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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI - ATVYKO VYSKUPAS P. BALTAKIS
KAS TOLIAU?

Kiekvienais metais minime Vasa
rio 16-tąją dieną, prisimindami Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimą. 
Skaitome, kad Lietuvos valstybė 
Prasidėjo 13-tame šimtmetyje, su 
karaliaus Mindaugo suvienyta Lie
tuva. Lietuvos tarybos paskelbimas, 
16-tą vasario 1918-tais metais, tos 
Jalstybės atstatymą nusakė šiais 
ėdžiais:
., 'Lietuvos taryba, kaipo vienintelė 
uetuvių tautos atstovybė, remda
mi pripažintąja tautų apsispren- 
uuo teise ir Vilniaus lietuvių kon

ferencijos nutarimui rugsėjo mėn. 
*"’23 d. 1917 m., skelbia atstatanti 
■fepriklausomą demokratiniais pa
ktais sutvarkytą Lietuvos valsty- 
“P SU Sostine Vilniumi tą valstybę 
atskiriant nuo visų valstybių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tautomis.” 
■ jlifiint šį mūsų tautinės valstybės 
„(statymą, galime pagvildenti kelias 
gintis, būtent:

__ ar Lietuvos valstybingumas 
Ividešimtajame amžiuje buvo tik 
storinis sutapimas, kurio pasikar
simo negalima laukti, ar tai tautų 
vystymosi eigoje logiškai lauktinas 
įvykis,

__ kokia yra išeivijos reikšmė to 
ęystymosi eigoje ir kokia išeivijos 
paskirtis,

_ kaip galime lietuvių išeivijos 
ąteiti paveikti.

Lietuvos valstybingumo galimy- 
jes galime svarstyti dviems būdais - 
emociškai ir logiškai. Emociškai 
svarstant, lengva kristi į tamsią ne
vilti — sunku pesimizmo išvengti, 
kai jau praėjo virš 45 metų nuo 
nepriklausomybės netekimo ir nie
kas negali jokios prašvaistęs pra
matyti.

Jei svarstysime remdamiesi logi
ka, prieisime visai kitų išvadų. Dėl 
gerėjančios telekomunikacijos vis 
mažėjančiame pasaulyje neišven
giamai einama prie imperijų skilimo 
į etninius vienetus, valstybes. Nėra 
jokio pagrindo galvoti, kad nuo tos 
bendros eigos bus kokia tai išimtis 
padaryta sovietinei imperijai. Ka
dangi tos eigos laiko mastas yra ki
toks, kaip pavienio asmens, tad ir 
tų pasikeitimų lengva nepastebėti, 
nes jų eigą reikia matuoti kitokiu 
mastu. Jie žmogiškam protui pasi
daro aiškūs be didesnių samprota
vimų tik tada, kai jų impaktas nu
stoja turėjęs emociškos reikšmės. 
Kas būtų galėjęs Korėjos karo lai
kotarpyje pramatyti,' kai sovietų 
ginkluojama "’geltonosios masės” 
kariuomenė kovėsi su amerikiečių 
priežiūroje esančia tarptautine ar
mija, kad didysis Sovietų Sąjungos 
draugas ir didysis Amerikos priešas 
Kinija, pasidarys didžiuoju vakarie
čiu koziriu jieškant tarptautinio ba
lanso tarpe didžiųjų pasaulio jėgų?

Visai suprantama, kad sovietinė 
imperija visomis jėgomis bando iš- 
vengti tų srovių, kurios sugriovė ki
tas imperijas. To išvengti ji • ali tik 
abai ribotą laikotarpį. Kai -os įta- 
!°s, kurių pasėkoje sugriuvo kitos 

imperijos, įsivyraus ir sovietinėje 
imperijoje, visos savitos tos imperi
jos tautos turės progos pačios apsi
spręsti dėl savitos valstybinės atei
ties. Kada ir kaip tai įvyks, galime 
tik spėlioti, bet tai turi įvykti, nes 
tai yra logiška šių dienų istorijos 
vystymosi išdava. Tad, kol tauta yra 
fiziškai nesunaikinta ir tautiniai su
sipratusi, o lietuvių tauta tokia yra, 
ji be abejo sulauks laisvės ir valsty
bingumo.

Mes, gyvendami išeivijoje, esame 
tos gyvosios lietuvių tautos nariai, ir 
jais būdami prisidedame prie jos 
laisvės ir valstybingumo siekimų. 
Man regis, nėra ko aiškinti tozkas ir 
taip visiems aišku — išeivijos akty
vumas ir lietuviškumas yra svarbūs 
visai tautai, ypač kai tos tautos ka
mienas neturi pilnų teisių ir negali 
už save kalbėti tarptautinėse are
nose.

Žinodami, kad lietuvių tauta pa
sieks laisvės ir valstybingumo, neži
nome, betgi, kada tai įvyks. Tikėda
mi, kad išeivija prie tautos siekimų 
prisideda, turime pagalvoti apie 
išeivijos ateitį, jos tęstinumą. 
Svarstydami jos ir ją išreiškiančios 
Bendruomenės tęstinumą, susidu
riame su nerimastį keliančia realy
be. Yra nepaneigiamas faktas, kad 
vidurinioji ir jaunoji karta didele 
dauguma, sakyčiau veik visi, tik re
tomis išimtimis, sukūrė mišrias šei
mas. Kodėl taip įvyko ir ar gerai ar 
blogai, kad taip įvyko, gera tema 
daugkalbėtiair svarstyti, bet faktai 
palieka faktais — taip įvyko. Tad jei 
bendruomenės tęstinumui pasi
kliausime vien tomis šeimomis, ku
rių visi nariai yra lietuviai, už poros 
dešimtmečių visoje Australijoje ne
turėsime tiek narių, kiek šiandieną 
jų yra vien tik Canberra vietovėje. 
Jei ta kryptimi eisime, žlugs visi 
Australijos lietuvių namai - klubai, 
vyresniųjų žmonių sodybos, mirs 
bendruomenės organizacijos, mirs 
spauda ir bet koks didesnio pobū
džio veikimas. Išskyrus kelis pavie
nius asmenis, už dvidešimties metų 
neliks ne tik lietuviškos išeivijos 
Australijoje, bet ir jos žymės šiame 
kontinente bus nublukę.

Nors ta išvada ir nemaloni, ji ne
išvengiama, jei mes imsime ne
lanksčią, bekompromisine poziciją. 
O tokia bekompromisine pozicija 
dažnai yra lengviau daug negalvo
jant prisiimti, negu priimti lanks
tesnę, jieškančią realių galimybių 
lietuviškos bendruomenės tęstinu
mui. Geras pavyzdys, ALB Krašto 
tarybos svarstymas dėl anglų kalbos 
vartojimo kai kuriais atvejais. Iški
lus pasiūlymui, kad bendruomenės 
laikraštyje, "Mūsų Pastogė”, kai 
kurie jaunimą liečią klausimai būtų 
gvildenami jiems lengviau prieina
moje formoje, -tad ir anglų kalboje 
jokios bendros nuomonės neprieita. 
Gan gausi Tarybos atstovų dalis at
sisakė bet kokių kompromisų: arba 
lietuviškai, arba nieko. Tokios pozi
cijos eventualus rezultatas gali būti 
tik vienas - nieko!

Tad ką daryti, kad užtikrinti lie
tuviškos bendruomenės tęstinumą? 
Atsakymas gan paprastas - pasimo-

Vasario 25 d. į Sydney atvyko po
piežiaus Jono Pauliaus II pernai į 
vyskupus pakeltas ir užsienio lietu
vių sielovadoms reikalams paskirtas 
vysk. Paulius Baltakis, O.F.M.

Aerodrome jį sutiko ir pasveikino 
pre. P. Butkus, O.B.E. ir grupė lie
tuvių, jaunutė lietuvaitė jam įteikė 
gėlių.

Trumpame po pasveikinimų vy
kusiame pasikalbėjime, vysk. P. 
Baltakis pasidžiaugė gražiu jo suti
kimu. Atsakydamas į klausimus jis 

kyti iš to kas vyksta Canberra vie
tovėje! Jei čia suskaičiuotume tik 
tas šeimas, kurių visi nariai yra lie
tuviai, ir kurios dar yra pajėgios 
bendruomeninį darbą dirbti, užtek
tų rankos pirštų ir net dviejų rankų 
.nereiktų... Gi Canberra Lietuvių 
dienas suruošė pavyzdingai. Kaip 
tai galėjo įvykti? O įvyko visai pa
prastai - visi šeimos nariai, kuriose 
yra aktyvių lietuvių, įsijungė į Lie
tuvių dienų ruošimą, į tautinius šo
kius, chorą, meno parodą, sportą, 
Lietuvių klubo ruošas. Tai geras pa
vyzdys, ką galima atsiekti turint 
lietuviškiems reikalams draugiškai 
nusiteikusių žmonių, kurie nesikrato 
lietuvių bendruomenės, nes ji pasi
žymi savo tolerancija ir plačiu, visus 
apimančiu galvojimu. Labai lengva, 
kad ir nesąmoningai, atstumti nuo 
bendruomenės gyvenimo mums 
draugiškai nusiteikusius asmenis 
vien tik dėl to, kad jie nelietuviai. 
Labai lengva ir labai neprotinga!

Turime išskėstomis rankomis pri
imti visus draugus, kokios jie tauty
bės bebūtų, bet ypač mišrių šeimų 
narius. Tik su jų draugyste ir para
ma lietuviška bendruomenė liks vi
sad gyva šiame įdomiame konti
nente.

A.K.

PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Fondo $ 500 
premija aktyviausiam Australijos 
lietuvių jaunuoliui 1984 metuose yra 
paskirta Jonui Mašanauskui, jnr. iš 
Melbourne.

Plačiau apie šį veiklų lietuvį skai
tysite mūsų spaudoje vėliau.

Premijai Skirti Komisija 

pareiškė, kad su Lietuvos vyskupais 
jis susiriša tik laiškais. Jo pernai 
planuota kelionė Lietuvon, aplanky
ti ten gyvenančią motiną, keturis 
brolius ir penkias seseris buvo ati
dėta, sovietams sužinojus apie jo 
pakėlimą į vyskupus. Dabar tikisi, 
kad gal pavyks Lietuvoje apsilan
kyti 1987 metais, kada popiežius Jo
nas Paulius II bandys dalyvauti Lie
tuvos apkrikštinimo šešių šimtų 
metų sukaktuvėse.

JAUNIMAS IR 
VASARIO 16

Sydney lietuvių jaunimo suruoš
tame Vasario 16 minėjime KRISTI
NA COX pasakė kalbą, kurią, pri
taikius spaudai, spausdiname. Red.

VASARIO 15-TO MINĖJIMAS

Vėl švenčiame Vasario šešioliktą. 
Kas met mes vis minime savo svar
besnes šventes — prisimename kas 
buvo ir kas galėjo būti. Gal ir ver
kiame ko nebuvo, ko dabar nėra. 
Prisiminimai, ilgesys ir nieko kito. 
Aš jaučiu, kad neužtenka ilgėtis, 
neužtenka prisiminti. Bet ką kitą 
galima daryti?

Tokių švenčių proga, gal galėtu
mėm pasiryžti sustiprinti savo lie
tuvybę — patobulinti lietuvių kalbą, 
šokti daugiau tautinių šokių, dai
nuoti daugiau liaudies dainų ir tuo 
praturtinti savo asmenišką lietuviš
ką pasaulį.

Tas labai gerai ir pagirtina, - bet 
ar to užtenka?

Tokių švenčių proga galėtumėm 
pasiryžti daugiau prisidėti prie 
bendruomenės veiklos. Irgi pagirti
na, - bet ar to užtenka?

Gal laikas prisiminti ir iš naujo iš
girsti Kudirkos "Varpo” šauksmą: 
’’Kelkite, kelkite!"

Laikas ir vėl atkreipti dėmesį į 
pagrindinę mūsų buities priežastį: 
Lietuvai praradus savo nepriklau
somybę kiekvienas turime stengtis 
surasti savo vaidmenį jos atgavimui.

Lituanistinių kursų metu per
skaičiau, kad nepriklausomybė buvo 

nukelta į 2 pi
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VIEW (J KKYZIAUb KEE1A&
PAREIŠKIMAS

Reikėjo Mikoliškių bažnyčios 
šventoriuje pakeisti supuvusį kry
žių, todėl kaip klebonas paprašiau 
Šiuparių kaimo kolūkietį Griušį pa
dirbti naują. Jis sutiko ir padirbo iš 
jam skirtos medžiagos kurui. Nors 
siūliau pinigų, bet neėmė, o paskyrė 
kaip auką bažnyčiai.

Kai 1983 m. lapkričio 25 d. jį ve
žėm į Mikoliškius, Klaipėdos rajono 
autoinspekcija pareikalavo medie
nos dokumento. Kadangi neturėjau, 
tai kryžių atėmė ir nuvežė į Klaipė
dos rajono miliciją Gargžduose, o 
pas Griušį milicija su finansų sk. at
stove ieškojo dirbtuvės, bet jos ne
rado. Griušis parodė kirvį ir obliuką, 
su kuriais kryžių dirbo. Vis tik po 
kelių dienų jį nubaudė 10 rublių už 
kryžiaus padirbimą. Baudą senukas 
sumokėjo.

Kadangi kryžių konfiskavo 
inspektorius Grimalis, tai, jam raštu 
paaiškinęs kryžiaus kilmę, prašiau 
grąžinti. Jis vis reikalavo medienos 
dokumento. Kreipiausi į pensininką 
senuką Griušį, kad jis raštu paaiš
kintų apie medieną. Kitur kreiptis 
negalėjau. Jis raštu paaiškino, kad 
spalio mėnesį eigulys Martinaitis iš 
sanitarinio miško jam paskyrė kurui 
medžiagos. Iš padžiūvusio ąžuolo jis 
ir padirbęs tą kryžių.

Kai milicijos viršininkui prista
čiau tą popierių, jis dar pareikalavo 
rašto ir iš eigulio Martinaičio. Jis 
taip pat paaiškino, kad spalio mėnesį 
Griušiui, kaip ir kitiems kolūkie
čiams, davęs sanitarinio miško me
džiagos kurui. Kai tą raštą prista
čiau milicijos viršininkui, jis dar ne
buvo patenkintas "špargalkomis” ir 
žadėjo atsiklausti kolūkio vadovybę. 
Taip ir padarė. Kiek žinau, eigulys 
tą patį paaiškino. O inspektorius 
Grimalis man pasakė, kad kryžiaus 
negrąžins, jis jau užpajamuotas.

Tuo reikalu kreipiausi į Klaipėdos 
rajono vykdomąjį komitetą. Man 
buvo paaiškinta, kad milicija, atim
dama kryžių ir nubausdama kolū
kietį Griušį, pasielgė neteisėtai: iš 
savo medžiagos jis galėjo padirbti 
kryžių ir jį padovanoti. Kai inspek
torius Grimalis pareikalavo leidimoVasario 16

atkelta iš 1 pusi, 
atsiekta dėl trijų svarbių priežasčių. 
Pirma priežastis buvo Europs poli
tinė padėtis pirmajam pasauliniui 
karui baigiantis. Vokietija nusilpo, o 
caro Rusija sugriuvo.

Antra priežastis buvo lietuvių 
didvyriškas nusistatymas su ginklu 
ginti Lietuvos tarybos nutarimą at
statyti Lietuvos nepriklausomybę.

Pati svarbiausia priežastis buvo 
lietuvių tautinis atgimimas, sukeltas 
keleto lietuvių patrijotų. Be Basa
navičiaus, Kudirkos, ir jų bendra
darbių, nebūtų buvę nepriklauso
mos Lietuvos. Ką bendro visa tai 
turi su mūsų problemomis, pareigo
mis ir pastangomis šiandieną?

Šiandieniniai reikalavimai Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti ne
pasikeitė. Mums reikia laukti tinka
mo momento istorijos eigoje.

Reikia didvyriškų pastangų iš lie
tuvių Lietuvoje. Australijoje mes 
galime jiems padėti gaudami vakarų 
pasaulio pritarimą.

Mums reikalingi nauji Basanavi
čiai, Kudirkos, kurie sužadintų lie
tuvių sąmoningumą, sukeltų laisvės 
troškimą.

Tokie šaukliai yra Lietuvos disi
dentai. Mūsų aukščiausias tikslas ir 
didžiausia pareiga juos remti. Mums 
tai yra įmanoma. Reikia sudaryti 
veiklos planą ir nuspręsti kaip gali
me padėti ir kokioje srityje koncen
truotis, kad kiekvienas bendruome
nės narys išpildytų savo vaidmenį 
šiame uždavinyje.

Yra būtina puoselėti Lietuvoje
Mūsų Pastogė Nr. 9, 1985.3.4, psl. 2 

kryžiui statyti, buvo atsiklausta Re
ligijų reikalų įgaliotinio P. Anilionio, 
ir jis paaiškino, kad vietoj supuvusio 
statyti naują nereikia naujo leidimo. 
O kryžius turėtų dirbti Buitinis, taip 
pareiškė įgaliotinis tikintiesiems per 
savo apsilankymą Gargžduose. Ka
dangi Buitinis kryžių vis tik nedirba, 
tai buvau priverstas jį užsakyti pri
vačiai: juk kitokiu būdu negalima 
įsigyti jokio kryžiaus, nors ir leista 
statyti.

Todėl labai prašau jus paveikti 
Klaipėdos rajono Vidaus reikalų 
skyrių (miliciją), kad grąžintų netei
sėtai atimtą kryžių Mikoliškių baž
nyčiai ir kad Finansų skyrius kolū- 
kiečiui Griušiui atitaisytų neteisin
gai paskirtą baudą.”

Kun. A. Šeškevičius 
Gargždai, 1984.II.1.

PAREIŠKIMAS

Labai dėkoju už poveikį dėl mili
cijos atimto kryžiaus grąžinimo. 
Gavus Jūsų raštą, Klaipėdos,rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko pa- 
vaduotijas A. Leita kartu su Vidaus 
reikalų skyriaus viršininku Ananje- 
vu man pranešė, kad kryžiaus ne
grąžins, o tik atlygins už medieną, 
kuri perduota Komunaliniam sky
riui. "Man reikia kryžiaus, o ne pini
gų,” - atsakiau jiems.

Komunalinio skyriaus viršininkas, 
paaiškino, kad kryžius jau supjaus
tytas, atlygins 4 rub. 70 kap. Pra
šiau bent supjaustytą grąžinti, mė- 
ginsim atremontuoti. Paaiškino: 
tam reikia milicijos leidimo, o pini
gus išmokėti galįs tuoj. Nesutikau.

Teismas priteisia padarytą žalą 
pilnai atlyginti, o iš manęs tik pasi
tyčiojo: nors prisipažino neteisėtai 
padarę, bet žalos atlyginti nenori. 
Juk padaryti tokį kryžių reikia bent 
150 rub. (...)

Dar pensininką kolūkietį admi
nistracinė komisija ir finansų sky
rius nubaudė 10 rub. už tai, kad iš 
savo medžiagos dovanai padirbo 
vieną kryžių bažnyčiai. Juk patys 
nusikalto, milicijos pareigūnams 
karščiuojantis, jie senukui primetė 

nepriklausomybės troškimą, sklei
džiant disidentų darbus ir raštus. 
Šio šimtmečio pradžioje, tik keli 
žmonės svajojo apie laisvą Lietuvą.

Šiandien Lietuvoje yra daug lie
tuvių, lietuviškesnijnegu mes, kurie 
nebegirdi laisvės varpo ir šauksmo 
priešintis okupacijai. Pritariant di
sidentams ir juos paremiant per 
laisvojo pasaulio radiją laisvės sėklą 
galima pasėti ir ją nuolatos palaiky
ti.

Jaunimui reikia pasvarstyti kele
tą idėjų. Rašyti disidentams, juos 
drąsinant ir parodant okupantams 
kad pasaulis juos seka. Per radiją, 
laikraščius ir gyvu žodžiu apie, disi
dentus Lietuvoje supažindinti Aus
tralijos visuomenę. Įsijungti į parti
jas ir disidentų bylą iškelti politinėje 
plotmėje. Surastai ir paruošti jau
nus lietuvių profesionalus, kurie 
galėtų paveikti politikus ir Austra
lijos viešąją nuomonę.

Turime pripažinti, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo bylą 
Australijoje ar, kad ir, Jungtinėse 
tautose gali tinkamai pristatyti tik 
toks lietuvis, kuris gerai moka anglų 
kalbą. Ne visai sklandus lietuvių 
kalbos žinojimas šiuo atveju nėra 
labai svarbus.

Yra svarbesnis mus atstovaujan
čio lietuvio politinis supratimas Lie
tuvos bylos, negu jo lietuvių kalbos 
gramatika.

Australijos baltų tarybai ieškant 
reprezentantų veikti tarp parla
mentarų, informuojant juos apie 
Pabaltijo reikalus, dėl silpno anglų 
kalbos žinojimo buvo vengiama 
kviesti vyresnio amžiaus žmones. 
Kreiptasi į jaunus, angliškai laisvai 

nuolatinj amatą. iaaa uz KieKVieną 
patarnavimą kitiems reikia jau 
bausti. Ar ne absurdas? Jei buitinis 
kryžių nedirba, tai kažkas vis tiek 
turi juos padaryti. Kur įstatymas, 
kad kryžiui padaryti reikia specia
laus leidimo? Kryžius yra krikščio
nių vėliava. Supjaustyti kryžių - 
reiškia įžeisti krikščionis, kurių pa
saulyje yra daugiau milijardo. Kas 
būtų, jei koks asmuo supjaustytų 
tarybinę vėliavą? Visi komunistai 
labai pasipiktintų, tai nuskambėtų 
po visą pasaulį. Galbūt šis žiaurus 
išpuolis taip pat nuskambės po visą 
pasaulį, nes įvykdytas Atpirkimo 
metais, kada krikščionys kryžių 
ypatingai gerbia. Ar tokie išpuoliai 
pasitarnauja komunizmui? Lietuva 
garsi kaip Kryžių Žemė. Argi kata
likai nesipiktins kryžių naikinimu? 
Tai juk visos tautos užpuolimas ir 
jos išniekinimas, pažeidžiant šimta
metes tradicijas.

Tamsta tą išpuolį žymiai atitaisy- 
tumėt, paveikdami miliciją ir vyk
domąjį komitetą, kad pilnai atitai
sytų padarytą žalą; taip, kad vietoj į 
šešias dalis supjaustyto kryžiaus 
būtų galima padirbti tokį pat naują. 
Be to, tegul administracinė komisija 
ir finansų skyrius panaikina netei
sėtą baudą pensininkui Griušiui ir 
tegrąžiną 10 rub. Neteisėtai ir neiš
mintingai padarę, pasiskubindami tą 
kryžių supjaustyti, nes visą laiką 
kėliau klausimą dėl jo grąžinimo.

Jei Tamsta to reikalo nesutvar- 
kysit, būsiu priverstas kreiptis j 
aukštesnes instancijas,, net į Mask
vą. Tikiuosi, kad to nereikės.”

Kun. A. Šeškevičius 
Gargždai, 1984.11.22

PASTABA: 1984 m. balandžio 26 
d. J. Griušis, gyvenantis Klaipėdos 
raj., Šiūparių kaime, pareiškimu 
kreipėsi į Klaipėdos raj. vykdomąjį 
komitetą, reikalaudamas grąžinti 
1983 m. lapkričio 25 d. administraci
nės komisijos su finansų skyriumi 
neteisėtai jam paskirtą ir jau sumo
kėtą baudą. Savo pareiškime J. 
Griušis pažymi: "Kad padaryta ne
teisybė, patvirtino ir Vidaus Reikalų 
Ministerija, liepdama atitaisyti pa
darytą skriaudą...”

J. Griušiui į pareiškimą niekas 
neatsakė, baudos taip pat negrąžino.

kalbančius, besidominčius politika, 
pabaltiečius. Lietuvių tarpe jų buvo 
sunku rasti. Atrastasis atliko svar
bų darbą.

Kas galėtų įvykdyti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo reikalus 
reprezentuojančių jaunų žmonių 
politinį paruošimą?

Nepriklausomybė buvo atgauta 
žmonių, kuriems lietuvių kalba ne
buvo pirmoji kalba. Negalima nusi
vilti ir dabar, jei mūsų jaunimas da
bar kalba tik pusiau lietuviškai.

Vienas dalykas yra jaunam žmo
gui atsistoti ir pakalbėti lietuvių su
sirinkime. Visai kitaip yra, kada 
reikia viešame australų susirinkime 
pasakyti kalbą ar kalbėtis su parla
mentarais. Tam reikia būti gerai 
pasiruošus, nes suklysti negalima: 
nei anglų kalboje, nei savo pareiški
muose.

Australijos lietuvių bendruomenė 
turėtų į šiuos reikalus atkreipti 
daug didesnį dėmesį. Juose galima 
rasti dalinius atsakymus į Lietuvos 
laisvės atgavimą.

Šie reikalai bus svarstomi atei
nančiame Vl-me Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese, kuris įvyks Aus
tralijoje 1987 metais.

Šiam kongresui pasisekti yra rei
kalingi Australijos lietuvių patari
mai, pasiūlymai ir finansinė parama.

Lietuviu būti yra smagu, malonu 
prisiminti tėvynėje praleistą laiką, 
taip pat yra tiesa, kad nežinome 
kada Lietuva atgaus nepriklauso
mybę. Bet yra svarbu, kad visi pri
sidėtume prie sėkmingo Lietuvos 
išlaisvinimo veiklos vedimo, nes

’’Tas laisvės nevertas, kas negina 
jos”.

lYaip KaiueLi.'
KALBOS TAISYMAI 
Iš ’’Laiškų lietuviams” 

formoje

— nevartotina kokiam nors būbii 
nusakyti, pvz.: Sportininkas tovo 
geroje formoje (=geros forms). 
Šiandien aš ne formoje (=nekūp 
jaučiuosi, prastai nusitekęs, slp- 
nas).

gabus kame
— gabus kam: Mokinys gabus 1 

matematikoje, lietuvių kalboje, 
sporte (=matematikai lietuvių 
kalbai, sportui).

GAUTIS
— nevartotin reišme ’’gauti, pasi

daryti, išeiti”. Pvz.: Čia gavosi 
(=išėjo) didelis nesusipratimas. Su
dėjus du ir tris, gausis penki (=Su- 
dėję du ir tris, gausime penkis). Di
delis efektas čia savaime nesigais 
(=Didelio efekto čia savaime le- 
bus). /

griežti, groti, lošti, 
vaidinti, žaisti 

Lietuvių kalboje mes turimedu 
skirtingus žodžius išreikšti atitina- 
miems skirtingiems veiksmais: 
žaisti kokį nors žaidimą, pvz., futo» 
lą, krepšinį, tenisą, o groti koiū 
nors instrumentu, pvz., smuiu, 
vargonais, fleita. Įdomu, kad bevik 
visose plačiau žinomose kalbse 
šioms dviem sąvokoms vartojaias 
tas pats žodis žaisti: lot. Judrė, 
angį, to play, vok. spielen, prac. 
jouer ir t.t. Dėl to ir mūsų išeivioje 
gyvenąs jaunimas dažnai pasiko: 
žaisti smuiku, gitara, vargonai: ir 
pan. Bet tai netaisyklingi pasdcy- 
mai. Lietuvių kalboje grojana, 
arba griežiama (styginiais insru- 
mentais), arba skambinama (gitira, 
oianinu).

d 
d 
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Nors atrodo, kad groti yra kils iš 
lenkų kalbos, bet mūsų bendriėje 
kalboje jis jau yra tvirtai prigiję ir į 
net bepradedąs išstumti beveiktos 
pačios reikšmės visai gerą odį j 
griežti. Taip yra gal dėl to, kad ždis į 
griežti turi ir kitų reikšmių, pač B 
galįs reikšti nelabai malonų veikmą ; 
— griežimą dantimis. Šalia grot ga- j 
lime ta pačia reikšme vartei ir , 
griežti, ypač kalbant apie stygi/us 
instrumentus: smuiką, violončę, į 
kontrabasą. s

Neturėtume užmiršti ir kitųžo- 
džių, kuriais kartais galima pakisti i 
minėtuosius veiksmažodžius groi ir ■ 
griežti, pvz.: muzikuoti, smuikioti, 
vargonuoti ir pan. Užuot vartoji žo
džius pagrojo ar pagriežė muzkinį 
kūrinį, galime sakyti atliko (tik jiiu ; 
būdu ne išpildė!). Mes turime ir Itų 
siauresnės prasmės muzikos atki- 
mo pavadinimų, susietų su insru- 
mento rūšimi: fortepijonu arb. gi
tara skambinama, timpanai ir būg
nai mušami, pučiamieji instrumntai 
pučiami.

Kai kuriose tarmėse žodis goti 
vartojamas, kalbant apie lošmą 
kortomis. Be abejo, tai lenkų kabos 
įtaka. Šia prasme veiksmažodis go
ti yra pavartotas ir vieno kito nūsų 
rašytojo, pvz.: A. Strazdo: Paaat: 
ulioti, kortom groti, minkštuospa-B 
taluos gulėti, lietuviškai nekallti. | 
Tačiau bendrinėje kalboje pascyje 
mas groti kortomis nėra normis. i. 
Šiam tikslui vartojami veiksnioji 
džiai lošti ir žaisti. Vienos tarėsi 
labiau yra linkusios vartoti tadacai* 
lošiama iš pinigų, o žaisti - kaiai-^s 
džiama tik poilsiui, laiko praldi-i 
mui, pramogai. Žaisti labiau hkaJ 
vartoti, kalbant apie įvairius >raj 
moginius ir sportinius žaidimis, o’ 
lošti labiau tinka azartiniams žaidi! 
maras, kai lošiama iš pinigų. Tokia 
žaidimai ar lošimai gali būti kortos} 
Amerikoje labai paplitęs bingo, lo
terijos ir pan.

Kai kalbama apie vaidinimus, 
pvz., dramą, komediją, ir pan., tai 
vartotina ne lošti, bet vaidinti.
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Pabaiga
Krašto v-bos veikla priklauso nuo 

jos pirmininko ir narių darbštumo ir 
sugebėjimo. Jiems jokių pašalinių 
darbų niekas neprimeta ir tenka pa
tiems išvystyti Australijos lietuvių 
kultūrinį ir visuomeninį judėjimą - 
veiklą. Paskutiniu metu Australijos 
lietuvių kultūrinis gyvenimas vege
tuoja apylinkėse, negaudamas jokių 
paskatinimų ar gairių iš aukščiau. 
Studijų dienos sutraukdavo gražų 
būrį mūsų jaunų akademikų ir inte
lektu, kurie gerai paruoštose pas
kaitose gvildendavo mūsų bendruo
menės švietimo, socialinius ir kitus 
reikalus. Nežinia kodėl tokios studi
jų dienos nutrūko? Manau, kad 
Krašto v-bos aptingo, nes jas ruo
šiant reikia įdėti nemažai darbo, pa
renkant temas ir paskaitininkus, 
moderatorius, tinkamą laiką, vieto
vę ir t.t.

Suvažiavime tikėjausi didesnio 
Tarybos narių susidomėjimo Krašto 

/ v-bos veikla, atliktais ir neatliktais 
[ darbais, pastangomis ir t.t. Kažko- 
I dėl dauguma privengė šiek tiek ati
džiau pažvelgti į mūsų gyvenimą, 
Krašto v-bos darbus. Teko pastebė
ti, kad ir nekalčiausiame pasiteira
vime, mūsų veiksniai įžiūrėjo nega
tyvią kritiką, puolimą ir norą nu
vertinti. Bet kodėl nepasakyti, jei 
kai kurios pastangos ir liko pastan
gomis, be jokių rezultatų.

Vienam Tarybos nariui pareiškus 
priešingą nuomonę dėl Krašto v-bos 
peršamo dvikalbiškųmo, išsivystė 
gana gyvos diskusijos, žinoma, ne
buvo padaryta jokia išvada. Tai ne
bloga tema studijų dienoms.

Suvažiavimui pirmininkaujantis 
prof. A. Kabaila visuose klausimuo
se orientavosi, ko negalima pasakyti 
apie jo padėjėjus. Suvažiavime dau
gumą sudarė sydnejiškiai, taigi, 
tartais, ir šviežesnės mintys iškel
tos ne iš to ’’sparno”, buvo šaltai ir 
rezervuotai priimtos.

įdomus dr. B. Vingilio pasiūlymas 
pastatyti Canberroje paminklą pir
miesiems po Antrojo pasaulinio karo 
įtvykusiems pabaltiečiams, iške
liant jų ekonominę ir kultūrinę 
iuoklę Australijai. Didelio pritari
mo ir entuziasmo iš susirinkusiųjų 

' šis klausimas nesusilaukė. Gal per- 
iaug ekstravagantiška ir nereali 
mintis. Paprastai paminklus stato 
liti, įvertindami pirmųjų atliktą 
darbą. Sau statytis paminklus gal ir 
tederėtų.

Trumpai paminėtas miręs redak
torius Vincas Kazokas. Niekas nea- 

' bejoja Vinco Kazoko dideliu įnašu į 
• mūsų Bendruomenės gyvenimą. Tik 
; apgailestauta, kad ne visi jo darbus 
l rėmė ir jiems pritarė. Jis susilaukė 
daug kritikos ne iš kokios nors

’’opozicijos”, bet iš pačių ’’Mūsų 
Pastogės” leidėjų, kurie atrodo 
nesuprato spaudos darbo ir paskir
ties. Kelta mintis išleisti atskiru lei
diniu V. Kazoko vedamuosius ”MP” 
ir jo literatūrinį palikimą. Jokio nu
tarimo šiuo reikalu nepadaryta. Pa
siūlyta, berods jau trečiame suva
žiavime, įsteigti Lietuvių informaci
jos biurą. Šis pasiūlymas irgi nebu
vo išgirstas ir jam neduota eigos.

Dr. P. Kisieliaus paskaita buvo 
labai įdomi ir aktuali. Kadangi ji iš
tisai buvo atspausdinta ”MP” jos ir 
neliesiu.

Lietuvių dienų metu be atidarymo 
iškilmių buvo dar keturi parengi
mai: Clevelando vyrų okteto kon
certas, dainų šventė, tautinių šokių 
koncertas ir jaunimo talentų vaka
ras. Pačių jauniausių pasirodymas 
įvyko popietėje. Nors apie šiuos pa
rengimus buvo jau rašyta ”MP”, bet 
norisi tik paminėti, kad jie nepri
lygsta ankstyviesiems savo dalyvių 
skaičiumi ir atlikimu. Visuose pa
rengimuose, išskyrus Clevelando 
vyrų okteto, buvo pranešinėjama 
dviem kalboms. Atrodo, canberriš- 
kiai yra linkę į dvikalbiškumą, argu
mentuodami, kad jų mažoje apylin
kėje yra daug mišrių šeimų. Prog
ramų pranešėjai paprastai yra taik
lūs ir trumpi žodyje, ko negalima 
pasakyti apie Dainų šventės prane
šėją, kuri įdėjo perdaug "jausmo”.

Gražu yra stebėti mūsų tautinius 
šokius, ypatingai kai juos gražiai ir 
grakščiaišoka jaunimas. Jau senokai 
yra kalbama apie tautinių šokių va
dovų - mokytojų kursus. Dauguma 
dabartinių tautinių šokių mokytojų 
yra savimoksliai, buvę šokėjai. Rei
kalinga kvalifikuotų mokytojų, 
kurie pravestų kursus, suteikdami 
mokytojams pagrindines tautinių 
šokių mokymo taisykles. Nereikia jų 
kviestis iš užjūrių, jų turima čia, 
Australijoje. Kas šiuos kursus turi 
suorganizuoti, manau, visiems yra 
aišku?

Lietuvių dienos yra labai svarbus 
parengimas mūsų bendruomenės 
gyvenime. Jos yra lietuviško sąmo
ningumo ir veiklos žadintojos. Lie
tuviai, atvykę iš mažesnių apylinkių, 
seniūnijų ar vietovių, kur nėra or
ganizuotos lietuviškos veiklos, atsi
gauna, nusivalo svetimybių dulkes, 
sutvirtėja jų lietuviška sąmonė.

Taigi į kiekvienas Lietuvių dienas 
privalome žvelgti objektyviai, iškel
dami gerąsias jų puses, ir jomis pa
sidžiaugdami, o pastebėję nesklan
dumus, juos kritiškai peržvelkime, 
kad galėtume ateityje jų išvengti.

V. Koras

VYSK. P. BALTAKIS JAU AUSTRALIJOJE

J.E. Vysk. P. Baltakis, O.F.M. į Sydney atvyko vasario 25 d.
Canberra mieste, St. Marys Church Braddon, rekolekcijos vyks kovo 4 ir 5 

d.d.
Vysk. P. Baltakis kovo 7 d. 8.30 ryte iš Sydney išskrenda TAA lėktuvu, 

skrydžiu TN FLight 8 į Perth, kurį pasieks 11.05 ryte.
Perth mieste rekolekcijos vyks kovo 8, 9 ir 10 d.d.
Kovo 12 d. 1.00 p.p. iš Perth skrydžiu TN Flight 1 išskrenda į Adelaidę, 

kurią pasieks 5.10 po pietų.
Rekolekcijos vyks kovo 15, 16 ir 17 dienomis šv. Kazimiero centre St. 

Peters.
Kovo 21 d. 1.55 p.p. iš Adelaidės skrydžiu TN Flight 39 išskris į Melbourne, 

kuriame 3.10 p.p. persės į TN FiTght 407 ir 3.35 p.p. išskris į Hobart. Jame nu
sileis 4.40 p.p.

Hobart mieste rekolekcijos vyks 23 ir 24 d.d.
Kovo 26 d. 10.25 rytp iš Hobart skrydžiu TN Flight 407 išskirs į Melbourne, 

kurį pasieks 11.30 rytų.
Kovo 28 d. rekolekcijos bus Geelong mieste.
Melbourne rekolekcijos vyks kovo 29, 30 ir 31 d.d.
Balandžio 1 d. 10 vai. ryte skrydžiu TN Flight 414 pro Sydney skris į 

Brisbane miestą, kurį pasieks 1.15 p.p.
Rekolekcijos Brisbane bus balandžio 2 ir 3 d.d.
Balandžio 4 d. 10 vai. ryte skrydžiu TN Flight 461 grįžta į Sydney, kuriame 

nusileis 11.15 ryte.
Garbingas svečias Velykas praleis Sydney mieste.

Kun. P. Butkus
Austr. lietuvių kat. sielovada

XIII-OS LIETUVIŲ DIENOS

Canberra, 1984.sąjungos suvažiavimo dalyvių

Su Širdingiausia padėka ir pagarba, Jūsų

Telephone: 49 1801

CANBERROS LIETUVIŲ 
DIENŲ KOMITETAS /

l_DC
PADĖKA

CANBERRA LITHUANIAN
FESTIVAL COMMITTEE
6A WATTLE STREET. LYNEHAM ACT26C2 
P 0. Box 19. Lvneham. ACT 2602

XHI-ju Australijos lietuvių dienų Canberroje koordinacinis komitetas šir
dingai dėkoja visiems kultūrinių parengimų, organizacijų suvažiavimų ir 
sportininkų dalyviams bei jų vadovams už įdėtą darbą ir pastangas įspūdingai 
išpildant ir pravedant programas.

Didelė padėka garbingiems vykdomųjų organų atstovams, Cleveland’o ok
tetui ir visiems svečiams iž užsienio, kurie savo dalyvavimu praturtino mūsų 
šventę.

Ypatinga paėka plačiajai bendruomenei gausiai suvažiavusiai Canberron ir 
užtikrinusiai, kad XHI-sios Australijos Lietuvių dienos praėjo iškilmingai, 
gražiai ir draugiškoje nuotaikoje. Mes daugiau ir prašyti negalėjome.

Mes tikimės, kad jums, kaip ir mums, praėjusi šventė dar ilgai liks malonus 
atminimas.

Viktoras Martišius 
Pirmininkas

Jonas Andriuška
Iždininkas

Jūras Kovalskis
Žinios ir Informacija

Audronė Kovalskienė
Sekretorė
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MIRĖ ALGIS VAITIEKŪNAS

Iki pasimatymoy Algi...
IKI PASIMATYMO, ALGI

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Virš trijų metų vėžio ligos kan
kintas, vasario 20 d. mirė daugumai 
Australijos lietuvių žinomas ALGIS 
VAITIEKŪNAS.

Daugelis jį pažinojo, kaip gabų ir 
sėkminga biznierių, visuomeninin
ką, dosnų įvairių organizacijų rėmė
ją, entuzijastišką slidininką, nuošir
dų draugą ir gražios šeimos tėvą.

Algis gimė Kaune 1924 spalio 12 
d. teisininko Juozo ir dantų gydyto
jos Filomenos Vaitiekūnų šeimoje.

Kaune 1943 m. baigė Aušros ber
niukų gimnaziją. Laike karo atsi
dūręs Vokietijoje, įstojo į Tuebin- 
gen’o universiteto ekonomikos fa
kultetą, kurį baigė 1948 metais. Bū
damas universitete aktyviai dalyva
vo ateitininkų organizacijoje ir buvo 
studentų ryšininku su prancūzų 
okupacine valdžia. Ten vedė med. 
stud. Vidą Bražėnaitę ir 1949 m. 
emigravo į Australiją ir eventualiai 
apsigyveno Melbourne.

Po sunkių kūrimosi metų pradėjo 
bizniauti, 1957 m. įkurdamas 
Cosmos Oriental Rug Co., kurios 
reikalais išvažinėjo beveik visą 
Australiją.

Australijos lietuvių katalikų"-fe-’ 
deracijai pradėjus leisti laikraštį 
"Tėviškės aidai”, Algis jam rašė 
politines apžvalgas. Tuo pat laiku 
ALK Federacijos valdyboje jis buvo 
vicepirmininku ir nuolatiniu sekre
toriumi.

Nuo pat įsikūrimo, Algis priklau
sė Melbourne lietuvių slidininkų 
klubui NERINGA ir dalyvavo viso
se, išskyrus paskutinę, Australijos 
lietuvių žiemos sporto šventėse. Jo 
užkrečiantis optimizmas ir nesu
stabdomas gaivališkumas paįvairino 
daugelį slidininkų subuvimų.

Būdamas energingas, linksmas ir 
nepaprastai aktyvus, Algis turėjo 
daug draugų, kurie visuomet prisi
mins jo verdantį entuziazmą ir gied
rią nuotaiką.

Su Vida Algis susilaukė penkių 
vaikų, kuriais abu užpelnytai gali 
didžiuotis. Jie dalyvauja lietuviška
me gyvenime ir atsiekė, ar tebesie
kia aukštojo mokslo.

Vasario 22 d., daug jo draugų ir 
pažįstamų, po pamaldų St. Johns 
bažnyčioje, East Melbourne, paly
dėjo į Fawkner kapines.

Prie kapo su Algiu atsisveikino 
ALK Fed. pirm. Žemaitis, buv. 
ALKF pirm. V. Čižauskas, Ateiti
ninkų sendraugių atst. A. Bakaitis, 
Liet. slid. kl. NERINGA pirm. R. 
Dagys, buv. Tuebingen universito 
lietuvių studentų vardu. D. Žilins
kienė ir draugai G. Žemkalnis ir J. 
žalkauskas.

Gedulingas pamaldas atlaikė ir į 
kapus palydėjo Melbourne lietuvių 
kapelionas kun. P. Vaseris, asistuo
jant dviem kunigams.

Ilsėkis ramybėje, Algi!

AUKOJO

A.A. /Igirdo Vaitiekūno atmini
mui vietoj gėlių ir vainikų aukojo:

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
FONDUI: J. ir J. Žalkauskai $ 50, V.
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GABRIELIAUS ŽEMKALNIO 
žodžiai, atsisveikinant su Algiu Vai
tiekūnu

Atėjome, Algi, mes, Tavo drau
gai, šį vakarą ne su Tavimi atsisvei
kinti, o tiktai Tave palaidoti.

Prisimindami matysime ir toliau 
Tave šalia mūsų:

ir Bullerio kalno šlaituose,
ir linksmuose subuvimuose,
ir kilimų varžytinių salėse...
Kiekvieną kartą išgirdę kartu 

dainuotą linksmą dainą ar klausyda
miesi Bethoveno Eroicos, ar triukš
mingai dainuodami Marseljetę, jau
sime kad ir Tu dalyvauji.

Argi tad galime atsisveikinti?
Tavo šūkis buvo "GYVENTI”!. Tu 

kovojai už gyvenimą ir gyvybę taip 
atkakliai, taip nenusileisdamas, kad 
esi visiems pavyzdžiu kaip reikia 
kovoti. Kovą pralaimėjai ne todėl 
kad pasidavei, bet todėl, kad jėgų 
pritrūko.

Atsimeni, sakiau Tau, kad už 
tokią kovą, užsispyrimą ir narsumą 
fronto linijose būtų apdovanoję ne 
tik riterio kryžiumi, bet dar ir kar
dais, briljantais ir ąžuolo lapais prie 
to kryžiaus. Savo širdyse mes duo
dame Tau kardus ir brilijantus, pa
puoštus ąžuolo lapais. Už narsumą. 
Už kovą.

Argi tad galime atsisveikinti?
Niekada ne per vėlu gyventi. Ta

vo paskutinieji metai buvo gyventi 
su didele prasme, su didžiule pas
kirtimi - jie surišo Tave ir Tavo šei
mą į kovojantį vieningą vienetą. Jie 
davė ir mums pavyzdį ir inspiraciją.

Lyg tai Tavo lūpoms yra prašyta 
Justino Marcinkevičiaus Septintoji 
meilės elegija, girdžiu lyg Tu sakai 
savo artimiesiems ir draugams šiuos 
žodžius:
Čia būta j- !r_

,Čia mano rankų klaidžiota. Po žo
džiais

ir po tyla gyventa. Atminties 
gyva žieve priaugau aš prie jūsų.

Norėsit nusiplėšt - labai skaudės. 
Atėjus lapų išėjimo metui, 
tą vakarą, kada manęs nebus, 
brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu!

Ar girdite, kaip suplaka sparnais 
nepasakyti žodžiai?

Ir mes daug ko Tau gal nepasa
kėm. Ir nesakysime dabar. Nes ne
atsisveikiname. Tik sakome "iki pa
simatymo”.

ir R. Aniuliai $ 40, L. Ray $ 25, P. 
Šilas ir V. ir D. Simankevičiai po $ 
20, V. ir G. Ališauskai, J. Balbata, S. 
Bortkevičienė, A.E. ir A. Liubinai, 
J. ir B. Makuliai, A. Tamašauskas po 
$ 10, B. Prašmutaitė $ 5.

VI PL JAUNIMO KONGRESUI- 
NERINGOS slidininkų klubas $ 

50, R. ir J. Dagiai, R. Umbražiūnie- 
nė po $ 10, V. ir L. Petruševičiai $ 6.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI: V. ir 
R. Aniuliai $ 40, G. ir A. Karazijos $ 
10.

TAUTOS FONDUI: A. ir D. 
Žilinskai $ 50.

CANCER RESEARCH 
CENTRE: A. ir V. Bladzevičiai, V. ir 
R. Geniai, V. ir L. Jomantai, V. Juo
zapavičienė, A. ir G. Kaladės po $ 
20, V. ir G. Bakaičiai, V. ir M. Dide
liai, T. Laukaitienė, A. Tamašaus
kas, G. ir D. Žemkalniai po $ 10, G. ir 
N. Wolf $ 8, J. ir O. Bratiškai, A. ir 
B. Karazijos, p. įr G. Lazutkai, M. 
Medeišiene po $ 5.

JAUNIMO VASARIO 16 
MELBOURNE

Šiais metais Vasario 16-tosios mi
nėjimą Melbourne pirmą kartą ren
gė Jaunimo sąjunga. Jis įvyko Mel
bourne Lietuvių namų teatro salėje 
vasario 17-tą. Prisirinko pilna salė 
žmonių, net ir pilnas balkonas. Mi
nėjimo programa vyko sklandžiai. Ji 
dalinai sekė tradicinę formą, bet 
įjungė ir kai ką labai originalaus. Tai 
buvo Jono Mašanausko ir Eugeni
jaus Baltučio sukurtas vaidinimas 
"Susitikimas”. Šis veikalas sukėlė 
didelį publikos susidomėjimą ir 
atstojo paskaitą, kurią normaliai per 
šiuos minėjimus esame pratę girdė
ti. Pranešėjas buvo Linas Šeikis.

"Šusitikimo" išpildyt Ojai, iš k. J. 
Krušas ir F.. Baltutis, Canberra, 198'1

Minėjimas prasidėjo kun. 
Vaserio invokacija. Tada A.L.B. 
Jaunimo sąjungos pirm. Rožė Ma- 
karavičiūtė supažindino klausytojus 
su Jaunimo sąjungos tikslais ir ide
alais. Jaunimo sąjunga siekia jauni
mo tarpe ugdyti ir išlaikyti lietuviš- 
Ką ir ieškoti būdu Padėtitee 
tai atgauti laisvę. Tai galima atsiekti 
darbu, draugišku bendradarbiavimu 
ir artimesnių ryšių sudarymu su 
Lietuva. Baigiant buvo išvardinta 
Canberroje išrinkta naujoji Austra
lijos lietuvių jaunimo sąjungos val
dyba: Birutė Prašmutaitė, sekreto
rė, Andrius Vaitiekūnas, iždininkas, 
Jonas Mašanauskas, narys politi
niams reikalams. Faustas Sadaus
kas, narys kult, reikalams ir Dona 
Sadauskaitė, ryšininkė. Pirmininkė 
Rožė Makaravičiūtė.

Scena iš "Susitikimo". J. Mašanauskas
Toliau trumpai kalbėjo Melbourne 

apylinkės valdybos pirmininkas, dr. 
J. Kunca, primindamas Vasario 
16-tosios svarbą lietuvių tautai. 
Aiškino, kad tiktai Vasario 16-tosios 
dėka lietuvių tauta išsilaikė ligi šiol, 

Mirus
a.a. A. VAITIEKŪNUI,

mielą Vidą ir vaikus nuoširdžiai užjaučiame ir su jais liūdime.
Sąženiai

tiek krašte, tiek išeivijoje. Mums 
nesą ko bijotis, kad lietuvių tauta 
išnyks. Rusų imperija praeis ir Lie
tuva vėl bus laisva.

Po to Jonė Žitkevičienė, "Ateities 
žingsnių” redaktorė, pakvietė į sce
ną jaunuosius savo bendradarbius 
žurnalistus, kurie daugiausiai ar 
gražiausiai rašė per metus. Jiems 
A.L. Fondas paskyrė pinigines pre
mijas, paskatinti juos ir toliau rašyti 
į lietuvišką spaudą. Jas gavo Jonas 
Rukšėnas, Dovydas Sadauskas, Ri
čardas Didelis ir Darius Šalkūnas. 
Linui Šeikiui buvo įteiktas čekis iš 
Amerikos lietuvių žurnalistų sąjun
gos. Jis taip pat gavo ir A.L. Fondo 
$ 100 premiją skiriamą mokiniui, 
geriausiai baigusiam Melbourne li-

i
I
1
I
1
i

Mašanauskas, R. Makaravičiūtė, P.
(Jaužinios) 

tuanistinius kursus.
Toliau sekė vaidinimas "Susitiki

mas”. Buvusieji Lietuvių dienose 
Canberroje, šį įdomų dalyką jau 
buvo matęs, tačiau vertėjo ir vėl ji 
Pamatyti. Vaidino Eugenijus Baltu
tis. Jonas Mašanauskas, Rožė Ma- ----- xi _ e eras ivturao. Vvx< 
kalas susideda iš pasikalbėjimų. 
Moteris, išgyvenusi 40 metų trem
tyje, su sūnumi yra atvykusi į Vilnią 
pas savo brolį ir jo sūnų. Ji kalbasi 
su savo broliu, o jų sūnūs, pusbro
liai, kalbasi sau atskirai. Vyresnio
sios kartos brolis ir sesuo kalba apie 
esamą padėtį Lietuvoje, kaip reikia 
mokėti prisitaikyti prie sistemos, 
jeigu nori prasimušti. Jie pagalvoja 
ir apie savo vaikų ateitį. Ar vaikai 
liks lietuviais dar už 30 metų, kai 
Lietuvoje visi lietuviai bus gimę ir

ir E. Baltutis (Jaužinios)
augę sovietų okupacijoje, kur vyk
doma rusifikacija ir stengiamasi pa
keisti galvoseną? O vakaruose, ar 
per geras gyvenimas neprives prie 
lietuvybės išnykimo?

nukelta į 5 psl.
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Prof. dr.
60 METŲ 

PROFESORIUI A. KABAILAI

Vasario 19 d. suėjo 60 metų 
A.L.B. Krašto tarybos pirmininkui 
prof. Algiui Kabailai. Sukaktis, pro 
kurią negalima praeiti tylomis, ži
nant sukaktuvininko šakotą veiklą 
mūsų bendruomenėje ir jo akade
minius atsiekimus.

Prof. dr. A. P. Kabaila
Algimantas Petras Kabaila gimė 

Kaune 1925 m. Baigęs gimnaziją 
Šiauliuose 1943 m., jis studijavo 
Stuttgarte 1946-48 ir Melbourne nuo 
1950 m., įsigydamas statybos inži
nieriaus laipsnį 1951 m.

Specializuodamas medžiagų at
sparume, 1959 m. jis gavo magistro 
laipsnį New South Wales universi- 
W-. - .OR7 m . ................... „
patų*

1955-61 m. dėstė Royal Mel
bourne institute of Technology, vė
liau buvo vyr. lektoriumi N.S.W. 
universitete, Sydney. Nuo 1970-tųjų 
metų A. Kabaila - profesorius tame 
pačiame universitete (pirmasis lie
tuvis profesorius Australijoje).

atkelta iš 4 psl.
Tuo tarpu tėvai galvoja, kad jau

nuoliai turbūt kitame kambaryje 
kalbasi apie ”rock” muziką. Bet nie
ko panašaus. Jie dalinasi labai skir
tingomis mintimis apie laisvę, poli
tinę veiklą, pasipriešinimą pries
paudai, Romą Kalantą, lietuvybę, 
disidentų kovą. Besikalbėdami jie 
pradeda vienas kitą geriau suprasti. 
Jie prieina išvados, kad prieš pries
paudą galima pasipriešinti įvairiai. 
Kur neįmanoma politinė akcija, rei
kia ieškoti subtilesnių būdų. Pasi
kalbėjimai labai aktualūs, realistiš
kai skambantys, ir parodo, kad mū
sų jaunimas ne vien tik pramogomis 
įdomaujasi.

Toliau Rasa Baltutytė gražiu bal
su ir gražia lietuviška tarsena su 
jausmu paskaitė Brazdžionio "Mano 
protėvių žemė”. Tautinių šokių 
grupė Gintaras linksmai šoko Blez- 
dinginį jonkelį ir Gyvatarą. Pašokę 
savo vadovai Daliai Antanaitienei 
įteikė dovanėlę ir gėlių už jos įdėtą 
darbą 1984 metais. Petras Čelna 
pjaninu paskambino Mocarto fanta
ziją. Danius Kęsminas paskaitė Ka
zio Binkio eilėraštį”Tulpės ir ži
buoklės”.

Pagaliau Melbourno Dainos sam
būris užpildė sceną ir vadovaujamas 
Birutės Prašmutaitės padainavo 
Pavasario dainą, Pasėjau linelį ir 
Mūs tautos žemelė. Pjaninu akom
panavo Zita Prašmutaitė. Chorui 
tebestovint scenoje buvo sugiedotas 
Lietuvos Himnas.

Šiuo minėjimu Melbourne jauni
mas įrodė, kad yra vertas visos 
bendruomenės paramos. Jis prave
dė viską labai tvarkingai ir susilau
kė publikos šilto pritarimo.

Ieva Arienė

L.P. Kabaila
Savo specialybėje jis yra išleidęs 

keletą svarių mokslo veikalų, yra 
kviečiamas ekspertu svarbiose by
lose. Kaip svečias profesorius, jis il
gesnį laiką dėstė Belgijoje, J.A.V. ir 
Japonijoje.

Nežiūrint šių akademinių atsieki- 
mų, pareikalavusių daug darbo ir 
pastangų, prof. A. Kabaila skiria 
daug laiko lietuvių bendruomeninei 
veiklai.

1957 m. jis buvo Melbourne lietu
vių klubo pirmininku. Nuo 1971 m. 
iki 1982 m. nuolat perrenkamas Pa
saulio lietuvių seimo atstovu. Kurį 
laiką vadovavo Baltų tarybai, dirbo 
ALB kontrolės komisijoje, Jungti
niame baltų komitete, Sydnejuje, 
Baltic Action grupėje. Komitetuose 
Žmogaus Teisėms ginti ir t.t.

Prof. A. Kabaila pirmininkavo net 
keturioms A.L.B. Krašto tarybos 
sesijoms (Sydney 1966, Melbourne 
1970, Adelaide 1974 ir Canberra 
1984), o 1977-78 buvo A.L.B. krašto 
valdybos pirmininku. Jo kadencijos 
metu įteisinta "Mūsų Pastogę” lei
džianti Lietuvių bendruomenės 
spaudos s-ga, kuriai prof. Kabaila 
vadovavo nuo 1977 m. iki 1979 m. .ir 
kuriai jis vėl vadovauja nuo 1984 m. 
lapkričio mėn.

Ypač didelis prof. A. Kabailos in
dėlis bendruomenės spaudai yra lie
tuviškų rašmenų suprojektavimas 
naujai įsigytai "Mūsų Pastogės” 
spausdinimo mašinai, parašant ir iš
tobulinant atatinkamas programas 
kompiuteriui.

Buriavimo sporte prof. Kabaila 
randa išsiblaškymą nuo kasdieninės 
įtampos ir darbų. Jis taip pat yra ir 
vienas pajėgiausių lietuvių šachma
tininkų Sydnejuje, daug kartų sėk
mingai gynęs lietuviškas spalvas 
”AJ’ klasėje.rroi. rt. —u u jv gyvenimo
palydovei, dailininkei p. Vidai Ka- 
bailienei, irgi pilnai įsitraukusiai į 
bendruomeninę veiklą, linkime iš
tvermės, sveikatos ir ilgų metų lie
tuviško darbo baruose.

V.P.

BRISBANE
ATŠVĘSTA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Nepriklausomybės šventės minė
jimas pradėtas iškilmingomis pa
maldomis St. Mary bažnyčioje 
South Brisbane, kurias atlaikė ir tai 
dienai pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. dr. P. Bačinskas, o jų metų gie
dojo choras.

Lietuvių namuose bendruomenės 
suruoštą minėjimą atidarė apylinkės 
valdybos pirm. K. Bagdonas, kuris 
ir pravedė oficialią dalį, pradėtą su 
įnešimu trispalvės, lydimas dviejų 
tautiniais rūbais dėvinčių moterų. 
Tada sugiedota Marijos giesmė.

Ilgą ir įdomią paskaitė paskaitė J. 
Kriaučiūnas.

Meninę dalį pravedė F. Luckienė. 
Gyvą paveikslą ’’Malda už tėvynę”, 
surežisavus R. Platkauskienei, 
įvykdė choristės. Įneštom degan
čiom žvakutėm jos simbolizavo par
tizanus, Sibiro tremtinius ir dabar 
dar kenčiančius rezistentus.

Turiningus eilėraščius apie žuvu
sius partizanus lietuviškai deklama
vo R. Platkauskienė, o angliškai B. 
Mikužienė.

Po to, neseniai susiorganizavęs 
moterų oktetas, vadovaujant B. Mi- 
kužienei, padainavo tris dainas.

J. Kiškūno vadovaujamas mišrus 
choras taip pat padainavo tris dai
nas, o eilėraščius dar deklamavo E. 
Klimienė ir F. Luckienė.

Visų sugiedotu himnu minėjimas 
buvo uždarytas.

Klimelis

Jaunimo popietė
JAUNIMO POPIETĖ 

SYDNEJUJE

— Greičiausiai nieko gero nebus, 
— nutarėme su žmona — bet jau
nimo parengimą reikia aplankyti — 
kas busjei niekas neis?...

Su tokiomis mintimis vasario 23 d. 
pavakare atvykome į Lietuvių na
muose, Bankstown, Jaunimo s-gos 
Sydnejaus skyriaus ruošiamą jauni
mo popietę. O vis tik apsirikome! 
Popietė buvo labai gerai paruošta, 
prasidėjo beveik punktualiai, o ir 
pažiūrėti - paklausyti buvo ko - ir 
malonu ir kitaip, negu įprasta.

Su pačia popiečio programa supa
žindino prenešėja, Rita Baarkutė - 
skyriaus pirmininkė.

Lyg įvadas j minėjimą, pačių jau
niausiųjų pastatyta Marcinkevičiaus 
eiliouta pasaka ’’Grybų karas”. Ją 
atliko Sydnejaus parapijos savait
galio mokyklos mokiniai, pagrindinį 
tekstą vedant pasakotojoms 
tei Venclovaitei ir Monikai Migutei. 
Nepaprastai gražūs ’’grybų" kostiu
mai (sukurti L Zakarauskienės), 
daugumoje labai graži vaikų dikcija, 
privertė visus šypsotis ir ploti, ploti, 
ploti...

Toliau sekė visa pynė skoningai 
paruoštų programos punktų. Grupė 
mergaičių (K. Vingeningaitė, L. 
Stasiūnaitytė, M. Coxaite, L. Bieliū- 
naitė ir R. Barkutė) padainavo dvi 
dainas - Plaukia Nemunėlis ir Su- 
pinsiu dainužę... Viena jų padainuo
ta tradiciniai, tautiniais draubužiais 
apsirengusių merginų, kita - jau 
šiandieniškai... Vida Viliūnaitė pa
skaitė Maironio baladą ’’Jūratė ir 
Kastytis”, Edis Barila gitara pa
skambino Frencesco Tarregos
Caprico Arabe” ir savo paties kurtą
Po pertraukos, programą pradėjo 

merginos, padainavusios improvi
zuotą dainelę "Pajūry, pajūry...”. 
Sekė jaunųjų muzikantų orkestrėlis

^•i — . . ,. Danutė BaltutytėŽvilgsnis į Lietuvių dienas
LIETUVIŲ DIENOS 

CANBERROJE

Dauguma mūsų dalyvavome arba 
girdėjome apie Lietuvių dienas, ku
rios įvyko praeitų metų pabaigoje 
Canberroje. Pradžioje daug kas abe
jojo jų pasisekimu tokioje mažoje 
lietuvių apylinkėje. Bet tai yra 
geras pavyzdys, rodantis, kad pa
keitimas vietovės yra sveikas reiš
kinys.

Lietuvių dienos prasidėjo tradici
nėmis pamaldomis, kuriose dalyva
vo nemažai jaunimo. Oficialus Lie
tuvių dienų atidarymas įvyko Can
berra theatre, gražiose ir puikiose 
patalpose. Didelė salė, patogi scena, 
vėsinimas ir t.t. Gaila, kad atidary
me nedalyvavo daug jaunimo. Kurie 
dalyvavo, kažkodėl, programai įpu
sėjus, apleido salę. Gal kalbos neį
domios? Bet tokie atidarymai yra 
neįmanomi be kalbų! Vakare susi
pažinimo gegužinėje susirinko labai 
daug jaunimo. Gegužinė buvo gerai 
suorganizuota ir puikiai pavyko. 
Trūko žaidimų, kuriuose būtų galėję 
įsijungti visi gegužinės dalyviai: tai 
būtų padėję greičiau susipažinti. 
Jaunimas, gi, būrėsi su savo drau
gais atvykusiais iš to paties miesto. 
Tokia nuotaika buvo per visas Lie
tuvių dienas. Gal į tai atsižvelgs se
kančių Lietuvių dienų organizato
riai. Susipažinti su kito miesto jau
nimu yra labai svarbu.

Gruodžio 27 d. įvyko Sporto šven
tės atidarymas. Atidaryme ir šven
tėje dalyvavo daug jaunimo. Sporte 
yra susibūręs jaunimas, kuris silp
nai ar visiškai nekalba lietuviškai. 
Čia lietuvių kalba beveik nenaudo
jama, manau, todėl jiems čia ir yra 
patogiausia.

Vakare Canberros teatre dainavo 

iš pianino, būgno ir styginių instru
mentų: M. Burokas, D. Hornas, R. 
Stasiūnaitis, D. Stasiūnaitis ir D. 
S itz, išpildė pora dalykėlių - muzi
kos ’’mišrainę” (pot-pouri) ir "mėly
nes” (blues), o 9-metė viešnia iš 
Canberros, Skaistė Mauragytė pa
deklamavo Vytės Nemunėlio eilė
raštį apie Sniego senį...

Programa užbaigta liaudies pasa
kos, "Eglės žalčių karalienės”, in
scenizacija, kuriai siužetą sukūrė 
Arūnas Stašionis, dekoracijas Aud
ronė Stašionytė, muziką E. Barila, 
D. Hornas ir M. Burokas. Apšvieti
mas ir direkcija - K. Kazoko. Vaidi
no: Pasakotojas - Žilvino dvasia - A. 
Stašionis, Eglė - A. Stašionytė, Eg
lės sesuo - J. Stašionytė, tėvai - R. 
Jurkšaitis ir L. Bieliūnaitė, brolis - 
A. Kapočius, Eglės - Žilvino vaikai 
V. Coxaite ir A. Vingilis, žalčiai T. 
Pullinen ir R. Vingilis, ragana - B. 
Hornaitė.

Pasaka pirmą kartą statyta Lie
tuvių dienų metu Canberroje ir ten 
labai gerai įvertinta. Tą patį galima 
pasakyti ir apie šios dienos pasta
tymą: pasakos siužetas paruoštas 
gerai, nenueinant į tradicinius, vy
resniajai kartai įprastus, rėmus. 
Scenos dekoracijos ir kostiumai neį
prasti, bet žavūs. Vaidintojai sceno
je pasakos turinį vaizdavo be žodžių 
- mimika. Kalbėjo tik Pasakotojas - 
Žilvino .dvasia, kurio stiprus balsas 
pasiekėįr toliau salėje sėdinčius žiū
rovus.

Ir autoriui, ir vaidintojams publi
ka aplodismentų nepagailėjo.

Popietė užbaigta LJS skyriaus 
pirmininkės padėka atsilankiusiems.

* * *
Ar verta buvo aplankyti šį jau

nųjų parengimą? Tikrai verta!.. Te- 
sigaili tie, kurie jo nematė. Tai buvo 
šviesus pragiedrulys mūsų scenoje!

B.Ž.

Clevelando vyrų oktetas. Kaip pa
prastai, tokius koncertus lanko tik 
vyresnieji, nors oktete dainavo ir 
jaunesnio amžiaus žmonės. Aš, ma
nau, kad šiandien daug jaunimo gal
voja, kad jei jie nedalyvauja, tai ir 
nereikalinga tenai eiti! Tas pats ir 
Dainų šventėje, Choristų tarpe ma
tėsi tiktai keletas jaunų veidų. 
Liaudies dainos nuskambėjo gražiai. 
Gaila, kad jos gali nutilti vyresnie
siems pasitraukus. Po Dainų šven
tės, gana vėlai vakare, buvo suruoš
ti šokiai jaunimui ’’Woolshed" - dar
žinėje. Nors jaunimo čia buvo daug 
ir nuotaika labai gera, bet ir vėlei 
trūko bendrumo, tarp-miestinio 
jaunimo bendravimo. Čia reikėjo 
sugalvoti kokių nors visus sutrau
kiančių šokių, nes jaunimas nėra la
bai drąsus.

Tautinių šokių koncertas yra po
puliariausias vakaras Lietuvių dienų 
programoje. Gaila, kad tautinių šo
kių muzika buvo įrekorduota - ne
gyva. Muzika, kurią girdime jau 
daug metų iš tų pačių juostelių, yra 
visiems labai nusibodusi. Naujos 
mados šukuosena, plaukai <int akių, 
dengė mergaičių veidusir buvo 
sunku jas pažinti, sėdint aukštai 
balkone. Tautinių šokių šokėjai pri
valo rengtis gražiai ir tvarkingai.

Jaunimo vakaras įvyko mažoje 
salėje, toliau nuo miesto. Kažkaip 
kyla mintis, kad jaunimo pastangas 
vyresnieji nelabai vertina. O gal 
klystu? Jaunimo vakaras mus visus 
surišo į vieną lietuvišką būrį- Kartu 
repetavome, pasirodėinc , kartu, 
laukdami savo eiles, drebėjome, 
vienas kitą drąsinome ir taip suar
tėjome. Čia beveik visi kalbėjome 
lietuvįškai, nes scenoje reikėjo lie
tuviškai kalbėti.

Bus daugiau
Mūsų Pastogė Nr. 9, 1985.3.4, psl. 5
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REIKIA APSIGALVOTI
Gerb. redaktoriau,

Lietuviai Lietuvoje atlieka daug 
geru darbų lituanistikos srityje, ku
rių lietuviai išeivijoje neturi gali
mybės atlikti. Ar mes turime juos 
smerkti už tokius darbus? Manau, 
kad tai būtų didelė klaida.

Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, lietuviai vertingų darbų litua
nistikos srityje nesudegintų ant 
laužo, o naudotųsi tokiais darbais.

Mes išeivijoje neturėtume vengti 
pasinaudoti tokiais darbais, jei ne
norime nutolti nuo lietuviško ka
mieno.

Mes negalime smerkti visų lietu
vių Lietuvoje, sakydami, kad jie visi 
dirba prieš lietuviškus interesus. 
Yra lietuvių, kurie dirba gerą darbą 
įvairiose srityse. Ar mes turime ig
noruoti tokių lietuvių darbus? Aš 
būčiau prieš tokią politiką. Mes no
rime žinoti kur lietuviams sekasi 
lietuviškuose reikaluose. Kodėl mes 
neturėtumėm būtu supažindinti su 
tokių lietuvių darbais?

Mums yra įdomios visos žinios iš 
Lietuvos, ar tai blogos, ar geros, ne
žiūrint iš kokių šaltinių paimtos.

Be abejo, reikia atskirti pelus nuo 
grūdų. Kur yra rusiška propaganda, 
tai turime atmesti. Ar bereikėtų 
aiškiau šiuo reikalu pasisakyti?

J. Kušlys
AR JAU NEIŠVENGIAMA?

Gerb. redaktoriau
Klausiausi Melbourne lietuvių ra

dio pusvalandžio vasario 18 d., 6.30 
vakaro laidos. Pusvalandį pravedė 
Aldona Butkutė, kuri turėjo pokalbį 
su MŪSŲ PASTOGĖS dabartiniu 
redaktorium J. Mašanausku, lie
čiantį šio savaitraščio aktualesnius 
reikalavimus. Tarp kitko, redakto
rius pasakė, kad po trijų ar keturių 
metų mūsų bendruomenės savait
raštį MŪSŲ PASTOGE jau teks 
leisti dviejomis kalbomis, t.y. anglų 
ir lietuvių. Jei gerai nugirdau ir pil
nai supratau, tai man būtų buvę ge
riau, jei to vakaro lietuvių radio 
pusvalandžio būčiau visiškai nesi
klausęs.

Ne taip seniai kovojome, dėjome 
pastangas, kad atsikračius ketvirta
dalio mūsų laikraščiuose prirašomo 
teksto anglų kalba. Šiandien patys 
savanoriškai pramatome tą kalbą į 
juos grąžinti. Skaudu, kuomet pro
tėvių išlaikyta, motinų prie ratelio 
išmokyta tėvų kalba jau ruošiama 
guldyti į karstą! Gal tūlas pasakys, 
kad jau kitaip negalima. Aš manau, 
kad palaidojus savą kalbą, palaido
sime ir patys save, o ypač savąjį 
jaunimą. Tauta išliks gyva, kol 
josios ainiuose bus gyva tėvų kalba.
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Kun. dr. Pranas Dauknys biblio
tekos retenybių stovui perdavė savo 
atsižymėjimo ženklus: Tautos Fon
do, P.L.B. Valdybos ir du Vilniaus 
Universiteto 1579-1979.

Aukojo Šaltinių bibliotekai:
J. Bruožis LVKD Centro valdybos 

organą "Aušra” Nr.1/64/84.
Ag. Jančiauskienė 5 ir 10 litų dvi 

monetas. P. Galaunės sudarytas dvi 
knygas "Medžio dirbiniai” iš serijos 
Lietuvių liaudies menas, Vilnius 
1956, 1958. K. Žirgulienės "Mezgi
mas”, Vilnius 1958. Šioje knygoje 
duodami mezgimo bei nėrimo teori
jos pagrindai, plačiai apžvelgiami 
mezgimo technikos būdai ir mezgi
nių rūšys.

J. Normantas Varpininkų filiste
rių Draugijos žurnalą "Varpas” Nr. 
19, 1984.

A. Pelenauskienė 2 tomus J. Bi
liūno raštų. Mėnesinio pedag. žur
nalo "Tremtinių Mokykla” 1946 m. 
1-6 numerių įrištą komplektą. A. 
Šternfeldo "Dirbtiniai palydovai”, 
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Išnykus kalbai, išnyks ir tauta. To 
siekia mūsų krašto dabartiniai oku
pantai. Tad būkime sąmoningi, kad 
nepaliktume jų siekimų šalininkais.

Būtų skaudu jei ši redaktoriaus 
prielaida įgautų prasmę. Pasvarsty
kime, ar jau tikrai tai neišvengiama, 
ar jau tikrai nesimato šviesesnių 
ateities pragiedrulių. Štai ką rašo 
1984 m. žurnale Laiškai Lietuviams, 
Nr. 9 Los Angeles lituanistinės 
mokyklos auklėtiniai. Pirmojo, Tau
ro Radvenio, cituoju ištisai:

— Atrodo, kad mūsų spauda yra 
skirta tik vyresniesiems, kad visi 
straipsniai laikraščiuose ir žurna
luose parašyti tik suaugusiems. 
Jaunimui jie yra labai nuobodūs. 
Jaunimo skyriai laikraščiuose per 
retai pasirodo.

Dabartinis mūsų jaunimas tarp 
savęs dažniausiai kalba tik angliš
kai, nes sunku kalbėti lietuviškai. 
Jaunimo lietuvių kalbos žodynas yra 
menkas, tad jam labai sunku skai
tyti lietuvišką spaudą, kur yra tiek 
nežinomų žodžių. Jeigu laikraščiuo
se ir žurnaluose būtų daugiau 
straipsnių, parašytų jaunimui su
prantama kalba, tai jis juos skaitytų 
ir vis geriau išmoktų lietuvių kalbą. 
Geriau išmokęs lietuvių kalbą, pra
plėtęs savo žodyną, galbūt jaunimas 
ir tarp savęs daugiau kalbėtų lietu
viškai.

Kai aš skaitau lietuvišką spaudą, 
pirmiausia ieškau nuotraukų, kurio
se pamatyčiau kokį pažįstamą. Pas
kui ieškau straipsnio, parašyto pa
žįstamo jaunuolio. Aštuojaujį per
skaitau, nors jis būtų ilgas. Paskui 
ieškau rašinių apie kokį nors įdomų 
įvykį iš jaunimo gyvenimo, iš jo 
veiklos.

Norint padaryti lietuvišką spaudą 
jaunimui įdomesnę, reikia dėti dau
giau nuotraukų iš jaunimo gyvenimo 
ir trumpų, įdomių jaunimo veiklos 
aprašymų. Jei taip būtų, tai jauni
mas pradėtų daugiau skaityti lietu
višką spaudą, —• baigia Tauras.

Kitas, Auris Jarašiūnas, tos pa
čios Los Angeles lituanistinės mo
kyklos auklėtinis ir tame pačiame 
Laiškai Lietuviams numeryje, savo 
straipsnelį užbaigia sekančia išvada:

— Jeigu lietuvių spauda būtų jau
nimui įdomi ir suprantama, tai jis 
daugiau skaitytų ir tokiu būdu la
vintų savo lietuvių kalbą. Jaunimas 
darytųsi vis lietuviškesnis. Jeigu 
neišlaikysim lietuvybės tarp jauni
mo, tai greit ji visai išnyks. Kas ta
da perims lietuvių organizacijas, kas 
mokys vaikus lietuvių kalbos?

Tai štai kur tie šviesūs mūsų atei
ties pragiedruliai. Ir aš jais gėriuo- 
siu. Nei mūsų jaunimas, nei pats se
nimas neskaitys straipsnių ir nepre
numeruos tokio leidinio, kuriame 
talpinami jiems neįdomūs ar nesu
prantami rašiniai. Spauda, kad ją

Vilnius 1959.
P. Vaičaitis žurnalą "Tėvynės 

Sargas” 1984 m. Nr. 2/58/.
V. Vaitkus aukojo $ 20.
Nuoširdi padėka aukojusiems!

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

AUKOS

VASARIO 16-tos GIMNAZIJAI, 

per Sydnejaus Klubo biblioteką:

Po $ 100 - kun. dr. P. Bačinskas, 
J.J. Ruzgiai (Brisbane), A. ir V. 
Jakštai, N. Čelkienė (a.a. C. Liutiko 
atmin.).

$ 80 - būrelis tautiečių per A. Sa
vickienę.

$ 30 Va. ir J. Zablockiai
$ 25 prel. P. Butkus

Po $ 20 - A. ir S. Montvidai, P. 
Donielienė.

$ 10 - J. Bimba.

Aš neturiu nieko prieš, kuomet 
praeitų metų Mūsų Pastogės 
Nr.nr. 19-22 buvo talpinama p. A. 
Zubro studijėlė "Lietuviški asmen
vardžiai”. Tai gan išsamiai paruošta 
studijėlė, tačiau naudojant eiliniui 
skaitytojui rečiau girdimus ar sun
kiau suprantamus žodžius, ją sunku 
skaityti tiek senimui, tiek jaunimui, 
kurio lietuvių kalbos žodynas yra 
gan ribotas. Ji geriau tiktų talpinti 
lietuviško švietimo žurnale. Panašių 
straipsnių pasitaiko ir daugiau. Ir ne 
vien tik Mūsų Pastogėje.

Taigi, padarykime savąją spaudą 
kaip jaunamartę mielą, kiekvienam 
suprantamą, kuri būtų mielai lau
kiama kiekvieno lietuvio namuose. 
Tuo bus išvengta dvikalbiškumo. 
Laikraštis bus toks, kokį mes pada
rysime, paruošime patys, dirbdami 
ir jo ateitimi sielodamiesr. kartu su 
redaktorium.

ALKA

Lietuvių kooperatinė kredito draugija * 
TALKA LTD. >

• Moka už indėlius (deposits) 9°/o metinių palūkanų. t

Už terminuotus indėlius:
Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas.

nuo $ 100 iki $ 20.000 — 12% nuo $ 20.000 ir daugiau — 13%

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi išbūti iki finansini 
metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Prt 
centai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų gal: 
ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, asmenines paskolas s: 
ghrantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Procentai už visas paskolas už 
skaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 1.30 pp. ik 
3 vai. pp., Lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto ik 
2 vai. pp.

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

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose;-
Pašto adresas: ’’TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St., Norwood, SA 5067

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo patalpose 
16-18 East Terrace, Bankstown NSW 2200.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą

Svarbus THE SPECIAL BROADCASTING 
SERVICE pranešimas

Nuo 1986 m sausio 6 d VHF Channel O 
nustos veikęs,

BET JŪSŲ MĖGSTAMAS PROGRAMAS 
IR TOLIAU MATYSITE PER CHANNEL

28 UHF.
JŪS JAS MATYSITE TIK PER 

CHANNEL 28 UHF.
DABAR JAU LAIKAS PEREITI PRIE 

UHF. PASITIKRINKITE, AR JŪSŲ APA
RATAS GALI PRIIMTI UHF SIUNČIA

MAS BANGAS.
JEI NE, KREIPKITĖS Į SAVO TV APA

RATO TAISYTOJĄ.

O
0652 PJ15

PAIEŠKOMAS TARNAUTOJAS

Canberra Lietuvių-Austrai: 
klubas ieško tarnautojo, sugebančl: 
tvarkyti ir vesti klubo raštinę. Jan 
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 nurodytu: 
kursus.

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

The President 
Lithuanian-Australian Club Inc.

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

Užgavėnių vakarui praėjus

Geriausias pasaulio krepšininkas
"Interantional Basketball” žurna- 

e, Pierre Tessier, Tarptautinės 
crepšinio (AIPS) komisijos pirmi- 
linkas, savo straipsnyje ’’The best 
n the world", išrinko 15 geriausių 
įasaulyje mėgėjų krepšininkų. Jų 
arpcjva ir Kauno "Žalgirio” ko- 
narios krepšininkas Arvydas Sa- 
>om. Tessier rašo, kad buvo labai 
lunh iš 140 milijonų krepšininkų 
šriicti 15 geriausių.

Preitų metų pabaigoje Arvydas 
Jabois taip pat buvo išrinktas ir 
jeriusių 1984 metų sportininku 
jietvoje. šis iškilus krepšininkas, 
ssanis 220 cm. aukščio, gruodžio 19 
lien sulaukė 20 metų amžiaus. Jis 
'ra letuvos žemės ūkio akademijos 
I-tr kurso studentas. Gimęs Kau
le, cur Lietuvos krepšininkai, su 
'artuoju Pr. Lubinu 1939 m. antrą 
tarti išsikovojo Europos čempiono 
vardą, kur buvo ir dabar yra lietu
ms irepšinio centras, davęs geriau- 
dus Lietuvos krepšininkus.

Padėjęs krepšinį žaisti mokyklo
je, ėliau Sabonis perėjo į specialią 
crepinio mokyklą. 15 kos metų am
žiam jis jau buvo virš 2-jų metrų 
igio, tuometinio Sov. S-gos krepši
nio r/nktinės kapitono Modesto 
Paulusko , jis buvo pakviestas tre- 
nirutis ir žaisti su Sov. S-gos jaunių 
rinkine, treniruojama Paulausko. 
Ši raktinė 1981 metais tapo Euro
pos čempione. Sabonis, neturėda- 
masnė 17-kos metų, jau buvo 213 
cmaukščio ir pradėjo žaisti Sov. 
S-g< rinktinėje. 1982 metų, pasau
lio repšinio pirmenybėse, jis su 
savcKomanda laimėjo aukso medalį. 
Kai] pastebėjo žinomieji pasaulio 
trenriai, iki šiol dar nei vienas 
krejšininkas nebuvo padaręs tokios

’’Žalgiris ” laimi
LAIMĖJIMAI ISPANIJOJ

Vaasario pradžioje pasibaigė 
krepšinio Europos šalių taurių lai
mėtojų pogrupių varžybos. Šiose 
varžybose yra du pogrupiai: ”A” ir 
”B”. Į šių pogrupių pusfinalius pate
ko abiejose grupėse po 4-ri»s ko
mandas. "A” pogrupyje, lentelės 
viršuje, nepralaimėjus nei vienų 
rungtynių, stovi Kauno ’’Žalgiris”. 
Paskutines šio pogrupio rungtynes 
žalgiriečiai žaidė Ispanijos mieste 
Saratop-oie. prieš šio miesto koman
dą KAI. Runtynes žalgiriečiai lai
mėjo 89:65, daugiausia taškų prime
tus A. Saboniui - 24. Šiame Europos 
turnyre "Žalgiris” buvo vienintelė 
komanda, nepralaimėjusi nei vienų 
rungtynių. Tai nepavyko nė garsia
jai "Barselonos" komandai, kuri "B” 
pogrupyje užėmė pirmą vietą. Po 
rungtynių Saratogoie žalgiriečiams 
buvo iškeltos vaisęs, per kurias

18 MILLER AVE.
ASHFIELD N.S.W. 2131

Tel. 798 0306

greitos pažangos į geriausių pasau
lyje krepšininkų eiles.

Žaisdamas už Kauno "Žalgirį”, jis 
turėdavo grumtis su didžiaisiais kitų 
komandų krepšininkais, kurie nors 
ūgiu jo per daug neviršindavo, bet 
būdavo 25-30 kg. už jį sunkesni. Po 
kiekvienų rungtynių, jis skaičiuo
davo mėlynes ant savo jauno kūno.

Po pasaulio pirmenybių Kolumbi
joje, Sov. S-gos krepšinio rinktinė, 
kurioje dar žaidė ir kiti du lietuviai, 
V. Chomičius ir S. Jovaiša, išvyko 
gastrolėms į krepšinio tėvynę - 
Ameriką. Po pirmųjų rungtynių 
"New York Times” labai gražiai at
siliepė apie Sabonį, pasakydami, kad 
jis visiems žiūrovams tiek krepšinio 
stadione, tiek ir televizijoj, paliko 
didžiausią įspūdį. Iš turėtų 6-šiu. 
rungtynių, jie laimėjo 5-kias. Net ir 
Amerikos profesionalų rinktinių 
treneriai teiravosi jo paties ir vado
vų, ar jie negalėtų kuriam laikui iš- 
sinuomuoti Sabonį. Tačiau, jo paties 
sakymu, jis pareikšdavęs, jog netu
rįs laiko, nes reikia ginti ’’Žalgirio” 
spalvas.

Sabonis dar nėra pasiekęs savo 
žaidime aukščiausio momento. Jis 
dar vis sunkiai dirba ir treniruojasi. 
Tokiame amžiuje pagarsėja tik gim
nastai, plaukikai, bet ne krepšinin
kai. Jo žaidimas yra kietas ir grei
tas. Jis labai gerai kartoja nuo 
krepšio atšokusius sviedinius ir 
ypatingai gerai juos nuiminėja ir 
žaibišku greičiu perduoda kitiems 
žaidėjams.

Arvydas Sabonis Lietuvoje šian-‘ 
dien yra tapęs jau lyg ir gyva legen
da. Jeigu reikia ko nors didelio, tai 
ne juokais sakoma, paduokit sabo- 
nišką, daugiau aiškinti nereikia. 
Spauda rašo, kad šis didysis krepši
ninkas yra nekalbus ir gana niūro
kas, nenorintis su žurnalistais daug 
kalbėti. Jo draugai sako, kad su juo 
yra lengviau žaisti krepšinį, negu 
užmegsti pokalbį. Net ir jo tėvas, 
"Mados” fabriko darbininkas, nenori 
daug apie sūnų kalbėti, sakydamas, 
kad jis su žmona nori tik, kad Arvy
das būtų sveikas ir geras žmogus. 
Kai visi per daug giria, yra blogiau. 
O ramybės jis tai tikrai neturi. Kur 
tik jis pasirodo, būriai autografų 
rinkėjų, žurnalistų ir kitų jo ger
bėjų, jam neduoda ramybės. Užsie
nyje, po rungtynių, net naktimis jį 
bando sugauti. Jis pats yra išsireiš
kęs, kad be krepšinio negalįs nei ke
lių dienų ištverti ir yra laimingas, 
kai žaidžia.

ispanai lietuvius pavaišino net... 
keptais lašiniais ir vėdarais ir A. 
Saboniui buvo įteiktas geriausio 
žaidėjo prizas. Pusfinalinės šio tur
nyro rungtynės vasario viduryje 
vyks Kaune ir po to Prancūzijoje. 
"Žalgirio” komanda turi labai daug 
vilčių šį svarbų Europos turnyrą 
laimėti.

Prieš Europos taurių turnyrą, 
Sov. S-gos krepšinio rinktinė daly
vavo naujametiniame krepšinio tur
nyre Madride. Šioje rinktinėje žaidė 
net 4-ri lietuviai, tai: V. Chomičius, 
S. Jovaiša, R. Kurtinaitis ir A. Sa
bonis. Pirmą turnyro dieną jiems 
teko žaisti su New Jersey profesio
nalų komanda ir rungtynes, po pra
tęsimo, laimėjo, S. S-gos rinktinė 
104:102. Ši profesionalų komanda, 
kaip pasakė treneris A. Gomelskis, 
nėra iš pačių geriausių, tačiau joje 
žaidžia daug gerų ir žinomų Ameri
kos profesionalų. Antrose rungty-

Sydney jau yra įsivyravusi 
tradicija, kad naujiems me
tams prasidėjus, pats pirma
sis balius yra rengiamas 
S.L.M.S.G.D-jos. Tai būna 
blynų ar Užgavėnių vakaras, 
kurį šiais metais suruošėme 
vasario 9-tą dieną Lietuvių 
Namuose Bankstown. Gražiam 
būriui svečių susirinkus, 
vakarą atidarė D-jos pirmi- 
■hinkė p .V. Kaba i 1 ienė , pa- 
kviesdama mūsų specialią 
viešnią p.Oną Baužienę pasa
kyti keletą žodžių. Ilgametei 
D-jos pirmininkei p.Onai 
Baužienei BEM, p.D.Bižienė 
įteikė gėlių puokštelę.

Kai organizacijos ruošia 
balius ar vakarus, tai visa
dos susiduria su problema: o 
kaip bus su programa? Tai mes 
moterys tikrai nusidžiaugėme 
kai "Linksmųjų Brolių" vado
vas p. Edvardas Lašaitis ap
siėmė išp Idyti Užgavėnių 
vakaro programą, kuri buvo 
tikrai linksma, nuotaikinga 
ir įvairi. "Linksmieji Bro
liai" - "Neužmirštuollai", 
tai ponai E.Lašaitis, V.Buro
kas , V.Šliteris, V.Stasiūnai- 
tis, P.Viržintas ir garsų 
koordinatorius p.K.Ankus.Ačiū 
visiems.

į vakaro bilietuką įėjo ir 
lėkštutė pyragų. Kaip ir per 
visus kitus mūsų parengimus 
pyragus sudovanoja D-jos val
dyba ir patikėtinės, visuomet 
prisideda ir ponios iš Lietu
vių Sodybos. Kadangi, žmonių 
buvo apie 150, tai ir pyragų 
reikėjo nemažai. Ačiū po
nioms, kurios pyragus padova
nojo: E.Jonaitienei, V.Jasiū- 
nienei, J . Juodai tienei, J. 
Kalgovienei, V.Petniūnienei, 
V.Stanevičienei ir L.Žalie
nei.Ponai St.ašioniai (snj.) 
atnešė dėžę gėlių.

Šio vakaro loterijos pelnas 
buvo skiriamas paremti Lietu
vių Namams, Bankstown. Lote
rija buvo gausi fantais ir

nėse buvo įveikta Jugoslavijos rink
tinė 87:67. Paskutinėse, lemiamose, 
rungtynėse buvo laimėta prieš
Madrido "Real” rinktinę 97:78. Šiose 
rungtynėse, likus žaisti dviem mi
nutėm, Jovaiša perdavė staigų svie
dinį po krepšiu stovinčiam Saboniui 
ir tas pašokęs metė svietinį taip, kad 
iš plastikinės krepšinio lentos - sky
do, liko tik voratinklis, ji visa sutru
pėjo. Būtų reikėję laukti valandą 
laiko, kol butų pakeista lenta. Po to 
būtų žaista tik dvi minutės, tad 
ispanų treneris sutiko, kad laimėji
mas, be tolimesnio žaidimo, būtų 
užskaitytas Sov. Sąjungai, žiūrovai 
nelabai su tuo norėjo sutikti, į aikštę 
mėtydami pagalvėles ir pinigus.

Laukia krepšinis
Pasibaigus vasaros atostogoms ir 

netrukus prasidedant krepšinio se
zonui, Sydnejaus sporto klubas 
"Kovas" pradeda savo žaidimo ir 
treniruočių sezoną. Iki šiol buvo 
sunkumų su treneriais, tačiau val
dyba šiais metais pasirūpino, kad 
eilė buvusių ir esančių gerų krepši
ninkų ir trenerių pradėtų treniruo
čių darbą, ypatingai su jauniais ir 
vaikais. Krepšininkus sutiko treni
ruoti: P. Gustafson - jaunius, S. 
Gustafson ir J. Šepokaitė - jaunes, 
A. Dulinskas - jaunius. Treniruotės 
vyks šeštadieniais Bankstown krep
šinio stadione.

Sydnejaus lietuviai, su jaunais ir 
paaugusiais vaikais, kviečiami juos 

dėkojame visoms fantus pado
vanojusioms: pp J.Janavičie
nei (už puikią jos darbo 
keramikos vazą), V.Jasiūnie- 
nei, J. Juodai tienei, E.Alma- 
zienei, M.Kavaiiauskienei, 
V.Kabai 1ienei, A.Marašinskie- 
nei, A.Mickevičienei, M.Že
maitienei, D.Bernotienei, 
P.Donelienei ir Čilvinams.

Ačiū ponioms taip sėkmingai 
pardavinėjusioms loterijos 
bilietėlius ir visiems tuos 
bilietėlius pirkusiems. Lote
rijos pelną $425.33 mūsų iž
dininkė p. Tamara Vingilienė 
perdavė Lietuvių Namams.

Dėkojame visiems apsilan
kiusiems .

SLMSGD-jos Valdyba

IŠVYKOĮ VASARIO 16 
gimnaziją

Marina Cox

Vasario 27 d. iš Sydney į Vokietiją 
esančią Vasario 16 gimnaziją išvyko: 
jaunoji Marina Cox.

Marina pernai baigė gimnaziją ir 
šeštadieninius lituanistinius kursus, 
iš lietuvių kalbos gaudama gerą pa
žymį.

Šalia lituanistinių kursų, Marina 
aktyvi skautė ir uoli tautinių šokių 
šokėja.

Vasario 16 gimnazijoje Marina iš
bus iki šių metų pabaigos.

užregistruoti įvairiose KOVO krep
šinio komandose, kad jie laiku 
galėtų pradėti treniruotis ir įsi
traukti į paskiras komandas. Kovo 
krepšininkai ir krepšininkės jau eilę 
metų gražiai pasirodo lietuvių spor
to šventėse, laimėdami krepšinio 
pirmenybes, todėl norime ir toliau 
išlaikyti šių laimėjimų tęstinumą ir 
kuo daugiau jaunių įtraukti į krepši
nio komandas.

Kviečiame Savaitgalio mokyklos 
mokytojus ir skautus paraginti jau
nimą, kad jie aktyviai įsijungtų ir į 
sportinę Sydnejaus lietuvių veiklą. 
Tik kartu dirbant, galima bus turėti 
daugiau jaunimo organiza
cijose ir visame lietuvių gyvenime.

Norint gauti daugiau informacijos 
prašome skambinti Snaigei ar PhŪip 
Gustafson telefonu 645 1856.

VLADAS DAUDARAS

Vlado Daudaro mirties metinės 
bus paminėtos KOVO 17 DIENĄ, 
pamaldomis St. Joachim bažnyčioje, 
Lidcombe, 11.30, po to kapinėse, 
Lietuvių skyriuje, pašventinant 
antkapį.

Lietuvių klube tą pačią dieną 2.30 
įvyks VI. Daudaro prisiminimui 
įrengtos KOVO garbės sienos ati
dengimas, sekamas užkandžių.
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SYDNEY
MIELI SYDNĖJAUS LIETUVIAI!

Lietuvių klubo vajus Sydnėjuje 
pasižadėjimais jau pasiekė $135,000, 
grynais pinigais jau surinkta $117,000. 
Iki vajaus užsibrėžto tikslo dar 
trūksta grynais surinkti $33 000. 
Klubo vadovybė prašo visus tau
tiečius, kurie yra pasižadėję, kaip 
galima greičiau įmokėti savo pasiža
dėjimus.

Vajaus komitetas taip pat kviečia 
tuos lietuvius, kurie finansiniai yra 
pajėgūs, prisidėti prie šio vajaus ir 
ištiesti pagelbos ranką Lietuvių 
Namams Sydnėjuje.

Klubas yra nepaprastai dėkingas 
visiems aukojusiems ar skolinusiems 
be procentų. Jų pasišventimas padėjo 
klubui atgauti finansinę lygsvarą. 
Reikėjo džiaugtis ir stebėtis kaip dalis 
pensininkų kas kelias savaites atneš
davo iš savo kuklių sutaupą po $250, 
taip, kad jų įnašas pasiektų $1,000.

Klubo valdyba yra labai dėkinga 
tautiečiams iš kitų miestų ir valstijų, 
kurie atėjo mūsų klubui l pagelbą - iš 
jų gavome apie $10,000 beprocentinių 
paskolų. Jie yra pavyzdys kai kuriems 
mūsų pasiturintiems tautiečiams, ku
rie iš viso klubui nepadėjo.

Gaila, kad dalis tautiečių smarkiai 
kritikuojančių klubo veiklą, nei darbu 
nei pinigais prie klubo vajaus nepri
sideda, o dar blogiau, (vairiais 
nepagrįstais tvirtinimais klaidina ki
tus. Ar jie dirba Lietuvių namams 
Sydnėjuje? Atsakykite patys.

Sydney lietuvių klubo direktoriai V. Bukevičius, P. Andriukaitis ir A. 
Dudaitis

Už pusės metų vėl bus. rinkimai į 
klubo valdybą -• tegul visi, kurie turi 
biznio gyslelę ir nusimano apie klubo 
veiklą, stoja kandkatais į klubo 
valdybą ir savo savanorišku darbu 
prisideda prie klubo išlaikymo. Vien 
kalbėti neužtenka - reikia dirbti!

Klubas turi daug savanorių - talki- 
nninkų, kurie padeda klubui tvarkytis. 
Už tai klubas yra jiems labai dėkingas, 
bet tikrumoje mums reikia jų daug 
daugiau. Klubui reikia pagelbos ne tik 
prie baro, bet ir kitose srityse. Mums 
reikia įvairių specialistų klubo įren
gimų išlaikymui ir pataisymui, mums 
reikia darbo jėgos padėti direktoriams 
išlaikyti klubą tinkamoje aukštumoje, 
kad visiems būtų malonu jame 
apsilankyti.

Norintieji padėti klubui, prašome 
užsirašyti klubo raštinėje, skambinti 
telefonu 708-1414, arba klubo sekre
toriui V. Bukevičiui 869-2466. Tikrai 
tikimės, kad į šį mūsų kreipimąsi 
atsilieps daug tautiečių.

Prieš Kalėdas klubo vadovybė 
išmokėjo "Westpac” bankui skolą virš 
$75, 000, už kurių reikėjo sumokėti 
15.875 proc., t.y. netoli $12,000 į 
metus vien tik nuošimčių; taip pat 
buvo sumažinta skola einamoje sus
kaitėje. Spalio mėn. ši skola siekė 
$60,000. Šiuo metu skola einamoje 
sąskaitoje yra atmokėta.
Mūsų Pastogė Nr. 9, 1985.3.4, psl. 8

Klubo vadovybė nori būtinai pa
siekti vajaus tikslą tam, kad galėtų 
išmokėti ir $60,000 skolą "Talkai", už 
kurią mokame 13,5 proc. t.y. $8,100 į 
metus. Nėra jokios abejonės, kad 
Sydnėjaus lietuviai vajaus tikslą 
pasieks ir "Talkos" skolą taip pat 
likviduos.

Klubo vadovybė nutarė vajų pra
tęsti iki Velykų, kad klubo užsi
brėžtas tikslas išmokėti "Talkai" 
skolą būtų atsiektas.

Visi kaip vienas stokime į talką 
klubui: vieni darbais, kiti pinigais, kad 
Lietuvių namai Sydnėjuje išliktų 
ateinančiai kartai.

A.Dudaitis
Paskolų vajaus komiteto pirmininkas

V.Bukevičius 
Sekretorius

Sydney lietuvių klubui paskolino be 
nuošimčių: Jonas Bužinskas ir Vanda 
Narušienė po $1,000, B. ir V. 
Antanaičiai ir J. Karpavičius po $500, 
L.Vyt. Baravykas $300.

Klubui dovanojo: "Pensininkė" 
$250 ir tautietis iš St. Leonards, 
prisiminimui a.a. P. Proto, $30.

Klubo vadovybė dėkoja visiems 
skolinusiems bei aukojusiems ir tikisi, 
kad prie klubo išlaikymo prisidės ir 
kiti dar neprisidėję.

V.Bukevičius 
Sekretorius

Balius!
Šių metų gegužės mėn. 4 dieną, 

šeštadienį yra ruošiamas METINIS 
BALIUS .kuris prasidės 8 vai. vakaro 
ir tęsis iki 1 vai. nakties.

Klubas organizuoja iškilmingą balių 
su vakarine apranga. Tokio baliaus jau 
seniai Sydnėjuje nebuvo. Svečių 
skaičius ribojamas nedaugiau kaip 
200 asmenų, nes klubo vadovybė nori, 
kasi visi svečiai džiaugtųsi tikra 
baliaus atmosfera ir jaustųsi patogiai. 
Karšta 3 patiekalų vakarienė ir 
gėrimai bus patarnaujami prie stalų. 
Klubo direktoriai, jų žmonos ir

Sydney lietuvių klubo reikalų vedėja 
M. Bukevičienė

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN įTEL. 708 14141
. Kovo 16, šeštadieni, 7.30 vai. klube ruošiamas
►
: Vėžiukų vakaras — Prawn night 

Bus įdomi programa ir gera muzika.
’ Įėjimas $ 8 asmeniui
Prašome bilietus įsigyti ne vėliau kaip kovo 14 d. nes reikia užsakyti
> ... , . ' , vėžiukus.

Kovo 24, sekmadienį, 2.30 p.p. klube įvyks

TURGUS► ( 

, Įdomūs ir vertingi prizai, puiki nuotaika.
, Palaikykime savo klubą.
• 
»
>

pagelbininkės patarnaus svečiams su 
valgiais ir gėrimais. Gros gera muzika 
ir bus įdomi programa.

Įėjimas asmeniui $20, į kainą 
įskaitoma vakarienė ir šampanas.

Baliaus metu bus traukiama lo
terija, kurios pirmas prizas yra mūsų 
iškifosios dailininkės EVOS KUBBOS 
įrėmintas paveikslas. Loterijos bi
lietai bus pradedami platinti kovo 
mėnesį.

Visas baliaus pelnas eis paremti 
klubui, nes klubo šeimininkė J. 
Šatkauskienė vakarienę aukoja klubui.

Visi norintieji dalyvauti šiame 
iškilmingame METINIAME BALIUJE 
rezervuokite šią dieną klubui - 
LIETUVIŲ NAMŲ IŠLAIKYMUI 
SYDNĖJUJE

Sekretorius

MOTERŲ DRAUGIJA PRAŠO.

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet įvyks Shire of 
Sutherland Senior Citizens’ 
Arts and Crafts Festival. Jau 
eilę metų Lietuvių Sodybos 
gyventojai, kurie gyvena toje 
vietovė jey dalyvauja šiame 
festivalyje. Taigi, Lietuvių 
Sodybos ponios ir mūsų D-ja 
vėl turėsime savo stalą su 
įvairiais rankdarbiais ir 
išdirbiniais. Pernai pardavi
nėjome megstukus, kepuraites, 
prijuostes, staltiesėles ir 
kitokius dalykėlius.

Maloniai prašome ponias iš 
Sydney ir apylinkių mums pa
dėti, padovanojant savo iš
dirbinius, mezgimui siūlus ir 
šiaip daiktelius, kuriuos 
galima būtų tame vyresnių
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žmonių festivalyje parduoti 
Paprastai jeigu kas iš daikt 
ir lieka neparduoti, tai ju° 
sunaudojame savo loterijai , 
kurią rengiame Lietuvių Sod?
boję per iešminę.

Prašome jus palikti daiktu 
Lietuvių Namuose p.Mil^ 
Bukevičienės globoje, 
rašant davėjos pavardę. Sta 
suorganizavimą sutiko tvarki 
ti p.Olga Storpirštienė, SS 
velianti Lietuvių Sodyboje.

SLMSGD-jos ValdyBa
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS METINI’ 

SUSIRINKIMAS
Tuoj po Vasario 16-tos minėjuį0 

Lietuvių namuose įvyko Jauniuj 
sąjungos, Sydnėjaus skyriaus meti 
nis susirinkimas. Susirinkimą atida 
rėpirmininkė Kristina Coxaite. Savtj 
pranešime ji trumpai paaiškino apįe 
Jaunimo sąjungos veiklą ir tikslus 
Toliau komiteto narė Rita Šarkutį 
patiekė informaciją apie Vi-jį pa 
Saulio lietuvių jaunimo kongresą, L 
ruošą ir ypač kreipėsi į vyresnėj 
kartos dalyvius, ateiti į pagalbą 
sėkmingam kongreso suruošimui.

Po to, Virginija Coxaite skite 
įdomią paskaitėlę apie dvikalbišką. 
mą. Sekė pirmininkės keli praneši, 
mai.

Susirinkimas užsibaigė valdyboj 
ir komiteto rinkimais, kuriuos prą. 
vedė L. Cox.
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Naują SLJS valdybą sudaro: pir- 
mininkė Rita Barkutė, vicepirmi. 
ninkė Kristina Coxaite, sekretorė 
Julė Stašionytėį iždininkas Ričardas 
Šliteris, spaudos ir informacijos ry
šininkė Linda Bieliūnaitė.

Pagelbinį komitetą sudaro: Virgį. 
nija Coxaite, Kristina Virgeningai- 
tė, Kajus Kazokas, Danius Kalėda, 
Belinda Hornaitė ir Raimondas Via 
gilis.

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. __ _

Printed by Rotor Ltd.
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