga
nyti? Gal šie rašiniai liks 
kaip falsifikacijos ir melo 
pavyzdžiai, kuriuos retkar
čiais pavartys literatūros t 
istorikai, norintys sužinoti 
apie dvasinių luošių kartą.

Bus daugiau

Tačiau ne taip lengva meis
triškai įvykdyti tuos reika
lavimus. Užsakymas - ne 
laisva kūryba. Bolševikų 
imperijos rašytojų sąjungos 
negalima lyginti su laisvojo' 
pasaulio rašytojų sąjungo
mis. Pastarosios nepriklauso 
nuo vyriausybių. Bolševikų 
imperijos rašytojų sąjunga 
yra valstybinis organas. Jos 

7 nariai - oficialūs rašytojai ir 
turi prisilaikyti partijos nu
rodymų. Jie neieško gyve
nimo tiesos. Vieni nutyli, 
apeina skaudžias tautai 
Eroblemas, kiti meluoja, iš- 

raipo, gražina gyvenimą.
Jie atitrūkę nuo žemės ir 

. vaizduoja savo susikurtą bei 
partinių užsakovų įsivaiz
duojamą gyvenimą. Todėl 
ką sužinos skaitytojas apie 
mūsų tautos gyvenimą per 
šį bolševikų periodą, saky
sim, po šimto metų? Bolše
vikų laikais mūsų tautos gy-' 
venimas yra tragedija ir iš
tisos kančios. Tų kančių ne- 
falima apeiti ir užmiršti.

imtai tūkstančių buvo re
presuota, dešimtys tūkstan
čių nukankinta.

tas dar nebuvo mano pasau
lio pabaiga.

Pabaiga prasidėjo vakar. 
Mudu su kaimynu Antanu 
gėrėme bonką alaus ir ginči
jomės dėl apkasų kasimo 
karo metu Vokietijoj. Argu
sienės nebuvo namie. Mums 
besiginčijant ji paskambino 
iš miesto, daug kalbėjo; lyg 
ir girdėjau tą žodį - dantis
tas . Čia Antanas po ausim 
nori ką tai įrodyti apie 
Drezdeno bombardavimą, 
čia Argusienės balsas, kaip 
per gruodą iš būdelės su vi
sokiais triukšmais. Aš jai į 
viską atsakiau: - gerai, šir- 
dyte! - Ir kaip tas sakė - 
’’hope for the best”. Dar lyg 
girdėjau kažką apie vaka
rienę, tai nustebęs pama
niau, jog ji nori, kad vaka
rienę išvirčiau. Kodėl ne, 
galiu išvirti! Antanui išėjus 
taip apie penktą valandą 
pradėjau virti vakarienę. 
Laikas bėga, atėjo ir šešta 
valanda, Argusienės vis nė
ra ir nėra. Pradėjau per vi
sas jos drauges skambinti ir 
ieškoti, bet niekur neradau. 
O pasirodo buvo šitaip. Ar- 
gusienė man pasakė, kad at
važiuočiau pas dantistą apie 
pusę šešių su ja susitikti ir 
abu važiuosim pas Juozai
čius vakarienės. Esą Juozai
čio vardo diena. Nieko labai 
neruošia, tik keli draugai. 
Kai aš apie šešias neatsira-- 
dau ji bandė skambinti na
mo, bet man visur skambi-

Periander’is, apie 600 me
tų prieš Kristų Korinth’o ti
ronas, kuris galiojo tuo laiku 

, kaip vienas iš septynių iš
minčių, kartą užklaustas: — 
kas yra didžiausias mažiau- 
siame inde? — Atsakė: — 
Sveikas protas.

nant telefonas visą laiką 
užimtas ir ji pamanė, kad 
sugedęs, nes aš juk turiu 
būti išvažiavęs. Nesulaukus 
nuvažiavo pas Juozaičius. 
Aš skambinau visur, bet ne 
pas Juozaičius. Kol susisie- 
kėm buvo jau po vienuolik
tos. Juozaitis parvežė namo. 
Iš džiaugsmo, kad neatsitiko 
ta didžioji nelaimė ir neguliu 
pusiau gyvas kokioj ligoni
nėj (aš nebežinau, kas būtų 
geriau) dar nebuvau nužu
dytas.
, Šiandien rytą Argusienė 

visai nekalbėjo su manim. 
Norėdamas pasigerinti 
ėmiau piauti žolę, nes jau 
kelias dienas Argusienė zir
zė. Bet matote, mano tas 
’’lawnmoveris” nelabai koks, 
o dėl tų kelių metrų pievutės 
naujo nenoriu pirkti; vargs
tu su tuo išklypusiu. Man 
žolę piaunant nulėkė vienas 
peilis. Nubraukęs žolę nuo 
peilio, pasiėmiau į ranką ir 
nuėjau į trobą skuduro pasi
ieškoti visokio užsisenėjusio 
"gryzo” nuvalymui ir galvo- 

’ jau bandyti pataisyti. Tur
būt yra koks žmogaus nelai
mės velnias, sakyčiau, kuris 
vedžioja žmogų kur nerei
kia. Kažkas pritempė mane 
prie Argusienės ’’tualetinio” 
stalo, atidarė jos šilkinių 
apatinukų stalčių ir ten, ant 
visai naujo kokios tai Sienu
tės dovanoto japoniško šilko 
apatinuko tas žoliuotas ir 
šmėruotas peilis nukrito. 
Man tą apatinuką ir peilį 
taip pat šmėruotom rankom 
bečiupinėjant į kambarį įėjo 
Argusienė. Na ir atsidarė 
man pragaro vartai. Man 
besiteisinant, kad aš tik se
no Skurlio ieškojau, praga
ras atsivėrė dar plačiau ir 
buvau išstumtas iš namų, 
kad daugiau jai ir į akis 
nesirodyčiau. Jos šilkinių 
apatinukų stalčiuje nėra jo
kių senų Skurlių, neskaitant 
manęs, kurio ji į jokį stalčių 
nedėtų.

Dabar sėdžiu pas Antaną 
garaže, geriame sielvarto 
bonką alaus ir diskutuojame 
mano likimą. Drezdeno 
bombardavimas, sakyčiau, 
kaip ir nubluko prieš mano 
nelaimę. Antanas galvoja, 
kad esu tik iš namo išvary
tas, bet ne iš namų. Aš pats 
nežinau, kaip man yra. Dar 
pora bonkų išgersim, tuo
met bandysiu grįžti.

Argus
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1992-rų metų Olimpiadai 
rengti' Australija pasiūlė 
Brisbanės miestų, kur ne
reikėtų statyti naujų stadio
nų, nei kitų įrengimų, nes 
tik pereitais metais per 
Coinnionwealth Games buvo 
įrodyta, kad visi naujieji 
įrengimai tinkami paskuti- 
niems olimpiniams reikala- 
vimams, o politiniai - niekas 
negali'' nieko prikišti pri
klausomumą Rytams ar Va
karams, nes Brisbane yra 
Queenslando sostinė ir uni
kali pasaulio politinei padė
čiai.

Viši tie Australijos lietu
viai, kurie neturėjo progos 
pamatyti geriausių pasaulio 
atletų rungiantis Los Ange
les Olimpiadoje, gali nenusi
minti, nes 1985-tų metų sau
sio 25 dieną Melbourne or
ganizuojama Australijos 
Sporto Šventė (Australian 
Games), kuri tęsis dešimt 
dienų ir programoje numa
toma beveik visos Olimpinių 
Žaidynių rungtys. Į šias žai
dynes pakviesti visi geriausi 
pasaulio atletai ir tikimasi, 
kad jose dalyvaus 23-je

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į Lie
tuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės sumokėti 
patys siuntinių gavėjai. Siūlome ir toliau pasinaudoti 
mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu. 
KALĖDINĖ DOVANA — SIUNTINYS No. 4. 1984 m.
1 Vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. 
moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilkinė gėlėta 
skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų cigarečių, Va sv. 
arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 1 p. džinsinių kelnių, 
denim arba rumbuoto aksomo, firmų ’’Wrangler” arba 
"Levi”, 1 vyriška arba moteriška žieminė striukė - 
anorak.

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo 
išlaidomis — $ 250.oo

Jei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntinį, savo 
nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, kuriuos že
miau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos ’’Adidas”

$ 38.00 
Siuntinyje gali būti 2 poros 61.00

’’Olympus” 25.00 
52.00 

Sportiniai kostiumai, firmos ’’Adidas” 42.00
61.00 

’’Olimpus” 22.00 
51.00 

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės 27.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušu 100.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai 50.00
Vyriški kostiumai 170.00
Moteriški kostiumėliai 120.00
Moteriški arba vyriški megstiniai 34.00
Vyriški išeiginiai marškiniai 20.00
BHuskutės 20.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės 8.50
Vyriškos arba moteriškos striukės — anorakai 100.00
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti pašto ir
apdraudimo išlaidom $ 44.00

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Nauja tvarka, galioja dabar.

BALTIC STORES & Co.
Z. JURAS

1) LONDON LANE, BROMLEY. KENT BR) 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 01 460 2592

OLIMPIJADAI PASIBAIGUS
Leonas Baltrūnas Tęsinys

Olimpiadoje laimėję pirmą
sias vietas ir sportininkai iš 
Sovietų Sąjungos, Vokieti
jos, Kinijos, Amerikos ir ki
tų kraštų. Tikimasi čia pa
matyti ir naująjį pasaulio 
sporto fenomeną, kuris Los 
Angelese išsikovojo keturis 
aukso medalius — Carl 
Lewis. Šios žaidynės - tai 
mažoji pasaulio sporto 
Olimpiada, kurioje suva
žiuos sportininkai net ir iš tų 
kraštų, kurie boikotavo Los 
Angeles žaidynes. Galimas 
dalykas, kad Sovietų Sąjun
ga atsiųs ir savo vyrų ir 
moterų krepšinio komandas, 
kuriose turėtumėm progos 
pamatyti žaidžiant ir Lietu
vos geriausius-krepšininkus. 
Šioms žaidynėms pravesti, 
Australijos federalinė val
džia jau paskyrė $ 800.000, 
Victorijos valdžia - $ 375.000 
ir tikimasi gauti aukų iš 
įvairiausių bankų ir didesnių 
bendrovių.

Šių metų pabaigoje, Can- 
berroje įvyksta Australijos

Sovietai ir olimpijada
Netenka aiškinti, kad Los 

Angeles olimpijadoje laimė
tojais buvo visi Olimpijados 
dalyviai, pralaimėjo tik ją 
boikotuojančios tautos. Ne
žiūrint, kiek sovietai verkš
lena dėl taip vadinamo olim
pinių idealų ’’pažeidimo” ir 
kiek jie negrąsintų, kad 

lietuvių Sporto Šventė, kuri 
tradiciniai tapusi lyg ir Aus
tralijos lietuvių Sporto 
Olimpiada. įdomu, kokią fi
nansinę paramą mūsų Spor
to Švenčių rengėjai gauna iš 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos ir 
iš vietinių Bendruomenės 
Valdybų? Kaip žinoma, į to
kias sporto šventes suva
žiuoja iš visos Australijos 
geriausi lietuviai sportinin
kai, ir jų skaičius vis didėja, 
kas įrodo, kad Australijos 
lietuviu gyvenime sportas ir 
fizinis auklėjimas yra gerai 
organizuotas ir plačioji mū
sų visuomenė įvertina mūsų 
jaunimo didelį norą sveikais 
pagrindais lavinti savo fizi
nes ir dvasines savybes ir 
norą bendrauti su lietuviais, 
įrodant, kad jų tautinis 
jausmas nėra užgęsęs. Tur
būt nėra kitos tokios jau
nimo organizacijos Austra
lijoje, kuri būtų davusi tiek 
daug naujųlietuviškų šeimų, 
kurių vaikai jau irgi žaidžia

amerikiečių ’’agresyvi” 
užsienio politika sužlugdy- 
sianti ateities Olimpijadas, 
nėra jokios abejonės, kad su 
rusais ar be rusų kurie, tik
riausiai boikotuos ir 1988 
metų Seoulo olimpijadą, 
olimpijadų ateitis yra užtik
rinta.

Kalbant apie Sovietų ne
dalyvavimą Los Angeles 
Olimpijadoje^ -Vilniuje lei
džiamo, išeivijos lietuvius 
niekinti ir šmeižti skirto 
laikraštėlio ’’Gimtasis Kraš
tas”, birželio 7-tos dienos, 
23-čiame numeryje, yra įdė
tas ilgas straipsnis, parašy
tas lietuvių išeivijos ’’eks
perto”, daugumai girdėto ir 
kai kam arčiau pažįstamo, 
po užsienį važinėjančio, 
prieš kiek metų ir Australi
joje buvojusio, Vytauto Ka
zakevičiaus straipsnis, ku
riame jis teisindamas Sov. 
S-gos nedalyvavimą dėsto 
savo samprotavimus Los 
Angeles Olimpijados reika
lais.

Pacituosiu kelias ištrau
kai iš visą puslapį užėmusių 
draugo Kazakevičiaus išve
džiojimų.

Jis rašo:
1. Nuo 1952 m. Tarybų 

Lietuvos sportininkai daly
vavo visose olimpinėse žai
dynėse ir kiekvieną kartą iš 
jų atsiveždavo į respubliką 
garbingiausių sportinių ap
dovanojimų — olimpinių 
medalių: iš Helsinkio ir Mel
bourne, iš Romos ir Tokijo, 
iš Mechiko ir Miuncheno, iš 
Montrealio ir Maksvos. O 
šiemet — iš olimpinių žiemos 
žaidynių, Sarajevo, lietuvis 
Šalna parsivežė čempiono 
aukso medalį. Mes nė kiek 
neabejojame, kad Los An- 
dželo ■- olimpinės žaidynės 
būtų vėl papildžiusios Lie
tuvos sportininkų olimpinių 
medalių kolekciją ir pagar
sinusios gražias mūsų sporto 
tradicijas. Prisiminkime: 
per tas devynerias olimpi
nes žaidynes 11 Tarybų Lie
tuvos sportininkų, dalyvau
dami TSRS rinktinėse, iško
vojo 13 olimpinių aukso me
dalių, 16 sidabro medalių ir. 
14 bronzos medalių. Vargu 
ar dažna net ir didesnė Va-

ir sportuoja už lietuviškus 
klubus.

Artėjant metų pabaigai, 
norėtųsi, kad tautiečiai su
važiavę į Lietuvių Dienas 
Canberroje, rastų laiko už
sukti pasižiūrėti ir lietuvių 
sporto varžybų, kas priduo
tų mūsų sportuojančiam 
jaunimui daugiau akstino ir 
noro gerinti savo sugebėji
mus sportiniuose užsiėmi
muose. Atsilankius į jų žai
dynes, įsitikintumėm, kiek 
daug daroma, kad lietuviai 
sportininkai gražiai repre
zentuotų Australijos lietu
vių vardą.

.Australijos lietuvių jau
nimui linkime ir toliau neuž
miršti, kad ’’Sveikame kūne 
yra sveika dvasia" ir, kad 
lietuvis gali būti tolygus, ar 
net geresnis už bet kurios 
kitos tautos sportininkus. 

karų tauta gali pasididžiuoti 
įspūdingesniais olimpiniais 
laimėjimais.

Kazakevičius nemini, kad 
apie laisvų tautų olimpinius 
laimėjimus žino visas pa
saulis ir jie yra iškovojami 
tos tautos garbei. Deja, ki
taip yra Sovietijos vergų 
imperijoje. Visose Kazake
vičiaus suminėtose olimpi- 
jadose, okupuotos Lietuvos 
sportininkų pasiekti laimė
jimai buvo užregistruoti ne 
lietuvių tautai, bet Sov. 
S-gai. Dar liūdniau yra, kad, 
mūsų pačių, Vakarų pasaulio 
radio ir televizijos komenta
toriai, visus Sov. S-gos rink
tinėje esančius sportinilTklis, 
be išimties, vadina rusais.

Maskva džiaugiasi ir gi
riasi pavergtų tautų laimė
tais medaliais, o su ja kartu 
ir draugas Kazakevičius, 
aiškindamas toliau, kad —-

2. Sportas Lietuvoje pa
siekė pasaulinį lygį tik Ta
rybų valdžios metais. Iki 
Antrojo pasaulinio karo 
Lietuva labai nesėkmingai 
pasirodė dviejose olimpia
dose (Paryžiaus ir Amster
damo), o kitose dviejose — 
Los Andžele ir Berlyne — 
visiškai atsisakė dalyvauti: 
Kazakevičius nieko neužsi
mena apie tai, kad Sov. S-ga 
taip pat nedalyvavo nei Los 
Andželes, nei Berlyno Olim- 
pijadose, nes aiškinant, tek
tų dėl nedalyvavimo pasi
teisinimą laužti iš piršto, 
nenorint pripažinti, kad nuo 
1918 iki 1945 metų, 27 me
tus, sovietų sportininkai iš 
viso nebuvo pasirodę tarp
tautinėje arenoje, tuo tarpu 
kai Lietuva iki Sovietų oku
pacijos turėjo plačius spor
tinius ryšius su užsieniu ir 
sėkmingai dalyvavo 
Pasaulio ir Europos pirme
nybėse bei tarptautinėse 
žaidynėse — šaudyme, stalo 
tenise, krepšinyje ir kitose 
sporto šakose.

Toliau, kalbėdamas apie. 
Los Angeles Olimpijadą šis 
sovietinis lietuvis rašo: 
’’Gyvuoja graži, atitinkanti 
būtent olimpinę dvasią tra
dicija — Tarybų Lietuvos 
sportininkai, žurnalistai ir 
turistai randa bendrą kalbą 
su užsienio lietuviais, kurie 
gyveno olimpinių žaidynių 
vietose arba į jas atvykdavo.

Deja, šito susitikimo jau 
nebus. Ir nebus todėl, kad į 
Los Andželes rengiamas 
olimpines žaidynes, kaip ži-
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nome, nebeatvyks tarybiniai 
sportininkai, tarpe kurių yra 
ir mūsų respublikos atsto
vai”. Ir čia Kazakevičius nu
rodo, kad jie neatvyks dėl tų 
(suprask ’’išeivijos antitary- 
bininkų”) ” kurie visaip 
stengėsi, jog būtų sudaryta 
nepakenčiama ir net pavo
jinga mūsų šalies sportinin
kams, tarp jų — mūsų res
publikos atstovams, aplinka 
olimpinių žaidynių metu, 
kurie, užuot nuoširdžiai su
tikę savo tautiečius per 
olimpiadą, rengė planus su
drumsti jiems normalų 
dalyvavimą sportinėse var
žybose — politiniais tikslais 
panaudodami bet kokius bū
dus, net provokacijas ar te
rorą, prieš Tarybų Lietuvos 
sportininkus.”

Aišku, kad Vakarų pasau
lį gerai pažindamas, tokioms 
nesąmonėms turbūt nelabai 
tiki ir pats Kazakevičius, o 
mes gerai žinome, kad, kaip 
buvo visų pereitų olimpijadų 
metu, taip ir Los Angeles 
Olimpijadoje, iš okupuotos 
tėvynės atvykę lietuviai 
sportininkai, išeivijos lietu
vių tarpe būtų buvę gražiai 
priimti, pavaišinti ir pri
žiūrėti ir nei vienas nebūtų 
sulaikytas Amerikoje prieš 
jo norą. Tokie metodai yra 
naudojami tik Kazakevi
čiaus mylimoje plačioje So
vietų tėvynėje, bet ne lais
vame pasaulyje.

Sovietinis rašeiva toliau 
porina taip: ’’Pirmą sykį 
olimpinių žaidynių istorijoje 
komercijai begėdiškai paau
kota, dolerio aistros ir go
dulio sutepta olimpiada ne
teko savo lauktosios sporti
nės reikšmės. Be pasauli
niame sporte pirmaujančių 
TSRS, VDR, Kubos ir kitų 
socialistinių šalių dalyvavi
mo, žaidynės praranda savo 
tikrą sportinę vertę ir drau
ge sutrukdo dėl garbingų 
apdovanojimų kovoti ir Lie
tuvos sportininkams”.

Draugas Kazakevičius 
šiandien jau tikriausiai žino, 
kad rekordinis skaičius, 140 
Los Angeles Olimpijadoje 
dalyvaujančių tautų ir 2 
tūkstančiai milijonų žemės 
gyventojų, stebinčių olimpi
jadą televizijoje, nepasigedo 
Sov. S-gos ir neskaito, kad 
Olimpijados sportinė vertė 
sumažėjo dėl rusų nedaly
vavimo. Gaila tik, kad Sov. 
S-gai uždraudus, Olimpija
doje negalėjo dalyvauti Ry
tų Europos bloko šalys, iš
skyrus nuolatine savistovia 
laikysena pasižymėjusią 
Rumuniją.

Turbūt daugumai išeivijos 
lietuvių žinoma, jog rusai 
paskelbė, kad nuo šių metų 
vasario 1 d. religinė ir tauti
nė veikla visose sovietų res
publikose, jų tarpe ir oku- 
puotoj Lietuvoj, bus laikoma 
Sovietų valstybės pažeidimu 
ir atitinkamai baudžiama.

To pasėkoje, Sov. S-gos 
futbolo federacija tuoj pat 
išleido patvarkymą, kad at
skirų respublikų komandos, 
kurios pavadinimą ant savo 
uniformų turėjo lotyniškom 
raidėm, kaip darė Pabaltijo 
valstybės, ateityje turės ra
šyti rusiškai. Vadinasi, rusi- , 
nimas dabar jau bus vykdo
mas ir per sportą.
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BIBLIOTEKOJE

Pranešame, kad gauta 
naujų knygų:
THE WORLD OF OLEGAS 
TRUCHANAS.

J. Vainausko red. AUŠRA
V tomas. Lietuvos pogrin
džio leidinys.

E. Juciūtė. IGARKOS 
NAUJAMIESTIS.

S. Raštikis. LIETUVOS 
LIKIMO KELIAIS.

A. Saudargienė.
VĖJAS IŠ RYTŲ.

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ METRAŠTIS. H to
mas, 1984 m.

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ METRAŠTIS I tomas, 
1961 m.

A. Merkelis. ANTANAS 
SMETONA.

B. Žalys. APIE ŽEMŲ, 
ŽMONES IR VĖJUS. Poe
zija.

AUŠRA. Lietuvių tautos 
praeitis. VI tomas.

Kadangi šių knygų skai
čius ribotas, knygų mylėto
jai prašomi paskubėti jas 
įsigyti.

Biblioteka priima užsaky
mus lietuviškų kalendorių, 
išleistų užjūriuose. Pats lai
kas dabar juos užsakyti.

Per biblioteką gauta aukų 
Lituanistinei Katedrai:

Jadvyga ir Viktoras 
Venclovai $ 100.

Alfonsas Venclovas $ 50.

Mirus a.a. Adomui 
Kubbos Australijos Lietuvių 
Fondui vietoj gėlių O. ir V. 
Arai aukojo $ 20.

Bibliotekos vedėjas

Aukos
Mūsų Pastogei

’’MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

L. Sporto Kl. ’’Vytis” 
V-ba VIC $50
L.S-gosKl. V-ba VIC $25
ALB Geelong Apyl. V-ba

VIC $25 
A.a. Antano Skėrio pagerb. 
v.g. ALB Geelongo Apyl.
V-ba VIC $20
A. Steponavičiai VIC $ 10 
V.R. Rutkauskai VIC $ 10 
ALB Geelongo Mot. D-ja

VIC $ 10 
VIC 10.50 
NSW $ 5 
NSW $ 5 
USA $ 15 

i NSW $15 
VIC $ 20 

NSW $ 30 
VIC $ 24 
VIC$ 5 

VIC $ 3.70 
ACT $ 20 
NSW $20 
VIC $ 100 

NSW $ 100
NSW $ 5 
NSW $ 5 

WA$32 
WA $ 15 
VIC $ 10 

NSW $ 10 
VIC$ 5 

NSW $ 5 
VIC $ 10 
WA$10

)

J. I. Gaijfai
D. Bižys
R. Lapinskas 
V. Čiurlionis
K. Bagdonavičius
I. O’Dwyer
S. Zablockienė
E. Karblane
J. Rapkauskas 
S.E. Lipčius
K. Makūnas 
P. Donielienė 
V. Grigonis 
N.N. 
A.Jakštas 
R.B. Alekna 
Č. Čekanauskas 
J. Astrauskas 
A. Žvirblis 
A. Reizgys 
V. Ramoškis
L. Šilas 
A. Krausienė 
J. Žukauskas 
L.V.S. ’"Ramovė” Melb.

VIC $50

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

’’Mūsų Pastogės”
Administracija

a c i j a
PRANEŠIMAS

Syd. Liet. Moterų Soc. GI. 
Draugijos tradicinė iešminė 
įvyks lapkričio 11 d., sekm., 
12 vai. Lietuvių Sodyboje 
Engadine. Bufetas bus 
atidarytas 12 vai. Apie 3 vai. 
Sūkurio jaunieji šokėjai 
Iiašoks tautinių šokių. Veiks 
oterija.

Iešminė Liet. Sodyboje 
yra šeimos šventė. Kviečia
me visus praleisti sekma
dienį. Dalyvavę nesigailė
site.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba 
ir Patikėtinės

PRANEŠIMAS

Melbourno pensininkų 
ateinantis subuvimas įvyks 
lapkričio 7 d. 12 vai. Lietu
vių Namuose. Dalyvaus mū
sų literatai Marija Malakū- 
nienė ir Juozas Mikštas, Pi
jus Vaičaitis ir Antanas Ba
kaitis.

Kviečiame visus atsilan
kyti į š| nepaprastą subuvi
mą.

PALANKUMAS
MŪSŲ PASTOGEI

Ilgametė Mūsų Pastogės 
skaitytoja ir nuolatinė jos 
rėmėja p. O. Liutikienė iš 
Pertho prisiuntė 100 dolerių 
pratęsdama M.P. prenume
ratą 1985-87 metams, o iš
prisiųstos sumos likutį 
aukoja Mūsų Pastogės rei
kalams. Ačiū p. Liutikienei. 
Kai daugeliui skaitytojų 
tenka siųsti po kelis ragini
mus, kad apmokėtų už gau
namą Mūsų Pastogę, štai 
viena iš retų M.P. skaity-

Skambėk, dainele..
Leonas Baltrūnas

Atimk iš žmogaus melodi
nę vaizduotę, ir neteks jis 
vidujinio pasitenkinimo ir 
dvasinės nuotaikos. Dainos 
melodija pasiekia giliausius 
žmogaus išgyvenimus. Bū
damas vienas nejučiomis 
žmogus pradeda niūniuoti 
arba švilpauti kokią nors 
melodiją. Kai pritrūksta to
kiam žmogui žinomų 
melodijų, jis darosi liūdnas, 
rūstus, piktas ir neramus.

Mums lietuviams netenka 
ilgai galvoti, nes turime 
labai turtingą liaudies dainų 
skrynelę. O jeigu kartais ir 
primirštame, tai mūsų 
chorai per savo koncertus 
vis užtraukia ką nors naujo 
ir, iki sekančio koncerto, 
toks tautietis turės pakan
kamai ką niūniuoti arba 
švilpauti.

Taigi, brolau, jeigu jau 
spėjai iššvilpauti visas žino
mas melodijas ir dėl to tau 
darosi kiek neramu, tai
trauk į Melbourną kur gruo
džio 2 dieną Melb. Lietuvių 
Namuose Dainos Sambūris 
turės savo metinį koncertą, 
kur turėsi geros progos iš
girsti naujų dar negirdėtų 
lietuviškų dainų.

Laimingi melbourniškiai, 
nes jų Dainos Sambūris jau

NAUJI
’’MŪSŲ PASTOGĖS”

SKAITYTOJAI

B. Bitė VIC.
Dana Binkienė NSW
L. Barkutė NSW
A.W. Himmelreich VIC.

: SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE ;
► 16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414>

KVIETIMAS
> Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba maloniai kviečia <
► Jus ir jūsų draugus dalyvauti klubo

METINIAME POBŪVYJE
’ kuris įvyks šeštadienį, lapkričio mėn. ’
, 10 dienų 7.30 v.v. klubo patalpose.
* * Įėimo kaina $12 asmeniui. <
’ Prašome įsigyti bilietus iki lapkričio 8 dienos. <

V. Binkis, Pirmininkas
> <

tojų, kuri apmoka net tre
jiems metams į priekį. Ačiū 
p. O. Liutikienei už palan
kumą ir pasitikėjimą. Mes 
tikime, kad Mūsų Pastogė 
dar ilgus metus eis kaip 
ėjus.

BRISBANE

Malonu, kad įsigijus nau
jus Lietuvių Namus, bend
ruomenės veikla pagyvėjo. 
Senajai kartai pavargstant, 
jaunesnieji tęsia darbą lie
tuviškai dainai ir tėvų pa
pročiams išlaikyti.

Po Tautos Šventės minė
jimo, kuris buvo ypatingai 
gausus, Bendruomenės Val-
dyba ir Namų Administraci
ja ruošiasi šiem pobūviam:

Kariuomenės Šventės mi
nėjimas bus lapkričio 18 
dieną, po lietuviškų pamal
dų. Dalyviai prašomi regis
truotis pas Juozą Lucku, tel. 
395 1087.

35-ki metai, kaip tralialiuoja 
mūsų, širdį kutenančias ir 
tėvynę primenančias dainas, 
kurios lyg ta neužgęstanti 
šviesa, vis mums primena 
praeitį, kada daina buvo ne
atskiriama mūsų gyvenimo 
dalis. Šiandieną mūsų subu
vimuose rečiau girdima 
daina, o jeigu ir uždainuo
jama, tai daugiausiai girdi
me visokias užstalines dai
nas ir tik retkarčiais, vieną 
kitą, liaudies dainelę.

Taigi, visi, jauni ir 
pagyvenę, gruodžio 2 dieną 
traukime į Melb. Lietuvių 
Namus ir dėkokime Dainos 
Sambūriui, kad neleidžia 
paskęsti užuomaršoje. Tegul 
jų skambiosios dainos ilgam 
lieka mūsų atmintyje ir te
gul jos stiprina mūsų tautinę 
sąmonę. Pažadinkime mūsų 
atmintyje meilę lietuviškai 
dainai ir pasižadėkime daž
niau užtraukti kokią nors 
liaudies dainelę.

— Kas atsitiko su Jurgiu, 
kuris pateko ligoninėn vos 
loterijoje laimėjęs 100 000 
dolerių?

— Greičiausia iš didelio
sielvarto, nes laimėtais pini
gais jis turėjo dalintis su ki
tais devyniais draugais, ka
dangi su jais susidėjęs pirko 
bilietą. Laimėjus Jurgis 
pirštus kramtėsi, kodėl ne- 
pirkęs vienas.

Vaikų Eglutė bus gruo
džio 16 d. po pamaldų. Vaikų 
skaičių prašoma pranešti 
poniai Klimienei, tel. 
265 3075.

Bendras Kūčių vakaras 
bus gruodžio 24 d. Regis
truotis pas poną Lucku.

Visi pobūviai bus Lietuvių 
Namuose, 49 Gladstone^ 
Road, Highgate Hill. Malo
niai prašome visus tautie
čius ir draugus skaitlingai 
dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: Ambraziejaus Jonyno 
’’Lietuvių folkloristika” iki 
XIX a., Vilnius 1984. S. La
zutkos ir E. Gudavičiaus 
’’Pirmasis Lietuvos Statu
tas”, paleografinė ir teksto
loginė nuorašų analizė, 1 d. 
su autentiškų tekstų at
spaudais, senoviškojo sla-

RELIGINĖ 
INFORMACIJA

Lapkričio mėnesį ypač 
prisimename mirusius. Lap
kričio 1 d. Visi Šventieji - 
privaloma šventė. Šv. 
Mišios Lietuvių Namuose 
Bankstowne: spalio 31 d. 5 
vai. ir lapkričio 1 d. 12 vai. 
Kviečiami visi.

Lapkričio 4 d., sekm., lie
tuvių pamaldose Lidcombe 
mirusiųjų atminimas, po pa
maldų jis tęsiamas lietuvių 
kapinėse Rookwoode. Ten 
bus ir daugelio laukiamos 
paminklinės sienos mirusių 
pelenams laikyti pašventi
nimas.

Maloniai kviečiu visus 
gausiai pamaldose ir kapi
nėse dalyvauti.

Prel. P. Butkus
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Išreikšdamas pagarbą a.a. 
Vladui Miniotui vietoj gėlių 
V. Jaras Mūsų Pastogei 
skyrė $ 10. Ačiū, Viktorai!

Išreikšdama meilę ir pa
garbą savo a.a. tėveliui Vla
dui Miniotui, Angelė Minio- 
taitė—Schaffer Mūsų
Pastogei skyrė $ 169.99. 
Ačiū, Angele, ir drauge gili 
užuojauta Tau ir Tavo arti
miesiems dėl tėvelio mirties.

viškojo raidyno aiškinimais, 
didelio formato, 419 psl., 
liuksusinis leidinys, Vilnius 
1983.

’’Talkos” metinis susirin
kimas iš praeitų metų pelno 
bibliotekos reikalams pa
skyrė $ 300. Jonas Vizbaras 
retenybių stovui dovanojo 
Augustino Voldemaro 
medalį. Už bibliotekos lan
kytojų suaukotus pinigus 
kietais viršeliais įrišti 1983 
metų periodikos komplektai, 
jau anksčiau taip sutvarkyti 
nuo pirmojo numerio: 
kultūros žurnalas ’’Aidai”, 
’’Karys” (išlaidas apmokėjo 
Melbourno Ramovėnų Val
dyba), ’’Mūsų Pastogė”, 
’’Pasaulio Lietuvis”, ’’Tėviš
kės Aidai” ir, pradedant 
pirmuoju numeriu, visų 
metų, iki 1983-jų imamai, 
’’Moteris” žurnalo komplek
tai, už kuriuos, ypač savąja 
spauda besidominančios 
moterys, turėtų būti dėkin
gos Jonei Žitkevičienei, su
rinkusiai ir paskutiniu metu 
nuosavus žurnalo komplek
tus perleidusiai bibliotekai 
įrišimui. Feliksas Sodaitis 
jau ne pirmą kartą savo 
transportu pasirūpino susi
rišti su tolokai esančia 
knygrišykla.

Visiems savo geradariams 
dėkinga

Biblioteka

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

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