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TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGIS
Baltijos Taikos ir laisvės žygis 

praėjo sėkmingai. Laive, be kelių 
šimtų pabaltiečių, buvo apie 70 
pasaulio spaudos ir radijo žurnalistų.

Žygyje dalyvavęs Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas Gintaras 
Grušas, uždedamas užstatą iš arešto

išgelbėjo Helsinki mieste vykusioje 
demonstracijoje suareštuotą Lietuvos 
diplomatinės tarnybos šefo Bačkio 
anūką. Apie Baltijos žygį Lietuvoje 
buvo plačiai žinoma. Gintaras Grušas 
tenykščių susižinojimo priemonių bu
vo apšauktas ČIA agentu.

AUSTRALUOS LIETUVIU
BE N D R U O ME NES

VADO VU KONEERENCUA

Ševardnadze ’’gan malonus”
Australijos sostinės dienraštyje 

Canberra Times rugpjūčio 2 penktame 
puslapyje tilpo žinutė apie tarptau
tinius pokalbius, kurie vyksta Helsin
kyje, minint dešimtmetį po pasirašymo 
Europos taikos ir saugumo-sutarčių. 
Virš to straipsnelio antraštė "Ševard
nadze gan malonus", ir prasideda su 
teigimu, jog amerikiečių ir pranzūzų 
delegatai sutinka, kad sovietų naujas 
užsienio reikalų ministras Ševard
nadze yra "gan malonus" (rather 
nice). Įdomu, ar ne? Koks pasaulis 
laimingas, kad Ševardnadze malonus.

Juk atrodo, kad dėl -to galime 
užmiršti rusų skerdynes Afganistane, 
ir galime užmiršti jų neteisėtą 
įsibrovimą į Pabaltijo valstybes bei tų. 
kraštų naikinimą ir rusinimą.

Aišku, apie pabaltiečių žygius, 
kurie dabar vyksta Helsinkyje, aš 
neskaičiau nieko. Apie Sovietų Sąjun

gos karinių nusikaltimų teismą Ko
penhagoje, nė žodžio. Apie laisvės 
ekskursiją ir simpoziumą Baltijos 
jūroje irgi nieko. Bet tai suprantama, 
kai visos komunikacijos priemonės 
(spauda, televizija, radijas) kairiųjų 
dominuojamos.

Man atrodo, kad yra pareiga visų 
lietuvių, kas tik gali, rašyti laiškus 
Australijos spaudai kritikuojant šitokį 
vienapusiškumą. Taip pat turėtumėme 
siųsti laiškus į A.B.C. ir S.B.S. 
reikalaudami, kad jie išlaikytų balan
są, netik nuolat zirzdami apie Pietų 
Afriką ir Pietų Amerikos diktatūras, 
bet ir prisimindami paminėti kas 
darosi Sovietų Sąjungoje. Kas rašo 
SBS, galėtų jiems priminti, kad iki šiol 
dar nebuvo rodomas nė vienas filmas 
lietuvių kalba.

Gintautas Kaminskas

šios konferencijos tikslas yra pasvarstyti įvairius mūsų Bendruomenės 
veikios reikalus, padiskutuoti ir pasidalinti problemomis, bandant, kiek 
tai įmanoma, jas pašalinti.

Konferencijoje nebus jokių paskaitų, bet mūsų pačių veikios 
pranešimai, sugestijos, taip, kad visi konferencijos dalyviai turės progos 
asmeniškai pasisakyti visais mums rūpimais klausimais. Bendruomenės 
vadovų dalyvavimas šioje konferencijoje yra labai svarbus, nes paliesime 
gyvybinius mūsų tautinės sąmonės ir veiklos reikalus.

Konferencijos posėdžiai bus vieši ir juose gali dalyvauti visi mūsų ALB 
nariai.

Konferenciją globos ALB Melbourne apylinkės vaidyba.

ALB Krašto valdyba

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VADOVŲ 
KONFERENCIJOS ĮVYKSTANČIOS 1985 RUGPJŪČIO 31 ir RUGSĖJO 
1 D.D. MELBOURNE. LIETUVIŲ NAMUOSE, 44-50 ERROL STREET, 
NORTH MELBOURNE

Nemunas ties Vilkija.

DARBOTVARKĖ

RUGPIŪČIO 31, šeštadienis:
9.30 val. Konferencijos dalyvių registracija.

10.30 " Konferencijos atidarymas, - ALB Krašto v-pbos pirm.
10.15 " ALB Krašto v-bos pranešimai.
11.00 " Diskusijos dėl pranešimų.
12.00 " PIETŪS.

1.00 " Lietuvių Spaudos Sąjungos pirmininko ir "Mūsų 
Pastogės" redaktoriaus pranešimai.

1.30 " Diskusijos.
2.00 " Australijos Lietuvių Fondo pirmininko pranešimas. 

Lietuvių Dienų komiteto pirmininko pranešimas.
2.20 " Diskusijos.
3.00 " Apylinkių ir seniūnijų pranešimai.
4.00 ” Diskusijos dėl pranešimų.
5.00 ” Pirmos konferencijos dienos pabaiga.
6.00 " Vakaronė. "Svajonių" plokštelės pristatymas.

RUGSĖJO 1, sekmadienis:
9.30 vai. Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos ir VI-jo Kongreso 

ruošos komiteto pirmininkų pranešimai.
10.15 " Diskusijos dėl pranešimų.
12.00 " Pamaldos šv. Jono bažnyčioje. East Melbourne.
1.00 " Pietūs konferencijos dalyviams ir konferencijos pabaiga.

ALB Krašto v-ba pasilieka teisę šią darbovietę keisti savo nuožiūra.

Australijos spaudoje ALB KRAŠTO VALDYBA

Pasaulinėje spaudoje vis daugiau pasirodo straips
nių apie Pabaltijo okupaciją, masines jo gyventojų 
deportacijas į Sibirą šio šimtmečio viduryje ir 
tebesitęsiantį tautinį ir religinį tų kraštų gyventojų 
persekiojimą šimtmečiui jau einant prie galo.

Pasauliniu mastu aukštai vertinamas "The Times" 
nevengia straipsnių, kuriuose iškeliama sovietinio 
režimo priespauda ir rusiško nacionalizmo brukimas 
Pabaltijo kraštuose.

Australijos laikraščiuose vis tankiau atsiranda 
straipsnių, iškeliančių Pabaltijo problemas. Melbourne 
dienraštyje "The Age" jau kelis kartus tilpo 
objektyviai ir faktiškai australų žurnalistų parašyti 
straipsniai.

Rugpjūčio 2 dienraštis "Sydney Morning Herald" 
skaitytojų laiškuose patalpino dr. Rūtos Kava
liauskaitės ilgą ir stipriai argumentuotą straipsnį apie 
išvežimus. Dėl jo aktualumo jį persispausdiname 
originalia kalba.

The Sydney Morning Herald, Friday, August 2, 1985

Baltic lesson must be heeded
SIR: It is now 44 years since the 
horrific deportations from the three 
Baltic States by the Soviet Union. Not 
a word was heard or written this year 
about those events of June, even 
though they are scarcely any older 
than the Nazi holocaust

It is right that all genocide and 
brutalities, on a large scale, should be 
reported and commemorated and may 
I suggest that in this brutal 20th 
century there developed two great 
cancers in our societies, Nazism, now 
eradicated, and Soviet communism, 
still alive.

Martin Luther King Jun said, 
“Injustice anywhere is a threat to 
justice everywhere.” It is this second

cancer that is spreading all the time 
and no-one seems to acknowledge it or 
talk about it

It is when man turns into a beast that 
evil knows no bounds and we saw 
people turn into such beasts, those who 
marshalled young men and old, 
women and children in the middle of 
the night and locked them, over
crowded into cattle wagons. Those 
wagons stood as long as 24 hours in the 
hot sun all over the country on that 
fatal day of June, 1941, before they 
were sent to Siberia. There was a hole 
in each wagon for all sanitary require
ments and many people died from 
thirst and exhaustion on the way. 
Those who survived the trip died later 
in Siberian camps doing hard manual

labour in very harsh ana primitive 
conditions.

Maybe, it was not important enough 
to remember that 10 per cent of the 
Baltic population was thus extermin
ated if it were a past and forgotten 
event, but the Gulag Archipelago still 
exists as we know from Solzenytsin's 
writings and worse.

I am Lithuanian bom and as long as 
I live 1 will feel the great injustice that 
the world, and newsmen in particular, 
have failed to react to these tragedies 
and evils of the world, because those 
who do not heed the lessons of history 
are likely to fall victims themselves.

Rita Cavalouskl, 
Redmyre Road,

July 26 Strathfield.
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MŪSŲ PRABOČIAI AMŽIŲ BĖGYJE
Agnė Lukšytė

Mūsų spaudoje retkarčiais tenka 
skaityti pareiškimus, kad mūsų tauta 
yra 700 arba 1000-ties metų senumo. 
Visi turėtų perskaityti Metmenų 48- 
to numerio ypatingai svarbų isto- 
rikės-archeoiogės Marijos Gimbu
tienės straipsnį: "Senosios Europos 
deivės ir dievai lietuvių mitologijoje". 
Tiems, kurie to straipsnio neskaitė, 
pateiksiu pagrindinius M. Gimbutienės 
teigimus.

Archeologė Marija Gimbutienė sa
ko. kad archeologiniai paminklai iš 
prieš 5000 - 25,000 metų prieš Kristų 
suteikia laiko dimensiją. "Lietuvių 
mitologija yra kaip tiktai tos pačios 
archaiškiausios mitologijos gyvas 
aruodas, atskleidžiantis labai seno 
kultūrinio sluoksnio dvasinius as
pektus" M. - 31psl.)

Nepaprastai reikšmingas mūsų tau
tos istorikams archeologės sugre
tinimas iškasenų:

1. Gintarinių skulptūrėlių, rastų 
Juodkrantėje, greičiausiai vaizduo
jančių Deivę-Pelėdą. (Narvos kul
tūra, apie 3500-3000 m. prieš Kr.)

2. Šventosios sodyboje, R. Ri
mantienės kasinėjimų išdava: medžio 
skulptūra: nosis su snapu sujungta, be 
burnos, panaši į gintaro skulptūrėlių 
veido bruožus. (Žemutinio sluoksnio 
data: apie 3000 m. pr. Kr.)

3. Anatolijoje (dabartinėje vaka
rinėje Turkijoje) atkastos urnos iš 
Trojos II-III, apie 2500 m. pr. Kr.

(įsidėmėtam: archeologinės iš
kasenos rodo tą pačią religinę mintį

žmonių, gyvenusių prie Baltijos jūros 
ir Mažojoj Azijoj. Troja buvo įkurta 
mūsų protėvių maždaug 3000 prieš 
Kr.)

4. Vakarų Europoje randami 
mcnhirai: vietoj galvos kaukė su 
pelėdiniais bruožais, maždaug iš 4000 
- 2500 m. pr. Kr.)

5. Krikštai, antkapiniai paminklai 
Nidoje, yra tradicija, išlikusi iš 6000 
m. prieš Kr. Krikštų pavidalas - 
rupūžė, o galvos vietoje gėlė ar lelija, 
tai atgimimo simbolis.

Apie mūsų Rūpintojėlį archeologė 
sako, kad tai yra labai senos kilmės 
kenčiančio dievo stereotipas: sė
dintis, parėmęs veidą ranka. Net 
Graikijoje rastos tokios skulptūros 
radiokarbono metodu datuotos rodo 
6300 -6100 m. pr. Kr.

Minėtame straipsnyje archeologė- 
istorikė M. Gimbutienė kalba apie 
Deivę Žemyną, žalčius ir gyvates, 
taip pat laumes ir įvairius mitologinius 
padavimus. "Medinių stulpų buvimas 
(jų rasta ne tik Lietuvoje, bet ir 
Latvijoje ir su tokiais pačiais pelė
diniais bruožais) liudija seną tradi
ciją." M. -37 psl.

55-tam psl. archeologė sako: "Lie
tuvių kolektyvinėje pasąmonėje (pa
sinaudojant Carl Jung terminu) tebe- 
figuruoja geroji Laima (fėja), baltas 
šešėlis - mirtis, gyvenimo ilgumą 
pranašaujanti gegutė, mirties bjaurioji 
rupūžė, baisioji ragana, irracionaii, 
griaunanti ir seksuali bei labai graži 
laumė, Didžioji Motina - žemė. Tai 
lietuviški "archetipai", užsilikę 
(pa)sąmonėje, paremti tūkstančių 
metų senumo mitiniais įvaizdžiais".

(vairiuose svetimtaučių isto
riniuose veikaluose randami vardai, 
vietovių pavadinimai ir religiniai 
artifaktai rodo, kad mūsų prabočiai 
baltai 3000 m. prieš Kr. buvo įsikūrę 
įvairiose vietovėse Europoje ir Azi
joje.

oOo
Mūsuose yra nusistovėjęs, tačiau 

labai klaidingas įsitikinimas, dažnai 
pareiškiamas spaudoje: prieš karalių 
Mindaugą nebuvo kitų karalių, nei 
šiaip žymių valdovų. Atsieit, mūsų 
tauta iškilo tik tryliktam amžiuj po 

Kr. Ypatingai liūdna skaitant tokios 
galvosenos straipsnius mūsų užjūrio 
spaudoje, pasirašytus tokių auto
ritetų, kurių trafaretiniais teigimais 
niekas neabejoja.

įvairiuose svetimtaučių istorikų 
veikaluose žinios apie mūsų tautą ir 
didingus imperatorius, prieš kuriuos 
kitų kraštų imperatoriai iš baimės 
drebėjo, tiesiog "pirštu akis bado”.

Istorikas-kalbininkas Česlovas 
Gedgaudas, dvidešimt metų įvairiuose 
archyvuose bei kronikose tyrinėjęs 
mūsų tautos praeitį, paskelbė mūsų 
tautai nepaprastai reikšmingą veikalą 
"Mūsų praeities beieškant", skeptikų 
buvo apšauktas "fantastu".

Pradėsiu nuo labai galingo visų rasų 
imperatoriaus Varumonių Rikio, val
džiusio 351-376 m. po Kr. visus: 
vyčius-gudus (jotvingius - išlikęs 
nedidelis plotas, vadinamas Suval
kija), vandus, varulius, ostrogotus, 
slavus, gepidus, eisčius ir rasus. Taip 
pareiškia Č. Gedgaudas. Svetim
taučių veikaluose kol kas teko užtikti 
imperatoriaus Hermanric vardą, Eu
ropoje valdžiusį daug žemių 4-tam 
amžiuj po Kr. Prancūzas Andriveau- 
Goujon 1876 m. Paryžiuje paskelbė 
sudarytą žemėlapį, rodantį Varu- 
monio Rikio (Hermanric) valstybės 
plotą. Jo laikais rasų valstybė buvo 
didesnė už mūsų Vytauto Didžiojo 
valdytą Lietuvą. Jotvingiai užėmė 
milžinišką plotą.

Svetimtaučiai istorikai lietuviškus 
vardus ir vietovių pavadinimus žiau
riai iškraipo: netik kad nubraukia 
galūnes, bet atmeta nuo šaknies tas 
dalelytes, kurias jiems neįmanoma 
ištarti.

Č. Gedgaudas išvardija rasų- 
varingių karalių vardus, valdžiusių 
visus rasus nuo 376 m. iki 852 m. 
Tačiau svetimtaučių istoriniuose vei
kaluose daug rašoma apie "baltuosius 
bulgarus" (tai rasai-varingiai; "juo
dieji bulgarai - slavai). Vyko nepa
liaujamos kovos vienų prieš kitus: 
rasai puolė kazarus ir kitas klajoklių 
tauteles, kurios net sudariusios są
jungą puolė rasus. Kazarų valdovas 
Joseph rašė daug laiškų, kurie yra 
užsilikę "Kazarų korespondencija’’ 
vardu. Laiškai rašyti hebrajų kalba. 
Joseph susirašinėjo su žydu Hasdai Ibn 
Shaprut, kuris arabų valdomam mieste 
Kordoboje (Cordoba) buvo vienas iš 
įtakingiausių ministerių. Laiškuose 
Joseph guodžiasi, kad jam tenka 
kovoti su plėšikais - normanais-rasais 
(Norman-Rus raiders); be- 

siguošdamas giriasi saugąs Volgos 
žiotis ir neleidžiąs tiems Rus su 
laivais pasiekti arabų valdomas že
mes. "Aš neleidžiu jiems užkariauti 
nei Ishmael žemių nei Bagdado".

Kazarai, klajoklių tautelė, priėmę 
žydų tikėjimą, susijungė į valstybę ir 
pastatė Sarkel tvirtovę 833 m. 
apsigynimui nuo rasų.

Bizantijos imperatoriai nuolat su
darydavo sąjungas su kazarais ir 
kitomis klajoklių tautelėmis kovai 
prieš rasus. Istoriniuose veikaluose 
yra aiškinama, kad rasai vakaruose 
vadinami vikingais-normanais, o ry
tuose rasais ("...the West called them 
Vikings or Norsemen and the East 
called them Rhous or Rhos or Rus”.). 
Net sakoma, kad vikingai įsibrovė į 
šiaurines Skandinavijos dalis ir liko 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Arabų kronikininkai aiškina, kad 
vitangai-normanai vandens ir jūrų 
keliais veržėsi į pietus, o arabai 
veržėsi žemynu į šiaurę. Arabų 
veržimąsis esąs pateisinamas, nes jie 
vedė "šventą karą" prieš "netikėlius", 
bet gi vikingai-normanai buvę tiktai 
piratai-plėšikai. Vakaruose bažny
čiose buvo skaitomos litanijos, kuriose 
prašė Viešpatį apsaugoti nuo nor- 
manų: "A furore Normanorum libera 
nos Domine". Visi drebėjo iš baimės 
pamatę atplaukiančius _vitangų- 
normanų laivus, kuriuose buvo išskap
tuoti žalčiai. Svetimtaučiams atrodė, 
kad tai slibinai.

Daugelis istorikų pareiškia, keta 
vakarų vikingai dominavo visus van
dens kelius ir jūrą aplink Europą, 
užėmė pusę Airijos, kolonizavo Islan
diją, nugalėjo Normandiją, kelis kar
tus apiplėšė Paryžių, plėšikavo Vo
kietijoje, švaistėsi Genojos (Genoa) 
įlankoje ir užpuolė Konstantinopolį iš 
Viduržemio jūros ir Dardanelės są
smaukos, kai tuo pačių metu rasai 
puolė iš kitos pusės, atvykę Dniepru ir 
skersai Juodąją jūrą. Istorikai neabe
joja, kad Konstantinopolio puolimas 
860 m. buvo iš anksto aptarta karinė 
strategija tarp vakarų ir rytų rasų.

Daug žinių apie mus, kai buvom 
vadinami rasais-varingiais (varia
gais), vikingais, normanais - pateikia 
istorikas A. Toynbee savo šešių tomų 
veikale "A Study of History". Taip 
pat svarbūs veikalai anglų kalboje: A. 
Vaši Hev "The Goths in the Crimea", 
G. Vernadsky "Kievan Russia" ir 
daugelis kitų.

Bus dau.grf.au.

Šiais metais savo kadenciją baigia 
keturi M.L.K. valdybos nariai. Jie visi 
sutiko kandidatuoti kitai kadencijai. 
Šių metų rugpjūčio 9 visiems susimo
kėjusiems nariams (t.y. už 1985 
metus) bus išsiuntinėtos balsavimo 
kortelės ir kiti klubo dokumentai. 
Nariai, kurie yra pakeitę adresus 
prašomi kuo greičiau pranešti klubui, 
kad galima būtų pasiųsti balsavimo 
korteles ir išvis, kad klubas turėtų 
tikslius adresus. Metinis klubo susirin
kimas įvyks šių metų rugsėjo 14. Visi 
nariai yra prašomi dalyvauti, nes bus 
diskutuojama svarbūs reikalai liečiu 
visus narius.

Žemiau yra dedamas balsavimo 
kortelės pavyzdys:

Balsavimo kortelė

Balsuoti galima tik už keturis narius 
arba mažiau. Prašome išbraukti pa
vardes tų kandidatų, už kuriuos 
nenorite balsuoti ir grąžinti korteles 
Mūsų pastogė Nr. 32, 1985.8.12, psl. 2

MELBOURNE
Meibourno Lietuvių klubo 

Valdybos rinkimai

ne vėliau kaip iki rugsėjo 9. Grąžinti 
galimą paštu arba įmetant į balsavimo 
dėžutę, kuri bus Klubo patalpose.

Kandidatai:
Aldona Butkutė, M.App.Sc. Dirba 

Melbourne universitete kaipo medi
cinos tyrimo mokslininkė. Aldona yra 
dirbusi Meibourno apylinkės ir Krašto 
valdybose, o taip pat ir Baltų 
taryboje. Šiuo laiku dirba su kongre
siniu jaunimo komitetu ir lietuviška 
radijo valandėle.

Dr. Paulius Kabaiia yra dėstytojas 
LaTrobe universitete. Statistikos de
partamente. Jis yra Korp! Romuva 
narys. Dabar Paulius baigia trečius 
metus klubo valdyboje, sekretoriaus 
pareigose.

Jo nuomone klubas turėtų paremti 

lietuviškas organizacijas finansiškai, 
tiesioginiu ar netiesioginiu būdu, kada 
klubas pats yra gerame finansiniame 
stovyje.

Gediminas Paulius Statkus. Dirba 
valdiškoje įstaigoje, R.C.A., kaip 
Computer analyst - programmer.

Daugelį metų yra dirbęs įvairiose 
lietuviškose organizacijose: skautų, 
sporto, šokių ir akademikų. Taip pat 
jis įsteigė ir vadovavo "Ventos" šokių 
grupei ir pirmininkavo "Perkūno" 
sporto klubui. Dabar Gediminas baigia 
kadenciją klubo valdyboje, parengimų 
vadovo pareigose. Gediminas pri
klauso Korp! Romuva, yra skautas 
vytis ir augina tris lietuviukus.

Petras Sungaila yra baigęs Monash 
universitete humanitarinius mokslus ir 
įsigijo mokytojo diplomą.

Petras mokytojavo virš 20 metų 
Australijos mokyklose, o taip pat 
mokytojavo ir vadovavo šeštadienio 
mokykloje lietuvių kalbai 12 metų. Jis 
iškovojo lietuvių kalbos pripažinimą 
Australijos mokyklose, brandos ates
tato (H.S.C.) lygiui. Dirbo Krašto 
valdyboje švietimo vadovo pareigose. 
Dabar Petras baigia kadenciją Klubo 
valdyboje pirmininko pareigose.

Petro elgimosi linija yra: laikyti 
klubą gerame finansiniame stovyje, 
sutelkiant lėšas daugiau iš svetim
taučių, pagerinti klubą narių naudai ir 
kiek galint padėti jaunimui.

Genutis Žvinakis. Dirba pašte. 
Aktyvus narys šaulių organizacijoje, 
priklauso sporto klubui "Varpas". Jis 
yra dažnas klubo lankytojas ir 
paslaugus, kada yra reikalas. Genutis 
baigia kadenciją klubo valdyboje, 
virtuvės reikalams.
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ATOMINĖS BOMBOS SUKAKTUVĖSAr esame pasiruošę sutikti senatvę?
J. ARAS

Ar istorija, lyg greitasis traukinys, 
pati nuėjo nuo bėgių, ar II pasaulinio 
karo vadai netyčia ją nuvertė?

I šį klausimą atsakyta 1945 m. 
rugpjūčio 6 ir 9 dieną, kada pirmą 
kartą žmonijos istorijoje buvo nu
mestos atominės bombos ant Hiro
simos ir Nagasakio miestų gyventojų 
Japonijoje.

1945 m. balandžio 12 mirė ligonis, 
ilgalaikis JAV prezidentas, F. G. 
Roosevelt ir jo pavaduotojas Harry S. 
Truman perėmė prezidento sostą. H.S. 
Truman įsakymu tos dvi bombos buvo 
numestos ant civilių gyventojų. 
Japonija po 5 dienų pasidavė ir karo 
istorija nusirito nuo bėgių.

Šįmet visokio plauko taikos mylė
tojai švenčia to įvykio 40 metų 
sukaktį, protestuodami ne tik prieš 
atominių bombų panaudojimą, bet 
išviso prieš kapitalistų atominės 
energijos vartojimą. Neseniai Naujo
joje Zelandijoje taikos aktyvistus 
ištiko nelaimė, kai jie rengėsi plaukti į 
Prancūzijos atominių bandymų sritį 
Ramiajame vandenyne. Komunistai 
visokiais būdais stengiasi trukdyti 
kapitalistų pažangą, o ypač atominių 
ginklų srityje, nes tik atominė bomba 
iškėlė Ameriką į pirmą vietą pasau
lyje, kurioje vos dabar išsilaiko.

F.D. Roosevelt nebuvo antikomu- 
nistas. Vos išrinktas prezidentu tuo
jau pripažino Sovietų Sąjungą, kuri 
tuo pasinaudodama, atsiuntė į Ame
riką prityrusių "specialistų" kadrus. 
Dėl to vėliau Amerika nesugebėjo 
išlaikyti jokių paslapčių ir keturi 
metai po amerikiečių, sovietai turėjo 
savo bombą, kuriai pagaminti daug 
medžiagų gavo iš JAV. Jų bomba 
skyrėsi nuo amerikiečių bombos tik 
tuo, kad ji nebuvo išbandyta ant 
žmonių. F.D. Rooserveit valdymo 
metais komunistai pasiekė didžiausius 
laimėjimus. Tik po F.D. Roosevelt 
mirties, karams pasibaigus. JAV karo 
vadai, politikai, diplomatai ir žur
nalistai galėjo šito prezidento nuo
pelnus atidengti ir Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo sutarčių paslaptis pa
skelbti.

1941 m. F.D. Roosevelt paskelbė 
Japonijai blokadą dėl jos įsibrovimų į 
Mandžiūriją ir Kiniją. Amerika nebuvo 
nusiteikusi mestis Europos gelbėti 
arba įsivelti į karą tolimuose Rytuose.

F. D. Roosevelt, atrodo, buvo kito
kios nuomonės, sakoma, kad tą 
nuomonę jam įkvėpė "draugai". Taip 
pat Japonijos nuosaikieji valdžioje 
nenorėjo kariauti- prieš baltaodžius, 
nors Hitleris labai pageidavo. Tuome
tinis Japonijos min. pirmininkas prin

G R EI'E AS 
ŽI NI V

Lietuvių Informacijos Centras jau 
turi galimybę per akimirką visame 
pasaulyje perduoti žinias elektro
ninėmis kompiuterio priemonėmis. Ši 
žinių agentūra pradėjo siųsti skubias 
informacijas teleksu nuolatiniams 
spaudos bendradarbiams, kurie jas gali 
moderniškomis komunikacijos priemo
nėmis priimti.

Lietuvių Informacijos Centras 
bendradarbiauja su Legerete tarp
tautine rašytojų unija, kuri pradėjo 
leisti literatūrinį žurnalą - Legerete. 
Jame spausdinama sovietų cenzū
ruotų rašytojų kūryba bei žmogaus 
teises liečiantys straipsniai. Redak
cija pirmame numeryje panaudojo 
Lietuvių informacijos Centro išverstą 
pogrindžio Aušros ištrauką - "Tikra 
tarybinė moteris" bei parašytas 
žinutes apie Vladą Lapienį ir kitus 
kalinius. Lapienį įkalino už tai, kad jis 
parašė prisiminimus iš lagerio.

Amerikos Mokslo Draugija (Ameri

cas Konoje bandė diplomatiniais 
keliais susirišti su Amerika, bet 
"linijos” buvo užimtos ir F.D. Roose
velt nesidomėjo. Tada princas Konoje 
pasisiūlė pats atvykti į Amerikos 
teritoriją pasitarimams. Šį jo suma
nymą rėmė JAV ambasadorius J.C. 
Grew, Japonijoje, nurodydamas savo 
pranešime, kad jei tas pasiūlymas bus 
nepriimtas, tai karo vadai perims 
Japonijos valdžią. F.D. Roosevelt 
oficialiai pasiūlymo neatmetė, bet 
atidėliojo. 1941 m. liepos 15 jis 
užšaldė Japonijos nuosavybes JA V- 
se. Princas Konoje spalių 16 atsista
tydino ir generolas Tojo perėmė 
vai džią Japonijoje.

Amerikos žvalgyba sugavo Japonų 
įsakymus savo laivynui pasiruošti, bet 
F.D. Roosevelt savo karvedžiams 
jokio ypatingo įsakymo nedavė. Todėl 
netikėtai 1941 m. gruodžio 7 Japonijos 
lėktuvai bombardavo Pearl Harbour 
Havajuose, padarydami Amerikos lai
vynui didelių nuostolių. Amerika buvo 
sukelta ant kojų, ko F.D. Roosevelt ir 
norėjo. Dabar visi jam pritarė ir jis 
galėjo drąsiai kariauti prieš Japoniją ir 
padėti Anglijai Europoje. Stalinui tai 
labai patiko, nes dabar jam nebuvo 
pavojaus Tolimuose Rytuose, Amerika 
kariavo dviejuose frontuose, Kinijos 
Mao - Tse - Tung galėjo sutelkti jėgas 
Kinijos "išlaisvinimui", kai Čiang - 
Kai - šek kariavo su Japonija, 
padėdamas Amerikai, bet praras
damas Kiniją.

Nuosaikieji Amerikos politikai ir 
karo vadai negalėjo nieko padaryti, 
nes tuomet prezidento galia buvo 
didesnė, negu dabar.

Po keturių metų, o ypač kai 
Vokietija pasidavė, Japonija suprato, 
kad ir ji karą pralaimėjo. Ji paprašė 
paliaubų su sąlyga, kad šventasis 
imperatorius būtų paliktas gyvas. 
Amerika nesutiko teisindamasi, kad 
esą be Sovietų Sąjungos dalyvavimo 
taika neįmanoma.

Amerikos atominė bomba jau buvo 
paruošta. Japonija gulėjo lyg sužeistas 
gladijatorius romėnų amfiteatre, 
žvelgdamas į JAV, bet prezidentas 
Harry Truman nukreipė nykštį žemyn 
ir 1945 m. rugpjūčio 6 ir 9 dieną 
pribaigė Japoniją su atominėmis 
bombomis! Stalinas rugpjūčio 8 d. irgi 
spyrė parkritusiai Japonijai į šoną, 
paskelbdamas karą ir tikėdamasis 
palaikų.

Buvo nužudyta apie 200 tūkstančių 
geltonosios rasės žmonių, kurių likimu 
mažai kas sielojosi. Amerikiečiai 
teisinosi, kad esą įvyko kitas Pearl 
Harbour.

FE R D AVI MAS

can Association for the Advancement 
of Science), kurios žmogaus teisių 
skyrius palaiko artimus ryšius su 
Lietuvių Informacijos Centru, savo 
birželio mėn. biuleteny "Clearing
house Report" praneša, kad besiruo
šiant Ottawos žmogaus teisių konfe
rencijai, ji pateikė JAV delegacijos 
ambasadoriui Richardui Schifteriui 
persekiojamų mokslininkų sarašą. Jų 
tarpe, chemiko Liudo Dambrausko 
atvejis. Dambrauskas atlieka penke- 
rių su puse metų bausmę už tai, kad 
parašė savo lagerio atsiminimus iJ 
Stalino laikų.

PIRKITE AUKSO
LOTERIJOS

BILIETUS

Senatvė neišvengiamai artinasi! Tai 
nuvalkiotas, bet realus posakis. Kol 
esame jauni, rodosi galėtumėm kalnus 
nuversti. Jaunuoliai jaučiasi tiesiog 
nesunaikinami. Mirtis jiems nereali 
sąvoka. Tai kažkokia senų žmonių 
liga, kuri dar ilgai, ilgai nebus aktuali. 
Panašiai ir mes galvojome, jauni 
būdami. Mes, išeivijos lietuviai, esame 
kiek daugiau išsieikvoję, kaip aus
tralai. Kiek tos energijos turėjome 
sukaupti, kad galėtumėm pradėti 
gyvenimą iš naujo, po svetimu 
dangum! Kiek pasiryžimo reikėjo 
surasti kuriant šeimas, įsigyjant 
daugiau ar mažiau turto! Kaip sunkiai 
dirbome ir mokėmės, kad išsikaltumėm 
nišą ir savoje ir australų bendruo
menėje! Dvasiniai ir fiziniai turėjome 
būti stiprūs! Tiesa, gero maisto, 
palyginamai gero klimato ir neper- 
blogiausių darbo sąlygų dėka, mes dar 
laikomės. O visdėlto, nors rodosi ir 
jauni atvažiavome, bet jau mums yra 
tarp 50 ir 60 m. amžiaus, jei ne 
daugiau. Liga ir mirtis nebėra tolima 
ir nereali.

Tad atėjo laikas susimąstyti, ar 
prasmingai gyvenom. Ar galėsime 
pasakyti, kad mūsų gyvenimas buvo 
kupina taurė, iš kurios davėm gėrio 
savo vaikams, artimiems ir tautai? Ar 
palikom bent mažą pėdsaką ben
druomenės veikloje ir australų visuo
menėje? Daug jėgų ir pastangų dejom 
įsigyti turto, patogumų, kad galė
tumėm duoti geresnes gyvenimo 
sąlygas .savo vaikams. Gal ir per daug 
stengėmės jų atžvilgiu, viską gatavai 
paklodami po kojų ir tuo atimdami iš 
jų iniciatyvą kovai su gyvenimu. Ar ne 
gana krauti ir krauti kaip ta voverėlė, 
plušti ir dirbti išsijuosus ir...kritikuoti, 
kritikuoti, kritikuoti? Ar neatėjo 
laikas ir apie save pagalvoti, paieškoti 
užsiėmimų, kurie praturtintų mus? 
Žmonės, kurie prasmingai dirba, 
neturi noro ir laiko kitus kritikuoti ir 
jų užsimojimus menkinti.

Kodėl mus kankina kažkoks nepasi
tenkinimas ir kitais ir savim? Tai 
neturime tiek turto kaip kiti, tai 
vaikai ne taip tvarkosi, kaip mes 
norėtumėm, tai skundžiamės sveikata, 
tai svorio perdaug, tai vyras įgriso, tai 
žmona nebepatinka, tai vienišumas 
kankina...ir t.t. ir t.t. Pasaka be galo. 
Nenuostabu, kad psichoanalistų ir 
psichiatrų kabinetai pilni ir klesti 
visokie kultai, sektos ir nedarnumas. 
Žmogus nebemoka susitaikyti su 
savimi, surasti dvasinę pusiausvyrą. 
Jis patetiškai ieško kur nors "prikibti" 
ir, neradęs atramos taško, mėtosi į 
kraštutinimus.-

NAUJAS LEIDINĖLIS
Adelaidės lietuviai pensininkai yra 

gražiai susibūrę į klubą su 115 
užsiregistravusių ir dviejų dolerių 
nario mokestį susimokėjusių narių, 
kuriems pirmininkauja uolus ir labai 
pajėgus Kaz. Kaminskas, išrinktas jau 
antriems metams. Žinoma, turint 
vikrius kitus valdybos padėjėjus, kaip 
pats nuolat primena, yra visai nesunku 
vadovauti.

Kai šio amžiaus asmenys pasišovė 
dar neišstoti iš veiklos b-nėje, ir 
susiburti savo klube, ne vienas 
prunkštelėjęs sau į delną nutarė "... 
pažiūrėsim... pažiūrėsim!" O kai 
pradėjo žiūrėti,, tai jau, atrodo, 
nebegali nei akių atitraukti: iškilos, 
gegužinės, vakaronės, parengimai - 
priėmimai, kartą mėnesį susirinkimai 
su paskaitėlėm, su bingo ir visada su 
nepaprastai skoningom suneštinėm 
pasivaišinimui. Ir dar ne viskas: 
Genovaitės Vasiliauskienės vadovau
jamas, susibūrė moterų oktetas! 
Priedui - "išdygo" leidinėlis "PENSI 

Tik visapusiškai subrendęs žmogus 
sugeba save pažinti, suprasti, neper
vertinti savo jėgų ir gabumų. Subren
dimas įmanomas tik neprasilenkiant su 
teisybe, jos negražinant ir nedai
linant. Betgi, svarbiausia, subren
dimas reikalauja darbo - plečiant 
akiratį, sekant gyvenimą ir jame 
aktyviai dalyvaujant. Subrendęs, są
moningas žmogus nepažįsta vienišumo 
ir nuobodulio.

Mūsų vaikeli jau pradėjo savistovų 
gyvenimą, karjerų nebepadarysime, 
tad dabar yra puiki proga sustoti, 
pagalvoti kaip geriausiai praleisti tuos 
kelioliką pajėgaus gyvenimo metų. Ar 
apsimoka dirbti įstaigoje, fabrike ar 
kur kitur? Juk mums nebereikia ir 
nebereikės nei didelių namų, nei 
naujų baldų ir mašinų. Ar ne iaikeis 
atsikvėpti ir savo kūną kiek palepinti? 
Tiek metų jis mums ištikimai tarnavo, 
bet kaip bus toliau? Ar reikia užmiršti 
protines pajėgas? Kaip tik dabar 
turime kiek daugiau laiko - galime 
ugdyti savo asmenybę, atiduoti duoklę 
tautiečiams ir tėvynei Lietuvai.

Vyresnio amžiaus tautiečių veikla, 
ar tai būtų židinių kūrimas, kaip jau 
įvykdyta Sydnėjaus "Sodyboje" ir 
užplanuota Adelaidės "Moterų Sek
cijos" Ine. (laukiame tik subsidijos iš 
federalinės vyriausybės, kad galė 
tumėm statyti hostelio tipo lietu
viškus namus vyresnio amžiaus tau
tiečiams), ar veikla įvairiuose susibū
rimuose: žvejų, sporto, pensininkų 
klubuose, profesijų sąjungose, tauto
dailės ir rankdarbių būreliuose, moks
lo. meno ar literatūros diskusijų 
vienetuose yra neabejotinai svei
kintinas reiškinys. Ši veikla byloja 
apie mūsų gyvastingumą, energiją ir 
proto žvalumą. Tačiau neturėtumėm 
pamiršti pasidalinti su kitais savo 
veiklos atsiekimais. "Verba volant, 
scripta manent" teigė Cezaris. Spau
da yra pati geriausia mūsų "pėdsakų" 
skelbėja, perdavėja ir išlaikytoja. 
Nesvarbu, ar mes daug ar mažai 
dirbam. Svarbu, kad stengiamės ir 
veikiam. Svarbu, taip pat, kad 
padėdami vieni kitiems ir bendrai 
siekdami vykdyti bendruomenės ir 
mūsų pačių bei tautybės padiktuotus 
tikslus, paliktumėm nors mažą, bet 
teigiamą pėdsaką priverstinoje išei
vijoje.

Isolda I. Poželaitė-Davis

P.S.. Su įdomumu laukiame pasi
skaityti "Pensininkų Bičiulio" trečio 
numerio. Kaip matote - adelaidiškiai 
nesnaudžia!

NINKO LAZDA", po pirmo numerio 
pavirtęs Adelaidės lietuvių pensi
ninkų "BIČIULIU", pasižadėjusiu 
pagal galimybes aplankyti kiekvieną 
pensininką bent vieną kartą mėnesyje. 
Bet pensininkai, žinodami savo amže
lio ribotumus, kaip porina redakcinis 
komitetas, turės ir savo "BIČIULI" 
atjausti, "darganotam orui užėjus" bei 
negalint savo bičiulių pasveikinti 
numatomu laiku...

"PENSININKO LAZDA" turėjo 
būti seneliams širdies ramsčiu melan
cholijoje, ilgesyje, kuris, Dievas žino 
kodėl, pradeda neramiai versti dairy
tis; turėjo būti pragiedrulių spindu
lėliu tiems, kurie pasigenda savo 
rimtų metų takui būdingesnės šviesos: 
turėjo pasitarnauta vyresnio amžiaus 
asmeniui jaustis dar stipriu, dar 
naudingu, o tuo pačiu - ir reikalingu.

Tačiau tie. kurie nesupranta širdies 
alkio, puolė "PENSININKO LAZDĄ", 
lyg ji būtų baisi nusikaltėlė, begėdė.

nukelta į 7 psl.
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DZINGULIUKAI SUSKAMBĖJO - Į MOKYKLĄ BROLIAI ĖJO
Ritos Juzėnairės tekstas Antano Šarkausko nuotraukos

Veiksmo laikas - ankstyvas, šalto
kas šeštadienio rytas. Veiksmo vieta - 
pakeliui iš Ashfieldo geležinkelio 
stoties. Veiksmo dalyvės - p. Dub
rovič. p. Janavičienė ir šių eilučių 
autorė. P. Dubrovič, ji yra "jugos- 
laviukų” mokytoja, pasisiūlo p. Al 
dona Janavičienei panešti didžiulį 
krepšį su knygomis ir mokinių rašiniais 
(kuriuos taisydama ji praleidžia ilgus 
žiemos vakarus). Pasiūlymas manda 
giai, bet tvirtai atmetamas ir likusį 
kelią p. Dubrovič pasakoja mums, kaip 
sunku yra dirbti su dviem grupėmis 
vienu metu. Ar p. Aldonai yra tekę 
dirbti su dviem grupėm iš karto? Ne.

Mūsų pastogė Nr. 32. 1985.8.12, psl. 4

p. Aldonai nėra tekę dirbti iš karto su 
dviem grupėmis. Ji dirba visą laiką su 
keturiomis grupėmis. Ne, tai nesudaro 
ypatingų sunkumų. Mat, jos mokiniai 
yra labai puikūs, labai gabūs. "Tu 
pamatysi, žadėjo jinai visą kelią i 
mokyklą, tu pamatysi, koks šaunus 
mūsų jaunimas! Pamatysi, kokie 
puikūs, kokie gražūs mūsų vaikai".

Tolesnio veiksmo vieta - Ashfieldo 
berniukų gimnazijos chemijos kabi 
netas. Aštuntą trisdešimt veiksmo 
dalyvių žymiai padaugėjo. Juos visus 
matote šiame puslapyje talpinamose 
nuotraukose. Šioje vietoje jų visų ir jų 
mokytojos atsiprašau, kad taip ilgai 
uždelsiu su šios medžiagos pasirodymu 
laikraštyje. Nuotraukose trūksta tik 
p. Burneikienės, kuri taip pat pamo
kose dalyvavo. Tą šeštadienį ji pirmą 
kartą atvežė į kursus savo dukrų 
Viliją, kuri iš karto tapo priimta į 
dešimtą klasę. Vilijai reikėjo pasi 
rinkti: tenisas ar lietuvių kalba. Kaip 
matote, ji pasirinko lietuvių (jos 
broliukai kol kas pirmenybę atiduoda 
tenisui). Kitiems lituanistinių kursų 
lankytojams iki šiol neblogai einasi 
suderinti mokslą bendrojo lavinimo 
mokykloje, tautinius šokius, skauta- 
vimą, sportą, muziką, o kai kas ir 
"šeimynines pareigas", su kursais. 
Tiesa, pamokai baigiantis iš bendro 
ermyderio galėjai išskirti šauksmus: 
"Paleiskit, mes turim eiti tautinių 
šokių šokti"...

Kalbant apie šauksmus, dėl pilno 
vaizdo kalbant apie bet kurią mo
kyklą, reiktų šalia leisti ir garso įrašą, 
bet dabar teks pasitenkinti tik įrašais 
mano užrašų knygutėje.

Skaitytojai, kurie patikėjo, kad 
vaikai visą laiką taip pavyzdingai 
sėdėjo savo vietose ir įnikę skaitė - 
rašė, kaip tai atrodo nuotraukose, 
senokai yra buvę mokykloje. Pereiti iš 
suolo į suolą, pasikalbėti (beje, tarp 
savęs vaikai kalbasi angliškai), pa
klausinėti apie ateities planus, ne
trukdė sėkmingam pamokos vyksmui. 
Stebėtojai, kokiomis mes su p. 
Burneikiene tą šeštadienį buvome, 
susidarė įspūdis, kad pamoka vyksta 
"savaime": mokiniai pagal kažkokią 
mums nežinomą sistemą ir nešaukiami 
keičia vienas kitą prie lentos, kiti tuo 
pat metu rašo diktantą, dar kiti laiko 
egzaminą raštu. Kaip, pavyzdžiui Jo 
Palaitienė. Ji jau treti metai lanko 
kursus, kaip privati studentė. Lanko, 
nes nori išmokti savo vyro gimtosios 
kalbos, susirašinėja su jo giminėmis 
Lietuvoje. Kažkokiu būdu jos, grynos 
australės, širdyje atsirado Lietuvai 
tokių jausmų, kurių galėtų pavydėti 
ir kai kurie mūsų grynakraujai tau
tiečiai. Jo yra pasižymėjusi dailininkė, 
jos darbus esame matę ir Lietuvių 
namuose. Ji gražiai, nors kiek lėtokai 
kalba lietuviškai, kai tik randa progos. 
Paprastai ji sėdi pirmame suole (žiūr. 
nuotr. Nr. 1). Nuotraukoje N r. 2 
matome naujokę Viliją Burneikytę, 
Simą Ankų (jis taip pat laikė 
egzaminą) ir judrųjį. Denį Staitį (jis, 
kaip matote suspėjo dalyvauti net 
keliose fotografijose). Denio vyresnis 
brolis Edmundas Statis (Stasiūnaitis), 
kaip matome nuotraukoje Nr. 3, 
laikosi daug rimčiau. Jis jau pasku 
tinėje klasėje, domisi rūbų madomis, 
ruošiasi atidaryti savo gatavų dra
bužių krautuve kur nors Sydnejaus 
centre, gal Centrepoint. Šalia jo 
šypsosi Algis Zakarauskas (jis vienas 
iš nedaugelio, su kuriuo nespėjau 
pasikalbėti apie ateities pianus), 
toliau matome Simo brolį Justiną 
Ankų, na, ir atbėgusį iš kito suolo. 
Denį. Nuotr. N r. 4 - abiturientai, iš 
kairės į dešinę: Regina Bernotaitė, 
Mikas Burokas. Raimondas Stašionis ir 
vienuoliktoke Margaret Jodlovičiūtė. 
Regina lituanistinius kursus lanko, nes 
nori pagerinti savo HSC, ji žada 
studijuoti humanitarinius mokslus 
(Arts). Labiausiai ją traukia filo 
sofija, modernioji istorija, vokiečių ir 
anglų kalbos. Mikas mokosi muzikos, 
ateityje jis norėtų dirbti arba turėti 
savo muzikos instrumentų krautuvę, o 
dabar jis norėtų sudaryti savo grupę, 
kuri gal grotų ir Lietuvių klube... 
Raimondas nusistatęs savo ateitį 
skirti vaidybiniam menui, jis jau dabar 
garsėja kaip savo mokyklos dramos 
studijos aktorius. Margaretą vilioja 
kompiuteriai. Nuotr. N r. 5 matome 
dar vieną abiturientą Ričardą Ger
viną. Jo tą šeštadienį klasėje nebuvo, 

tad nuotrauką teko atnešti iš namų, 
nes be Ričardo klasė - ne klasė. 
Ričardas studijuos teisę arba inži
neriją.

... Abiturientai tik ką baigė rašyti 
diktantą. Kol jie rašė, kiti mokiniai po 
du prie lentos asmenavo įvairius 
veiksmažodžius (gerai asmenavo!). 
Diktantas skambėjo maždaug taip 
(perrašau iš užrašų knygutės):

P. Aldona Janavičienė (lėtai ir 
garsiai): "Šiandien labai graži diena 
taškas. Mes eisime pasivaikščioti prie 
upės taškas".

Tuo metu du berniukai pasivaikšto 
po klasę, lyg kažko ieškodami. P. 
Aldona taip pat "pasivaikšto" iki 
lentos ir diktuoja toliau; "Aš mėgstu 
operą taškas. Povilai, prašau rašyti 
tvarkingai. Mano brolis mėgsta dramą 
taškas. Povilai, kokią tu ten uodegą 
prirašei? Kainuose oras vėsus taškas. 
Gerai, Povilai, gali sėstis".

Sėdintį Povilą (Nagulevičių) ma
tome nuotr. Nr. 6 antrą iš dešinės. 
Pirmas iš dešinės - palyinus naujokas 
Antanas Šarkis (Šarkauskas). Prie jų 
grįšime vėliau. Tuo tarpu prie lentos - 
dvi mergaitės. Viena iš jų kramto 
gumą ir asmenuoja " Aš valgau", kita - 
"Aš skaitau". Be klaidų asmenuoja. 
Jos grįžta į paskutinį ir priešpaskutinį 
suoius, kur jas ir matome nuotraukoje 
N r. 7, iš kairės į dešinę: Monika 
Migutė, Regina Coxaite, Danutė 
Staitytė (Stasiūnaitytė) ir Betina 
Migutė. Minutėlę prieš padarant šią 
nuotrauką, pasikalbėjome, kuo mer
gaitės žada būti baigusios mokyklą. 
Danutė bus veterinarijos gydytoja. 
Regina - gal slidinėjimo instruktore. 
Monika irgi norėtų ką nors dirbti su 
gyvuliais, gal zoologijos sode ("gal 
valytoja?" padeda apsispręsti drau
gės), Betina bus vaistininkė. Lituanis
tinius kursus jos lanko todėl, kad joms 
čia patinka, o be to ir ... tėveliai 
liepia.

Nuotr. Nr. 8 matome tris dešimtos 
klasės mokinius, iš kairės į dešinę: 
Petras Šumskas, Robertas Bučinskas 
ir Petras Burokas. Su jais, (deja), taip 
pat nespėjau išsišnekėti, nes ir taip 
pamoką trukdėme, o per pertrauką 
visi išėjo nusifotografuoti į lauka 
(nuotr. Nr. 9).

Po pertraukos - istorijos pamoka. 
Pirmame suole Antanas su Povilu 
žaidžia visų laikų, visų mokyklų 
mokiniams gerai žinomą žaidimą 
"SOS". Mokytoja tuo tarpu pasitei 
rauja (garsiai ir aiškiai), kas galėtu 
pasakyti, kuriame šimtmetyje gyveno 
karalius Mindaugas. Mažai atsitrauk
damas nuo žaidimo Antanukas pakelia 
ranką ir atsako - tryliktame. Už tai 
buvo mokytojos pagirtas.

Pagiriami ir rodomi pavyzdžiu kitų 
kalbų kursų lankytojams būna ir 
lietuvių vaikų baigiamųjų egzaminų 
rašiniai. Kaip jie visur spėja ir viską 
išmoksta, šių eilučių autorei lieka 
gilia paslaptimi. Bet jie išmoksta. Ir 
tai svarbiausia!
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LITUANISTINIAI KURSAI ADELAIDE
Mano mama Keliauju Nemunu

Mano mama man gera.
Ji man yra brangi. 
Labai ji nori visada. 
Kad būtume geri.

Norėjau aš nupirkti 
Dovanėlių jai brangių, 
Bet daviau aš tiktai 
Puokštę iabai gražių gėiių.

Aš būsiu jai labai gera, 
Bučiuosiu ir mylėsiu, 
Padėsiu aš jai visada, 
Lietuviškai kalbėsiu.

Kristina Gudelytė, VII skyrius.

Šalta rudens diena. Aš esu iapas ant 
medžio. Vėjas smarkiai pučia - taip 
smarkiai, kad visi mano draugai lapai 
ir aš nukritome nuo medžio. Aš įkritau 
į Nemuną Gudijoje.

Vėjas neša mane toliau ir toliau. 
Čia yra labai kalnuota. Dabar netoli 
Lietuva. Aš jau esu Gardine. Nemunas 
yra 937 km ilgumo. į jį įteka virš 200 
upių. Jis yra vadinamas Lietuvos upių 
tėvu, čia Gardine aš trumpam 
sustojau. Bet aš negalėjau ilgai 
sustoti, nes Nemunas bėga toliau. 
Netoli Druskininkai. Čia yra gydyklos 
ir sanatorijos. Labai daug žmonių 
ateina čia į Druskininkus pasigydyti. 
Prie Nemuno krantų yra didelės pušys 
ir viskas žalia ir gražu. Atėjo vėjelis ir 
pakėlė mane ir įmetė prie Čiurlionio 
Memoralinio muziejaus. Aš apžiūrėjau 
kas ten 'buvo. Tada aš norėjau vėi į 
Nemuną įlipti ir aš ėjau prie kranto ir 
įkritau. Nemunas yra čia labai 
vingiuotas. Dabar aš atsiradau Aly 
tuje. Čia irgi žmonės gydosi ir 
vasaroja. Jau čia dar daugiau vin
giuota. Mano galva sukasi ir darosi 
bloga. Vėjas mane pakėlė per Birštono 
kilpą, Vietoje 52 km aš tik skridau 5 
km ir aš vėl įkritau į vandenį. Čia yra 
graži ir žymi vasarvietė. Dabar esu 
prie Pažaislio, ir pamačiau tą akmenį, 
kurį velnias nešė nugriauti Pažaislio 
bažnyčiai. Tada aš plaukiau toliau ir 

atsiradau Kaune. Čia yra Nemuno ir 
Neries santaka ir čia stovi laikinoji 
Lietuvos sostinė - Kaunas. Toliau aš 
keliauju ir aš esu dabar Veliuonoje. Aš 
išlipau iš Nemuno ir pavaikščiojau po 
Gedimino kalną ir ieškojau kur didysis 
kunigaikštis Gediminas žuvo kariau
jant su kryžiuočiais. Tarp Kauno ir 
Jurbarko plaukė daug laivų. Tada aš 
nukritau ant Rambyno kalno. Čia yra 
laikoma senovės lietuvių šventovė. Aš

Radau save!
Kodėl aš mokausi lietuvių kalbos?

Aš esu gimus Lietuvoje. Klaipėdos 
krašte, 1942 metais. Mūsų šeima 
atvyko į Australiją 1949 m. Tada aš 
pradėjau eiti į anglišką mokyklą. Nuo 
to iaiko aš mokiausi būti tikra 
australe. Man patiko skaityti A. B. 
Patterson eilėraščius ir piešti cent
rinės Australijos peisažus.

Mokykloje, vėliau gimnazijoje ir 
mokytojų seminarijoje bei krautuvėse 
ir su draugais aš kalbėjau angliškai. 
Namuose kalbėjau su šeima lietu 
viškai, bet nedažnai. Aš kažkodėl 
negalvojau, kad esu lietuvaitė. Tik kai 
viena austraiė išgirdo, kad aš kalbėjau 
su akcentu ir manęs pakiausė kur esu 
gimusi, aš pradėjau galvoti. Susigėdusi 
atsiminiau, kad esu lietuvaitė. Betgi 
man buvo gėda prisipažinti, kad esu 
"New Australian".

Vėliau, kai lankiau mokytojų semi
nariją ir mokytojavau Adelaidėje, aar 
vis gėainausi savo kilmės, ir taip 
gyvenau ir mokytojavau Adelaidėje, 
koi susirgau. Kai kiek pasitaisiau, 
nuvažiavau į Sydnėjų. čia susitikau 
daug Kitataučių. Jie į mane žiūrėjo ne

Mano draugas Gerutis >
Buvo gražus rudens rytas ir aš 

atsikėliau iš lovos, apsirengiau ir 
išėjau laukan.

Buvo daug lapų lauke. Aš labai 
mėgstu po lapus šokinėti.

Aš šokau per lapus daug, daug 
kartų. Aš šokinėjau po mažas ir 
dideles lapų krūvas.

Buvo labai maža lapų krūvelė, aš 
norėjau per ją peršokti. Tuo metu aš 
išgirdau silpną baisą. Po mano kojomis 
pamačiau nykštuką.

Jis sako man, "žiūrėk, kur tu šoki. 
Tu beveik ant manęs užšokai".

Aš sakiau, "Atsiprašau".
"Nesvarbu".
"Koks yra tavo vardas? Mano yra 

Aldona”.
"Mano yra Gerutis".
"Ar tau šalta?"
"Taip. Aš turiu tiktai šitą paltą".
"Ateik pas mane, nieko namie nėra, 

tik aš".
"Tai aš ateisiu”.
Aš Gerutį pakėliau nuo žemės 

įvyniojau į savo paltą ir nuėjau namo. 
Kai mes buvome namie, aš jam išviriau

ME E 13 O U E N O
BI BLI O TE K OJE

Gauta šaltinių bibliotekai: "Baltic 
Opposition", Stockholm, 81. "Mass 
Deportations of Population from 
Soviet Occupied Baltic States" - on 
the occasion of the 40th anniversary 
of first deportations of Estonians, 
Latvians and Lithuanians, Stockholm 
81. "Lithuanian Information Center", 
Feb. 28, Apr. 30 - 85. "Elta 
Information Bulletin" No. 12(307)—84; 
No.2(309) -85. "Eltos Informacijos" 
Nr.2 ir 4- 85.

Aukojo knygų: A. Krausienė - Dr. 
Wilhelm Storost-Vydūnas "Sieben 

pamačiau švenčiamas Jonines. Aš vėl 
įlipau į Nemuną ir nuplaukiau į Kuršių 
mares, kur Nemunas įteka. Čia 
baigiasi mano kelionė Nemunu.

Aš buvau labai pavargęs lapas ir 
žinojau, kad prieš srovę plaukti 
negalėsiu. Taip ir likau Kuršiu 
marėse. Gal vėjas nuneš mane į 
Baltijos jūrą, o kur iš ten - nežinau.

Nijolė Lloyd, VII skyrius

kaip į kažkokią New Australian ", bet 
kaip į žmogų, į individą.

ir čia pirmą syki sutikau lietuvių. 
Jie buvo labai draugiški. Tada aš 
pradėjau savęs klausti: ' Kas aš esu?" 
Susidomėjau savo kilme, kaiba ir 
kultūra. Paskui vėi grįžau į Aaeiaioę 
globoti savo mamos. Su ja dabar 
kalbėjomės lietuviškai. Pradėjau ieš
koti lietuviškos mokyklos ir mokytojo. 
Netrukus suradau A LB Savaitgalio 
mokyklą ir pradėjau mokytis pas V. 
Statnicką. Šiais metais jau mokausi 
Lituanistinių kursu suaugusiųjų kla 
sėje.

Šiandieną jau nesigėdinu, kad esu 
gimusi Lietuvoje, gražiajame .Klai
pėdos krašte prie Baltijos juros. Dabar 
mėgstu skaityti lietuviškas knygas ir 
ypač senąsias pasakas. Bandau taip 
pat rašyti vaikams pasakėles. Gal po 
metų, kitų laikysiu valstybinius lie
tuvių kalbos egzaminus.

Renata Sukytė-Pearson 
(mokosi 2-trus metus)

arbatos ir daviau pyrago.
"Aš turiu lėlės rūbus. Ar tu nori 

jų?", aš klausiau Geručio.
"Taip. Tik eilutę ir batus".
"Prašau. Vonia yra dešinėje pusėje 

prie virtuvės".
"Ačiū”.
Jis ėjo ten ir apsirengė mano 

duotais rūbais. Jis atėjo vėl pas mane.
"Labai gerai tiko, ačiū".
"Prašau".
"Man reikia eiti atgal namo dabar."

Gerutis man pasakė.
"Gerai. Ar mes pasimatysime kitą 

rudenį?"
"Taip. Aš prižadu".
"Sudieu", aš sakiau jam, kai jis ėjo 

per duris.
"Sudieu ir ačiū", jis man pasakė.
Po valandos, mama, tėtis ir sesutė 

Nijolė atvyko namo.
"Ką tu darei?" Nijolė klausė.
"Tu tikrai netikėsi!"
Aš niekuomet to niekam nepasa

kojau, nes manimi niekas netikėtų.

Aldona Bernaitytė, VII skyrius.

Hundert Jahre Deutsch-Litauischer 
Beziehungen" -Zweite Auflage - 
Kulturhistorische Darlegungen unter 
Beigabe von zwei Karten and 50 
Bilder in Schwarz- und Farbendruck- 
Verlag: Akad. Skaut. Leidykla, Chi
cago 82. R. Teizer "Lietuvių teatras 
1918-1929". Vilnius 81.

L. Baltrūnas aukojo $10.
A.L.Fondo vardu nuoširdi pladėka 

aukojusiems.

Bibliotekos vedėjas.
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Pagrobtas lietuvis DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Jei kam iš lietuviu 1983 m. 

pabaigoje teko lankytis Kolumbijoje, 
be abejo, neouvo gaiima išvengti 
susijaudinimo, kurį tuomet buvo 
sukėlęs Jaime Batencur Cuartos, 
krašto prezidento jaunesniojo brolio, 
pagropimas, o po to, ilgai netrukus, ir 
paleidimas. Jis buvo pagrobtas lap
kričio 22, o paleistas gruodžio 8. 
Pagrobimas iabai atkreipė spaudos 
dėmesį ir sukėlė didelį vieša pasi
piktinimą. Neveltui Bogotoje išei
nantis laikraštis E L ESPECTADOR 
gruodžio 8 laidoje pastebėjo, kad 
Batencuro paleidimas yra viešosios 
nuomonės pergalė. Toje pačioje lai
doje buvo ir kitas straipsnis, kuriame 
pastebima, kad, paleidus Batencurą. 
krašte tuo metu dar buvę 80 kitų 
pagrobtų asmenų. Jų sąraše akylesnis 
skaitytojas galėjo pastebėti, kad tarp 
pagrobtųjų yra ir Algis Mentas 
Disiviies. pagrobtas Bogotoje tų metų 
lapkričio 14, tai yra savaitę anksčiau 
už Batencurą. Žinoma, tai paprasta 
spaudos klaida, nes teroristų naguose 
iš tikrųjų'buvo ne koks ten Disiviies, 
bet Algimantas Didžiulis. Laikraštyje 
nurodyta, kad jį pagrobė "paprasti 
nusikaltėliai", o ne kokio nors 
politinio plauko teroristai.

Tačiau, kaip maždaug už mėnesio 
laiko pasKeibė Begotos Ei Tempo 
(1984.1.12), čia toli gražu nebūta 
paprastų nusikaltėlių. Grobikų ne- 
nuoiaidumas, už Algimanto paleidimą 
reikalaujant 15 milijonų doierių ir 
grąsinimai jį nužudyti rodė, kad 
turima reikalo su politiniais parti
zanais. Nebuvo aišku tik su kokiais - 
maoistais, kastristais ar dar kitokiais. 
Taipgi pasirodė, kad policija, su
vokusi, su kuo turima reikalo, jau 
anksčiau bylų buvo perdavusi juridinės 
policijos specialiai operacijų grupei, 
vadovaujamai pulkininko Miguel Mara 
Marquez.

Pasak spaudos pranešimų, Algi
mantas buvo pagrobtas, kaip jam 
įprasta, 6 v.v. po darbo įstaigos 
šoferio vairuojamu automobiliu išva
žiavus į namus. Kiek pavažiavus, bet 
dar centrinėje Begotos dalyje - Via 
Circunvaiacion, - jiems kelią pastojo 
du automobiliai, iš kurių išlipę 
vyriškiai, apsimesdami specialios poli
cijos agentais, Algimantą išiaipino iš 
jo automobilio ir per jėgą suėmę bei 
užrišę akis, įsisodinę jį į vieną iš keiių 
pastojusių automobilių, dingo rytinės 
Bogotos skersgatviuose...

Algimanto pagrobimą matė jo 
šoferis, tačiau įvykis apiamai buvo 
laikomas paslaptyje. Kurį laiką apie 
Aigimanto pagrobimą žinojo tik poli
cija ir jo šeima - žmona, tėvai ir keii 
artimieji.

Tuo tarpu, pasak Bogotos Ei 
Tempo, 100 specialiosios policijos 
agentų įsijungė į dieną ir naktį vykusį 
darbą. Mėnesį laiko buvo sekami 
įvairūs įtariami asmenys. Patys pir
mieji duomenys rodė, kad susiduriama 
su teroristais. Netrukus buvo susekta 
ir, kaip tuomet buvo manoma. 
Algimanto kalinimo vieta. įsakyta 
dieną naktį stebėti teroristų būstinę, 
jos apylinkę, kaimynus. Apylinkė buvo 
stebima net iš malūnsparnio, bet 
labiausiai buvo darbuojamasi nakties 
metu tokiam tikslui pirmą kartą 
panaudojant specialius naktinius žiū
ronus bei foto aparatus, galinčius 
daryti nuotraukas be apšvietimo ir 
nakties metu. Pasak Ei Tempo 
(i 984.1.14). vadavimo operacija turė
jusi įvykti per Kalėdas, net pasKutinę 
minute dėl nenurodytu priežasčių 
buvusi atšaukta ir atidėta kitiems 
metams. Tuo tarpu toiiau tepaskoja 
pats Algimantas:

"Per visą nelaisvės laiką gavau 
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daug miltiškų patiekalų, gana gerai 
pagamintų, oet neįvairių. Kasdien 
klausdavo, ko norėčiau, tačiau į 
pageidavimus nelabai tekreipė dė
mesio - duodavo vis tą patį maistą. 
Paprašius, atnešdavo Coca-cola, ka
vos. arbatos.

Apiamai su manim elgėsi gerai. Iš 
pradžių mažai tekalbėjo, bet vėliau 
jau diskutuodavom įvairias temas - 
sportą, tarptautines žinias, ekono
miją. Kasoien atnešdavo Bogotos 
dienraščius, bet niekada nekalbėjome 
apie politiką. Kartais suiošaavom 
šachmatais. Jie niekada nesiceiravo 
apie mano politines pažiūras, net 
nežinojo, kad esu lietuvis - manė, kad 
žydas!

Teroristų, su kuriais teko susidurti, 
buvo apie 15, tarp jų - dvi moterys. 
Visi uniformuoti ir visuomet maskuoti. 
Juos galėjau atskirti tik iš ūgio ir 
baiso. Pasikalbėjimų metu bandžiau 
suprasti jų pažiūras, bet tai buvo 
neįmanoma. Kai kurie iš jų aiškiai 
buvo aukštesnio išsilavinimo žmonės - 
studentai, o gal net ir profesionalai..."

Kelionė iš pagrobimo vietos į 
"liaudies kalėjimą", kiek prisimena 
Algimantas, užtrukusi vieną, o gal 
pusantros valandos. Tačiau taip ilgai 
važiuojant buvo bandoma sudaryti 
įspūdį, kad pagrobtoji auka manytų 
esanti toli už miesto, provincijoje, 
nors būstinė buvo čia pat. Bogotoje.

Artėdami prie vadinamo liaudies 
kalėjimo, teroristai pagrobtus žmones 
užrištomis akimis tyčia veždavo 
duobėtomis gatvėmis, o įvažiavus j 
vidų, vesdavo ganyklą primenančiu 
kiemu, o tuomet medvilnės pakulų ir 
ryžių kūiiavos maišais dengtu šlaiteliu 
ilgi laiptelių, vedančių į slėptuvę. O 
čia jau kitas pasaulis su sava tvarka ir 
darbotvarke, prasidedančia 6 ryto ir 
pasibaigiančia 10 vakaro. Viskam 
numatytas laikas: gimnastikai, šau
dymui, pasitarimams.

Soeciaii policija teroristus ir jų 
būstinę stebėjo maždaug mėnesį laiko. 
Sausio 11 dienos pavakary, kuomet 
apylinkėje mažas judėjimas policija 
puolė Teroristų lizdą.

įsiveržusi policija buvo pasitikta 
automatų šūviais, bet. netikėtai ir taip 
staiga užpultiems "liaudies gynėjams’ 
nepavyko nei pastoti kelio, nei 
įtikimiau pasipriešinti. Pareigingai, 
Algimantą du mėnesius saugojęs 26 
metų amžiaus Fabio Montenegro 
Galindo susmuko, kur buvęs, iš rankų 
išmuštas automatas nudardėjo čia pat, 
ant cement inių grindų. Tik už penkių 
metrų buvęs 28 metų Miguel Gonza- 
iez priešinosi, bandė sprukti, bet 
Kelioms kulkoms susmigus į gaivą ir 
pilvą, su Browning pistoletu rankoje 
išsitiesė savo paties kraujo Kiane. Tuo 
tarpu trečiasis teroristas, žinomas 
Roberto siapyvaražiu, krito kieK 
toliau, buvusios įmonės patalpoje, 
taipgi su ginklu rankoje. Rafinuotai 
įrengta teroristų būstinė buvo užimta, 
neišsiiaikiusi nei dviejų minučių, o jos

JURGIS JANUŠAITIS

Lietuviai, kurie valdo milijonus
Lietuvių išeivijos spaudoje dažnai 

aprašome įvairiausius atstitikimus, 
aptariame politinius, kultūrinius, vi
suomeninius, švietimo reikalus, tačiau 
labai retai teužsimename apie tuos 
žmones, kurie nuėjo nuostabius kelius 
ir pasiekė didžių laimėjimų ekono
minėje ar pramonės srityse. Dažnai 
apie tokius lietuvius parašo svetimųjų 
spauda, tokius žmones gerai pažįsta 
valstybių vyrai, valstybininkai, banki
ninkai, pramonininkai, ekonomistai, 
tik ne mes, lietuviai.

Tad šia proga norėčiau bent 
trumpais bruožais žvilgtelėti į vieną 
lietuvių šeimą, kuri po antrojo 
pasaulinio karo išėjo iš savo tėvynės į 
nežinomą tremtį, nešdama mažus 
ryšulėlius drabužių ir sausos duonos 
grįžulėlius. Šiandien jie jau valdo 
milijoninę apyvartą darančias pra
monės įmones Pietų ir Šiaurės 
Amerikoje, o jų padaliniai veikia 
visame laisvajame pasaulyje.

Ši šeima yra inž. Vytautas ir 
Jadvyga Didžiuliai, inž. Algis ir Laima 
Didžiuliai, jų dukros, sūnūs ir žentai.

Apie Didžiulių šeimą, tiesa, ret 
karčiais užsimenama mūsų spaudoje, 
kaip patriotus, tautinės minties žmo
nes - neolituanus, kaip dosnius 
aukotojus didiesiems lietuviškiesiems 
užmojams.

O apie jų atsiekimus retokai 
tepakaibame.

Didžiulių šeima: motina, sūnūs 
Vytautas ir Algis, dukra Aldona, 
praleidę karo audrą Vokietijoje, 
pokario metais gyvenę stovyklose. 
1949 m. nutarė jieškoti ramesnio 
gyvenimo uosto ir pelnyti šeimai 
duoną svetimame, nepažįstamame 
krašte. Pietų Amerikoje, Kolumbijoje.

Jie čia atvykę įsikūrė Bogotos 
mieste. Nei pažįstamų, nei draugų. 
Kišenėje vos 55 doleriai. Reikia 
pradėti iš naujo gyventi. Vyriausias 
šeimos sūnus inžinierius Vytautas 
daugiausia rūpinasi šeimos išlaikymu 
ir padeda jaunesniam broliui Algiui 
Kolumbijoje baigti inžinerijos moks
lus. Tuo pačiu jie griebiasi, kaip 
inžinieriai, savo profesijoje panašaus 
darbo: taiso šildymo, šaldymo siste- 
nas, radijo ir TV aparatus, tuo 
iradžiai pelnydami šeimai duoną. Jų 
geroji mamytė -• namų širdis. Ji uoli 
visuomenininkė, didelė lietuviškų 
darbų darbininkė Bogotoje. Darbštūs 
sunūs iriasi į gyvenimą sunkiu, bet 
ryžtingu keliu. Po kurio laiko, 
draugams padedant, atsidaro ir ma
žytę savo dirbtuvėlę. ir metai iš 
metų, spausdami centą prie cento, 
ugdo savo "įmonę", kol pagaliau 
atsiveria plačios pramonės galimybės. 
Ir jų mažoji dirbtuvėlė per maždaug 
porą dešimčių metų išauga į Bistrai 
SA Corp. Kolumbijoje, kuri gamina 
specialius garo katilus ir elektrinių 
jėgainių įrengimus. Bizniui augant, 
savo korporaciją plečia ir įsteigia 
naują, Lancaster Corp., kuri biznį 
varo JAV ir kitose pasaulio šalyse. 
Šias korporacijas, kurios šiuo met po 
savo sparnu yra apjungusios dar bene 
21 kitą bendrovę, tikrumoje valdo visa 
Didžiulių šeima: Vytautas Didžiulis, 

paskirtį, išsisklaidžius ginklų dūmams 
ir parako bei mirties kvapui, tepriminė 
virtuvėje likęs, turbūt Algimanto 
vakarienei dar neparuoštas viš
čiukas...

Laimingu sutapimu, susišaudymo 
metu Algimantas buvo užrakintas 
išvietėje ir tik todėl jam pavykę 
išvengti šūvių ir išlikti gyvam.

Teroristų būstinėje buvo užtikti du 

inžinerijos mokslus baigęs Čekoslo
vakijoje, yra visų korporacijų direk
torių tarybos pirmininkas, drauge 
eidamas ir Lancaster Corp, prezi
dento pareigas. Inž. Algis Didžiulis 
yra Distral SA Kolumbijoje prezi
dentas. Ši įmonė atlieka ypač svarbius 
darbus gamybinėje srityje. Šiais me
tais ši korporacija pasirašė su 
Occidental Petroleum Co. sutartį, 
Kolumbijoje, naftos pramonėje, jos 
produktų perdirbimui įrengti prie
taisus virš 36 milijonų doierių vertės.

Panašių ir kitokių biznių turima 
gana daug. Lancaster Co. JAV dirba 
Didžiulių šeimos nariai: inž. Vytauto 
Didžiulio dukra Vida, baigusi aukš
tuosius mokslus, nuostabių gabumų 
moteris, yra viceprezidentė ir jos 
žinioje korporacijų finansai ir visa 
administracija. Tai ypač atsakingos 
pareigos, reikalaujančios didelių su
gebėjimų. Vidos vyras, inž. Donatas 
Siliūnas, baigęs inžinerijos mokslus 
Čikagoje, eina vyr. "menedžerio" 
pareigas. Jo žinioje medžiagų parū- 
pinimas, jų užpirkimas ir pristatymas 
įmonėms. Tai irgi aukštas postas, 
reikalaująs pramatymo, nuovokos ir 
didelių sugebėjimų. Toje pačioje 
korporacijoje dirba ir kiti artimi 
šeimai žmonės. Inž. Vytauto Didžiulio 
artimas bičiulis Vacys Dzenkauskas 
prieš šešeris metus buvo pakviestas 
dirbti jų korporacijoje. Jam patikėta 
korp. iždas ir finansų parūpinimas 
įmonių darbams vykdyti. Jo rūpesčiu 
JAV, Floridoje, buvo pastatydinti 
Lancaster Corp, nuosavi erdvūs pa
statai, kur telpa vadovaujančių asme
nų kabinetai, geros inžinieriams ir 
kitam personalui patalpos ir dideli 
sandėliai. Šie pastatai kainavo virš 3 
milijonų dolerių. Kai iš arčiau stebi tų 
žmonių, milijonus valdančių, gyve
nimą, nepasakytum, kad tai turtuoliai, 
ar išdidūs. Ne. Jie visi tokie nuoširdūs, 
mieli, paprasti, malonūs pokalbiuose, 
labai svetingi, vaišingi ir labai jautrūs 
lietuviai. Mums lietuviams garbė ir 
pasididžiavimas, kad mūsų tautos 
sūnūs ir dukros pasiekė tokio garso, 
atkreipė net kitų valstybių įvairių 
sluoksnių dėmesį ir susilaukė didelio 
pasitikėjimo. Žinoma, jų asmeniškas 
gyvenimas nuostabiai gražus. Patogiai 
įsikūrę jie gyvena, kaip dera turtin
giems, savo darbu, ryžtu ir drąsa to 
visko atsiekusiems. Šių korporacijų 
metinė apyvarta siekia šimtus mili
jonų dolerių.

A.A. K. Didžiulienė
Pietų Amerikoje, Kolumbijoje. 1984 

m. kovo 9. išgyvenusi 93 metus mirė 
panevėžietė Kazimiera Antanaitytė - 
Dkižiuiienė.

A.a. K. Didžiulienė po karo su 
dviem sūnumis ir dukra nusikėlė 
gyventi į Bogotos miestą, Kolum
bijoje.

Inžinieriai sūnūs Vytautas ir Algi
mantas Kolumbijoje įsteigė ir išplėtė 
pramonės įmones, kurioms ir dabar 
sėkmingai vadovauja.

Gyvendama Bogotoje velionė gyvai 
dalyvavo to miesto lietuvių gyvenime.

vogti elegantiški automobiliai, daug 
dinamito, rankinių granatų, amuni
cijos, kariškų maskuotės uniformų, 
automobilių registracijos numerių ir 
visokiausių kitokių teroristinių reik
menų bei jų archyvas, iš kurio 
paaiškėjo, kad čia buvo kalinamas ne 
tik pagrobtas Kolumbijos prezidento 
brolis Jaime Batencur Cuartos. bet ir

nukelta į 7 psl.
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ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ LAIŠKAS ftfitfXWAi
Australijos lietuvių žiemos sporto 

šventę šiais metais organizuoja sos
tinės Canberra sporto klubas 
VILKAS. ’

Šventė įvyks rugsėjo 21, tad jau 
dabar reikia užsisakyti gyvenamas 
patalpas Jindabayne vietovėje.

Pageidaujama ir būtina, kad visi 
norintieji šioje šventėje dalyvauti - 
dalyviai ir žiūrovai, į Jindabayne 
atvažiuotų penktadienį, kad šešta
dienio ryte, rugsėjo 21, varžybos 
galėtų prasidėti anksti. Šeštadienio 
vakare bus rezultatų paskelbimas ir 
atžymėjimo ženklų įteikimas.

Apsigyvenimo patalpos yra užsa
kytos dviem naktim - rugsėjo 20 ir 21. 
Kaina už naktį $19 asmeniui. Varžybų 
dalyviai ir svečiai registruojasi susi
mokėdami pilną apsigyvenimo mokestį

Sporto klube ” KOVAS”

"KOVAS" ruošia balių!

Metinis "Kovo" balius įvyks rugpjū
čio 31, Lietuvių klube, Bankstown. 
Pradžia 7.30 vai.

Programą vardu "LETS GET 
PHYSICAL" atliks sportuojantis jau
nimas.

Užtikriname linksmą, įdomų ir 
puikų vakarą. Iki ryto šokiams- gros 
geras orkestras.

Laike baliaus bus traukiami tur
tingos loterijos fantai. Bilietus jau 

PAGROBTAS LIETUVIS 
atkelta iš 6 psl.

amerikiečiai Kenneth Bishop ir Ka
therine Kirby. Tarp kitų čia buvusių 
paminėtini Sonia Sarmiento Gutięrez 
ir net vaikai: 3 metų Juan Pabio 
Ę spine ozą ir 9 metų italįukas Rocpo. 
Lupini. Algimantas Didžiulis buvo 
paskutinysis jų pagrobtas žmogus ir 
vienintelis šalia Jaime Batencuro, iš 
kurio teroristai neturėjo pelno. •

Užklaustas, koks buvo pirmas 
įspūdis išėjus į laisvę ir ar ši patirtis 
teroristų nelaisvėje pakeitė jo pažiū
ras į gyvenimą aplamai, štai kaip savo 
pasakojimą baigė Algimantas: 

Už vieną dolerį — gabalas aukso!
Kur? "Mūsų pastogės" loterijoje!

NAUJAS LEIDINĖLIS
atkelta iš 3 psl.
nekultūringa ir bjaurybė. Užpuolikai 
galėjo gauti širdies priepuolį nesi
tverdami savo kailyje, o K. Kaminskas 
galėjo gauti širdies priepuolį besijau- 
dindamas dėl visų tų užmetinėjimų... 
Juk laisvame krašte gyvename.

"PENSININKO LAZDA", tuo tar
pu, galėjo būti išskirtinas ypatumas, 
gal būt, net muziejinės reikšmės 
leidinėlis. Jame, tarsi veidrodyje, 
spindėtų savamoksliški žodžio ta
lentai, žmonių būrelio gyvastingumas, 
bei lietuvių gentinis šviesos gajumas 
paprastų žmonių dvasioje! Deja, 
tamsieji talentai šį nekaltą kūrinį 
privertė likti gumbuota lazda, vieną 
kartą metuose nusileisiančia ant 
lietuvių veiklą naikinančiųjų spran
do...

Vienok, Adelaidės lietuviai pensi
ninkai nuo leidinėlio neatsisakė, tik 
išleido jį nauju vardu: "Adelaidės 
lietuvių pensininkų BIČIULIS". Re
dakcinė "lyga" šiek tiek padidėjo, nes 
leidėjai susikrimto dėl "standarto" ir 
"kritikos atlaikymo”. Nors ūpas dėl 
medžiagos rinkimo neatšąlo, bet 
daugelio galimų bendradarbių norai 
sumenkėjo: kas nori "į senatvę" būti 
peikiamas?... Gi "BIČIULIS" turi tą 
patį tikslą, kurį pradžioje turėjo 

$38 iki rugpjūčio 31.
Registracijas priima
Ridas Daukus
11 Sampson CL,
Melba, ACT, 2615
Telefonas namie 581667, tar

nyboje 458646.
Kadangi į žiemos sporto šventę 

suvažiuoja daug ir ne slidininkų, 
VILKAS nutarė šventę paįvairinti, 
įvedant pramoginių sniego žaidimų, 
šalia nuolatos pravedamų slalomų 
jauniems ir veteranams slidinėtojams, 
numatoma įtraukti ir kitus sniego 
mylėtojus, pravedant nevisai rimtas 
lenktynes ir kitokias pramogas.

Kviečiame visus jau dabar ruoštis 
šiai žiemos sporto šventei ir kaip 
galima greičiau registruotis.

VILKAS

dabar platina "Kovo" valdybos nariai, 
sportininkai bei Lietuvių klubo baras. 
Bilietų nedaug, fantai vertingi, ne
praleiskite progos jų laimėti: I - 
spalvota TV, II - radijas - laikrodis, 
III - Scotch.

įėjimo bilietai bus numeruoti, lenke 
baliaus ištraukto laimingo bilieto 
savininkas gaus labai gražią dovaną.
Lauki a me visų!

Informacija: Lietuvių klubas, tel. 
7081414 arba Trudy, tel. 7093814.

"Negalėjau tikėti, kad esu laisvas; 
negalėjau tikėti, kad tai tiesa. 
Jaučiausi laimingas, bet ir išsigandęs. 
Jau būdamas tėvų namuose, tarp 
artimųjų ir draugų, dar tą patį vakarą 
per televiziją, o vėliau ir per radiją 
bei Bogotos dienraščius suvokiau 
pergyventą pavojų. Paėmė baimė dėl 
žmonos, vaikui tėvų, artimųjų".

rk

"Pasaulio lietuvis"

"LAZDA". Jis lieka lygiai nevaržomas 
jokiais "kietaisiais" nuostatais nei 
literatūriškai, nei spaustuviškai, nei 
techniškai: "ką galėsim - padarysim, 
ką ne - ne". Grynai paties klubo, o ne 
"skoningų kritikų" reikalas.

"BIČIULIO" leidėjų ryžtas yra 
savo klubo nariams duoti malonumo 
savo pačių kūrybiškose nuotaikose: 
informavimu, patarimais, sava kūryba, 
receptais, juokais, aprašymais, pasa
komis, poronėmis, persispausdinimais 
kitokių aktualijų iš kitur, vertimais 
naudingų žinių iš svetimtaučių spau
dos ir pan. "BIČIULIS" lieka uždaru 
leidinėliu klubo narių tarpe ir 
nesikėsina konkuruoti su kita Aus 
tralijos lietuvių b-nės spauda. Jį gali 
gauti tik nario mokestį susimokėję 
nariai, arba susipažinimo tikslais tūli 
ne nariai.

Aš linkėčiau visiems geros valios 
"vaikams", norintiems savo tėvukams 
atnešti lauktuvių, užregistruoti (tik $ 
2 metams) tėvus klube ir taip jiems 
parūpinti šiek tiek kitokį bičiulį. 
Susitarus su leidėjais - nebūtų jokių 
kliūčių tarpininkauti.

Elena Bulienė

Gerb. redaktoriau,
Perskaičius Avos Saudargienės 

straipsnį "Dėl scenos veikalų" ("Mū
sų pastogė" 29.7.1985, Nr.30) nu-'' 
stebau ir nuliūdau. Peršasi keli 
klausimai:

Kodėl mes negalime scenoje pa
matyti kitataučių kūrybos savoje 
kalboje, E. Jonaitienės sklandžiuose 
vertimuose? Argi nesvarbu žinoti kas 
dedasi pasaulio "scenoje"?

Kodėl norima apriboti mūsų akiratį 
ir teleisti mums kvėpuoti lietuviškame 
ghetto (jokios menkinančios prasmės 
šiam žodžiui neteikiu)?

Kodėl "daugelio visuomenininkų, 
kultūrininkų ir pedagogų..." nuomonė 
turi įtaigoti veikalų pasirinkimą? Argi 
režisierių ir ansamblio nuomonės nėra 
svarbios?

Ar visi Australijos lietuviai "vi
suomenininkai, kultūrininkai ir peda
gogai" buvo atsiklausti dėl lietuviškų 
ir nelietuviškų veikalų statymo? 
Straipsnio autorė rašo, kad "daugelis 
šimtaprocentiniai pritaria" jos ir dr. 
A. Mauragio nuomonei. Gal buvo 
surinkta kokia anketa, iš kurios 
duomenų padarytos tokios išvados? 
Esu peadagogė, bet jokios anketos 
negavau. O gal autorė turi tik Sydney 
miesto lietuvius "visuomeninkus..." 
omenyje?

Taip pat nelabai aišku, kodėl 
straipsnio autorė bando įtaigoti, kad 
"daugelio visuomeninkų, kultūrininkų 
ir pedagogų" nuomonė turi būti 
neklaidinga? Kodėl? Todėl, kad jie 
visuomeninkai, kultūrininkai ir peda
gogai? Vadinasi yra autoritetas mūsų 
bendruomenei ir jos skonio mastelis! 
Beje, pasigedau straipsnyje eilinių 
žiūrovų nuomonės. Gal jų nebuvo 
spektaklyje? Jei publikai nepatiktų 
"Atžalos" teatro spektakliai, tai jų 
nelankytų. O jei gausiai lanko, tai, 
matyt, patinka.

Kas liečia dr. A. Mauragio pasi
sakymą, kad "Mums reikia lietuviškų 
veikalų, žadinančių, palaikančių lie
tuvybę", tai norėčiau paklausti, jei, 
žinoma, teisingai supratau straipsnio 
autorės citatą, kam to lietuviškumo 
žadinimo ir palaikymo staiga prireikė? 
Aktyviosios bendruomenės nariams, 
kurie dirba išsijuosę lietuvybės ba
ruose; kurie rengia ir pareigingai 
lanko visus minėjimus, tautos šventes, 
išvežtųjų minėjimus ir lietuviško 
teatro spektaklius? Nutrupėjusių na
rių ir to gražaus mūsų jaunimo 
nebeprisiviliosime - daugumas jų 
silpnai temoka lietuviškai ir jų meno 
supratimas labai skiriasi nuo vyresnės 
kartos supratimo ir skonio.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą
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ISKĖENDAT į EUROPĄ, JAV, KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DAUG » 

SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS į MUS! ’l
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į / 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių. J

Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums f 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į ! 
Australiją ir atgal. /

Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvą bilietus ir t 
organizuotas keliones (Tours and Cruises). f

Be atidėliojimo kreipkitės į į

GATEWAY TIUS713L \
48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 I

Tel. (02) 745 3333 Lie. B. 888Veikiam šeštadieniais iš ryto. !
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Užbaigai tebūnie man leista paste 
bėti, kad išeivijoje reikia pirmų 
pirmiausia atsižvelgti į vaidybinio 
sąstato pajėgumą ir rinktis veikalus - 
lietuviškus ir nelietuviškus, kuriuos 
galima geriausiai pastatyti esamose 
sąlygose. Esu tikra, kad, kaip pra
eityje, taip ir ateityje, "Atžalos" 
teatro ansamblio taktas ir geras 
skonis neįeis statyti neaktualių ar 
mūsų publikai nepriimtinų veikalų.

Nenorėčiau jokiu būdu paneigti A. 
Saudargienei teisę pareikšti savo 
nuomonę, bet negaliu su ja sutikti, kad 
kas tiko prieš šimtą metų, tinka ir 
dabar, kitaip sakant: kas buvo gerai 
tėvui, turi būti gerai ir sūnui.

Isolda I. Poželaitė-Davis 
Pietų Australija

Parama 
’’Mūsų pastogei”
Gerb. redaktoriau,

Aš noriu būti Spaudos sąjungos 
nariu, užmoku $ 25 nario mokesčio. 
Taip pat sumoku "Mūsų pastogės” 
prenumeratą už 1986 metus, siunčiu $ 
25.

Jūsų A. Pomeringas 
Windsor, Q.

P.S. "Mūsų pastogė" mano geriausia 
draugė, kuri mane aplanko kas 
savaitę. Savo draugei siunčiu $ 25 
dovanų.

A.P.
Gerb. redaktoriau

Siunčiu $ 50 čekį: $ 25 prenume
ratai, $ 25 auka.

P. Dranginis, Victoria

Gerb. M.P. administratore,

Siunčiu seniūnijos paramą "Mūsų 
pastogei”.

Labai noriu laimėti "gabalą aukso", 
čekis 50-čiai dolerių loterijos bilie
tams.

Su geriausiais linkėjimais

V. Kdženiauskienė 
LaTrobe Valley

Ačiū! Red.
*•"•••••••••••••••*•••*•••••*•*•*•*•*•*»*•*•*•*•*«*•*•*•*•*•*•*•*****•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* 
Aukos Lituanistikos 

katedrai

V.B. B arkai - $ 100.
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SYDNEY
LIETUVIŲ NAMUOSE 

Pranešimas
Kandidatų pasiūlymai į Lietuvių klubo vaidybų (Board of Directors) 1985- 

86 metams turi būti įteikti Klubo valdybos sekretoriui ne vėliau 1985 metų 
rugpjūčio 25 dienų. 4 vai. p.p.

Kandidatų pasiūiymo pareiškimai gaunami klubo raštinėje.

NOTICE

Nominations to the Board of Directors of Lithuanian Club Ltd. for 1985-86 
must be submitted to the Secretary of the Club by 4 p.m. on 25th August, 
1985.

Nomination forms are obtainable at the Club s office.

V. Bnkevičius - secretary.

Dėmesio Lietuvių klubo nariams!

Visi klubo nariai, kurie iki š.m. rugpjūčio 31 nesumokės klubo nario 
mokesčio, pagal klubo įstatus negaus metinės klubo apyskaitos - pranešimo ir 
neturės teisės balsuoti.

Klubo valdyba prašo visus narius atlikti savo pareigą ir kuo skubiausiai 
apsimokėti nario mokestį.

V. Bnkevičius
1st August, 1985 sekretorius

S.L.M.S.G.D.
Liepos 28 Sydney lietuvių klube, 

Bankstown įvyko Sydney lietuvių 
moterų socialinės globos draugijos 
metinis susirinkimas. Draugijos pirmi
ninkė Vida Kabailienė atidarė susi 
rinkimų. Susirinkimui pirmininkavo 
Jadvyga Viliūnienė. Po oficialios 
įžangos p-kė Vida Kabailienė išsa
miame pranešime pateikė detalią 
draugijos praeitų metų veiklos eigą.

Mūsų moterys nesiriboja vien tik 
vietinės aplinkos veikla. Šių metų 
pradžioje pirmininkė dalyvavo Aus 
tralijos lenkių moterų federacijos 
konferencijos atidaryme. Priėmė Lie
tuvių Sodyboje Jo Ekscelenciją vys 
kūpą Paulių Baltakį. Draugija palaiko 
glaudžius ryšius su Lietuvių moterų 
klubų federacija Amerikoje.

Lietuvių Sodybos patikėtinių pra
nešimą pateikė irena Dudaitienė. 
Sodyboje yra 17 butų, kurių priežiūra 
ir išlaikymas yra patikėtinių rankose. 
Sodybietės su rankdarbiais uoliai 
dalyvauja Sutherland Shire Arts 
metiniuose festivaliuose. Suruošia 
vaišes-priėmimus iš užjūrio atsilan
kantiems svečiams Sodyboje. Svarbu 
pastebėti, kad sodybiečiai tarpusavio 
bendravimu, pagelba ligoje, gražiu 
sugyvenimu sudaro vieną gražią 
lietuvišką šeimą.

Ilgametė draugijos valdybos narė 
ligonių reikalams, M. Migevičienė su 
pagelbininkėms per pereitus metus 
nebodamos blogų orų. autobusais ir 

pėsčiom aplankė 140 ligonių. Mag
dalenai Migevičienei pasitraukus iš 
valdybos, už atsidavimą artimui 
metinis susirinkimas jai suteikė 
S.L.M.S.G.D-jos garbės narės titulą.

Po išsamių pranešimų ir diskusijų 
įvyko valdybos rinkimai. Naują val
dybą sudaro V. Kabailienė, T. 
Vingiiienė, A. Adomėnienė, M. Bu- 
kevičienė. L. Žalienė, W.Rama 
nauskienė. A. Storpirštienė. Kandi
datės: D. Bižienė ir L. Stašionienė.

Revizijos komisija ta pati: O. 
Grudzinskienė ir J. Viliūnienė.

• MaR.

KONRADO 
KAVINĖ

Niūraus žiemos šeštadienio vakarą 
galima linksmai praleisti "Konrado 
kavinėje", kuri bus įrengta Lietuvių 
klube, Bankstown, viršutinėje salėje, 
rugpjūčio 17. Kavinės savininkai - 
Sydnejaus Skautų Židinys.

Kavinė atsidarys 6 vai. vakaro (ne 7 
valandą, kaip buvo minėta kai 
kuriuose pranešimuose; atsiminkite - 
6 vai. vakaro!). Svečius maloniai 
aptarnaus padavėjos ir padavėjai. 
Išgirsite pirmąkart dainuojant Sydne
jaus moterų kvartetą.

įėjimas tik $ 2. Pelnas skiriamas 
Sydnejaus Lietuvių klubui.

Visus kviečiame, visų laukiame!
Židinio Vadi ja

2. OO

Ru$n>jūčio 17, šeštadienį 
skaut; u

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

kava 
niktss, likeriai— 
Senų laikų muzika primins jums 
Kauną ir kitas vietas. 
Turėsite progos pasidalinti pasku-

Pir m <4 
moter ų

Sydnejaus

klubui

Nauja draugija
Liepos 24 Bankstown Lietuvių 

namuose buvo sušauktas steigiamasis 
Sydnejaus dailininkų susirinkimas. 
Nutarta įkurti Lietuvių dailininkų ir 
tautodailininkų draugiją, angliškai 
pavadintą Lithuanian Art ir Craft 
Association (LACA). Dailininkų 
draugijos pirmininke išrinkta Geno
vaitė Kazokienė, sekretore - Leeka 
Kraucevičiūtė ir iždininke - Jasonija 
Palaitienė. Numatyta kreiptis į Tau 
todailės būrelio pirmininke Martiną 
Reisgiene ir kviesti būrelio nares 
įsijungti į šią organizaciją.

Susirinkime buvo aptarti ateities 
veikimo tikslai. Draugija yra užsi
brėžusi skatinti tarpusavio bendra
darbiavimą, puoselėti lietuvių meną,

TAUTOS FONDE
A.a. Teofilės Šumskienės atminimui 

vietoj gėlių ant jos kapo, reikšdami 
šeimai užuojautą aukojo Tautos fon 
dui: po $ 10 - V. Kondreckas, M. 
Petronis, V. Švirinas, K. Belkus, p. 
Zigmantas. Po $ 5 - P. Andriukaitis, S. 
Jankauskas, A. ir P. Pečiuliai.

CANBERRA

Canberroje per naująjį Tautos 
fondo įgaliotinį B. Minių O. A.M. gauta 
$ 50 auka iš V. Keraitienės, jos vyro 
K. K ėraičio atminimui.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū 
ųž nevystančias gėles.

Kviečiame ir apeliuojame į tautie 
čius, kurie nėra sudarę testamentų, 
tai atlikti nedelsiant, kad sunkiai 
uždirbtas turtas nenueitų vietinės 
valdžios, ar sovietų iždui. Nepamirš

organizuoti parodas, ruošti meno ir 
tautodailės demonstravimą, skaityti 
paskaitas meno temomis, įvairiomis 
progomis reprezentuoti lietuvių ir 
pabaitiečių meną ir kultūrą svetim
šalių tarpe.

Šiuo pastaruoju tikslu numatoma 
susirišti su kitais pabaltiečiaįs meni
ninkais.

Be to, norima šią organizaciją 
įregistruoti.

Sekantis LACA susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 26, pirmadienį, 7-tą valandą 
Bankstown lietuvių namuose. į jį 
kviečiami atsilankyti visi menininkai, 
tautodailininkai ir kiti menu susi
domėję žmonės.

Genovaitė Kazokienė

kime savo palikimuose prisiminti ir 
Tautos fondo. Veikia ir Lietuvos 
laisvės iždas, tai speciali sąskaita į 
kurią yra dedami palikimai. Šioje 
sąskaitoje pinigai yra užšaldomi ir tik 
procentai naudojami dabartinei Lie
tuvos laisvės kovai. Kapitalas bus 
perduotas atsikūrusiai laisvai ir nepri
klausomai Lietuvai. Jūsų paįikta auka 
bus įamžinta Lietuvos istorijoje.

Tautos fondo atstovybė Austra
lijoje, Sydney

Aukos Australijos

Li e tuvi tą fondui

V.B. Barkai - $ 50. Dudaičiai, Deikai, 
Migevičiai (vietoj gėlių, mirus A. 
Žvinakienei) - $ 30. A. Savickienė - $ 
10.

ZX. A. fcl MI LI J A
JP K I LIPAI TĖ -- IMII K LI E N E

Liepos 27 mirė Emilija Prilipaitė - Mikiienė. Ji buvo gimusi 1896 m. 
Lietuvoje, ištekėjo būdama labai jauna už Emiiijono Afanasjevo, rusų 
karininko. Prieš revoliucija abu išvyko į Rusiją. Šiaip bei taip liko gyvi 
revoliucijos metu ir 1918 m. grįžo į Lietuvą. Jie susilaukė penkių vaikų.

Antrą kartą Emilija ištekėjo už inžinieriaus Juozo Miklaševičiaus 
(vėliau pavardė buvo sutrumpinta į Mikią).

Emilija ir Juozas, su keturiais Emilijos vaikais, gyveno įvairiuose 
miestuose • ilgiausiai Panevėžyje, kuriame vaikai mokėsi valstybinėje 
gimnazijoje.

Emilijos Miklienės gyvenimo kelias, pasitraukus iš Lietuvos, buvo toks 
pat kaip ir visų. Pagyvenę Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, atvyko į 
Australiją ir gerai įsikūrė.

1973 m. mirė Emilijos vyras Juozas, buvęs savanoris - kūrėjas, Vyties 
ordino kavaiierius (buvo gimęs 1899 m. Lietuvoje). Juozo Miklo broliai 
ir sūnėnai gyvena Amerikoje.

Emilijos Miklienės pageidavimu, rugpjūčio 1 buvo palaidota šalia 
wro. Rookwood kapinėse, liuteronų skyriuje.

Lai Visagalis maloningai globoja Emiliją per amžių amžius.

Agnė Lukšytė
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