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TEGYVUOJA ESTIJA!
Estija, šiauriausia ir mažiausia 

Pabalvijo valstybė, šiais metais 
švenčia savo valstybės sukūrimo 
šešiasdešimt septintas metines.

Prieš 1918 metus estai savo vals
tybės niekuomet neturėjo. XIII 
šimtmetyje pavergti vokiečių domi
nuojamo Teutonų ordeno, vėliau 
buvo valdomi švedų ir rusų, kol, pa
sėkoje I-jo Didžiojo karo, 1918 m. 
vasario 24 d. jie pasiskelbė esą ne
priklausomi.

Estų tautos padėtis carinėje Ru
sijoje skyrėsi nuo lietuvių. Jiems 
niekad nebuvo draudžiama spauda. 
Nors didieji žemvaldžiai buvo vo
kiečiai, miestai dominuojami vokiš
kos kultūros, pabaigoje XIX šimt
mečio tautinis estų atgimimas kles
tėjo.

Prieš I-jį Didįjį karą estai turėjo 
daug savos, tautiškai susipratusios 
inteligentijos. Karo metu jie iš rusų 
išsireikalavo suformavimo tautinių 
estų dalinių, kurie, karui pasibaigus, 
ne tik sugebėjo atsispirti išoriniams 
savo priešams, bet pagelbėjo ir lat
viams atkovoti jų nepriklausomybę.

Su anksčiau prasidėjusiu tautiniu 
atgimimu, kilo ir Estijos ekonominis 
būvis, tarp karų dar daugiau pakel
tas.

Aleksis Rannit
Šįmet sausio 5 dieną mirė estas 

meno istorikas prof. Aleksis Rannit.
Jo gyvenimas buvo glaudžiai su

sijęs su lietuvių meno ir literatūros 
pasauliu. Vedęs operos solistę Gra

II-jo karo pradžioje Estija susi
laukė to paties likimo, kaip ir Lietu
va su Latvija. 1940 metais ji buvo 
jėga inkorporuota į Sovietų Sąjun
gą. - -

Netoli didelio rusiško miesto (Le
ningrad) esanti neskaitlinga estų 
tauta (mažiau milijono) vienok pa
jėgė atsispirti atviriems ir pusiau 
atviriems rusinimo mėginimams. 
Šiuo laiku estai sudaro apie 63% vi
sų Estijos gyventojų, šiek tiek dau
giau, negu latviai, kurie sudaro tik 
53% Latvijos gyventojų.

Pasipriešinimas sovietinei siste
mai paskutiniu laiku pasireiškė pa
bėgimu kelių aukštas vietas komu
nistiniame režime užėmusių estų. 
Tai rodo, kad Maskva negali pasiti
kėti nė savo pačios pastatytais va
dais.

Su lietuvių tauta estai visuomet 
palaikė artimus ryšius. Prieš įku
riant Lietuvos universitetą, daug 
lietuvių studijavo Tartu universite
te. Jų užmegsti asmeniniai ryšiai 
tęsėsi ir pasibaigus studijoms, kai 
buvę mokslo draugai užėmė vado
vaujančias vietas savo kraštuose.

šešiasdešimt spetintųjų nepri
klausomybės paskelbimo metinių 
proga, estų tautai linkime sėkmės 
kovoje už laisvę.

TEGYVUOJA ESTIJA!

žiną Matulaitytę, jis gyveno Lietu
voje, dirbo vertėju Valstybės teat
re, bendradarbiavo Lietuvos Aide, 
Lietuvos Žiniose, Vaire, Židinyje ir 
Naujojoje Romuvoje.

Estų spaudai jis paruošė apie 200 
straipsnių apie Lietuvą, vertė lietu
vių dramaturgų veikalus į estų kal
bą ir rūpinosi jų pastatymu.

Po karo, Vokietijoje, glaudžiai 
bendradarbiavo su poetais Antanu 
Rimydžiu, Juozu Kruminu, rašyto
jais Nele Mazalaite, Fabijonu Neve- 
ravičium ir kitais.

Išvažiavęs į Amerikąmagistro 
laipsniui gauti parašė disertaciją 
apie M.K. Čiurlionį.

Stipriai reiškėsi estų kultūrinia
me gyvenime ir tarptautinėje meno 
istorijos ir kritikos srityje.

SVEIKI, ATVYKĘ!
Nuoširdžiai sveikiname Jus, J.E. vysk. Povilai Baltoki, atsilankius pas 

mus, Australijon.
Tegul Jūsų viešėjimas šiame žemyne būna Jums malonus, o mums visiems, 

Australijos lietuviams, išganingas, raminantis ir jungiantis.

ALB Krašto valdyba

J.E. vysk. Paulius Baltakis

KRINTA DOLERIS
Australijos doleris vasario 19 d. 

New York biržose buvo vertinamas 
68,5 amerikoniškų centų. Prieš me
tus laiko jis buvo vertas 96 ameri
koniškus centus.

Didelis Australijos pinigų vertės 
kritimas aiškinamas stipriu JAV 
doleriu, perteklių pinigų trumpalai
kėj valiutos rinkoj, dėl valstybės 
tarnautojų streiko (nesurenkami ir 
valstybei neperduodami mokesčiai) 
ir pervertinimu Australijos dolerio.

Pirmosios dvi priežastys yra lai
kinos ir praeinančios, bet trečioji, 
pervertinimas Australijos dolerio, 
yra daug gilesnė, svarbesnė ir sun
kiau išsprendžiama problema.

Kai kurie ekonomistai aiškina, 
kad nuo 1974 metų Australijos dole
ris buvo palaikomas savo lygyje 
milžiniškomis paskolomis, užtrau
kiamomis užsienyje federalinės ir 
valstijų vyriausybės ir įvairių pu
siau valstybinių organizacijų, kaip 
elektros energijos gamintojai, vie
šojo transporto organai ir t.t.

Šie ekonomistai sako, kad Aus
tralijos importas nuo 1974 metų visą 
laiką perviršijo eksportą, skirtumą 
padengiant paskolomis. Atsieit, 
australai savo gyvenimo lygį palaikė 
ne darbu, bet skolindamiesi iš kitų.

Bet paskolas reikia atmokėti. 
Nors užsienio paskolų nuošimčiai 
nesikeičia, jos turi būti atmokėtos 
amerikietiškais doleriais. Tad dabar 
reikės daugiau australiškų dolerių 
toms skoloms atmokėti.

Pakils kainos visų importuotų 
prekių. Kainų pakilimas reikš aukš
tesnę infliaciją.

Bus lengviau eksportuoti austra
liškas prekes. Dėl žemo dolerio, 
australiškos eksportuojamos prekės 
atpigs. Australija eksportuoja mi
neralines žaliavas ir žemės ūkio 
produktus.

Nors Australija turi savo naftą, 
jos kaina, valdžios nutarimu, yra 
surišta su OPEC nustatyta kaina. 
Krintant australiškam doleriui, aus
tralų mokama kaina už benziną kyla, 
kai tuo tarpu visame pasaulyje 
krinta.

Sveikina
SVEIKINA SEKR. G.P. SHULTZ

Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo šešiasdešimt septintųjų metinių 
proga. JAV valst. sekr. George P. 
Shultz. Lietuvos atstovybės Vašing
tone Charge d’Affaires Stasiui Rač
kiui atsiuntė sveikinimą ir užtikrino, 
kad JAV ir toliau nepripažins Lietu
vos. Latvijos ir Estijos inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą. JAV laikosi 
principo, kad Pabaltijo kraštų žmonės 
turi teisę patys, be išorinių pakų ar 
spaudimų, nuspręsti savo valstybine 
ateitį.

Sekr. George P. Shultz pažymėjo, 
kad. paskelbdamas Pavergtų tautų 
savaitę, prez. Reagan pareiškė, kad 
JAV ir jų žmonės semias; "stiprybės iš 
milijonų laisvės kovotojų veiksmų, 
komunistų okupuotose šaiyse. kaip 
pasirašymas peticijų, reikalaujančių 
religinės laisvės Lietuvoje...”
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Baranauskas
A. BARANAUSKAS IR LIETUVIŲ 

KALBOS MOKSLAS

Nuo XIX a. pradžios lietuvių kal
ba ėmė domėtis lyginamosios indo
europiečių kalbotyros specialistai. Iš 
pradžių ją intensyviai tyrinėjo tik 
užsienio kalbininkai. Pašoje Lietu
voje niekas nesirūpino, nes mūsų 
šviesuomenė tada bemaž visa buvo 
sulenkėjusi. A. Baranauskas — vie
nas iš pirmųjų lietuvių kalbos tyri
nėtojų Lietuvoje.

Lietuvių kalbos mokslu jis susi
domėjo anksti, dar mokydamasis 
Varniuose. Lenkiškai parašė studiją 
"Apie žemaičių ir lietuvių liaudies 
kalbą”, kuri, deja, nebuvo išspaus
dinta. Studijuojantį Peterburge 
(dab. Leningrade) Baranauską do
mėtis kalbotyros dalykais paakino 
prof. A. Šifneris, per kurį vėliau Ba
ranauskas suėjo į kontaktą su gar
siuoju lietuvių kalbos tyrinėtoju A. 
Šleicheriu. Lemiamą reikšmę tapti 
kalbininku turėjo toji aplinkybė, kad 
Baranauskui teko pirmajam dėstyti 
lietuvių kalbą Kauno kunigų 
seminarijoje. Nesant jokio vadovėlio 
ir nusistovėjusios pačios lietuvių 
bendrinės kalbos, Baranauskui teko 
maždaug nuo 1870 m. užsiimti tiek 
vieno, tiek ir kitos kūrimu. Tai pa
daryti buvo įmanoma tik gerai išty
rus lietuvių kalbos tarmes ir senuo
sius raštus. Baranauskas visas pa
skęsta tose studijose, kurios užsitę
sė net apie 25 metus.

Kaip didelis lietuvių kalbos, ypač 
jos tarmių, žinovas, Baranauskas 
greit atkreipė į save dėmesį žymių 
ano meto Rusijos ir užsienio lingvis
tų. Be minėtų A. Šifnerio ir A. Šlei
cherio, jis susirašinėjo su Rusijos 
mokslo įstaigose tada dirbusiais 
kalbininkais J. Boduenu de Kurtenė, 
P. Aleksandrovu, J. Grotu, J. Kuz- 
necovu, N. Sokolovu, I. Sreznevs- 
kiu, su vokiečiais K. Brugmanu, H. 
Vėberiu, su čeku L. Gaitleriu, lenku 
J. Korlovičium, lietuviais F. Kuršai
čiu, A. Kašarausku, vėliau J. Jab
lonskiu, E. Volteriu ir kt. Labiausiai 
Baranauskas nusipelnė mūsų 
dialektologijai. Neperdedant galima

- kalbininkas
tvirtinti, kad jis padėjo šiai lituanis
tikos disciplinai pagrindus, buvo 
vienas iš svarbiausių jos kūrėjų. Ba
ranausko sudaryta lietuvių kalbos 
tarmių klasifikacija, apskritai tei
singai atspindi svarbiausius izofanų 
išsidėstymo pluoštus. Šio straipsnio 
autoriaus kartu su dr. A. Girdeniu 
1964 m. sudarytas naujasis lietuvių 
kalbos tarmių skirstymas iš esmės 
laikytinas pagerintu Baranausko 
klasifikacijos variantu. Didelę 
reikšmę lituanistikai turėjo Bara
nausko sukaupti iš buv. Kauno gu
bernijos tarminiai tekstai, 1920-1922 
m. išleisti vokiečių kalbininko F. 
Špechto, tapę net per pusę šimtme
čio (iki 1970 m.) užsienio lituanis
tams svarbiausiu lietuvių dialekto
logijos šaltiniu, kuriuo labai plačiai 
buvo naudojamasi. Ypač dideli Ba
ranausko nuopelnai tyrinėjant rytų 
aukštaičių tarmę. Jis net savo poe
zijos šedevrą "Anykščių šilelį" 1882 
m. išleido Vokietijoje kartu su H. 
Vėberiu kaip rytų aukštaičių tarmi
nį tekstą, aprūpintą išsamiais kalbi
niais komentarais. Baranauskas tei
singai suvokė tarmių kilmę, jų rai
dos priklausymą nuo tautos istori
jos.

Iš paties Baranausko paskelbtų 
lingvistikos darbų svarbiausias yra 
studija "Apie lietuvių kalbą ir žody
ną”, išleista rusų kalba Mokslų Aka
demijos lėšomis 1898 m. Peterbur
ge. Joje rašoma apie lietuvių kalbos 
reikšmę indoeuropiečių lyginamajai 
kalbotyrai, aptariamos ano meto 
lietuvių kalbos fonetinė sistema, 
klasifikuojamos tarmės.

Baranausko kalbiniame palikime 
ypač rankraščiuose ir laiškuose, ap
tinkame daug šiaip visokių genialių 
teiginių, kurie vėliau tyrinėtojų 
buvo išrutuliuoti ir atnešė lietuvių 
kalbos mokslui naudos. Jis vienas 
pirmųjų ištyrė priegaidžių ryšį ne
kirčiuotuose ir kirčiuotuose skieme
nyse, nustatė, kad lietuvių kalboje 
vyrauja regresyvinė priebalsių asi
miliacija, kad k.g. neminkštėja prie
balsių samplaikoje ir kt.

Tačiau Baranausko kalbiniuose 
darbuose yra ir klaidingų aiškinimų. 

Pati didžiausia jo klaida — tvirtini
mas, kad lietuvių kalbos vokalizmas 
iš seno buvęs trejopo ilgumo, t.y. 
kad balsiai buvę iš prigimties trum
pi, ilgi ir pusilgiai (Baranausko ter
minu — vidutiniai). Jis neigė balsių 
pailgėjimą dėl kirčio. Tokiam aiški
nimui prielaida buvo Baranausko 
per didelis pasitikėjimas rytų aukš
taičių tarmės duomenimis ir vakarų 
aukštaičių faktų nepaisymas.

Suprantama, Baranausko trijų il
gumo "teorija” greit buvo sukriti
kuota. Jos atsisakė jau Baranausko 
mokinys K. Jaunius, dar auditorijo
je šiais klausimais ginčijęsis su savo 
mokytoju.

Įdomios Baranausko pažiūros į 
lietuvių bendrinę kalbą. Jis sudarė 
savitą jos kūrimo teoriją. Lietuvių 
kalbos tarmės viena nuo kitos labai 
skiriasi. Kiekvienam tarmės atsto
vui jo tarmė anuomet atrodė geres
nė už kitas. Kaip jas suderinti ir su
kurti bendrą visiems lietuviams 
kalbą - šis klausimas tada rūpėjo 
daugeliui išsilavinusių lietuvių. Ba
ranauskas su juo susidūrė pradėjęs 
dėstyti lietuvių kalbą Kauno kunigų 
seminarijoje. Reikėjo suderinti įvai- 
riatarmių mokinių kalbą ir įsivesti 
vieningą rašybą.

Pagal Baranauską, bendrinė kalba 
turinti remtis visomis tarmėmis, 
reikią jas derinti. Baranauskas siekė 
suvesti fonetiškai nutolusias tarmių 
formas į vieną bendrą etimologinę 
formą, jo terminu kalbant, į žodžūgį, 
iš kurio išriedėjusios atskirų tarmių 
formos. Taigi jis bendrinę kalbą 
kūrė kilminiu būdu.

Baranauskui bendrinė kalba te
buvo tik rašomoji kalba, o šnekėti, 
pagal Baranauską, kiekvienas lietu
vis turįs savo tarmę. Jo teorijoje 
nėra vietos bendrinei šnekamajai 
kalbai. Jis ir pats bandė praktikoje 
taikuti šį principą. Važinėdamas po 
parapijas, stengėsi sakyti pamoks
lus vietos tarme. Tačiau pamatęs iš 
to vien juokus išeinant, greit liovėsi.

Baranausko bendrinės kalbos kū
rimo teorija dėl painumo ir neprak- 
tiškumo nepadarė didesnės įtakos 
lietuvių dabartinės bendrinės kalbos 
susiformavimui. Paprastam valstie
čiui, mokančiam tik savo gimtąją 

tarmę, sunku būtų buvę žinoti, kurie 
jos elementai yra bendri visoms 
tarmėms, taigi turi priklausyti 
bendrinei kalbai, ir kurie - tik siau
ros tarmybės. Kur kas didesnę 
reikšmę turėjo Baranausko tvirtini
mas, jog bendrinė kalba turinti būti 
taisyklinga, gryna, jog joje vengti
nos svetimybės. Šiuo klausimu Ba
ranauskas pažiūros buvo griežtos ir 
nuoseklios. Į polonizmus jis žiūrėjo 
nepalankiai net senatvėje, kai visai 
pasidavė stipriai lenkų kultūrinei 
įtakai. Apskritai dabartinę lietuviu 
bendrinę kalbą paveikė ne tiek Ba
ranausko teorija, kiek jo raštai, pa
sižymintys dideliu žodingumu, kal
bos vaizdingumu, nuostabiais 
"Anykščių šilelio" įvaizdžiais.

Baranauskas prisidėjo ir prie lie
tuvių gramatinės terminologijos 
kūrimo. Šiandien mums visiems 
įprasti žodžiai balsis, būdvardis, 
dvibalsis, raidė, rašyba, sakinys, 
skaitvardis, taisyklė, tarmė, žody
nas yra Baranausko sudaryti. Tiesa, 
ir šioje srityje ne viskas, ką Bara
nauskas siūlė, prigijo. Daugelis jo 
sudarytų gremėzdiškų terminu 
šiandien įdomūs tik kalbos istorijos 
specialistams.

Kad ir būdamas savamokslis kal
bininkas, Baranauskas lietuvių kal
botyrai davė daug ir be abejo užims 
garbingą vietą mūsų gimtosios kal
bos tyrinėjimo istorijoje. Juk be ]° 
greičiausiai nebūtų buvę K. Jau
niaus, o be Jauniaus kažin ar būti! 
buvęs K. Būga, su kurio vardu sie
jama moderniosios lietuvių kalbotY; 
ros pradžia. Baranausko mokinyj 
Jaunius padarė stiprią įtaką J. Jaį 
lonskiui, didžiajam lietuvių dabartį- 
nės bendrinės kalbos teoretikui ir 
pradininkui. Taigi nuo Baranausko 
prasideda pagrindinės lietuvių kai- 
bos mokslo ir bendrinės kalbos kū
rimo Unijos. Net Baranausko klaidos 
mums dabar iš laiko perspektyvos 
įgyja tam tikrą prasmę, nėra visai 
bevertės. Juk per klaidas buvo ei
nama prie tiesos!

Z. Zinkevičius
L. ir M.

Lietuviškos etiketo knygos
SENIAUSI ETIKETO LEIDINIAI

Albertas Ruzgas

Plintant švietimui ir raštingumui, 
XIX amžiuje labai trūko liaudžiai 
skirtos praktinės lektūros. Šią spra
gą originaliais ir verstiniais leidi
niais bei straipsniais stengėsi kam
šyti S. Daukantas, L. Ivinskis, J. 
Tumas-Vaižgantas, P. Vileišis ir kiti 
to meto šviesuoliai. Tačiau prakti
nės literatūros pagausėjo tik XIX a. 
pabaigoje ir XX a. pradžioje, kai su
sikūrė lietuviškos spaudos leidimo 
centrai Rytų Prūsijoje, Lietuvoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Tuomet dideliais tiražais (kartais ir 
keliais leidiniais) išeidavo iš spaudos 
knygelės higienos, sveikatos apsau
gos, žemės ūkio gamybos ir kitais 
klausimais. Labai plito kalendoriai, 
kuriuose irgi dažnai vyravo praktiš
ki straipsniai. Susirūpinta buvo ir 
etiketo literatūros leidimu.

Pirmoji lietuviška etiketo knygelė 
"Pratarmės rodos prideranczio elgi- 
mos” pasirodė 1898 m. Ją parašė 
visų galų meistras J. Tumas-Vaiž
gantas. Knygelė išėjo kaip žurnalo 
"Tėvynės sargas” 1898 m. 2-ojo nu
merio priedas. Tai nedidelio forma
to, kukli (net be antraštinio lapo ir 
viršelio), teturinti vos 20 puslapių 
knygelė. Štai kaip vaižgantiškai 
skamba knygelės įžanga: "Ko žmo
gus vertas, parodo jo galva ir širdis. 
Gera galva, jautri širdis, t.y. išmin
tingumas, teisingumas, maloningu
mas yra puikiausi žmogaus privalu
mai, dėl kurių esti tarp kitų šlovėje 
ir garbėje. Vienok, kad galėtų tei-
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singai nuspręsti, reikia mokėjimo 
parodyti tuos privalumus apsiėjime 
su kitais... Tiktai artimieji nežiūri į 
paviršutinį užsilaikymą, nes ir be to 
žino, ko esi vertas... Neužmirškime, 
jog būdas elgimos šviesiųjų žmonių 
ne koksai išmislas vieno žmogaus: jį 
pagimdė šviesa, o šviesa prasto ne
gimdo. Kartu su šviesa imkime ir 
pasisavinkime šviesiųjų elgimos, 
kad narodytumėmos miške užaugu
siais, žmonių neregėjusiais”. Po to 
atskiruose skyreliuose kalbama apie 
žmogaus kūno priežiūrą ir jo higie
ną, apie drabužių parinkimą ir prie
žiūrą, apie gyvenamųjų trobesių 
priežiūrą ir tvarkymą. Toliau pata
riama, "Kaip reikia pačiam užsilai
kyti įvairiuose atsitikimuose”. Kny
gelė baigiama skyrium "Apie sėdė
jimą už stalo ir valgymą”. Šios 
knygelės fragmentas (truputį patai
sytas) pavadinimu "Kaip reikia pri- 
deracziai elgtis įvairiuose atsitiki
muose?”, buvo išspausdintas "Tė
vynės sargo” leistame "Ūkiškajame 
kalendoriuje 1900 metams”. Tas 
pats tekstas buvo pakartotas ir 
knygelėje "Įvairios rodos iš 1900 m. 
kalendoriaus” (leidimo vieta ir metai 
nenurodyti).

Antra originali knygelė, daugelį 
metų buvusi lietuvių liaudžiai elge
sio kultūros tarsi vadovėliu, išėjo 
1907 metais Kaune. Ji vadinosi "Ne
būk storžieviu, arba Dailaus apsiėji
mo mokslas”, buvo anoniminė, turė
jo 62 puslapius. Išleista ji buvo mil
žinišku tam metui 10.000 egzemp
liorių tiražu. Išspausdinta ji S. Ba
naičio spaustuvėje. V. Biržiškos pa
rengtos "Lietuvių bibliografijos” 

ketvirtame tome (K., 1939) ši kny
gelė užregistruota irgi kaip anoni
minė. Iš tikrųjų knygelės autorius 
yra Antanas Gečas (1869-1942). 
Knygelė turėjo didelį pasisekimą. Iš 
viso jos išėjo keturi leidiniai: 1907, 
1914, 1920 ir 1922 metais (trys pas
tarieji išėjo pataisyti). Autorius 
knygelėje moko skaitytojus visų 
pirma elementariausių dalykų: tai
syklingai eiti, stovėti, sėdėti, pado
riai apsirengti. Skyriuje ’’Kalba” 
patariama, kaip reikia gražiai, tai
syklingai kalbėti, pasisakoma prieš 
kalbos užteršimą barbarizmais 
(’’Reikia kiekvienam atminti, kad 
maišant tuos nereikalingus žodžius, 
kalbos nei kiek negražiname; kuo 
gražiausia bus kalba, kad išmesime, 
nevartosime tų barbarizmų, t.y. ne
reikalingų svetimos kalbos žodžių: 
p. 24), siūlomi vietoj jų lietuviški 
atitikmenys. Tolesniuose skyriuose 
nurodoma, kaip kultūringai pasi
sveikinti, kaip tvarkytis namuose, 
kaip elgtis prie stalo, kaip valgyti. 
Skyriuose "Krikštynos", "Vestuvės, 
"Pakasynos” supažindinama su šei
mos švenčių etiketu, smerkiamas 
girtavimas.

Vėliau buvo išleista daugiau eti
keto knygų: A. Staniukyno "Man
dagumas” (Čikaga, 1919), Ščensno- 
levičius J. "Padorumas ir mandagu
mas” (Alytus, 1922?), S. Zarecko 
"Būk mandagus!” (K., 1925; para
šas: S. Davainis), A. Blažio sukom
piliuota knygelė "Mandagumas” (K., 
1926), V. Kamantausko "Praktiškas 
etiketo vadovėlis” (K., 1935; pasira
šyta kriptonimu V.K.) ir kitos. Pasi
rodė ir verstinių knygų: A. Živo- 
tovskio "Mokėjimas gražiai elgtis” 
(K., metai nenurodyti), J. Talmanto 
laisvai versta kišeninio formato 

knygelė "Gražaus elgimosi pagrin
dai mokyklinei jaunuomenei” (K., 
1937; autorius nenurodytas). Tačiau 
dominavo savų autorių, originalios 
etiketo knygos.

Pirmieji lietuviški etiketo leidiniai 
buvo labai svarbūs - jie kėlė žmonių 
bendravimo kultūrą.

DREZDENAS

Vasario 13 d. suėjo 40 metų nuo 
dienos, kada padegamomis bombo
mis buvo uždegtas ir sunaikintas 
Drezdenas.

Tuo laiku buvo galvota, kad baro
ko stiliaus viduramžiais statytas 
miestas, su daugeliu muziejų ir isto
rinių pastatų, yra atviras (nebom
barduojamas) miestas, nes jame ne
buvo karinių taikinių.

Šalia 650.000 nuolatinių gyvento
jų, jame dar buvo 500.000 pabėgėlių, 
jų tarpe daug lietuvių.

galvojama, kad laike lėktuvų ant
puolio ir po to siaučiusioje ugnyje 
žuvo 135.000 žmonių, be abejonės jų 
tarpe buvo lietuvių.

Drezdene žuvo daugiau žmonių, 
negu numetus atominę bombą Hi- 
rošimoje.

KUBA TARIASI SU JAV

Gruodžio mėn. JAV ir Kuba susi
tarė, kad iš Kubos į JAV kiekvienais 
metais galės emigruoti 20.000 žmo
nių. Kuba sutiko priimti 2800 JAV 
nepageidajamų kubiečių.

Pasikalbėjime su The Washington 
Post, Kubos vadas dr. Castro pa
reiškė viltį, kad šis susitarimas gali 
būti pradžia tolimesniems pasitari
mams įvairiais abi šalis liečiančiais 
klausimais.
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GYVASTINGOS LIETUVIŲ DIENOS
Lietuvių dienos yra visų Austra

lijos lietuvių laukiamos ir gausiai 
lankomos. Nors dėl paskutiniųjų 
buvo spektikų, abejojančių ar tokia 
lietuviais negausi apylinkė, kaip 
Canberra, pajėgs jas suorganizuoti. 
Aš neabejojau, bet vistik širdyje 
ruseno neramumas. Juk tai svar
biausias mūsų parengimas, tai lietu
viškoji manifestacija.

Į Canberra atvykau gruodžio 25 
d., pavakaryje. Pirmas miesto įspū
dis malonus. Nelengva yra vaizdžiai 
papasakoti kaip atrodo Australijos 
sostinė. Žvelgiau į didingus pasta
tus, šiek tiek nuobodokus, įsisprau- 
džiusius tarp didelių medžių. Aukš
tas bokštas ant "Juodo kalno”, plati 
pagrindinė gatvė, du tiltai ir fonta
nas ežere, spjaunantis čiurkšles 
vandens į debesuotą dangų. Vėsus 
oras ir medžių žaluma veikė gaivi
nančiai, nes išvykdami palikome 
saulės nudegintus rudus laukus ir 
karštį.

Apsistojome dviaukščių butų 
komplekse, kur jau girdėjosi lietu
viški pokalbiai ir juokas. Butas ne
didelis, apstatytas gerokai padėvė
tais baldais ir virtuvės rakandais. 
Bet kaina neaukšta, o patogumų ne
gi ieškosi atvykęs į didžiausi Aus
tralijos lietuvių susibūrimą?

Atvykę nors ir pavėluotai,tikėjo
mės pavalgyti kalėdinius pietus, bet 
visi restoranai ir valgyklos buvo už
darytos. Vykome į Australų-lietuvių 
klufe^. —“ ' -ona mus
sutiko vyriausias Lietuvių dienų 
gaspadorius Viktoras Martišius. 
Atrodė kiek nuvargęs, nes jau nuo 
pat ryto vaikomas visokių reikalų. 
Rūpinosi melbourniškių atvykimu, 
nes girdėjo, kad sugriuvo jų auto
busas, o atvykęs kitas irgi sunega
lavo. Melbourniškiai tik paryčiais 
pasiekė Canberra

Sutinkame ir pažįstamą Lucie 
kuri kaip vijurkas zuja po plačias 
klubo patalpas. Pasiskundėme, kad 
išalkę, nes tikėjomės restorane už
kąsti. Lucie po minutės grįžta su 
klubo vedėju, kuris mus nusiveda 
prie didžiulio valgiais apkrauto sta
lo. Taigi, canberriškių nuoširdumas 
pasigėrėtinas! Pasisotinę apžvelgė
me klubo patalpas. Pagrindinėje sa
lėje didžiulis baras ir eilės blykčio
jančių dėžių su rankenomis šonuose. 
Tautiečiai atvykę iš vakarinių vals
tijų, kuriose tokie žaidimai drau
džiami, mėgino laimę šerdami poke
rio mašinas monetomis, kurios, pri- 
sivalgiusios, retkarčiais su didžiuliu 
triukšmu išberdavo krūvą monetų. 
Pabandžiau laimę ir aš. Paveiksliu
kai sukosi ir vis kitokį sustoja eilėje. 
Taip be sėkmės grįžau į butą.

Gruodžio 26 d. rytas gražus ir 
saulėtas. Šį rytą galima ilgėliau pa
miegoti, nes tiktai 1.00 vai. įvyksta 
Lietuvių dienų atidarymo pamaldos. 
Jos vyko St. Christopher’s katedro
je. Jau iš anksto į katedrą plaukė 
būriai tautiečių ir netrukus ji prisi
pildė lietuviais.

Pamaldos prasidėjo laiku. Ilga 
procesija; organizacijų vėliavos, jų 
palydovai, Australijos lietuvių ku
nigai ir pronuncijus arkivyskupas 
Luigi Barbarito. Pamaldos įspūdin
gos, tik gal trūko koordinacijos. Ar
kivyskupas savo žodyje pasidžiaugė 
lietuvių religingumu. Ragino melstis 
už persekiojamus tikinčiuosius Lie
tuvoje. Mons. P. Butkus irgi savo 
žodyje gražiai suderino lietuvių re
liginius ir tautinius jausmus. Ilgi 
katedros suolai buvo užpildyti tau
tiečiais iš įvairių vietovių. Pamaldos 
vyko anglų kalboje, todėl atsakymų 
į arkivyskupo Mišių maldas beveik 
nesigirdėjo. Man prisiminė Lietuvių 
dienų pamaldos Adelaidėje, kur 
kleb. A. Spurgis specialiai išspaus
dino mišių knygeles anglų kalba ir 
visi susirinkę gražiai atsakinėjo į 
arkivyskupo J. Gleeson maldas.

Pasigedau dviejų lietuvių kunigų, 
kurie dalyvaudavo Lietuvių dienų 
pamaldose: kun. dr. P. Bačinsko ir J. 

Petrausko. Matyt, reikalai sulaikė. 
Po pamaldų prieš altorių keturios 
baltai apsirengusios vaidilutės su
šoko religinį plastikos šokį. Gražu, 
įspūdinga ir neįprasta. Šokį paruošė 
M. Cox.

Katedroje matėsi daug pažįstamų 
veidų, kurie dalyvauja kiekvienose 
Lietuvių dienose. Daugumos jų gal
vos jau baltos ir veiduose raukšlės. 
Daug mūsų veteranų , sukūrusių 
Bendruomenę, jau iškeliavo amži
nybėn. Įdomu ar jie galvojo, kad po 
tiekos metų į Lietuvių dienas su
plauks toks gausus būrys lietuvių. 
Tai parodo, kad jų įdėtas darbas ir 
pastangos neveltui. Stebėtinai daug 
suvažiavo mūsų jaunimo. Malonu 
širdyje, kad jaunimas nepaliko mū

sų. Juk ir Canberroje Lietuvių die
nas suruošė jei ne jaunesnioji, tai 
bent vidurinioji karta, dėl kurios 
mes baiminomės, net nurašėme į 
nuostolius.

Prieš porą metų Viktoras Mar
tišius lankėsi Adelaidėje ir vienų 
pietų metu išsikalbėjome apie gali
mybes suruošti Lietuvių dienas 
Canberroje. Jei tada jo kalboje gir
dėjosi mažos abejonės pustoniai, tai 
šiandien džiaugiausi, kad ALB Ta
rybos suvažiavimas 1982 m. Mel
bourne pakvietė Canberros apylinkę 
suruošti Lietuvių dienas. Jo talki
ninkai: Audronė ir Juras Kovalskiai, 
J. Andruška, A. Brūzga ir kt.

Po pamaldų tautiečiai būreliais il
gai šnekučiavo, nes su iš toliau gy
venančiais pasimatome tiktai per 
Lietuvių dienas. Sutikau ir aš mielą 
prietelių A. Balsį, kuris metų naštos 
nepažįsta ir vis su ta pačia, jauna, 
šypsena veide; dr. A. Mauragį, vie
ną iš veteranų, kuris nepalinksta ir 
aktyviai darbuojasi Sydnejuje ir 
dalyvauja visose Lietuvių dienose.

Lietuvių dienų atidarymas vyko 
Canberros teatre, kurio teko gero
kai paieškoti. Mūsų butas buvo ne
toli statomų naujų parlamento rū
mų, kurie pajuosti keliais kelių ra
tais, su rodyklėmis į visas puses. 
Pakliuvai į vieną ratą ir sukis lyg 
karuselėje. Taigi, kaip sakė vienas 
adelaidiškis, paklysti negali, bet ir iš 
rato išvažiuoti nelengva. Taip ir 
man, pervažiavus vieną tiltą, teko 
grįžti atgal per kitą ir vėlei ratu ap
linkui parlamento rūmus. Nežinau, 
kaip parlamentarai juos suranda? 
Staiga dukra parodė ranka:

—Tėti, nagi, va čia tas teatras, 
kurio mes ieškome.

Teatro fasade, skirtoje vykstan
čių parengimų reklamai, buvo di
džiulis užrašas: ’’Australian — 
Lithuanian Festival”.

Kaip jau įprasta, atidarymo iškil
mės nebuvo ilgos: invokacija, PLB ir 
ALB valdybų pirmininkų žodis ir 
abiejų partijų, liberalų ir darbiečių 
atstovų politinės kalbos. Tautiniai 
šokiai ir gražiai nuskambėjusi Mel
bourne Dainos sambūrio atlikta 
kantata ’’Tremtinys’. Kompozito
rius, buvęs adelaidiškis, muzikas 
Vaclovas Šimkus. Valio Vaclovui, 
nes kantata atidarymo iškilmėms 
labai tinkama ir majestotiška. Žino
ma, nemažas nuopelnas tenka ir 
Melbourne chorui ir jo vadovei D.

Levickienei bei abiem solistams: V. 
Bruožytei ir V. Zdaniui.

Šiek tiek banalumo įnešė žvaku
tės tamsioje scenoje. Reikėjo ko 
nors meniškesnio ir originalesnio.

Pirmos dienos vakaras buvo skir
tas susipažinimui. Nors spaudoje 
buvo siūloma tą vakarą skirti litera
tūros ar teatro spektakliui, rengėjai 
vistik pasiliko prie savo numatytos 
programos - susipažinimo geguži
nės.

Pasigedau literatūros vakaro ir 
teatro spektaklio. Juk tai mūsų kal
bos meninė manifestacija, kurioje 
lietuviškas žodis pasireiškia pilnuti
niame grožyje. ALB Kultūros tary
ba, kurios Krašto valdybos nebe
randa reikalo sudaryti, statute yra 

įrašyti šie pagrindiniai parengimai: 
teatro spektaklis, literatūros vaka
ras, tautinių šokių koncertas, dainų 
šventė. Jaunimo vakaras atsirado, 
berods, tiktai 1970 m. žinoma, Lie
tuvių dienų programą tenka suda
ryti pagal vietos sąlygas. Yra gražu, 
kad šiandien jaunimas užpildo du 
trečdalius Lietuvių dienų progra
mos.

Susipažinimo gegužinė vyko 
Weston Parke. Jon sugužėjo gražus 
būrys lietuvių. Būreliais pasklido 
parke. Visos gegužinės gėrybės, 
valgiai ir gėrimai buvo parduodami, 
gana vėlokai, berods, apie 12 vai. 
nakties užkurtas laužas prie kurio 
susispietė visi gegužinės dalyviai. 
Gegužinėje susipažinti reikėjo savo 
paties iniciatyva. Teko ir man susi
tikti ’’Mūsų Pastogės” redaktorių 
Joną Mašanauską. Pasikeitėme ke
liais sakiniais ir vėlei tamsoje išsi
skyrėme. Abejoju ar šis vakaras at
liko jam skirtą funkciją? O juk pa
kankamai buvo suplaukę lietuvių 
Canberron, taip kad teatro spektak
liui ar literatūros vakarui žiūrovų 
nebūtų pristigę.

Bendras šokis, XIII Lietuvių dienos, Canberra, 1984
Gruodžio 27 d. National Sports 

Centre įvyko Sporto šventės atida
rymas. Sporto šventėje dalyvavo 
šeši lietuvių sporto klubai..Į aikštę, 
gražiomis uniformomis vilki, įžygia
vo mūsų sportininkai. Atidarymo 
kalbos, priesaika ir keletas tautinių 
šokių, po kurių prasidėjo krepšinio

varžybos. Patalpos labai geros ir di
delės.

iš sporto salės teko skubėti į ALB 
Tarybos suvažiavimą, kuris vyko 
netoli klubo esančios mokyklos pa
talpose.

ALB Tarybos nariai, buvo suso
dinti prie stalų pagal vietoves. Šio
kia, tokia naujovė ir patogumas. Su
sirinko apie 70 ALB Tarybos narių.

ALB Tarybos suvažiavimo sėk
mingumas priklauso nuo prezidiumo 
ir suvažiavusių pasiruošimo bei 
svarstomų reikalų pažinimo ir su
pratimo. Vyresniosios kartos, kuri 
sukūrė ALB, nedaug beliko mūsų 
tarpe. Matėsi melbourniškis Jonas 
Meiliūnas, sydnejiškiai Bronius Sta- 
šionis ir Aleksandras Mauragis, ku
ris turbūt nepraleido nei vieno tary
bos suvažiavimo. Kiek man teko 
dalyvauti suvažiavimuose, dabarti
niuose trūksta asmenų pilnai su
prantančių Bendruomenės paskirtį, 
struktūrą ir uždavinius. Todėl ne
nuostabu, kad įvairiose diskusijose 
ir pokalbiuose dalyvauja tik labai 
maža dalis suvažiavusiųjų.

Malonu buvo matyti mūsų mažų 
seniūnijų atstovus. Salės seniūnijai, 
jau nuo neatmenamų laikų vado
vauja energinga E. Eskirtienė. Ji 
visuomet randa taiklų žodį diskusi
jose. Pasigedome Latrobės Slėnio 
seniūnės V. Koženiauskienės. Ma
tyt, reikalams susiklosčius negalėjo 
atvykti. Nesimatė ir tolimojo 
Pertho lietuvių. Tolimas kelias, ilga 
ir brangi kelionė dažnai būna sun
kiai įveikiamos.

Sulaukėme svečių ir iš JAV bei 
Kanados: PLB v-bos pirm. V. Ka- 
manto, vicepirm. R. Dirvonio, PLB 
Garbės teismo pirm. dr. P. Kisie
liaus, PLJS v-bos pirm. G. Grušo, 
VLIKO vicepirm. V. Jokūbaičio, 
Tautos Fondo pirm. J. Giedraičio, 
Kanados Bendruomenės atstovo J. 
Daliaus ir kt. Ypatingai buvo malo
nu dalintis mintimis su V. Kamantų 
ir dr. P. Kisieliumi, kurie bendruo
menės veikloje dirba jau daug metų. 
VLIKO ir Tautos Fondo vadovai 
savo pranešimuose akcentavo pir
mumą politinėje veikloje, kartais 
pateikdami minčių, kurios suvažia
vimo dalyvių buvo su tam tikru re
zervu išklausytos. Australijos lietu
viai yra draugiški ir vaišingi, taip ir 
Canberroje visus priėmėme su atla
potomis širdimis. Mūsų vadovai 
kartais nesusigaudo lietuviškos 
’’politikos" reikaluose ir padaro kur- 
jozų; taip ir šį sykį kažkokios ’’tai
kos” vardan sukvietė svečius be jo
kios nuovokos.

Kiekviena Krašto v-ba apie savo 
veiklą praneša ALB Tarybos suva
žiavimo dalyviams. Prieš keletą me
tų buvo pasiūlyta, kad Krašto v-bos

Iš "Jaužinių” 
veiklos pranešimai būtų išsiuntinėti 
bent mėnesį prieš suvažiavimą vi
siems ALB Tarybos nariams, kad jie 
galėtų iš anksto susipažinti su pra
nešimais ir paruoštų, jei tokių atsi
rastų, klausimus valdybai. Tokie 
pranešimai buvo išsiuntinėti.

Bus daugiau
Mūsų Pastogė Nr. 8,1985.2.25, psl. 3
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Adelaidinės pabiros

Siunčiu geriausius sveikinimus 
visiems MP skaitytojams ir Jums iš 
nuostabiai ątvėsusios Floridos.

Sunku įsivaizduoti, kad praėjusiai 
savaitę čia temperatūra nukrito iki 
-10°C ir laikėsi keletą naktų, kas iš 
pagrindų pakeitė Floridos veidą. 
Gražiai iki šiol žaliavusi augmenija, 
žydėjusios gėlės, citrininių vaisme
džių laukai nušalo ir padaryta mili
joniniai nuostoliai citrininių vaisių ir 
daržovių augintojams.

Kalėdų ir Naujųjų metų laikotar
pyje buvo nepaprastai gražus, šiltas 
oras. Temperatūra siekė iki +25°C 
šilimos. Atlanto vandenyne maudėsi 
tūkstančiai žmonių. Buvo tikimasi, 
kad ši žiema nebus šalta.

Nežiūrint visų nemalonumų žie
mos metu, lietuviškas gyvenimas 
visur sparčiai rieda pirmyn. Šian
dieną noriu pasidalinti mintimis apie 
Lietuvių fondą, paprastai vadinamą 
milijoniniu Lietuvių fondu.

Kai šį fondą prieš maždaug ketvir
tį šimtmečio organizavo jauni entu
ziastai, vadovaujami daktaro 
Antano Razmos, daugelis netikėjo, 
kad bus galima surinkti vieną mili
joną dolerių.

Bet ano meto entuziastai nenusi
leido ir savo tikslo neatsisakė. Dar
bas buvo pradėtas ir pagaliau buvo 
pasiektas vienas milijonas. Iškeltas 
pergalės ir laimėjimų vainikas. Fon
do ’’valdžia” kiek atsikvėpus, pasi
džiaugus pirmu laimėjimu, metė 
antrą šūkį: ’’sutelkime antrąjį mili
joną!”

Tada irgi kai kas murmėjo. Mat, 
sako, bevalgant atsirado apetitas. 
Ar nepakanka vieno milijono? Bet 
ryžto kupini LF vyrai ir moterys 
užsiangažavo pasiekti antrąjį mili
joną. Ir prieš keletą metų LF jau 
buvo du milijonai. Kaip smagu! LF 
pelno skirstymo komisija gauna 
daugybę prašymų. Visi nori gauti 
paramos. Prašymų kasmet gausėja, 
jie siekia iki pusės milijono sumų, o 
pelno per metus dar tiek neturima.

Tad atsikvėpę LF valdytojai vėl 
šūktelėja: ’’Mums reikia trijų mili
jonų!” Ir štai prieš pat kalėdas at- 
skardena žinia: Lietuvių fondas jau 
turi tris milijonus dolerių. Bravo! 
Norisi garsiai šaukti ir reikšti padė
ką Antanui Razmai ir Stasiui Barui, 
paskutiniais metais vairavusiems 
LF valdybą ir tarybą.

Kiekvienais metais LF suruošia 
taip vadinamas tradicines, metines 
Lietuvių fondo vajaus vakarienes, 
dažnai vadinamas bankietais. To
kiomis progomis bankieto dalyviai

MELBOURNO LIETUVI!; 
BIBLIOTEKOJE
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Community Education, 1984. News
letter No 4 Vo! 2 December 1984. A. 
Jankevičienės "Vilniaus gotikos an- . 
samblis", Vilnius 1981. G. Jacėnaitės 
"Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai", 
Vilnius 1931. J. Žėkaitės "Šatrijos 
Ragana", Vilnius 1984. J. Paukštienės 
"Bibliotekų fondai ir katalogai”, 
Lietuvos Ankštojo ir spec, mokslo ra
jos patvirtintas vadovėlis respublikos 

. kultūros mokyklų bibliotekininkystės 
specialybės moksleiviams. Vilnius 
1983. M. Mat.ušakaitės "Portretas 
XVI-XVIII a Lietuvoje”, knyga apie 
XVI-XVIII a. portretų supažindina 
skaitytoją su portretinio žanro bren
dimu Lietuvoje. Čia analizuojami 
būdingiausi portretų tipai, jų istorinė 
raida, sąlytis su pagarindinėmis dailės 
srovėmis, atskleidžiamos meninės pa
čių atvaizdų savybės, taip pat. 
portretų galerijų plėtotė, jų likimai. 
Tekstą papildo išblaškytų po įvairius
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išmeta tūkstantines ir mažesnes su
mas, tapdami LF nariais ar padidin
dami jau turimus Fonde įnašus.

Praėjusiais metais vadovybė buvo 
pasiryžusi žūt-būt užbaigti trečiąjį 
milijoną. Rudenop dar stokota apie $ 
200.000. Lapkričio mėn. įvyko tradi
cinis vajaus bankietas. Jo metu LF 
tarybos pirmininkas Stasys Baras 
viešai pareiškė: "Gerbiamieji, yra 
paslaptingas žmogus, žadąs LF duo
ti 100.000 dol. jeigu iki gruodžio 20 
d. lietuviai į Fondą sudės 50.000 
dol.”. Na ir sujudo lietuviškas pa
saulis. Pinigai į LF riedėjo kasdien. 
Ir dar prieš gruodžio 20 d. tarybos 
pirmininkas Stasys Baras pranešė 
visuomenei linksmą žinią: lietuviai 
jau sudėjo 50.000 dol. Paslaptingasis 
aukotojas į LF sąskaitą tada įnešė 
žadėtąją $ 100.000 sumą. Lietuvių 
fonde yra 5540 narių.

Lietuvių fondas, sutelkęs tris 
milijonus dolerių, yra stipriausia fi
nansinė institucija, remianti lietu
viškosios išeivijos veiklą: lituanisti
nį švietimą, mokslinius darbus, me
ną, kultūrą. Ji rūpinasi ir lietuvių 
jaunimo išmokslinimu, skirdama 
jam stipendijas.

Lietuvių fondas rodo, kad suglau
dus gretas, galima atsiekti neįtikė
tinai gražių rezultatų.

Taigi Lietuvių fondas jau pakelyje 
įketvirtą milijoną. Netenka abejoti, 
kad jis ir šį tikslą pasieks. Lietuvių 
fondo kapitalą sudaro narių įnašai ir 
palikimai. Narių skaičius nėra dide
lis, bet turima vilties, kad ateinan
čiuose metuose įsijungs daugiau vi
duriniosios kartos, jau gerai praku
tusių ir išsimokslinusių tėvynainių.

Praėjusiais metais dienraštis 
DRAUGAS paminėjo savo 75 metų 
sukaktį. Ta proga Čikagoje buvo su
ruoštas įspūdingas banketas, kurio 
metu buvo prisiminta Draugo nuei
tas kelias. Dienraštis Draugas bene 
daugiausia turi ir skaitytojų.

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga 
buvo sušaukusi seimą, kurio metu 
buvo giliau žvilgtelėta į sąjungos 
paskirtį, atliekamus ir atliktinus 
darbus. Seimas išrinko naują vado
vybę, kurios pirmininku išrinktas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. Sąjunga 
užsimojusi į savo gretas pritraukti 
naujų narių, ypač jaunesniosios kar
tos. Ji talkina ir Dirvos 70 metų su
kakties paminėjimui, kuris įvyks 
šiais metais.

Ką atneš šie 1985 metai - parodys 
ateitis.

muziejus drobių bei portretų graviū
ra ų nuotraukos, leidžiančios sekti šių 
kūrinių kaitą per tris šimtmečius. 
Didžioji iliustracijų dalis spausdinama 
pirmą kartą. Monografija turėtų 
sudominti ne tik specialistus, bet ir 
visus, besigilinančius į mūsų kultūrinį 
palikimą. Pradedant mūsų šventuoju 
Kazimieru, monografija apima visų 
mūsų istorinių didikų pavienius bei jų 
šeimų portretų atspaudus. Leista 
Vilniuje 1984. Deja, knyga niekam 
neskolinama; ja galima pasinaudoti 
vien tik bibliotekos patalpoje.

Ačiū Aid. Butkutei, bibliotekos 
reikalams paaukojusiai S 15. Ta pačia 
proga atitaisoma ankstyvesniame bib
liotekos pranešime įsivėlusi klaida, 
patikslinant, kad O. Aleknienė aukojo 
ne $50, bet $ 5.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

GRENADA

JAV ir Karibų ginkluotos pajėgos 
iš Grenados, į kurią JAV kariuome
nė ir laivynas įsikėlė 1983 m. pabai
goje, tarp balandžio ir spalio mėne
sių pasitrauks, saugumo reikalus 
palikdamas grenadieriams.

Pensininkų klubas, energingo ir 
sumanaus pirmininko vadovaujamas 
ir plačiau vysto savo veiklą. Sausio 
31 d., ketvirtadienį, į Lietuvių na
mus susibūrė apie 150 vyresnio am
žiaus asmenų atšvęsti mons. Pau
liaus Jatulio gimtadienio.

Iškilmingus pietus pravedė klubo 
pirm. Kazimieras Kaminskas, pra
džioje gražiu ir eiliuotu žodžiu, pa
sveikindamas sukaktuvininką. Po to 
sveikino kleb. J. Petraitis ir įvairių 
organizacijų atstovai, linkėdami 
sveikatos ir Dievo palaimos.

Prel. P. Jatulis yra Pensininkų 
klubo garbės narys. Jis vasario 20 d. 
išvyksta atgal į Europą.

***
Vasario 3 d., sekmadienį, į metinį 

susirinkimą susirinkę ramovėnai, 
išklausė valdybos pranešimą ir išsi
rinko naują valdybą, kurią sudaro: 
V. Vosylius, A. Šerelis, K. Kamins
kas, V. Petrėnas ir J. Pauliukėnas.

Ramovėnų vadovas V. Vosylius 
yra vienas iš veikliausių Adelaidės 
lietuvių; jis vadovauja ramovėnams, 
vaidina Vaidilos teatre, gieda baž
nytiniame chore, dirba Šv. Kazimie
ro parapijos taryboje ir kt. Linkime 
ramovėnų naujai valdybai veiklių 
metų!

Sausio 30 d., sulaukęs 80 m., po il
gos ligos mirė Vaclovas Vilčinskas. 
Vacys buvo malonus ir nuoširdus 
lietuvis. Giedojo Šv. Kazimiero baž
nytiniame chore, mėgo žaisti šach
matais, lankėsi visuose lietuviškuo
se parengimuose ir aukomis rėmė 
lietuviškas organizacijas.

Palaidotas vasario 4 d. iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios. Gedulingų pa
maldų metu giedojo bažnytinis cho
ras, o ramovėnai atidavė paskutinę 
pagarbą apdengdami karstą trispal
ve ir sudarydami garbės sargybą. 
Atsisveikinimo žodį tarė kleb. J. 
Petraitis, bažnytinio choro vardu J. 
Stepanas, Parapijos tarybos A. Ku
bilius ir prie duobės, ramovėnų 
vardu, V. Vosylius.

Argentinoje liūdesyje liko sesuo 
ir giminės Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje, Vacy. Tavo

Laiškas redakcijai
Gerb. redaktoriau,

’’Mūsų Pastogės” Nr. 4 įdėtas 
straipsnis "Aviacijos pionierius” yra 
komunistinio, propogandinio, Lietu
voje leidžiamo laikraščio ištrauka. 
Komunistinė propoganda daugumo
je nukrypsta nuo tiesos.

J. Mikėnas nėra pionieriu^nes jis 
nėra su pirmaisiais atvykęs i Lietu
vos karo aviaciją. Pirmaisiais Lietu
vos lakūnais skaitosi tie.., kurie 
aviacijos mokyklą baigė 1919.XU.16 
ir Anglijoje tapęs lakūnu Pranas 
Kiksas.

Praskridimas po Žaliuoju tiltu yra 
sena pasaka, kieno nors paleistas 
gandas. Aš Lietuvos aviacijoje tar
navau kartu su J. Mikėnu, kuris tą 
gandą neigė. Už tokį praskridimą jis 
būtų buvęs nubaustas, kad nesusi
gundytų to padaryti kiti.

J. Mikėnas buvo geras lakūnas ir 
motorų žinovas. Apie lėktuvų mo
torus jis buvo parašęs knygutę. Jis 
buvo darbštus ir drausmingas, o 
laisvalaikiu užsiimdavo menu.

Nors ir nebaigęs Karo mokyklos 
los, jis buvo pakeltas į leitenantus. 
Vėliau buvo naikintojų eskadrilės 
vadu ir pakilo iki majoro laipsnio.

Teigimas straipsnyje, kad Mikė
nas suplanavo ir atliko apskaičiavi
mus trijų Lietuvos karo aviacijos 

Mirus moKyKlos uraugui
a.a. ALGIUI VAITIEKŪNUI

Vidai Vaitiekūnienei ir vaikams Rasai, Juozui, Marytei, Andriui ir Algiui I 
reiškiame giliausią užuojautą.

Mašanauskai. I

maloni asmenybė dar ilgai gyvens 
mūsų atmintyje!

***
Sujudo Adelaidės lietuviškasis 

jaunimas, grįžę iš Canberroje vyku
sių Lietuvių dienų, sušaukė susirin
kimą, kuriame išsirinko naują val
dybą ir Vl-jam PLJ Kongresui 
ruošti Australijoje pagelbinį komi
tetą. Valdybos pirm. Linas Kubilius, 
nariai V. Bardauskaitė, D. Baltu
tytė, V. Adutavičius, J. Mockūnas ir 
A. Stankevičius.

Pirmasis jaunimo parengimas nu
matomas š.m. kovo 3 d., sekmadienį: 
pietūs, loterija ir mugė. Kovo 24 d. 
’’Car Rally” su įvairybėmis ir pri
zais. Taigi, jaunimas pajudėjo. 
Kviečiami visi tautiečiai atsilankyti į 
jaunimo ruošiamus parengimus ir 
paremti jų pastangas.

***
Adelaidės apylinkės valdybos 

pirm. V. Straukas Švietimo depar
tamento paskirtas gimnazijos 
mokytoju Pt. Augusta (310 km į 
šiaurę nuo Adelaidės). Valdyba liko 
be pirmininko. Valdybos vicepirm. 
J. Stačiūnas po širdies sutrikimo 
gydėsi ligoninėje, bet jau grįžo 
namo ir žmonos priežiūroje sveiks
ta. Kitas valdybos narys A. Bernai
tis iš valdybos pasitraukė. Į v-bą įėjo 
du kandidatai: V. Patupas ir V. 
Stalba.

♦♦♦
Tradicinė Šv. Kazimiero parapijos 

’’Baltijos” diena įvyko sausio 20 d. 
parapijos vasarvietėje Christies 
Beach. Parapijos taryba ir Katalikių 
moterų draugija paruošė gardžius 
kepsnius ir šaltus gėrimus. Atsilan
kė gražus būrys jaunimo. Prie gra
žios A. Bulio muzikos, miklesnieji 
pasišoko, išbandė laimę loterijoje ir 
atsigaivinę grįžo namo.

■ ■ < ' -• .<
Anglų išminčius A. Baer sako, kad 

geras kaimynas yra žmogus, kuris 
per tvorą šypsosi, bet per ją nelipa.

***

Vibaltis

lėktuvų kelionei apie Europą, yra 
neteisinga ir dirbtinas pagyrimas.

J. Mikėnas maršruto suplanuoti 
negalėjo, nes praskridimui per kitų 
valstybių teritoriją turėjo būti išrū
pinti tų valstybių leidimai. Tai atlik
ti galėjo tik Lietuvos vyriausybė. I 
Taip pat perskridimu iš vienos vie- : 1 
tos į kitą yra reikalinga gauti mete
orologinius davinius.

Vedamajame pulk. inž. A. Gustai
čio lėktuve žvalgu buvo kpt. Nami- 
kas, kuris sekė ir kontroliavo pra- 
skrendamą maršrutą.

Dar skrido kpt. Liorentas, Įeit. 
Marcinkus. Įeit. Mikėnas ir motoris
tas Rinkevičius. (Plieno Sparnai 
Nr. 1.) I

Po šios kelionės, už gerą orienta
ciją, kpt. Namikas buvo paskirtas 
eskadrilės vadu. Prieš skrendant jis • 
buvo aviacijos v-ko adjutantu.

Pasitaikiusios avarijos nepareina ■ 
nuo gero žinojimo apie motorą. Visi 
Lietuvos karo aviacijos pilotai tu
rėjo atlikti praktiką aviacijos dirb
tuvėse prie motorų remonto. Avari
jos įvykdavo dėl sparno lūžimo, ne
silaikymo drausmės, stokos patyri
mo.

Daugumą Lietuvos karo aviacijos 
avarijų aš aprašiau žurnale ’’Karys” 
1984 m. nr.nr. 1-6. A. Kutka

4



MELBOURNE NEWCASTLE
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI Vasario 16

PRIĖMIMAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Vasario 15 d. , Lietuvos nepri- 
ausomybės atstatymo 67-tų meti- 
ų proga, ALB Melbourne apylin- 
>s valdyba padarė priėmimą, į kurį 
rietė Australijos federalinius ir 
iktorijos valstijos parlamentarus, 
atalikų bažnyčios, draugiškų or- 
inizacijų, kitų komunistų pavergtų 
raštų atstovus ir valdybos parink- 
is Melboune lietuvius, kurių tarpe 
aug jaunesnio amžiaus žmonių. 
ALB Melbourne apylinkės pirm. 

. Kunca, savo kalboje nusakė ko- 
iame pavojuje, dėl nepakankamo 
isiinformavimo, yra Australija. Ji 
ra atvira marksizmo puolimui, izo- 
Jota nuo viso pasaulio ir be pakan- 
įmos gynybos.
Viktorijos valstijos opozicijos va- 
is Jeff Kennett išreiškė baimę, kad 
ilstijos vyriausybėje esanti Darbo 
irtija, jei bus per sekančius rui
mus, įvykstančius kovo 2 d. per- 
nkta, panaikins antruosius parla- 
ento rūmus. Jis taip pat pareiškė, 
id dabartinis premjeras turėtų at
prašyti Viktorijos gubernatoriaus 
»oną, kurią jis yra įžeidęs. Pabai
dė kalbos pasiūlė tostą už Lietuvą. 
Afganistano laisvės kovotojų at- 

bvas pasveikino lietuvius nepri- 
lausomybės dienos proga ir prašė 
aramos su bendru priešu kovojan- 
am Afganistanui.
Išskyrus Jeff Kennett, parlamen- 

1 narių nebuvo nei iš Canberra, nei 
1 Melbourne. Taip pat, nors ir 
gestas, nedalyvavo, nė neatsiuntė 
Tarp JaMfį;

5tų, lenkų ir ukrainiečių atstovai, 
iktorijos RSL vicepirmininkas R. 
/heeler, Freedom Forum pirm, 

i juce Skeggs ir ekzekutyvo narys 
ohn Gully.
Iš spaudos atstovų matėsi tik 

[elbourne žurnalistas M cAdam. 
kviestieji lietuviai priėmime daly- 
avo skaitlingai.

[EPRIKLAUSOMYBĖS DIENA 
MELBOURNE

Nepriklausomybės šventė Mel- 
ourne buvo pradėta pamaldomis 
v. Jono bažnyčioje, East Mel- 
ourne, skaitlingai dalyvaujant or

ganizuotiems ir neorganizuotiems
lietuviams.

Po pietų Melbourne Lietuvių na
muose įvyko Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 67-jų metinių pa
minėjimas.

Jį pravedė ALJS Melbourne sky
rius.

Pradinę kalbą pasakė ALJS pirm. 
R. Makaravičiūtė, kviesdama visus 
dirbti kartu Lietuvos labui ir steng
tis ieškoti ir palaikyti ryšį su Lietu
va.

ALB Melbourne apyl. pirm. J. 
Kunca pabrėžė Vasario 16-sios 
svarbą lietuvių tautos gyvenime, 
sudarant sąlygas tautai sukurti mo
ralinius ir ekonominius rėmus, kurie 
dar ir dabar leidžia jai parodyti savo 
potencialą kitų tautų tarpe.

’’Ateities žingsnių” ( ėviškės 
aidų priedo) redaktorė L. Žitkevi
čienė įteikė Australijos lietuvių fon
do pinigines premijas gabiausiems 
savo bendradarbiams Jonui Rukšė
nui ir Dovydui Sadauskui, kurie šį
met baigė Lituanistinius kursus, Ri
čardui Didelei, dar juos tebelankan- 
čiam ir Dariui Šalkūnui, parapijos 
mokyklos mokiniui.

Pasaulio lietuvių žurnalistų są
jungos premiją gavo Linas Šeikis, 
kuris pristatė ir minėjimo eigą. Jis 
taip pat gavo ALF $ 100 dovaną, 
kaip geriausiai baigęs Lituanistinius 
kursus. Dovaną įteikė ALF atstovas
M. Didžys.

Po to vykusioje programoje buvo 
pakartotas Lietuvių dienose, Can
berra statytas vaidinime® ’Sutiki
mas". Jį parašė J. Maša^į“^.“- 
E'-...5?’2v,.,tiaair<fi?isay.a.Ą-«-. ir* *JLz
ir abu autoriai.

Programoje dar dalyvavo R. Bal
tutytė, P. Čelna, Kęsminas, tautinių 
šokių grupė "Gintaras”, vad. D. An
tanaitienės ir Dainos sambūris, va
dovaujant Birutei Prašmutaitei.

Mirė ALGIS VAITIEKŪNAS

Vasario 20 d po ilgos ligos mirė 
Algis Vaitiekūnas.

Savo laiku Algis Vaitiekūnas buvo 
Australijos lietuvių katalikų fede
racijos vaidyboje. Nuo pat. įkūrimo 
buvo Neringos slidininkų klubo narys. 
Plačiau sekančiame numeryje.

KAIP PASIEKTI ’’MŪSŲ PASTOGĘ”?

Newcastle Nepriklausomybės šven
tės minėjimas buvo suruoštas lietu
viams gerai žinomoje St. Peter’s 
Hall,Broadmeadow,šeštadienį, vasario 
16d. Minėjimą atidarė Apylinkės 
Valdybos pirm. Stasys Žukas, trumpu 
žodžiu apžvelgęs politinę situaciją ir 
skirtingas lietuvių aspiracijas pirmojo 
pasaulinio karo metu, kurio pabaigoje 
suformuluotas nepriklausomybės pas
kelbimo aktas atitiko daugumos lietu
vių valiai ir atvėrė duris naujai 
atkurtos bei pažangios valstybės 
egzistencijai.

Susirinkusius maloniai nuteikė Sta
sio Žuko perorganizuotų muzikinių 
talentų pasirodymas. Zinos Zakaraus
kienės solo "Lekiantis smėlis" (muzi
ka Miko Noviko) įvedė moterų 
kvartetą, kuris pasirodė su Gorbulskio 
"Žemė gintarinė". Vaitkevičiaus "O 
kur jūs, mano mokiniai?", Raudonikio 
"Jau vaikystė nuskambėjo" ir Gor 
buiskio "Vakaronė". Zinai Zakaraus
kienei perskaičius šiai dienai pritaiky
tą ištrauką, Marta Zakarauskienė ir 
Juozas Česnaitis padainavo Gorbuis- 
kio dainų "Gintaro tėvynė”.

Antroje dalyje vyrų kvartetas 
išpildė dainas, Gorbulskio "Klausyk 
širdies", Noviko Šermukšnėlės dova
na" ir Bražinsko "Kur gimta padan
gė". Pabaigai, oktetai! susijungę 
moterų ir vyrų kvartetai, padainavo 
Gorbulskio "Vasaros šokį", Telksnio 
"° žemė gimtoji" ir Bražinsko 
”uzhtalės dainą". Minėjimas baigtas 
tau(;Os himnu.
bet šis minėjimas parodė, kad su’i’arbu 
bei entuziasmu kūribingai gali pasiro
dyti ir nedidelė apylinkė. Už tai 

'esame dėkingi nenuilstančiam Stasiui 
Žukui. Po minėjimo keletą valandų 
susirinkusieji laiką leido prie E.Kuto 
parinktos šokių muzikos. Jo stiprūs 
aparatai naudingai pakeičia brangias 
kapelas ir sudaro linksmą nuotaiką. 
Kaip visada, vakarą praturtino nema
ža loterija ir keler.os ponių patiekta 
kava su pyragaičiais.

Susirinkusius maloniai nustebino 
vaidybos suruošta parodėlė. Joje buvo 
išstatyta audinių, tautodailės, Lietu
vos pašto ženklų ir pinigų. Prie 
pakabinto žemėlapio sukinėjosi tau
tiečiai vienas kitara rodydami savo

Simpoziumas
Kaip skelbta M.P.Nr.5 (š.m. vasario 

4), lapkričio 27-30dd. Chicago įvyksta 
V-sis Mokslo ir Kultūros Simpo
ziumas. Programoje lietuvių moksli
ninkų paskaitos bei diskusijos griež 
tųjų, humanitarinių ir medicinos 
mokslų temomis. Norintieji daryti 
pranešimus apie savo darbus, prašomi 
patiekti referato santrauką šakų 
vadovams (adresą žr. minėtame M.P. 
numeryje) iki š.m. balandžio 1d.

Simpoziumo vadovybė pasiūlė, kad 
dalyviai iš Australijos galėtų prisi
statyti kaip organizuota grupė. Tokiu 
atveju, būtų lengviau planuoti eks
kursijas. jau nekalbant apie organi
zuotos grupės moralinį svorį simpo
ziumo metu.

Asmenys, žadą šiame simpoziume 
dalyvauti ar skaityti paskaitas ir 
sutinką sudaryti Australijos grupę, 
įprašomi pranešti prof. Vyt. Donielai. 
Dept. of Philosophy, Newcastle Univ
ersity, N.S.W.,2308

ATŽYMĖJIMAS

Newcastle universitetas turi
tradiciją, pagal kurią medaliu yra 
atžymimi akademikai, universitete 
išdirbę 25 metus. Šįmet vasario 15d. 
toks medalis buvo įteiktas prof.
Vytautui Donielai, kuris šioje insti
tucijoje dėsto nuo 1959 metų.

Vyt. Doniela Sydnėjaus universi
tetą baigė 1954m. B.A. laipsniu, su 
Kirst Class Kon°urs filosofijos srityje. 
Po dviejų met’’’ ,ten. pat ”žsiPel^ 
Jjr ’ tS laipsni. su First. Ciass 
Honours) ĄF gavo universiteto sti
pendiją užsienio studijoms. Pasirinko 
Freiburg universitetą Vokietijoje, kur 
1959m.. jam buvo suteiktas daktaro 
laipsnis, po poros mėnesių jis pradėjo 
dirbti Newcastle universite.

ilgos tarnybos metu studijų tikslais
bei su paskaitomis tarptautinėse 
konferencijose, jis tankiai lankėsi 
užsienyje. Australijoje jau trys metai 
jis yra vienos filosofų specialistų 
draugijos pirmininkas.

Šalia akademinio darbo, nesvetimi 
jam ir lietuviški reikalai. Nuo studen
tavimo dienų jis nuolat matosi 
lietuviškose organizacijose ir spau 
doje.

Melbourne esančioms organizacijoms, taip pat ir visiems lietuviams, laiks 
uo laiko reikia skubiai susisiekti su ’’Mūsų pastoge”: įdėti pranešimą, pa- 
eikšti užuojautą, paskelbti renginę ar suteikti įvairią, skubią informaciją. 
Telefoninius pranešimus Melbourne priima

lr F. Sodaitis, tel. (03) 5699578
M. Sąženienė, tel. (03) 8742497

Iki antradienio 6 vai. vakaro šiais numeriais perduoti trumpi pranešimai ar 
ita informacija galės būti patalpinta sekančiame ”M.P.” numeryje.
Visi pranešimai turi būti trumpi ir tikslūs.
Perduodantis pranešimą turi duoti savo pilną pavardę, adresą, kieno vardu 

uodą pranešimą (organizacijos vardas ar asmens pavardė), telefono numerį 
■, apmokamų skelbimų atžvilgiu, kas atsakingas už apmokėjimą.
Pranešimai turi būti TRUMPI. Galima duoti tik pagrindinius davinius — 

LAS, KUR, KADA, KAIP, KĄ — redakcija pranešimą apformuos pati.
Pageidaujama, kad už skelbimus būtų nedelsiant atsilyginta.

Padėka
Nuoširdžiausia padėka visiems, atidavusiems pagarbą mūsų brangiai žmo

nai ir motinai a.a. JULIJAI LYNIKIENEI jos paskutinėje kelionėje, per lai
dotuves, maldomis, mišių aukomis,, aukomis Tautos Fondui, budėjimu prie 
karsto, karsto nešimu, gėlių vainikais, užberta žemės sauja bei rūtų šakelė
ms, nekrologais, jai skirta poezija ir gailiai nuriedėjusiomis ašaromis.

Ačiū ir už nušluostytas mūsų ašaras, priglaustus skausmo skruostus, pa
guodos žodžius, užuojautas laiškais ir spaudoje, už šermenų suruošimą ir da
lyvavimą.

Ačiū, mieli prieteliai, už pasidalinimą tuo didžiu skausmu su mumis.
Nuliūdę vyras Kęstutis Jonas

dukra Viktorija su sūneliu Andriuku, 
sūnus Zigmantas Antanas su žmona Audrute 
bei Julijos motina.

kilmės vietą. vdn

Mirus Neringos slidininkų klubo nariui

ą.a. ALGIUI VAITIEKŪNUI

mielą Vidą Vaitiekūninę ir vaikus Rasą, Juozą, Marytę, Andrių ir Algį 
užjaučiame ir su. jais kartu liūdime.

NERINGA.

Mirus
a.a. A. VAITIEKŪNUI

Vidai Vaitiekūnienei, Rasai, Juozui, Mikai, Andriui ir Algiui gilią užuojautą 
reiškia

Jolanta. Jurgis, Povilas, Sarah ir Marikė Janavičiai.

a.a. Algiui Vaitiekūnui

mirus reiškiama užuojautą p Vidai Vaitiekūnienei ir visai šeimai.

Kabaiiai.

Mirus
a.a. ALGIUI VAITIEKŪNUI

p Vidai Vaitiekūnienei ir vaikams Rasai, Juozui, Mikai. Andriui ir Algiui 
reiškia gilią užuojautą.

Jurgis Karpavičius.
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TAUTINIAI ŠOKIAI — 1984
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTŲ 

PRISIMINUS

Praėjus Australijos Lietuvių die
noms Canberroje, prisiminus Tau
tinių šokių šventę, nenoromis tenka 
vėl pagalvoti apie problemas susiju
sias su tautinių šokių išlaikymu.

Atrodė - skaitlinga šventė, - daly
vavo virš 200 jaunų šokėjų iš Can- 
berros, Adelaidės ir Sydnejaus ir 
Melbourne, bet, dar taip nesenai 
stebėjome ir džiaugėmės didesnė
mis tautinių šokių šventėmis, kurio
se dalyvavo grupės ir iš Pertho, Ho- 
barto ir Geelongo. Kur jos dingo? 
Nejaugi jau matome prieš akis au
gantį nesidomėjimą tautiniais šo
kiais, asimiliaciją ir apatiją.

Sydnejaus tautinių šokių grupės 
"Sūkurys” vadovė Marina Cox.

Melbourne, Sydnejaus, Adelaidės 
ir Canberros grupės pasirodė gerai, 
kai kuriuose šokiuose pasirodė gra
žus darnumas, lygiavimas ir linija. 
Canberros grupė bandė įvesti vai
dybą, o Melbourne, Sydnejaus ir 
Adelaidės parodė naujus arba rečiau 
matytus šokius. Melburniškiai buvo 
skaitlingiausi: atvažiavo 4 grupės.

Iš k. į d.: Adelaidės "Žilvino” vadovas V. Straukas, H. Antanaitis (Šokdavai, 
Melbourne grupių "Gintaras”, "Gintarėliai” ir "Šokdava” vadovė Dalia An
tanaitienė, Australijos Lietuvių dienų tautinių šokių šventės vadovas ir 
Canberros "Audėjėlės” šokėjas Gintaras Genys, R. Žiedaitė-Lansell ir M. Di- 
džys (Šokdava)

BUITIES VAIZDELIS 
LIETUVOJE

Kauno 26-ame rūbų valymo priė
mimo punkte iš krepšio betraukiant 
dirbtinio kailio rūbą, pritemdė pas
laugas teikiančios darbuotojos bal
sas:

— Valome be garantijos!
Kas gi tai? Tačiau sutrikęs klien

tas paslaugiai informuojamas:
— Susitrauks, nes valysime šlapiu 

būdu, pamušalas neišsivalys, nes 
valysime sausu būdu, kailio nešu
kuojame ir jis bus labai susivėlęs, ir 
iš viso šie kailiniai gali neišsivalyti...

Žado netekusį klientą priėmėja 
kategoriškai klausia:

— Tai ar valysite?
Priėmimo punkte — besinaudo

jančių buities paslaugomis eilutė. 
Žmonės nekantrūs, o ką daryti su
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Norėtųsi matyti daugiau lakumo 
ir išradingumo šokių choreografijo
je, tačiau, žinant prieš kokias kliūtis 
stoja grupių vadovai ruošiant šokė
jus ir šokius, viskas dovanotina.

Melbourne Tautinių šokių grupės 
"Malūnėlis” vadovė B. Karazijienė

Tautiniai šokiai neturėtų būti ap
leisti. Tai mūsų jaunimo, apie kurį 
daug kalbame, vienas iš nedaugelio 
pasireiškimų bendruomenės veik
loje. Tai jaunimas, kuris dalyvauja 
kiekvienoje šventėje ir minėjime, 
bet tyli ir nekelia jokių reikalavimų. 
Bendruomenių švietimo vadovai tu
rėtų atkreipti ypatingą dėmesį į 
tautinių šokių grupių reikalavimus 
ir sąlygas. Mačius Kanados ir JAV 
grupių aukštą šokių lygį, Australijos 
lietuviai turėtų tikrai pajudėti. Rei
kia kurti palankias sąlygas grupių 
vadovams ir šokėjams. Koncertai, 
arba dalyvavimas metinėse tauti
nėse šventėse, minėjimuose, kaimy
niniuose Sydnejaus, Melbourne ir 
Adelaidės miestuose, turėtų sukelti 
susidomėjimą ir pakeltų šokių lygį.

J. Zaikauskas

nešvariu rūbu?..
— Žinoma, kad patys namuose 

neišsivalysite ir neišsiplausite.
— Taiką jūs patariate? — beviltiš

kas klausimas, nes žiema iau ant 
slenksčio, - Valyti, bet be garantijos. 
Aš taip ir užrašysiu, ir jokių preten
zijų paskui nebepriimsime... Sekan
tis!

"K.T.”

ITALŲ VIRTUVĖ... KAUNE

Kauno miesto gyventojų ir svečių 
pamėgtame Istorijos muziejaus 
(Karo muziejaus) sodelyje, buvusio
je "Liepaitės” kavinėje, atsidarė ita
liška picerija.

Visame pasaulyje apstu picerijų. 
Populiarios jos ir Lietuvoje. Miesto 
kulinarai ir konditeriai nuo seno

Baublio aidas...
Tęsinys

Stovyklos "numylėtinis" buvo 
pats mažiausias jos stovyklautojas 
Neris. Per vėliavos pakėlimą jis 
kartais stovėdavo prie vilkiukų, 
kartais raportuodavo adjutantui, o 
kartais, stovėdamas prie viršininko, jis 
su visa stovyklos vadovybe priimdavo 
adjutanto raportą. O kartais, gal kiek 
ir bijodamas, pasikalbėdavo su "baub
lio dvasia”.

Jokia stovykla neapsieina be 
pokštų. Neapsiėjo nei ši. nes stovyklos 
vadovybė, galvodama, kad krėsti 
pokštus ir išdykauti yra jaunimo 
privilegija, tuo atžvilgiu buvo gana 
atlaidi.

1 vakarus nuo stovyklos, tuoj už 
upės, yra aukštas, status ir uolėtas 
kainas. Dauguma iškylų baigiasi į jį 
užlipant iš kitos pusės, nusileidžiant 
žemyn ir perplaukus upe, grįštant į 
stovyklą. Vakar tokią kelionę turėjo 
įvykdyti vilkiukai ir paukštytės. Iš 
vakaro jie buvo nuvežti už kalno prie 
upelio, ten patys išsivirė vakarienę, 
pasiruošė guolius ir padainavę bei 
paišdykavę, užmigo po atviru dangum. 
Ryte, nusiprausę, pavalgę ir susit
varkę. jie pradėjo lipti į kalną. Lipo 
kone visą dieną ir tik pavakare jie 
pasiekė viršūnę ir pamatė apačioje 
gulinčią stovyklą. Džiaugsmas neišpa
sakytas: ne tik mažųjų, bet ir iš 
stovyklos per žiūronus juos pamačiu
sių mamų ir vadovų. Sėkmingai 
nusileidus nuo kalno ir persikėlus per 
upę, mažieji visų buvo sutikti su 
džiaugsmu ir iškilmėmis: jie nugalėjo 
ne tik kalną, bet ir atsiskyrimą nuo 
mamų.

....ino ja,, do?;-. b-^žių ir trys 
stogastulpiai. Kas su jais atsitiks? O 
gi bus parduoti varžytinių per 
Kaziuko mugę. Baublio aido dvasią jie 
tęs kieno nors namuose ar kieme.

Sausio 10 d. Stovykla jau eina 
prie galo. Dabar, kada jau susigyve
nome, gražiai sudainuojame ir. dėka 
gerų laužavedžių, vakarais laiką 
linksmai praleidžiame, reikia pradėti 
galvoti apie stovyklos pabaigą. Nors 
mažieji ir yra jau pasiilgę namų, bet 
vyresniesiems dar savaitę pastovyk- 
lauti būtų ne pro šalį. Būtų gerai ir 
šiek tiek pailsėti, nes iki šiol 
stovykloje jokio poilsio nebuvo. Tei
singai prie laužo angelas pasakė 
numirusiam skautui: "Jei Baublio sto
vykloje išbuvai kelias dienas, gali eiti 
tiesiai į dangų".

Pavargę ar nepavargę, bet sto
vykla esame patenkinti: vieni, davę 
savo pirmąjį įžodį, gavo kaklaryšius, 
kiti, perėję į aukštesnį "luomai keitė 
jų spalvas, treti gavo pagyrimus, ar 
aukštesnį laipsni. Visi įgavome dau
giau skautiško patyrimo ir gilesnio 
tautinio susipratimo. Bus daugiau

mėgsta geras naujoves. Specialūs 
įrenginiai, gauti iš Suomijos, sudarė 
sąlygas ir Kaune atidaryta picerija.

Pica — tai nacionalinis italų val
gis, miltinis paplotis. Kulinarai lan
kytojams pateikė picų su silke, gry
bais, varške, kumpiu, dešra. Kau
niečiai jau pamėgo šią piceriją ir jos 
siūlomus patiekalus.

PRANCŪZIJOS KOMUNISTAI

Prancūzijos komunistų partijos 
vadovybė atmetė pasiūlymą peržiū
rėti partijos vedamą prosovietinę 
liniją. 1981 metų rinkinuose į Euro
pos parlamentą jis gavo 20% balsų, 
1984 tik 11%.

Prancūzijos komunistų partija yra 
vienintelė Vak. Europoje aklai se
kanti Maskvos liniją.

• ’’TIESA” APIE AUSTRALU A

Pernai gruodžio pradžioje vykę 
rinkimai į Australijos federalin 
parlamentą, rado atgarsį Vilniuj! 
leidžiamoje "Tiesoje”. Joje 
1984.XII.1 Vidas Rachlevičius rašo:

"Dešimties milijonų australą 
nesuinteresuotumas rinkimais 
aiškinamas nusivylimu esamomis 
politinėmis partijomis. Pernai kovo 
mėnesį vykusių parlamento rinkimą 
metu dauguma rinkėjų tikėjo, kad, 
atėjus į valdžią leiboristams, šalyje 
įvyks pažangių permainų. Tada ją j 
ikirinkiminiai mitingai sutraukdavo į 
tūkstančius partijos narių, šiaip t 
klausytojų, o ikirinkiminės liberalą į> 
ir nacionalinės partijos koalicijos ly-1 
derių kalbos buvo dažnai palydimos į 
švilpimu ir publikos protestais. Ta- Į( 
čiau leiboristai nepateisino rinkėją Ii 
vilčių. Vyriausybė visiškai ignoravo r 
ikirinkiminius pažadus. Užsienio 
spauda rašo, kad dabar nė viena B 
partija iš esmės rinkėjams nieko ne į 
bežadėjo. Laikraštis ”Eidž” rašė, J 
kad vidutinis rinkėjas dabar nenori t 
palaikyti nei Roberto Houko, nei t 
opozicijos lyderio Endriaus Pikoko. į

Leiboristų lyderio ministro pir- p 
mininko R. Houko pagrindinę iki 
rinkiminę kalbą, pasakytą lapkričio - 
13 dieną, galima suvesti į vieną fra ė 
zę: tikėkite manimi, perrinkite į 
mane, ir viskas bus taip pat, kaip ii ą 
pirmaisiais buvimo valdžioje metais t 
Žurnalistai suskaičiavo, kad pir j 
muosiuose dviejuose kalbos tėkšti o 
puslapiuose žodžiai ’’tikėkit manimi’ r 
pasikartojo dešimt kartų. s

Per metus, kol R. Houkas būvi 
valdžioje, Australijoje baigėsi saus 
ra, klimato sąlygos leido nuimti re
kordinius derlius, šiek tiek pagerėjo *1 
JAV ekonomika, nuo kurios Aus 
tralija yra labai priklausoma. Tačial 
australų nuomone, tai ne vyriausy 
bės nuopelnai.

Praėjusiomis savaitėmis buvo 
n—crtiozuojama, vyko daug viešosįos 
nuomonės tjiiiuų. Sprendžiant ų 
gautų rezultatų, niekas neabejojo 
kad pergalę pasieks leiboristai. Yra 
tik vienas klausimas: kiek įtikinama 
bus ši pergalė. Tačiau, kaip pažym 
užsienio spauda, tai visiškai nereiš 
kia, kad rinkėjai remia dabartinė: 
vyriausybės kursą ir ypač jos kariu 
bendradarbiavimą su Jungtinėm! 
Valstijomis. Paprasčiausiai jie kol 
kas neturi priimtinos alternatyvos, 
Manoma, kad dalis rinkėjų gali iš
reikšti savo protestą, atiduodami 
balsus neįtakingai ir mažai demok
ratų ir vos tik susikūrusiai branduo
linio nusiginklavimo partijai. Beje, 
paskutiniųjų apklausų duomenimis, 
už branduolinio nusiginklavimo par
tiją planuoja balsuoti apie 22 proc. 
Australijos jaunimo.

Kai tik minėtoji partija susikūrė, 
leiboristų vyriausybė demonstraty
viai stengėsi nepastebėti jos. Bet 
dabar jie labai susirūpinę galimą 
balsų praradimu. Pastarosiomis 
dienomis R. Houkas uoliai įtikinėjo 
australus, kad būtent jo vyriausybė, 
labiau negu bet kuri kita vyriausybė 
pasaulyje, rūpinasi taika ir nusi
ginklavimu. Tokios kalbos mažai ką 
įtikino. Tačiau ne tik leiboristai už
sipuolė branduolinio nusiginklavimo 
partiją. Opozicinės liberalų — nacio
nalinės koalicijos lyderiai taip pat 
sukėlė galingą propagandinį triukš
mą: mat daugelis rinkėjų, atiduo
dančių koalicijai savo balsus, taikos 
ir nusiginklavimo klausimus laiko 
svarbiausiais.

Užsienio spauda pažymi, kad lei
boristai faktiškai dabar užima poli
tinę platformą, ant kurios anksčiau 
stovėjo konservatyvioji liberalų 
partija, ir tuo pastaruosius privertė 
"pasistūmėti” dar dešiniau. Tuo pat 
metu leiboristai visiškai ignoruoja, 
kaip australų spauda rašo, ’’tris 
pagrindines mūsų problemas — ato
minio karo, aborigenų ir nedarbo”. 
Apžvalgininkai konstatuoja, kad tai 
laipsniškai labai pakirs pasitikėjimą 
partija, kad ir kokį autoritetą turėtų 
jos lyderis”.
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SPORTAS
A. LAUKAITIS
18 MILLER AVE.
ASHFIELD N.S.W. 2131, 

•Tel. 798 0306

KOVO KLUBE 
Pašventintas kryžius

s Kovo garbės narys prel. P. 
1 Butkus prieš Kalėdas pašventino 
i kito Kovo garbės nario Viktoro Šli- 
> terio ir jo žmonos Jutos namuose 
I pastatytą lietuvišką kryžių - koply- 
Itėlę, kurią padarė buvęs futbolinin
kas kovietis E. Lašaitis. Ši įdomi 
koplytėlė, su gražiu lietuviško sti

ll liaus darželiu, puošia Jutos ir Vikto- 
»ro Šliterių namus.
° Juta ir Viktoras yra gerai žinomi 
8 ne tik sportiniame, bet ir visame 
■ Sydnejaus lietuviškame gyvenime. 

Juta - savaitgalio mokyklos moky- 
• toja, daug dirbanti su mažaisiais, 

■ mokydama juos lietuvikas dainas ir 
■ įdiegdama meilę lietuviškiems 
' papročiams ir tradicijoms.
i’ Viktoras buvo iškilus sportininkas 
° - futbolistas, ilgametis radio valan- 
1 dėlės vedėjas, skautas. Dar geriau 
e žinomas, kaip skautiškų stovyklų 
1 virėjas, buvęs Lietuvių klubo direk- 
> torius, sėkmingas biznierius ir geras 
‘ jaunimo draugas, bei rėmėjas. Šian- 
j dien aktyviame sportiniame gyve

nime jį atstovauja sūnus Rikis, ne
seniai beigęs universitetą, ir į einas į
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Prieš Kalėdas įvykusiame Kovo 
metiniame baliuje buvo išrinkta 
Miss Kovas. Ja tapo mūsų žinomos 
sportininkės veikėjos ir dabartinės 
ALFAS valdybos sekretorės N 
Wallis-Grincevičiūtės dukra Diana 
Wallis, kuri kaip ir jos brolis, repre
zentuoja Kovą krepšinyje. Iš vyrų 
Mister Kovu buvo išrinktas dabar
tinis valdybos iždininkas Petras 
Dubauskas. Jis už Kovą žaidžia

UŽSIENIO SPAUDOJE
MIRĖ METROPOLITAS

Čikagoje mirė Hrihorij Osijčuk, 
ukrainiečių ortodoksų bažnyčios 
metropolitas Amerikoje, Britanijoje 
ir Australijoje gyvenantiems 
150,000 ukrainiečių.

Jam buvo 87 metai.

o PROTESTUOJA ŽYDAI

Sausio 17 d. nedidelė Sydney žydų 
b bendruomenės grupė, kai kurie iš jų 
u apsirengęcirkiniais rūbais, prie Syd- 
•Į ney Entertainment Centre, protes- 

-e tavo prieš žydų persekiojimą So- 
lt vietų Sąjungoje.

Tuo laiku viduje vyko Maskvos 
,s "Cirko ant ledo” pasirodymas, 
a-

MOKA SOVIETAI
ai
4 JAV pasitraukus iš UNESCO, ši 
U organizacija nustojo ketvirčio savo

Prel. P. Butkus šventina V. ir J. Šli
terių kryžių
Kovo, bei Australijos lietuvių krep
šinio rinktines.

— Tegul ir toliau, mieli Juta su 
Viktoru, lietuviškos tradicijos ir 
meilė lietuviškiems papročiams ir 
viskam kas yra lietuviška, neaplei
džia jūsų gražiųjų namų ir būna pa
vyzdys kitiems.

tinklinį.
Balius praėjo labai jaukioje nuo

taikoje. Jo metu kaip ir visuomet 
pas koviečius, matėsi daug jaunimo, 
ko kituose parengimuose labai pasi
gendama. Baliaus pagrindinė ren
gėja ir šeimininkė buvo T. Damb
rauskienė, kur, sportininkų paramai 
atiduoda visą savo širdį. Todėl jos 
ruošti parengimai būna visuomet 
labai sėkmingi.

pajamų, sumoje US $ 43 milijonų 
per metus.

Sovietų Sąjunga, atsverti šį trū
kumą, atsisakė jai, dėl valiutos svy
ravimo, priklausančios grąžos, su
moje US $ 2,5 milijonų.

JAV BAZĖS GRAIKIJOJE

JAV karinė vadovybė daro planus 
iškelti iš Graikijos savo bazes, jei 
sekančius rinkimus laimėtų dabarti
nis min. pirm. Papandreou.

Pernai Papandreou pareiškė, kad 
jis 1983 metų susitarimą su JAV, 
pratęsiant bazių buvimą iki 1988 
metų, laiko nustatančiu bazių panai
kinimą tais metais.

Nesitardamas su NATO sąjungi
ninkais, min. pirm. Papandreou ieš
ko susitarimų su komunistinėmis 
Albanijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos 
vyriausybėmis.

Golfas
PRANEŠIMAS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ GOLFININKAMS

Perth’o L.S.K. ’’Tauro” golfo sek
cija šiais metais vėl ruošia Australi
jos lietuvių vyrų ir moterų golfo 
varžybas, kurios įvyks balandžio 
mėn. 6 ir 8 d.d. (Velykų atostogų 
metu) Perth’e, Vakarinėje Australi
joje. Žaidynės vyks už jau įsteigtas 
pereinamąsias taures.

Kviečiami atvykti visi lietuviai 
golfininkai ir golfininkės ir pastoviai 
lietuvių sporto klubuose žaidžian- 
tieji asmenys. Prašome atsivežti 
savo klubų patvirtintus išlygina
muosius skaičius.

Norinčius atvykti raginame ne
delsiant registruotis pas ’’Tauro” 
golfo sekcijos kapitoną A. Čižeiką 
(56 Tweeddale Rd., Applecross, 
W.A. 6153, tel. 364 4357) pranešant 
atvykimo datą ir laiką, kad 
galėtume sutikti aerodrome ir parū
pinti apgyvendinimo vietą.

Tad ligi pasimatymo Perth’e.

A. Čižeika

KALĖDINĖS NUOTRUPĖLĖS
Nenuostabu, kad Sydnejus labai 

stengėsi gauti sekančias Lietuvių 
dienas. Jau kūčių dieną, pamačius 
pirmuosius amerikonus traukiant 
vienarankius banditus. Vėliau sosti
nėje ne tik amerikonai, bet ir svečiai 
iš kitų miestų, neleido mašinoms nė
atsikvėpti. Jei taip bus ir Sydnejuje, 
didelė klubo skolos dalis bus iš karto
apmokėta.
~~ ~ Kalbant apie pokerio masi
nas, Canberroie net ir vaikai. pU žiūrimi savo ° mamyčių, trauke ir
džiaugėsi krintančių monetų 
muzika. Sydnejuj įstatymai yra 
griežtesni ir vaikams traukti mašinų 
rėnkenas, nebus galima. Bet gal iki 
to laiko vaikai išaugs į vyrus.
------Kas, kas, bet patarnavimas 
Canberros klube buvo puikus. Neži
nau kiek jie toms gražioms mergi
noms sumokėjo, bet nepatenkintų 
tai tikrai nebuvo. To turėtų pasimo
kyti ir kiti klubai ar Lietuvių namai, 
kur juose kartais, belaukiant šalto 
alaus stiklo, galima iš troškulio ’’nu
gaišti”.
----------Sako, australai jūrininkai 
yra stiprūs. Tačiau po pirmo vakaro, 
kai jų virėjai, kurie aptarnavo išal
kusių lietuvių minią klube, po vi
durnakčio ne tik kad pritrūko mais
to, bet ir patys, kaip žemaičiai sako, 
iš klumpių iškrito. Nematėm jų kone 
visą parą. Tačiau vėliau pasitaisė ir 
su savo skanumynais pasirodė per 
chorų puotą ir N. Metų sutikimo 
balių. O žmonių ten buvo užtenka
mai.
---------- Clevelando oktetas ir jų 
svečiai, po savo gastrolių kituose 
miestuose, vėl kone savaitei grįžo į 
Sydnejų. Neskaitant puikių dviejų 
koncertų, jie bažnyčioje, per lietu
viškas pamaldas, taip užtraukė, kad 
australas parapijos klebonas neno
rėjo tikėti, kad ten giedojo tik aš- 
tuoni vyra. Jis paprašė su jais pada
ryti nuotraukąir vis žiūrėjo ar jie tik 
aštuoni. ar daugiau.
----------Sydnejuje svečiams iškylą 
laivu suruošė EŽY klubas. Tai buvo 
puiki popietė, praleista pamatant

Clevelando okteto nariai Sydnejuje. Iš k. į d. G. ir M. Motiejūnai, A. Gy
lys ir P. Nasvytis. Nuotrauka M. Atkinson
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MELBOURNE 
VARPAS

METINIS SUSIRINKIMAS

Melbourno lietuvių sporto klubas 
Varpas šaukia metinį susirinkimą 
vasario 24-tą dieną, sekmadienį, 2.30 
vai. Lietuvių namuose, North Mel
bourne. Visiems klubo nariams ir 
aktyviems sportininkams dalyvavi
mas yra būtinas. Prašome taip pat 
atsilankyti klubo rėmėjus ir visus, 
kurie domisi lietuvių sporto veikla 
Melbourne. Susirinkime išklausysi
te valdybos pirmininko, iždininko ir 
revizijos komisijos pranešimų ir iš
rinksite naują sporto klubo valdybą.

R. Ragauskas 
Klubo sekretorius

gražias Sydnejaus įlankas. Grįžtant 
namo, kai oktetas su draugais suėjo 
į apatinę laivo dalį ir ten savo galin
gais balsais užtraukė lietuvišką dai
ną, šio ’’koncerto” pasiklausyti su
gužėjo kone visi laivo keliauviai ir 
vis klausinėjo, kas čia dainuota ir 
kokia kalba.
---------EŽY klubas, kurio narių yra 
visoje Australijoje ir Amerikoje, 
Sydnejuje per savo metinį subuvimą 
iš 5-kių amerikiečių kandidatų, priė
mė du naujus narius: G. Motiejūną 
ir B. Butkų.
-------- Po visų koncertų ir nubalia- 
vojimų, okteto vyrai buvo nuvežti į 
garsųjį Bondi paplūdimį, kur jaunos 
merginos daugumoje dėvi tik apati
nę Bikini kostiumėlio dalį. Svečiai 
taip susižavėjo gražiais vaizdais, 
kad nusiskundė šeimininkams, kodėl 
jų anksčiau į šias vietas nenuvežė. 
Gaila, kad nebuvo daugiau laiko ir 
Kings Crosą aprodyti, bet gal būtų 
buvę dar daugiau vyriškų "nusi
skundimų”.
---------Laimingiausia tur būt buvo 
viena Geelongo mergina, kuri sve
čius, tikriau vieną dainuojančių sve
čių, lydėjo ir saugojo, kad kokie 
kengūra ar krokodilas nepagrobtų.
-------- Daugelis, klausęsi Clevelan
do okteto koncertų, negalėjo atsi
stebėti, kaip jie gali atsiminti tiek 
daug dainų (apie 150) visai nesinau
dodami gaidomis ar užrašais. Tuo 
tarpu Newcastle dainininkai, daina
vę vos keletą dainų, visą laiką turėjo 
žiūrėti į gaidas. Dar įdomiau. Okte
tas dainavo koncertuose, bažnyčio
je, klube, pokoncertiniuose pasibu
vimuose ir privačiuose namuose, 
gerokai peršalo sostinėje, tačiau 
savo stiprių ir gerų balsų neprarado. 
Negi jiems padėjo šaltas alutis ir 
daugumos rūkomos cigaretės...?
-------- Vadovas V. Žiedonis mokė ir 
išmokė savo šeimininkę Mariją, kaip 
reikia pakepti lašinukus 
pusryčiams, nes, kaip jis ir kiti sakė, 
australai nemoka pakepti pusrytinio 
bekono.

Tas pats
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SYDNEY
Vasario 16

Sydnejaus lietuviai nepriklauso
mybės šventę atšventė vasario 17 d. 
Minėjimas pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis šv. Joachimo bažnyčio
je, Lidcombe. Žmonių bažnyčioje 
prisirinko kaip reta. Organizuotai, 
su savo vėliavomis, dalyvavo skau
tai, ateitininkai, sportininkai, ramo- 
vėnai ir šauliai. Prie tautinės vėlia
vos garbės sargyboje stovėjo ALB 
Sydnejaus apylinkės valdybos na
riai.

Mišias laikė Sydnejaus lietuvių 
kapelionas, prel. Petras Butkus. Pa
maldų metu giedojo ’’Dainos” cho
ras, vad. Br. Kiverio. Pamaldos už
baigtos Tautos Himnu.

Po pietų Lietuvių namuose, 
Bankstown, įvyko oficialioji ir meni
nė minėjimo dalys.

Minėjimą atidarė ALB Sydnejaus 
apyl. valdybos pirm. dr. A. Maųra- 
gis, invokaciją perskaitė prel. P. 
Butkus.

Šių metų programą, beveik išim
tinai, atliko Sydnejaus lietuvių jau
noji karta. Oficialiojoj daly, vietoj 
įprastinės paskaitos, pasirodė trys 
jaunieji, Julija Stašionytė, Kristina 
Coxaite ir Antanas Šarkauskas, pa
sisakydami ką jiems reiškia Vasario 
16-ji. Jų pasisakymai buvo atgaiva 
po vyresniosios kartos metai iš metų 
trafaretu virtusių paskaitų. Prane
šėja - Rita Barkutė.

Po PLB padėkos lakštų įteikimo

PENSININKAI UŽSIGAVĖJO

Vasario 19 d., Alfos Savickienės 
sodyboje, Sydney pensininkų klubas 
savo nariams suruošė Užgavėnių 
blynus.

Apie keturiasdešimt narių vaiši
nosi pačios šeimininkės, Valės Sta
nevičienės ir klubo sekretorės Mag- 
dos Šidlauskienės paruoštu stipriu 
užkandu. Užgavėnių blynus iškepė 
pirmininkė Ona Osinienė ir Eugeni
ja Bliokienė. Pyragus, pyragaičius, 
bei ’’kilnius” gėrimus susinešė patys 
nariai.

Net ir smulkus lietu is neprislo
pino pakilios dalyvavusių nuotaikos. 
Pokalbiai, poezija ir dainos užsitęsė 
iki pavakarių.

PUIKŪS PENSININKŲ PIETŪS

Vasario 7 d. Bankstown Lietuvių 
namuose įvyko Sydney lietuvių 
pensininkų klubo narių mėnesinis 
susirinkimas.

Pora savaičių prieš?Lietuvių namų 
šeimininkė Janina Šarkauskienė 
pranešė, kad ji norinti pensininkų 
klubo narius pavaišinti. 

GERB. PRENUMERATORIAI

Dar daug kas Jūsų nepratęsė prenumeratos.
Jau pats laikas atsiskaityti su ’’Mūsų pastoge” už šiuos, 1985-sius metus. 

Laikraščio leidimui išlaidos daromos kas savaitę. Dalis jų yra padengiama iš 
palūkanų, gaunamų už pradžioje metų įneštą prenumeratos mokestį.

Palengvinimui susimokėjimo, užpildykite šią atkarpą ir pasiųskite mums.

’’Mūsų Pastogė” Data.............................................—
P.O. Box 550, Pavardė............ ..............................
Bankstown, N.S.W., 2200 Adresas— 

____ P.C..__________________
Gerb.l
Siunčiu Jums šių metų prenumeratą $ 25.00
Skolą už praeitus metus $.........
Skola už praeitus metus $..........
Dovaną ’’Mūsų pastogės” leidimui $..........
Atsilyginu už 
_______________________ .
(Skelbimą, užuojautą, padėką ir t.t.)

Viso siunčiu $.........
(Įrašykite kaip: (čekiu, Money order, Postal order)
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inusipelnusiems visuomenininkams 
Marinai Cox, Aldonai Jablonskienei 
ir Broniui Kiveriui, buvo įteiktos pi
niginės dovanos šiemet aukščiau
siais pažymiais baigusiai lituanisti
nius kursus mokinei Marinai Coxai- 
tei (išvykstančiai toliau mokytis į 
Vasario 16-sios gimnaziją Vokieti
joje). ALB Sydnejaus Apylinkės 
vardu jas įteikė valdybos pirm. dr. 
A. Mauragis ir Australijos lietuvių 
fondo atstovas B. Stašionis.

Meninėje dalyje pasirodė grupė 
Sydnejaus lietuvaičių, padainavusių 
tris daineles: Plaukia Nemunėlis, 
Supinsiu dainužę ir Lietuva, bran
gi... Joms akomponavo p.janinu Mi
kutis Burokas. Po to Justinas An- 
kusir Danutė Stasiūnaitytė padek
lamavo porą eilėraščių, M. Burokas 
paskambino p janinu, Ričardas Čer- 
vinas padeklamavo J.A. Jūragio ei
lėraštį ’’Jungtis”, ’’Sūkurio” tautinių 
šokių grupės šokėjai pašoko Blez- 
dinginį Jonkelį ir Lenciūgėlį.

Meninę dalį užbaigė ’’Dainos” mo
terų ir mišrūs chorai, diriguojami 
Birutės Aleknaitės ir Broniaus Ki
verio, padainavę kelias dainas.

Programos dalyviams padėkojo 
ALB Sydnejaus apyl. v-bos vicepir- 
mh ūnkas St. Skorulis.

Minėjimas užbaigtas tautos 
himnu.

B.Ž.

Daugelis pagalvojo, kad būsime 
pavaišinti eiliniais pietumis. Visi 
nustebo klubo užkandinėje radę di
džiulį stalą, apkrautą ne tik šiltu ir 
šaltu maistu, bet ir dar kitokiomis 
gėrybėmis, įskaitant kavą ir pyra
gaičius. Nustebinimas malonus.

Janinai Šarkauskienei ir jos 
padėjėjoms Bronei Kondrackienei ir 
Genovaitei Kasperaitienei, už paro
dytą nuoširdumą ir smagias dainas, 
sudariusias jaukią, malonią ir links- 
mą nuotaiką, pensininkų klubo var
du dėkoju ir linkiu sėkmės, sveika
tos ir ištvermės.

0. Osinienė 
Pens, klubo pirmininkė

ŽIDINIO RUDENS EKSKURSIJA

Dėl susidėjusių aplinkybių, Syd
nejaus Skautų Židinio ruošiama ru
dens ekskursija nukelta į vėlesnę 
datą - ji įvyks balandžio 27 d.

Smulkesnės detalės (vieta, kaina 
ir t.t.) bus pranešta vėliau.

Sydnejaus Skautų židinys

Parašas

Pranešimas
SKAUTŲ AIDO IR MŪSŲ VYČIO 

PRENUMERATORIAMS

Sydnejaus Skautų Židinys anks
čiau buvo paskelbęs (’’Mūsų Pasto
gė" Nr. 5, 1985.2.4), kad Skautų Ai
do metinė prenumerata kainuoja $ 
6.25, o Mūsų Vyčio $ 8.75.

Paskutiniu laiku, nukritus Aus
tralijos dolerio vertei, šių žurnalų 
kaina pakilo: dabar Skautų Aido 
metinė prenumerata kainuos $ 6.95, 
Mūsų Vyčio $ 9.75.

Šis pranešimas neliečia jau susi
mokėjusių prenumeratorių.

Prenumeratos pinigus siųsti Syd
nejaus Skautų židinio skautiškos 
spaudos platintojui v.s. Jonui Zin- 
kui, 84 Victor Ave., Picnic Point, 
N.S.W. 2231 (tel. (02) 774 2914).

Sydnejaus Skautų Židinys

JAUNIMO PRANEŠIMAS

Sydney lietuvių jaunimo sąjunga 
nuoširdžiai dėkoja visiems bendra
darbiams ir aukotojams, parėmu- 
siems būsimą Vl-jį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą.

Ypatingai dėkojame Almai Kava- 
liauskaitei-Rountree - Mellior Fa
shions - už suruoštą jos madų para
dą, Funerals of Distinction direkto
riams už $ 500 auką, Sydney apylin
kės valdybai už $ 379 ir visiems 
gausiai mūsų parengime dalyvavu
siems žiūrovams.

Sydney lietuvių jaunimo sąjunga

NUOSTABIOS NAKTYS

Dabar tokios trumpos ir nuostabios naktys — 
Budėjimų naktys — kerėjimų naktys!
Jei kartą išeisi
Pažvelgti, kaip leidžiasi saulė už kalno,
Jau tu nebegrįši namo —
Jau tu niekad namo nebegrįši.

Tu eisi ir eisi į nuostabią naktį,
Kur šiluma kvepia užmigusi žemė,
Kur saulės šešėlis
Kaip Dievo dvasia virš pasaulio plazdena, 
Į naktį, kur vakaras rytą
Kaip mylimą brolį bučiuoja.

Sustoki!

Sustoki prie kryžkelio liūdno smūtkelio: 
Šią naktį jo akys kaip motinos meilė...
Už girių, už klonių
Toli pasiliko gimtinė pastogė, 
O nuostabios vakaro aušros
Toli pasistūmė į rytus.
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VYSK. P. BALTAKIS 
AUSTRALIJOJE----- ...----- ------- j

Sekmadieni, kovo 3 d., iškilmių į. 
gos pamaldos 11.30, giedant ”Dai- lilj 
nos” chorui.

Po pamaldų Lietuvių namuose III 
Bankstown įvyks pietūs. Norintieji»' 
juose dalyvauti užsirašo jau dabar 
pas A. Vinevičių sekmadieniais baž-; 
nyčios kioske arba pas Aldoną Sta i 
siūnaitienę, tel. 638 6204 ar E. La-1
šaitį tel. 734118.

SYDNEJAUS KLUBO 
BIBLIOTEKA

Pranešam tautiečiams kad vėl į
gauta ir parduodama šios knygos:

1. Olego Truchano kelionės po 
Tasmaniją (anglų kalba). Knyga la
bai gražiai išleista ir gali būti graži 
dovana angliškai kalbantiems mūsą 
kaimynams australams, apie mūsą 
tautiečio atliktus Tasmanijos tyri-J 
nėjimus

2. E. Juciūtės - Igarkos Nauja-8; 
mieštis. Mūsų tremtinių gyvenimas' 
ir kančios Sibiro tyrlaukiuose.

Baltų taryba
i

Į Australijos Baltų tarybos skel- “ 
bimą, ieškantį norinčių ir galinčią į 
pabaltiečių padirbėti sostinėje Can- I.' 
berra tarp politikų ir diplomatų, in- j 
formuojant juos Pabaltijo reikalais, ■ 
atsiliepusių nebuvo.

Užs. reik. min. Bill Hayden savo 
laiške Baltų tarybai pranešė, kad iš 
sovietų negauta jokių garantijų šei
mų sujungimo klausimu. Australijos 
vyriausybė ir toliau darys pastangas 
pagelbėti tiems, kurių teisės į šeimų 
sujungimą yra paneigtos.

PUTINAS

s

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negražinami ir nesaugomi. No
rintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.
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