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BRRUZDA 
KAIRIEJI

MJ MINISTERIO PIRMININKO 
BĖDOS

MirMin.pirm. R.J. Hawke iš savo ke- 
lionėsnės grįžęs vasario 11 d. rado Dar
bo pa partiją einančią panašiu keliu, 
kaip ip ir Whitlam vyriausybė 1975 
me t aitais.

I KaKaip ir galima buvo tikėtis, kai- 
[ riesiesiems Darbo partijoje neužteko

laimėnėjimo priverčiant Hawke atsi- 
sakytiyti bendradarbiauti su JAV MX 
raketietų bandyme. Tuoj pat pasigirdo 
balsaisai, reikalaujantieji sulikvidavi- 
mo anamerikiečių susižinojimo ir sate
litų si sekimo įrengimų Australijoje. 
Vienaena iš savo padėtimi vyresnių 
Hawlawke kabineto narių, švietimo 
min. in. Susan Ryan, per kairiųjų do- 
minuonuojamos Darbo partijos Can- 
berraerra skyriaus susirinkimą parei- 
kalava/aw ANZUS sutarties peržiūrėji
mo. o. Ji tai padarė nepaisydama 
ankstfoztesmb iždo ministerio Paul 
Keabating įspėjimo visiems kabineto 
ir panarlamento nariams ’’užsičiaupti”.

Daūaugelis kairiųjų Viktorijos, 
N.S.V.W. ir Vakarų Australijos parla- 
mentmtų narių pasiuntė sveikinimo 
telegrgramas Naujosios Zelandijos 
min. p. pirm. Lange už jo nesutikimą 
įsileisteisti JAV karo laivo, kuris gali 
būti gti ginkluotas ar varomas atominės 
energergijos.

TucTuo tarpu min. pirm. Hawke ir iš 
dalieslies užs. reikalų min. Bill Hayden 
sako, ko, kad sąjunga su JAV yra kerti
nis As Australijos saugumo akmuo.

NeiNeiškentėjęs į Naująją Zelandiją 
nuvaž'aaavo ir Australijos demokratų 
partijtįjos vadas sen. Don Chipp. Pa- 
sveikikinęs min. pirm. Lange, jis pa- 
reiškAkfe, kad Australijos, Naujosios 
Zelanlandijos ir JAV trišalė gyvybes 
sutartartis (ANZUS) yra "apgavystė” 
ir ne nei Australijai, nei Naujajai Ze- 
landįidijai neduoda jokių garantijų.

PriPrieš 16 metų, kada jis dar buvo
■ liberaralas, Don Chipp parlamente
■ pareireiškė, kad "... ANZUS sutartis 

yra p pats svarbiausias dokumentas 
Austrtra/ijos archyvuose” ... ’’JAV 
tvirtatai pasižadėjo mums padėti, jei

II būturume užpulti”...
Už/žs. reik. min. Bill Hayden prieš 

1 pat ntmmisterio pirmininko sugrįžimą 
iš J AI XV pareiškė, kad jis pilnai remia 
Hawlawke vedamą liniją užsienio rei- 
kaluoluose, jei pastarasis, kaip ir jis 
pats ts (Hayden) laikysis partijos tuo 
reikalkalu nustatytos platformos.

AtrAtrodo, kad atsisakydamas bend- 
radardarbiauti MX raketų bandyme su 
JAV XV Hawke ne tik leido kairiesiems 
ląimėimėti, bet ir prarado anksčiau savo 
kabinbineto koletų tarpe turėtą auto- 
ritetąetą

1971975 m. panašūs kabineto nesuti- 
kimaimai privedė prie viešų konfliktų 
Whitlhitlarn’o vyriausybėje, pasibaigu
sių joŲ jo atleidimu ir po to sekusiu di
deliu h’u rinkiminiu pralaimėjimu.

Į OpdJpozicijos vadas Peacock, užuos- 
*• damamas ’’kraują", atidėjo savo kelionę 

į DicDidžiąją Britaniją susitikti su min.
Is pirmrm. Margaret Thatcher

TRYLIKTOSIOS DIENOS

Jungtinis choras su vadovais laike XIII Australijos lietuvių dienų. Canberra, 
1984 Nuotr. T. Žilinsko

SPAŪDOJE
NUTEISTI KUNIGO ŽUDIKAI

Turino mieste, Lenkijoje, kelias 
savaites vykęs kun. Jerzy Popie- 
luszko pagrobėjų ir žudikų teismas 
pasibaigė. Keturi kaltinamieji buvo 
nuteisti bausmėmis nuo 25 iki 14 
metų kalėjimu. Nors prokuroras 
dviems iš jų reikalavo mirties baus
mės, bet ilgos kalėjimo bausmės, 
galvojama, šiek tiek apmalšins žmo
nių pyktį, sukeltą nežmoniško nusi
kaltimo.

Kun. Popieluszko buvo sulaikytas 
važiuodamas su šoferiu automobily
je. Abu buvo ištraukti ir apdaužyti. 
Po to žudikai pusgyvį kunigą įkišo į 
bagažinę. Automobiliui sugedus ir 
sustojus, jam pavyko išsprukti, bet 
neilgam. Vėl sugautas buvo nuvež
tas prie ežero, nušautasir įmestas į 
vandenį. Anksčiau pabėgęs jo šofe
ris sukėlė triukšmą ir tolimesnį pa
ieškojimą, atvedusį prie kaltininkų, 
kurių du buvo saugumo leitenantai, 
vienas kapitonas ir vienas pulkinin
kas.

Nors per teismą buvo prieita ir 
prie vieno generolo, bet teisėjas jo 
apklausinėti neleido.

Teismas išryškino Lenkijoje 
vykstančią kovą tarp bažnyčios ir 
valstybės ir tarp gen. Jaruzelskio 
vadovaujamos kariškių dominuoja
mos vyriausybės ir komunistų par
tijos "kietųjų” kurstomo saugumo. 
Esą, saugumas įvykdė nužudymą 
sukompromitavimui gen. Jaruzels
kio.

Pasibaigus teismui, apie jį ir 
bausmes buvo paskelbta sovietų 
spaudoje, bet nepažymėta, kad nu
teistieji buvo saugumo nariai.

RINKIMAI VIKTORIJOJE
Kovo 2 d. Viktorijoje įvyks rinki

mai į valstijos parlamentą.
Dabartinis premjeras darbietis 

John Cain buvo išrinktas 1982 m. 
Darbiečiai savo priešrinkiminėje 
propagandoje koncentruojasi ant 
sukompromitavimo liberalų vado 
Jeff Kennett.

Liberalai savo veiklą kreipia į iš
kėlimą darbiečių sulaužytų pažadų.

POPIEŽIUS PIETŲ AMERIKOJE

Popiežius Jonas Paulius II šio
mis dienomis lankėsi Peru, Venecu- 
eloje ir Karibų valstybėse Trinidade 
ir Tobago.

Savo pamoksluose jis ragino žmo
nes nesiimti radikalių politinių prie
monių, bet sistemą stengtis pakeisti 
religiniu atsinaujinimo.

Keturi Nik aragos ministerial 
kunigai atsisakė apleisti savo vy
riausybės postus, kaip buvo iš jų 
reikalaujama padaryti, Vatikanui 
atmetus taip vad. "Išlaisvinimo teo
logiją”. Visiems keturiems buvo 
atimtos kunigų teisės.

IEŠKOMAS DR. MENGELE

Jeruzalėje vyksta kvota, apklau- 
sinėjant likusius gyvus Auschwitz’o 
koncentracijos lagerio kalinius, ant 
kurių dr. Josef Mengele vykdė ge- 
netiškus tyrimus, bandydamas su
rasti būdą užtikrinti dvynukų ar 
trynukų gimimą, vokiečių tautos 
augimo paspartinimui. Tam tikslui 
jis naudojo žydų dvynukus, esančius 
koncentracijos lageriuose.

Po karo kurį laiką Mengele laisvai 
gyveno Vokietijoje, bet 1949 m. 
įspėtas savo draugų tuolaikinėje 
Vak. Vokietijos valdžioje, kad gali 
būti suareštuotas, pabėgo, galvoja
ma, į Paragvajų ir kolkas nebuvo 
surastas.

Dabar jis yra 73 m. ir, sakoma, 
važinėja juodu Mercedes limuzinu, 
lydimas 4 ginkluotų palydovų.

TRIMBOLI PALEISTAS
Australijos policijos seniai ieško

mas narkotikų pardavinėjimu ir ki
tais sunkiais nusikaltimais įtariamas 
Grifith, N.S.W. gyventojas Robert 
Trimboli buvo prieš 3 mėnesius sua
reštuotas Airijoje.
Australijos vyriausybės pareikala

vimas jį perduoti Australijos teis
mams, Airijos teisme Dubline at
mestas, nes jis buvo suareštuotas 
remiantis klaidingu įstatymų 
straipsniu. Teismas Trimboli palei
do.

LAIŠKAS
LIETUVOS

JAUNIMUI
MIELASIS LIETUVOS JAUNIME

Iš visų Australijos pakraščių į 
Australijos lietuvių dienas atvykęs 
lietuviškos kilmės jaunimas sveiki
name Jus Lietuvoje gyvenančius.

Lietuvių dienų metu sostinėje 
Canberroje turėjome progos atnau
jinti senas pažintis, užmegzti nau
jas, susiburti ir apsvarstyti tai kas 
jum Lietuvoje ir mum čia išeivijoje 
rūpi.

Lietuvą ir Australiją skiria van
denynai ir žemynai. Tačiau mus 
jungia ta pati lietuviška dvasia. 
Nors šiuometinė pavergtos Lietuvos 
dalis sunki, mes žvelgiame į šviesią 
laisvos tautos ir nepriklausomos 
valstybės ateitį. Lietuva ir jos atei
tis yra mūsų lietuviškosios veiklos 
bei gyvenimo centras.

Australijoje 1987-88 metais įvyks 
Vl-tasis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas. Šio kongreso pastaty
mas, įvykdymas, krinta ant mūsų 
pečių. Jau dabar esame pradėję 
įvairius kongreso ruošos darbus. 
Lietuvių Dienų metu Canberroje 
įvyko Australijos lietuvių jaunimo 
sąjungos suvažiavimas. Čia svarstė
me savo veiklą, padėtį ir nusistaty
mus. Čia prisiminėm Jus.

Jausdamiesi pilnutine lietuvių 
tautos dalimi, nors ir būdami skir
tingame pasaulyje, sumanėme pa
rašyti Jums laišką, kad žinotumėt 
jog nesate vieni. Mes su Jumis. Kol 
nepabūgsim, kol ryžtingai stengsi
mės išlaikyti ir puoselėti kiekvienas 
savo tarpe sąmoningą lietuvybę, tol 
Lietuvos vardas skambės visame 
pasaulyje ir nesiliaus bylojęs apie 
didžią visapusišką skriaudą, kurią 
šiandien dar tebepatiria Lietuva.

Australijos plačioji visuomenė 
ilgus metus buvo apatiška Lietuvos 
ir kitų pabaltijo kraštų bei visų so
vietų valdomų kraštų padėčiai. 
Šiandien padėtis pasikeitusi. Apie 
nelygią kovą rašoma mūsų spaudo
je. Atgarsiai pasiekia aukštesnes 
sferas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
herojiška laikysena ypač stebina 
Vakarus.

Žinokite ir nepamirškite, kad ne
sate vieni. Su Jumis, lietuviškasis 
Lietuvos jaunime, esame ir mes, 
Australijos lietuviškas jaunimas.

Australijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos suvažiavimas 1984.XH.29.

Šokėjai ir sportininkai. Canberra, 1984
Iš "Jaužinių”
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ANTANAS BARANAUSKAS
Tęsinys

’’Anykščių šilelis” lipte prilipęs 
prie poeto gimtojo kaimo vietovar
džių (Marčiupis, Slavė, Pašlavis, 
Anykščiai), padavimų (velnias nešė 
Puntuko akmenį), frazeologizmų 
(’’liemuo liemenį plaka”). Jis buvo 
netgi parašytas vietos tarme, kuri 
itin efektingai intonavo atskirus žo
džius ir sakinius, pajungdama sila
binę ritmiką dainiškam rečitatyvui 
(atskiros poemos dalys anykštėnų 
buvo dainuojamos) ir išsaugodama 
šnekamosios kalbos moduliacijas. 
(’’Kas kita knyga, kas kita burna: 
knygoje kalba pusiau apmirusi; 
burnoje gi visa gyva”, — rašė vėliau 
poetas). ’’Anykščių šilelis” atsirado 
kaip regioninis kūrinys — apdainuo
ti savo gimtinę pirmasis autoriaus 
tikslas; tėvo pasakojimai, pasakų ir 
dainų prisiminimai, anykštėnų 
šneka — svarbiausia poemos me
džiaga. Tokia paprasta kūrinio ge
nezė ir toks aiškus planas vėliau 
gundė ne vieną lietuvių poetą (J. 
Anusevičių, A. Sabaliauską) panašiu 
būdu išgarsinti savo gimtinę, bet 
niekam nepavyko pasiekti nei tokio 
autentiškumo, nei nepastebimai 
slenkančių apibendrinimo linijų.

... Regioniniu atspalvių paženk
lintas ir A. Baranausko kūrybos ly
rizmas. Per patį pavasario palydį 
valščiaus raštininkas ištisą savaitę 
keliaudavo iš Vainuto ar Sedos iš
bjurusiais keliais, kad porą dienų 
paviešėtų tėvų namuose ir vėl iš 
vyktų raudodamas. ’’Pažvelgęs nuo 
Kepurkainio į Anykščius, vos galė
jau atsiplėšti: ilgesys, graudulys ir 
tėviškės meilė mane taip suėmė, jog 
negalėjo išblėsti ir po keliolikos die
nų Raseiniuose”, — rašė A. Bara
nauskas viename laiške. Prisiriši
mas prie gimtosios gryčios, skaudus 
išsiskyrimas, kankinantis ilgesys, 
išrauto medžio savijauta svetur — 
stipriausi poeto išgyvenimai, būdin
gi jausmingam Aukštaitijos kaimo 
vaikui, išeinančiam į civilizuotą pa
saulį, svetimą savo kalba, papročiais 
ir tvarka. Šitą dramatišką savijautą, 
neįprastą to meto lietuvių literatū
rai, poetas išreiškė įstabiu "Kelionės 
Petaburkan posmu, tapusiu rekrutų 
daina:

Sudiev, Lietuva! Man linksma buvo 
Gyvent tavo šalelėj.

Širdį man skaudžia, skaudžia ir 
griaudžia,

Svetimojon važiuojant.
Kaip laisvai trykšta emocinis 

šūksnis, apimąs visą žmogaus 
būseną, kaip melodingai banguoja 
pakartojimai ir simetriškai pinasi 
antitezės. ”(...) nežinau paslapties, 
kaip išreikšti tą graudulį ir ilgesį, 
kuris sudaro tikrąjį liaudies dainų 
grožį”, — rašė A. Baranauskas 1858 
m. Savo kūryboje jis bandė prisi
liesti prie šios paslapties, kuri glū
dėjo tarytum jo paties viduje. ’’Pa
sikalbėjime giesminyko su Lietuva”, 
parašytame 1859 m., spontaniškai 

\ Su-sinifijsJra ..  AliyMC/ų dajįs, JuMciifeti, XIX it.
išsiliejo malonybinis aukštaitiškas 
kreipinys: ’’Motinėle mano, baltuo- 
lyte mano”. Tėvų namuose 1857 m. 
sukurtoje daugiaposmėje dainoje 
’’Dainų dainelę” visai natūraliai at
gijo dainiškas frazės lengvumas ir 
melodingas jų derinys: ’’Kalnai ant 
kalnų, ė ant tų kalnų / Kalnai ir ma
ži kalneliai: / Ten tėvai mūsų, ten 
broliai mūsų, / Ten gyven mūsų se
neliai”. žodžiai nešami gaivališko 
protrūkio į staigias kulminacijas, 
kur tuo pat metu gražu ir graudu, 
kur kažkas ’’užu širdies tveria”. 
Elegiškas draugumas, išpuoselėtas 
Rytų Aukštaitijos dainų (Kupiškyje 
rugių pjovėjos dainuodavo poetui 
sutartines) A. Baranauskui buvo 

ideali lietuviško lyrizmo norma, jo 
išreikšta tokia poetine formule: ”Po 
tų įstabių lyrinių blyksnių, kai, anot 
poeto, "širdis mano sudrebėjo 
ir "dūšia į dangų paskėlė”, gali sekti 
aprašomasis komentaras, retorinis 
pamokslas ar tiesiog poetiškumo 
nuopolis. Tokie nelygūs yra A. Ba
ranausko kūriniai ’’Dainų dainelę”, 
"Pasikalbėjimas giesminyko su Lie
tuva”, ’’Kelionė Petaburkan”. Poeto 
kūrybinis temperamentas buvo 
aukštaitiškai impulsyvus, gyvenąs 
emocinio pakilimo bangomis, — jis 
stipriai prabyla, kai "šišas sukrato”, 
kai "žodžiai rieda kaip perkūnai iš 
dangaus”; jis atsiduria seklumoje, 
kai imasi rašyti iš pareigos ar per
dėm racionalaus ideologinio užsian- 

nuskriaustojo liūdesiu, pralaimėji
mui pasmerktojo rezignacija, gailu
mo tonacija, persmelkiančia visas 
žodžių prasmes ir fonemas paskuti- 
gažavimo.

Ligi šiol mūsų literatūroje gyvy
bingas Rytų Aukštaitijos lyrizmo 
fenomenas savo įstabiais protrūkiais 
ir netikėtais nutrūkimais (K. Binkis, 
B. Sruoga). A. Baranauskas pirma
sis iškėlė charakteringas šio feno
meno savybes — prisirišimą prie 
gimtinės, ilgesingą kalbėjimą, ryš
kią emocinę kulminaciją, veiksma
žodį kaip dominuojantį lyrinio vyks
mo elementą, išraiškos spontaniš
kumą ("Pati daina susdainavo”). 
Liaudies dainų lyrizmą jis susiejo su 

niajame, 1863 m. sukilimo dienoomis 
parašytame meniniame kūrinnyje 
”Ko gi skaudžia man širdeelę” 
Skelbdamas savo poezijoje, k kad 
"diena aukšta, naktis išlaužta”,. A. 
Baranauskas, kaip ir jam itin aiirti- 
mas "Vėlinių” poetas, nekantitriai 
laukė istorijos atsakymo. Tačiau k kai 
garsiai nuskambėjo tas atsakynunas 
— 1863 m. sukilimas ir jį lydėjusisios 
represijos, nusinešusios į tremtį į du 
jo brolius ir artimuosius drauggus, 
poetas palūžo ir atsisakė būti toliliau 
"kelio vedėju.

Neišvengiamoje kolizijoje — kam 
tarnauti: tautai ar bažnyčiai — A. 
Baranauskas, Kauno kunigų seemi- 
narijos inspektorius, rinkosi katitali- 
kų bažnyčią, kuri Lietuvoje bus r neį
veikiama, jo manymu, tik likdaama 
ištikima unijinėms Lietuvos — ILen- 
kijos tradicijoms. Kaip ir senesnnioji 
feodalinių laikų Lietuvos kunigigija, 
jis, anot A. Jakšto, tvirtai laikikėsi 
pažiūros — esame gente lietuviaiai, o 
natione — lenkai. Paskirtas 18977 m. 
Seinų vyskupu, A. Baranauskkas, 
kaip ir kiti ano meto lietuvių bbaž- 
nyčios dignitoria, net su lietuvviais 
kunigais nekalbėdavo lietuvišlškai, 
įyedė lenkiškus giedojimus net grgry- 
nai lietuviškose parapijose, nutrzrau- 
kė susirašinėjimą su Maironiu,, kai 
tas jam atsiuntė lietuvišką laišlšką. 
Tačiau antra vertus, tas pats A. I Ba
ranauskas ano meto Lietuvoje bbuvo 
didžiausias lietuvių kalbos žinovaas ir 
tyrinėtojas. Aukštos carinės val
džios sferose jis atkakliai rūpiniosi, 
kad būtų panaikintas lietuvių sppau- 
dos draudimas. Gyvenimo pabaiggoje 
jis lietuvių kalba kūrė gana skkam- 
bias ir stilingas religines giesmees ir 
vertė Bibliją. Jis ir mirė rašydatmas 
lietuvįškai.

Tautos atmintyje išliko ne iškil
mingos vyskupo vizitacijos su keeAu.-', 
rių žirgų karieta, ne iškalbingi i pa
mokslai, sakomi kiekvienos parrapi- 
jos tarme, o "paprasto kaimiečido iš 
Lietuvos miškų” (taip poetas vacd'mo 
save) dainos, kuriose jis pakkluso 
gaivališkam poezijos balsui, bbylo- 
jančiam apie gimtąjį kraštą, 1 kur 
’’verksmu upės teka”, kur "kalalnai 
staugia tarp vėjų”, kur taip ’’raminu: 
širdį glosto, griaudžia!” "Anykkščių 
šilelis”, išverstas į lenkų, rusų, a ang
lų, latvių, ukrainiečių, vokiečių, i, ja
ponų kalbas, iš tiesų įvykdė A. J. Ba
ranausko jaunystės svajonę, 1 kad 
garsas Lietuvos "būt girdėtas totoli”.

L. ir MA

VIEŠPATAUJANTI KLASĖ
Tokiu pavadinimu Sydnejaus 

operos teatro pastato dramos teatre 
vyksta Pietų Australijos dramos te
atro pastatytas veikalas.

Jei šiame įvade sunku susigaudy
ti, dar sunkiau yra australui susi
gaudyti kas ir kaip 1948 metais vyko 
Kremliuje tarp Stalino, Ždanovo 
vienoje pusėje ir Prokofjevo ir Šos- 
takovičiaus kitoje.

Šią pjesę parašė anglas David 
Pownall. Pirmu kart ji buvo pasta
tyta 1983 metais Leicester mieste, 
Anglijoje ir dabar dar tebeeina 
Londone. Joje bandoma atkurti kas 
galėjo vykti Kremliuje, kai, karui 
pasibaigus, Stalinas pradėjo "už
miršti” savo užuominas, laimėjus 
karą, režimą suliberalinti. žinoma, 
jis niekad to nežadėjo, tik žmonių 
naivumas ir vylimasis, sustiprintas 
karo metu atleistų varžtų stačiatikių 
bažnyčiai, Stalino apeliavimas į tau
tinį rusų (ne komunistų) patrijotiz- 
mą, leido jiems tikėti į laisvesnį po
kario gyvenimą.

Prieš tai suvaržius rašytojus, pri
verčiant juos laikytis Stalino 1933 
metais paskelbtų "socialistinio rea
lizmo" kūrybos dėsnių, 1948 m. atėjo 
eilė kompozitoriams. Šostakovičius, 
Prokofjevas ir keli kiti buvo pa
skelbti "formalistais", kuriančiais 
muziką neatitinkančią sovietinei 
valstybei ir "svetimą sovietinės 
liaudies meniniam skoniui".
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Pirmame veiksme gana vaizdžiai 
aprodytas subtiliai pradėtas, pa
laipsniui augantis Stalino teroriza
vimas abiejų kompozitorių, pasibai
giantis dramatišku jų plokštelių su
daužymu.

Antrasis veiksmas išsigimsta į 
nevykusią komediją priverčiant abu 
kompozitorius su Ždanovo pagelba

MASTER 
CLASS 

kurti kantatą pagal Stalino sugalvo
tus žodžius. Nors sudaužius jų mu
zikos plokšteles kompozitoriams ne
galėjo būti labai juokinga, nežinant 
ką Stalinas dar jiems sugalvos, jie, 
didžiausiam publikos juokui, paver
čiami į klounus, nevykusiai bandan
čius atspėti Stalino mintis.

Ideologiniai didžiausia pjesės 
klaida yra netoli galo Stalino pada
rytame pareiškime, kad jų rašoma 
muzika yra nesuprantama liaudžiai 
dėl to, kad geriausias jos žiedas žuvo 
kare, o likusiems prastiems žmo
nėms reikia rašyti suprastintą mu
ziką. Duodama suprasti, kad Stali
nas jaučia liaudies pulsą. Tokia teo
rija dabar nepropaguojama nė pa
čioje Sovietų Sąjungooj.

Režisierius Rodney Fisher prog
ramoje atspausdintame įvade Stali
no vykdomą terorą prilygina JAV 
vykusiame komunistų medžiojime 
po įvairių šnipinėjimo bylų. Su fak
tais jis labai nesiskaito. Visi jo mini- 
mi-Trumano doktrina. House Un- 
American Activities komiteto veik
la, Mundt - Nixon įstatymas-buvo 
sukurti vėliau, kai kurie Korėjos 
karo metu, kai kurie dar vėliau, pa
sėkoje Sovietų Sąjungos pokario 
veiklos Europoje ir Azijoje.

Jo minim Arthur Miller pjesė 
"Komivojažerio mirtis” (Death of a 
Salesman) nesustojo būti statoma 
JAV, o Bertold Brecht, nors iš 
JAV išvažiavo į Rytų Vokietiją, bet 
jo pjesės Sovietų Sąjungoje nebuvo 

statomos iki maždaug 1970 mietų, 
kai tuo tarpu vakarų pasaulyje jis 
buvo statomas be pertraukos.

Nepaisant šių kritiškų pastabų ir 
kelių faktinių klaidų, pjesė ir pasta
tymas yra įdomūs ir verti pamatyti.

P.S. Ždanovas už septynių mėne
sių mirė neaiškiuose aplinkybėse, 
būdamas 53 metų. Prokofjevas imirė 
1953 m„ tuoj po Stalino. Šostakoovi- 
čius mirė 1975 m., eidamas 70-t-tus 
metus. 1961 m. jis įstojo į komunisistų 
partiją. Prieš keletą metų į vakanrus 
pabėgęs jo sūnus pareiškė, kad 1 tė
vas visą laiką gyveno Stalino t bai
mėje. Kartu su Šostakovičiaus sū
num į vakaras pabėgo ir jo anūkkas.
IŠ ARKTIKOS Į KASPIJOS JŪJRĄ

Sovietų instituto spręsti vanddens 
problemas mokslininkas pareišškė, 
kad pasėkoje didelio vandens su
naudojimo pramonei ir žemės ūkiui, 
Kaspijos jūra gėlo vandens gauna 
13°/o—14% mažiau, negu jo reikia 
palaikyti jūros lygiui.

Jo galvojimu, vienintelis būdas 
yra atkreipti į Kaspijos jūrą vande
nis tekančius į šiaurę, į Baltąją jūrą. 
Yra planuojama iš Onegos ir Šiauri
nės Dvinos kasmet nukreipti 5.8 bi
lijonus kubinių metrų vandens į 
Volgą, kuri įteka į Kaspijos j ūrą. Tai 
išgelbėtų jos nusmukimą.
Bijomasi išdykimo eršketo žuvies 
(sturgeon), iš kurios gaunama ikrai 
(caviar).
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TIEMS, KURIE DAR LIKE
MENO PARODA CANBERROS 

LIETUVIŲ DIENOSE

Pabaiga

Po maištingų skulptorių kitos 
meno šakos - atrodė kaip gražūs, ra
mūs vandenys.

Parodoje dalyvavo pora vyresnių, 
jau laurus nešiojančių, menininkų. 
Tai Eva Kubbos, atsiuntusi tris 
akvarelinius darbus, kuriuose ji 
meistriškai apvaldyta technika pui
kiai aplieja sodriom nuosaikiom 
spalvom australiškus gamtovaiz
džius. Leonas Urbonas, taip gi 
meistriškai įsisavinęs akrilinę tech
niką, pateikė tris abstraktus. Jie 
abu per eilę metų yra įsigiję sau 
charakteringą braižą, kurio, atrodo, 
jau nė vienas nebepakeis. Apie juos 
savo laiku buvo nemažai prirašyta ir 
skaitytojam jie abu yra gerai pažįs
tami.

Didelis būrys jaunųjų tapytojų 
buvo gausus stipriais talentais, ku
riems iš tikrųjų ir priklauso daug 
žadanti ateitis.

Vytautas Šerelis atsiuntė du dar
bus, labai skirtingus savo stiliumi. 
"Menininko portretas jaunystėje” - 
stipriai simboliškas aliejinis pa
veikslas iš vienos pusės yra saisto
mas giminystės ryšiais net su Redo-

Danguolės Keraitytės-West akrilis 
"Vaivorykštė”
nu, iš kitos - turi projekciją į švies
mečiais matuojamą ateitį, į pačią 
būtį. Nors tai yra asmeniškas pa
reiškimas, tačiau turi ir visuotinumo 
bruožų. Antras jo darbas "Dora” 
priešingai, be jokių asociacijų, ir yra 
superrealizmo pratybos, parodan
čios jautrų medžiagos apvaldymą.

Danguolė Keraitytė-West savo 
stakatiniais, o tačiau jautriais akri
liniais potėpiais sukuria pavasari
nius ir nerimo kupinus abstrakčius 
gamtovaizdžius. Nors spalvos ir for
mos yra atydžiai sukomponuotos, 
tačiau sudaro emocingų, spontaniš
kų darbų įspūdį.

Josonija Palaitienė' parodė ką ji 
laimėjo siudijinėje išvykoje į Eu
ropą: ’’Ant Jungfrau ledyno” ir 

"Ruduo Europoje”. Pirmasis iš jų 
yra brandus ir įspūdingas darbas, 
kuriame ji išmoko akvarele surišti 
visas detales ir sukurti vientisą, 
jautrų bet impozantišką darbą.

Jonas Abromas pastoviai dirba 
tarp surealizmo ir simbolizmo ieš
kodamas vis naujų įšvaizdžių gam
toje ir aplinkoje.

Kristina Vaičiulytė švelniai ope
ruoja prislopintom spalvom ir har-

Josonijos Palaitienės akvarelė 
’’Ant Jungfrau ledyno”
moningom kompozicijom.

Veronika Kristensen, kurią mes 
pažinome iš plokštuminių ir kietų 
portretų su surealistiniais priedė
liais, nustebino subtiliu akriliniu 
darbu "Rima”.
Bruzgaitė Natalija išstatė du alie

jinius abstrakčius darbus, čičilija 
Kemežytė eksponavo tris įvairių 
technikų miniatiūrinius darbelius: 
kolažą, akrilį ir piešinį, tačiau visuo
se jaučiamas jautrumas spalvai, 
kompozicijai ir atyda detalėm.

Bet gal didžiausia buvo konserva
tyviųjų tapytojų grupė: Kraucevi
čiūtė Leeka, Kabailienė Vida, Moc- 
kūnienė Bronė, Jokūbauskienė Ire
na, Bieliūnas Ignas, Danius Dana ir 
Zdanavičienė Elena. Pagrinde jie 
visi atstovavo realizmą, praturtin
dami jį didesniais ar mažesniais im- 
presionistiškais arba kubistiškais 
niuansais. Tarp jų buvo techniškai 
gerai apvaldytų darbų, nuotaikingų 
ir sugestyvių gamtovaizdžių bei 
žanrinės tapybos. Vyresnieji tapy
tojai, kurių šioje grupėje buvo dau
guma, neretai dar pajėgė prisiminti 
ir lietuvišką buitį.

Prie komercinio meno šakos gal 
galima būtų priskirti jaunąsias ta
pytojas: Klupšaitę Eglę, Sasnaitytę 
Jūratę, Vilmanis Žibą ir Bertašiūtę 
Rasą.

Grafikų grupę sudaro išimtinai 
jaunieji menininkai. Kabaila Rimas 
parodė šilko grafikoje tris ’’Kaimo 
gatvės” variacijas ir vieną "Kalen
dorių”. Kazokaitė Ugnė tvirta linija 
ir tonaliniais niuansais keturiose 
vario graviūrose atskleidė Bali mo
teris jų gimtoj aplinkoj. 'Jeršovaitė 
Nijolė - Pengelley medžiagos grafi
koje (batik) su pasitikėjimu patiekia 

temas, iš kurių viena, "Eglė, žalčių 
karalienė”, atkreipė dėmesį esteti
niu atbaigimu. Pauliokonytė Irena- 
Sibley, jauna knygų iliustratorė, 
vienintelė menininkė, kuri rėmėsi 
senąja lietuvių grafikų tradicija. 
Išimtiną vietą sudaro Janavičienė 
Jolanta, kuri staiga pražydo jaunat
višku šviežumu Savo spalvuotame 
piešinyje "Džiunglės". Tuos pačius 
džiunglių motyvus ji perkelia iš pa
veikslų į vazas, ar atvirkščiai, ir su 
nauja glazūra perėjo visai į naują 
keramikos etapą.

Tarp keramikų randame ir Algį 
Juodvalkį, kuris parodė tris estetiš
kus pritaikomo meno eksponatus. 
Karpavičienė Danutė įstatė origina
lią statulėlę "Kunigaikštienė Ugnė” 
ir Zavišaitė Akvilia tris ekscentriš
kas miniatiūras. Tačiau iš jų visų la
biausiai prasimuša Audronė Stašio- 
nytė, kuri formos ir glazūros jaut
rumu sustabdo žiūrovo dėmesį. Jos 
tylus idėjos pareiškimas skamba 
betgi tvirtai ir kviečia ilgiau sustoti 
ir pasigrožėti.

Prie pritaikomo meno atstovų 
reikėtų paminėti ir Zdanę Eleną, 
kuri vienintelė reprezentavo vitražo 
meną, išstatydama tris įdomius dar
bus. Katauskienė Gražina naujoviš
kame mediume, rištinėje skulptū
roje, išreiškė formų ir tekstūrų įvai
rovę.

Parodoje buvo eksponuotos ir fo
tografijos: Kabailos Rimo, Podėno 
Almio ir Podėno Karolio. Tai buvo 
geros, aiškios, aktualios nuotraukos, 
tačiau Klupšas Arūnas pasirodė 
esąs netik geras fotografas, bet ir 
menininkas. Jo nuotraukos nėra 
kasdienybės užfiksavimas, bet išba
lansuotos, išieškotos meninės kom
pozicijos. Pavyz. ’’Meno kūrinys” 
nespalvuota nuotrauka, svari 
objektų saikingu atrinkimu: vos 
kelios telegrafo vielos. "Tyla” - tilto 

Jolantos Janavičienės "Dži^lės”. Sėdi parodos organizatorė Audronė Stepa-
mene 

turėklai aptupdyti žuvėdrom, bet 
tik tiek, kiek reikalinga spalvuotos 
nuotraukos kompozicijai.

Atskiras kambarys buvo paskir
tas tautodailei, kuriame akys pa
vargo nuo eksponatų gausos. Prie 
bazaro nuotaikos prisidėjo sagių, 
marškinukų, apykaklių, virtuvinių

priejuosčių ir panašių smulkmenų 
perteklius. Svarbiausi tautodailės 
meistrai: Miliauskas Vytautas, Jer- 
šovas Vosylius ir Lašaitis Edvardas

Audronės Stašionytės keramika 
’’Augimas”
mentavimo liga: kiekvieno medžio 
raižinio ornamentų perkrovimu iki 
tokio laipsnio, kad rezultate gaunasi 
jau svetimas, o ne lietuviškas me
džio raižinys. Vienas dalykas yra 
lauke stovintis ornamentuotas sto
gastulpis ar kryžius, kitas dalykas 
gaunasi visus tuos ornamentus per
kėlus į miniatiūrinį drožinį. Balnas 
tiko arkliui, bet netinka šuniui. Lie
tuvių liaudies menas turi didelį nuo
saikumą, yra blaivus ir taupus orna
mentikoje. Rusų, arabų, o ypač 
azijatų liaudies menas, priešingai, 
;yra užpildytas iki klaustrofobijos, 
kur nepaliekamas nė vienas colis 
kvėpavimui. Visi anksčiau minėti 
meistrai yra geri, tik persistengė 
begražindami.

Moterys tautodailininkės: Liubi- 
nienė Alė, Vaitkienė Birutė per 
gausias juostų šūstis liko stačiai ne
pastebėtos. Gal tą visą bazarą rei
kėjo nukelti žemyn, prie laiptų, o 
viršutinį kambarį palikti tik tauto
dailei.

Peržvelgiant visą parodą, atsime
nant mūsų stiprūnus skulptorius, 
gausius tapytojus, grafikus, parodai 
galima duoti tris žvaigždes. Buvo 
stipri savo darbais, įvairi, inspiruo
janti ir daug žadanti ateičiai.

Genovaitė Kazokienė

Jaunimo peticija
s.o.s

MIELAS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ JAUNIME

Neseniai, du lietuviai kunigai bu
vo neteisingai nuteisti Lietuvoje. Jų 
nusikaltimas: rūpinimasis jaunų 
žmonių religine samprata ir buvi
mas sąžiningu kuniguzkuris tarnauja 
Dievui verčiau neguz valdžiai. Šiuo 
metu, kun. Svarinskas ir kun. Tam- 
kevičius yra tapg kaliniais, tačiau jų 
padėtis nėra beviltiška. Mes galime 

padėti.
{vairiose vietovėse, lietuviškas 

jaunimas yra pradėjęs rinkti para
šus už kun. Svarinską ir kun. Tam- 
kevičių. Mūsų tikslas yra surinktį 
milijoną parašų, kurie pareiškia 
protestą prieš sovietų valdžios nusi
žengimą prieš savo pačios parašytą 
konstituciją.

Prisidėkite prie šios kovos! RIN
KITE PARAŠUS UŽ KUN. SVA
RINSKĄ IR KUN. TAMKEVIČIŲ! 
Tie parašai parodo sovietų valdžiai, 
kad pasaulis žino kas vyksta už ge
ležinės uždangos ir reikalauja teisy
bės ten gyvenantiesiems.

Rinkti parašus nėra ypatingai 
sunkus darbas. Jums reikia peticijų, 
plunksnų (rašiklių ar šratinukų), ir 
pasiryšimo. Peticijas galite patys 
atspausdinti. Lapo viršūnėje užra
šykite:

In 1983, two of Lithuania’s most 
admired priests, Alfonsas SVA
RINSKAS and Sigitas TAMKEVI- 
ČIUS, were given long prison 
sentences and exiled. The charge: 
"anti-Soviet propaganda” - de
fending the rights of Church and 
State. A massive petition of protest 
is being signed by the people of Li
thuania at the risk of losing jobs or 
receiving prison sentences.

Basic human values and the right 
to religious expression are both 
GUARANTEED by the Constitu
tion of the Soviet Union, by the In
ternational Helsinki Human Rights 
Treaty, and by statements from the 
highest positions of the Soviet 
government.

We, the undersigned, protest and 
urgently request either a PUBLIC 
ADMISSION by the USSR as to the 
invalidity of the stated guarantees 
OR the respect of them with the 
immediate release of these two 
priests and the permission for them 
to return to their pastoral ministry.

Palikite vietos dvidešimčiai para
šų bei adresų.

PARAŠUS RINKITE VISUR! 
Rinkite juos savo parapijose, tarp 
savo draugų, mokykloje, ir bet kur 
kitur, kur galite. Rinkite juos su 
draugais ar pavieniui. Būkite drą
sūs! Jus vertingai naudojate savo

energiją!
Parašus surinkę, siųskite juos 

šiuo adresu:
PARAŠAI 

B0X1
7101 West 80-th st.

LOS ANGELES, CA 90045 U.S.A.
Iš aksto dėkoiame iums už jūsų 

pastangas, ir linkime jums daug sėk
mės! Atsiminkite, nėra svarbu ar 
surenkate 20 parašų ar 1000 parašų, 
kas tikrai skaitosi yra, kad jūs sten
gėtės!

Netylėkime! Neleiskime tiems 
kurie yra užslopinę mūsų Lietuvos 
šauksmą už tiesą nutildyti ir mus. 
Juk, jeigu žinodami apie šitokias 
neteisybes tylėsime, tai pareišksime 
okupantui, kad jis yra laimėjęs - nu
tildęs ir mus, tuos gyvenančius lais
vėje.

PIRMYN JAUNIME! SĖKMĖS!

Ginta Palubinskaitė 
PLJS Centro valdybos narė 
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SUSIMĄSTYMO - ĮKŪRĖJO 
DIENA

Vasario 22 d. yra Susimąstymo — 
Įkūrėjo diena. Ji pradėta 1926 me
tais. Toji diena yra skautų įkūrėjo 
Lord Robert Baden-Powell ir pa
saulio skaučių šefės Lady Olave Ba
den-Powell gimtadienis. Šiemet apie 
6 mil. skaučių ir 16 mil. skautų tą 
dieną pradės švęsti skaučių 75 metų 
jubiliejų.

Pasaulinis skaučių ženklas pasa
ko, kas yra bendro visoms skau
tėms. Auksinė trilapio spalva reiš
kia saulę, kuri šviečia visam pasau
lio jaunimui. Ugnies šaknis rodo 
meilę visai žmonijai, kuri dega 
skaučių širdyse. Adatėlė trilapio vi
duryje rodo tikrąjį kelią, o dvi 
žvaigždės reiškia skaučių gaires - 
įžodį ir įstatus. Trys lapai tai tarny
ba Dievui, tėvynei ir artimui.

Susimąstymo dienos ženklas vi
duryje turi pasaulinį skaučių ženklą, 
kurį supa žemės skritulio pavidalo 
strėlės - skautybė, kuri jungia visą 
skautišką šeimą ir į kurią kiekviena 
tauta įneša savo spalvą.

Susimąstymo dieną skautės šven
čia įvairiais būdais. Jos galvoja apie 
kitus skautus pasaulyje ir apie 
skautybę kaip pasaulinį sąjūdį.

Kaip galima paminėti vasario 22 
d. savo vienete?

Susitikti su kitų tautybių skau
tais, skautėmis.

Siųsti sveikinimus, nuotraukas, 
knygas.

Susipažinti su įvairių tautų skau
tų ženklais, uniformomis, papro
čiais.

Prisiminti skautiškus papročius - 
gerąjį darbelį, savo šūkį, obalsį ir 
įstatus.

Prisiminti sergančius ar į vargą 
patekusius savo brolius ir seses juos 
aplankant.

Susimąstymo ir įkūrėjo diena yra 
gera proga vadovams perduoti savo 
skautams ir skautėms lietuvišką 
skautišką dvasią.

Tad tą dieną - ’’Susimąstyk, pa
galvok, nurimk...” (J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė). B.B.

KATALIKŲ PETICIJA

Didžiosios Britanijos katalikai, 
perskaitę reportažus apie kunigų- 
kalinių teismus Lietuvių katalikų 
religinės šalpos leidžiamuose LKB 
Kronikos numeriuose anglų kalba, 
pasiuntė peticiją Sovietų ambasa
doriams V. Popovui Londone ir A. 
Dobryninui Washingtone, Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos Religinių reika
lų įgaliotiniui P. Anilioniui ir V.A. 
Kuryedovui, protestuodami prieš 
kun. Alfonso Svarinsko ir Sigito 
Tamkevičiaus įkalinimus. 124 
puslapių peticija, kurią pasirašė 
2.391 asmenys, apeliuoja į minėtus 
pareigūnus atkreipti dėmesį į įka
lintus Lietuvos katalikus kunigus.

"Mes nesuprantame kodėl iš šių 
dviejų lietuvių buvo atimta laisvė. 
Šį laišką pasirašę žmonės yra tik 
maža dalelė panašiai jaučiančių ir 
galvojančių žmonių.

Mes prašome jūsų pagalbos at
kreipti dėmesį į šį prašymą paleisti 
abu šiuos kunigus ir leisti jiems 
grįšti prie savo religinių pareigų 
Lietuvoje”.

Peticija datuota 1984 liepos 27.
L.I.C.
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SKAUTŲ SUKAKTYS
IR FILATELIJA

Prieš tris metus 1982 metais Pa
saulio skautija šventė savo 75 metų 
sukaktį. Tai sukakčiai paminėti 118 
valstybių išleido 384 pašto ženklus, 
63 pašto vokus, atvirutes ir blokus 
(minature sheets).

Šiais metais viso pasaulio skautės 
švenčia savo 75 metų jubiliejų. Tą 
sukaktį atžymėti kai kurie kraštai 
išleidžia ar numato išleisti pašto 
ženklus. Isle of Man paštas sausio 31 
dieną išleido 5 ženklus apie skautes. 
Metų bėgyje išleis ir kiti kraštai, jų 
tarpe Australija balandžio 17 d. iš
leis specialų voką.

UNO šiuos, 1985, metus pavadino 
Tarptautiniais Jaunimo Metais - 
IYY (International Youth Year). Vi
sa eilė valstybių paminės IYY pašto 
ženklais. Tų pašto ženklų motyvuo
se bus nemažai skautiškų temų.

B.B.

Baublio aidas
Aleksandras Kelmietis

Tęsinys

Sausio 8 d. Naktis buvo šalta. 
Sušilimui teko išbėgti iš palapinės ir 
pasimankštinti. Ant vėliavų stiebų 
iškeltos mergaičių uniformos - sargy
biniams teks atsakyti.

Stovyklautojų skaičius sumažėjo 
iki šimto, bet stovykloje darbų didėja. 
"D" (daržovių) grupei stovyklos 
viršininkas išreiškė pagyrimą už 
pastatymą sargybos bokšto ir saulės 
laikrodžio. Kalne stovi jau 9 kryžiai ir 
3 stogastulpiai, išpuošti tautiniais 
ženklais ir papuošimais.

Dienos metu stovykloje skautų 
nematyt, visi užsiėmę darbais, ar

PENKTOJO MOKSLO IR KULTŪ
ROS SIMPOZIUMO GRIEŽTŲJŲ 
MOKSLŲ SEKCIJAI VADOVAUS

Jonas Danys, Kanada - STATY
BOS INŽINERIJA

prof. Rimas Vaičaitis, New York -
- MECHANIKOS INŽINERIJA

Birutė Saldukienė, Washington, 
D.C. - ŽEMĖS MOKSLAI IR KAR
TOGRAFIJA

dr. Vilius Fidleris, Deep River, 
Ontario - ENERGETIKA

prof. Pranas Zunde, Atlanta, 
Georgio - INFORMACIJOS MOS- 
LAI

Albertas Kerelis, Chicago - 
ARCHITEKTŪRA

dr. Vytautas Klemas, Newark, 
New Jersey - JŪROS MOKSLAI

dr. Vytas Narutis, Chicago - 
ELEKTROTECHNINĖ INŽINE
RIJA

prof. Arūnas Liulevičius, Chicago

PARAMA "M. PASTOGEI”

A. Šabrinskas, Vic., $ 30,
A. Kalpokas, Vic., S. Šalugienė, 

N.S.W., K. Bučelis, Vic. ir K. Grig, 
N.S.W., po $ 25.

Pagerbdama Stasę Stepien 5 me
tų mirties atminimui Shirley 
Edmonds ”M. Pastogei” aukoja $ 10.

Mieliems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

’’Mūsų Pastogės” Administracija 

atlieka įvairius uždavinius keliaudami 
upe ar sausuma. Mokomasi ne iš 
vadovėlių, bet dirbant, keliaujant, 
gaminantis sau maistą, ieškant van
dens. Būdami gamtoje, skautai įgyja 
patyrimo stovyklauti, pamėgsta išky- 
lavimą, išmoksta vienas su kitu 
bendrauti, matydami, kad taip geriau 
vyksta darbai. Žinios apie skautybę 
ir lietuvybę perduodamos anglų kal
boje. Per tai nukenčiantį lietuvių 
kalbos naudojimą bandoma sutvirtinti 
besiruošiant laužams ir naudojimu 
lietuvių kalbos kasdieniniame stovyk- 
os gyvenime.

Nuo lordo Baden-Powell laikų, 
jaunimo pažiūros i skautybę ir bendrai 
gyvenimą, pasikeitė. Jaunimas nenori 
pasiduoti autoritetui, nemėgsta uni
formų, drausmės, tvarkos. Tad skau- 
tybės išlaikymui reikia ieškoti naujų 
kelių. Baublio aido stovykloje tų kelių 
buvo ieškoma, atrodo, sėkmingai.

Sausio 9 d. Su stovyklos gyvenimu 
jau apsipratome, dienotvarkę žinome 
atmintinai, vadus pažįstame kaip 
"nuluptus'' (žinome ką jie apie mus 
galvoja ir nujaučiame jų sekančios 
minutės veiksmus). Nors išalkus visų 
apetitai geri, bet vienodas maistas jau 
pradeda atsibosti. Pripratome ir prie 
pagyrimų ir prie papeikimų. į baublį 
norime ir patys patekti ir kitus įkišti. 
Ypatingai daug džiaugsmo tai sudaro 
vilkiukams ir paukštytėms.

Dienos vėjuotos ir šiltos, bet 
naktys gražios ir ramios.

Dėl gaisro pavojaus viršininkas 
paaiškino kaip tokiu atveju elgtis ir į 
kurią pusę bėgti. Dėl to buvo atšaukta 
ir numatyta iškyla į pušyną.

Stovyklos gydytojas rūpestingai 
apžiūri ir sutvarko visas "opas". 
Vienos iš jų gal buvo neišvengiamos, 
kitos įvyko dėl pačių stovyklautojų 
kaltės. "Daržovės" vėjuotą, bet ne 
saulėtą dieną, upe turėjo nuplaukti 
dešimt kilometrų. Nors visi buvo 
įspėti dėvėti kelnes, bet kelios 
mergaitės nepaklausė ir taip nudegė 
blauzdas ir šlaunis, kad po to kelias 
dienas negalėjo dalyvauti užsiėmi
muose.

Bus daugiau

- MATEMATIKA
dr. Stasys Bačkaitis, Great Falls, 

VI - TRANSPORTACI J A
dr. Jonas ulėnas, Dixhill, New 

York - MIKROKOMPIUTERIAI

Snieguolė Zalatorė

MELBOURNE
Kavinė

Melbourne jaunimas kviečia visus į 
įdomių FILMŲ VAKARĄ, kuris 
įvyks PENKTADIENĮ, VASARIO 
22 D. Lietuvių namuose.

Ši bus jau antroji KAVINĖ, ei
nanti pėdomis pirmosios, kurios 
metu su dideliu pasisekimu įvyko 
SEKMADIENIO SPEKTAKLIO 
video premjera pereitų metų gruo
džio mėnesį.

Bus lengvo užkandžio, o po filmų 
įvyks šokiai.

Vakaro pradžia 7.30. Įėjimas $ 4, 
klubo nariams $ 2.

M.L.J.S. Valdyba

Padėka ;
Širdingai dėkoju Newcastle apylinkės lietuviams gausiai dalyvavusiems l 

mano brangaus vyro Henriko Rimgaudo laidotuvėse. Taip pat didžiai dėkoju 1 
už gėles bei pinigines aukas Australijos Lietuvių fondui ir "Mūsų Pastogei” I 
velionies pagerbimui. j

Ypač esu dėkinga dr. G. Kišonui ir jo žmonai Žibutei, mane globojusiems 
šiose didelio liūdesio dienose!

Marija Rimgaudienė

BRISBANE
DAINUOJAME

Trūkumas žinių apie Brisbane 
lietuviškoje spaudoje kai kam gali 
sudaryti įspūdį,kad Brisbane veikla 
sustojo.

Kai kam gali atrodyti, kad Brisbane 
lietuviai, šildomi malonios saulutės, 
miega.

Bet taip nėra. Darbas vyksta labai 
sparčiai. Susidarė dvi dainininkų 
grupės: mišrus choras, kuriam vado
vauja Juozas Kiškūnas ir mot.mų 
oktetas, vedamas Birutės Mikužienės.

Abi šios grupės dabar daug dirba, 
rengdamos! dalyvauti Vasario 16-sips 
minėjime.

Repeticijos vyksta du kart savait
ėje: penktadieniais ir sekmadieniais, 

Sekmadieniais, po pamaldų šv. 
Marijos bažnyčioje visi skuba į 
lietuvi ų nainus.Pasimaitinus darbščių 
šeimininkių paruoštais pietumis, pra- ' 
sideda popietės pramogos, repeticijos, 
namų valdybos pirmininko Juozo 
Luckaus pravedamos loterijos, kurių 
pelnas skiriamas namų gerinimo 
reikalams.

Fantus loterijai suaukoja vietos 
lietuviai. Pasitaiko ir labai vertingų 
laimėjimų. Vienas iš jų buvo dovano
tas mūsų kapeliono. Jį išlošė Danutė 
Bartonienė, laimėjusį bilietą ištraukus 
viešniai iš Amerikos, p. Petronienei.

Klimelis

.LIETUVIU 
CANBERROJE

PAIEŠKOMAS TARNAUTOJAS

Canberra Lietuvių-Australų 
klubas ieško tarnautojo, sugebančio 
tvarkyti ir vesti klubo raštinę. Jam 
reikės apskaičiuoti algas, apmokėti 
sąskaitas, vesti kasos ir išlaidų knygą, 
registruoti klubo patalpų užsakymus, 
administruoti pokerio mašinas ir pan.

Kompiuterio operavimo išmoki
mui, reikės lankyti klubo nurodytus 
kursus.

Dirbama 40 valandų savaitėje, 
atlyginimas pagal valdžios potvarkius 
(award wages).

Prašymus siųsti iki kovo 1 d:

The President
Lithuanian-Australian Club Inc.

P.O.Box 19,
LYNEHAM.A.C.T., 2062.

NEWCASTLE
i 

PRANEŠIMAS

Sekantis Newcastle lietuvių dis
kusijų klubo susirinkimas įvyks ko
vo 10 d., sekmadienį, 6 vai. dr. G. 
Kišono name 384 Brunker Rd., 
Adamstown Heights. (Privažiavi- į 
mas prie namo per South Street.)

Paskaitą tema ’’Industrinė evo- : 
iiucija.ne revoliucija ir jos soči logi- i 
nės pasekmės” skaitys Jūratė | 
Ivinskienė. 1

Viktorija Kristensen 
Diskusijų klubo sekretorė J
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A TSISKIRIANT. . .
Į AMŽINĄ TĖVIŠKĘ 

IŠĖJUSIEMS

Rašo Jurgis Janušaitis

Kur žmogus bekeliautum, kur be
gyventum visada turi brangių arti
mų žmonių: giminių, draugų ir pa
žįstamų. Su jais laiko sąvartoje pa
laikai glaudžius ryšius, aplankai, 
pasikeiti laiškais, pasidalini tarpu
savio vargais, džiaugsmais, daliniesi 
gyvenimo kelionės rūpesčiais.

Šį kartą noriu sugrįžti į Australi
ją, kurioje pokario metais prisiglau
dė ir mūsų bendrojo likimo bičiulių.

Po daugelio tremties metų, prieš 
šešerius metus teko viešėti Austra
lijoje, buvoti lietuvių tarpe ir drau
ge sutikti tuos tėvynainius, su ku
riais teko keliauti tremties keliais.

Teko juos iš naujo priglausti prie 
širdies ir pasidalinti nuskubėjusių 
mietų nuoskaudomis bei atsiekimais. 
Tai buvo džiugios dienos. Tada mū
sų šeimos jauniausioji dukrelė Ra
munėlė, pamilusi Sydnejaus lietuvį 
Ričardą Radauską sukūrė šeimą. 
Tai širdimi ir mes suaugome su 
Australijos lietuvių šeima. 0 toje 
šventėje sutikome daug geros, ma
lonios širdies tėvynainių, su kuriais 
šilta draugystės liepsnelė neužgeso 
iki dabar.

Jų tarpe turėjome amžinos at
minties didįjį kultūrininką, rašytoją, 
žurnalistą, ’’Mūsų Pastogės" redak
torių Vincą Kazoką, senuosius bi
čiulius dar iš Hanau laikų, Kęstutį ir 
Julytę Lynikus, gyvenančius Mel
bourne. O kai pasukome Melbourne 
link, smagiai viešėjome svetinguose 
ne tik Lynikų, bet ir Ernos ir Vlado 
Šarauskų namuose. Apie juos noriu 
bent trumpai užsiminti. Užsiminti 
noriu dėl to, kad Vincas Kazokas, 
Vladas ir Erna Šarauskai ir Julytė 
Lynikienė dar taip neseniai buvoję 
mūsų tarpe, šiandien jau išėjo į am
žinuosius tėviškės namus.

Vincą Kazoką seniai pažinojau iš 
jo kūrybos. Poetas taiklaus žodžio ir 
gilios minties. Tai tautos šauklys, be 
paliovos savoje kūryboje šaukęs tė
vynainius eiti lietuviškuoju keliu ir 
nenutolti nuo savos tautos kamieno. 
Šaukė darban, kad ir svetimose ša
lyse. Šaukė iš visos savo tyros ir 
patriotinės širdies. 0 kai jį asmeniš
kai sutikau, paspaudžiau nuoširdžiai

Literatūrinė kalba
Mūsų, lietuvių, literatūra dalį 

labai jauna. Nors faktišką jos amžių 
galima matuot keliais šimtmečiais, 
vis dėlto dar prieš šimtą metų gry-i 
nai lietuvišką literatūrą galima buvo 
palyginti su menku upeliu, kuris tik 
XX amžiuj išsiliejo ir virto upe.

1778 metais, t.y. XVIII a. pabai
goj, Leipcige buvo išleista 3500 nau
jų knygų. Tuo metu būta apie 6000 
vokiečių autorių. Tai skamba neįti
kėtinai. Net jeigu tai ir perdėjimas, 
vis tiek, matyt, būta neblogos padė
ties.

Kai literatūra turi senas tradici
jas, kai jos lobynas, jos bagažas ko
kioj nors visuomenėj yra pakanka
mai didelis, tada ji visai natūraliai 
gali funkcionuoti savo pačios sąskai
ta.. Tokia literatūra gali remtis ir 
pačia savimi, savo literatūrinėm 
tradicijom, grynai literatūrine me
džiaga.

Lietuvių literatūros kūnas nepa
kankamai gigantiškos apimties, kad 
galėtų funkcionuoti be medžiagų 
apykaitos su išoriniu pasauliu, su 
realybe. Trumpai tariant, norėdami 
matyt savo literatūrą gyvu besivys
tančiu organizmu, mes privalom ne
pamiršti, kad ji būtinai turi sietis su 
gyvenimu, remtis juo, semtis jėgų iš 
jo "kraujo, prakaito ir ašarų”. Tai 
natūrali aplinkybė, nepriklausanti 
nuo jokių laikraštinių deklaracijų, 
į Šitokiam kontekste egzistuoja' 
vienintelė svarbi kol kas neišspręsta 

ranką, iš pirmojo pokalbio pajutau, 
koks jis yra didelis žmogus, nors 
savo ūgiu ir fizine sveikata rodė ką 
kitą. Buvojome Vinco ir dr. Geno
vaitės Kazokų svetinguose namuo
se. Kiek tada, menu, palietėme mū
sų skaudžių problemų. Kiek daug 
kalbėjome apie savąją spaudą. Ant 
jo rašomojo stalo gulėjo rankraščių 
krūva. O jis, sakė, turįs juos vienas 
skaityti, taisyti, suglausti į "Mūsų 
Pastogės” puslapius. Jis, tarytum, 
trokšte troško, kad lietuviškoji išei
vija išliktų gyva, kūrybinga, kad 
jaunimas eitų savo tėvų pėdomis. 
Guodėsi spaudos vargais, užsiminė 
ir nuoskaudas, kurias patiriąs net iš 
savųjų brolių.

Vincas Kazokas ir Jurgis
Janušaitis, Sydney, 1979

Prieš pat mirtį, gavau jo gražų ir 
labai įdomų laišką. Jame tiek daug 
mūsų gyvenimo rūpesčių. Džiaugėsi 
mūsų abiejų gražiu bendravimu ir 
kvietė talkon, prašydamas mane ir 
toliau likti ’’Mūsų Pastogės” bend
radarbiu. Jis džiaugėsi jauno žmo
gaus kūryba, jaunimo pastangomis, 
kai jis pajudėdavo lietuviškuoju 
keliu.

Su Vincu susigyvenome. Jis mie
las kolega, redaktorius, atviras, 
nuoširdus besisielojąs tėvynės rū
pesčiais žmogus. Jo darbą, būdamas 
gana toli nuo Sydnejaus, labai bran
ginau ir vertinau. Jo redaguota 
"Mūsų Pastogė” glaudė po savo sto
gu Australijos lietuvius. To jis siekė 
visa širdimi ir su meile jų gerovei 
dirbo.
ir turbūt nelengvai išsprendžiama 
problema, su kuria šiandien susidu
ria literatūra. Tai kalbos problema.

XX amžiaus antroj pusėj mes 
kaktomuša atsfrenkėm į tokį faktą 
—- mūsų literatūrinė kalba tiek te
tinka gyvenimo reiškinių pilnatvei 
atvaizduoti, kiek tinka sonetas at
vaizduoti skerdyklų darbui. Distan
cija tarp literatūrinės kalbos ir gy
vos kalbos niekada nebuvo tokia di
delė. Kadaise, kol kalba nebuvo for
malizuota, sunorminta, ta distancija 
prilygo nuliui. Antano Strazdo laikų 
literatūrinė kalba visiškai sutampa 
su gyva kalba, todėl šiandien kartais 
net sunku suvokt literatūrinę, este
tinę ano meto kūrinių vertę. Šian
dien mūsų kalba atsigręžė prieš 
mus. Labai dažnai, užuot padėjus, 
užuot buvus lanksčiu įrankiu, ji 
tampa judesius kaustančiais pan
čiais. Tą nesunku pastebėt, skaxant 
šiuolaikinės prozos vedimus į lietu
vių kalbą. Vertėjai nėra visagaliai. 
Jie nieko negalės padaryti, jei kal
boj nebus atitikmenų kokiems nors 
reiškiniams žymėt.

Lietuvių kalba dėl visai supran
tamų istorinių priežasčių yra kai
miečių kalba. Ji neblogai funkcio
nuoja poezijoj, visur, kur yra statiš
kos, stabilios būties formos, gamta 
ir pan. Bet į mūsų gyvenimą vis la
biau plūsta nauji reiškiniai, kuriuos 
reikia įvardinti, suteikt jiems tokį 
pat verbalinį statusą, kokį turi žo
džiai, aprašantys aušras ir saulėly
džius, gyvūnus, žemę ir dangų, gi
mimą ir mirtį.

Tad kai Aldona Jablonskienė spa
lio 30 d. naktį pranešė skaudžią žinią 
apie Vinco Kazoko išėjimą į amži
nosios tėviškės pastogę, nuliūdome 
ir tada vėl pajutome, koks milžinas 
lietuviškajame plote buvo Vincas 
Kazokas.

Kai po metų kitų sugrįšiu aplan
kyti savo Sydnejaus artimųjų, ne- 
berasiu to mielo žmogaus, su kuriuo 
buvome susitikę ir susidraugavę 
bendrame spaudos darbo kelyje. Gi 
mielai dr. Genovaitei ir likusiai šei
mai mano ir mano šeimos giliausia 
užuojauta.

Gruodžio 14 d. per mielus mūsų 
prietelius S. ir M. Šarauskus, gyve
nančius Floridoje, sužinojome, kad į 
amžinuosius tėviškės namus išėjo 
Vladas Šarauskas, ilgametis Mel
bourne gyventojas. Prieš trejetą 
metų šią žemiškąją kelionę baigė jo 
žmonelė Erna.

Šią šeimą aplankėme taip pat 
prieš šešetą metų. Nepaprastai ma
lonaus būdų ir lietuviško vaišingu
mo, a.a. Vladas pokario metais, ieš
kodamas ramesnio gyvenimo uosto, 
nusiyrė Australijon ir apsigyveno 
Melbourne. Jis mėgo dainą, meną ir 
iš savo sunkiai uždirbto uždarbio vi
sada atseikėdavo duoklę lietuviš
kiems Melbourne chorams ir rėmė 
kitus lietuviškuosius užmojus. O kai 
viešėjome pas juos, pajutome, kiek 
meilės savąjai tėvynei ir lietuviui 
širdyje nešioja Vladas Šarauskas. 
Jis, kiek anksčiau pradėjęs negaluo
ti širdimi, išėjo į ankstyvą pensiją, 
bet vis dar dirbinėjo savo sodelyje ir 
aplankė savo brolį Stasį su šeima 
Čikagoje. Jau tada jo sieloje, atrodo, 
vyravo nerimas, pergyvenimas 
tremties metų bei tėvynės neteki
mas. Deja, Aukščiausio planai ne
buvo ir jam žinomi. Liko nuliūdę jo 
giminių ir artimųjų, jų tarpe ir mes.

Mielas Vladai ir Erna jūs mūsų 
širdyse liekate gyvi ir kaip taurūs 
lietuviai.

Sausio 8 d. gauname telegramą. 
’’Brangioji Julytė mirė. Kęstutis”. 
Ach, kokia vėl skaudi žinia. Po sun
kios vėžio ligos į amžinuosius tėviš
kės namus išskubėjo miela Julytė 
Lynikienė. Dar amžiaus tvirtume. 
Puiki žmona, mylinti šeimą motina.

Su Julyte ir Kęstučiu Lynikais li
kimas suvedė karo metais. Pokario 
laikotarpyje gyvenome Hanau

Mes neturim laisvos, lanksčios 
prozos kalbos, neturim instrumento. 
Tai mūsų didžioji problema šian
dien.

Ši problema, suprantama, nėra 
atskirta nuo bendresnių bėdų. Tam 
tikru aspektu ji yra simptomas kitos 
problemos, artimai susijusios su 
kalbos problema, — neišlavinto 
mąstymo. Bet mąstymas netaps 
laisvesnis, jeigu nebus dedama 
pastangų atsikratyti puritoniško 
kalbos sukaustymo, stingdančio ir 
varžančio literatūros gyvą, pulsuo
jančią raidą.

KJksmažodžių, žargono, slengo 
nėra mūsų literatūroje ne todėl, kad 
tų reiškinių nėra liaudyje, o todėl, 
kad rašytojai jaučiasi dorovės mo
kytojais, mentoriais, o kalbininkai, 
nustatinėjantys normas, kupini mo
ralizuojančių prietarų.

Aš galiu sutikt, kad keiktis ne
gražu, bet jeigu aš nutylėsiu visa 
tai, kas negražu gyvenime, arba im
siuos viską švelnint ir minkštint, 
vengt aštrių kontūrų, tai nuo to nie
ko nelaimės literatūra, nekalbant 
jau apie patį gyvenimą.

Mes turim moralizuotojų dvasią, 
todėl turim ir moralizuotojų kalbą. 
Darbininkų, dabartinių kaimiečių, 
lakūnų, jūreivių, duobkasių, nusi
kaltėlių, pauglių kalba lieka nuošaly. 
Ji neįkandama mūsų literatūrai, 
mūsų literatūrinei kalbai. Kai mes 
mėginam pavaizduot tų žmonių 
gyvenimą neadekvačia kalba, nieko 
dažniausiai iš to neišeina. Esmė iš
slysta pro pirštus. Todėl mūsų he-

Mūsų Pastogė Nr. 7,1985.2.18, psl. 5

lietuvių stovykloje, viename name, 
viename bloke ir gretimuose kam
bariuose. Bendro likimo nešami, 
kasdien daug kartų, kaip kaimynai 
susitikdavome.

Melbourne, 1979. Stovi iš k. į d.
V. ir E. Šarauskai ir V. ir J. 

Janušaičiai iš JAV.
Klūpi A. ir M. Jagučiai

Po stovyklinių metų, Lynikų šei
ma nukilo Australijon, Melbournan. 
Gražiai įsikūrė. Viešojome Kęstučio 
ir Julytės svetinguose namuose. Iš 
naujo pajutome jų širdies jautrumą. 
O kiek kalbų, kalbelių apie šeimas, 
apie lietuviškąjį veikimą. Kęstutis 
įsijungė į veiklą, pamėgęs dainą, rū
pinosi Dainos sambūrio reikalais. 
Visur skubėjo, kur lietuviškas rei
kalas šaukė. Julytė liekna, daili, 
veide amžina šypsena, nuo Kęstučio 
neatsiliko. Jos meilę ir jautrumą 
jautė ne ti visa šeima, bet visi arti
mieji. Ji, atrodo, dėl jų tik ir gyveno. 
Jai mirus netekome brangaus arti
mo žmogaus, šeima mylimos žmonos 
ir motinos.

Pergyvendami šį netekimą junta
me, kokia spraga pasidarė šeimoje ir 
lietuviškoje Melbourne bendruome
nėje.

Šiems brangiesiems tėvynai
niams, išėjusiems į amžinąją tėviš
kę, tesuteikia Aukščiausias svečių 
šalyje amžiną ramybę!

Mielas redaktoriau, sekančiame 
laiškutyje pakalbėsime apie Dėdės 
Šamo žemėje gyvenančius tėvynai
nius.

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis

rojai krovikai ir traktorininkai kalba 
ir mąsto kaip švietimo skyriaus in
spektoriai, kaip mes patys. Vienas 
juokas, kai bandoma romane šnekėt 
apie darbininko gyvenimą iš vidaus, 
tarsi jo paties lūpom. Yra netgi 
anekdotas apie tai. Vaikų dažely 
vaikai staiga išmoko stipriai keiktis. 
Sunerimę tėvai kreipėsi į darželio 
vadovybę, šitoji išanalizavo visas 
spėjamas tokias informacijos įtekė- 
jimo grandis ir surado, kad neseniai 
daržely dirbo elektrikai. Iškvietė 
elektrikus ir liepė pasiaiškinti. Šitie 
gynėsi nesikeikę. Vienas elektrikas 
sako: ’’Buvo čia, teisybė, vienas in
cidentas — aš netyčia išpyliau Pet
rui ant galvos išlydytą alavą”. ”Na, o 
ką Petras?” — klausia komisija. ”0 
Petras nieko. Jis paklausė: ’’Kodėl 
gi tu, Jonai, išlydytą alavą draugui 
ant galvos pili?”

Mes tarsi ganėtinai apsišvietę, 
dairomės po pasaulį, įsiklausom į jo 
vėjus, į jo gyvenimo pulsavimą, ir iš 
esmės beveik kiekvienas suvokiam 
savo stambiausias bėdas, bet kai sė
damės už stalo, mumyse nubunda 
moralizuotojas ir sako: "Nerašyk ši
taip. Švietimo darbuotojams nepa
tiks. Pensininkai pakels skandalą. 
Tai nemoralu. Bręstančiam jaunimui 
tas nesveika”. Ir mes paklustam 
mumyse įsispraudusiam moralizuo- 
tojui. Jaunimas pasišaipo ir numeta 
knygą po kelių puslapių, o skaitymą 
mėgstantysir nutuokiantys žmonės 
stebisi, kodėl rašytojai rašo taip 
knygiškai. L. ir M.
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Prel. Jatulis Adelaidėje
GERBIAMA? PRELATAS 

PAULIUS JATULIS

Pasiilgimą ir džiaugsmą po tris
dešimties metų susitikus, adelaidiš- 
kiai, atrodo, negali geriau atžymėti, 
kaip savo buvusį kapelioną sodinda
mi už stalelio ir vaišindami ligi gai
delių. Aš beveik nuogąstauju, kad 
"mūsų” pralotas, sugrįžęs Europon, 
turės paimti atostogų po dvejetas 
mėnesių atostogavimo Adelaidėje...

Vienas iš tokių ilgesingai džiugių 
priėmimų buvo suruoštas Lietuvių 
namuose, atšvęsti praloto 73-jį gim
tadienį. Š.m. sausio 31-mą pensinin
kų klubas suruošė suneštinio pobū
džio vaišes, į kurias susirinko apie 
130 asmenų. Neatrodė, kad tai buvo 
tik vaišės: tai buvo daugiau meilės 
puota, gerų vaikų suruoštas savo 
tėvui. Ir neatrodė, kad tai būtų pen
sininkų nuotaika, bet Lietuvos bajo
rų, išdidžiai suvažiavusių į svarbią 
iškilmę, kur, vietoj midaus lašų, kil
nūs linkėjimai krito nuo lūpų.

Klubo pirmininkas, poetas Kaz. 
Kaminskas, eiliuotais ir neeiliuotais 
žodžiais pasveikino visus susirinku
sius, pakviesdamas kleboną kun. J. 
Petraitį, MIC, palaiminti stalą. Tuoj 
pasirodė, kad čia vieši žmonės su 
patirtimi: ramiomis eilutėmis, būre
liais, neskubėdami ir nesigrūsdami 
artinosi prie mišratiekos (smorgas
bord) stalų, kurie buvo taip turtingi, 
jog ir prie didžiausių pastangų - pa
kartotinų lėkščių papildymų - liko 
pilni!

Ilgokai pasėdėjus prie lėkščių 
tuštinimo bei kaimyniškų pasišne
kėjimų, p. Kaminskas pakvietė 
visus prisipildyti stiklus brangaus 
sukaktuvininko pagerbimui. Lyg 
patrankų šūviais prabilo šampano 
buteliai; sukilo svečiai su burbuliuo
jančiais stiklais rankose; skambiai ir 
pakiliai užtrauktas "valio!”, tikriau

siai, nuliūdino choro dirigentę, kodėl 
šie puikūs balsai ne chore...

Prasidėjo sveikinimai. Pirmiau
siai eilėmis sukaktuvininką pasvei
kino p. Kaminskas ir įteikė dova
nėlę. Po jo savais žodžiais ir prel. 
Butkaus, MBE, poema, choro Litua- 
nia vardu, sveikino dirigentė, Geno
vaitė Vasiliauskienė. Choristai poe
mą įrėmino, papuošė taut, juostele 
ir su parašais įteikė dovaną. Dovanų 
vokeliai: buvo įteikti ir kitų svei
kintojų.

Apyl. v-bos vardu sveikino Ange
lė Dainienė. Liet, s-gos vardu - K. 
Pocius, Prapijos tarybos - Jeroni
mas Miliauskas, B-nės sav. m-los - p. 
Statnickas, "Ramovės” - p. Dum
čius, Moterų s-jos - p. Arminienė, šv. 
Kazimiero p-jos - Meb. kun. Petrai
tis, kuris tuo pačiu perdavė sveiki
nimus ir p. Varnienės, šv. Kazimiero 
m-los vedėjos, atsiprašymą, jai pa
čiai negalint dalyvauti. Asmeniškai 
sveikino p. Plokštienė, p. Straukas, 
vėliau p. Paluk bei kiti.

Šiuo metu į vaišes atėjus kun. dr. 
Alf. Savickui su Brighton’o parapi
jos klebonu, juos pasitiko šilta ban
ga plojimo. Kun. A. Savickas pralotą 
pasveikino jo gražaus amžiaus su
kaktuvėse, su džiaugsmu prisiminė 
prelato rūpestingą globą studijų 
dienose Romoje, padrąsino sukak
tuvininką jo išskirtinoje darbo sri
tyje ir palinkėjo dar daugelio gražių 
metų. Kun. Alfonso pakviestas 
Brighton klebonas kun. G.E. 
Kennare prisistatė ir pasisakė, kad 
ligi '72-jų metų dirbo kariuomenėje 
kapelionu, ir buvo kilnojamas. Da
bar jau 13-ka metų "pasodintas” 
Brighton’e. - Pasveikinęs savo jau
nesnių dienų pažįstamą prel. P. Ja- 
tulį ir palinkėjęs jam sėkmės jo gy
venimo darbuose pasidžiaugė, kad 
jis taip gerai atrodo.

Kun. Kennare, nors visai pražilęs, 

atrodė jaunatviškai malonus, net 
laimingas. Tikriausiai jo giedri nuo
taika ir draugiškas būdas gražiai 
paslėpė jo vyresnį amžių. Teko gir
dėti Brighton’o parapiją esant didele 
ir turtinga. Be kun. Kennare ten dar 
dirba kunigas, esąs diplomuotas so
cialinės globos darbuotojas. Mūsų 
kun. Alfonsas turi rinktinius bend
radarbius sielovadoje. Laiminga 
Brighton’o parapija, turėdama tris 
jaunatviško būdo bei kūrybingos 
dvasios kunigus - ganytojus.

Naujasis liet, b-nės elitas niekada 
neapsieina be linksmosios dalies. 
Scėnon išėjo dainininkių aštuoniukė: 
Natalija Umerienė, Anelė Urnevi- 
čienė, Greta Deckienė, Klaudija Va
nagienė, Nijolė Vitkūnienė, Janina 
Maželienė, Jadvyga Šerelienė ir 
Agutė Kaminskienė, Kazimiero 
žmona. Jos taip maloniai padainavo 
dainas "Vilija”, "Supinsiu dainužę” 
ir "Žemė”, kad turėjo dar kartą išei
ti ir padainuoti; pakartojo "Viliją”. 
Jas paruošė Genovaitė Vasiliaus
kienė.

Pagaliau atėjo eilė pasireikšti ir 
sukaktuvininkui. Prelatas neskubė
damas išreiškė turįs malonumą pa
būti su visais; padėkojo darbščioms 
šeimininkėms už jų rūpestį iškeliant 
tokią puikią puotą. Pora žodelių pa
lietė savo darbą Romoje. Girdi, jis 
nesąs pensininkas visą laiką užsii
minėjąs su senienomis. Jo darbas 
yra vartyti senus, dulkėtus ir laiko 
pamirštus Lietuvos istorijos užra
šus, kuriuos savo ranka rašė lenkai, 
rusinai, švedai, vokiečiai, lietuviai ir 
kiti. Tai labai daug pasakantis isto
rinis lobynas. Pasisakė parašęs uk
rainiečiams 12-ka tomų, o lietuviams 
išleistas pirmas tomas apie Žemaiti
jos, Medininkų, vyskupiją. Būsią ir 
daugiau tomų. Šie rinkiniai, prelatas 
pasidžiaugė, prakalbės pasauliui 
apie mus. Jais yra aprūpinamos vi
sos svarbiosios institucijos ir biblio
tekos kitose valstybėse.

Baigus kalbėti, jis buvo pakvies

tas prapjauti savo gimtadienio toi 
tą.

Vaišės nusitęsė iki vėlyvos popie 
tės. Niekas nenorėjo eiti namo. Pri 
pyragų ir kavutės vyko pašnekesiai 
lyg tarp turtuolių ar gyvenami 
apylinkių rimtų atstovų, einančii 
jiems uždėtas pareigas.

P.S. Ne pensininkais jie turi va 
dintis, bet naujaisiais Lietuvos ba 
rojais!

E. Bulienė

LAIŠKAS
REDAKCIJAI
■

Gerb. redaktoriau,

Esu nustebintas savo tautieti; 
dviveidiškumu. Daug kartų skaičiai 
mūsų spaudoje, dar daugiau karti 
girdėjau pasikalbėjimuose su tau-, 
tiečiais, kad australai neturi jokio; 
tautinės savigarbos, nukeldami 
Australijos įkūrimo dieną, vad. 
"Australijos dieną”, į artimiausi; 
pirmadienį.

Neatsimenu, kad ir mes kada nors 
būtume šventę savo nepriklauso 
mybės atstatymo dieną tuo laiku, 
kai ji išpuola. Vis ją nukeliame į 
sekmadienį, kartais net ne arti
miausią.

Šįmet ji išpuolė šeštadienį. Atro
dytų, kad šiais laikais, kada daug 
mūsų bendruomenės narių jau yra 
pensininkai, o visi kiti dirba penki; 
dienų darbo savaitę, Vasario 16-ji 
galėjo būti ašvęsta vasario 16 d.

Iš spaudos pranešimų matome, 
kad pagrindinėse mūsų apylinkėse 
ta taip mums svarbi diena bus šven
čiame sekmadienį vasario 17 d.

Ar tai yra mūsų bendruomeni; 
valdybų nenorėjimas suardyti 
normalios šeštadienio eigos, ar bijo 
masi, kad į šeštadienį suruoštus mi
nėjimus niekas neateis?

A. Braitis

SBS
Bringing the world back home

WORLD NEWS 
NOW AT 7PM.

Naujienos ateina ne vien iš Amerikos.
Ar Britanijos.
SBS pasaulinės žinios ir George Donikian gauna visas svarbias naujienas.
Iš viso pasaulio.
Nesvarbu kur kas vyksta.
Jei jūs tikrai norite sužinoti kas darosi pasaulyje, atsukite SBS TV pasaulines 
žinias.

Dabar kiekvieną vakarą jos bus 7 vai

Atsiminkite, kad nuo 1986 m. sausio mėn. VHF Channel 0 nustos veikęs. Jau 
dabar yra laikas pereiti prie UHF. Patikrinkite savo TV aparatą ir anteną, ar 
jie reikalingi pritaikymo. ____ ____ „„„„J.M.T. ENTERPRISE 652P329
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SPORTAS
A. LĄU KAITŲ 
18 rtiubCA AVĖ
A5H PI8L.P N.S.uJ. 1131
TIX. 79? 0304

Metai be VI. Daudaro
A. Laukaitis

Pagerbti vytiečiai

Kovo 5-tą dieną sueina vieneri 
metai, kai eidamas Australijos lietu
vių fizinio auklėjimo sąjungos pirmi
ninko pareigas, širdies smūgio ištiktas, 
mirė Vladas Daudaras. Australijos ir 
ypatingai Sydnejaus Kovo sportinin
kams a.a. Vlado vardas yra gerai 
žinomas. Jis buvo vienas iš Kovo 
įkūrėjų, pirmosios valdybos vicepir
mininkas, krepšinio komandos, ilgą 
metų eilę buvusios Australijos vyrų 
meisteriu ir garsinusios Kovo vardą 
australų ir kltatučių tarpe, treneris ir 
vadovas. Vėliau jis eilę metų buvo 
Kovo pirmininku, suorganizavusiu pir
muosius šito klubo jaunius krepšinin
kus, kurie vėliau patys pradėjo klubui

Buvęs ALFAS pirm. VI. Daudaras 
įteikia Hobarte 1983 m. Kovo mote
rų laimėtą krepšinio taurę
vadovauti. Sportinei Australijos lietu
vių veiklai augant ir didėjant, 
pribrendo reikalas visus klubus jungti į 
sąjungą. Tam reikalui buvo įsteigtas 
ALFAS, kurio pirmuoju pirmininku

VI. Daudaro fondas
Po VI. Daudaro mirties, Sydnejaus 

sp. klubas Kovas, pagerbdamas savo 
buv. įžymų sportininką, įsteigė jo 
vardo piniginį fondą. Šiuo metu šiame 
fonde yra jau netoli 5000 dolerių. Šis 
fondas finansuoja Kovo garbės sieną, 
kuri' bus Lietuvių klube. Ši siena bus 
atidengta metinių proga. Joje bus 
klubo atsiektų laimėjimų taurės ir 
kitos dovanos, nuotraukų albumai, 
įrašytos buv. Kovo narių pavardės, 
kartu su skelbimų lenta ir specialia 
spinta, sudėjimui sportinių reikalų.

Spaudoje jau buvo skelbtos visų 
šiam fondui aukojusių pavardės. Jos 
taip pat visą laiką bus skelbiamos ir 
sąraše, kuris rasis šioje sienoje.

Paskutiniu laiku Fondui aukojo: A. 
Liutackiene $ 1000, B. ir Z. 
Paskočimai $ 100, P. Mikalauskas $ 
100, M. Petronis $ 100, J. Henigienė $ 
1CA N. Wallis—Grincevičiūtė $ 100, 
1. 'Binkis S50.

Pabaigus statyti garbės sieną, visi 
tirimi pinigai, kartu su gautais 
ateityje, bus padėti ir laikomi 
"Talkoje", kaip visai atskiras ir 
paliečiamas V. Daudaro fondas. Iš šio 
fondo gaunamos palūkanos, neliečiant 
pagrindinio kapitalo, bus naudojamos 
sušelpimui ir finansiniam padėjimui 
Kovo paskiriems sportininkams, ypa
tingai jauniams. Šiam fondui tvarkyti 
Kovas pakvies tris įgaliotinius "trus

buvo VI. Daudaras. Vėliau jis dar 
vieną kartą šiai sąjungai vadovavo ir 
jos pirmininku buvo savo mirties 
valandoje. Laike Hobarto sporto 
šventės, susitiko su miesto burmistru 
ir kitais įžymiausiais šios valstijos 
žmonėmis, ir gražiai reprezentavo 
Australijos lietuvius.

Prieš metus staigi mirtis išplėšė iš 
sportininkų ir visos Sydnejaus lietuvių 
bendruomenės ne tik didelį sporto 
veikėją, bet taip pat ir aktyvų 
bendruomenės narį, buvusį Krašto v- 
bos, Inžinierių s-gos, Spaudos s-gos ir 
Lietuvių klubo narį. Lietuviškos 
dainos mylėtojai nustojo aktyvaus 
dainininko ir jos populiarintojo. Kur 
buvo a.a. Vladas, ten visuomet 
skambėjo ir lietuviška daina, nes
kaitant jo aktyvaus dalyvavimo buv. 
Ansambyje, Sydnejaus oktete ir ki
tuose meniniuose ir dainos pasirody
muose.

Skaudus buvo momentas, kai prieš 
metus sužinojome apie Vlado mirtį. 
Tai pergyveno visi ir paskutiniame 
atsisveikinime, jo laidotuvėse, daly
vavo labai daug žmonių, ypatingai 
sportuojančio jaunimo. Šiandien jau 
praėjo metai ir Sporto klubas Kovas, 
kartu su p. A. Liutackiene, rengia jo 
metinių paminėjimą, kuris įvyks kovo 
5-tą dieną, sekančiai:

11.30 vai. Lidcombe bažnyčioje 
pamaldos už a.a. V.Daudarą.

Po pamaldų antkapio šventinimas 
kapuose Lietuvių skyriuje.

2.30 vai. VI. Daudaro prisiminimui 
Kovo garbės sienos atidengimas 
Lietuvių klube, Bankstowne.

Po atidengimo metinių prisiminimo 
užkandžiai.

Koviečiai sportininkai ir buvę Vi. 
Daudaro draugai bei bičiuliai kvie
čiami, metinių proga, prisiminti šį 
įžymųjį lietuvį sportininką.

tees", greičiausiai klubo garbės na
rius, kurie sudarys atskirą fondo 
statutą ir veiks visai nepriklausomai 
nuo Kovo valdybos. Fondo statutas 
greitai bus paskelbtas viešai.

Kovo darbuotojai Hobarte 1983 m. 
k. į d. J. Karpavičius, S. Stirbinskas, 
K. Bagdonas, VI. Daudaras ir A. 
Laukaitis

VI. Daudaro fondo pagrindinis 
tikslas, kartu su jo pačio atminimu, 
yra pagalba mūsų jauniesiems sporti
ninkams, kurie dažnai dėl finansinių 
priežasčių, negali atsiekti savo pasi
rinktų sportinių tikslų. Todėl kvie-

Po kiekvienos Sporto šventės 
Adelaidės "Vyties" klubas surengia 
iešminės pobūdžio vaišes, kurių me
tu atžymimi pereitoje sporto šven
tėje pavyzdingiausiai pasirodę 
sportininkai, geriausiai pasirodžiu
sios komandos ir individualių pir
menybių laimėtojai. Šįmet tai įvyko 
vasario 3 d., jaukiame B. ir V. Stalbų 
sodelyje. Parengime atsilankė ir ne
mažai sporto klubo rėmėjų.

Pasitaikė maloniai šiltas oras, 
jaunimas daug laiko praleido basei
ne, o vyresnieji medžių paunksmėje 
gardžiavosi E. Taparausko paruoš
tais kepsniais. Vienus viliojo bilijar
do stalas, o kiti malšino troškulį ir 
dalijosi iš Kanberos parsivežtais 
įspūdžiais. Adelaidės sportininkai 
labai gražiai atsiliepė apie šventės 
organizaciją ir nuotaikingai praleis
tą laiką Australijos sostinėje.

Oficialioje šio parengimo dalyje į 
visus prabilo "Vyties” klubo pirm. 
Jurgis Jonavičius:

"Mes didžiuojamės mūsų krepši
nio reprezentantais, ypatingai ber
niukais ir mergaitėmis, laimėjusiais 
Australijos lietuvių krepšinio čem- 
pijonų titulus. Mūsų moterys iško
vojo garbingą 2-trą vietą, vyrai tu
rėjo pasitenkinti 4-ta vieta.

Klubo vardu sveikinu visus mūsų 
reprezentantus ir dėkoju už gražų 
pasirodymą. Dėkoju taip pat ir va
dovams Romui Jablonskiui ir Alek
sui Talanskui bei jų padėjėjams už 
vadovavimą mūsų grupei.

Dvi mūsų merginos, Regina Ru- 
pinskaitė ir Loreta Šmitaitė, buvo 
apdovanotos Henriko Šalkausko 
vardo medaliais, kaip geriausios ir 
mandagiausios sporto šventės žai
dėjos. Jos taip pat buvo išrinktos į 
Australijos lietuvių rinktines.

Kaip jau įprasta, šios iešminės 
metu pagerbėme sporto šventėje 
dalyvavusius mūsų klubo reprezen
tantus ir į garbės skydą įrašėme ge
riausius klubo krepšininkus ir krep
šininkes.

Vadovų ir trenerių pranešimu iš 
moterų geriausiai pasirodė Regina 
Rupinskaitė, vyrų - Petras Urnevi- 
čius ir jaunių - Linas Pocius. Visi 
trys buvo išrinkti į Australijos lie
tuvių rinktines.

Šių sportininkų pavardės buvo 
įrašytos į klubo garbės skydą.

Be jau minėtų žaidėjų, į Australi
jos lietuvių moterų krepšinio rinkti
nę buvo išrinktos mūsų klubo mer
ginos Irena Petkūnaitė, Angelė 
Snarskytė ir Suzana Vyšniauskaitė, 
o į mergaičių Lina Jablonskytė, Bi
rutė Stalbaitė ir Dana Šmitaitė.

člame visus Sydnejaus ir apylinkių 
lietuvius, kurie dar nėra prisidėję prie 
šio V. Da udaro atminimo fondo, 
savo auka prisidėti, tuo pagerbiant šį 
iškilų lietuvį sportininką ir mūsų 
Sydnejaus sportininkus, ypatingai pri-1 
augantį jaunimą. Čekius, išrašant "V. 
Daudaras Fund", galima siųsti 18 
Miller Ave., Ashfield, 2131, arba 
įteikti kiekvienam Kovo valdybos 
nariui.

A. SVALDENIS SYDNEJAUS 
RINKTINĖJE

Sydnejaus iškilusis krepšininkas 
Audrius Svaldenis, kuris yra visos 
Australijos jaunių krepšinio rinktinės 
žaidėjas ir žaidžia Bankstowno gar
siojoj BRUINS Australijos lygos 
komandoj, vasario 5 dieną, atidarant 
naujai pastatytą Homebush krepšinio 
stadijoną, draugiškose rungtynėse, 
atstovavo Sydnejaus vyrų krepšinio 
rinktinę, žaidžiant su Kinijos krepši
nio rinktine. Ši rinktinė dalyvavo 
Australijos sporto šventėje Melbourne 
ir labai gerai pasirodė Los Angeles 
olimpijadoje. Aukščiausias jų žaidėjas 
yra 7'6" pėdų aukščio. Rungtynes

Į Australijos lietuvių berniukų 
krepšinio rinktinę buvo išrinkti Liu
das Janonis, Antanas Snarskis ir 
Aleksas Šmitas. Klubo vardu juos 
visus sveikinu.

Kaip žinote, 1988 metais Adelai
dėje, kartu su Lietuvių dienomis 
vyks IlI-čios Pasaulio lietuvių spor
to žaidynės. Šis didelio mąsto įvykis 
turi skatinti visus mūsų klubo na
rius išlaikyti "Vyties" klubą tokį pat 
tvirtą, kaip iki šiol, kad galėtumėm 
gražiai priimti užsienio sportuojantį 
lietuvišką jaunimą ir sėkmingai 
pravesti žaidynes, kuriose dalyvaus 
lietuvių sportininkų iš J.A.V., Ka
nados, Pietų Amerikos ir Europos.

Baigdamas, visų mūsų šiandien 
čia esančių, o taip pat ir klubo vado
vybės vardu nuoširdžiai dėkoju klu
bo nariams ir mecenatams poniai ir 
ponui Stalbams, kurie kasmet lei
džia mums pasinaudoti jų sodyba 
suruošti šią iešminę. Ačiū labai!”

Po klubo pirmininko žodžių pasi
baigė oficialioji dalis. Po to visi 
linksminosi iki vėlyvo vakaro. Šios 
iešminės paruošimų didžiausią naštą 
nešė klubo iždininkas P. Andrijaitis. 
Visų dalyvavusių vardu tariu: ačiū 
Petrai!

R.S.

ADELAIDĖS LSK VYTIS 
NARIŲ ŽINIAI

Metinis, visuotinis klubo narių 
susirinkimas įvyks kovo 10 d., sekma
dienį, 2 vai., Lietuvių namuose, pagal 
šią darbotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Mandatų komisi
jos sudarymas. 4. Klubo pirmininko 
pranešimas ir klubo įstatų pakeitimas. 
5. Klubo iždininko pranešimas. 6. 
Kontrolės komisijos akto skaitymas. 7. 
Diskusijos dėl pranešimų ir veiklos 
tvirtinimas. 8. Pranešimas dėl III 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
Adelaidėje 1988 m. 9. Naujos valdybos 
rinkimai. 10. Klausimai ir sumanymai. 
11. Susirinkimo uždarymas. 12. Tautos 
himnas.

Klubo valdyba siūlys šiame susirin
kime pakeisti klubo įstatų 23 par., 
liečiantį klubo valdybos narių skaičių, 
sumažinant jį nuo 7 iki 5.

Visi klubo nariai prašomi iki 
susirinkimo įmokėti nario mokestį 
klubo iždininkui P. Andrijaičiui, Lie
tuvių namuose.

Adelaidės LSK Vyties valdyba

laimėjo kiniečiai 87:82. Mūsų Audrius 
sužaidė labai gerai, dengdamas aukš
tąjį kinietį ir pelnė 5 taškus.

SPORTAS LIETUVOJ

Garsusis Kauno "Žalgiris", šiuo 
metu stovintis Sov. S-gos aukščiau
sioje krepšinio lygos žaidinių I-je 
vietoje, žaidė Graikijoj, Solonikų 
mieste Europos šalies taurių laimėto
jų pusfinalinėse rungtynėse ir graikus 
nugalėjo 78:72. Antrąsias šios Euro
pos taurės rungtynes žalgiriečiai 
žaidė su Vienos, Austrijoj, "Landis 
und Gyr", komanda, kurioje žaidžia 
penki žaidėjai ir treneris, turintieji po 
205 cm aukščio. Rungtynes laimėjo 
žalgiriečiai 116:99. Po šio laimėjimo 
Kauno "Žalgiris" turi labai daug 
vilčių papulti į Europos šalių taurės 
baigmines varžybas ir, yra dabar 
ypatingai geroje formoje. Jo centro 
žaidėjas A. Sabonis pernai buvo 
išrinktas į Europos vyrų pirmąjį 
penketuką.
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bYDINfiiY
SYDNEY PARAFUOS MOKYKLOJE

NAUJIENOS SYDNEY PARAPIJOS 
SAVAITGALIO MOKYKLOJE.

Mokykloje šįmet mokosi 24 vai
kučiai. Mokytojos, vadovaujamos Julės 
Lašaitienės, deda visas pastangas, kad 
mokiniu žinių lobis ir pasiruošimas 
kiekvienais metais būtų kuo aukš
tesnio lygio. Tai joms pastebimai 
sekasi. Pereitų metų Lietuvių dienose 
mūsų mokykla išskirtinai gerai pasiro
dė su vaidinimu ir tautiniais šokiais.

Mokykloje darbas eina ne vien tik 
klasėse. Artimiausiu laiku mokiniai ir 
jų tėveliai dalyvaus Sydney skautų 
rengiamoje Atvelykio gegužinėje Ing- 
leburn. o ANZAC šventės dieną 
numatoma važiuoti į Oberon apylinkes 
grybauti.

Laikraščiuose rašoma apie kitų 
tautinių grupių sugebėjimus gauti 
valdžios paramą įvairiems reikalams. 
Mūsų mokykla pilnai įvertina tokios 
paramos svarbą ir jos vedėja su tėvų 
komitetu jau eile metų prašo ir gauna 
labai vertingą paramą iš valdžios.

Šiais metais iš Federalinės valdžios 
numatoma gauti S 33 už kiekvieną 
mokinį mokykloje. Ši parama skiriama 
apmokėjimui mokytojų, patalpų, bei 
mokymo reikmenų. Šiek tiek ma
žesnes sumas esame gavę ir anks
tyvesniais metais. Iš NSW valdžios 
taip pat esame gavę labai svarbios 
paramos

Užpereitais metais gavome $1.000 
sudarymui Australijos sąlygoms tin

VIEŠNAGĖ PAS SAVUS

Savo viešnagę pradėjau jau prieš 
Kalėdas, atšvęsdamas jas pas dukterį 
Ireną ir jos šeimą, gyvenančią 
sostinėje Canberra.

Šventėms pasibaigus dalyvavau 
Krašto tarybos suvažiavimo posė
džiuose, tik šį kartą ne su Sydney 
atstovais, su kuriais man daug metų 
teko kartu dirbti, bet Adelaide 
žmonių prieglobstyje.

Susidariau įspūdį, kad kur begy
ventum. kokią bendruomenę atsto
vautum, rūpesčiai ir tikslai visur yra 
tie patys: lietuvybės išlaikymas Aus
tralijoje.

Pasibaigus Lietuvių dienoms, pa
atostogavus pajūryje ir artėjant 
Sydney lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos ruošiamam Užga
vėnių baliui, nuvykome į Sydney.

Malonu buvo vėl matyti pažįstamus 
veidus. Dabartinei draugijos valdybai 
su Vida Kabailiene priekyje maloniai 
mane sutikus, pasijutau savų žmonių 
tarpe.

Tradiciniame Užgavėnių baliuje 
atmosfera, kaip ir visuomet, buvo 
linksma ir jauki. Daug prie to prisidėjo 
E. LašaiCio vadovaujami "Linksmieji 
broliai", kurie linksmai ir sąmojingai 
"pavanojo" mūsų gyvenimo apraiškas. 
Šįmet neteko "vanojimo" nei man. nei 
Sodybai! Laike Užgavėnių viskas 
juokais pasakoma, juokais ir priimama.

MARGUČIU POPIETU

Sydnėjaus "Aušros" tunto broliai- 
sesės, Atvelykio sekmadienį 
(14.4.85), "Aušros" stovyklavietėje. 
Bensiey Rd., Ingleburne,ruošia nuo
taikingą margučių popiėtį, į kurį, be 
skautų-čių. kviečiamas ir visas kitas 
Sydnėjaus lietuvių jaunimas, skautų 
tėveliai, rėmėjai ir visi geros valios 
tautiečiai-tes ir jų svečiai-viešnios.

Atvykite tuoj po pamaldų, o mūsų 
virėjai parūpins karšto maisto - 
dešrelių, tušintų kopūstų, kavos ir 
pyragų... Skautų tėveliai pasirūpins. 
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kamo. mokyklos žinyno - knygos. 
Pereitais metais ši valdžia paskyrė 
mūsų mokyklai $400 įsigijimui la
biausiai trūkstamų mokslo reikmenų, 
šiais metais iš NSW valdžios prašome 
$1.000. kad išleisti jau sudarytą 
mokyklos žinyną - knygą. Tikimės, 
kad gausime. Valdžių paramai gauti 
visuomet reikalinga stipraus pasiruo
šimo ir reprezentacijos. Mūsų moky
kla yra atstovaujama NSW Ethnic 
Communities Council ir Federation of 
NSW Ethnic Schools. Mokyklos at 
stovai daug laiko praleidžia tų or 
ganizacijų veikloje.

Mokyklos žinių rinkini galvojame 
pavadinti "ŽINYNAS LIETUVIU 
SAVAITGALIO MOKYKLAI - PO 
PIETŲ KRYŽIUMI". Šioje knygoje 
mokiniams ir mokytojams, vienoje 
vietoje bus daviniai apie baltų kalbas, 
lietuvių kalbos kilmę, gramatiką, lie 
tuvių folklorą. Lietuvos augmeniją ir 
gyvūniją. Australijai tipišką augmeni
ją ir gyvūniją ir Australijos istorijos 
santrauką.

Šį didžiulį darbą, per du metus 
atliko Sydney gyvenanti rašytoja ir 
žurnalistė Agnė Lukšytė-Meiliūnienė. 
Žinynas šiuo metu yra ruošiamas 
spaudai.

Vytenis Šliogeris

Džiugu buvo pabuvoti sydnėjiškių 
tarpe, būti maloniai pasveikintai ir 
priimtai, ir. kukliosios Blžienės, apdo
vanotai gėlėmis.

Sydney būdama pas dukros Antoi
nette šeimą, aplankiau savo numylėtą 
Sodybą. Nuvykau kartu su iš JAV 
atvykusiomis K. Pažerniukiene ir 
dukra, kurioms Lietuvių moterų 
federacijos klubas Amerikoje teko 
mendavo būtinai aplankyti Sydney 
Lietuvių sodybą.

Sodyba buvo kaip visuomet graži ir 
tvarkinga ir jų reakcija "niekad 
nemanėm rasti tokią gražią sodybą" 
manęs nė kiek nenustebino. Sužinojau, 
kad VLIKO vicepirm. V. Jokūbaitis su 
žmona taip pat sodyboje lankėsi ir 
išsivežė malonius įspūdžius.

Sydney lietuviai turėtų padėti 
daugiau pastangų savo užjūrio svečius 
nuvežti į Sodybą!

Baigiantis viešnagei, atsiveikinau 
su savo mielais sodybieCiais. su 
numylėtu Sydney miestu, kur tiek 
daug pergyventa ir grįžau Adelaidėn. 
prie sūnaus Roberto su šeima ir prie 
per kelias savaites susikaupusių 
laiškų, kurių viename, gautame iš 
JAV, rašoma: "Buvome sužavėtos 
Jūsų sodyba. Čia atsirastų daug 
pensininkų, kurie norėtų joje gyventi, 
jei tik priimtumėte!"

O.Baužienė

kad niekas nemirtų troškuliu!..
Popiečio programoje: margučių 

premijavimas, ritenimas, bei įvairiausi 
žaidimai jauniems (ir ne taip jau
niems), loterijos. Praves vyresnieji 
broliai-sesės.

Atvykite visi ir visos ir atsivežkite 
margučius!

"AUŠROS" TUNTAS

SYDNEJAUS LIETUVIU
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN ITEL. 708-14141 
. Sekmadieni, balandžio 7, Velykų pirmą dieną,

KLUBAS RENGIA

VELYKINĮ PASIŠOKIMĄ

- Gros gera kapela (ėjimas $3 Pradžia 7.30 vai.

>
> Gegužės 4 d., šeštadieni, 8 v. vakaro visi kviečiami į klubo rengiamą

METINĮ BALIŲ 
► 
>
> Bus karšta vakarienė, šampanas
> gera programa, patarnavimas prie stalų, šokiai iki 1 v. nakties. 
>
’ Apsirengimas - vakarinis

, (ėjimas $20 asmeniui.

SYDNEY LIETUVIU 
N AMUOSE

PASKOLŲ VAJUS

Po $100 Jonas Normantas ir 
Eugenija Marusevičienė.

Neimdami nuošimčių:
$750 p. M. iš Sydney
$300 p. N.N. iš Sydney
Po $500 Vytenis Šliogeris ir A. 

Ceičys.
Visiems aukotojams ir skolininkams 

nuoširdžiai dėkojame.
Primename jau pasižadėjusiems, 

kad jie nedelsiant (mokėtų pinigus 
klubui.

Kreipiamės taip pat į dar neprisidė- 
jusius prie klubo vajaus. Prisidėkite ir 
savo įnašu pagreitinkite užbaigimą 
klubo paskolų vajaus.

V. Bukevičius. sekr.

STO V YKL A
SKAUTU SAVAITGALIO 

STOVYKLA

Bainadžlo 12-14 d.d., D.L.K. 
GEDIMINO SKAUTU DRAUGOVĖ 
ruošia savaitgalio stovyklą jaunesnie
siems tunto nariams berniukams, 
Ingleburne.

Norintieji stovyklauti skubiai 
skambina draugininkui s.v. Petrui 
Kapočiui (tel.: 72 9749) arba s.v. 
Tomui Jablonskiui (tel.: 709 4031).

( stovyklą priimami ir ne skautai, su 
sąlyga, kad jie paklus skautiškos 
stovyklos drausmės.

Žiema artėja - paskubėkite stovy
klauti!

D.L.K. GEDIMINO SKAUTU 
DRAUGOVĖ
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L O TE RIJA

EVOS KUBBOS PAVEIKSLO 
LOTERIJA

Pirkime loterijos bilietus. Kaina t 
$1.00.

II-a premija Cannon snappy Cann- : 
ra. III—ia premija Magnum šampa 
bonka. <

LOTERIJA BUS TRAUKIAMI 
GEGUŽES 4, LIETUVIU NAMt i 
METINIO BALIAUS PROGA.

Bilietai gaunami pas apylinkei 
valdybos narius, klubo direktorė 
klube ir pas pagelbininkus.

Pirkdami - pagelbėsime klubui, j

SYDNEY LIETUVIU BIBLIOTEi

Vasario 16 gimnazijai, per klu 1 
biblioteką V. Narušienė paauk 
$250.00.
Nuoširdus ačiū.

Bibliotekos vedėjas

4TURIT CITRINŲ?
Bankstown lietuvių klubo 

reikia citrinų. Jei turit atliel 
atvežkit!

Redakcija rašinius taiso ir skelbii 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš 
šiai negražinami ir nesaugomi. No 
tintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu 
Už skelbimų turinį redakcija neal 
sako.

Printed by Rotor LU*
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