
KVSV PASTOGE
Australian Lithuanian Weekly

vvvxrT 4. Registered by Australia Post Publication No NBH 0698 v. ,D . cn oo^iaaRM 1-7 noom
XXXVI-metai Kama / Price 60 c. 29.04.1985 Nr. 17 (1889)

ATVIRAS LITUANISTIKOS
LAIŠKAS KATEDRA

Gerbiamas Pone Redaktoriau.
Kaip Tamstai yra žinoma, aš 

•atsistatydinau iš Spaudos 
Sąjungos Pirmininko pareigu 
ir iš Spaudos Sąjungos Komi
teto. Manau, kad man privalu 

..Sąjungos nariams bei kitiems 
Mūsų Pastogės’ skaitytojams 

apie tai pranešti. Nenorėda
mas apie savo atsistatydinimo 
priežastis aiškinti. ir no
rėdamas išvengti bereika
lingos nedarnos. kalbėsiu
kaip tik apie tai,kas nėra to 
atsistatydinimo priežastimi.

Pirmiausia, esu visai pa
tenkintas Spaudos Sąjungos 
komiteto veikla. Taip pat 
manau, kad Jūs nelengvą re
daktoriaus darbą stengiatės 
atlikti taip gerai, kaip su
gebate. Tai - nereiškia, kad 
viskas man patinka 'Mūsų Pas
togėje' - man ne viskas pa
tinka net mano šitame atvi
rame laiške, nes kiekvienas 
žmogiškas darbas nėra be trū
kumu. Bet, atydžiai pažvelgus 
į 'Mūsų Pastogės' gerus ir ne 
tokius gerus privalumus, 
prieinu išvados, kad ji yra 
aukšto lygio.

Tiesa. atsirado kritikų, 
kurių laiškai buvo atspaus
dinti 'Mūsų Pastogės' 13-tame 
numeryje. Charakteringa, kad 
tie kritikai nei vienas nėra 
Spaudos Sąjungos nariu. Vi
siems kritikams noriu pasaky
ti. kad jiems reiktų nepagai
lėti S25 įstoti į Spaudos 
Sąjungą. Tai padarę jie pasi
darytų dalinais 'Mūsų Pas
togės’ savininkais, tad ir jų 
balsas būtų reikšmingesnis.

Gal būt gera proga primin-

VIPLJK 

ti. kad 'Mūsų Pastogė' yra 
krizėje, kai jos ’jaunuo
menės’ vidurkis virš šešias
dešimties. kai diskusijos dėl 
sudarymo galimybės jaunajai 
kartai daugiau pasireikšti 
'Mūsų Pastogėje' interpretuo
jamos, kaip noras panaikinti 
joje lietuvių kalbą (!). kai 
naujų skaitytojų iš vis jau 
eilė metų vos saujelė, o jų 
ir ateityje neprasimato.

Kažin ar daug kas iš tų 
kritikų iš vis pagalvoja, kad 
jiems dirba ne tik redakto
rius. Taip pat dirba Spaudos 
Sąjungos komitetas, dirba be 
jokio atlyginimo, duodami 
mūsų laikraščiui savo brangų 
laiką, duodami jam savo pro
fesinį patyrimą ir žinias. Ar 
pagalvoja, kad visos sąskai
tybos patikrinimas Sąjungai 
nieko nekainuoja tik dėl to. 
kad tam reikalui savo profe
sinį patarnavimą Komiteto 
nariai duoda veltui. Aš visai 
neabejoju. kad jei nebūtų 
Spaudos Sąjungos, tai šis 
laikraštis jau būtų nustojęs 
egz i stuot i.

Baigdamas turiu dar specia
lią padėką vienam asmeniui, 
kuris nėra Sąjungos komiteto 
narys, tai p J Pullinen. Jis 
man padėjo tyrinėjant, kokios 
spausdinimo mašinos geriau
siai tiktų mūsų reikalams.

Linkiu Spaudos Sąjungai 
daug sėkmės toliau dirbant 
taip mūsų bendruomenei svarbų 
darbą. Be savo laikraščio 
mūsų bendruomenė būtų tik 
šešėlis to,kuo ji šiandier 
yra.

Jūsų, Dr Algis Kabaila.

rengėjų suvažiavimas

AUSTRALUOS LI 
LITU A MISTI K OS

Gautos iki 1985 kovo 25 iš 
Australijos lietuvių (daugiausia per 
Lituanistikos Katedros įgaliotinį Bro
nių Stašionį, 11 Berala St., Beraia, 
N.S.W. 2141).

US$ 1.000.00 Australijos LB Krašto 
valdyba,

US$ 623.67 Sydney LB apylinkė,
US$ 200.00 Birutė Prašmutaitė,
Po $ 150.00 A.Mauragis, Bronius 

Stašionis, J. ir V. Venclovai,
$ 120.00 Zita Prašmutaitė,
US$ 111.02 Adelaide Lietuvių 

Sąjunga-Lietuvių Namai. (P. Biels
kis), PO US$ 100.00 Alisa ir Vincas 
Baltrukoniai, O. ir J. Liutikai,

Po $100.00 A.Giniūnas, V.Grigonis, 
Juozas Jasulaitis, A. Jokantas, dr. G. 
Kazokienė, P. Mikalauskas, V. Pata
šius, M. Petronis, Juozas Ramanaus 
kas, M. ir A. Reisgiai, B. ir P. Ropės,

Po $50.00 ALB Sale seniūnija, B. V. 
Barkus, V. Jaras, K.J. Lynikas, H. 
Meiliūnas, E. Slonskis, A. Venclovas,

dr. B. Vingilis,
Po $30.00 Prof. Z. Budrikis, J. 

Lapšys.
Po $25.00 V. Juška. K. Prašmutas,
Po $20.00 N. Čeikieneė, A. Griš- 

kauskas, V. ŠLiogeris,
Po $10.00 A. Gučiuvienė
Po $10.00 Alg. Žilinskas.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 

Laukiame daugiau aukų iš dosnių ir 
draugiškų Australijos lietuvių bei 
organizacijų.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

ETŲ VI u AUKOS 
K ATE D R AI

RA REIŠK1 MAS

Iš kelių šaltinių esu painformuotasį. 
kad "Gimtasis kraštas" nr.6 1985 jk 
vasario 7, ketvirtadienį. 5-tame 
puslapyje, skiltyje "Tautiečiai sveiki
na" išspausdino tokį laišką:

Gimtojo krašto redaktoriui, "
Sveikinu redakciją ir "Tėviškės” 

draugiją su Naujaisiais metais. Dėkoju 
už laikraštį, kuriame randu aktualių 
informacijų apie Lietuvą ir visą 
pasaulį. Geriausios sėkmės.

Bronius Nainys 
Chicago, Ill, JAV"

Visuomenei viešai pranešu, kad 
"Gimtojo krašto" niekada negaudavau 
ir dabar negaunu, jo neskaitau ir juo 
nesidomiu. Jokio sveikinimo nei šiam 
laikraščiui, nei "Tėviškės" draugijai 
niekada nerašiau. Kaip mano vardu ir 
pavarde pasirašytas laiškas " Gimtaja
me krašte" atsirado, neturiu nė 
mažiausio supratimo. Gal jį parašė 
koks nors kitas Bronius Nainys, tačiau 
man neteko girdėti, kad Čikagoje toks 
mano bendravardis gyventų. O jeigu 
to laiško autorius, jį rašydamas, turėjo 
galvoje mano asmenį, tai tokį jo 
pasielgimą laikau provokacija ir 
šmeižtu, nepaisydamas, ar jis buvo 
paruoštas okupuotame Vilniuje ar kur 
nors laisvame pasaulyje, sakykim, kad 
ir Čikagoje gyvenančių bendruomenės 
griovėjų.

Bronius Nainys
Pasaulio lietuvio redaktorius 

Lemont, Ill,J.A.V.

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso pasitarimo dalyviai, balandžio 5-6, 
ruošimo komiteto ir komisijų narių Melbourne

VI PLJK ruošimo komiteto pirm. H. 
Antanaitis ir R. Skeivys (Melbourne).
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NAUJA KNYGA ALDONA VEŠČIŪNAITĖ

NEPASTEBET

Šiandien kiekvieno menininko, ypa
tingai pradedančio, kelias yra neleng
vas. Tad, nenuostabu, kad ir Lietuvių 
dienų metu vykusioje dailės ir 
tautodailės parodoje liko nepastebėta 
kuklioje vietoje išstatyta E. Zdanės 
iliustruota Maironio poema "Jūratė ir 
Kastytis".

A MENININKĖ

perkelia į savo kūrybos pasaulį, ji 
interpretuoja, suteikdama naujas vi
zijas. Tai nelengva atsiekti, nenu- 
trūkstant nuo poemos turinio pagrin
dinės gijos. Dailininkė stilingai ir 
vykusiai suderino vaizdo paprastumą, 
neišblaškydama poemos subtilių niu
ansų. Tai gražus poemos fabulos ir 
vaizdo duetas.

Kiekvienas puslapis tuose pačiuose 
rėmuose, bet poemos vyksmas nesus
tingsta, o žengia kartu poeto ir 
dailininkės kūryboje. Kai kuriuose 
piešiniuose jaučiamas lengvas stiliza
vimas.

Malonus ir gražus leidinys vertas 
dėmesio, labai tinkamas mūsų savait
galio mokykloms ir jaunimui. Elena 
Zdanė šiuo, rodos pirmu, leidiniu 
prisistato kaip talentinga menininkė, 
suvokusi žodžio ir vaizdo ryšį, kas ne 
visiems ir prityrusiems dailininkams, 
bandantiems iliustruoti įvairius žodžio 
kūrinius, pavyksta.

Sveikinu Eleną Zdanę su šiuo 
leidiniu ir linkiu kūrybinės kibirkšties, 
siekiant spalvų ir turinio sandaros.

išleido pati dailininkė. Kaina nepa
žymėta.

Vibaitis

"Dešimto poemos puslapio iliustra- 
cija-piešinys

O Kastytį
Baltalytį
Liepė bangai pasiūbavus
Palangoj, aikštėn pušyno,
Išvilioti ant smėlyno, 
Negyvai jį užbučiavus."

Nuotr. V. Vosyliaus

AIDAS DAINOJ

Nėra aiškios ribos 
šimtmečių eigoj, 
nėra aprašymų, 
tik aidas žodžiuose dainos, 
gilūs šaltinių dangūs.

Žmogus kai medį kalbino, 
girias apeidavo.
Kai medžiui guodėsi, medį ramino.
Taip kalbas medžiai 
ir augalai tarpusavyje, 
trapūs šviesiai žalsvi daigai, 
lapų-žolės mezginiai.

Trapus tekėjimas dainos senos 
sujungė-rišo nešė upėmis, 
nešė per šimtmečius, 
nešė šviesius ir tamsius tonus.

UPĖS PAKRAŠČIU

baukščių akių 
paukščiai 
plasnoja 
•upės 
pakraščiu, 
geria 
upės 
vandenį, 
gaivinasi

Leidinio viršelis
Nuotr, V. Vosyliaus

E. Zdanė Maironio poemą vykusiai 
panaudoja savo kūrybai; serijai įrė
mintų piešinių, viso 16. Trumpus 
poemos fabulos paaiškinimus angių 
kalba paruošė Maria Blansiaar. Paaiš
kinimai nors ir trumpi, bet vaizdingi, 
tikslūs ir pakankami turiniui suvokti. 
‘if. EĮena Zdanė JKaspariūnienė) poe- 
ttą if8hatti»jo:4žft^ 
tai knygų iiiustratoriai tik apibūdina 
knygos turinį. Elena žengė žingsnį 
toliau: ji Maironio poemos fabulą

Norėjau nuskinti 
Tau saulės spindulį, 
bet užėjo tamsūs debesys.

Norėjau surinkti 
lietaus lašus, 
įdėti laiškan - nusiųsti Tau, 
bėt' ffė išdžiūvo mano rankose.

LIDIJA ŠIMKUTĖ

Kai nugalime visas kliūtis
Ir kai jau niekas mūsų neskiria, 
net prakaitas, kaip geležinis lynas 
susieja mūsų kūnus,

Staiga iškyla neperžengiamoji
Kinų Siena

Ir ja ateina Antrasis Ilgesys.

minčių 
debesys 
upės 
vingiavime 
sušvyti 
gilumoj, 
giliam 
miškelyje

Iš poezijos rinkinio- ANTRASIS ILGESYS

o debesys 
dar žarsto 
žydrą 
spalvą 
vakarui, 
žydram atsisveikinimui

RAŠYTOJOS ALĖS RŪTOS "PIRMIEJI SVETUR"

Pernai "Draugo" skelbtam romano 
konkurse premiją laimėjo rašytoja Alė 
Rūtą už veikalą "Pirmieji svetur”.

Prieš pradedant aptarti kūrybinį 
veikalą, pirmiausia reikia pasistatyti 
prieš akis kokie elementai jame, 
bendrai paėmus, yra svarbūs.

Literatas ar šiaip plačiai apsiskai
tęs iš romano reikalauja, jei ne visų, 
tai bent svarbiausių elementų: nenu
trūkstančia gija išvestos fabulos, 
darnaus vaizduojamų epizodų sugru
pavimo, temos originalumo, nepamirš
tamų tipų, psichologiškumo visų 
veikėjų veiksmuose ir dialoguose bei 
kitų, netaip svarbių bruožų, kaip 
vaizduotę dirginančių įvaizdžių, nuo
taikos, tam tikros atmosferos, vaiz
duojamosios epochos tikslaus perdavi
mo ir t.t.

Net ir skaitytojas be ypatingo 
išsilavinimo, prieš pradėdamas knygą 
skaityti, tikisi, kad fabula bus įdomi, 
įvairūs įvaizdžiai dirgins jo vaizduotę, 
o veikėjai liks nepamirštami.

Rašytojos Alės Rūtos "Pirmieji 
svetur", 378 puslapių veikalas, pasi
žymi daugybe virš minėtų elementų.

Romanas, apie kurį niekas nekalba, 
nerašo nei kritikos, nei recenzijos, yra 
nustumiamas į tamsų užkampį. Pasau
linio masto literatai tvirtina, kad net 
neigiama, skaudžiai plakanti kritika 
parodo, kad veikale yra kažkas 
daugiau negu tuštuma. Juk apie 
tuštumą nekalbama.

Rašytojos Alės Rūtos romanas 
"Pirmieji svetur" vieno kritiko buvo 
skaudžiai nuplaktas be jokios atodai
ros į literatūrines jo vertybes, kurios 

ir laikui bėgant išliks, kaip nesigriau- 
namas paminklas.

Tik pradėjus skaityti romaną "Pir
mieji svetur", kūrybiniais rašytojos 
sparnais bematant nuskrendi į Lietu
vos kaimą, į mūsų senolių gyventą 
laikotarpį. Veikalo autorė netik 
puikiai pažįsta kaimo gyvenimą, bet 
turi nuostabią atmintį: žmonių kalba 
gyva, o galvosena tipiška kaimie
čiams.

Kazys Martišiūnas, pagrindinis vei
kėjas, jaunesnysis sūnus ūkininko 
šeimoje, kaip buvo įprasta Lietuvoje 
nuo senų senovės, turi sukurti sau 
gyvenimą, nes ūkis, tėvui mirus, eina į 
vyriausiojo sūnaus rankas.

Po nepavykusio sukilimo Kazys 
Martišiūnas vargais negalais pasiekia 
Ameriką, susiranda iš to paties kaimo 
anksčiau į Ameriką nuvykusį Anuprą 
Šešelgį. Iš pradžių dirba siuvykloje, 
bet po to nuvyksta į Šenandorių 
(Shenandoah) anglių kasti. Neužilgo 
jis jau "saliūno" savininkas.

Anupras šešelgis "išsirašo" iš 
Lietuvos lietuvaitę ir ją veda; Kazys 
Martišiūnas paseka jo pavyzdžiu ir 
laimingai gyvendamas sulaukia senat
vės.

Gerai parašyti romanai pasižymi 
darniu visų epizodų sugrupavimu ir 
romano dalių sujungimu pagal gimi
ningumo principą. Žinoma, yra talen
tingai parašytų romanų, kurie tarsi 
stokoja vieningumo, epizodai išblaš
kyti. Tai moderniosios srovės veikalai, 
apie kuriuos tektų šnekėti atskirai.

Mūsų rašytojai visą kūrybinę me

džiagą romane sugrupuoja taip, kad ji 
susijungtų į solidžią formą. Alės 
Rūtos "Pirmieji svetur", kaip tik ir yra 
vienas iš tokių romanų. Visos romano 
dalys - Martišiūno gyvenimas Lietu
voje, įsikūrimas Amerikoje, praturtė
jimo laikotarpis ir senatvė - autorės 
kūrybinės vaizduotės galia vykusiai 
surišamos ir prieš skaitytojo akis 
nusitiesia gyvenimo kelias, kuriuo 
keliavo lietuvis. Tą gyvenimo kelią 
rašytoja pavaizdavo nuo pradžios iki 
galo nesiipnėjančiu įdomumu ir prity
rusios rašytojos įžvalgumu, paįvairin
dama dialogais, tipiškais gyvenama-' 
jam laikotarpiui.

Nors rašytoja spaudoje pasisakė 
nepuoselėjusi minties istorine prasme 
perteikti lietuvio išeivio gyvenimą, 
tačiau romanas "Pirmieji svetur" bus 
reikšmingas netik mūsų tautos istori
kams, bet ir sociologams. Alė Rūta 
Kazio Martišiūno asmenyje užfiksavo 
kaskart labiau išryškėjantį lietuvio 
būdo bruožą: nežiūrint kur jis 
begyventų, kokiose nepalankiose są
lygose atsidurtų, visada sugeba iš 
nedateklių išsikapstyti ir sukurti gerą 
gyvenimą.

Romano "Pirmieji svetur" tema 
originali; iki Šiol dar nė vienas iš mūsų 
rašytojų nebandė išsamiai, kūrybine 
prasme gvildenti temos, kurioje būtų 
vaizduojamas lietuvių išeivių gyve
nimas prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Autorė neleidžia skaitytojui nuobo
džiauti. vaizduodama Martišiūno per
gyvenimus tai vienoje, tai kitoje 
darbovietėje. Skaitytojas iki pat 

romano pabaigos išlieka susidomėjęs.
Romane "Pirmieji svetur" yra 

sukaupti keturi svarbiausi elementai, 
kurie, vaizduojant žmogaus gyvenimo 
kelią, būtini: gerai pavykęs Martišiū
no pergyvenimų sugrupavimas, sklan
dus jų įjungimas į fabulą, kuri 
nenustodama rieda pirmyn; temos 
originalumas ir atvaizdavimo būdas 
paremtas psichologiškumu.

Norėčiau atkreipti dėmesį kritiko 
(autorę užpuolusį dėl asmeniško 
įsikišimo į veikalą), kad garsus 
australas beletristas, Nobelio premi
jos laureatas - Patrick White, beveik 
visada įsikiša į veikalą su įvairiomis 
pastabomis. Sakysim, veikale "Voss", 
rašytojas visą laiką "sukiojasi" aplink 
ir, ypač vokiečio Voss atžvilgiu, 
aiškina jo poelgius, pasakytus žodžius 
ir net jo tylėjimo reikšmę.

Žinoma, rašytojas turi iš anksto 
nuspręsti, ar jis visą laiką į veikalą 
asmeniškai įsiterps, ar liks nematomu 
ir negirdimu.

Žiauriojo kritiko neigiamos pasta
bos. dėl autorės dialoguose įvestų 
barbarizmų, visiškai nepateisinamos.

Žodžiai, kuriais žmonės naudojosi 
anuomet kalbėdami, stipriau paryški
na gyvenamąjį laikotarpį. Dialogai 
veikale "Pirmieji svetur" yra literatū
riniai deimančiukai, kurių žvilgėjimu 
skaitytojas žavisi.

Rašytojos Alės Rūtos romanas 
"Pirmieji svetur" temos originalumu ir 
talentingu jos perdavimu užima reikš
mingą vietą mūsų literatūriniam' 
Ipbyne.

Agnė Lukšytė
Mūsų Pastogė Nr. 17. 1985.4.29. dsI. 2
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Jurgis Janušaltis

ELENA GAEUTYTE

TURĖSIME PENKIŲ MILIJONŲ 
FONDĄ.

Laisvajame pasaulyje gyveną lie
tuviai gerai žino, kas tai yra Lietuvių 
Fondas, dažnai vadinamas milijoniniu 
fondu. Šis fondas įsteigtas 1962 m., 
tuomet dar labai jauno, bet didelio 
entuziasto dr. Antano Razmos už
sispyrimu ir pastangomis. Taigi Lie
tuvių Fondas jau gyvuoja ketvirtį 
šimtmečio. Apie LF reikšmę išeivijos 
spaudoje buvo, yra ir bus daug rašoma.

Kovo 30 Jaunimo centre, Čikagoje 
įvyko Lietuvių Fondo 22-rasis metinis 
suvažiavimas. Mandatų komisijos pir
mininko Kazimiero Barzduko pra
nešimu, iš JAV įvairių vietovių į 
suvažiavimą atvyko 143 balsuoti teisę 
turintieji atstovai, reprezentuojantys 
9298 balsus (nuo kiekvieno $100 
vienas balsas).

Atstovai tokiuose suvažiavimuose 
atidžiai išklauso LF tarybos, vaidybos 
ir kitų komisijų išsamius pranešimus, 
aptaria LF veiklos kryptį ir sprendžia 
kitus su Fondo veikia susijusius 
klausimus, ir šis suvažiavimas praėjo 
darbingoje nuotaikoje, buvo išspręsta 
visa eilė svarbių klausimų.

Negalint suvažiavime dalyvauti 
praėjusios kadencijos tarybos pir
mininkui Stasiui Barui, suvažiavimą 
atidarė jo paruoštu žodžiu naujasis 
tarybos pirmininkas Povilius Kilius. 
Pasigėrėjo, kad L F vadovybė dirbo 
kruopščiai, sąžiningai ir per pasku
tinius ketverius metus užbaigė telkti 
trečią milijoną.

L F vadovybė ryžtasi nesustoti 
vietoje, bet ateinančių kelerių metų' 
laikotarpyje pasiekti ketvirtą ir 
penktą milijoną. Tam esą rimtų 
galimybių. Vien tik 1984 metais 
naujieji nariai, įstodami į L F, o 
esantieji padidindami savo įnašus, 
sudėjo $420,437.

Suvažiavimas pradėtas kun. dr. 
Juozo Prunskio paruošta invokacija, 
kurią perskaitė spaudos komisijos 
pirmininkas Antanas Juodvalkis.

Suvažiavimo pradžioje pagerbti L F 
mirusieji nariai, kurių šviesiam atmi
nimui Marija Rėmienė ir Anicetas 
Grigaliūnas uždegė žvakę.

Suvažiavimui pirmininkavo pakai
tomis Vytautas Kutkus, J. Rač
kauskas, dr. J. Valaitis. Sekretoriavo 
D. Kojelytė ir R. Kubiliūtė.

Taip pat buvo sudarytos sekcijos 
nominacijų, nutarimų, spaudos komi
sijos, kurios savo darbą atliko suva
žiavimo metu. Suvažiavimą žodžiu 
pasveikino PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas ir raštu JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė. 
Praėjusio suvažiavimo protokolą per
skaitė D. Kojelytė.

L F valdybos vardu pranešimą 
padarė dr. Antanas Razma, pažy
mėdamas, kad L F praėjusiais metais 
turėjo pajamų-pelno $275,200. Lie
tuvybės išlaikymo reikalams buvo 
paskirta: švietimui ir tautiniam auk
lėjimui $95,000, kultūros reikalams 
$37,500, visuomeniniams reikalams 
$32,500. Viso 1984 metais paskirstyta 
$165,000. Gauti 73 palikimai $810,000 
vertės.

Savo egzistencijos laikotarpyje iki 
1985 kovo 1, Lietuvių Fondas 
pagrindinio kapitalo sutelkė 
$3,112,751. Gautos ir paskirstytos 
palūkanos menui, lituanistiniamm 
švietimui, kultūrai ir kitiems rei
kalams sudaro $1,356,586. Suminėtos 
sumos liudija kokį svarbų darbą 
atlieka finansinė jėgainė - Lietuvių 
Fondas.

Didelių sunkumų susidaro pelno 

skirstymo komisijai. Prašančiųjų pa-- 
ramos kasmet daugėja. Visų projektai 
svarbūs, reikalingi paramos. Bendra 
prašymų suma siekia pusę milijoną 
dolerių. Taigi skirstymo komisijai 
tenka sunkus darbas kaip galima 
tiksliau paskirstyti gautą pelną.

Informacijos komisijos pirmininkas 
Antanas Juodvalkis pažymėjo, kad 
išeivijos lietuvių spauda labai nuo
širdžiai remia LF pastangas ir 
spausdina plačias informacijas. Dėka 
jos bei radijo valandėlių palengvėjo ir 
lėšų telkimas. Vajų vykdymo komi
sijos pirmininkė Marija Remienė 
pasidžiaugė sėkmingais vajais JAV 
lietuvių kolonijose, o apie atskirų 
vietovių vajus painformavo: A. Maka
ras - Hot Sp rings, V. Kamantas - 
Grand R-apids, M. Lenkauskienė - 
Cleveland, V. Kutkus - Detroit.

L F atskaitomybė vedama pavyz
dingai. Ją tikrina valdžios atstovai, o 
taip pat ir L F kontrolės komisija, 
kurios vardu pranešimą padarė Va
dovės Kleiza, pažymėdamas, kad LF 
reikalai pavyzdingai tvarkomi ir 
atskaitomybė tiksli. Suvažiavimas 
palietė Lituanistikos katedros, Vasa
rio 16 gimnazijos reikalus. Apie 
Dailiųjų menų instituto darbus kal
bėjo dr. G. Balukas, pažymėdamas, 
kad jau yra įsigyta Domšaičio, 
Dobužinskio, Petravičiaus kūrinių ko
lekcijos. Svarstoma, ar nederėtų 
lietuviams įsteigti savąjį meno mu
ziejų. Meno reikalams spręsti, insti
tutas turi sudaręs dailininkų komisiją, 
į kurią įeina dailininkai M. Ambra
zaitienė, V. Balukienė, J. Kelečius, P. 
Lapė, J. Vainorienė ir R. Viesulas.

Suvažiavimo metu J. Masilionis 
ragino daugiau remti lituanistinį 
švietimą, J. Balčiūnas prašė paramos 
išleisti dviem knygom apie Červenės 
žudynes, A. Rūgytė - Lietuvių 
istorijos draugijai istoriniams lei
diniams leisti, kun. K. Kuzminskas - 
LKB Kronikai svetimom kalbom leisti, 
A. Markelis - daugiau rūpintis 
kultūriniais laimėjimais, atkreipiant 
dėmesį į mūsų dailininkų kūrybą ir ją 
daugiau vertinant. Buvo ir kitų 
pageidavimų, dr. Antanas Razma 
pažymėjo, kad L F pagrindinis tikslas 
yra rūpintis lituanistiniu švietimu, 
lietuvybės išlaikymu ir rėmimu moks
lo, meno ir kūrybos, neįsiveliant į 
politinę sritį.

Pabaigoje buvo rinkimai. Išrinkta į 
LF Tarybą dr. Antanas Razma, D. 
Kojelytė, G. Balukas, V. Kutkus, J. 
Račkauskas, J. Valaitis. Kontrolės 
komisijon: V. Kleiza, A. Markelis ir J. 
Rimkevičius. Buvo priimti sekantys 
nutarimai: Suvažiavimas pritaria L F 
vadovybės pastangoms siekti 5 mi
lijonų; skatina lietuvius sudaryti 
testamentus, dalį turto paliekant LF; 
ragina jaunąją kartą jungtis į L F 
darbus, skatijna rodyti išskirtiną 
dėmesį švietimo institucijom. Dėkoja 
LF vadovybei, darbų komisijoms už 
našų darbą, lietuvių visuomenei už LF 
rėmimą: LB ir vajų komitetams už 
talką LF darbuose. Nuoširdžiai padė
kota spaudai ir radijo valandėlėm už 
propogavimą L F idėjos.

Malonu pastebėti, kad LF vado
vybėje ir komisijose jau matome 
naujų, jaunų darbininkų, kaip D. 
Kojelytė, dr. A. Razma jr, R. 
Kubiliūtė, O. Barškėtytė, A. Stepo
navičienė, M. Drunga, R. Juškienė ir 
kt.

Pradedant naujuosius 1985 metus 
L F vadovybė žvelgia su viltimi į 
ateitį, tikėdamasi gauti iki $300,000 
pajamų. Ateinančių trijų metų laiko
tarpyje numatoma pasiekti ketvirtu

Elena Gaputytė pradėjo meno 
studijas Freiburge "L’Ecole des Arts 
et Metiers", toliau studijas tęsė 
Paryžiuje, Toronte ir Londone.

Elena gyvena Londone ir sėkmingai 
dėsto skulptūrą ir piešimą. Surengė 
dešimt personalinių parodų, dalyvavo 
grupinėse parodose Europoj ir Ame
rikoj. 1984-tais metais Vakarų Ber

lėmė A D 1984; žemė ir naktis. Elena Gaputytė

Pastogės Aidai arba 
Aidų Pastogė

Vienos iešminės proga teko daly
vauti tėvo ir sūnaus pasikalbėjime. 
Esu girdėjęs apie senimo ir jaunimo 
plyšį, bet šį kartą klausiaus pasūiymų 
šiai problemai spręsti.

Sūnus tėvui sakė, kad įvairiaspal
viai senųjų praeities ginčai, dabar 
jauniesiems beveik nesuprantami, bet 
dar labiau nesuprantamas yra užsili
kęs tautinėje - kultūrinėje veikioje • 
pasidalinimas į "Tėviškės Aidų" ir 
"Mūsų Pastogės" teritorijas. Iš "M.P." 
Spaudos Sąjungos paskelbtos apyskai
tos galima spręsti ir apie "T.A.” 
finansinę padėtį, nors "T.A." savo 
apyskaitos niekada neskelbia. Atrodo, 
kad abu laikraščiai neturtingai ver
čiasi, nes abu aukų prašinėja. Be to, 
pašto išlaidos pusę už prenumeratą 
gautų pinigų pasiima, tad kaip galima 
sutaupyti spausdinimo mašinoms pa
keisti? Australijos lietuviams tenka 
ne tik šiuos du savaitraščius išlaikyti, 
bet ir dvigubai įdėti pastangų, 
energijos ir laiko tam pačiam tautiniai 
- kultūriniam rezultatui pasiekti. Kai 
kurie duosnesni skaitytojai prenume- 
ruojasi abu savaitraščius, tokiu būdu 
išleisdami dvigubai už tas pačias 
mintis, korespondencijas ir naujienas.

milijoną, o po to ir penktą. Nau jasis 
L F Tarybos pirmininkas Povilas Kilius 
spaudai pareiškė, kad bus ieškoma 
naujų metodų įnašams telkti.

Trejetą metų LF tarybai sumaniai 
vadovavo mūsų žymusis solistas, 
aktyvus visuomenininkas Stasys Ba
ras. Jo sumanumo ir darbo dėka buvo 
pasiektas trečias milijonas.

Šiais metais LF valdybai pirmi
ninkaus fondo steigėjas ir ilgametis 
organizatorius dr. Antanas Razma, o 
L F tarybai buvęs investavimų komi
sijos pirmininkas Povilas Kilius.

Lietuvių Fondas laisvajame pasau
lyje yra svarbi finansinė pajėga, kuri 
stipriai remia lietuviškosios išeivi
jos didžius užsimojimus. 

lyno meno centras ją iškviečia dirbti 
Berlyne. Padirbėjus keletą mėnesių 
Elena štai mums patiekia vieną savo 
kūrinį "Nebylusis liudininkas". Greitu 
laiku skulptorė vėl grįš į vakarų 
Berlyną suruošti savo kūrinių parodą. 
Be to renka medžiagą ir ruošia išsamų 
leidinį savo kūrybos.

Paruošė Jolanta Janavičienė.

Suprantamas yra sentimentalus se
nimo prisirišimas prie vieno ar kito, 
arba abiejų laikraščių. nuo pat jų 
įkurtuvių. Bet ekonomiškai tai yra 
absurdiškas kultūrinės veiklos sus- 
mulkinimas. Argi mažai Australijos 
lietuvių visuomenei negalėtų užtekti 
vieno savaitraščio? Argi esame tiek 
turtingi, kad galime jaustis ištaigingai 
ne tik prenumeruodamiesi du savait
raščius, bet ir išlaikydami du redakto
rius, du rinkėjus, du administratorius 
ir du savanorių - talkininkų būrelius 
kitiems spaudos darbams?

Juk gyvename ne spaudos draudimo 
laikais ir ne dabartinėje Lietuvoje, 
kur vienam leidiniui įkliuvus kitas 
pavaduoja. Mūsų sąlygose tas nerei
kalinga ir pinigus galima išleisti 
kitiems lietuviškiems poreikiams arba 
vieno laikraščio pagerinimui. Abiejų 
savaitraščių kūrėjų ir rėmėjų eilės 
retėja. Ar senimas galvoja, kad 
jaunimas perims šitokį kultūrinį pali
kimą Melbourne ir Sydney? Juk abu 
savaitraščiai rūpinasi tuo pačiu porei
kiu ir jų aukščiau "užimtosios linijos" 
laiko tėkmėje susiliejo į vieną ir tą 
pačią. Nesuprantama, kodėl senimas 
čia lyg sustingęs nepajėgia savo 
sukurto slenksčio peržengti? Ar jie 
nepramato ateities?

- O kodėl jūs patys nekeliate šito 
klausimo spaudoje? Ko tylite? - bandė 
spirtis tėvas.

- Senų bičių korių negalvojame 
užkliudyti. Laiko tėkmėje tik vieningi 
išsilaiko, o susiskaldę Išnyksta. Argi 
galima tvirtinti, kad du savaitraščiai 
lengviau ir ilgiau išsilaikys negu 
vienas? Nesinori tikėti, kad senimas 
nieko neišmoko ir nepasikeitė, - 
aiškinosi sūnus.

- Kas bus, jei senimas nekreips 
dėmesio į jūsų pageidavimą? - 
įsiterpiau nekantraudamas.

- Reikės palaukti, iki laikas atneš 
pakeitimus. Ateitis priklauso jauni-
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PASKUTINIS ŽODIS

Prieš apleisdamas Australiją, vysk. 
P. Baltakis savo įspūdžiais sutiko 
pasidalinti su "M.P." skaitytojais:

"Per šešias savaites aplankiau ir 
asmeniškai susipažinau su beveik 
visom Australijos lietuvių bendruo
menėm.

Asmeninė patirtis patvirtino iš 
spaudos turėtas geras žinias. Džiau
giuosi Australijos lietuvių susiorgani- 
zavimu, gražia kultūrine, tautine, vi
suomenine, sportine ir kita veikla. 
Buvo malonu girdėti valdžios ir 
bažnytinės vadovybės pareiškimus, 
kad lietuviai yra viena iš gražiausių 
etninių bendruomenių.

Patyriau, kad Australijos valdžios 
atstovai ir bažnytinė vadovybė yra 
gerai informuoti apie padėtį Lietuvo
je. Ypač sužavėjo mažųjų bendruo
menių, kaip . Hobart ir Canberra 
sėkmingos pastangos įsigyti Lietuvai 
draugų australiečių tarpe.

Pasigedau lietuviškų parapijų, kaip 
pvz., J.A.V. ir Kanadoje. Tai apsun
kina kapelionų darbą ir jaunimo 
prilaikymą prie bažnyčios bei lietu
viškos bendruomenės. Šuo reikalu 
kalbėjau su Australijos vyskupais, 
kurie teisinasi, kad anksčiau buvo 
tokia Australijos valdžios politika ir 
vyskupato nusistatymas: galimai grei
čiau visus sulydyti viename katile.

Jūsų veikla, mažai kuo skiriasi nuo
J.A.V. ar Kanados lietuvių veiklos. •
Viešnagės metu, teko susipažinti su ” D. Ankienė, s. Zablockienė, K. Ankusir
beveik visų organizacijų atstovais ir t jo Ekscelencija - vysk P. A. Baltakis,
jų problemomis. ’

Adelaidės problema iškilo ne dėl., 
kieno norą blogos valios, b^.vien dęl , Sydney Parapi joj
stokos nuoširdausjiratviro išsiaiškini- $v. Velykų metu pašventintu turėdamas sau auklėmis sesutes:
m°. Esant pilnai . ., ir ębjęktyyiąi. krikšto vandeniu pirmas buvo pa- Viktoriją Hm. ir Astridą 10m. Po ilgų
informacijai, ateityje panašių proble- krikštytas Michael William Griffith. iškylų Brisbane ir Queenslando Slau

Confirma hoc D

IŠREIŠKIANT PADĖKĄ

Kai vyskupas užbaigia Sutvirtinimo 
Sakramentą, jis kalba prasminga 
psalmės maldą-. "Confirma hoc Deus,
Quod operatų^. ę§, in_. .npbis". 
"Sutvirtink, Viešpatie, tai, ką esi 
padaręs mumyse."

Si malda yra ypač prasminga ir 
mums, mūsų Ganytojau, užbaigiant 
didįjį sutvirtinimą - šių metų gavėnios 
rekolekcijas - visose lietuvių katalikų 
misijose, išblaškytose po plačią Ąųs- 
tralįją.

Tad sutvirtink, Viešpatie, mumyse 
tą Jūsų perteiktų ąialdos ir atgailos 
dvasią, kuria dvelkė Jūsų pamokslai, 
kad brolis labiau mylėtų brolį, kad 
brangintume, savo tikėjimą, o ypač, 
kad nęstatytųmę pajuokai tūlų "apaš- 
talais" apsišaukusii;... : į .^ .

Australijos lietuvių kapelionų ir 
visų tikinčiųjų vardu norėčiau per-

• duoti tą džiaugsmingos padėkos dva
sią ’ UŽ' tokį' greitą ir' entuziastišką 
priėmimą mūsų pakvietimo, už nepa- 
būgimą tolimos kelionės, ypač už 
sutikimą mums paskirti Jums taip 
brangų laiką - visą 1985 m. gavėnią ir 
už mums suteik ta^galimybę su Jumis 
atšvęsti neužmirštamais Velykas!

Mes visi pajutome, kad su meile ir 
atvira širdimi priėmėte ne tik mūsų 
sielų skundus, bet ir mūsų gal 
perdėtai įsivaizduotas problemas - jas 
išgyvendindamas mus apgaubėt savo 
ramybės ir meilės dvasia.

Atsisveikindamas užtikrinu,’kad tai 
nėra atsiskyrimas, kad per tas 
septynias savaites, belankant Aus
tralijos lietuvius, buvo atsiektas 
nuostabus širdžių ir sielų vienybės, o 
ypač broliškumo ir meilės nenu7 
traukiamas ryšys, su Jumis, mūsų 
brangus Ganytojau!

■ . ■ Prel. P. Butkus
Sydney lietuvių kapelionas
Mūsų pastogė Nr, 17, 1985.4.29, 

mų būtų galima išvengti.
Sprendimą dėl kun. dr. A. Savicko 

padariau turėdamas informaciją iš 
visų šaltinių ir atsižvelgdamas į jo 
asmeninį gerbūvį, bei norėdamas 
užtikrinti, kad Australijos lietuviai 
neprarastų jauno ir talentingo lietu
vio kunigo.

Visa katalikų pastoracija yra 
tvarkoma bažnytinių kanonų Ir paski
rų kraštų vyskupų konferencijų. 
Daugelyje atvejų man, kaip išeivių 
pastoracijai skirtam vyskupui, reikia 
vadovautis ne tiek grynai teoretine 
teise, kiek supratimo principais. 
Mano, kaip vyskupo pareiga, yra

Išlydint vyskupą P.A. Baltakį Sydney aerodrome

sūnus William ir Reginos Kon- 
eus drackaitės - Griffith. Krikštotėvai:

William brolis Daliny ir Reginos šėsuo-:
Irena. Tai buvo Didįjį šeštadienį. Tuo 
džiaugsmu ypač dalijosi prel. P. 
Butkus, kuris krikštijo kūdikio motiną
Reginą, palaimino jos moterystę su artimųjų
William, o prieš 4 metus pakrikštijo jų ., 
pirmagimę dukrą Laną.

šiuo kartu pašventino ir jų gražų . 
mūrinį namą North Rocks kalvose.

Kai laimina Viešpats - jo palaima 
gausi! , , ■

Atvelykio šeštadienį, bal. 13, St. 
Joachim's bažnyčioje buvo pakrikš- : 
tytas Petras Alfredas Mykolas Reni- 
geris, sūnus . daktaro Alfredo ir 
Danutės Kedytės ,Ręnigerių. Krikšto 
tėvai - kolegos daktarai: Irvis ir 
Nijolė Venclovai. Petras laimingas

:r|" ■. '.“•i > r . j

Melbourne
Liet, vyskupas ir 

jaunimas
Aprašymuose apie liet, vyskupo P. 

Baltakio apsilankymą Melbourne ne
buvo paminėtas vienas įdomus įvy
kis: ’ Vysk. P. Baltakis kreipėsi į 
Sutvirtinimo sakramentą priimančius 
jaunuolius -es lietuviškai-angliškai, 
kad šie pilnai suprastų sakramento 
svarbą ir reikšmę.

Sutvirtinimo sakramentą priiman
čiųjų sąraše buvo tik keletas su 
nelietuviškomis pavardėmis, bet be
veik visi buvo pasirinkę lietuviškus 
vardus ( arba vardus su liet, 
galūnėmis). Tai džiuginantis reiškinys, 
jog liet, avasiškija imasi pozityvių 
žygių apjungti visą jaunimą: lietu
viškai ar angliškai kalbantį, bet 
lietuviškai besijaučiantį ir dalyvau
jantį liet, religinėse apeigose ir 
pamaldose.

d j v:.’.C
J. Aras

psl.4

pastoracines problemas išspręsti, o ne 
palikti Dievo valiai.

Senstanti dvasiški ja yra viso pa
saulio lietuvių problema. Daug jaunų 
kunigų artimoje ateityje nesulauk
sime. Pradedame organizuoti pasau- 
liežių dijakonų populiarinimo vajų. 
Šiam tikslui jau įsteigėm specialią 
komisiją, kuriai vadovauja žinomas 
visuomenės veikėjas , buvęs Vasario 
16 gimnazijos direktorius Jonas Kava
liūnas. Pasauliečiai dijakonai gali 
krikštyti, sakyti pamokslus, laidoti, 
duoti "šliūbus" ir t.t.

Kas liečia Australijos lietuvių 
pastoracijos ateitį, nėra taip blogai: 

rėje, Alfredas su Danute sukūrė 
gražią gūžtą Strathfielde. Džiaugėsi 
prel. P. Butkus pakrikštijęs kadaise 
jam mišiom tarnavusio daktaro 
Alfredo įpėdinį, sūnų Petrą. Apeigose 
ir vaišėse dalyvavo būrys giminių, 

ir svečių iš Brisbane,
Melbourne, net iš Trakų: tai mamytės 
Genovaitės Renigerienės sesuo, kuri 
šiuo tarpu svečiuojasi Australijoj.

Mokslinių tyrimų srityje dirbanti 
chemijos inžinierė Rosanne Kava 
(Kavaliauskaitė iš Sydney) dirba 
sostinėje Canberra, kaip Fuel Tech
nologist, Dept, of Resources and 
Energy. Ji jaučiasi tenai vieniša ir 
norėtų už mėgsti ryšius su Canberra 
lietuviais, ypač jaunesnėm šeimom. 
Tel. darbe 45-8553.

M.P.B.

NEWCASTLE
Atvelykio sekmadienį įvyko apy

linkės valdybos rengta iškyla Black- 
butt draustinyje,New Lambtone, su 
tradiciniu margučių ridinėjimu, kas 
Lietuvoje buvo daroma per Velykas. 
Blackbutt Draustinis yra graži, ma
loni, naujai įrengta vieta su suolais, 
stalais, krosnelėmis kepsniams kepti; 
vaikams žaisti įrengimai; tvenkinys su 
nardančiais narais ir kita. Reti 
medžiai ir pasodinti medeliai, kad 
lankytojai galėtų pasislėpti nuo karš
tų saulės spindulių. Iškylautojams 
aikštė nedidelė, bet žavinga ir sudarė 
malonų vaizdą. Iš visų pusių supantis 
miškas saugo svečius nuo vėjo.

Trys asmenys išrinko gražiausius 

_ atkelta iš 3 nsl.
mui. Tada užteks mums vieno savait
raščio, kurį gal pavadinsime "Pastogės 
Aidais" arba "Mūsų Tėviške".

- Valio jaunimo metai! - ištaręs 
nuėjau prie kito senimo būrelio, kuris 
diskutavo ne tautinius - kultūrinius’ 
poreikius, o ungurių žvejybą. Neturė
damas kvalifikacijų, negalėjau į jų 

turime jauną kunigą dr. A. Savicką, 
kurį oficialiai užregistravome Aus
tralijos federaliniame emigracijos 
sekretorijate, kaip lietuviškai pasto
racijai skirtą kapelioną. Be to Andrius 
Šumskas iš Sydney pradėjo studijuoti 
švento Kazimiero kelegįjoje, Romoje.

Esu labai patenkintas ir be galo 
dėkingas visiems broliams kunigams 
už jų uolų apaštalavimą, o visiems 
lietuviams už parodytą prielankumą.

Aplankymas bei asmeniškas susipa
žinimas su visų kraštų pastoracija yra 
labai svarbus. Manau, kad ir Šv. Tėvas 
to pageidauja.

Lietuvos krikšto 600 metų jubilie
jaus paminėjimui yra sudaryti trys 
komitetai. Pasaulio lietuvių bendruo
menė centriniame komitete atsto
vauja visus lietuvius. Australijos 
kapelionai kartu su Katalikų fede
racija ir A LB Krašto valdyba bei 
vietinėm bendruomenėm yra prašomi 
sudaryti programas, pritaikintas vie
tos sąlygom.

Paskutiniais mėnesiais turėjau pro
gos susipažinti su Australijos lietuvių 
spauda. Džiaugiuosi, kad yra paliečia
mos visos svarbesnės mūsų išeiviją 
liečiančios problemos, bet vengiama 
kenksmingų užsipuolimų ir ginčų. 
Linkiu ir toliau išlaikyti žurnalistinę 
etiką, aukštą kultūrinį lygį ir sėkmin
gai puoselėti lietuviškus ir krikščio
niškus idealus.

Linkiu kantrybės ir krikščioniško 
optimizmo gražiame lietuvybės išlai
kymo darbe, ypatingą dėmesį krei
piant į jaunimą, mišrias Šeimas ir 
naujų draugų įsigijimą australų tar-

m. C.i.d a._. _ ji-jA .'OiOŽ »•

MOTINOS DIENA 
žitsvYg lįrilsfihmiėsi) iicJHvj&a

CANBERRA;

Šįmet Motinos dienos minėjimas bus
gegužės 5 d.,sekmadienį. ■ •

12.30 Šv.mišios St. Mary’s baž
nyčioje.

2.00 Pietūs ir Motinų pagerbimas 
Lietuvių klube.

Prašome visus gausiai atsilankyti.

Canberros apyl. valdyba.
PATI KSLI NI TV1AS 
ATSI F*R AŠ YMAS

"MJP." Nr. 16 straipsnyje "Adelai
dės pabiros" dėl neapdairumo buvo 
klaidingai atspausdinta ALB Krašto 
valdybos pirm. ,

V yt auto N ever ausko
pavardė. '.Atsiprašome! Rėd.

margučius, už kuriuos valdyba davė- 
dovanas. Už suaugusių dažytus mar
gučius pirmą vietą laimėjo menininkė 
Valė Zakarauskąitė, antrą ir trečią 
vietas laimėjo Veronika ir Rima 
Kristensen. Vaikų dažyti gražiausi 
margučiai buvo pripažinti J. Balčiūno 
anūkams Melitai ir Troy Dankin. .

Iškyloje dalyvavo p. Janina Vabo-
lienė, Krašto valdybos narė kultū
riniams reikalams. Ji džiaugėsi puikia 
Newcastle apylinkės lietuvių veikla ir 
palinkėjo geriausios sėkmės ateityje. 
Po to sekė margučių ridinėpmas, 
sudaręs daug malonumo, suaugusiems 
ir vaikams.

■ R. Lapinskas;

: OVOH ’r”
pokalbį įsiterpti ir kreipiausi į stiklą
belaikantį pažįstamą,, išreikšdamas 
susirūpinimą dviejų savaitraščių liki
mu. :

- Et, mielasis , čia jau ne mano 
reikalas, o tų dviejų laikraščių 
leidėjų. "Bad-luck!", jei jie skęsdami 
nenori išsigelbėti. - Ja-
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B.
Savo išgyvento, amžiaus metus 

pradedame skaičiuoti nuo pat kūdi
kystės. Stengiamės neužmiršti savo ar 
savo artimųjų gimtadienių, juos 
įvairiai paminime ir atšvenčiame, 
kartu pabrėždami išgyventų metų 
skaičių. Tačiau šiame laiko skai
čiavime moterys laikosi savos logikos 
ir metų skaitlines ignoruoja. Jos 
visuomet trokšta išlikti jaunos ir 
žavies, tartum laiko aplenktos ir jo 
nepaliestos. Jos mielai švenčia gimta
dienius, su dėkingumu priima dovanas. 
Bet prie ko čia matematika? Kam šie 
nuogi skaičiai? Ar neužtenka, kad 
sukaktuvininkė atrodo ir jaučiasi 
jaunatviškai ir tokioje nuotaikoje 
sutinka savo gerbėjus?

Šios pažiūros laikantis prabėga 
krūva metų. Daug kas gyvenime 
pasikeičia, įgauna skirtingas dimen
sijas ir prasmę. Metų skaičiai pasidaro 
nebepavojingi net moterims. Prie
šingai, tie skaičiai pabrėžia kiekvieno, 
taigi ir moters, nueitą kelią ir jame 
įmintas pėdas. Juk, iš tiesų, mūsų 
gyvenime svarbu ne išgyventų metų 
skaičius, bet ką šioje metų virtinėje 
esi davęs savo šeimai, bendruomenei, 
tautai ir, tuo pačiu, žmonijai. Šios 
vertybės iškyla visu savo ryškumu, 
moteriškas silpnybes ir dorybes palik
damos antrame plane. Ateina laikas, 
kai metų skaičiai tampa svarbūs ir 
juos drįstame paskelbtu "urbi et orbi".

Štai šiomis dienomis buvo atsargiai 
atidengta viena tokia moteriško 
amžiaus paslaptis. Savo draugų bū
relyje atšventė aštuoniasdešimtuosius 
metus ne tik Adelaidėje,.bet ir kitose 
lietuvių kolonijose žinoma muzikos 
menininkė Antaniną Binkevičiūtė - 
Gučiuvienė.

SU NAKTIS

S trauk as
Visuomet ji giedrioje nuotaikoje ir 
pilna jaunatviškos energijos. Daugelis 
net nepagalvojo, kad šiai pagarbiai 
damai tokia ilga virtinė metelių 
paeitin nuskubėjo.

Sukaktu vininkė gimė ir vaikystę 
praleido carinės Rusijos sostinėje 
Petrapilyje. Tėvas buvo stambaus 
fabriko direktorius, tad šeima gyveno 
pasiturinčiai. Abu tėvai buvo dideli 
muzikos mėgėjai. Ta kryptimi pasuko 
ir savo vaikus. Antanina savo muziki
nę "karjerą" pradėjo būdama 11 metų 
gimnazijos mokine. Su tėvais dažnai

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 19J4 me
tais, grįžus iš Paryžiaus
lankėsi teatruose ir operoje, bei 
įvairiuose koncertuose, kur vystėsi ir 
brendo busimosios dainininkės meni
niai polinkiai. 

pasiryžusi baigti gimnaziją, kurios 
baigimą buvo sutrukdžiusi revoliucija. 
Mokydamosi gimnazijoj, du metus 
kartu mokėsi dainavimo Kauno kon
servatorijoje. Dainavimo studijas bai
gė penkis metus studijavusi Paryžiuje 
garsiųjų kompozitorių Rachmaninovo 
ir Glazūnovo suorganizuotoj konser
vatorijoj. Tuo pat metu ji lankė 
dramos studiją ir svetimų kalbų 
akademiją. Visos tos studijos daini
ninkei ateityje labai pravertė. Ji 
galėjo savo pasirinktus kūrinius dai
nuoti septyniomis kalbomis.

Iš Paryžiaus grįžus Lietuvon, A. 
Binkevičiūtė suruošė Kauno konser
vatorijos salėje reprezentacinį reči
talį, tuo būdu prisistatydama Kauno 
publikai, kaip nauja muzikos meno 
pajėga. Nedelsdama ji ėmėsi peda
goginio darbo privačioje savo daina
vimo studijoje ir Kauno iiuadies 
konservatorijoje. Vėliau A. Binke
vičiūtė buvo pakviesta dėstyti dai
navimą Kauno konservatorijoje ir 
Vilniaus valst. muzikos mokykloje. Per 
savo rankas ji yra praleidusi didelį 
skaičių mokinių, kurių dalis vėliau 
įsijungė į Lietuvos muzikinį gyvenimą. 
Jaunoji pedagogė apie dešimt metų 
lavino akląją dainininkę Grince- 
vičiūtę, kuri ir dabar Lietuvoje 
pasirodo su savo dainomis. Šaiia 
mokomojo darbo, A. Binkevičiūtė 
dvylika metų dainavo Kauno radio
fone, kaip nuolatinė radiofono solistė. 
Šaiia viso šio darbo ir pareigų krūvio, 
Antanina dalyvavo įvairiuose koncer
tuose Lietuvos miestuose, o taip pat ir 
Rygoj bei Taline.

'Lemtingais 1944 m. A. Binkevičiūtė 
- Gučiuvienė atsidūrė Vokietijoje, o 
1951atyyko į Australiją ir pastoviai -,, 
apsigyveno Adelaidėje, kur nedels
dama įsijungė į mūsų visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą. Ji ruošė koncer- 

ir Lietuvių dienose kitur. Kas 
suskaičiuos visus sukaktuvininkės at
liktus įsipareigojimus ir darbus. Jų 
buvo šimtai. Sulaukus brandaus am
žiaus, kuomet kiekvienas dainininkas 
ima "aprimti", A. Gučiuvienė nė 
nebandė išeiti į "atsargą". Parengi
muose mes ją girdėjome skaitant 
ištraukas iš grožinės literatūros ir 
deklamuojant eilėraščius. Linksmes
nėmis progomis mėgsta paskaityti 
nuotaikingą feljetoną, ar šiaip ką nors 
smagaus ūpui praskaidrinti.

Sukaktuvininkė nesitenkino tal
kindama savajai bendruomenei. Dau
gelį kartų ji .dainavo per valstybinę ir 
kelias komercines radijo stotis, o taip 
pat įvairių organizacijų ir meninių 
vienetų rengtuose koncertuose.

Šalia muzikinio, A. Gučiuvienė turi 
ir neabejotiną žurnalistinį talentą. Jau 
Lietuvoje ji plačiai reiškėsi spaudoje 
kaip muzikos recenzentė. Jos Kauno 
operų ir įvairių koncertų recenzijos 
dažnai tilpdavo "Lietuvos Aide" ir 
kituose laikraščiuose bei žurnaluose. 
Šio savo talento A. Gučiuvienė 
neužkasė ir atvykusi į Australiją. 
Dažnai skaitėme jos brendžius 
straipsnius apie mūsuose 'vykusius 
muzikinius įvykius "Mūsų Pastogėje". 
"Dirvoje, "Drauge” ir kt. Ji surinko 
daug muzikinės medžiagos ir per
siuntė-ją prof. Žilevičiui į Ameriką, 5 
ten įsteigtam Lietuvių mūzikbs ar- 
cnyvui. ■ - -

Neįmanoma trumpame laikrašti
niame straipsnyje apimti visą A. ' 
Gučiuvienės ilgų metų muzikinę ir 
kultūrinę veiklą. Tam reikėtų išsamios 
monografijos; kurios ji yra pilnai 
nusipelniusi. Tuo tarpų gerbiama 
sukaktuvininkė tebėra ūūostabi«if di- 
namiška, kūrybinga ir sociali. Visur ji 
suspėja, viskuo domisi, savo nenyks-, 
tančiu entuziasmu užkrėsdatna1 Ir ’

Jau ketvirtas dešimtmetis ji gyvena 
mūsų tarpe. Įpratome ją matyti 
įvairiuose parengimuose, kaip pro
gramų atlikėją ar parengimų dalyvę.

U AI NU O K1 IVLE

Leonas Baltrūnas.

Australijos lietuvių bendruome
niniame gyvenime didžiausias ir 
daugiausiai laukiamas parengimas yra 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS, 
kurios kas antri metai rotaciniu būdu 
vyksta vis kitoje, lietuvių daugiau 
apgyventoje vietovėje. Pereitais me
tais, į šią ėilą pirmę kartą įsijungė 
Canberros lietuviai, kurie įrodė, kad ir 
mažesnės lietuvių vietovės sugeba 
pasigėrėtinai pravesti mūsų didžiąsias 
kultūrines šventes.

Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad 
Australijos lietuvių dienų daugiausiai 
lankomas parengimas yra Dainų 
šventė, į kurią visuomet suplaukia virš 
1,000 klausytojų. Australijos lietuvių 
gyvenime tai yra didelis skaičius. 
Džiugu, kad per trisdešimts penkis 
metus susidomėjimas Dainų šventėmis 
nemažėja, nors to paties negalima 
pasakyti apie dalyvaujančių chorų 
skaičių.

Turėjome visą eilę Dainų švenčių, 
kurių programas išpildydavo šešių 
vietovių nors kai kurių vietovių 
chorai dainininkų skaičiumi buvo 
mažesni, buvo miela ir malonu išgirsti 
jų dainavimą, pajusti iš jų krūtinių 
besiskleidžiančią dainos harmoniją ir 
gilų užsidegimą bei meilę lietuviškai 
dainai.. Buvo malonu žinoti, kad visose 
mūsų,, bendruomenėse veikė savi 
chorai, ■ kurie įvairiomis progomis, 
gražiai paruoštomis dainomis, gaivino 
klausytojų sielas ir skelbė pasauliui, 
kad lietuvių tauta yra dainuojanti 
tauta, turinti neiššsenkamą dainų 
kraičio skrynią, iš kurios gali parinkti 
dainą, pritaikintą bet kuriai nuotaikai

^usijęje . ^ęąsį(|šjų? e)£ęvpliucijaj. 
Binkevičių šeima grįžo į Lietuvą ir 
jsikūrė Utenoje. Pirmai progai pasi
taikius, Antanina išsikėlė į Kauną.

ir bet kuriai progai.
Sako, kad keičiasi pasaulis ir 

begėdišku greičiu progresuoja žmo
gaus gyvenimas. Dėka moderniškos 
technikos išradimų, suvienodinamas 
pats gyvenimas. Didžiausią žalą 
žmogaus kultūriniam pasireiškimui 
padarė televizija, kuri visapusiškai 
pavergė žmogų ir atėmė iš jo 
iniciatyvą. Vietoj, kad pačiam šokti ar 
dainuoti, reikia tik paspausti mygtuką 
ir. patogiausiai sėdėdamas namuose, 
gali matyti kitus šokant ir klausytis 
kitų dainuojant.* r ' .

Prisiminkime tuos laikus, kada dar 
nebuvo televizijos ir šaltais žiemos 
vakarais, namuose, kartu su tėveliais 
ir artimaisiais, susėdę prie pečiaus, 
užtraukdavome skambias daineles, 
pasakodavome pasakas, mindavome 
mįsles. Rodos, buvo taip gera ir 
malonu. Pabandykite šiandien su
kviesti į krūvą savo draugus ir 
artimuosius ir pasiūlykite jiems padai
nuoti kokią žinomą liaudies dainelę. 
Vargu ar pasiseks, nes televizijos 
programoje tiek gražių filmų, kon
certų, žinių ir visokiausių pranešimų, 
kad nebebus laiko padainuoti.

Paskutinėje Dainų šventėje Can- 
berroje, sėdžiu iškilmingoje koncertų 
salėje ir "vartau programą, kurioje 
randu išvardintus tik Adelaidės, 
Sydnėjaus, ■ Melbourne ir jungtinius 
chorus, kurie, bendroje sumoje, vos 
sudarė 150 dainininkų. Mintimis grįžtu 
į praeitį ir prisimenu, kad Dainų 
šventėse dalyvaudavo ir Canberros, 
Geelongo ir Newcastelio chorai ir, 

, laike mišraus jungtinio choro kon- 

tuą,(kaįp.solistė dąiyyąyo minėjimuose, >• 
ir parengimuose, skaitė paskaitas 
muzikinėm temom, dalyvavo,litera
tūros ir muzikos vakaruose Adelaidėje 

certo, suskaičiuodavau virš 250 daini- ‘ 
ninku. Kurgi dingo tas 100 balsingų 
dainininkų? Kas pasidarė su Cah- 
berros, Geelongo * ir Newcastelio 
chorais? Ar paseno tų vietovių chorų 
dirigentai? Ar jiems pritrūko naujų 
lietuviškų dainų? Ar ir tų vietovių 
balsingieji dainininkai pasidarė tele
vizijos vergai ir neberanda laiko ateiti 
į repeticijas?

Nuostabu, kad tuomet, kai dar 
neturėjome nei nuosavų namų, nei 
automobilių ir kai materialiai gana 
sunkiai vertėmės, visos mūsų • ben
druomenės turėjo savo chorus, kurie 
įvairiausiomis progomis žavėjo mus 
savo skambiomis, lietuviškomis dai
nomis.
Žinokite, kad daina veikia mūsų 
jausmus, tobulina pasaulėžiūrą, keičia 
požiūrį į aplinką,, skatina asmenybės 
progresą, sukelia . emocinę įtampą, 
gerina esaiiią nuotaiką ir džiugina 
bendravimą su kitais.

Nei namai, nei šeima, nei televizija, 
nei atsilankę svečiai nepateisina 
balsingo žmogaus apsileidimo, kada jis 
sako: "Negalėjau ateiti į repeticiją", 
arba "Negaliu dalyvauti vietiniame 
chore, nes neturiu laiko", arba 
panašiai. Prisipažinkite, kad daugeliui 
atvėso meilė dainai ir daug pasidavė 
paviršutiniškumui, užmiršdami, kad 
daina yra žmogaus dvasinio pasaulio 
balansas, be kurio jokie turtai nei 
prabanga nenudžiūgins.

Prisimenu kaž kur skaitytą mintį,
kad daina yra ne kas kita, kaip viena iš 
mąstymo formų, kartu su kalbos, 
regėjimo asociacijomis bei kitais 
komponentais sudarančiais žmogaus 
protinės veiklos kompleksą. Atimk iš 
žmogaus melodinę vaizduotę ir jis

Mūsų 

kitus.
Sukakties proga tebūna leista man 

palinkėti jai geros sveikatos ir 
neblėstančio gyvenimo džiaugsmo.

neteks per gražias melodijas tekančio ' : 
laiko pojūčio, vidinio pasitenkinimo, 
dvasinio nusiskaidrinimo jausmo, ner
vinę įtampą iškraunančio ir atvangą 
tarp aktyvaus mąstymo užpildančio 

.eleksyro. ' '
Visi tie, kurie brangina savo laiką ir 

yra pasitraukę, arba dar nėra įsijungę .' 
į vietinius chorus, pagalvokite - ar 
jums nepasitaiko momentų, kada 
atslūgus namų' darbtoš, įsitempia *. 
įvairiausios mintys, galVoje atslranda 
tuščios "juodosios dėmės" - tuštumos, 
kurioms atsiradus žmogus tik'egzis
tuoja, nieko nejausdamas ir ’nebesą- ’ 
vokdamas laiko teknttžą. Jis. darosi 
neramus, rūstus, d kartais ir piktas. 
Tokiais atvejais, nuoširdžiai patariu, 
prisiminkite, kurią' nors lietuvišką 
dainelę ir pradėkite ją niuniuoti arba 
dainuoti1 ir jūsų nuotaika pagerės ir 
visos piktos mintys išblės. Tie, kurie 
dainuoja choruose, neturi tokių tuš
tumų ir jų protavime rečiau atsiranda 
"juodos dėmės", nes gražiosios.mūsų 
dainų melodijos ramina ir nuskaidrina.

Liko nepilni du metai iki sekančios 
Dainų šventės. Kviečiu visų vietovių 
balsingus tautiečius jungtis į chorus, 
kad, papildytomis jėgomis, dar spė
tume m paruošti naują Šventės reper
tuarą. Įrodykime mūsų dainą mylin
čiai visuomenei, kad esame tautiniai
dar gyvi ir susipratę ir, kad. Penktojo 
Kontinente padangėje dar ilgai skam
bės gražių lietuviškų dainų garsai. O 
vietovių, kur mūsų garsieji chor-
vedžiai ir muzikai yra prisnūdę, 
kviečiu balsingus tautiečius nedel- 
‘sian. t griebti juos už skvernų ir versti 
imtis maestro lazdelės ir vėl ruoštis 
•būsimai Dainų šventei, (rodykime, 
kad daina yra galinga ir reikalinga. 
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ADELAIDE
ATSISVEI KI NI MAS

MELBOURNE
METINIS SUSIRINKIMAS

VYSKUPAS P. BALTAKIS 
ATSISVEIKINA 

SU ADELAIDIŠKIAIS

Vyskupo P. Baltakio viešnagė 
Adelaidės lietuvių tarpe paliko šiltus 
prisiminimus. Sutikome tikrų išeivių 
ganytoją, kuris savo paprastumu ir 
nuoširdumu visus sužavėjo. Ade
laidėje vyskupas P. Baltakis buvo 
gražiai sutiktas bendruomenės Lie
tuvių namuose ir prarapijos Katalikų 
centre. Baigęs savo apsilankymą 
Australijoje, vyskupas P. Baltakis 
atsiuntė laiškus, kuriuose reiškia 
džiaugsmą radęs gražiai sutvarkytą 
religini patarnavimą ir gerai- susi
tvarkiusią, lietuvių bendruomenę. Prie 
laiško apylinkės valdybai buvo pridėta 
tokia trumpa žinutė: "Gerbiamas ir 
mieias Pirmininke, nuoširdžiai ačiū už 
parodytą palankumą. Gaila, kad kun. 
dr. A. Savickas, bent laikinai turi 
vykti į Perthą. Esama padėtis pradėjo

; i-■ ME L B O U R N E

Adėiaidiškiai ramovėnai, norėdami 
paremti būsimo Jaunimo kongreso 
organizavimą, sumanė suruošti Ade
laidės lietuviams koncertą ir gautas 
pajamas atiduoti Jaunimo s - gos 
valdybai.

Programą išpildys meiburniškiai 
solistai: V. Danius, B. Kymantienė. J. 
Rūbas ir B. Staugaitienė. Taip pat 
dainuos jaunimo grupė "Svajonės" ir 
P. Morkūno vadovaujamas vyrų ok
tetas. Dainininkams akomponuos Z. 
Prašmutaitė.

Koncertas įvyks Adelaidės Lie
tuvių namuose gegužės 18, 6.30 vai.

»

Kai riedėsi Barosos, slėniu neįstrik 
vynuogynuose ir apsilankyk Adelaidės 
lietuvių kultūrinėse senimo tvirtovė
se. Šituo patarimu pasinaudojęs, 
Atvelykio šeštadienį, išmiegojęs 
"Dviejų Šulinių" (Two Wells) 
motelyje, rytą 9 vai. (Adelaidės 
laiku), besukeliodarhas automobilyje 
radijo, išgirdau moterišką balsą, 
lietuviškai beaiškinantį Jaunimo metų 
poreikius. Paaiškėjo, kad pataikiau 
pasiklausyti lietuvių jaunimo išpildo
mos valandėlės.

Tarp įvairių pranešimų buvo vienas 
man įdomus: Adelaidės pensininkai 
Lietuvių namuose Atvelykio šešta
dienį ruošė vakaronę - suneštinę savo 
organizacinės veiklos metinėms pami
nėti ir pakvietė visą jaunimą veltui 
atsilankyti. Štai tau, pagalvojau, 
Adelaidės pensininkai ištiesė ranką 
savo jaunimui ir pradėjo atstatinėti 
tarp senimo ir jaunimo sugriuvusius 
tiltus.

Vakarui atėjus, du meiburniškiai 
pensininkai ir du morningtoniškiai 
kandidatai į pensininkus nuvykome į 
pirmąją senimo kultūrinę tvirtovę 
Lietuvių namuose. Čia prie baro 
radome keletą pensininkų, o baro T.V. 
kambaryje žinių klausėsi dvi senimo 

A. Stankevičius ir V. Badauskaitė (Adelaide) dalyvavę VI PLJK rengėjų 
pasitarime Melbourne.

atsiliepti į jo sveikatą ir, aš manau, 
kad šis sprendimas visiems lietuviams 
išeis i naudą." Šis vyskupo pareiškimas 
yra atsakymas į Adelaidės lietuvių 
prašymą paskirti kun. dr. A. Savicką 
pastoraciniam darbui Adelaidėje. Ka
dangi marijonai, vadovaujami savo 
generolo, tvarkosi savistoviai, jie 
neįeina į mūsų vyskupo jurisdikciją. Su 
apgailestavimu turėsime atsi
sveikinti (gal būt tik laikinai) su šiuo 
jaunu kunigu, per trumpą laiką 
spėjusiu įsigyti daugumos mūsų palan
kumą ir simpatijas. Apgailestautina, 
kad dėl sudarytų sąlygų buvo pa
veikta jo sveikata ir jis iš Adelaidės 
turi išvykti. Kun. dr. A. Savickui 
linkime sėkmės ir ištvermės naujoje 
vietoje. Tikėkime, kad per porą metų 
daug kas pasikeis ir mes vėl 
susitiksime Adelaidėje tęsti gražiai 
pradėtą bendradarbiavimą ir drau
gystę. Tuo tarp iki pasimatymo.

bs
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Visi kviečiami skaitlingai atsilankyti. 
Bus ko pasiklausyti seniems ir 
jauniems. Prasmingai praleisime laiką, 
pasiklausysime negirdėtų dainų fir 
dainininkų ir, svarbiausia,
paremsime mūsų jaunimą, apie kurį 
nuolat kalbame, bet ne visuomet jų 
gerus darbus paremiame. Šį kartą visi 
kaip vienas į koncertą ateikite, kad 
butų švari sąžinė, jaunimas būtų 
mumis patenkintas ir visi turėtumėm 
džiaugsmo. Melbourniškiai dainininkai 
tikrai mūsų neapvils.

sb

f
atstovės. Vėliau kitame baro kamba
ryje du pensininkai pradėjo stalo 
rutulinį žaidimą.

Kai salėje pasigirdo J. Jankūno 
akordeono muzika, įėję nustebome 
dalyvių gausumu (apie 75) ir nuošir
džiu mūsų priėmimu. Iš pensininkų 
valdybos ponia N. Umerienė pasirūpi
no mūsų įjungimu prie savųjų stalo ir 
pasidalino suneštinėmis. Prie alučio 
pasidalinome sendraugiškomis nuomo
nėmis, pvz.: amžius ir metai atėmė 
mums aistras ir galias, o paliko tik 
troškimus ir norus. Išklausę meniškų 
pasakojimų ir linksmai pasišokę neno
romis pakilome namo. Lauke gerokai 
lijo. Pagalvojau, kad todėl šioje 
senimo kultūrinėje tvirtovėje nesi
matė jaunimo.

Atvelykio sekmadienį 11 vai. nuvy
kome į senimo antrą, religinę tvirtovę, 
šv. Kazimiero koplyčią. Kadangi vis 
dar lynojo, tai žmonės rinkosi Scilėje, 
iš ten ėjo į pamaldas ir atgal grįžo 
pietums. Gal būt tas nelemtas lietus ir 
čia nuplovė tarp senimo ir jaunimo 
tiltus, nes nesimatė jaunimo.

Lyg ir norėjosi liūdnai užtraukti: 
"Sugrįžki jaunyste, alyvoms sužy- 
dėk"... >

. -. . v J. Aras

Įdomu atsiliepti į bėgančių dienų 
aktualijas, ypač kai jos liečia mūsų 
lietuvišką bendruomenę. Melbourne 
apylinkės valdyba metus suvedė su 
gausiu bendruomeniškos veiklos ba
lansu. Veikta kultūriniai ir politiškai, 
o kai kurie lietuviški projektai 
paremti finansiškai.

Metinis Melbourne apylinkės ben
druomenės susirinkimas įvyko balan
džio 14, Lietuvių namuose. Susi
rinkime dalyvavo apie šimtas tautie
čių. Trūko sklandumo už
siregistravime, bet pats susirinkimas 
pravestas be didelių trūkumų.

Susirinkimui pirmininkavo Vincas 
Ališauskas, sekretoriavo Alisa Bal- 
trukonienė. Išrinkta nauja Apylinkės 
valdyba į kurios sąstatą įeina: Algis 
Vaitiekūnas jnr., Danutė Baltutienė, 
Danutė Čižauskienė, Ričardas Šeme- 
tas ir Algis Žilinskas. Kandidatai: 
Zigmas Augaitis ir Leonas Padgurskis.

Kontrolės komisija sudaro: Jonas 
Meiliūąas snr., Vacys Rekešius ir 
Alisa Baltrukonienė.

Garbės teismo nariai: kun. Pranas 
Vaseris, Vladas Jakutis ir Juozas 
Petraitis.

Išsamų valdybos veiklos pranešimą 
padarė savo kadenciją užbaigęs ben
druomenės pirmininkas dr. Jonas 
Kunca. Paminėsiu čia tik svarbesnius 
valdybos veiklos aspektus.

Kreiptasi į Australijos premjerą 
Mr.Hawke žodžiu ir raštu prašant 
prisidėti prie Petkaus ir kitų politinių 
kalinių išlaisvinimo.

Prašyta vieno amerikiečio parei
gūno, kuris yra artimuose santykiuose 
su buvusiu užsienio reikalų ministeriu 
Haig, kad jis iškeltų lietuvių perse
kiojimo sustabdymo reikalą Šiaurės 
Amerikoje. (Kol kas teismai atrodo 
eina toliau).

Australijoje gyvenančių af
ganistaniečių pirmininkas, Valdybai 
prašant, pažadėjo susirišti su jų

ME L B O U R N O

LIETUVIU BIBLIOTEKOJE
Vienoje, skoningai mūsų didžiųjų 

asmenybių portretais dekoruotoje 
Lietuvių namų patalpoje, prie Mel
bourne Lietuvių bibliotekos talpinasi 
ir Australijos lietuvių fondo finan
suojama A. Krauso vardo šaltinių 
biblioteka, kurioje sukaupta per 3000 
referencinių knygų. Visoj šioj pa
talpoj esama per 10.000 lituanistinių 
spausdinių, dvidešimčia kalbų. Svar
besnioji periodika įrišta ir yra 
labiausiai skaitytojų naudojama.

Australijos Lietuvių metraščio II t. 
283 psl. tilpęs Jono Juškos ir Danos 
Baltutienės straipsnis tarp kitko sako, 
kad "Referencines bibliotekos knygas 
sutvarkė Dana Baltutienė su savo 
nuolatinėm pagelbininkėm Aldona ir 
Ramute Juškaitėmis, neseniai bai- 
giusiomis bibliotekos mokslus." Tuo 
reikalu kalbantis su jau penktus metus 
esančiu nuolatiniu ir vieninteliu 
bibliotekos darbuotoju J. Mikštu, kyla 
klausimas, ką jis per tuos visus metus, 
beveik kasdien toj bibliotekoj Murk
sodamas, veikė, jei jau rado "visas 
referencines knygas sutvarkytas"? 
Tikrumoj, naujam bibliotekos vedėjui 
imantis darbo, tų referencinių knygų 
vos apie 200 vienetų buvo užkar- 
totekuota, kiekvienai knygai nau
dojant po 3 korteles, neturint jokio 
knygų katalogo, nė jų alfabetinės 
tvarkos. Ir dabar dar tos referencinės 
knygos tebetvarkomos, vedant ne vien 
tik kartoteką, bet ir katalogą- 
klasifikacinį indeksą, kurio kopijos jau 
ketvirti metai siuntinėjamos Ad

partizanais, kad nežudytų Afga
nistane į nelaisvę pakliuvusių lietuvių 
ir, kad apie tai tuoj praneštų mūsų 
bendruomenei.

Melbourne viešint Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkui ir Vliko 
vicepirmininkui, abiems iš Valdybos 
pusės pareikšta, kad susidarė įspūdis, 
jog abiejų valdybų veikla nėra 
sklandi. Turėtų būti dedamos pastan
gos geresniam veiklos suderinimui ir 
vykdymui.

Besilankančio Melbourne vysk. P. 
Baltakio buvo prašyta aplankyti 
Lietuvos pasienio lietuvius Lenkijoje 
ir mėginti susirišti su Lietuvos 
bažnyčia, prašant, kad ji kiek galint 
kovotų prieš alkoholizmą ir gimimų 
mažėjimą mūsų tėvynėje.

Melbourne bendruomenės valdyba iš 
surinktų aukų parėmė 'Baltic News’- 
leidimą $700 ir Jaunimo s-gos 
'Jaužinių' leidimą $100 auka. 'Jauži- 
nios’ yra laikraštis, apjungiantis 
lietuviškos kilmės jaunimą Austra
lijoje. Jis išleidžiamas kas du mėnesiai.

Finansinio v-bos stovio pranešimą 
padarė iždininkas Algis Klimas. Kont
rolės komisijos aktą perskaitė Alisa 
Baltrukonienė.

Garbės teismo nariai darbo netu
rėjo, nes bendras lietuvio charakterio 
bruožas "ieškoti teisybės" per pra
ėjusios valdybos kadenciją nepa
sireiškė.

Lietuviško švietimo klausimu iš
samų pranešimą padarė sekmadienio 
mokyklos vedėjas Algis Šimkus. Jis 
apibūdino sekmadienio parapijos mo
kyklos, vaikų darželio ir jaunimo 
kursų veiklą ir gaires ateičiai.

Pasisakymai ir iškelti klausimai 
susirinkimo pirmininko buvo paimti 
dėmesin ir užprotokoluoti.

Susirinkimas baigtas visiems sugie- 
dant Tautos himną.

Al. B.

elaide, Canberra, Sydney lietuvių ir 
australų svarbesnėm bibliotekom 
Melbourne ir Canberra. Indekso pa
ruošimas pagal knygų metriką, klasi
fikaciją ir jų alfabetą kasmet užima 
porą mėnesių intensyvaus darbo. 
Norintieji matyti tą indeksą, gali 
kreiptis į minėtas bibliotekas pagal 
bibliografinį kodą "016 AUS" ar "016 
MIK".

Kalbantis su bibliotekos darbuotoju 
J. Mikštu, paaiškėjo, kad žmonės iš 
tolimesnių kolonijų Šaltinių bib
liotekos knygas galėtų skolinti iš 
anksto tuo reikalu susirišus su 
biblioteka ir kiekvieną knygą ap- 
draudus $50 užstatu.

kor. ,

Melbourne šaltinių ir viešosios lietu
vių bibliotekos vedėjas J. Mikštas

Mūsų Pastogė Nr. 17, 1985.4.29, psl. 6

6



KALBA "MB."

BELAKTO RI U S

"Mūsų pastogė", tokia, kokią skai
tytojai gauna, yra galutinai paruošia
ma spaudai kiekvienos savaitės tre
čiadienį. Tad jau antradienį visa 
medžiaga turi būti surinkta. Prieš 
medžiagą surenkant, ji turi būti 
peržiūrėta, ištaisyta ir paruošta 
surinkimui. Taigi pirmadienį redakto
rius ant savo stalo turi turėti visą 
medžiagą laikraščiui, kuris pasirodys 
sekantį pirmadienį.

Šis ilgas įvadas veda prie taip 
vadinamos "deadline" - laiko ribos, po 
kurios jau yra sunku įtalpinti medžia
gą į artimiausią "Mūsų pastogės" 
numerį. Kaip matote "M.P." "dead 
line" yra pirmadienio rytas.

Žinant šių dienų paštą, korespon
dentai turėtų į tai atsižvelgti ir 
žinoti, kad medžiaga artimiausiam 
"M.P." numeriui turi būti įmesta į 
pašto dėžutę 10 dienų prieš datą, 
kuria bus atžymėtas laikraštis.

Noriu į tai atkreipti ir G. Gailiaus iš 
Geelong dėmesį, kurio pranešimą apie 
iešminę gavau pervėlai, kad jis laiku 
pasiektų skaitytojus.

"M.P." tankiai matome ilgus sąrašus 
aukojusių įvairiems tikslams. Juos 
atsiunčia aukas surinkusieji, ar kores
pondentai viešam paskelbimui. Labai 
malonu ir gražu, kad aukojusiems 
padėkojama.

Po kurio laiko redakcija gauna 
sąrašus iš organizacijų, kurioms buvo 
aukota, prašant vėl paskelbti tas 
pačias pavardes, padėkojant aukoju
siems. Padėkų, žinoma, niekad nėra 
perdaug ir aukotojai jų yra verti, bet 
ar nebūtų tiksliau, jei aukotojų 
sąrašus skelbtų organizacijos kurios 
veda savo piniginę atskaitomybę ir 
aukotojams išduoda kvitus?

Nuotraukos iš lietuviško gyvenimo 
laikraštį paįvairina ir praturtina. 
Visuose mūsų parengimuose vis kas 
nors matosi bedaręs nuotraukas. Būtų 
gera, jei "M.P." korespondentai susi
tartų su fotografais ir jų paprašytų 
po keletą nuotraukų pailiustravimui 
siunčiamų aprašymų. Nuotraukos gali 
būti spalvotos, ar ne didelės ar 
mažos. Svarbu tik tiksliai parašyti kas 
nuotraukoje yra, kur ir kada ji daryta, 
jei apie tai nerašoma korespondenci
joje. Atsiminkite, kad "M.P." už 
nuotraukų atspausdinimą neima nie
ko!

Kaip jau minėjau, trečiadienį 
"M.P." būna paruošta spausdinimui. 
Ketvirtadienio rytą ji būna atiduota 
spaustuvei ir iš redakcijos pereina į 
administracijos rankas.

Administratorė Jadvyga Mickienė 
normaliai laikraštį iš spaustuvės 
atsiima ketvirtadenį apie 5 vai. ir visą 
vakarą dirba paruošdama jį išsiunti
mui: lanksto, vynioja, štampuoja ir 
rūšiuoja ne tik pagal Australijos 
valstijas, bet ir atskirais miestais. Po 
tokio smulkaus išrūšiavimo kodėl 
paštui dar taip ilgai trunka pristatyti 
laikraštį skaitytojams, sunku pasakyti.

Penktadienio rytą 10 vai. Jadvyga 
visą savo krūvį atiduoda paštui. Bet 
didįjį penktadienį paštas nedirba, tad 
velykinis "M.P." numeris buvo atiduo
tas spaudai trečiadienio vakare ir 
atspausdintas naktį.

Kad suspėtų jį atiduoti paštui 
•ketvirtadienio rytą, administratorė jį 
atsiėmė iš spaustuvės 3 vai. ryto ir iki 
dešimtos suspėjo paruošti paštui.

Kai skundžiatės blogu laikraščio 
pristatymu, pagalvokite kartais ir ape 
administratorės vargus!

Aldonai Jablonskienei išvažiavus į 
J.A.V. aplankyti savo Mamos ir,

Nuo gegužės 2 pagrindi
nė vedusiųjų pensija pa - 
keliama 4dol. j savaitę 
iki$157.30(porai). 
Pagrindinė viengungių 
Pensija pakils 2.40 dol. 
Į savaitę iki $94.30.

■ •' -t-3’
Padidinta pensija bus mokama visiems vyr. amžiaus, invalido, 

našlės, vaikų išlaikymo, apsaugoto įsidarbinimo ( sheltered 
employment), pašlijusios sveikatos atstatymo ir žmonos bei 
šeimos išlaikytojo pensijas gaunantiems.

Ta pačia suma yra pakeliamos ir bedarbių bei ligos pašalpos, 
speciali pašalpa vedusioms poroms, pašalpos vienišiems tėvams 
ir specialios pašalpos turintiems priklausančių asmenų ( 
beneficiaries with dependants).

SocialSecurity 
lielps'f

tikimės, smagiai leidžiant savo užtar
nautas atostogas. (Sveika Aldona!) 
"M.P." darbščiai renka Jurgis Janavi
čius ir Vincas Augustinavičius. Jurgis 
gyvena North Manly ir į "M.P." 
redakciją, kuri dabar yra Lietuvių 
namuose Bankstown , jis keliauja apie 
2 valandas trimis susisiekimo priemo
nėmis: automobiliu, laivu ir traukiniu. 
Ačiū Dievui, Vincas gyvena kiek 
arčiau!

Arčiau redakcijos gyvena ir viena iš 
naujausių talkininkių. Jau kelinto 
numerio korektūrą daro ir redaktoriui. 
techniškuose darbuose padeda Agnė 
Lukšytė-Meiiiūnienė.

Laikraščio apipavidalinimo reika
lais, redaktoriui vertingų patarimų 
ir technikinės paramos suteikia Eva 
Kubbos.

Išleidžiant Nr. nr. 14-15 buvo 
užmiršta paminėti, kad savaitę po 
atvelykio "M.P." nebus. Kadangi 
dabar apie tai visi jau žino, tai 
redaktoriui belieka tik atsiprašyti!

Sydnėjaus Lietuvių klubo nariui

A. A. B. KILIKUI

mirus, jo žmoną, dukrą 
užjaučiame.

Danguolę ir sūnų gilaus liūdesio valandoje

Sydnėjaus Lietuvių klubas ir jo tarnautojai.

A. A. B. RI LI KUI MIRUS.

Jo žmoną, dukrą, ir sūnų užjaučiame ir kartu liūdime.

M. Migevičienė, L. ir V. Deikai, 
I. ir A. Dudaičiai

BETRUI KILIKUI MIRUS

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai P.K. Ridikienei, dukrai Danguolei, 
sūnui Vidui ir jų šeimoms.

Pakalnių šeima.

— A —_.X XT_ 1 rf moc 4 OA___ 1 rr
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SYDNEY
BALTU TARYBOJE

Australijos baltų taryboje lietuvius 
.iuo metu atstovauja L. Cox, V .Pata
šius ir K. Stašionis.

Paskutiniame savo posėdyje (kovo 
29) taryba nutarė "Baltic News" 
leidėjui HELP Association tuojau 
paskirti $ 500.

Taip pat buvo nutarta HELP 
Association pasūlyti nuolatinę pi-

PASAULI O
Anglijoje, Cambridge mieste išei

nančiame leidinyje "The World Who's 
Who of Women" (Kas yra kuom 
pasaulio moterų tarpe) yra atžymėta 
Australijos lietuvaitė menininkė Eva 

SKAUTU ST O V Y K L A VI ETĖJE 
I N G L EBU R N

Atvelykio iškyla: jaunimas,

.ir senimas,

rūginę paramą, padengiant pusę 
"Baltic News" leidimo išlaidų laike 
1985 metų.

Iš HELP Association už tai prašoma 
paskirti ketvirtį "Baltic News" 
puslapių skelbimui Australijos baltų 
tarybos veiklos, garsinant pabaltiečių 
interesus.

MOTERY S
Kubbos ir jai atsiųstas garbės lakštas.

Eva Kubbos yra plačiai Australijoje 
žinoma manininkė laimėjusi visą eilę 
meno premijų.

f < f F'^t p f v v" "F^r^ f w

> SYDNEJAUS LIETUVIŲ :
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN įTEL. 708-1414* 
Gegužės 4 cL, šeštadienį, 8 vai.

, VISI KVIEČIAMI l KLUBO,
> RUOŠIAMĄ *
* <
> METINI BALIU

Karšta vakarienė, šampanas, gera 
’programa, patarnavimas prie stalų,' 
šokiai iki 1 vai. ,

h Apsirengimas vakarinis.
, Įėjimas $20 asmeniui. <
• Bilietai gaunami klubo raštinėje. ’ 
► , Gegužės 2 5. sekmadienį, 3 <
> vai. kviečiame visus peasikl ausyti ’
> S V A.J O NI U ’
> kurios dainuos Sydney lietuvių 
’ Jaunimo popietėje. įėjimas $ 6.
>
■ * * •» * ♦ -»-> *--*-■*■ ♦ ♦ ■»

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO
BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnėjaus lietuviams, 
kad Bibliotekoje vyksta per
sitvarkymas: įsigyta (ūkio būdu) 
didelė lentyna, tad knygos šiek tiek 
pertvarkomos, kad būtų lengviau jas 
pasiekti bei pasirinkti norimą knygą ar 
autorių. .

Turime daug vertingų knygų, 
verstų į mūsų kalbą iš anglų, 
prancūzų, vokiečių ir kitų kalbų, 
kuriomis kažkodėl bibliotekos lanky
tojai iki šiol labai mažai domėjosi, tad 
jas perkėlėm į patogesnę vietą, kuri, 
mūsų nuomone, bus lengviau visiems 
prieinama.

Be to, turime nemažą skaičių 
knygų - duplikatų ir iliustruotų 
knygelių vaikams, kurias siūlome 
tautiečiams pasirinkti ir jomis papil
dyti savąsias knygų lentynas - be 
užmokesčio, ar skiriant nominalinę 
auką savąjai bibliotekai.

Kviečiame mielus tautiečius pasi
naudoti minėta lengvata; knyga yra

LI ET UVI U

Mūsų seklyčioje Lietuvių sodyboje 
Engadine, kurioje yra patalpinta a. a. 
Povilo Aleknos vardo Biblioteka, 
randasi nemažai įdomių knygų.

Tą biblioteką ilgus metus tvarkė ir 
vedė Valentina Šimkienė. Šiais me
tais, V. Šimkienei pasitraukus iš šio 
darbo, Sodybos patikėtinės paprašė 
Zenoną Storpirštį perimti bibliotekos 
vedėjo darbą.

Patikėtinės ir d-jos valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką V. Šimkienei už 
ilgų metų kruopštų darbą tvarkant 
lietuviškas knygas. Taip pat dėkojame

mūsų. Pastogė
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didelis turtas, kuris byloja apie tūlo 
žmogaus dvasines vertybes. Ta pačia 
proga pranešame, kad per radijo 
valandėlę skelbiami okupanto nuteis
tųjų mūsų brolių tėvynėje pavardės ir 
tikslūs adresai randasi bibliotekoje.

Sydney Lietuvių namų bibliotekos 
vedėjas B. Stašionis

SO D YBOJE 
E N G ABI NE
Z. Storpirščiui, kad jis pasiėmė 
Sodybos bibliotekos vedėjo pareigas.

Lietuvių sodyboje biblioteka bus 
atidaryta pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 3 vai. iki 4 vai.

Patikėtinės
Naujos aukos litu 
anistikos katedrai

N. Čelkienė $100, M. Reinkė $60, A.
Janavičienė $20, J.Gatavičius $10, M. 
Vaškevičienė ir I. K ir na po $5. 
Nuoširdus ačiū. Bibliotekos vadovybė.

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-
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