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PABALTIJIS IR RINKIMAI
REZOLIUCIJOS 
PABALTIJO KLAUSIMU 

PADĖTIS

1984 m. pradžioje keli, 
Baltų Tarybos angažuoti, 
jauni baltai politiniai dar- 
tuotojai turėjo pasimatymus 
su reprezentacine Australijon 
Federalinio parlamento 

narių dali mi. Jie supažindi-, 
no parlamentarus su Pabal
tijo klausimu ir prašė para
mos pravesti per abejus 
Parlamento rūmus rezoliu
ciją Pabaltijo klausimu, at
spausdintą ’’Mūsų Pastogės” 
Nr. 42-43 (Notice of Motion, 
Senator Baume, Hansard 
No. 116, 1984 spalio 9 d.).

Šią akciją pasekė .Baltų 
Tarybos vadovaujančių 
narių pasikabėjimas su 
Australijos politinių partijų 

MINISTERIS PIRMININKAS BOB HAWKE

lyderiais tiek per privačias 
audiencijas, tiek per Baltų 
suruoštą priėmimą Canber- 
roje š.m. geg ūžės mėnesį.

Baltų Taryba gavo besą
lyginę paramą iš opozicijos 
(koalicinių) partijų, iš Aus
tralijos Demokratų bei iš 
nepnklausomo senatoriaus 
B. Harradine. Australijos 
Darbo Partijos nusistaty

mas buvo gana palankus, o 
įtakingas darbiečių nusista- 
mas buvo gana palankus, o 
įtakingas darbiečių senato
rius G. Rchardson (N.S.W.) 
šios kampanijos metu patarė 
ir padėjo Baltų Tarybai.

Parlamento sesijai einant 
Erie pabaigos, paaiškėjo, 

ad kažkas prilaiko Austra
lijos vyriausybę nuo prisi
dėjimo prie Pabaltijo rezo
liucijos.

Š.m. spalio 25 d. senato
rius G. Rchardson (ALP) 

pareiškė, kad rezoliucijos 
tekstą reikėtų šiek tiek 

pakeisti, ir kad po tokio pa
keitimo rezoliucija būtų 
ALP remiama abejuose 
parlamento rūmuose (parla
mentui vėl susirinkus po 
rinkimų). —

Baltų Taryba paprašė šių 
pakeitimų paaiškinimo. To 
pat paprašė ir "Mūsų Pasto
gė”- . , .

Šiame numeryje talpina
mas lapkričio 23 d. datuotas 
atsakymas, gautas iš Minis- 
terio Pirmininko departa
mento.

PABALTIJO 
KLAUSIMAS IR

RINKIMAI

Priešrinkiminės kampa
nijos metu Australijos vy
riausybė buvo užklausta 
aiškiai pareikšti savo pažiū

ras Pabaltijo klausimu. Bal
tams buvo ypač svarbu su
žinoti vyriausybės nusista
tymą, nes buvo manoma, 
kad senatoriaus Baume į 
Australijos senatą įnešta 
rezoliucija Pabaltijo 
klausimu negavo eigos, dar
biečių partijai negavus lei
dimo iš užsienių reikalų mi- 
nisterio p. Hayden’o paremti 
šiį rezoliuciją. ’’Mūsų Pas
togė” gavo sekantį raštišką 
atsakymą, iš Ministerio pir
mininko departamento, da
tuotą š.m. lapkričio 23 d.:

"Message to the Baltic 
Council of Australia

The 
Hawke Labor Government, 
when returned to office, 
would take a sympathetic 
attitude towards an initiati
ve to bring the concerns of 
the Baltic Community be
fore the Parliamet.

Septintosios šokių šventės įvykusios 1984 m. Clevelande, vaizdai.
Greit ir Canberroje — Tautinių šokių šventės metu — suksis grakščios šokėjų poros...

During the call which the 
President and other 
members of the Baltic 
Council paid on the Prime 
Minister on 30th May 1984, 
Mr. Hawke stressed that 
the Australian Government 
would take whatever action 
was possible to promote the 
cause of Human Rights in 
the Soviet Union and 
Throughout the World, both 
bilaterelly and multilateral
ly, through membership 
from next year of the U.N. 
Commission on Human 
Rights.

OPOZICIJOS VADAS ANDREW PEACOCK

Mr. Hawke emphasized 
the same point in his messa
ge to the Latvian Communi

ty on the recent anniversary 
of Latvian Independence, at 
the same time repeating the 
Government’s position that 

Australia does not recognise 
De Jure the incorporation of 
the Baltic States into the 
USSR.”

Kaip vienas iš Lietuvių 
Bendruomenės atstovų Bal
tų Taryboje, arčiau susijęs 
su Pabaltijo rezoliucija, no
rėčiau padėtį susumuoti se
kančiai:

Liberalų ir Tautinės (Na
tional) partijos (ypač A. 
Peacock) ir senatorius P. 
Baume) pasirodė palankūs 
Pabalti jos klausimu.

N.S.W. senatorius C.

Mason (Australijos Demok
ratų Partija) pasirodė mums 
Įialankūs ir prižadėjo rezo- 
iucijai savo partijos para

mą.
Senatorius B. Harradine 

stipriai parėmė Pabaltijo 
bylą.

Australijos Darbo Partija, 
nors ir ne viską išpildė, ko 
mums buvo leista tikėtis, 
visgi padarė labai reikšmin
gą pažadą, liečiantį Austra
lijos iniciatyvą Jungtinių 
Tautų Žmogaus Teisių 
Komisijoje. Jaučiu, kad 
reikšminga darbiečių parla
mentarų dalis yra labai pa
lankiai nusistatę baltų 
bendruomenių ir jų aspi- 
racij'ų atžvilgiu.,

Kiekvieno pabaltiečio pa
reiga yra sužinoti iš kandi
datų, už kuriuos norėtų ati
duoti savo balsą,per bet ku
riuos rinkimus, kokių jie pa
žiūrų Pabaltijo klausimu.

Laurie Cox

JAUNIMO METAI N.S.W.

N.S.W. valdžia, ryšium su 
Jungtinių Tautų nutarimu, 
1985 m. skelbia Tarptauti
niais Jaunimo Metais. Metų 
tikslas: supažindinti visuo
menę su jaunimo problemo
mis, pabrėžiant jo teises ir 
siekimus; išnagrinėti būdus, 
įgalinčius įjungti jaunimą, 
kaip nedalomą vienetą, - so
cialinį ir ekonominį-bend- 
ruomenėje, ypatingai 
siekiant taikos; kelti jauni: 
mo tarpe taikos, savigarbos 
ir tolerantiškumo idealus.

Šiam tikslui populiarinti ir 
remti N.S.W. valdžia yra 
paskyrusi virš 2 milijonų 
dolerių. Iš jų $ 960.000 pas
kirti įvairių jaunimo ir etni
nių organizacijų paramai. 
Jau dabar yra skelbiamos 
įvairios varžybos - dailės, 
afišų - propaguojančios Jau
nimo Metus, su gana didelė
mis premijomis. Šiose var
žybose gali dalyvauti jauni
mas nuo 15-24 m. amžiaus.
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Lapkričio antrą ir trečią dienomis, įvykusios mūsų 
mylimo vyro ir tėvo 

Vinco Kazoko
lietuviškos laidotuvės pareikalavo daugelio darbščių 
rankų, įgalinusių sėkmingai pravesti laidojimo apeigas. 
Su giliu dėkingumu tariame nuoširdžiausią ačiū visiems 
draugams ir bičiuliams, prisidėjusiems darbu ir 
paguodos žodžiu tą sunkią gyvenimo valandą.

Dėkojame apeigų pravedėjams: Jonui Zinkui laidotu
vių koplyčioje ir Vytautui Juškai Rookwoodo krema- 
torijume.

Albinui Kutkai ir Vytautui Mickevičiui, kurie, metę 
kasdieninius darbus, sukalė velioniui dzūkišką pušinį 
karstą.

Ąžuolų vainikų pynėjams: Elvyrai Belkienei, Kazimie
rui Belkui, Broniui Geniui, Jadvygai Mickienei, Jonui 
Kalpokui, I’dai Šimborienei, Teresei Reisgienei, Jurgiui 
Reisgiui, Leonui Urbonui.

Jūratei Reisgytei-Fraser už gedulingų 
lietuviškų juostų parūpinimą.

iūdai Stašionienei, Broniui Stašioniui, Leonui Urbonui, 
už koplyčios ir krematorijumo dekoravimą.

Velionies karsto nešėjams: Kazimierui Belkui, Broniui 
Stašioniui, Leonui Urbonui, Leonui Zigmantui.

Už pasakytas atsisveikinimo kalbas:
Vincui Augustinavičiui už perskaitytą Viktoro Baltu

čio, ištikimo ’’Mūsų Pastogės” Adelaidės bendradarbio, 
prisiųstą kalbą, prof. Zigmui Budrikiui, Pertho lietuvių 
bendruomenės atstovui, Vytautui Bukevičiui, ALB 
Krašto Valdybos pirmininkui, prof. Vytautui Donielai, 
asmeniškam draugui ir Newcastle lietuvių bendruome
nės atstovui, Algiui Dudaičiui, Bankstowno Lietuvių 
Namų įgaliotiniui, Aldonai Jablonskienei, ilgametei Vinco 
draugei ir bendradarbei, ’’Mūsų Pastogės” tekstų rin
kėjai, Juozui Almiui Jūragiui, Lietuvių Rašytojų atsto
vui, Dr. Rūtai Kavaliauskaitei, Sydnejaus Gydytojų 
Draugijos atstovei, Antanui Kramiliui, ’’Dainos ” choro ir 

• ’’Tėviškės Aidų” atstovui, Viktorui Martišiiui, kalbėju
siam Lietuvių Dienų Canberroje Rengimo Komiteto 
vardu; Dr. Aleksandrui Mauragiui, ALB Sydnejaus Val
dybos pirmininkui, Vytautui Patašiui, Spaudos Sąjungos 
pirmininkui, Tiiu Kroll-Simmul, estų laikraščio ”Meie 
Kodu” redaktorei ir estų bendruomenės pirmininkei; 
Broniui Stašioniui, Australijos Lietuvių Fondo ir Banks
towno bibliotekos vardu, Dr. Antan.ui Stepanui, Can- 
berros lietuvių bendruomenės pirmininkui, Broniui 
Žaliui, Lietuvių Skautų Sąjungos atstovui.

Deklamatoriams: Daivai Labutytei-Bieri, Juozui 
Almiui Jūragiui, Vytautui Juškai, Ritai Juzėnaitei, Leo
nui Urbonui, Stasiui Skoruliui, Jadvygai Viliūnienei.

Baltosiom raudotojom: Elvyrai Belkienei, Gražinai 
-Zigaitytei-Hurbai, Jadvygai Mickienei, Martynai Reis- 
'gienei.
. Už nekrologus: Viktorui Baltučiui, Juozui Almiui 
Jūragiui, Avai Saudargienei.

Už paminėjimą radijo laidose: Vytautui Gerulaičiui, 
Adelaidės lietuvių radijo ko-ordinatoriui, ir Gabriui Žem
kalniui, Melbourno lietuvių radijo ko-ordinatoriui.

Dariui Gakui už muzikos tvarkymą.
Zinai ir Jonui Kalpokams, atvykusiems mūsų paguosti 

ir padėti.
Kazimierui Butkui, laidotuvių ’’Funeral of Distinction” 

savininkui, bendradarbiavusiam laidotuvių tvarkos 
pakeitimuose.

Dėkojame visiems, mums skambinusiems, lankiu
siems, atsiuntusiems ir tebesiunčiantiems užuojautos 
atvirutes, telegramas ir gėles.

Už šermenų paruošimą Janinai Šarkauskienei ir jos 
padėjėjoms.

Fotografams Pranui Sakalauskui ir Jonui Šarkauskui.
Ilgus metus praleidusi kartu su savo vyru, dirbusi su 

juo drauge kultūriniuose baruose, žinojau ir jutau jo 
tikslus, užsimojimus ir nuotaikas. Jo gyvenimas buvo 
pareiga Lietuvai grąžinti ką jautėsi esąs skolingas. Jis 
nepažinojo atostogų, laisvų savaitgalių, nei bet kokio 
laisvalaikio. Jam nereikėjo materijalinio atpildo nei 
jokios prabangos. Savo gyvenimą jis buvo besąlyginiai 
paskyręs lietuvybei. Jis kovojo už laisvą Lietuvą ir už 
visus lietuvius, niekada neišskirdamas nė vieno dėl jo 
politinių, visuomeninių bei religinių įsitikinimų . Kas 
savaitę jis beldėsi lygiai vienodai į kiekvieno lietuvio šir
dį, primindamas jam pareigas ir uždelstą duoklę lietuvy
bei. Tačiau dažnai jis buvo nesuprastas ir puolamas siau
rų žmonių, nepajėgiančių pažvelgti toliau pro savo kiemo 
tvoras. Nuolatinė įtampa jį vargino, nors niekas nėra gir
dėjęs jo skundo. Dėl to Vincas ypač jautė dėkingumą 
tiems, kurie jį palaikė, suprato jo tikslus ir jį rėmė sun
kiose valandose, tarp jų turiu paminėti Dr. Aleksandrą 
Mauragį ir Viktorą Baltutį.

Bet gi labiausiai Vinco vardu dėkojame visiems tiems 
tūkstančiams skaitytojų, kurie jį priėmė ir per dvidešim
tį metų nors kartą buvo pajutę jo žodžio sugestyvią galią. 
Jums jis ir dirbo.

Giliai dėkojame visiems tautiečiams rėmusiems Vincą 
Kazoką jo kultūriniame darbe ir taip gausiai atsilankiu- 
siem į paskutinį jo atsisveikinimą.

Genovaitė Kazokienė 
Ugnė Kazokaitė 
Kajus Kazokas

Bendruomenė ir jaunimas
Už mėnesio laiko lietuviai 

iš visų Australijos kampų 
suplauks į Canberrą - Lietu
vių Dienas - spręsti bend
ruomeninių reikalų ir pasi
gėrėti kultūriniais atsieisi
mais kuriems buvo ruošia
masi per paskutinius 2 
metus.

Labai džiugu, kad su
plauks daug jaunimo kuris 
aktyviai dalyvaus sporto 
žaidynėse, tautiniuose šo
kiuose, talentų pasirodyme, 
jaunimo koncerte ir kt. 
Gaila, kad Krašto Tarybos 
suvažiavime bus jaučiamas 
jų didelis trūkumas, o be 

■ priaugančio jaunimo Krašto 
Tarybos ir Bendruomenės 
dienos yra suskaitytos.

Canberroje A.L.Jaunimo 
Sąjungos posėdžiai vyksta 
tuo pačiu laiku kaip ir Kraš
to Tarybos posėdžiai. Savai
me kyla klausimas, kodėl 
jaunimas yra atsiskyręs nuo 
bendruomenės ir nedaly
vauja kartu Krašto Tarybos 
posėdžiuose, nes jų tarpe 
yra nemažas skaičius ir 
Krašto Tarybos narių. 
Tiesa, jaunimas skundžiasi, 
kad Krašto Tarybos posė
džiuose jie negalį dalyvauti, 
nes Lietuvių Dienų metu jie 
yra per daug užsiėmę ir 
visur dalyvauja; gal būt 
būtų pats laikas ir Krašto 
Tarybos Atstovams pagal
voti ar nevertėtų daryti 
Krašto Tarybos Sesijas ne 
Lietuvių Dienų metu, bet, 
sakysime, kad ir Velykų 
metu - gal tada jaunimas 
galėtų daugiau įsijungti į 
Bendruomenės veiklą.

Jau pats Jaunimo Sąjun
gos egzistavimas rodo, kad 
B endruomenės struktūroje 
jaunimas neranda sau

PLB Va
• ’’VIOLATIONS OF 

HUMAN RIGHTS”

Visuomeninių reikalų ko- 
' misijos pirmininko Algi
manto Gečio pastangomis 
vėliausias ’’The Violations of 
Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania” leidi
nys buvo pasiųstas į Japo
niją ir Raudonąją Kiniją.

PALAIKOMI RYŠIAI IR 
REMIAMAS BATUNAS

PLB Valdyba palaiko ar
timus ryšius su BATUNo 
.(Baltic Appeal to the United 
Nations) organizacija ir pa
gal išgales ją finansiniai 
remia. Šiuo metu bendra
darbiaujama siekiant į 
Jungtinių Tautų komisijas 
įnešti Europos Parlamento 
priimtą rezoliuciją Pabaltijo 
valstybių reikalu. PLB vi
suomeninių reikalų komisi
jos vicepirmininkai Gintė 
Damušytė ir dr. Br. Nemic- 
kas, gyvendami New Yorke, 
palaiko tiesioginius ryšius 
su BATUNu. BATUNas yra 
pasamdęs latvių kilmės ad
vokatą iš Švedijos Imants 
Gross veikti į Europos vy
riausybes Europos Parla
mento rezoliucijos įnešimo į 
JT reikalu. I. Gross jau ap
lankė daugelį Europos vals
tybių užsienio ministerijų,

vietos. Juk tikrumoje jauni
mo vadovai yra tarp 25-40 
metų ir tokie asmenys yra 
patys tinkamiausi vadovauti 
ne tik jaunimui, bet ir bend
ruomenei. Ypatingai dabar, 
artėjant VI Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresui 
Australijoje būtų nepapras
tai naudinga visai Australi
jos Bendruomenei, jeigu se
kanti Krašto Valdyba būtų 
sudaryta iš jaunesnės kartos 
žmonių. O tokių žmonių mes 
turime ir pats laikas jiems 
užleisti vadovaujančias vie
tas. Tokia Krašto Valdyba 
koordinuotų bendruomenės 
veiklą su artėjančiu Jauni
mo Kongresu ir turėtų ir 
vyresnės ir jaunesnės 
kartos pasitikėjimą.

Kalbėti, kad jaunimas 
neturi patyrimo bendruo
menės veikloje yra netikslu, 
nes daugelis iš senesnių 
bendruomenės "vilkų" su 
malonumu padės jaunesnia
jai kartai, jeigu jiems ta 
pagelba bus reikalinga.

OrganizavimasVI
Jaunimo Kongreso yra auk
sinė proga jaunimui ir bend
ruomenei sueiti kartu ir 
dirbti iš vieno, ir būtų labai 
naudinga visam lietuviškam 
veikimui, jei jaunimo vado
vai prieš važiuodami į Can
berrą, nutartų kandidatuoti 
į sekančią Krašto Valdybą. 
Nereikia būti Krašto Tary
bos nariu, kandidatavimui į 
Krašto Valdybą, reikia tik 
duoti raštišką sutikimą savo 
Apylinkės Valdybai.

Tuo būdu jaunimas 
parodys, kad jie nori jungtis 
į bendrą darbą, nebijo at
sakomybės ir yra nedaloma 
Bendruomenės dalis.

V. Bukevičius

d y b o j e
susipažino su jų> nusista
tymu, pristatė pabaltiečių 
poziciją ir pageidavimus. 
PLB Valdyba mano, kad 
BATUNo atliekami darbai 
yralabai reikalingi ir nau
dingi todėl šią organizaciją 
remia ir skatina kitų kraštų 
valdybas, ypač JAV ir 
Kanados, finansiniai parem
ti BATUNą tiesioginiai arba 
per PLB visuomeninių 
reikalų komisiją.

POLITINĖ KONFEREN
CIJA 1985 METAIS

PLB, JAV LB, Kanados 
LB ir PUS ruošiama politi
nė konferencija planuojama 
1985 m. gegužės mėnesį 
Washingtone.

PLJS VALDYBOS PIRMI
NINKAS VYKS Į

AUSTRALIJĄ

Šių metų gruodžio mėnesį 
PLJS Valdybos pirm. Gin
taras Grušas planuoja vykti 
į Australiją dalyvauti 
Australijos Lietuvių 
Dienose ir Australijos LJS 
suvažiavime bei susitikti su 
PLJK Ruošos Komiteto pir
mininku Henriku Antanaičiu 
aptarti Kongreso ruošą.
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SUSIPAŽINKIME:

CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
f PRISIMENAME

VINCĄ KAZOKĄ
Į Australijos Lietuvių 

Dienas Canberroje atvyks 
žymusis Clevelando vyrų 
oktetas, kuris vėliau konce- 
tuos ir kt. Australijos lie
tuvių kolonijose.

Supažindiname "MJP. " 
skaitytojus su šiuo balsingu 
vienetu, patiekdami V. Po
ciūno str. santrauką. Red.

1959 m. Rytas Babickas 
suorganizavo Clevelando 
vyrų oktetą, kurio pirmasis 
pasirodymas - koncertas 
įvyko tų pačių metų spalio 
13 d. Per visą šimtmečio 
ketvirtį tas įkūrėjas ir 
akompaniatorius ir šiandien 
tebėra šio populiaraus dai
nos vieneto vadovas.

CLEVELANDO LIETUVIŲ VYRŲ OKTETETAS, SU SOLISTE 
L GRIGALIŪNAITĖ, 1984 m.*

Oktetas šią 25 metų su
kaktį atšvęs trimis atskirų 
renginių serijomis: savo su
kaktuviniu pobūviu ir kon
certu lapkričio 3 d. Šv. Jur
gio parapijos salėje, naujo
sios — jau trečiosios — 
plokštelės išleidimu ir 
pristatymu ir gastrolėmis į 
Australiją gruodžio 22 — 
sausio 14 dienomis, kur 
Australijos LB Krašto Val
dybos pakviestas oktetas 
dalyvaus 1984 m. Lietuvių 
Dienų atidarymo iškilmėse 
ir vėliau koncertuos ketu
riose didžiausiose lietuvių 
kolonijose — Sydney, Can
berra, Adelaide ir Melbour
ne.

Oktetas per savo 25 metų 
veiklos laikotarpį yra davęs 
per 200 koncertų minėji-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
PASKOLŲ VAJUS

Kaip kad jau buvo skelb
ta, dar pakartotinai prime
name, kad jau esame surin
kę pasižadėjimais virš $ 
110.000 ir pagal metinį narių 
susirinkimo nutarimą 
kviečiame VISUS PASIŽA
DĖJUSIUS SKOLINTI BE 
NUOŠIMČIŲ KLUBUI 
KUO SKUBIAU ĮMOKĖTI 
PINIGUS TIESIOGINIAI 
KLUBE AR SIŲSTI AD
RESUOJANT

LITHUANIAN CLUB LTD.
P.O. BOX 205 

BANKSTOWN, N.S.W.
2200

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus ir įmokėjusių pinigus. 

muose, pamaldų metu, 
pobūviuose ir atlikęs savo 
programas įvairiuose JA V ir 
Kanados miestuose: Bosto
ne, Philadelphijoje, Roches- 
tery, Delphi, Akrone, 
Lemonte, Worcestery, 
Baltimorėje, St. Catherines, 
Londone, Ont., Daytone, 
Omahoje, Hartforde, Pitts- 
burge, Hamiltone, Montre- 
alyje, Detroite, Winnipege, 
New Yorke, St. Clair, To
ronte, Chicagoje ir, aišku, 
Clevelande.

Iš svarbesnių koncertų 
paminėtini "Draugo” 20-sios 
romano premijos įteikimo 
šventė 1971 m., Okteto 100 
dainų maratonas Clevelande 
1973 m., Pensylvanijos Lie
tuvių Diena 1974 m., "Drau
go" romano 25-sios premijos 
įteikimo iškilmės 1976 m., 
Winnipego 35 tautų Folklo- 

ramos koncertai (32 pasiro
dymai) 1980 m., JAV LB 
Vid. Vakarų apygardos 30 
metis 1982 m., II Pasaulio 
Lietuvių Dienos Chicagoje 
1983 metais.

Okteto repertuarą 
sudaro: lietuvių liaudies 
dainos ir kompozitorių dai
nos, lietuvių populiarios 
dainos - šokiai, Broadway 
pastatymų ir filmų ištraukos 
įvairios pasaulio dainos - šo
kiai ir religinės giesmės.

Repertuare oktetas turi 
apie 150 muzikos kūrinių, 
kurių didelė dalis yra har
monizuota ar oktetui pritai
kyta paties okteto vadovo. 
Oktetas dainuoja tik lietuvių 
kalba, išskyrus keletą loty-’ 
niškų giesmių ir specialiais 
atvejais dainuojamus him-

AUKOJO: J. Žilinskas $ 
150.

SKOLINO neimdami 
nuošimčių: J. Daubaras $ 
500, B. Genys $ 250, L. Kar
velis $ 250, S. ir J. Kušleika 
$ 500,1. ir K. Bagdonavičius 
$ 1000, V. Doniela $ 250, V. 
Kondrackas $ 500, O. Kar- 
pavičienė $ 1000, A. Lingė $ 
250, P. Kaunas $ 1000, J. ir 
G. Grybai $ 1000, J. ir M. 
Griškaitis $ 500, N. ir K. 
Stašioniai $ 500, A. ir S. 
Mauragiai $ 1000, A. Juod
galvis $ 150, V. Venclovas $ 
1000, J.A.D. Venclovas $ 
1000, J. ir E. Bartkevičius $ 
150, Alf. Venclovas $ 2000, 
P. Šapronas $ 250, R. ir J. 
Venclovai $ 1000, A. ir E. 
Giniūnai $ 1000, F. ir N. 
Andriukaitis $ 500, M. Ka

nus. Svetimų autorių dai- 
nasišv erčia ir specialius 
tekstus sukuria Petras Ku- 
dukis, Jaunutis Nasvytis, 
Dalia Staniškienė, Irena 
Grigaliūnaitė, Aurelija 
Balašaitienė ir pats vadovas.

Pirmoji okteto plokštelė 
išleista 1962 m. Čia, akom
panuojant šokių orkestrui, 
įrekorduota 12 populiarių 
dainų. Antrojoje 1973 m. 
plokštelėje įdainuota 18 
lietuvių liaudies ir liet, kom
pozitorių dainų su pianino 
palyda. Trečioji plokštelė, 
minint 25 metų veiklos su
kaktį, išleista šiais metais ir 
joje yra 12 estradinių kūri
nių su šokių orkestro akom
panimentu. Antrojoje ir 
trečiojoje plokštelėje dai
nuoja Okteto solistė Irena 
Grigaliūnaitė.

Šiuo metu Oktete dai
nuoja: Algis Gylys ir Min
daugas Motiejūnas - pirmieji 
tenorai. Raimondas Butkus 
ir Gytis Motiejūnas - antrieji 
tenorai, Paulius Nasvytis ir 
Romas Zylė - baritonai, Val
das Žiedonis - bosas, Irana 
Grigaliūnaitė - sopranas, 
Okteto solistė. Okteto 
administratorius Valdas
Žiedonis, iždininkas Rai
mondas Butkus.

Sukaktuvininkui 
Clevelando vyrų oktetui lin
kėtina dar daug daug sėk
mingų, gausiais koncertais 
papuoštų metų!

Iki pasimatymo Australi
joje!

valiauskas $ 250, A. ir L. 
Kramiliai $ 250, J. ir O.1 
Grudzinskai $ 1000.

Iš Melbourne p. S.A. 
Stepanavičius pasižadėjo 
paremti Lietuvių Klubą $ 
1000 suma.

Visiems aukojusiems ir 
skolinusiems nuoširdus ačiū.

Jau turime virš $ 110.000 
pažadų - pasistokime 
pasiekti vajaus tikslą iki 
Kalėdų - visi galėsime leng
viau atsikvėpti.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
Informacija 1984.12.3.

Aukos
’’Mūsų Pastogės” baliaus 

proga p. J. Slavikauskas pa
aukojo "Mūsų Pastogei” $ 
12. Nuoširdus ačiū!

Atrodo, kad tai buvo tik 
vakar!.. O jau 4 savaitės, 
kai pi mes savo tarptnebe- 

| turime mūsų bendruomenės 
iškilaus darbuotojo Vinco 
Kazoko, spalio 30 d. iškilusio 
į amžinybę, ir jo praradimas 
vis daugiau ir daugiau jau
čiamas... 

■

IŠ ATSISVEIKANAMŲJŲ
KALBŲ LAIDOTUVIŲ
METU:

Šiandien,mielas Vincai, at
sisveikindamas neištiesiu 
Tau rankos - ji Tavęs jau 
nebepasieks. Per anksti iš
vykai, o juk žadėjome dar 
susitikti.

Sakeisi, kad darbo daug, 
nors rankos jau pavargę.

Tu likai ištikimas lietu
viškam žodžiui iki paskuti
nio širdies dūžio. Netausojai 
savęs, atidavei viską, nerei
kalaudamas atpildo nei pa
dėkos, nes ne dėl to Tu dir
bai.

Neužgeso Tavo meilė 
gimtinei.

Skaudžiu ilgesiu ji plėšė 
Tau sielą. Eilėmis išsakei 
tėvynės netekimo skausmą. 
Mažute viltimi gyvenai... O 
gal dar kartą...

Skaudžiai išgyvenai savo 
poetiška širdimi visus mūsų 
rūpesčius giliai ir jautriai 
jais sielojais!, kad tik lietu
viškas žodis ko ilgiau liktų 
mūsų jaunojoje kartoje.

Ir su kokiu skaidriu 
džiaugsmu pasitikdavai jau
nus lietuviškos plunksnos 
mylėtojus: juos raginai, vy
leisi... Nelėtinai žingsnio, 
nors nuovargis dažnai spau
dė nuvargusius pečius. Ne
ieškojai poilsio vis sunkes
niais dūžiais plakančiai šir
džiai. Su skausmu atsisvei
kinu, mielas Vincai. Brangi 
man buvo Tavo draugystė. 
Nebuvo joje jokių šešėlių...

Liksiu ištikimas lietuviš
kam žodžiui, per kurį mes 
susitikome. Ilsėkis. Tavo 
atminimas liks šviesus ir 
gyvas mano kelyje.

Nuoširdžiausią, užuojautą 
reiškiu žmonai Genovaitei, 
dukrai Ugnei ir sūnui Kajui 
kartu skaudžiai išgyvenda
mas Tavo išėjimą.

Viktoras Baltutis - Adelaidė

♦ * ♦
Mielas Vincai, liūdinti šei

ma, visa lietuvių bendruo
mene!

Mirtis ateina staiga, ne
duodama žmogui pasirinkti 
laiko - ji ’’ateina vidury ke
lionės, palik gyvenimą ma
lonų...”

Tai kadaise girdėtos gies
mės žodžiai, kurie taikliai 
byloja ir kiekvienam iš mū
sų. Šį kartą Mirties Angelas 
pasišaukė iš mūsų mažos, 
lietuviškos šeimos, patį rei
kalingiausi žmogų, atidavusį 
20 metų mums, redagavusį 
bendruomenės laikraštį, kad 
mes svetimųjų jūroje išlik
tume gyvi.

Būdamas bendruomenės 
laikraščio redaktoriumi, tu, 
mielas Vincai, turėjai patį 
sunkiausią ir nedėkingiausią 
darbą. Šiame darbe turėjai 
bendradarbių, draugų ir 
talkininkų, bet dar daugiau 
'kritikų, kurie be atvangos, 

iki Tavo karsto lentos, ieš-' 
kojo klaidų, patys pamirš
dami, kad tik nieko neveik
dami žmonės klaidų nedaro.

Šiandien susirinkome ne 
•Tavo klaidų skaičiuoti, bet' 
padėkoti už Tavo gerus dar
bus, ir draugystę. Redaguo
damas bendruomenės laik
raštį tu laikeisi krikščioniš
kų principų. Tavo brandūs

Vincas Kazokas

» ♦ ♦

Broliai, nelaukite vakaro! 
Jis ir nelaukiamas ateina, 
Kaip viskas, kas turi ateiti, 
Ateis. Ateis laiku. Ir nieko 
Laukimu mes nepagreitinsim, 
Nei baime sulaikysim.

Broliai, nelaukite vakaro! 
Dar prieš akis diena, 
Kaip nepramintas takas, 
Kaip susuktas popieriaus lapas, 
Kur įrašysim save lyg 
Į dokumentą, be pataisų ir 
Išbraukimų------------
Mums prieš akis diena, 
Kaip lašas sklidina.

Broliai, nelaukite vakaro. 
Jis ir nelaukiamas ateis, 
Kaip pabaiga, 
Kaip juodas taškas, 
Kaip žvakės užgesimas 
Išdegus vaškui------------

vedamieji visiškai sutiko su 
Šv. Rašto pamokymais, ku
rie sako: Senesnio žmogaus 
aštriai nebark, bet grau
denk, kaip tėvą, o jaunes
nius - kaip brolius, vyresnio 
amžiaus moteris - kaip moti
nas, o jaunesnes - kaip sese
ris...

Neabejoju, kad Vincas, 
rašydamas savo vedamuo
sius, jais naudojosi.

Mudviejų draugystė buvo 
ilga ir prasminga. Susitikę 
kalbėdavomės apie tai, kas 
mus jungia, ne kas mus ski
ria. Kai aš buvau aštriai pa
liestas per spaudą, Vincas 
buvo vienintelis žmogus 
Australijoje, kuris mane už
stojo. Štai, kodėl šiandien 
yra man taip sunku jam sa
kyti paskutinį sudie. Pasiges 

4jb likusi šeima, kurią jis per 
anksti paliko. Pasigesime 
mes jo bendruomenėje, kaip 
•dar niekad anksčiau.

Lai Pasaulio Kūrėjas, 
Tau, Vincai, suteikia užsi
pelnytą Amžiną Ramybę!

Australijos Lietuvių Ka
talikų savaitraščio ’’Tėviš
kės Aidai” vardu reiškiu gi
lią užuojautą Tavo žmonai, 
dr. Genovaitei, dukrai Ugnei 
ir sūnui Kajui bei artimie
siems; jūsų skaudi šeimos 
nelaimė yra mūsų visų 
nelaimė.

A.Kramilius,

M». AH 100,1 1O 1-----1 O
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
ADELAIDE

LITERATŪROS POPIETĖ

Kas metai Adelaidės atei
tininkai suruošia literatūros 
vakarą, kuriame dalyvauja 
beveik visos dailaus žodžio 
kūrybinės pajėgos. Šiais 
metais pasitenkinta tiktai 
popiete. Vis sunkiau ir sun
kiau yra surasti literatų, o 
taip pat ir klausytojų, 
kuriem dar yra brangus lie
tuviškas žodis. Nors gyve
namoji aplinka yra nepalan
ki ir jaunesnioji karta mažai 
domisi savo tėvų kalba, bet 
vistik atsiranda lietuviško 
žodžio klausytojų.

Literatūrinės popietės dalyviai: Iš kairės: J. Nekrošienė, 
Z. Vencienė, P. Pusdešris, S. Pusdešrienė, V. Baltutis, D. 
Kaminskienė, K. Kaminskas, L. Šimkutė, A. Gučiuvienė, 
V. Janulis, B. Budrienė ir A. Kaminskienė.

Foto: A. Budrio

Literatūros popietė įvyko 
spalio 21 d. Lietuvių Katali
kų Centro salėje. Popietę 
pravedė poetas P. Pusdeš
ris, nuklysdamas į 
literatūrines sferas. Po 
įžanginio žodžio jis paskaitė 
savo eiles, kurios yra ištiki
mos jo ideologijai: aiškiai ir 
tikslios, nesudergtos 
novatoriškos retorikos ar 
beprasmių lakoniškų simbo
lių.

Poetė Lidija Šimkutė 
ilgesnėje apžvalgoje kalbėjo 
apie Australijos du poetus, 
kurių stipri įtaka šiandien 
jaučiama jaunesniųjų poetų 
kūryboje. Ji paskaitė tiktai 
keletą savos kūrybos eilių,

MIRUSIEJI
Laplričio 23 d. Sydnejaus 

Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje palaidota Antanina 
Paulėnienė.

A.a. Antanina Kurelaity- 
tė-Paulėnienė gimė 1915 m. 
birželio 13 d. Girkalnės km., 
Raseinių apskr. Kaip ir dau
gumas mūsų , užeinant 
antrajai sovietų okupacijai, 
1944 m. pasitraukė iš Lietu
vos. Vokietijoje ištekėjo už 
Antano Paulėno. Atvykusi 
su vyru į Australiją, su laiku 
įsigijo namus Sydnejaus 
priemiestyje, Canley Vale, 
ir čia visą laiką gyveno. Vy
rui mirus, bene prieš 15 
metų, gyveno viena. Buvo 
Sydnejaus Lietuvių Sociali
nės Globos Draugijos narė. 
Menama, kaip duosni 
moteris šalpos reikalams.

Mirė 1984.11.19. Laidotu
vių apeigas pravedė kun. P. 
Martuzas. Prie kapo atsi- 
sveikinimąjį žodį tarė A. 
Savickienė - Rožančiaus 
būrelio vardu, V. Petniūnie- 
nė - Liet. Sodybos, D. Bi- 
žienė - Moterų Soc. Globos 
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kuriuose jaučiamas stiprus 
savyje užsidarymas. Tai 
daugiau minties poezija, ati
trūkusi nuo tradicinės rimo 
ir ritmo eiliuotės, pasken
dusi madingos poezijos 
meditacijose.

Poetas Kazimieras Ka
minskas pateikė savo kūry
bos du eilėraščius, kuriuose 
vyriauja tėvynės ilgesys ir 
ištikimybė savam kraštui 
bei žmonėms.

V. Janulis vis dar ieškan
tis formos ir minties derinio, 
kuriame tarptų kūrybinis 
žodis. Ankstyvesniuose 
trumpuose apsakymuose 
bandęs įpinti humoro atau
dus, šį kartą jų atsisakęs, 

ėmėsi tragizmo, kuris siau
bingu ir paaštrintu vaizdu, 
nupiešė pokarinėje Lietu
voje įvykį, taip dažną mūsų 
literatų, kūryboje.

V. Baltutis trumpame 
feljetone pajudino žmogaus 
principus, kurie jei ne pa
brėžia asmens charakterio 
tvirtumą, tai jį sukarika
tūrina išversdami pajuokos 
objektu.

A. Gučiuvienė kalbėjo 
apie poetą J. Aistį ir rašt. R. 
Spalį, nuotaikingai
paskaitydama pastarojo 
feljetoną.

’’Nemuno Dukros” papil
dytu sąstatu: Z. Vencienė, J. 
Nekrošienė, S. Pusdešrienė

D-jos ir Sydnejaus Katalikų 
D-jos vardu ir A. Kramilius.

Ilsėkis ramybėje! g g

A.a. A. Paulėnienė

Spalio mėn. pradžioje 
mirė Pertho lietuvis - a.a.A. 
Vyžintas. Būrelis tautiečių 
ir kitataučių atsilankė į 
gedulingas pamaldas ir 
palydėjo į amžino poilsio 
vietą Karrakatta kapinėse.

Kol sveikata leido, velio
nis lankydavo lietuviškas 
Eamaldas ir parengimus, 

sėkis Ramybėje!

(vad.), B. Budrienė ir A. Ka
minskienė skambiai ir 
maloniai padainavo tris 
dainas. Joms akompanavo 
D. Kaminskienė.

Ši popietė sutraukė ke
liasdešimtis klausytojų ir 
rengėjai buvo patenkinti 
jasisekimu, žadėdami 25-tą 
iteratūros vakarą suruošti 
eitais metais. Visiems prog
ramos dalyviams padėkojo 
Adelaidės ateitininkų 
valdybos pirmininkas A. 
Kubilius.

Vibaltiis

SYDNEY
PAMINĖTA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimas Sydne- 
juje pradėtas pamaldomis 
šv. Joachimo bažnyčioje, 
Lidcombe, kur Mišias už 
žuvusius kovose dėl Lietu
vos laisvės atlaikė Sydne
jaus ramovėnų skyriaus 
kapelionas, prel. Petras 
Butkus. Ramovėnai pamal
dose dalyvavo organizuotai, 
su vėliava. Bažnyčioje 
giedojo Br. Kiverio vado
vaujamas ’’Dainos” choras.

Kapelionas, pamokslo 
metu, prisiminęs praeities 
garbingus Lietuvos kariuo
menės žygius, sakė, kad 
dabar mums reikia dvasinės 
kariuomenės, nes esame 
dvasiniame - idėjų kovos - 
fronte. Nors Kremlius 
pašaipiai ir klausęs kiek 
popiežius turįs divizijų, bet 
popiežiaus į Lietuvą įsileisti 
sovietai neišdrįso. Pabijojo 
ne jo ’’divizijų”, bet dėl 
jo skelbiamų žmogaus teisių, 
religinės ir tautos laisvės 
idėjų.

Šventės minėjimas vyk o 
Lietuvių Namuose, Banks- 
towne. Jį, 3 vai. popiet, 
atidarė Sydnejaus Ramovės 
skyriaus pirm., Antanas 
Skirka, pakviesdamas tylos 
minute pagerbti už tautos 
laisvę žuvusius. Įnešus į 
vėliavomis ir symboliais de
koruotą sceną skyriaus 
vėliavą, prel. P. Butkus per
skaitė minėjimo invokaciją.

Sekė kap. Juozo Jablons
kio paskaita apie šių, dienų, 
pasaulio politinę padėtį.

Meninėje dalyje p. 
Venclovienė padeklamavo 
Audronio eilėraštį iš Lietu
vos pogrindžio spaudos - 
’’Lietuva ant kryžiaus”, 
Antano Miškinio eilėraštį, 
slaptai persiųstą į Vakarus - 
’’Regėjimas” - deklamavo 
.Jonas Šarkauskas, nežinomo 
autoriaus eilėraštį,
’’Jaunystės draugui”,
deklamavo Antanas Vinevi- 
čius. Eilėraščių ciklą užbaigė 
A. Skirka, paskaitęs ”Miru- 

siems savanoriams”, skirtą 
savanorių - kūrėjų prisi
minimui.

* Vėliau - pagal ramovėnų 
tradiciją - vyko skyriaus 
sukaktuvininkų pagerbimas
- sveikinimo adresų įteiki
mas. Juos gavo skyriaus ka
pelionas, prel. P. Butkus, 
šiemet sulaukęs 70-mečio, 
ramovėnas Petras Šapronas
- 75 m. ir Zenonas Pauliu- 
konis - 65 m. (dėl ligos neat
vykęs). Sveikinimų raštus 
įteikė skyriaus pirmininkas, 
o jauna lietuvaitė - Lana 
Stasiūnaitytė - sukaktuvi
ninkams į švarkų atlapus 
įsegė po raudoną rožę.

Programa užbaigta Bro
niaus Kiverio vadovaujamo 
’’Dainos” vyrų choro trimis: 
dainomis: Gimtinės dangus 
(komp. Makačino), Gaudžia t 
trimitai (M. Petrausko) ir' 
Ramovėnų maršas (A.

Biznyje pasižymėjęs lietuvis
Patraukė dėmesį austra

liška naftos šaltinių gręžimo 
bendrovė Oil Drilling and 
Exploration Limited. Jos šių 
metų metinės ataskaitos lei
dinyje pirmoje vietoje vyk
domuoju direktoriumi 
(General Manager) įrašytas 
lietuvis K.J. Skirka, kaip 
ten rašoma, turįs visose 
naftos gręžimo ir gamybos 
šakose 16 metų pa.tyrimą, 
įsigytą Australijoje ir užjū
riuose. Tame leidinyje ra
šoma, kad K.J. Skirka nuo 
1984 m. kovo 28 d. esąs pa
kviestas nariu į tos bendro
vės direktorių tarybą.

Tarybos posėdžiuose pasi
žymįs profesionaliu bendro
vės reikalų supratimu. Jo 
dalyvavimas ODE darbuose 
didinąs bendrovės sugebėji
mą pasirinkti tinkamiausią 
biznio veiklos eigą ir kryptį.

ODE bendrovė įsteigta 
prieš 31 metus. Jos veikla - 
gręžimas naftos šaltinių ki
toms bendrovėms. Turtas 
siekia virš 64 milijonų dole
rių. Metinė apyvarta apie 
33 milijonus dolerių. Turi 
nuosavus devynis naftos 
gręžimo įrengimus - bokš
tus. šeši gręžia, ieškodami 
naftos, Australijoje, vienas - 
naujoje Zelandijoje, kur turi 
dar vieną bokštą išsinuoma
vusi iš kitų, o du gręžimo 
bokštai dirba Libijoje. 
Bendrovė turi apie 900 
tarnautojų - inžinierių, 
geologų, gręžimo bokštų 
aptarnautojų. Kadangi naf
tos ieškoti ir gręžti tenka 
labai tolimose ir negyvena
mose vietose, susisiekimui 
bendrovė naudoj a nuosavus 
lėktuvus. Be to bendrovė 
yra dalininkė kitų trijų 
panašios paskirties bendro
vių. Iškilti į šitokios plačios 
apimties bendrovės
vadovybės viršūnes tikrai 
reikia turėti didelių biznio 
gabumų.

Kęstutis Juozas Skirka 
yra cabramatiškių rašytojo 
Antano ir Adelės Skirkų 
jauniausias sūnus, gimęs 
1944 m. liepos 12 d. Lietu
voje. Paauglio metuose mo
kėsi Caberamatos lietuviš

Gailiaus).
Baigiantis minėjimui - 

padėkų metu - sužinota, kad 
esančių salėje akis džiugi
nusį, didžiulį gėlių bukietą - 
pintinę, šios dienos proga, 
ramovėnams 
padovanojusios mirusių 
ramovėnų žmonos, p.p. 
Danutė Bižienė ir Vincenta 
Jasiūnienė.

Minėjimas užbaigtas Tau- 
tosHimnu. B.Ž.

koje savaitgalio mokykloje, 
buvo skautas Aušros tunte. 
Baigęs Marist Brothers 
gimnaziją Paramatoje ir 
prekybos kursus, kelis 
metus dirbo Woolworths 
krautuvės vedėju. 1969 m. 
gavo darbą Oil Drilling and 
Exploration bendrovėje 
Sydnejuje, algų skyrįuje.Po 
pusmečio buvo pakeltas tar
nautojų viršininku
(Personnel Manager) ir 
išsiųstas dirbti į bendrovės 
įkyrių TOowoomboje, Qld. 
Iš ten 1969-1980 m • laiko
tarpyje tarnybos iBbui buvo 
kilnojamas į kitus bendrovės 
skyrių s ir su savo šeima tu
rėjo persikelti gyventi į 
Adelaidę, Perthą ir 
New Plymouth^ Naujoje 
Zelandijoje. Tuo pačiu metu 
ilgesniems ir trumpesniems 
darbam s buvo siunčiamas į 
Ameriką, Tailandą, Indone
ziją, Singapūrą, Saudi 
Arabiją, Iraną, Lebanoną,

Libiją ir Omaną.
Sėkmingai besidarbuo

damas kartu dar ir mokėsi. 
Institute of Advanced 
Education Toowoomboje, 
Darling Downs ir Texas 
valstijos universitete Austin 
U.S.A. įsigijo diplomus 
vadovavime tarnautojams, 
biznio administracijos ir ro
tacinio gręžimo technologi
jos srityse. Papildomai 
baigė eilę kursų apie rotaci
nį naftos ir dujų šaltinių 
gręžimą, atsargumą grę- 
žiant, gręžimų tvarką ir 
produktyvumą. Buvo siun
tinėjamas į įv airius kraštus 
bendrovės vardu sudaryti 
sutartis gręžimo darbams.

Augindamas jauną šeimą 
ir nebepakeldamas tokio či
goniško, nepastovaus gyve
nimo, 1980 metais perėjo 
dirbti į Oilmin N.L. bend
rovę Brisbane, kur gavo 
Assistant Field Superinten
dent pareigas. Kaip specia
listas pasiųstas į Ameriką, 
nupirko bendrovei naują 4 
milijonus dolerių kainuoja
mą gręžimo bokštą, su ku
riuo galima gręžti iki 3500 
metrų gylio. Su šituo 
gręžimo bokštu bendrovė 
siaurinėje Teritorijoje, 80 
km. į šiaurę nuo Ayers Rock 
užtiko The Mereenie naftos 
telkinį, kuris šiais metais jau 
eksploatuojamas.
Oil Drilling and Exploration 
bendrovė gailėjosi netekusi 
energingo, visapusiškai naf
tos gręžimo spe cialybei 
gasiruošusio tarnautojo.

rašė jį grįžti atgal ir 
pasiūlė jam vadovaujančias 
pareigas. Taip K.J. Skirka 
tapo Oil Drilling and Explo- 
tarion bendrovės
vykdomuoju direktorium ir 
bendrovės dalininku - tary
bos nariu. Dabar jis pasto
viai gyvena Sydnejuje, turi 
įsigijęs savo padėčiai tinka
mus namus ir jau pradeda 
naudo, .tis savo ilgų stažo 
metų darbu užtarnautais 
pasisekimo vaisiais.

J. A. Jūragis
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LIETUVIAI SKULPTORIAI MELBOURNE
"Heide” galerijoje, 7 

Templestowe1 Rd., Bulleen, 
nuo spalio 27 iki gruodžio 9 
vyksta ’’Centre Five” - sep
tynių Melbourne iškiliausių 
skulptorių paroda. Jų tarpe - 
Vincas Jomantas ir Teisutis 
Zikaras, abu išstatę po še
šias skulptūras. Pirmojo 
darbai sukurti 1962-66 metų, 
o antrojo 1957-60 metų lai
kotarpyje. Darbai suskolinti 
parodai iš įvairių Australijos 
galerijų.

Skulptūros mediumo po
būdis - stambumas, sunku
mas - užkerta kelią didesnių 
dimensijų radiniams, o kitų 
ir pergabenimas būtų visiš
kai neįmanomas. Tokiais 
pavyzdžiais būtų Jomanto 
skulptūrinės sienos australų 
pasiuntinybėje, Vašingtone, 
ar judomoji skulptūrinė sie
na naujoje Canberros Meno 
galerijoje.

’’Heide” penkių akrų par
ko ir galerijos pastato archi
tektūros suteikia nepapras
tai tinkamą erdvę skulptūrų 
išdėstymui. Gi šios visų pir
ma teikia estetinį pasigėrė
jimą, lavina žiūrovo skonį

MITOLOGIJA IR MES
ŽMOGAUS PASTANGOS ATSKLEISTI ATEITIES 

PASLAPTIS IR PAŽINTI MITOLOGINĮ PASAULĮ

Lidija Šimkutė-Pocienė

Vienas iš bendrų visai 
žmonijai bruožų - yra noras 
sužinoti ateitį. Dalinis atei
ties žinojimas turėjo ir 
tebeturi (tiek žemdirbystėje 
tiek prekyboje) didelę prak
tišką vertę. Žemdirbystėje, 
žinant kokie bus metai, sau
sas ar lietingas pavasaris, 
vasara ar ruduo, galima ap
saugoti . savo derlių. Preky
boje taip pat svarbu atspėti 
kokioms prekėms bus 
didesnė paklausa, koks bus 
žmogaus skonis, kokios bus 
mados ir panašiai. Jau nuo 
senų senovės žmonės ste
bėdavo planetas, jų santykį 
įvairiais metų laikais ir daž
nai susidarydavo teisingą 
vaizdą apie ateinančių metų 
klimatines sąlygas. Kai 
kurie žmonė apdovanoti di
desniu pastabumu, atmin
timi ir sugebėjimu susie ti 
įvairius įvykius, įgydavo 

žynių arba regėtojų vardą.
Juos vadindavo i. r kitaip: 
raganiais (nuo žodžio "regė
ti), raganomis, moninin- 
kais, maldininkais ir pana
šiai. Tačiau šalia tokių gry
nai praktiškų motyvų, žmo
gus turi ir asmeniškų prie
žasčių norėdamas sužinoti 
ateitį. Merginos nori žinoti, 
kuomet ištekės, visiems 
bendras noras žinoti, ar bus 
turtingi, laimingi ar turės 
vaikų ir pana: šiai. Iš tikrųjų 
ateities žinojimas nepakeis
tų padėties. Tad aistra pa
žinti ateitį nėra racionali, 
nors gal žmogus jaučia tam 
neišvengiamą smalsumą ir 
jaučia galįs pasiruošti atei
ties įvykiams. Kai žmogus 
bando ką nors padaryti, kad 
savo likimo išvengtų, jau 
galima kalbėti apie magiją.

Pagal seną tikėjimą, apie 
ateitį mus kartais perspėja 
atsitiktini įvykiai, kaip pa
vyzdžiui, troboje ėmusi gie
doti višta. Tai blogas ženk
las, bet gręsiančios nelaimės 
visgi galima išvengti tą vištą 
sugavus ir ja matuojant at

Vincas Jomantas — AUKA

erdvinės kūrybos suprati- liųjų kūrėjų tarpe turime į* 
me. Lietuviui stebėtojui dar du ’’Lithuanian born” atsto-' 
priedo širdis šiek tiek smar- vus.
kiau šūktelėja, kad tų iški- D.S.

stumą ligi durų vartaliojant, 
kaip matą. Jei pasiekiamas 
slenkstis vištos galva - galva 
nukertama, jei uodega - 
uodega. Žmogus betgi 
nepasitenkina vien laukda
mas tokių likimo ženklų. Jis 
jų kartais ieško. Yra dau
gybė būdų ir aplinkybių, 
kuriais galima atspėti ateitį. 
Arbatos apeliuose,
ištuštinus puoduką, kavos 
nuosėdose, kortų simbolių 
'kombinacijose, paskerstų 
gyvulių organuose. Senovės 
Grakijoje ir Romoje valsty
bės vyras nepradėdavo karo 
arba neišleisdavo įstatymų 
prieš tai nepaklausęs likimo 
ženklo. Būdavo paaukojami 
gyvuliai ir iš jų bei organų 
žyniai nusakydavo likimą.

Lietuvoje tokios viešos 
apeigos, kaip minėtosios 
Romoje, nežinomos. Lietu
viški prietarai apsiriboja 
šeimos, buitiniais įvykiais. 
Pavyzdžiui, jei šuo dažnai 
kaukia pakėlęs galvą - bus 
gaisras. Jei galvą nuleidęs - 
mirs šeimininkas.

Kartu su noru pažinti 
ateitį, kartais gimsta ir 
noras jos išvengti. Krikščio
nybė šioje srityje turėjo 
didelę įtaką mokydama, kad 
nors viskas yra Dievo valio
je ir galioje, tam tikros mo
ralinės normos yra vienin
telė gerbūvio garantija. 
Darbįštumas, taupumas, 
santūrumas, Dešimties Die
vo įstatymų pildymas, yra 
vienintelė priemonė pasiekti 
to, ką daugumas vadina 
laime. Bet žmonės nebuvo 
linkę pasiduoti likimui ir 
laukti, kol padorus gyveni
mas atneš teigiamus vaisius. 
Daugumas, bandydavo 
užmesti likimui savo valią, 
įvairiausiomis priemonėmis, 
nieko bendro neturinčiomis 
su realybe ir pažintimi.

Daugumas tokių priemo
nių įgijo ritualinę, simbo
lišką prasmę. Pavyzdžiui, 
artojas, pirmą kartą išėjęs 
pavasarį arti, užardavo duo

nos riekę, tuo apvaisinda
mas savo derlių. Tokios ri
tualinės apeigos mus palie
čia daugiau savo poetiniu 
grožiu, negu vertingumu. 
Paprotyje, gal ir nėra logiš
kos prasmės, bet noras, kad 
užderėtų javai. Tačiau nevi- 
suomet tos priemonės buvo 
nekalto pobūdžio. Dažnai jos 
buvo paremtos prielaida, 
kad įgyti galima tik tą, ko 
kitas nustojo, atseit, kad tik 
artimo nuostolis yra mano 
pelnas. Tai jau pikta ’’juodo
ji” magija, ir ji buvo, prak
tikuojama Lietuvoje daž
niausiai žemdirbystės 
kontekste. Viena iš žino
miausių praktikų buvo 
’’apsėti” kaimyną: reikėjo 
palaukti, kol kaimynas 
pradeda sėti ir po to išeiti 
pačiam - tuomet jo sėkla lyg 
ir numarinama. Tasai apsė
dimas buvo praktikuojamas 
Rytų Lietuvoje, visai neži
nomas Žemaitijoje. Toks 
įsitikinimas greičiausiai 
atėjo iš slavų tautų. Buvo 
taip pat vartojamos prie
monės atimti kaimyno 
karvių pieną, sugrėbiant ra
są nuo jo pievos šv. Jono 
naktį,

MITOLOGINIS PASAU
LIS YRA ŽMOGAUS PAS
TANGA racionalizuoti visa
tą, paimant pagrindu savo 
paties gyvenimo patirtį.

Lietuvių mitologijos lai
kotarpiai nėra griežtai nu-- 
statyti. Turtingiausios 
mitologijos kaip graikų ir 
skandinavų įvairiai išreiškė 
pasaulio pradžią. Kiti reiš
kiniai yra susieti su nemir
tingų dievų tarpusavio ko
vomis, su visomis žmogui ži
nomomis aistromis: meile, 
pavydu, kerštu, galios troš
kimu ir t.t. Iš lietuvių tauto
sakinių nagrinėjimų matosi, 
kad seniausiame periode jau 
buvo garbinama gamta, kal
nai ir akmenys, medžiai ir 
miškai, upės ir ežerai, žal
čiai, ugnis ir dangaus kūnai - 
ypač mėnulis ir saulė. Bet ar 
Perkūnas yra vyriausias 
dievas - tebėra neaišku. Pir
mieji šaltiniai rasti iš 13 
amž., (Rimuotoji Livonijos ir 
Molalų kronikos), jau mini 
-dievą Perkūną, kuris esąs 
pagrindinis dievas. Kiti die
vai, kaip Žemyna, Gabija ir 
Laima - minimi žymiai vėliau 
(16 ar 17 amž.) nors grei

čiausiai buvo žinomos ir 
anksčiau.

Perkūnas - galingas ir 
rūstus, bet labai teisingas, 
rūpinosi tvarka ir teisybe 
pasaulyje. Senovės žmonės 
tikėjo, kad pradžioje jis gy
veno žemėje, ant aukšte 
kalno ir buvo geras valdo
vas, didžiausias piktų dvasių 
priešininkas. Žmonės net 
nedrįsdavo ištarti Per kūno 
vardo, o jį vadindavo die
vaičiu, dažniausiai
’’Dunduliu”, ir kreipdavosi į 
jį ypač audros metu. Liau
dies tikėjime Perkūnas yra 
teisingumo saugotojas, ir 
trenkta vieta įgauna ma
gišką galią.

Perkūnas buvo garbina
mas dar ir dėl to, kad jis iš
kėlęs ugnį, nes ugnis irgi 
buvo šventa ir garbinama. 
Perkūno ankstyvas už- 
griaudimas reiškė gerus, 
derlingus metus - tad Per
kūnas buvo ne tik griausmo 
ir teisingumo, bet kartu 
derliaus, vaisingumo dievas.

Senovės lietuviai, atrodo, 
visų pirmiausia garbino ug
nį. Gabija - tai ugnies deivė. 
Ugnis buvo laikoma šventa 
.visoje Lietuvoje ir garbina
ma ne tik šventyklose, bet ir 
namuose. Prie krosnies bū
davo atskiras kampelis su 
pelenais, kuriuose visuomet 
žėrėdavo anglys (židinys), 
jam užgesus - reiškė namų 
nelaimę. - Ugnį reikėdavo 
parsinešti iš kaimyno su 
tikybinėmis apeigomis”. 

Ugnyje žmogus matė didelį 
gamtos paslaptingumą, dėl 
to ją laikė šventa, ją garbino 
ir jos bijojo . Ugnies atsira
dimas, būtent sugebėjimas 
ją iš gamtos paimti ir 
panaudoti žmonių reikalams 
turėjo didelę reikšmę žmo
gaus kultūros išsivystime ir 
net religijoje, kuri vienokiu 
ar kitokiu būdu vartojo ugnį 
savo dievų kulte.
Saulė ir Mėnulis, buvo lai
komi gyvomis dieviškomis 
būtybėmis - sutuoktiniais - 
Aušrinė jų duktė. O kartais 
yra sakoma, kad žemė ir 
visos žvaigždės yra jų vai
kai. Žmonės tikėjo, kad iš 
pradžiųjie gyvenę kartu, bet 
susipykę ir išsiskyrę. Per
kūnas jų ginčą išsprendė - 
priežastis buvo - Aušrinė, 
kurią mėnulis pradėjęs 
vilioti,ar ginčas dėl žemės, 
kuria juodu negalėję pasi
dalinti.

Saulės nusileidimas 
žmones baugino, ir jie tikė
jo, kad, jai nusileidus, atsi
randa piktos dvasios. O sau
lės užtemimas buvo laiko
mas didele nelaime, tad gy
vuliai būdavo suvaromi į 
tvartus, uždaromos trobų 
langinės. Žmonės tikėjo, kad 
Mėnulis padeda ateitį įspėti ir 
nuo jo priklauso žmogaus 
būdas, grožis, išvaizda. Ves
tuvės daugiausiai daromos 
mėnulio pilnatyje, kad 
jaunųjų gyvenimas būtų pil
nas ir turtingas. Mėnulis 
veikė ne tik žmogų, bet ir 
visą gamtą, pavz., ūkininkai 
gyvulius skerdė tik pilna
tyje, kad verdama mėsa ne
susitrauktų. Gėlės ir daržo
vės buvo sodinamos tik jau
name mėnesyje ir pilnaty, 
bet niekada delčioje.

Žemyna yra žemės die
vaitė, duodanti gyvybę 
žmonėms ir gyvuliams. Jos 
garbei buvo ruošiamos at
skiros šventės su javų varpų 
aukojimo apeigomis. Žmo
nės, eidami gulti ir rytą 
atsikėlę, pabučiuodavo 
žemę.

Daug miškų ir medžių 
buvo laikomi šventais. Ypa
tingai buvo garbinamas 
ąžuolas, kuris buvo paskir-
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LiĄija .Šimkutė

RAUDONI ŽIEDAI

Ištęsti pašnekesiai 
nebeturi krypties 
pilkoje kryžkelėje.

Nekantrus balsas, 
neaiškiais gestais, 
vejasi neištartas svajones.

O naktis — 
pasmaugusi mintis 
laukia taikos.

Išbėgus,
Nulauždama džaponikos šaką,
Pasiėmiau saulės,
Bijodama prarasti
Nesulaikomą laiką.

Raudoni žiedai, 
Priminė rytojų.

DĖMĖ

./
Tylos šešėlis praskleidė rytą, 
Palaidojęs vakaro nerimą, 
Ištirpęs sapnas, 
Paliko kartėlį lūpose 

ir sąmonėje dėmę.

Mano tyla pasislėpė tavyje. 
Nykūs žingsniai nuaidėjo 

tarp išdilusių namų

■ ir gatvių.

Nublankęs žodis 
Kaus tesi krūtinėj 
Nerasdamas supratimo.

Bet tyla, tyloj, tylėjo.

tas Perkūno garbei ir laiko
mas dievų buveine. Miško 
dievaičiai buvo - Miškinis ir 
Medeinė.

Kalnai, ant kurių Perkūno 
ar kitų dievų garbei būdavo 
kūrenama šventoji ugnis, 
buvo gerbiami ir laikomi 
šventyklomis. Šventieji 
kalnai kai kuriose vietose 
buvo vadinamai alkakalniai 
(nuo žodžio alkas - šventa 
vieta). Ant tokių kalnų vie
nur kitur dar yra pasilikę 
dideli akmenys, kurie taip 
pat buvo laikomi šventais. 
Toks šventas ir nepaprasto 
didumo akmuo buvo rastas 

Rambyno kalne - ant jo būda
vo dedamos dievams aukos.

Vandens dievaitis, mini
mas žvejų dainose - jis yra 
Bangutys (romėnų - Nep
tūnas, o graikų - Poseido
nas). Žmonės tikėjo ir į van
denų deives. Palangos Jūros 
deivė Jūratė yra apdainuota 
Maironio baladėje ("Jūratė 
ir Kąstytis”). Kiti vandenys 
būdavo laikomi šventais - tai 
šventupiai ir šventežerai. 
Amžių bėgyje žmonių vaiz
duotė sukūrė paslaptingą 
vandens pasaulį, kūr į, tvar
kė ir valdė nežemiškos bū
tybės.

Senovės lietuviai garbin
davo žalčius. Svetimųjų 
kronikos pažymi šį keistą 
lietuvių paprotį. Žalčiai

(Nukelta į psl. 7
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JIE KOVOJA PRIEŠ------  ~

1 ~ = RAUDONĄJĮ SLIBINĄ
Tęsinys iš Nr. 45.

Ar yra galimybės kad per 
tą rezoliuciją ČIA prarastų 
kontrolę? Lėšų kontrolę?

Yra grėsmė, kad praras
tų. Tai paaiškintų, kodėl jie 
priešinasi tai rezoliucijai, 
tačiau nepaaiškina, kodėl jie 
patys tinkamai neremia af- 
ganiečių. Jei yra tokia grės
mė, prarasti biudžetą, tai, 
atrodo, tinkamas būdas jai 
atsverti būtų patiems geriau 
afganiečius remti. Jei efek
tingai jie rems, tai nereikės 
jokios rezoliucijos ir mano 
pastangos, nebebus reikalin
gos.

Kokia paties diagnozė ap
lamai dėl Afganistano? Gal
voju apie partizanų grupių 
susiskaldymą, ginklų trū
kumą... Ar gali šios rezis
tencijos likimas būti pana
šus į partizanų Lietuvoje?

Toks pavojus yra. Tiesa, 
praėjusieji metai buvo jų 
sėkmingiausi rezistenciniai 
metai, ir kai kas už tai žiūri 
optimistiškai. Tačiau aš^ži- 
nau, pavyzdžiui, kad Lietu
vos rezistencijai sėkmin
giausi metai buvo 1949-tieji. 
Ir būtent po to prasidėjo ke
lias į pabaigą. Gal ir netin
kama paralelė, nes padėtys 
skiriasi. Man tai neduoda 
ramybės. Šiaip priežasčių 
optimizmui dabar yra. 
Dalykai vystosi gera linkme. 
Partizanai pasiekė geresniu 
santykių tarp savo grupių, 
geriau išmoko kovoti, imti 
belaisvius...

O kaip Kinijos, Egipto,; 
Saudi Arabijos parama?

Labai menka. Egiptas turi 
”kalašnikovų” fabnką, tai 
juos parduoda. Saudi Arabi
jos valdžia nieko nedaro... 
Tik privatūs turtingi asme

nys yra parėmę. Apie 50 mi
lijonų dolerių per keturis 
metus. Tai ger iau negu 
nieko. Kinija irgi šiek tiek 
ginklų parduoda. Nedaug. 
Keletą šimtų kulkosvaidžių, 
minosvaidžių... Bet tai tokia 
antraeilė pagelba.

Bet jei turi pinigų, ginklų 
nusipirkti nebūtų sunku.

Visi taip sako, bet nevisai 
tiesa. Ypač beraščiams par
tizanams ieškoti pasaulyje 
ginklų... Visaip išeina.

Koks ginklas efektin
giausias prieš šarvuotus so
vietų malūnsparnius?

Esu parašęs analizę kaip 
tik šiuo klausimu. Susidaro 
ji iš keturių dalių.

Pirma — reikia įsigyti vi
sas nuo peties šaunamas ra
ketas. Ne tik amerikonišką 
”Red-eye”, bet ir švedišką 
"SBX-70”, anglišką ’’Blow
pipe”, ir panašiai. Kad ir 
kelia dūmus, bet jei iššauni 
pakankamai raketų, tai gali 
duoti į kailį kaip reikiant.

Antra — tai minosvai
džiai. Daugiau negu pusė 
Amerikos prarastų malūn
sparnių Vietname buvo pra
rasti ne ore, bet ant žemės.

Tai reikia būti gana arti 
aerodromo.

6.000 metrų. To pakanka. 
Kalnuose, o ypač naktį.

Tai taikyti naktį už ketu
rių mylių?

Reikia mokėti. O ištreni
ruoti galima. O trečioji sis
tema, tai kulkosvaidžiai. 
Ypač su prieššarviniais šo
viniais, kurių jie, deja, labai 
mažai gauna. Ketvirtasis 
būdas būtų rankiniai ginklai. 
Tai irgi gali būti veiksmin
ga-

Su šautuvais? Į tuos šar
vuotus malūnsparnius?

MELBOURNO PARENGIMŲ KALENDORIUS 1985 m.
SAUSIS

17-20 d.d. Džiugo tunto skautų stovykla Melbourne

VASARIS

15 d. Vasario 16-to .Priėmimas - Apyl. V-ba
17 d. Vasario 16-to.Minėjimas - Apy!.V-ba
19 d. Dainos Sambūrio Užgavėnių Blynų Vakaras
24 d. Sporto Klubo ’’Varpo” metinis susirinkimas

KOVAS

3d. Šv. Kazimiero Šventė ir Mugė - Džiugo tuntas
10 d. Kat. Mot. D-jos metinis susirinkimas
16 d. Gintaro tautinių šokių grupės pasirodymas-balius
17 d. Putvio Minėjimas - Vyt. Šaulių Kuopa
24 d. Rekolekcijos
24 d. Soc. Globos Mot. D-jos metinis susirinkimas
30 d. Bendruomenės Popietė - Apyl. V-ba
32 d. ALB Melb. Apyl. V-bos metinis susirinkimas

BALANDIS

13 d. Margučio Balius - Liet. Klubas
20 d. Madų paradas - VI PLJK Organizacinio Komitetas
27 d. Dainos Sambūrio Vakaronė

GEGUŽIS

4 d. Parapijos Choro Balius
5. Vyt. Šaulių Kuopos eilinis susirinkimas

12 d. Motinos Diena - Parapijos Mokykla
19 d. Romo Kalantos Minėjimas - ALJS

BIRŽELIS

1 d. Sporto Klubo ’’Varpo” Balius
9 d. Kat. Mot. D-jos Kultūrinė Popietė

16 d. Išvežimų Minėjimas - Apyl. V-ba / Pabaltiečių V-ba
22 d. Joninių Balius - Soc. Globos Mot. D-ja
29 d. Parapijos Choro metinė šventė (uždaras pobūvis) 
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Taip. Yra dvi galimybės. 
Viena, kai nuo kalno šauni į 
malūnsparnio viršų. Ten jis 
nešarvuotas. Antra, jei iš 
apačios pataikai į tą mažąjį 
propeleri užpakalyje. Jeigu 
keturiasdešimt teisingai iš
treniruotų vyrų sutartinai 
šauna, tai jie gali tą prope
lerį sužaloti. Tada praran
dama kontrolė. O ištre
niruoti galima per vieną po
pietę. Su tinkama treniruote 
jie gali taiklumą pakelti net 
dešimt kartų, ir galimybė 
grupei žmonių atsispirti 
prieš puolančius malūnspar
nius stipriai padidėja.

Tas keturias galimybes 
pilnai išnaudojus, galima 
tiems malūnsparniams su
daryti labai rimtų nuostolių.

Ar žinai, kiek yra žuvusių 
sovietų kareivių?

Žuvusių?... Tikslių 
duomenų nėra. Kai kurie 
skelbiami duomenys nepati
kimi. • . _»

Per daug žuvusių minima 
ar per mažai?

Spėju, kad permažai, ma
no spėjimu — tikriausia apie 
30.000. Nors nenustebčiau, 
jeigu koks nors rusų gene
rolas išduotų, kad žuvo 
60.000.

O dabar tų. malūnsparnių 
afganistaniečiams ar pasise
ka numušti?

Pasiseka. Su tom ribotom 
priemonėm... Bet tai du ar 
tris į mėnesį, o sovietai jų 
gamina po kelis šimtus. Tai 
dar nėra rimtas pavojus. Bet 
tinkamai ištreniruoti ir ap
rūpinti, jie galėtų sudaryti ir 
skaudesnių nuostolių.

’’Foreign Affairs” žurnale 
[>rancūzas gydytojas aprašė 
abai bjaurų sovietų naudo

jamą ginklą — mažas plasti-

Vasariškomis temomis
Diena — žeme saulelė ritinėjas, 

ir šilta, ir švelnus, malonus vėjas.
Tai, nors labai jauki mana pastogė, 

joje sėdėti lyg ir nesmagu, lyg nepatogu. 
O ypač, kad draugai, kaimynai, pavieniui ir susibūrę, 
seniai jau išriedėjo paskubomis į pajūrį.

Žmonių daugybė. Vos susiradau sau vietą: 
dvi pėdas ant dviejų. Tuoj įsmeigiau į žemę skėtį 
(nuo saulės apsisaugot). Kėdę atlenkiau, stalelį. 
Toks trukšmas, tiek tos muzikos aplink, ausis net veria. 
Tranzistorių tad įjungiau (du minusai, atseit, sudaro 

pliusą). 
Apsipurkščiau skystimu, kvepiančiu pušim — nuo musių.

Į jūrą laikas. Ten mane minia ir neša.
Kiek stabtelėjau. Įžūliai, neatsiprašęs, 
kaž-kas man ėmė skaudžiai kulnį ir numynė. 
Alkūne trenkė dar į šonkaulius — oi bus mėlynė!
Ir štai aš pajutau, kad šlampa kojos, 
bangų nors nematau, vien tik linguojas 
pabaisos plastikinės, oro pagalvės, margi rateliai. 
Sunku per juos sau prasiskinti kelią.

Staiga sirena. Per garsiakalbį jau balsas šaukia: 
” Atkreipki! dėmesį! Ryklys į šitą pusę plaukia.” 
Minia į krantą metės, nešė ir mane atgal į smėlį. 
(Visai be reikalo, manau, čia įsivėlęs, 
vargu ar prasižiot ryklys galėtų.) 
Ir vėl problema — kaip pasiekti savo skėtį, 
nes, kai tik prasiveržt bandau, minia tuoj šiaušias... 
Be perspėjimo taukšt man sviedinukas į pakaušį! '■

Gailiuosi tų, kurie namuose ramsto sienas, 
kada diena — žeme saulelė ritinėjas.

Julija
o ■■ >

kines minas, nutaikytas 
prieš asmenis. Tokias, ku
rios ne tiek užmuša, kiek 
sužaloja. Nutraukia koją, 
pavyzdžiui. Ar jos naudoja
mos?

3 d. Dainos Sambūrio Vakaronė
11d. Sekmadienio Spektaklis - VI PLJK Org. Komitetas
18 d. Kat. Mot. D-jos Metinė Šventė
24 d.”Mūsų Pastogės” Balius - Apyl. V-ba
25 d. Tautos Fondo Koncertas

RUGSĖJIS

7 d. Dainos Sambūrio Vakaronė
8 d. Tautos Šventė - Apyl. V-ba

14 d. Liet. Klubo metinis susirinkimas
21 d. Talkos metinis susirinkimas
22 d. A.L. Fondo metinis susirinkimas
28 d. ’’Tėviškės Aidų” Balius - Kat. Federacija

SPALIS

5 d. Vyt. šaulių Kuopos Balius
5 d. Parapijos Choro Praninės (uždaras pobūvis)

13 d. Soc. Mot. D-jos Kultūrinė Popietė
19 d. Mugė - VI PLJK Org. Komitetas
26 d. Liet. Klubo Balius

LAPKRITIS

10 d. Dainos Sambūrio Koncertas
17 d. Vyt. Šaulių Kuopos metinis susirinkimas
24 d. Kariuomenės Šventė - Karių Ramovė

GRUODIS

7 d. Džiugo tunto metinė Šventė ir iškyla
8 d. Parapijos Mokyklos užbaigimas

15 d. Kat. Mot. D-jos Kalėdinė Eglutė
24 d. Kūčios - Apyl. V-ba
28, 29 ir 30 d.d. Visų Teatrų Festivalis, Melbourne
31 d. Naujų Metų Balius - Apyl. V-ba

LIEPA

6 d. Džiugo Tunto Balius
20 d.Vyt. Šaulių Kuopos Šventė - Balius

RUGPIŪTIS

Taip. Mina, kuri sužeidžia 
žmogų, yra naudingesnė; 
Pats jas mačiau. Pasitaiko 
toks bereikalingas pagraži
nimas, kad jos padarytos 
tarsi vaikų žaislai. Nevisai 
taip. Jos yra panašios į lie
pos sėklą, su tokiais spar
niukais. Todėl, kad nusileis
tų nesudužusios ant žemės, 
.jos žalios, nedidelės. Vaikai 
jas gali palaikyti žaislu. Ir 
tai, žinoma, baigiasi labai 
tragiškai. Yra bjaurus žu
dymo būdas. Skaičiau, kad 
sovietai daro lėles, į kurias 
įdeda sprogmenų... Bet vel
nio nėra ko papildomai juo
dinti. Jis pakankamai juo
das. Daug Afganistano žmo
nių, įskaitant vaikus, yra 
suluošinti tų ’’petelinių” mi
nų. Tūkstančiai mirę ir su
žaloti. Bet nežiūrint to, kova 
vyksta ir bent dabar jai galo 
nematyti.

Jei kas norėtų afganus 
paremti, tai aukas galima 
pasiųsti tokiu adresu: Fed. 
for American Afghan Action 
236 Mass Ave., N.E. Suite 
603 Washington, D.C. 20002.

Pabaigą

VISI Į LIETUVIŲ DIENĄŠ 
CANBERROJE *
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II-JI LAISVĖS OLIMPIADA
Šio laikraščio puslapiuose, 

nors ir pavėluotai, buvo ra
šyta apie paskutiniąją olim
piadą, įvykusią Los Angeles 
mieste. Tačiau niekas iki šiol 
nepaminėjo Toronto mieste, 
Ka nadoje, vykusios II-sios 
Laisvės Olimpiados, kuri 
vyko birželio 23 - liepos 7 
dienomis. Šioje olimpiadoje 
dalyvavo virš 400 išeivijos 
lietuvių, latvių, estų ir uk
rainiečių sportininkų, 
Lietuvių buvo 110 iš paskirų 
Amerikos ir Kanados vieto
vių. Buvo rungtyniauta: 
krepšinio, tinklinio, futbolo, 
ledo rutulio, teniso, plauki
mo, šaudymo ir lengvosios 
atletikos varžybose. 
Lietuviai sportininkai šioje 
olimpiadoje laimėjo: 10 auk
so medalių, 15 - sidabro ir 11
- bronzos. Komandiniuose 
žaidimuose: vyrų tenise - 
auksas, moterų tenise - 
bronza, vyrų tinklinyje - 
bronza, moterų - sidabras, 
ledo ritulyje - sidabras, fut
bole - sidabras ir krepšinyje
- sidabras.

Pasibaigus Laisvės Olim
piadai Toronte, Kanadoje, 
olimpinę laisvės ugnį į Los 
Angeles atvežė Laisvės 
Olimpiados rengimo komi
sijos pirmininkas Dr. Rimas 
Petrauskas. PLJ S-gos 
Valdyba buvo paruošusi 
planą, kad ši ugnis kuo pla
čiau pasirodytų Los Angeles 
miesto gatvėse ir jaunimas, 
kilęs iš tų kraštų, kurie ko
voja prieš komunizmą, pa
vergusį jų kraštus, kuo dau
giau organizuotai pasiro
dytų. Ši laisvės ugnis savo 
kelionę pradėjo iš Latvių 
B-nės Centro Los Angeles ir 
ją dviračiais lydėjo lietuvių 
jaunimas. Pirmasis sustoji
mas buvo prie lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčios, kur 
buvo uždegta žvakė ir nuo 
jos kitos, pamaldų metu 
gausiai prisirinkusių žmonių 
laikomos žvakės. Vėliau 
ugnis buvo nešama į ukrai
niečių Centrą ir Latvių na
mus. Galutinai Laisvės 
Olimpiados ugnis buvo 
nunešta prie Koliziejaus ir 
toje pačioje vietoje, kur 
prasidėjo didaosios olimpia
dos fakelo nešimas sporto 
arenoje, Dr. R. Petrauskas 

* uždegė laisvosios olimpiados 
fakelą. Šiose iškilmėse, 
pasipuošę gražiomis sporti
nėmis ir išeiginėmis 
uniformomis, dalyvavo 
afganistaniečių, pabaltiečių, 
ukrainiečių, lenkų, vengrų ir 
kitų pavergtų tąutiį jauni
mas. Po trumpų Baltų Lais
vės lygos vicepirmininko A. 
Mažeikos ir Dr. R. Petraus

Mitologija ir mes Atkelta a 5 psl
apsigyvendavo namuose, 
kur nors kampe ar palovėje. 
Jie būdavo gerai prižiūrimi 
ir maitinami pienu. Maitin
dami žalčius, žmonės tikėjo, 
kad jie maitina savo šeimos 
protėvių vėles, kurios 
rūpinosi gyvųjų reikalais - jų 
sveikata, laukais tarp dievų 
ir žmogaus. Žaltys buvo lai
domas dievų pasiuntiniu, 
arba tarpininku tarp dievų 
ir žmogaus. Žaltys būdavo 
rišama su erotinėmis ir 
'vaisingume įpatybėmis (pvz. 
’’Eglė, Žalčių Karalienė”). 
Turtą atnešantis aitvaras 
dažnai buvo pavaizduotas 
žalčiu.

Aitvarai - tai pasakiškos 
būtybės, kurios senovėje 
.žmonėms turtus nešiodavo: 

ko kalbų, laisvės ugnies 
fakelas buvo nešamas iš 
Koliziejaus į Los Angeles 
miesto rotušę. Pasikeičiant, 
laisvės fakelas buvo neša
mas paskirų tautų jaunimo, 
kai visą eiseną sudarė keli 
tūkstančiai žmonių, tarp jų 
ir jaunų motinų, stumiančių 
prieš save vaikų vežimėlius, 
tęsėsi apie 6 kilometrus ir 
paskiri asmenys ar organi
zacijos nešė didžiulius, lais
vės pavergtoms tautoms 
prašančius, plakatus. Visą 
didžiulę eiseną lydėjo keli 
policijos automobiliai, o prie 
miesto rotušės juos pasitiko 
raitoji policija. Visa ši eisena 
ir laisvės ugnis buvo filmuo
jama; ypatingai ja domėjosi 
japonų ir italų spauda ir 
televizija, taip pat interviu 
padarant ir NBC televizijos 
reporteriams. Įnešus fakelą 
į miesto rotušės aikštę, lau
kiančioji minią pradėjo ploti 
ir garsiai šaukti: ’’Freedom, 
Freedom, Freedom”.

Pagrindinę kalbą, atnešus 
Laisvės fakelą, pasakė PLS 
girmininkas Gintaras

Įrašas, nurodydamas, kad 
Laisvės Olimpiados tikslas 
yra parodyti laisvajam pa
sauliui, kad pabaltiečiai ir 
ukrainiečiai nėra atsisakę 
teisių įsavo kraštų laisvę ir 
jie nori įrodyti ir išsklaidyti 
propagandinį rusų sporto 
pranašumą pasaulyje. Nuo 
1952 metų pasaulinėse: 
olimpiadose rusų komando
se buvo virš 300 pabaltiečių 
ir ukrainiečių medalių 
laimėtojų ir iš jų, daugiau 
kaip 150 buvo olimpinių 
aukso medalių. Iš Kanados 
atnešta Laisvės Olimpiados 
ugnis yra simbolis mūsų 
draugystės. Be pagrindinės 
G. Grušo kalbos, kalbėjo ir 
ukrainiečių, vengrų, Baltų 
Laisvės Lygos, Young 
Americans for Freedom, 
afganistaniečių, 
vietnamiečių, kubiečių, 
Coalition against Soviet 
Aggresion ir kt. pavergtųjų 
tautų atstovai; išreikšdamas 
lenkų pogrindžio balsą, Po- 
most atstovas A. Kiernik 
pasakė, jog - ’’Visiems mums 
yra viena ateitis - laisvė - ar 
rusiška vergija. Mes visi 
dirbsime, kad Lietuva, 
Latvija, Estija ir Ukraina 
būtų lais vos ir stiprios”. 
Labai šiltas kalbas 
pasakė keli, busimųjų rinki
mų kandidatai kongresma- 
nai ir Simas Kudirka, kurį 
minia pasitiko šaukdama 
’’Simas, Simas, Simai*

Pasibaigus visoms iškil
mėms, ši laisvės olimpinė 
ugnis buvo perduota ukrai- 

grūdus, pinigus, audeklus. 
. Lietuvių pasakose aitvarai 
(Skraido ’’ugninio pagaikščio” 
pavidalu . Aitvaras gali 
pasiversti į juodvarnį, 
katiną ar gaidį, bet visada 
jis yra juodas. Žmonės galė
davo įsigyti aitvarą, kad 
jiems padėtų visą gyvenimą, 
bet po mirties žmogus turįs 
atiduoti savo sielą, tad jie ir 
laikomi velniškos prigimties 
būtybėmis. Senovėje tikėta, 
kad kiekvienas turtingas 
žmogus turi namuose aitva
rą, arba kauką.
Martyno Mažvydo 1547 m. 

Katekizmo lietuviškoje ir 
lenkiškoje įžangoje minima 
eilė dievybių vardų: aitva
rai, kaukai, žemėpačiai,lauk 
sargiai, deivės. 

niečių jaunimui, kad ją 
uždegtų per neužilgo vyks
tančią ukrainiečių sporto 
olimpiadą. Iš čia ji, simboliš
kai, bus nuleista į Pacifiko 
vandenyną ir pasiųsta 
Korėjos link, kur vyks 1988 
m. olimpiada. Jau dabar 
Baltų Laisvės Lyga yra už
mezgusi ryšius su įtakingais 
žmonėmis Korėjoje ir 
neužilgo ten vyks pasitari
mams dėl būsimos Laisvės 
Olimpiados Korėjoje.

NET IKI TEISMO

Prieš buvusią olimpiadą 
Los Angeles, Kalifornijos 
Aukšt. Teismas svarstė pa
baltiečių tautinių šokiui 
grupių skundą prieš L.A. 
Olimpinį komitetą, kad 
jiems nebuvo leidžiama 
dalyvauti didžiajame
olimpiniame atidarymo
parade. Pradžioje komitetas 
šių grupių "'ieškojo pats ir 
joms visoms atsiuntė užpil
dyti anketas. Vėliau jiems 
telefonu buvo pranešta, kad 
jų dalyvavimas atidaryme 
būtų per daug politiškas ir 
E o kiek laiko oficialiai raštu 

uvo pranešta, kad grupės 
yra nepriimtos.

Vykęs teismas sutraukė 
didelį susidomėjimą iš 
didžiųjų spaudos agentūrų ir 
paskirų Amerikos
laikraščių, vėliau tai apra
šant pasaulinėje spaudoje. 
Taip pat televizijų ir ne vien

VILNIUJE NUTEISTAS
LIUDAS DAMBRAUSKAS

Gauta žinia iš Lietuvos, 
kad Liudas Dambrauskas 
buvo nuteistas 3V2 metams 
griežto režimo lageriu ir 2 
metams tremties už antita
rybinę veiklą ir agitaciją pa
gal Baudžiamojo Kodekso 68 
str., nors trūko ’’kaltės” įro
dymų. Jo teismas įvyko š.m. 
spalio 1-3 dienomis Vilniuje.

Lietuvių Informacijos 
Centras ankščiau pranešė, 
kad Dambrauskui buvo už
dėtas namų areštas po 1984 
m. kovo 20 d. įvykusios 
namų kratos. Kratos metu 
'Saugumiečiai konfiskavo 
'Dambrausko mašinėle rašy
tus atsiminimus iš Stalino 
laikų kalėjimo bei priverčia
mųjų darbų stovyklos.

Vėliausiomis Lietuvių In
formacijos Centro žiniomis 
teisme dalyvavo Dambraus
ko keturi vaikai ir žmona. 
Dambrauskui pasakius savo 
baigiamąją kalbą, jis su
smuko. Tuoj visi išlakstė iš 
teismo salės, išskyrus šei
mą. Dambrausko sveikata 
labai pablogėjo nuo rugpjū
čio mėn. Balandžio mėn. jį 
ištiko širdies smūgis nuo 
kasdieninės įtampos: 
saugumas jį nuolat tardė ir 
grasino. Ligoninėj taip pat 
patirta, kad Dambrauskas 
serga džiova.

Draugai ir giminės bijo, 
kad Dambrauskas dėl silp
nos sveikatos neišlaikys nė 
3V2 metų bausmės. Jis dar. 
spalio vidury buvo laikomas 
Vilniaus kalėjime.

MELBOURNO
PENSININKAMS

Lapkričio 4 d. per mėne
sinį pensininkų susirinkimą, 
mūsų klebonas kun. P. 
Vaseris maloniai sutiko 
parodyti labaiįdomiai 
Vatikano susuktą spalvotą 
filmą apie Šv. Tėvą, kuris 
per šv. Kazimiero minėjimo 
iškilmes Roiftoje atnašavo 
šv. Mišias ir pamokslą lie
tuvių kalba savo vasaros re
zidencijos koplyčioje.

/PORTAS.^
tik amerikiečių, korespon
dentai padarė pasikalbėji
mus Su Pabaltijo Laisvės 
Lygos vicep. A. Mažeika. Po 
paskirų vienos ir antros 
(Olimpinio Komiteto) 
grupių advokatų pareiški
mų, teisėjas Epstein pabal
tiečių prašymo nepatenkino, 
tačiau jis atmetė ir Olimp. 
K-to prašymą šį reikalą 
galutinai užbaigti,
pasakydamas, kad
Amerikos vyriausybė nepa- 
vedė Olimpiniam K-tui vesti 
šio krašto užsienio politiką, 
gi į Olimpinio K-to 
pasiūlymą pabaltiečiams žy
giuoti po rusų vėliava, lygos 
advokatas atsikirto, kad tai 
būtų tas pats, kaip Izraelio 
delegacijai žygiuoti po PLO 
vėliava.

Inf orm.aci j a
Norėtume pabrėžti, kad 

filmas tikrai įdomus, ypa
tingai tuomi, kad išgirsite 
šv. Tėvą kalbant aiškia lie
tuviška tarsena.

Pensininkų Sąjungos 
Valdyba

ALB KRAŠTO 
VALDYBOJE

Aukos Vasario 16 Gimna
zijai, pasibaigus sėkmingam 
vajui, ir toliau plaukia iš 
įmūsų dosniųjų tautiečių.

Aukojo: Birutė Prašmu- 
taitė $ 20 , Skautininkų Ra
movė, Melbourne; $ 15, Zita 
Prašmutaitė $ 10 ir K. 
Prašmutas $ 5.

Canberros Apylinkės: 
PLB auka $ 61. Krašto Val
dybai dalis surinkto lietuvio 
mokesčio $ 36.85.

Dėkojame visiems 
aukotojams.

♦ ♦♦

Baigiantis Krašto Valdy
bos kadencijai Sydnejuje, 
nuo š.m. gruodžio 15 d. vie
tos lietuvių patogumui per- 
leidžiu PLB ’’Pasaulio Lie
tuvio” žurnalo reprez^n- 
tacija. ir prenumeratos 
rinkimo darbą Svdnejaus 
Lietuvių Klubo bibliotekos 
vedėjui.

Lietuvių Dienų metu 
Canberroje esu pasiruošęs 
rinkti naujas ir priimsiu 
1985 m. prenumeratas, 
kartu išduodamas oficialius 

pakvitavimus, iš visų tautie
čių, kurie panorės pasinau
doti šia paslauga.

Vincas Augustinavičius 
.Krašto) Valdybos sekretorius

PAKILS MOKESČIAI
N.S.W. ministeris savi

valdybėms pranešė, kad sa
vivaldybių mokesčiai, pagal 
esamą sistemą ateinančiais 
metais pakilsią. Pakilimas 
neviršysiąs 8°/o.

Visi N.S.W. miesto ir pro- 
1 vincijų savivaldybių komi
tetą susirinkimai nuo šiol 
yra atviri bendruomenės
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.’’KOVO” GRAŽUOLĖ 1984

Lapkričio 24 dieną Lietu
vių Klube, Bankstown, buvo 
išrinkta 1984 m. lietuvaitė 
gražuolė - ”Miss Kovas”. Šį 
titulą, karūną ir $ 100 
premiją laimėjo Dina Wallis. 

’’Mister Kovas” titulas ir $ 100 
premiją, laimėjo Petras Du
bauskas. Savišalpos titulą ir 
•$ 100 premiją laimėjo mūsų 
garsusis krepšininkas Aud
rius Svaldenis. Rnigus pre
mijoms paaukojo mūsų me
cenatai: Viktoras Šliteris $ 
150, Antanas Laukaitis $ 50, 
Anita Wallis $ 50 ir Loma 
Andriūnas $ 50.

P-nia Dana Gulbinienė 
pavaišino svečius su milži
nišku raguoliu. Loterijai 
fantus aukojo sekantys 
’’Kovo” rėmėjai: p.p. Leve- 
riai, Landrigan, Paskočimai, 
Kalbokai, Penkaičiai, 
Dambrauskai, Atkinson, Pat 
Davis ir J. Karpavičius.

‘Kovo” Valdyba dėkoja 
visiems aukotojams, varžo
vams ir pranešėjams, Derek 
ir Zitai, o taip pat visiems 
svečiams už dalyvavimą.

Valdyba

nariams ir spaudos atsto
vams, nebent komitetai pa
sisakytų prieš tai, nurody
dami priežastis.

LEIDŽIAMA NAUJA 
PLOKŠTELĖ

er-

PLJ S Valdyba leidžia 
jauno muziko Dariaus Poli- 
kaičio plokštelę. Taip pat 
planuojamos jo gastrolės po 
Torontą, Čikagą ir Los 
Angeles. PLJ S Valdyba 
prašo paremti Sąjungos 
veiklą įsigijant šią mod 
nios lietuviškos muzikos 
plokštelę, o taip pat padėti 
ją platinti. Daugiau infor
macijų gaunama PLJS Val
dyboje, 5559 Modena Place 
Agoura, CA 91301, U.S.A.

PRANEŠIMAS

Per 2 MBS - FM 
STEREO RADIO (102.5 
Megahertz) gruodžio 21 d. 
(penkt.), 8-9 vai. vakare - 
visą valau dą - bus trans
liuojama M.K. Čiurlionio 
muzika.

Susidomėjusius kviečiame 
pasiklausyti!

Inf.

Patikslinimas
”M.P.” redakcija, trum

pindama mano atsisveikini- 
mąjį žodį a.a. Vincui 
Kazokui (”M.P.” Nr. 45), 
nepažymėjo datos ir vietos, 
kur jis buvo pasakytas, kas 
kai kurių asmenų buvo 
suprastas kaip mano 
asmeninis daly^vavimas 
laidotuvėse.

Šeimai atsisakius religinio 
patarnavimo laidotuvėse, 
pagerbdamas Velionį, 
lapkričio 4 d., Lidcombe, šv. 
Joachimo bažnyčioje, už jį 
atlaikiau šv. Mišias ir ta 
proga pasakiau atitinkamą 
žodi, kuris vėliau buvo pa
talpintas ’’Mūsų Pastogėje”.

Su pagarba,
Prel. P. Butkus
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DIENOS

CANBERROJE
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SVEČIAI IŠ UŽJŪRIO Į 
LIETUVIŲ DIENAS 

CANBERROJE

PLB Valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas su 
žmona Gražina atvyksta į 
Sydnejų Kūčių dieną, gruo
džio 24 , 8.40 ryte Qantas 
lėktuvu ir dalyvaus bendro
se Kūčiose Lietuvių Klube.

Ponai Kamantai dalyvaus 
Lietuvių Dienose Canberro- 
je ir iš ten sausio 1 d. vyks į 
Melbourną, kur jie viešės iki 
6 ar 7 sausio. Sausio 9 d. at
skris iš Aucklando į Sydnejų 
ir sausio 10, 10.10 vai. 
vakare išskris atgal į J.A. V. 
p. Vyt. Kamantus labai ap
gailestauja kad šiuo kartu 
negalės aplankyti kitų lietu-

BENDROS KŪČIOS

Bernelių

Po ilgų metų pertraukos, 
šiais metais Canberros pen
sininkų draugija "Paguoda” 
apsiėmė suruošti kūčias 
canberriškiams ir jų 
svečiams.

Kūčios įvyks gruodžio 24 
d., .pirmadienį, 8 vai. v. 
Lietuvių Klube. Po kticių, 
tose pačiose patalpose, bus 
aukojamamos 
Mišios.

Kainos 
suaugusiems $ 
žemiau 16 m. -

Norintieji dalyvauti kū
čiose privalo užsiregistruoti 
Lietuvių Klube ne vėliau 
kaip iki pirmadienio, gruo
džio 10 d., tuo laiku užmo
kant ir pinigus. Klubo tele
fono numeris (062) 491801.

sekančios:
7, vaikams 
$3.

MELBOURNO LIETUVIŲ
BIBLIOTEKOS

PRANEŠIMAS •

Lietuvių 
Lietuvių 

' Errol St., 
, Vic. 3051, 
11-4 vai., 

1-4 vai.

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: vysk. P. Bučio, M.I.C. 
’’Jėzus Kristus Pasaulio Iš
gelbėtojas”, Chicago 1930. 
Antano Vaičaičio ir Bernar
do Brazdžionio redaguota 
’’Petras Karuža”, Chicago 
1984. "Directory of Ethnic 
Community Organisations 
in Australia 1984”, Canber
ra.
, Per šimtą bibliotekai at
liekamų, lituanistiniam 
auklėjimui tinkamų knygų 
persiųsta Vokietijon, nuo 
gaisro nukentėjusiai Vasario 
J6 Gimnazijos bibliotekai.

Melbourne 
Biblioteka, 
Namuose, 44-50 
Nth Melbourne, 
šeštadieniais 
sekmadieniais 
griima aukas Lituanistikos 

katedrai, įsteigtai Čikagos 
Universitete, J. A. V-se. 
Aukos bus persiųstos au
koms rinkti įgaliotiniui, B. 
Stašioniui, Sydnejuj. Aukas 
čekiais galima siųsti ir be
tarpiai: "Lithuanian World 
Community foundation” 
adresu: B. STAŠIONIS, 
BOX 205, P.O. BANKS
TOWN, N.S.W. 2200.
- Ačiū joms - aukojo Mel
bourne Lietuvių Bibliotekai: 
4 5 M. Verbylienė ir žurnalų 
-1. Odwyer. __

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas 
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vių kolonijų del laiko 
stokos ir darbo.

VLIKo vicepirmininkas p. 
Vytautas Jokūbaitis su 
žmona atskrenda į Sydnejų 
sekmadienį, gruodžio 23 d., 
7.10 vai. ryte Canadian 
Pacific lėktuvu. Jis dalyvaus 
Lietuvių Dienose ir Krašto 
Tarybos Sesijoje. Tautos 
Fondo pirmininkas p. Juozas 
Giedraitis su ponia atskren
da gruodžio 22, 12.15 vai. po 
pietų Pan-American 1 ėktu- 
vu iš Aucklando. Jie daly
vaus Lietuvių Dienose ir 
Tautos Fondo Įgaliotinių 
suvažiavime Canberroje. Iš 
Sydnejaus išskris sausio 3 d. 
3.30 vai. p.p.

Visus tautiečius prašome 
kas galite atvykite į aero
dromą pasitikti mūsų 
garbinguosius svečius.

Krašto Valdybos 
Informacija

Svečiai iš kitų miestų jau 
buv.Canberroje kūčių dieną, 
prašomi atkreipti dėmesį į 
registravimosi 

reikalingumą. Klubo pašto 
adresas: Li thuanian Club, 
P.O. BOX19, Lyneham, 
ACT 2602.

NAUJŲ METŲ 
SITIKIMAS

Spaudoje buvo skelbta, 
kad Lietuvių Dienas užbai- 
gian/tis Naujųjų Metų suti
kimas įvyks National Exhi
bition pavilijone. Deja, dėl 
susidariusių sąlygų šiom 
patalpom negalėsim pasi
naudoti; ir dėl to Naujų 
Metų sutikimą reikėjo per
kelti į Canberros Lietuvių 
Klubą.

Kad sutalpinti norinčius 
dalyvauti, visi klubo kam
bariai bus naudojami - net ir 
sodelis įgys laikiną stogą.: 
Vietos pakaks, nes pajėgsime 
sutalpinti apie 700 žmohių.

Klube, be abejo, bus jau
kiau, bet reikia pripažinti,* 
kad vietos bus kiek mažiau,'

Vis dėl to bus ta pati gera 
vakarienė, gros du orkestrai,' 
ir veiks 4 barai.

Gruodžio. 9 dieną, sekmadienį, 4 vai. Sydnejaus 
Lietuvių Namuose įvyks paryžietės

Jolantos Vaičaitytės
lietuviškų dainų ir poezijos

Įėjimas $ 5, pensininkams ir studentams $ 2.50.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

JOLANTOS VAIČAITYTĖS
DAINOS IR POEZIJOS POPIETĘ -

KONCERTĄ
Lietuvių Namuose, Melbourne, gruodžio 16 d., 3 vai.

ČIURLIONIO DISKUSIJŲ KLUBAS
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414>

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
ruošiamas paskutinis šiais metais

TURGUS
Daug vertingų premijų; gera nuotaika.
Palaikykite Lietuvių Namus savo’ 
atsilankymu.

Gruodžio 23 d., sekmadienį, 2 
ruošiama

KALĖDŲ EGLUTĖ

vai.

klubo narių vaikams. Atvyks Kalėdų 
senelis. Įėjimas veltui. Prašome regis
truoti savo vaikus klube asmeniškai 
arba telefonu 708 1414 iki gruodžio 16 
dienos. Paskubėkite su registracija, 
kad nebūtų vaikams nusivylimo.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, rengiamos 
Sydnejaus lietuviams

BENDROS KŪČIOS 
Tikimės užjūrio svečių. Kaina $ 8 
asmeniui. Pradžia 7 vai. Prašome iš 
anksto užsisakyti ir atsiimti bilietus 
ne vėliau kaip iki 16 gruodžio. Visos 
vietos yra numeruotos - todėl skubėki
te užsisakyti vietas sau ir savo drau
gams.
Gruodžio 31 d., pirmadienį, 8 vai. 
rengiamas Sydnejaus lietuviams 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
'Skani vakarienė; gros gera kapela.

Įėjimas $ 15 asmeniui.
Palaikykime Lietuvių namus savo 

skaitlingu dalyvavimu.

Kainos sekančios 
suaugusiems $ 20, vaikams- 
žemiau 16 metų $ 10.

Vietas galima jau dabar 
užsisakyti pas p. Barbarą 
Šilinienę, tel. (62) 886283 po 
4 vai. p.p. ir vakarais.

Įdomu pastebėti, kad ši* 
Naujų metų sutikimas Aus
tralijos Lietuvių Dienų pro
ga, pirmasis įvykstantis lie
tuviškose patalpose.

Jūras Kovalskis
Žiniųjr Reklamos vadovas

Die- 
yra 
Lie-

LIETUVIŲ ARCHITEKTŲ 
IR INŽINIERIŲ

DĖMESIUI
Australijos Lietuvių 

nų Canberroje metu 
rengiamas Australijos 
tuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos (ALIAS) Suva
žiavimas, kuris įvyks gruo
džio 30 d., sekmadienį, 2 
vai. Lietuvių Klubo patalpo
se šia provizorine darbot
varke:

1. Registracija ir Prezi
diumo sudarymas 2. Kol. 
Jurgio Rūbo paskaita, 3. 
Skyrių pranešimai, 4. Toli
mesnės veiklos planai, 5. 
Diskusijos.

Vėliau - 6 vai. bendra 
vakarienė Klube.

Prašome visus dalyvauti, 
! prieš tai pranešant savo 

skyriams, iš kurių mes lau
kiam žinių apie atvykstan
čiųjų skaičių.

Iki pasimatymo Canber- 
. roję!

K. Makūnas 
ALIAS Canberros skyriaus 

sekretorius ir suvažiavimo, 
rengėjas

SKAITYTOJAMS

Atkreipiame malonių 
skaitytojų dėmesį, kad metų 
pabaiga jau čia pat ir šiais 
metais teišeis Mūsų Pasto
gės tik. du numeriai.

Primename, kad šventi
nius sveikinimus, kurie bus 
skelbiami paskutiniame š.m. 
numery (gruodžio 17 d.) jau 
laikas prisiųsti dabar. Iš pa
tyrimo žinome, kad kai kurie 
šį reikalą atideda paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai re
dakciją pasiekia jau laikraš
čiui išėjus. Sveikinimai kai
nuos $ 10. Redakcija sveiki
nimų lauks iki gruodžio 10 
dienos.

Šių metų paskutinis M.P. 
numeris bus išleidžiamas 
gruodžio 17 data, o ateinan
čių metų pirmas M.P. nu
meris bus išleistas 1985 m. 
sausio 14 d. Visi skaitytojai 
per tą pertraukos laikotarpį 
numatomus parengimus ir 
skelbimus prašomi skelbti 
Mūsų Pastogės šių metų 
paskutiniame numery.

Lygiai kviečiame ir visus 
bendradarbius prisiųsti 
šiems metams numatytus 
arba ateinančių metų pra
džioje tinkamus ir skubius 
rašinius kaip galint greičiau, 
kad redakcija jais galėtų pa
sinaudoti ir neturėtų reikalo 
teisintis, kad buvo pavėluo
ti.

Mūsų Pastogės Redakcija

PAEEŠKOJIMAS
Adomas Šekyš, gyvenąs 

Lietuvoje, paieško Antano 
Bačiulio, Gyv. Australijoje

Pagerbdamas 
« ■ __________ visuomenininką,

(smulkesni* adresas nežino-' Vincą Kazoką, vietoj gėlių 
mas). Jis pats ar apie jį žiną. Lituanistikos Katedrai ski- 
prašomi pranešti A. Šakiui, 
Kaunas, Partizanų g-vė 
74-69, Lietuva; U.S.S.R 
..... -■■■ ■ ~

|
< 

<

<

Mirus p. V. Kazokui vietoj 
gėlių, Mūsų Pastogei auko
jame $ 20.

V. J. Zablockiai

Pagerbdami mirusius V. 
Kazoką ir V. Miniotą, vietoj' 
gėlių Mūsų Pastogei auko
jame $ 40.

Nata ir Jurgis Liutikai

Išreikšdamos meilę ir pa
garbą savo a.a. vyrui, tė
veliui, ANTANUI SKĖRIUI 
” Mūsų Pastogei" skiriame $ 
10.

A. Skerienė
Pagerbdamas mirusį ra

šyto j ą-poetą Vincą Vincą 
Kazoką, vietoj gėlių "Mūsų 
Pastogei” skiriu $ 10.

A. Zinkevičius.

SALE SENIŪNIJOS
LIETUVIŲ AUKA

Su gilia širdgėla pergyvo- 
me patyrę mūsų mielo re
daktoriaus

VINCO KAZOKO 
staigią mirtį.

Įvertindami Jo. nuopelnus 
spaudai ir lietuvių' bend
ruomenei 9 siunčiame savo 
vietovės lietuvių auką - $ 25 

skirtą ’’Mūsų Pastogei”.
E. Eskirtienė - Sale lietuvių 

vardu
*■ Nuoširdus ačiū aukoju

siems!

AUKOS LITUANISTINEI 
KATEDRAI PAREMTI: 
V. Jasulaitis
H. Meiliūnas 
K. J. Lynikas 
A. Griciuvienė 

$100 
$ 50 
$ 50 
$10

mirusį 
rašytoją

na:
A. Giniūnas - $ 100.
M. ir A. Reisgiai - $ 100.
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