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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS SYDNEY
Tautos šventė Sydnejuje atšvęsta 

rugsėjo 8 d. Ji pradėta pamaldomis šv. 
Joachimo bažnyčioje, Lidcombe, kuri 
prisirinko artipilnė šventę mininčių 
tautiečių. Organizacijos - skautai, 
ateitininkai, ramovėnai, šauliai, Spor
to klubas "Kovas" - dalyvavo su savo 
vėliavomis. Prie tautinės vėliavos 
stovėjo A LB Sydnejaus Apylinkės 
valdybos nariai. Mišias laikė prei. 
Petras Butkus. Pamaldų metu giedojo 
"Dainos" choras, vad. Broniaus Kive- 
rio. I pačias pamaldas buvo aktyviai 
įsijungęs jaunimas, atlikęs skaitymus, 
tikinčiųjų maldas ir atnešęs aukas. 
Pamaldos užbaigtos Tautos nimnu.

Minėjimo oficialioji ir meninės dalys 
atliktos Lietuvių namuose, Banks- 

towne, 3 vai. popiet. Programos 
koordinatorė - Apylinkės valdybos 
narė dr. Rūta Kavaliauskaitė.

Minėjimą atidarė ALB Sydnejaus 
Apylinkės vaidybos pirmininkas Albi
nas Giniūnas. Dienai skirtą invokaciją 
atliko prei. P. Butkus. Dr. Ramutis 
Zatcarevičius

Meninę dalį atliko jaunieji, pa
deklamuodami eilėraščių: Raimondas 
Stašionis perdavė B. Brazdžionio eil. 
"Ąžuolas" ir Antanas Šatkauskas 
J.A. Jūragio "Istorijos baisas". Du
etas: p.p. 0. Storpirštienė ir E. 
Beikienė, akomponuojant Br. Kiveriui, 
padainavo dvi daineles: ’ Plaukia sau 
laivelis" ir "Kur bakūžė samanota...".

Arūnas Stašionis padeklamavo V.

Kazoko eil. "Manoji žemė", o Ričar
das Gervinąs - to paties autoriaus - 
"Mano tauta".

Meninę programą užbaigė "Dainos" 
moterų choras, vad. Birutės Alek
naitės, padainavęs "Tėviškėlę" (Br. 
Buariūno), "Dainelę apie tiltą" (B. 
Baisio) ir "Sapną pajūry" (B. Kiverio).

Programa užbaigta Tautos himnu. 
___________________________ B.2.
ME N O RAR O D A

Tautos šventės proga naujai 
susikūrusi Lietuvių dailininkų ir 
tautodailininkų draugija (L AC A) Lie
tuvių klube Bankstowne suruošė meno 
parodą. Šis spalvingas įvykis susilaukė 
didelio pasisekimo.

išstatyta virš 40 darbų, kurie 
nereprezentuoja srovės ar temos, 
tačiau efektingai pristato draugijon 
susibūrusius menininkus.

Labai ryškus, dominuojantis ir 
įspūdingas Leono Urbono aliejus 
"Kryžius", kuriuomi dailininkas kan
didatavo į 1965-tų metų Blake Prize. 
Jo spontaniškam stiliui charakteringi 
akriiiai "Šviesa" ir "Aistra". Reikia 
tikėtis, kad ši sėkminga paroda 
išprovokuos menininką naujam sužy
dėjimui.

Josonijos Paiaitienės akvarelė 
"Geltona - žalia - raudona", patraukė 
lankytojų dėmesį ypatingai lengvu ir 
efemerišku grakštumu.

J. Baukaus - Banks akrilius pažymi
nukelta į 2 psl.

NAUJA AUŠRA LIETUVOJE
(paskaita Tautos Šventės proga)

Vytautui Didžiajam ruošiama karu- - 
nacija buvo simbolis Lietuvos pripa
žinimo kaipo lygiateisės krikščio
niškos Europos tautų šeimos narės. Šis 
įvykis nebūtų įsteigęs Lietuvos 
valstybės - Lietuva kaip valstybė 
egzistavo jau seniai - karūnacija būtų 
buvusi išėjimas į viešumą, oficialus 
debiutas, tai nebuvo vien karūnos ant 
Vytauto galvos uždėjimas, bet apvai
nikavimas visų lietuvių tautos at- 
siekimų. Lietuviai tuomet iškeltom 
gaivom drąsiai į ateitį žiūrėjo. Jiems 
atrodė, kad tai atėjo naujų laikų 
aušra.

Bet po aušros užėjo naktis, ilga 
naktis, kai XVIII-to šimtmečio gale 
Lietuva neteko nepriklausomybės. 
Naują aušrą paskelbė tautos patri
archas Basanavičius, įkuriamas mūsų 
garsųjį laikraštį "Aušrą". Šimtą metų 
po Basanavičiaus randame naują 
pogrindžio laikraštį, neatsitiktinai 
pakrikštytą "Aušra"; lietuviai 
pranašai vėl pastebi brėkštančią 
aušrą.

Mūsų spaudoje, minėjimuose ir 
susirinkimuose dažnai verkšlenama, 
raudama. Tai dėl to, kad mes nykstam, 
tai jaunimas dingsta, tai mes išmirš
tam ir pan. Bet pažvelgęs į tuos pačius 
gyvenimo faktus vienas mato vienaip, 
o kitas kitaip. Nepaneigiant blogybių, 
man atrodo daug ir gėrybių galime 
rasti. Šia Tautos Šventės proga 
pabandykime pažiūrėti į savo tautą ir 
į tautinį gyvenimą iš pozityvaus taško. 
Daug rasime pagarindo optimizmui. 
Pamatysime, kad tie verkšlenimai yra 
bereikšmiai, kai nauja aušra jau 
brėkšta. Pamatysime kad tai tikrai 
aušra, o ne apgaulinga šiaurės 
pašvaitė. Po žiemos - pavasaris, po 
audros - giedra, po nakties - aušra.

Ar yra pagarindo šiam optimizmui? 
Kad mūsų viltys turi pagrindo, mes 
pamatysime pasvarstę sekančius 
punktus:

1. Lietuvių tautos atsiekimai praei
tyje liudija lietuvių gabumus esant 
nemažesnius už kitų, o dabarties 
atsiekimai parodo lietuvių atkaklumą, 
dvasios stiprumą, nepasidavimą ir 
veržimąsi į ateitį net ir labai 
nepalankiose sąlygose. Šis dvasinis 

nepalūžimas duoda vilčių ateičiai.
2. Per spaudą ir kitas susirišimo 

priemones šiais laikais gauname daug 
žinių apie Lietuvą ir lietuvius. Dar 
niekad taip dažnai lietuviški reikalai 
nebuvo minimi, kaip dabar. Nuotaika 
pasaulio politiniuose forumuose dar 
niekad nebuvo mums taip palanki, kaip 
dabar.

3. Pasaulio politiniai įvykiai kaikada 
labai staigiai pakrypsta visiškai nenu
matyta linkme. Gal būt dar niekad 
Rusija nebuvo tokioj vidinėj krizėj, 
kaip dabar. Nereikia didelės vaiz
duotės prileisti galimybei, kad ne per 
tolimoj ateity Rusijos vidinė san
tvarka pati sugrius. Lietuviai tokią 
progą tikrai mokės išnaudoti, atkur
dami savo valstybę.

Panagrinėkime šiuos punktus smul
kiau. Mes dažnai minime senosios 
Lietuvos atsiekimus: sena, turininga, 
graži kalba; galingiausia Europos 
valstybė XV-tame šimtmetyje, Euro
pos ramstis prieš mongolų veržimąsi, 
seniausias universitetas šiaurės - rytų 
Europoje, įspūdingasis Trečiasis Lie
tuvos Statutas ir 1.1, ir t.t. Čia aš 
norėčiau žvilgtelėti ne tiek į gilią 
praeitį, kiek į dabartį ir gal į ne taip 
tolimą praeitį. Štai pažvelkime į XIX- 
tą šimtmetį. Palyginant lietuvių 
išgyvenimus su išgyvenimais kaimynų 
latvių ir estų, mes matome kad 
lietuviai daug sunkiau turėjo. Kai anie 
palyginus ramiai gyveno, lietuviai 
pravedė net du kraujingus sukilimus 
prieš rusus. Po pirmojo - universitetas 
uždaromas, po antrojo - spauda 
uždraudžiama, atsiranda knygnešiai. 
Kad po tokių sunkių represijų ir 
praradę daug savo aukštuomenės 
lenkų dvasiai, lietuviai vistiek atkūrė 
savo kultūrą ir savo valstybę, mes 
turime tik didžiuotis.

Štai tik vienas, gal ne visiems 
žinomas, pavyzdys. Lietuvių kalbi
ninkų sukurtas naujas lietuvių kalbos 
rašymas buvo įgyvendintas labai 
sunkiose sąlygose, bet yra labai 
aukšto tobulumo. Prieš kelis metus 
pasaulio kalbininkų buvo paskelbtas 
naujas tarptautinis standartas, kaip 
perrašyti rusų šriftą į lotynų. Šis 
naujas standartas labai glaudžiai seka 

lietuvių rašymo metodą.
Suunkiose sąlygose atkurta nepri

klausoma Lietuva. Per trumpą nepri
klausomybės laikotarpi kiek buvo 
atsiekta! Ir štai tik vieną pavyzdį vėl 
paimkim: prisiminkime žemės refor
mą. Juk tai buvo reforma revoliucinės 
plotmės, pravesta be kraujo praliejimo 
ir labai, labai sėkmingai. Mažai yra 
valstybių, kurios sugebėjo ką nors 
panašaus padaryti, nors bandymų 
žemės reformą pravesti būta daug.

Yra kraštų, kurie bandė panašią 
reformą įvesti kraujingu būdu - be 
sėkmės. Yra kraštų, kurie naudojo 
legalius metodus - irgi be sėkmės. 
Pavyzdžiui, prieš keletą metų Peru 
įvedė reformų, kiek aš suprantu, labai 
panašią kaip kad ir Lietuvoj bet kai 
Lietuvoj ūkis žydėjo, Peru išėjo beveik 
į bankrotą.

Ir dabarties lietuviai, nors ir labai 
sunkiose sąlygose ir priespaudoje, bet 
vistiek sugeba daug ką atsiekti. Visi 
pripažįsta, kad ir dabar Pabaltyje yra 
aukščiausias gyvenimo lygis Sovietų 
Sąjungoj. Kad po tiek metų okupacijos 
taip yra, - nuostabu. Palyginant 
Lietuvą su kitomis Pabaltijo vals
tybėmis, mes galime didžiuotis, kad 
kažin kaip bet vistiek jie mokėjo 
sumažinti rusų skverbimąsi į Lietuvą. 
Rusų procentas Lietuvoj, nors mums 
ir perdidelis, vis tiek yra daug 
mažesnis negu Latvijoje ar Estijoje.

Rezistencija Lietuvoje yra propor
cingai didžiausia visoj Sov. Sąjungoje. 
Ar tas bus skaičiuojama disidentų 
skaičiumi, ar pogrindžio spaudos 
klestėjimu, ar bet kokiu kitu mastu, 
Lietuva yra "neramiausia" iš visų 
respublikų. Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika po tiek metų vis 
nenusiopinama. Visa tai parodo at
kaklų lietuvių dvasios nepasidavimą. 
Jokioj kitoj komunizmo užvaldytoj 
valstybėj nebuvo tokių atkaklių 
partizaninių kovų prieš okupantus, 
nebent dabarties Afganistane, kurį 
partizaniniam karui daug geresnės 
sąlygos. Lietuva už tą daug kentėjo, 
bet tos parodo, kad ir ateityje 
lietuviai atkakliai kovos dėl laisvės, 
jeigu tik sąlygos leis.

Taip pat ir vokiečių okupacijos 

metu mažai vokiečių okupuotų kraštų 
parodė tokį atsispirimą prieš oku
pantus kaip lietuviai. Mes per spaudą, 
ar ant ekrano dažnai girdime apie, 
daleiskime, prancūzų garbingą rezis
tenciją ir didvyriškumą. Bet iš 
tikrųjų, palyginus su lietuviais, jie, 
man atrodo, lieka kaip prisitaikęs ir 
gan nuolankus vokiečiams kraštas. Juk 
ir Prancūzijoj ir labai daug kur kitur 
vokiečiai įsteigė tautinius SS legi- 
jonus, o Lietuva yra beveik vienintelis 
kraštas kur jiems to padaryti nepasi
sekė, nors jie ir labai stengėsi.

Kad ir sunkiose sąlygose vis tik 
lietuviai kultūriniai klesti. Iš daugelio 
galimų pavyzdžių, paimkime šį: 
Sydnejaus universiteto bibliotekoje 
naujai gautos knygos būna kuriam 
laikui išstatomos parodai. Prieš keletą 
metų tarp jų pastebėjau knygą apie 
architektūrą Sov. Sąjungoj. Nors ir 
rusų kalba, kurios aš nemoku, bet vis 
tiek galėjau atpažinti vietų vardus, iš 
kur architektūriniai pavyzdžiai pa
imti. Pavyzdžių iš Lietuvos buvo 
žymiai, žymiai daugiau, negu kad 
tikėtumeis pagal lietuvių proporcinga 
skaičių. Taigi, pačių rusų netie
sioginiu pripažinimu, Lietuva atrodo 
architektūriniai pažangiausia. Taip 
pat mokslininkam iš Sov. Sąjungos 
lankantis Vakaruose, jų tarpe propor
ciniai didžiausias skaičius yra iš 
Pabaltijo.
šiais laikais vis dažniau ir dažniau 

Lietuva ir lietuviai minimi pasaulio 
susirišimo priemonėse. Tą patį ran
dame ir politiniuose forumuose. Nese
niai Europos parlamentas priėmė 
rezoliuciją reikalaujančią Pabaltijo 
kraštų laisvės. Kas prieš dešimt metų 
būtų galėjęs tikėti, kad toks įvykis 
galėtų įvykti? Iš Helsinkio sutarties 
išplaukiantys visokie susirinkimai irgi 
duoda daug progos Lietuvos bylą 
iškelti. Neseniai įvykęs Teismas 
Kopenhagoje ir Laisvės laivo plaukio
jimas irgi yra nemaži laimėjimai. Mes • 
pasigedome tų įvykių minėjimo 
australiškoje spaudoje, nors ant tele
vizijos buvo šis tas paminėta. Reikia 
neužmiršti, kad Australija nėra pa-

rmkeita į 4 psl.
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LIETUVOJE įstatymas ar apstatymas?
Nesiliauja Sadūnų

Iš Lietuvos gautomis žiniomis 
saugumas stengiasi konfiskuoti Sa- 
dūnų butą Vilniuje. Patikimi šaltiniai 
praneša, kad kooperatyvo pirmininkas 
P. Župsnys deda pastangas išmesti 
Nijolę Sadūnaitę iš kooperatyvo 
narių. Šis butas, nupirktas Sadūnų 
šeimos prieš 15 metų, yra užre
gistruotas Nijolės Sadūnaitės vardu. Ji 
su broliu ir jo šeima kartu ten gyveno 
iki 1982 m., kai ji pradėjo slapstytis, 
norėdama išvengti antro arešto už 
antisovietinę veiklą.

Sadūnaitė jau yra atsėdėjusi šeše
rius metus sovietų lagery už LKB 
Kronikos perrašinėjimą. Jos brolis 
Jonas Sadūnas 1982 m. buvo prievarta 
uždarytas psichiatrinėj ligoninėj ir 
vėliau nuteistas. Jis užbaigė pusantrų 
metų bausmę 1984 m.

š.m. birželio 6 Nijolė buvo raštu 
iškviesta dalyvauti įgaliotinių susirin
kime. Birželio 12 susirinkime, kuriame 
dalyvavo Marytė ir Jonas Sadūnai, 
pirmininkas paskelbė, kad Sadūnaitė 
išmetama dėl to, kad negyvena savo 
bute, o pastoviai gyvena kitame bute, 
(įstatymas skelbia, kad galima paša-

mas

linti iš kooperatyvo narių, jei pasto
viai gyvena kitame bute, o kad savo 
bute negyvena, nėra nustatyto termi
no). Kai Sadūnai paklausė, ar koope
ratyvas turi dokumentų, įrodančių, 
kur Sadūnaitė gyvena, kooperatyvas 
liepė jiems rašyti pareiškimą į 
kooperatyvą, nurodant, kad Nijolė pas 
juos negyvena ir neturi kito buto. 
Pirmininkas jau buvo surinkęs kai
mynų parašus, kad jie jos nematė 5 
metus.

Kai pirmininkas Župsnys paklausė, 
ar Sadūnai žino, jog Nijolės ieško 
milicija, jie atsakė, kad pas juos 
neieškojo. Posėdį atidėjo iki birželio 
24 su sąlyga, kad Jonas atsives Nijolę. 
Pirmininkas toliau siūlė sudaryti 
komisiją patikrinti, ar Nijolė būna 
namuose. Taip ir pradėjo pirmininkas 
su įvairiais žmonėmis ateiti į Sadūnų 
butą "tikrinti”, ar Nijolė namuose.

Kai j antrą kooperatyvo posėdį 
atėjo Jonas Sadūnas be Nijolės, jam 
leido tik paduoti pareiškimą, kad jo 
šeimą priimtų į kooperatyvą. Sadūną 
paprašė paaiškinti, kodėl Nijolė neat
vyko. Jis pasakė dėl to, kad viskas 

daroma neteisėtai, saugumo nuro
dymu. Taipogi ji nesitiki teisingo to 
klausimo išsprendimo, nes saugumui 
jokie įstatymai negalioja.

Sadūnas paaiškino, kad kreipėsi į 3 
juridines konsultacijas, kur juristai 
paaiškino, jog toks klausimas iškeltas 
neteisingai. Neturint dokumento ir 
įrodymo, kad kooperatyvo narys 
gyvena pastoviai kitame bute, paša
linti negalima. Juristai nurodė, kad 
vaikščioti į butą ir tikrinti neturi 
juridinės teisės, nes yra buto nelie
čiamumo įstatymas. Sadūnas aiškino, 
kad Nijolė kito buto neturi, bet kai 
gaus, tik tada išstos iš kooperatyvo 
narių.

Marytei Sadūnienei posėdžio metu 
neleido kalbėti. 0 kai ji pasakė, kad 
pirmininkas veikia saugumo organų 
nurodymu, ją norėjo išvaryti iš 
posėdžio. Sadūnui tada irgi neleido 
daugiau kalbėti ir jiems liepė išeiti. Po 
posėdžio sužinota, kad 11 iš 13 
žmonių balsavo Nijolę išmesti iš 
kooperatyvo narių. Du žmonės nebal
savo. Kai vienas iš tų dviejų 
susilaikusių įrodinėjo, kad taip daryti 
negalima, jis buvo grubiai nutildytas.

Iš Lietuvos praneša, kad koope

ratyvo įgaliotinių nutarimą turi tvir
tinti vykdomasis komitetas, bet aplin
kybės rodo, kad jau viskas ten 
suderinta. Vienas iš kooperatyvo 
narių nori Sadūnų buto. Pirmininkas iš 
viso abejoja, ar patvirtins Sadūnus 
priimti į kooperatyvo narius, nors 
juristai sako, kad pagal įstatymą 
Sadūnams turi būti suteikta pirme
nybė įstoti. Be kita ko, juristai 
teigia, jog jiems negali ušdrausti 
įstoti, ypač jei jie neturi nuobaudų. 
Sadūnai jų neturi.

Einamųjų įvykių išvados aiškios. 
Nijolei ruošia kriminalinę bylą. Kai ją 
išmes iš buto, tada kaip niekur 
negyvenančią ir, paged saugumo 
įrodymus, kaip niekur nedirbančią, 
nuteis už valkatavimą kartu su 
antisovietiniais priedais. Jei Sadūnus 
išmes iš buto, jiems bus atkeršyta už 
solidarumą Nijolei. Tikriausia Sa
dūnams neleis apsigyventi Vilniuje, 
nes ten juos pasiekia turistai. Pagal 
dabartinius įstatymus, Sovietų Sąjun
gos piliečiams nedera susitikinėti su 
užsieniečiais.
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EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
Kaip rašo Europos lietuvis, 

trisdešimt dveji metai išeivijoje yra 
tikrai didelis skaičius ir kelrodis į 
senatvę. Tik ne Studijų savaitei.

Šiemet suvažiavo daugiau jau
nimo, negu bet kada - 175 iš 
Amerikos (55), Australijos, D. 
Britanijos, Vokietijos, Austrijos, 
Šveicarijos, Olandijos, Švedijos, 
Argentinos. Kanados, net ir iš 
Lietuvos. Moderatoriaus Vinco Bar
tusevičiaus žodžiais, šią savaitę 
Italijoje mes turėtume vadinti ne 
Europos, bet Pasaulio Lietuvių 
studijų savaite.

Paskaitas skaitė: prof. dr. Vytau
tas S. Vardys iš JAV tema "Pabaltijo 

valstybės Sovietų Sąjungoje"; dr. S. 
Sereika iš Vokietijos tema... kaip 
vyresnio amžiaus žmonėms greičiau 
užmigti; Vatikano radijo lietuviško 
skyriaus vedėjas kun. dr. V. Kaz
lauskas kalbėjo apie Vatikano išlais
vinimo teologiją. Saulius Kubilius, 
taip pat iš Vatikano radijo, parodė 3 
video filmas: apie šv. Tėvą atnašau
jantį mišias Šv. Petro bazilikoje kovo 
4 d. šv. Kazimiero mirties minėjimo 
proga; apie šv. Tėvą pirmą kartą 
istorijoje aukojantį privačias mišias 
lietuvių kalba Castel Gondolfo 
koplyčioje šv. Kazimiero mirties 
minėjimo pabaigai ir apie tos pačios 
dienos apeigas Vilniuje - didžiulę 

procesiją aplink katedrą dalyvaujant 
daugeliui vyskupų ir maldininkų, 
grojant orkestrui ir giedant chorui. 
Procesijoje dalyvavo ir vysk. Stepo
navičius . Vinco Natkevičiaus pa
skaitos tema - "Jonas Grinius litera
tūros kritikas ir dramaturgas".

Poetė Eglė Juodvalkė pravedė 
"Tėvynės valandėlę", kurioje daly
vavo mimas Z. Kūdra iš Paryžiaus, 
poetas K. Bradūnas, rašytojas C. 
Grincevičius ir S. Kubilius. Londo- 
niškė skulptorė E. Gaputytė lauke 
padarė uždegtų žvakučių kompo
ziciją "Karo aukoms". Studijų 
savaitės metu vyko dailės paroda.

Be paskaitininkų pasisakė Ingrida

EUROPOS
UETUVISKŲIŲii —■
STUDUtį SAVAITĖ

Bublienė, dr. T. Remeikis, jaunimas 
tik ką grįžęs iš Laisvės ir Taikos 
kelionės.

Ypatingai gerai savo pareigas 
atliko rengėjai, ypač kun. Tąsius 
Ereminas, moderatoriais buvo Vin
cas Bartusevičius, dr. Kęstutis 
Girnius, Kęstutis Ivinskis, meninės 
programos vedėja Eglė Juodvalkė.
Kitąmet Studijų savaitė vyks 

Austrijoje liepos 26 d. - rugpjūčio 3 
d., o 1987 m. Didžiojoje Britanijoje.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDO SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 22 d. 2 vai. p.p. Melbourne 
Lietuvių namuose, 50 Errol st. Nth. 
Melbourne, įvyksta metinis Fondo 
narių susirinkimas. Susirinkime A.L. 
Fondo vaidybos ataskaitiniai prane
šimai, vaidybos rinkimai (reikia iš
rinkti du v-bos narius) ir kitokie 
Fondą liečią reikalai. Fondo nariams 
jau yra pasiųsta susirinkimo darbot
varkė, 1984-85 m. apyskaita ir 
įgaliojimo forma. Nariai negalį susi
rinkime dalyvauti, prašomi įgalioti 
kitą Fondo narį sau atstovauti. Kartu 

su įgaliojimais nariai gali atsiųsti savo 
pasūiymus bei pageidavimus. Siųsti 
Fondo sekretoriui P.O. Box 11. Nth 
Melbourne, Vic. 3051. Susirinkime 
kviečiami dalyvauti ir svečiai.

PASIKEITIMAI ADELAIDĖS A.L. 
FONDO ATSTOVYBĖJE

l
Ilgametis A.L. Fondo talkininkas 

Bronius Straukas nuo š.m. liepos mėn. 
pasitraukė iš eitų pareigų. Fondo 
įgaliotinis Augis Zamoiskis p. Strauko 
vieton pakvietė jaunosios kartos 
atstovę Daną Baltutytę. Dabar A.L. 
Fondo atstovybę Adelaidėje sudaro: 

įgaliotinis A. Zamoiskis ir talkininkai 
- A. Kubilius ir D. Baltutytė.

Šia proga Fondo vaidyba reiškia 
gilią padėką p. B. Straukui už 
nuoširdų ir labai pozityvų talkinin
kavimą A.L. Fondui. Fondo vaidyba 
tiki, kad ir ateityje p. Straukas ras 
laiko parašyti apie mūsų Fondą tiek 
mūsiškėje, tiek ir kitų kraštų lietu
viškoje spaudoje.

Jaunajai Fondo talkininkei Danutei 
linkime geriausios sėkmės.

J. MEILIŪNAS
A.L. FONDO sekretorius

ilgų metų draugystei nutrūkus,

EULGIUI MALIŠAUSKUI

iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučia sūnų Algį, dukrą Nijolę bei jų šeimas

STASYS STIRBINSKAS 
GEDAS ANTANĖLIS

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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A.a. DALIUS BRAZDŽIONIS, po
eto Bernardo ir Aldonos Brazdžioniu 
sūnus, staiga mirė liepos 29 d. Los 
Angeles mieste, nesulaukęs 50 metų 
amžiaus.

Mirė

E>. Tarabildienė

Iš Lietuvos gautomis žiniomis, š.m. 
rugsėjo 8 d. Vilniuje mirė žinoma 
dailininkė Domicėlė Tarabildienė, 73 
m • amžiaus.

tautos švente
S Y D N EJ UJE

atkelta i S 1 p si.

gražiai pagauta laiko tėkmės nuo
taika.

Likos Kraucevičiūtės - Gruzdeff 
aliejus "Perisher slėnys" - geras 
pavyzdys menininkės tapybinės tech
nikos subrendimo. Daugiausiai susido
mėjimo, tačiau, susilaukė jos "Muzi
kantai" ir "Trakų pilis".

Geriausi Jono Abromo darbai išsi
skyrė ryškiai realistinėm temom.

Parodą aplankė gausi, meno darbais 
nuoširdžiai susidomėjusi publika. Ne
mažai darbų buvo parduota. Parodą 
suorganizavo Genovaitė Kazokienė.

JOAKIMAS VĖJAS
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IŠ REDAKCIJOS PAŠTO .

LIETUVIS SUTIKO LIETUVĮ
35-me "Mūsų pa

stogės" numeryje skaitėme Ant. L-čio 
pasakojimą apie lietuvius, kuriuos jam 
teko sutikti Maniloje. Tikriausiai ne 
vienam iš mūsų keliaujant pačioje 
netikėčiausioje vietoje pasitaiko su
tikti lietuvių. Gal būt ne visi esame 
linkę plačiai rašyti apie savo keliones 
bet būtų įdomu, jei parašytume apie 
netikėtus susitikimus su lietuviais. 
Kaip išsireiškė vienas jaunas keliau
ninkas, būdamas lietuviu nė vienoje 
šalyje nesijauti be savųjų. 0 kiek šiltų 
broliškumo jausmų, sukelia tokie 
susitikimai...

Štai sydnejiškis rašytojas Vytautas 
Janavičius pasakojo, kad šiemet 
keliaudamas aplink pasaulį atsidūrė 
Amerikoje^, kur jis nelabai jaukiai 

jaučiasi. New Yorke jis paskambino į 
aerodromą, norėdamas užsisakyti bi
lietą į Čikagą. Pasakęs pavardę, kaip 
yra pratęs, pasiruošė ją ilgai "spe- 
linti". Tačiau jo dideliam nustebimui 
"spelinti" neteko. Kiek ilgiau negu 
paprastai patylėjusi aerodromo tar
nautoja atsikosėjo ir prabilo gryna 
lietuvių kalba: "Ponas Janavičiau, ar 
jūs mokate lietuviškai?" Ir po to 
prasidėjo "kaip", "iš kur” ir pan. 
Janavičiui buvo Amerikoje daug 
šilčiau negu paprastai.

Tos pačios kelionės metu, važinė
damas auatomobiliu po Prancūziją, 
vienoje kaimo vietovėje jis pamatė 
užrašą "Pasaka". Manydamas, kad 
užeiga priklauso kokiam tautiečiui, jis 
sustojo, užėjo ir pradėjo dairytis 

cepelinų ar koldūnų. Bet nieko net 
panašaus ten nebuvo. Tada neiškentęs 
p. Vytautas užklausė savininko, kame 
reikalas. 0 reikalas buvo tame, kad 
"pasaka" šiuo atveju buvo baskiškas 
žodis, nusakantis kažkokią fazę 
populiariame žaidime "Jai-alai". Še 
tau, kad nori... Gaila, kad p. Vytautas 
ne nufotografavo tos vietos. Užtat 
Čikagoje jis nufotografavo Vytauto 
Košubos bareljefą " Lietuvaitė". Ją ir 
matome kairėje.

Iš mielų skaitytojų laukiame jų 
trumpų pasakojimų (ir nuotraukų!) 
apie panašius nuotykius!.

R. J.

AR GIRDĖJAI?

Z> ar yki mės
poli t i kEiis!

Vis nusiskundžiame, kad krašto ir 
tarptautinėje politikoje turime per 
mažai įtakos, per maželi kontaktų 
vyriausybėje ir t.t. Kodėl neįsijun-' 
giame į australų politinį gyvenimą? 
Kodėl nestojame į australų politines 
peirtijas ir per jas nebandome atsiekti 
užsibrėžtų tikslų? Mūsų jaunimas, 
gimęs ir užaugęs Australijoje, ir gerai 
kalbąs angliškai, turėtų ypatingai būti 
skatinamas jungtis į šio krašto politinį 
gyvenimą, bet drauge, turime jam 
padėti išlaikyti lietuviškumą ir meilę 
tėvų žemei.

Jūsų Isolda I. Davis

Pagal voki me

Mes visi čia atvykome įvairiais 
laikais, vieni anksčiau kiti vėliau. Visi 
turėjome sunkumų įsikurti naujame 
krašte. Tie, kurie norėjo ir turėjo 
galimybę Lietuvoje prisitaikyti prie 
esamos tvarkos, galėjo turėti žymiai 
geresnes sąlygas nei įsikūrimas nau
jame krašte.

Tikriausiai niekas neišvyko iš Lie
tuvos ieškodamas geresnių ir leng
vesnių gyvenimo sąlygų, nes tam 
neturėjo jokių užtikrinimų.

Bet jei asmuo, gavęs leidimą išvykti 
iš Lietuvos tik trumpam laikui, 
atsisako grįžti į Lietuvą, be abejo, 
rusai jaučiasi apgauti.

Šiuo metu tarp mūsų yra keletas 
tokių asmenų kurie sugebėjo išvengti 
savo įsipareigojimų grįžti nustatytu 
laiku. Prasidėjo kaltinimai tokiam 
asmeniui, kad jis negrįžo, ir jis tei
siamas, nors dar nepadarė jokio 
nusikaltimo.

Kažkaip man kyla įtarimas, kad 
tokia propaganda yra rusų inspiruota 
keršyti nepaklusniam piliečiui dėl jo 
negrįžimo.

Būkime atsargūs su kaltinimais ir 
teismais, kol nežinome tos propa
gandos tikrų užkulisių.

V. SAUDARGAS

Šaunusis "Sūkurio" dešimtmečio 
koncertas ne visai šauniai pasibaigė 
"Sutartinės" dainininkei IRENAI 
DUDAITIENEI - po koncerto lip
dama nuo scenos ji nesėkmingai 
pastatė koją ir susižeidė čiurnos 
kaulelį. Kurį laiką pašlubavusi p. 
Irena greitai taisosi. Linkime jai kuo 
greičiau visai pasveikti.

Energingasis "Atžalos" teatro 
administratorius JUOZAS
MAKSVYTIS netikėtai atsidūrė St. 
Vincents ligoninėje kaip pacijentas 
(sveikas būdamas jis ten dirba). Sveik, 
Juozai, greičiau. Be tavęs kažkas ne 
taip...

BUVUSIEMS IR BŪSIMIEMS ŠAULIAMS
Turime vieną Lietuvoje išaugusią, 

tremtyje atgaivintą, organizaciją, 
siekiančią Lietuvai laisvės. Tai Šaulių 
Sąjunga tremtyje. Šitai organizacijai 
turėtų priklausyti nepriklausomos 
Lietuvos šauliai ir visi sąmoningi 
lietuviai', ypač jaunimas nuo 15 metų 
amžiaus. Broli, Sese, Tavo tautinė 
sąmonė pabus, kai visi susijungsime po 
tautine vėliava į didesnį būrį - 
atgaivinsime savo lietuvišką dvasią, 
išvystysime .stiprią šaulišką veiklą. 
Veikla gali būti labai įvairi ir šakota. 
Juk ir tėvynėje gyvenant reikėdavo 
dvasinio atsigaivinimo. Juo labiau 
svetur. Kartą duota priesaika riša visą 
gyvenimą. Kas kartą prisiekė prieš 
šaulišką vėliavą, liks šauliu visą 
gyvenimą. Kartais žmogus nori pa
bėgti nuo savo pareigų ir nuo savęs 
paties, bet ilgainiui supranta, kad tai••••••••••••••a •••••••«•••••••••••••••••••
TIK DVI SAVAITĖS IKI SPAUDOS BALIAUS!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e
Vienas iš pagarindinių parengimų 

Sydnejaus lietuvių kolonijoje yra 
metinis

SPAUDOS BALIUS
Pagrindinis baliaus tikslas - paremti 

bendruomenės spaudą, kuri yra išim
tinoje padėtyje - mes ją patys turime 
leisti ir išlaikyti. Vienok per paskuti
niuosius dvejus metus balius nebedavė 
pelno. Nelabai tikimės ir šiemet. 
Gyvendami šiame krašte finansiniai 
sustiprėję, pamėgome baliaus metu 
gardžiai ir sočiai pasivaišinti, prie 
geros muzikos, puošniose salėse 
nuotaingai prisimindami jaunas dienas 
sukti tango ir valsus. Tuščias spaudos 
kasas pripildome ruošdami plataus 
masto loteriją, laimikiais leisdami 
auksą ir sidabrą. 

tik savęs apgaudinėjimas. Tad dar 
kartą pagalvokime, kuriuo keliu 
pasuksime? Praradę savo valstybę, 
galima išlikti tautiniai tvirti tik 
priklausydami patriotinėms organi
zacijoms, nes kitaip išnyksime kaip 
pavasarį sniegas. Priklausydami Šau
lių sąjungai, tapsime veiksmingais 
savo tautos nariais, gyvensime bend
rais prisiminimais, būsime pasiruošę 
ištiesti vienas kitam brolišką pagalbos 
ranką. Juk nebereikalo (pagal Šaulių 
sąjungos statutą) broliais sesėmis 
vadinamės. Šaulių daliniai, pagausėję 
narių skaičiumi, gali išvystyti daug 
naudingesnę, bei įdomesnę veiklą. 
Moterys, ypač kur ji^ daugiau yra, 
duoda organizacijai visai kitą toną. 
Jaunimas praturtina mus naujom 
idėjom ir priduoda vilties ateičiai.

Šaulių sąjungos tikslai apibūdinami

Antrasis baliaus tikslas - spaudos 
mylėtojų ir rėmėjų pabendravimas. į 
šių metų balių pažadėjo atvykti 
svečių ir iš tolimųjų Australijos lie
tuvių kolonijų. Pirmą kartą dalyvaus 
Australijos karo laivyno karininkas 
lietuvis R. Diciūnas. Pakviesti visi 
buvę "Mūsų Pastogės" redaktoriai. 
Tikimės gauti palankų atsakymą 
pasiųstam pakvietimui iš Australijos 
Krašto valdybos pirmininko V. Neve- 
rausko su ponia.

Programoje pasirodys visų mėgiama 
dainininkė GRAŽINA ZIGAITYTĖ - 
HURBA. "LINKSMIEJI BROLIAI" 
savo taikliais kupletais mūsų veiklos 
nuotykių, pasitaikiusių suklupimų, 
susikryžiavimų iškeltomis patabomis 
suteiks gardaus juoko, sudarys gerą 

statute yra bendri visiems šauliams. 
Šauliai yra lietuviai patriotai, kurie 
gina savo tautos gerą vardą Ir 
interesus ir tobulina savo asmenybes. 
Sąjungos statutas turėtų būti žinomas 
ne vien šauliams, bet ir visiems 
lietuviams. Ši lietuvių organizacija 
tvarkosi demokratiniais pagarindais. 
Kiekvieno organizacijos nario pasiū
lytos idėjos būna svarstomos, jei 
organizacijai ar atskiram jos vienetui 
naudingos - priimamos.

Kiekvienas šaulys-ė, turi save 
tobulinti, kad pajėgtų patraukti visus, 
kurie šaulių organizacijai dar nepri
klauso. Tenelieka nei vieno neorga
nizuoto lietuvio! Tik vienybėje - 
mūsų galybė!

S. PAČĖSA

baliaus nuotaiką, o kartu padilgins 
mūsų "apdulkėjusias" sąžines.

Baliaus metu įvyks loterijos bilie
tų traukimas. Laimėjusieji ten pat 
galės atsiimti auksą ir sidabrą.

Prašome bilietus ir stalus užsisakyti 
kiek galima anksčiau, nes šeimininkei 
reikia iš anksto pranešti svečių 
skaičių. Užsakymus priima Baliaus 
rengimo komiteto nariai: A. Ado
mėnas 865431, V. Augustinavičius 
884272, J. Mickienė 7094846 ir B. 
Žalys 703101.

Taip pat užsakymus priima ir 
bilietus platina Lietuvių namų tar
nautojai darbo valandomis.

••••••••••••

Sydnejiškė " Atžalos" teatro artistė 
EGLĖ ŽIŽYTĖ ir jos vyras JOHN 
GARRICK susilaukė pirmagimio sū
naus vardu Matas Francis. Sveiki
name!

Pajautos ir Juhani PULLINEN 
vyriausias sūnus RAIMONDAS, 23 m. 
amžiaus, neseniai sukūrė šeimą. 
Raimondas, kaip ir visi vyresnieji ir 
jaunesnieji Pullinen buvo aktyvus 
skautas, "Sūkurio" šokėjas. Daug 
laimės!

ATITAISYMAS

p. L. Z., kurios laiškas buvo 
atspausdintas "M.P." Nr. 34, nesu
tinka su jo perradagavimu. Atsi
prašau, mieląją p. L.Z. ir nesusi
pratimui išlyginti žemiau dedu jos 
laišką kaip buvo parašytas.

REDAKTORĖ
"SŪKURIUI" 10 metų

"Sūkurio" dešimtmečio koncertas 
įvyko rugpjūčio 11 d. Sydnejaus 
Lietuvių klube 4 vai. po pietų.

Malonu buvo matyti tokį gražų būrį 
jaunimo, atliekant puikiai paruoštą 
tautinių šokių koncertinę programą.

Per tą 10 metų "Sūkurys" šoko 
įvairiuose mūsų parengimuose, minė
jimuose, Lietuvių dienose ir t.t.1

Nežinia ar daug kas iš mūsų 
pagalvojo, kiek pasišventimo, kant
rybės ir darbo yra įdėjusi "Sūkurio" 
vadovė ponia Marina Cox per tą 10 
metų į "Sūkurio" židinį.

Mano nuomone ateityje, tokia 
ypatinga proga ar ne geriau ir gražiau 
būtų buvę įteikti bendruomenės vardu 
kokią nors tautinę - lietuviškais 
motyvais dovanelę, kuri butų ilgam 
prisiminimui, negu kelias greit nuvys
tančius gėlytes?

L.Z.
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PERTH

ZINUTĖS

SVEIKINAME :
"ŽINUTĖMS” - 10 metų!

1975 metelis, pasirodė pirmas "Ži
nučių” numeris. Daug kas sutiko jas 
pesimistiškai, nes prieš tai jau būta 
bandymų tokį informacinį biuletenį 
leisti be didesnio pasisekimo.

Kadangi redakcija ir administracija 
yra tose pačiose rankose, todėl iš 
redaktoriaus reikalaujama ne tik 
biuletenį paruošti bei atspausdinti bet 
ir išplatinti.

Iš 121 išėjusių "Žinučių" susidarė 
geras pluoštas istorinės medžiagos 
lietuvio - tremtinio gyvenime 1975 - 
1985 metų laikotarpiu. Atrodo, 10 
metų nedidelis iaiko tarpas, bet jame 
rasime nemažai prošvaisčių davusių 
mūsų bendruomenei dvasinio paki
limo, k.a.: Lietuvių Namų įsigyjimas. 
Sporto Klubo "Tauras” su trimis 
krepšinio komandomis įsteigimas, su
stiprėjusi "Šatrija”, išleidimas anglų 
kalba jaunimo biuletenio "Kas Nau
jo?", Lietuvių radijo valandėlės 
įsteigimas. Lietuvių kalbos kursai 

jaunimui. Moterų Draugija, mišrus 
choras, jaunimo perimta vienai 2-jų 
metų kadencijai B-nės v-bos skyriaus 
vadovavimas... Tai vis pragiedruliai, 
kuriais bendruomenė didžiavosi ir kėlė 
viltį ateičiai.
‘ "Kiek ilgai 'Žinutės' gyvens pri
klausys nuo mūsų pačių”, - taip buvo 
rašyta "Žinučių" pirmame numeryje. 
Tie žodžiai tinka ir šiandien. Tuo 
tarpu, manau, neklystu reikšdamas 
visų skaitytojų vardu jų redaktoriui p. 
Juliui Čyžui padėką už jo atliekamą 
didelį darbą. Tenka tik palinkėti jam 
ištvarmės "sekančiam dešimtmečiui".

VIKTORAS SKROLYS

DAR APIE "ŽINUTES"

Nuo pat pirmo iki 81-mojo numerio 
""Žinutes" redagavo p. V. Skroiys. 
Vėliau, ne visai tikėtai. "Žinučių" 

redagavimas, o dar vėliau - ir 
administravimas teko dabartiniam 
redaktoriui.

" Ž inutės" prenumeratos neturi, bet 
išsilaiko skaitytojų aukomis. Dabar
tiniu metu spausdinama apie 90 
egzempliorių. Dauguma "Žinučių" 
išdalinama asmeniškai arba per drau
gus bei pažįstamus, bet gana daug 
siunčiama ir paštu. Šiuo metu "pašto 
sąraše" yra 37 adresai, 5 egzemp
lioriai siunčiami į kitas valstijas, 
vienas - į Afriką, 4 - į Vak. 
Australijos provincijos miestus, o 
Ūkusieji - į Perthą ir priemiesčius.

Per 10 metų skaitytojai "Žinučių" 
leidimui paaukojo $ 3302.30. Per 
paskutinius 2 metus ir 5 mėnesius 
"Žinučių" leidimas kainavo $ 423.83.

"Žinučių" nebūtų galima išleisti be 
pagalbininkų. "Žinučių" teksto origi
nalas paruošiamas ant specialaus 
popierio - "stencil", bet ant to 
popierio negalima paruošti "Žinučių" 

antgalvio; todėl "Žinutėms" padau
ginti popierius turi būti paruoštas iš 
anksto - atspausdinti antgalviai. 
Popierių jau daug metų paruošia p. E. 
Stankevičius. Spausdinant "Žinutes" 
rotatorium yra būtinai reikalingi 2 
asmenys. Jau du su puse metų 
"Žinutes" padeda atspausdinti p. B. 
Butkys,

PROTESTAS

Iš okupuotos Estijos nori atvykti 
"unijų" atstovai. Visi žinome kokios 
"unijos" yra Sovietų Sąjungoje ir jos 
okupuotuose kraštuose.

Rugpjūčio 15 d. Pertho estų 
komitetas suorganizavo protestą su 
plakatais prie Trades and Labour 
Council, Beaufort st., Perth. Dalyvavo 
apie 20 žmonių, tarp jų keletas 
lietuvių.

MELBOURNE
VIRŠŪNIŲ PASITARIMAS

Š.m. rugpiūčio 31 - rugsėjo 1 d.d. 
Melbourne vyko lietuvių bendruo
menės vadovų konferencija.

Konferencija neturėjo vienos ko
kios nors temos svarstymui, tad 
pranešėjai kalbėjo kiekvienas apie 
savo srities reikalus. Pirmąją dieną 
A LB Krašto vaidybos pranešimai 
skaityti ir diskutuoti pirmoje dienos 
pusėje. Po pietų - Spaudos sąjungos 
pranešimas ir "Mūsų pastogės" redak
torės pasiskymas susiiaukė, gal būt, 
didžiausių diskusijų. Vėliau lietu
viškais rūpesčiais ir džiaugsmais 
pasidalino Adelaidės, Geelongo, La
trobe Valey, Melbourne. Pertho, Sale

ir Sydnejaus atstovai. Kalbos ir 
diskusijos truko iki 5 vai. popiet. 
Vakare - konferencijos dalyviai 
atsilankė Melbourno Lietuvių namų 
vakaronėje. skirtoje "Svajonių" 
plokštelės pristatymui.

Antrą konferencijos dieną - sekma
dienį - aptarti jaunimo reikalai, 
apskritai ir pasiruošimas VI-jam PLJ 
Kongresui konkrečiai. Vidurdieny visi 
dalyvavo pamaldose Šv. Jono bažny
čioje, East Melbourne.

Platesnis konferencijos aprašymas, 
dėl pašto kaltės užtrukęs pakely, bus 
spausdinamas vėliau.

” Svajonės”

— plokštelės

prist aty m as

Rugpjūčio 31 d. Melbourno Lietuvių 
namuose įvyko nuotaikingas vakaras - 
pristatyta populiariųjų "Svajonių" 
plokštelė. G. Kymanto nuotraukoje 
matome vakaro "kaltininkus" iš kai
rės: Zita Prašmutaitė (fortepionas), 
Arūnas Bruožis (gitara), Birutė Ky- 
mantienė (dainininkė), Eugenijus Bal
tutis (mušamieji instrumentai) ir 
Virginija Bruožytė (dainininkė).

CANBERRA
nauja lietuviška filmą

Ne,tai ne ta pati filmą, kurią 
matėme per SBS televiziją! Tai nauja! 
Jos istorija tokia.

Prieš Lietuvių Dienas Canberroje 
buvo planuota parengti leidinį, kuris 
apibudintų programą, kas ją išpildys ir 
1.1. Bet nepasisekė, nes nesurinkome 
užtenkamai medžiagos. Po to norėta 
išleisti prisiminimui albumą apie Lie-

NAUJA AUŠRA LIETUVOJE
atkelta iš 1 psĮ. 

šaulio centras ir Australijos spauda 
yra dažnai labai parapijinė. Žinių 
stoka Australijoj nereiškia jų stoką 
plačiame pasaulyje. 0 Lietuvos rei
kalų citavimas pasaulio spaudoj dabar 
yra ypač dažnas. Mūsų pačių lietuvių 
spauda dažnai cituoja iš pasaulyje 
pasirodančių žinias apie mus. Jų 
dabar yra labai daug.

Prie lietuvių bylos pagarsinimo yra 
daug prisidėjęs dabartinis popiežius. 
Ar buvo galima, sakykime, prieš 
dešimt metų tikėtis, kad ištisos Mišios 
lietuvių kaiba, atnašaujamos pačio 
popiežiaus, bus transliuojamos per 
radiją tiesiai į Lietuvą? Taip pat 
reikia paminėti daug kart lietuviškus 
reikalus iškeliantį Keston koledžą ir 
jos vadovą kun. Bourdaux.

Dažnai Lietuva minima ir netiesio- 
gimai. Žymaus amerikiečio autoriaus 
"Mūsų pastogė" Nr. 37 1985.9.16 psi

tuvių Dienas. Deja, šiam projektui, 
atrodo, pritrūko jėgų....

Po švenčių, kiek atsigavus vėl 
pradėjome svarstyti, kaip praėjusias 
Lietuvių Dienas paminėti. Apsi
žiūrėję, kad turime daug video filmų 
iš kultūrinių pasirodymų, nutarėme iš 
jų sustatyti vieną išsamią filmą, 
duodant ištraukas iš daugumos įvykių.

Michener knygoje "LenKija Lietuvos 
vardas dažnai užtinkamas iš labai 
pozityvaus taško. Michener yra popu
liarus autorius ir jo knygos labai 
plačiai skaitomos. Toks ryškus Lie
tuvos citavimas yra mums labai į 
naudą. Lietuvoje gimęs Miiosz prieš 
keletą metų laimėjo Nobelio litera
tūros premiją ir ta proga jo lietuviška 
kilmė buvo plačiai minima. Nedaug 
kas žino, kad tais pačiais metais 
chemijos Nobelio laureatas irgi buvo 
Lietuvoj gimęs. Galima ir daug 
daugiau tokių pavyzdžių suteikti.

Taigi, kai pažiūrime į lietuvių 
atsiekimus ir į pasaulio susidomėjimą 
lietuviškais reikalais, matome daug 
viltį žadinančių ženklų. Mes galbūt 
per dažnai žiūrime per siaurai. Kaip 
Australija nėra pasaulio centras, taip 
ir Australijos lietuviai nėra viso 
pasaulio lietuviškumo centras. Bandy- 
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Darbas jau baigtas. Pirmą kartą 
Australijos Lietuvių gyvenime turime 
filmą apie Lietuvių Dienas, kuri 
tęsiasi virš pusantros valandos ir 
parodo bemaž visus kultūrinius paren
gimus. Sporto šventės atidarymo 
iškilmės ir skautų stovykla irgi 
parodomos.

Sunkų ko-ordinavimo darbą ren
giant šią filmą atliko Jūras Kovalskis. 
Jam padėjo Vida ir Geoff Howe, o prie 

kime plačiau į reikalus žiūrėti. Tačiau 
pasidairius ir savo kieme galime daug 
pozityvaus rasti. Atsiminkime kaip 
saujelė pabaltiečių kovojo dėl Pabal
tijo pripažinimo rusams atmetimo. Tai 
saujelei pasisekė tą padaryti ir dabar 
visos didžiosios Australijos partijos 
turi savo platformoje Pabaltijo nepri
pažinimo. Neseniai senate priimta 
rezoliucija Pabaltijo naudai ir, galimas 
daiktas, kad panaši rezoliucija praeis 
pro reprezentantų rūmus. Galime ir 
kite pozityvių ženklų muse gyvenime 
rasti.

Jau 45 metai nuo nepriklausomybės 
praradimo. Per šį laiką lietuviai 
nepražuvo, nepražus jie ir toliau. Per 
šiuos 45 metus dar nėra buvę mums 
tokių palankių sąlygų, kaip dabar. 
Jeigu tiktai pasitaikys proga, lietuviai 
ją išnaudos ir Lietuvą atkurs. O 
Lietuvos atkūrimo proga gali atsirasti 
greičiau negu mes manome. Kas bus 
už 10 - 20 metų? Nėra tokių politinių 

įgarsinimo prisidėjo Gražina Kataus- 
kienė. Finansavo Canberros Lietuvių 
klubas.

Šią filmą pirmą kartą turėjome 
progos pamatyti per Tautos šventę 
rugsėjo 8-tą. Vėliau filmą galima bus 
įsigyti Canberros Lietuvių Klube. 
Apie tai žinių duosime vėliau.

V. MARTIŠIUS

žinovų, kurie galėtų tą tikrai išpra
našauti. Pasaulio istorijos vaga kai 
kada taip keistai pasisuka, kad 
nustebina visus. Jeigu negalim atspėti 
kas bus ateityje už dešimt ar 
dvidešimt metų, tuo pačiu negalime ir 
tvirtinti kad Lietuvai naudingų sąlygų 
nebus. Ir galingiausios tautos kaikada 
subyra visiškai netikėtai, o kad Rusija 
jau braška, mes girdime. Galime turėti 
viltį dėl Lietuvos atkūrimo neperdaug 
tolimoje ateityje ir toji viltis nėra be 
pagrindo.

Tad šios Tautos Šventės proga, 
remdamiesi garbinga praeitimi, žiūrė
kime į viltingą ateitį. Nereikia 
verkšlenimų. Pavasario ledai jau 
pralaužti ir kaip mūsų poetas sako 
"nebeužtvenksi upės bėgimo". Taip 
pat nebeužtemdysi brėkštančios die
nos! Tiktai vardan tos Lietuvos 
vienybė mūsų tarpe težydi.

DR. R. ZAKAREVIČIUS
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ADELAIDE
ANTRADIENIAIS nuo pusės keturių- ŠEŠTADIENIAIS nuo devynių
ALB Adelaidės Savaitgalio mokykla. Trūksta:: a. Vaikų darželio 
mokinukų, b. III - skyriaus mokinių.

IV-V sk. Iš kairės: Dryža Kristina, Dugaitytė Deanna, Pretty Aldona, 
Gent Andrius, mok. Mačiukienė O.

V-VI sk. Iš kairės: Gent Alana, Sansome Lana, Page - Hanify Matas D., 
Gudelytė Natalija, Dumčiūtė Ilona, mok. Bernaitis Algimantas.

Kokie svarbūs įvykiai išskiria šias 
dvi dienas Adelaidėje? Žinoma, ne 
visiems tie įvykiai svarbūs. Tikrumoje 
tik mažam būreliui ištvermingų lietu
viukų ir jų pasišventusiems moky
tojams. Antradieniais ir šeštadieniais 
verda kunkuliuoja lituanistinis 
švietimas kursuose ir ALB Savaitgalio 
mokykloje. Mūsų šaunioje sostinėje 
greit turėsime eiegantišką kasino, 
Grand Prix automobilių lenktynes ir 
švęsime 150 metų jubiliejų. O ar 
turėsime vaikų mokykloje?

Tiesa, galėtumėm jų ir dabar 
daugiau turėti. Procentiniai palyginus 
daug daugiau graikų ir italų jaunimo 
mokosi savaitgalio mokyklose ir 
mokosi kalbos gimnazijose, mokytojų 
seminarijose ir...universitetuose. Be
pigu jiems išmokti tėvų kalbos! Jų 
tėveliai silpnai kalba angliškai. Tai 
kaip susikalbėsi šeimoje - tik gimtąja 
tėvų kalba! Mūsų vaikučiams to 
nereikia. Jų tėveliai moka angliškai. 
Jie apsišvietę ir apsiskaitę ir, matyt, 
priėjo išvados, kad dvikalbiškumas 
gali pakenkti vaikų protiniam išsi
vystymui. Kiek kartų tenka moky
tojams išgirsti: "Tai, matot, mano 
vaikas nenori mokyklos lankyti. Jis 
nori sportuoti...Jis nori...Jis nori...- 
Nieko negaliu padaryti."

Svetimšalis dr. Neil Nilssen labai 
teisingai ir įžvalgiai apibūdino gėrį, 
kurį žmogus įsisavina mokindamasis 
antros kalbos, savo tėvų kalbos. ( 
’ Mūsų pastogė",Nr.28). Panašiai pa
stebėjo ir Adelaidės Lituanistinių 
kursų mokinės ("M.P." Nr.33). Kaip 
galėtumėm pagyvinti lituanistinį švie
timą? Kaip įtikinti tėvus? Kaip 
pritraukti jaunimą?

Pirmiausiai reikėtų įsisąmoninti, 
kad dvikalbiškumas yra didelis GĖR IS, 
ir, kad šitą gėrį mūsų vaikai gali 
palyginamai lengvai pasiekti. Pasi
sekimas priklauso nuo tėvų, nuo mūsų 
pačių - ar mes kalbame ar nekalbame 
su jais lietuviškai!

Neleiskime dabartiniams mokiniams 
nutrupėti. Sudarykime jiems sąlygas 
pagilinti lietuvių kalbos ir istorijos 
žinias.

Leiskime jaunimui kuo daugiau 
pasireikšti bendruomenėje. Nepykime,

Adelaidės Lituanistiniai kursai 
12 klasė: Birutė Stalbaitė

Adelaidės Lituanistiniai kursai 
12 klasė: Lina Jablonskytė

jei jie nėra tokie pareigingi ir uolūs 
lietuviai kaip mes. Buvome jauni - į 
daug ką žiūrėjome ir mes pro pirštus.

Užprenumeruokime jiems nors vie
ną lietuvišką laikraštį, o silpniau 
kalbantiems "Lituanus" ar "Bridges". 
Ar tai nebūtų prasminga gimtadienio 
dovana?

Pažiūrėkime į jų besišypsančius 
veidelius šio puslapio skiltyse. Ar 
nevertėtų dar kartą suremti pe
čius...pažvejoti kišenėje ir įsteigti 
stipendijų, kurios padėtų jaunimui 
pagilinti lietuvių kalbos ir istorijos 
žinias Vasario 16 gimnazijoje?

ISOLDA I. PO ŽELAITė-D A VIS

VII-VIII-IX sk. Iš kairės: Bernaitytė Aldona, Paškevičiūtė Audra, 
Bernaitytė Nijolė, mok. Reinkienė Janina, Pociūtė Rasa, Gudelytė 
Kristina, Kalibataitė Dana.

Spec. A sk. Iš kairės: mok. ved. Statnickas Vladas, Butavičius Marcus, 
Mailiotis Samantha, Rackus Nicole, Malliotis Rachael.

Adelaidės Lituanistiniai kursai
Suaugusiųjų klasė: Margaret Pocienė, mok. Isolda I. Davis, Dr. Neil 
Nilsson, trūksta Renatos Šukytės - Pearson.
Nuotrauka V. Vosyliaus
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RAUDONKUPRIAI VORAI JAUNIMO ŽODIS
Po antrojo pasaulinio karo nuga

lėtojai išardė Vokietiją, sutrupino jos 
patriotizmą, nė nepagalvodami apie 
pasekmes. Dabar turima kapitalistinė 
ir komunistinė Vokietijos, kurias riša 
oendra kalba, bendra praeitis, bet ne 
oendra dabartis.

Naujų laikų Džengis-Kan Stalinas 
leido raudonai armijai prievartauti 
vokietes moteris. Dėl to milijonai 
stengėsi pabėgti į kapiatalistlnę pusę. 
Rytprūsių likimas dar; labiau skatino 
oėgiius. Bet komunistų išradimas, 
geležinė - elektrinė - robotinė siena, 
uždarė Rytų Vokietiją į kalėjimą. Tik 
komunistiniai agentai, žvalgai, sek
liai, teroristai ir šnipai gedi pro tą 
sieną kaip vorai įslinkti į Vakarų 
Vokietiją. Šiems raudonkupriams vo
rams gerą pradžią davė išardymas ir 
betvarkė Vokietijoje. Jie knibždėte 
knibždėjo pabėgėlių stovyklose, šel
pimo įstaigose, pavargusių kariuo
menių vadovybėse ir naujai atku
riamose vokiečių įstaigose. Tik gal 
praėjus penkiems metams po karo 
Vakarų Vokietijos savivalda pradėjo 
gaudyti broliškosios V okietijos šnipus.

Bene pirmasis raudonkupris voras 
buvo pats Vakarų Vokietijos saugumo 
direktorius Otto John, kuris teisinosi, 
jog jį "draugai'' pagrobė ir jis po metų 
pabėgo atgai. Vis aėi to jis buvo 
nuteistas, bet greit paleistas. Toliau 
sekė Heinz Felfe. kuris irgi dirbo 
Vakarų Vokietijos saugume, bet kartu 
tarnavo ir komunistams. Beveik tuo 
pačiu laiku Alfred Frenzel, socialde
mokratų atstovas Bundestage, šnipi
nėjo čekams. Kitas pabėgėlis iš 
komunistinės pusės Guenter Gui
llaume įsitrynė į socialdemokratus, 
iškilo į tos partijos knacierio W. 
Brandt asmeninio padėjėjo vietą ir tuo 
pat metu išsijuosęs darbavosi komu
nistams. Jauna pabėgėlė Renate 
Lutze gavo darbą Bundeshaus valgy 
kloje ir vėliau buvo priimta Gynybos 
ministerijos tarnautojų ir gerbūvio 
skyriaus vedėjo sekretore. Jos vyras 
Lothar Erwin ir kitas agentas Juergen 
Wiegel darbavosi toje pačioje 
ministerijoje ir išdavinėjo komu
nistams karines paslaptis.

Visi šie didesni raudonkupriai vorai 
buvo nuleisti, bet vėliau išmainyti į 
Rytų Vokietijos pabėgėlius ir trem
tinius. Kai 1977 m. Rytų Vokietijos 
žvalgybos agentas pabėgo į Vakarų 
Vokietiją, Belgijoje iš NATO vado
vybės ir įvairių centrų staiga dingo 
keli sekretoriai. Vakarų Vokietijos 
saugumo dėmesys buvo nukreiptas į 
raudonarmiečių-teroristų veiklą, ne-.

TAUTOS FONDE

Tautos šventės proga prieš pamal
das rugsėjo 8 d. Lietuvos laisvės 
reikalams tautiečiai aukojo Tautos 
Fondui:

$ 50 - J. ir V. Venclovai.
Po S 30 - prei. P. Butkus, MBE. J. ir 

E. Černiauskai.
Po S 20 - dr. V. Barkienė. Jonas 

Sakalauskas, J. Buzinskas, L. ir H. 
Karveliai, V. Patašius, H. ir A. 
Meiliūnai.

Po S 10 - V. Rušienė, Br. 
Pivariūnas, D. Bižienė. A. ir S. 
Montvidai, O. Leverienė, J. Paltana
vičius. A. ir L. Kramiiiai, J. ir P. 
Tailat-Kelpšos, J. Makūnas, V. Pet- 
niūnienė, P. Arminas. A. Giniūnas. B. 
Paskočimas. A. Šliogeris, neįskaitoma 
pavardė, J. Bariia. V. Augusti- 

ragavusių ir nemačiusių komunizmo, 
lyg išprievartautų motinų vaikų 
demonstracijas, taikos ir gamtos 
mylėtojų organizacijas. Staiga pra
eitą mėnesį prinokęs raudonkuprių 
vorų lizdas iškrito iš kapitalistinės 
obelies, net nė papurtyti nereikėjo.

ilgametis Vokarų Vokietijos žval
gybos skyriaus tarnautojas Hans 
Joachim Tiedge pabėgo į Rytų 
Vokietiją ir ten paprašė pabėgėlio 
globos. Tuo pačiu laiku "dingo" 
Valstybės Ūkio ministerio senyva 
asmeninė sekretorė Sonja Lueneburg 
ir Tremtinių draugijos buhalterė 
Ursula Richter bei jos draugas Lorenz 
Betzing. Spėjama, kad pajutęs pavojų, 
Hans Tiedge suspėjo painformuoti 
savo bendradarbius. Todėl "dingu
siųjų" gaii būti ir daugiau. įdomu, kad 
vokiečių patriotizmas daugiau ar 
mažiau subyrėjo su Reicho išardymu. 
Ryšiai tarp kapitalistinės ir komu
nistinės Vokietijų, atrodo, buvo 
komunistų gerai išnaudoti.

Berlynietis Hans Tiedge, baigęs 
Berlyno laisvajame universitete teisių 
studijas, gavo darbą žvalgyboje ir 
prieš 5 metus buvo pakeltas į skyriaus 
viršininko vietą. Žmonai mirus, liko su 
trimis dukterimis ir pradėjo girtuo
kliauti. Jo viršininkai nekreipė dėme
sio. Dar juokingiau atsitiko su 61 
metų amžiaus Valstybės Ūkio minis
terio sekretore Sonja Lueneburg. Ji su 
suklastotais dokumentais komunistų 
žvalgybos suplanuotu keliu atvyko į 
Vakarų Vokietiją ir tuojau pradėjo 
dirbti laisvųjų demokratų partijoje. 
Šios partijos atstovu yra dabartinis 
Ūkio ministeris. Jis Sonją priėmė savo 
asmenine padėjėja. Ursula Richter 
atvyko kita pavarde per Kanadą ir 12 
metų energingai darbavosi Tremtinių 
draugijoje, tvarkydama infiitruotojų 
reikalus, o jos bendradarbis Lorenz 
Betzing šnipinėjo kariuomenės admi
nistracijoje. Prieš tai jis dirbo firmoje, 
kuri prie Bonos įruošė karo slėptuvę. 
,Jos pianai galbūt jau perduoti komu 
nistams.

Spėjama, kad išardytoje Vokietijoje 
darbuojasi apie 3000 komunistų agen
tų. Vakarų Vokietijos valdžia kalba 
apie saugumo sustiprinimą, bet, iyg 
bijodama nusikalsti demokratinėms 
asmens laisvėms ir teisėms ir nedrįs
dama priminti jaunimui apie motinų 
prievartavimus, pasilieka be paska
tinimo dirbt subyrėjusio patriotizmo 
atstatymui.

J.ARAS.

navičius, A. Jokantas.
Po $ 5 - A. Savickienė, M. 

Migevičienė, A. ir P. Pečiuliai. Ant. 
Kutka, A. Žilys. V. Račiūnas, 
neįskaitoma pavardė, Z. ir V. Čilvinai, 
M. Labutienė, Ad. Laukaitis. Pr. 
Antanaitis, J. Skuodas. O. Baužienė, 
P. Burokas, A. Česnavičius. A. Lokys. 
R. Brunkas, B. Ropienė ir neįskaitoma 
pavardė.

Po Š 4 - M.K. Eirošiai ir neįskaitoma 
pavardė.

Kiti mažesnėmis sumomis - viso šia 
Tautos Šventės proga - S 539. Visiems 
už šias nuoširdžias aukas Lietuvos 
laisvės byiai - ačiū.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE 
AUSTRALIJOJE SYDNEY

KUO IŠEIVIJOS JAUNUOLIS GALI 
BŪTI LIETUVAI NAUDINGAS

1? R E MI J U o T AS

"A.a. Vlado Venckaus vardo pre
mija jaunimui už geriausiai įvertintą 
rašinį tema "Kuo išeivijos jaunuolis 
gali būti Lietuvai naudingas?" buvo 
paskirta Kristinai Pareštyte i - Nakie
nei iš Washington, D.C., prieš tai 
gyvenusiai Kanadoje.

Jos rašinį čia spausdiname:

Išeivijos lietuvių jaunimo veikla 
anksčiau buvo pagrįsta ideologinėmis 
organizacijomis, tautiniais šokiais ir 
dainomis, lietuvių kalbos ir papročių 
mokymusi. Vyresnieji pasakodavo 
jaunuoiiams-ėms, kad jie vieną dieną 
turės perimti Lietuvos laisvinimo 
darbą, ir stengėsi juose įžiebti meilę 
savo tautai ir neapykantą priešui. 
Tačiau protėvių žemės ir jos priešų 
sąvoka buvo labai miglota, neaiški 
jaunųjų mintyse. Lituanistinėje mo
kykloje jie girdėdavo apie tolimą tėvų 
šalį, apie pilis ir geležinį vilką; 
knygose jie matydavo rūpintojėlius, 
senoviškas trobeles, skaisčias mer
gaites su ilgomis kasomis. Tai buvo 
bendra su kasdieniniais pasauliniais 
įvykiais. Gyvenamojo krašto tele
vizija, radijas ir spauda retai net ir 
tepaminėdavo Lietuvos vardą, o pačių 
lietuvių politinės organizacijos jauni
mui buvo bereikšmės. Jaunimas žinojo, 
kad šokti ir dainuoti yra smagu, kad 
mokytis lietuvių gramatikos yra 
kančia; o viskas kita buvo ar 
nesuprantama ar neįdomu.

Per paskutinį dešimtmetį ši padėtis 
gerokai pasikeitė. Su Romo Kalantos 
susideginimu, Simo Kudirkos šuoliu į 
laisvę, pogarindžio spaudos pasi
rodymu, Lietuvos vardas staiga pa
sklido po pasaulio žinias. Solženicino 
bei kitų rytų Europos disidentų 
kalbos ir raštai, o taip pat ir lenko 
popiežiaus išrinkimas, atskleidė lais
viems Vakarų kraštams totalitarizmo 
vaizdą Sovietų Sąjungoje. Išeivijos 
lietuvių jaunimas susidūrė su gyvąja, 
moderniąja Lietuva, su jos žmonių 
kova už žmogaus teises. Tas realybės 
vaizdas pasidarė dar konkretesnis, kai 
jaunimas pradėjo vis didesniais skai
čiais pats lankytis Lietuvoje, o taip 
pat ir kalbėtis su naujaisiais Lietuvos 
emigrantais ir disidentais. Jaunes
niųjų išeivijos mokslininkų didesnis 
objektyvumas padėjo jaunimui žiūrėti

Lietuvą ne kaip į miglotą pasakų

Bus daugiau

Jeigu norite tapti Australijos piliečiu;

PASI KEI TI MAI

Australijos pilietybės įstatymai yra smarkiai pasikeitę.

Jeigu planuojate priimti kitos šalies pilietybę ir norėtumėte žinoti, kaip 
tai atsilieps jūsų Australijos pilietybei;

Jeigu jūsų vaikas yra gimęs užsienyje iš tėvo - Australijos piliečio ir jūs 
norėtumėte užsiregistruoti arba užregistruoti vaiką Australijos 
piliečiu;

kreipkitės į artimiausią Imigracijos ar Etninių reikalų departamento 
raštinę arba į Migrantų tyrimo centrą.
Ten jums suteiks visus reikalingus paaiškinimus.

AUSTRALIJOS IMIGRACIJOS IR 
ETNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

R AŠĮ N Y S 

karalystę, bet kaip į dabartyje 
egzistuojančią šalį, kuri su visu 
pasauliu dalinasi dvidešimtojo am
žiaus laimėjimais ir vargais.

Susipažinęs su tikresniu Lietuvos 
vaizdu, jaunimas turi ir realistiškiau 
galvoti apie savo naudą tėvynei. Jei 
išeivijos lietuviams neįmanoma apsi
ginklavusiems žygiuoti prieš tėvynės 
okupantą, tai jiems tiek pat neįma
noma pakeisti Lietuvos padėties 
tautinių šokių ir dainų mokėjimu. 
Liaudies menas ir papročiai žinoma 
turi savo vietą, tačiau jaunimas turi 
suprasti išeivijos reikšmę platesne 
prasme. Lietuva yra praradusi laisvą 
baisą. Išeivijos lietuviai atstovauja 
tam laisvam baisui. Taigi ant jų 
krenta nepaprastai didelė atsakomybė 
savo tautai. Kuo stipresnis tas baisas, 
tuo daugiau jis gaii paveikti pasaulio 
opiniją ir išlaikyti dvasinį, moralinį 
ramstį ar užnugarį tiems, kurie kovoja 
už savo teises Lietuvoje. To balso 
nutylėjimas suduotų sunkų smūgį 
Lietuvos žmonėms; tai būtų lyg ir 
nugaros atsukimas į jų viltis ir siekius.

Taigi išeivijos jaunuolis, kuris nori 
būti naudingas savo tėvynei, turi 
pirmiausia rūpintis, kad išeivija būtų 
stipri ir vieninga, ir tada prisidėti prie 
tų praktiškų darbų, kuriuos tokia 
išeivija galėtų vykdyti. Deja, toks 
uždavinys darosi vis sunkesnis. Nors 
išeivijos jaunimas pradeda jausti 
stipresnį ryšį su dabartine Lietuva, 
tuo pačiu laiku rodosi visokie reiški
niai, pastojantys kelią jam vieningai 
veikti. Priauganti karta jau žymiai 
silpniau kalba ir rašo lietuviškai, vis 
mažiau skaito lietuvių spaudos. Asi
miliacija į gyvenamojo krašto kultūrą 
vis didėja, jaunos lietuvių šeimos visur 
išsisklaidė dėl ekonominių, profesinių 
priežasčių. Materializmas dažnai per
gali idealus; pasiaukojimas yra pasi
daręs nepopuliarus. Išeivijos jaunuolis 
žinoma negali nugalėti tas visas 
kliūtis, bet jis gali vis dėlto mėginti 
įvairiais būdais suvienyti jaunąją 
išeivijos kartą ir padaryti ją daugiau 
sąmoninga.

"DIRVA"
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m^PORTA^ A. LAUKAITIS 
18 Miller Ave.
Ashfieia N.S.W. 2131 
Tel. 7980306

Pagrindinė programos atlikėja
Ingrida Buettner

Rugplūčio 31 dieną Sydnejaus 
Sporto klubas "Kovas" Lietuvių na
muose surengė savo metinį balių. Kaip 
ir kiekvienais metais, sportininkų 
baliai yra jaunimo laukiami ir turi 
didelį pasisekimą, sutraukia ne tik 
gražų skaičių aktyviųjų sportininkų, 
bet ir veteranų, draugų ir bičiulių. 
Gražiai papuošta salė, lengais užkan
džiais padengti stalai; scenoje didžiu
lis "Kovo" herbas, - jungė jaunus ir 
vyresniuosius. Daug išeiginėmis spor
tininkų univormomis pasipuošusių ko- 
viečių.

Oficialią baliaus dalį pradėjo "Ko
vo" pirmininkas J. Karpavičius, pa
sveikinąs visus atsilankiusius ir palin
kėjęs geros ir linksmos nuotaikos. 
Kaip ir kiekvienais metais, "Kovo" 
valdyba pagerbia iškiliausius sporti

ninkus, kuriais šiemet išrinkti: P. 
Šumskas - geriausias jaunis žaidėjas - 
krepšininkas ir P. Burokas - pavyzdin
giausias jaunis sportininkas.

Jau lyg ir tradicija yra virtusi taip 
pat įteikti pinigines dovanas, po 100 
dol., labiausiai nusipelniusiems klubui 
sportininkams. Šias dovanas, jau eilę 
metų, skiria "Kovo" mecentas ir 
didelis rėmėjas dr. A. Viliūnas. 
Pasveikinęs visus sportininkus ir ypač 
premijų gavėjus R. Kasperaitytę ir R. 
Šiiterį, jis palinkėjo visam "Kovui" 
geriausios sportinės sėkmės ir išlaikyti 
lietuviškumą jaunimo tarpe. Baigė 
kalbą patariotiniu savo kūrybos punk
tu: "Pavasaris laukais ateina, Pra
žysta žodžiai širdyje, Kaip sapnas 
būk. Kaip meilės daina. Kaip žiedas - 
Lietuva".

Meninę vakaro dalį pradėjo nauja 
kovietė sportininkė. 17-tė dainininkė 
Ingrida Buettner. Prieš kelis mėnesius 
atvykusi iš Pertho ji Sydnejuje 
studijuoja dainavimą. Jos tėvas yra 
vokiečių kilmės, o mama buvusi 
Andrėkutė. Būdama artima žinomų 
Eucla miestelio ir kurortinių motelių 
įkūrėjų ir savininkų P. ir G. Pataupių 
giminaitė, ji savo vaikystę praleido 
šiame dykumų miestelyje, kur abo- 
ridžinų vaikai buvo jos jaunystės 
draugai. Muzikos ir dainavimo mokytis 
pradėjo nuo pirmųjų mokyklos metų, 
lankė ir šokių studiją. Neseniai ji buvo 
pakviesta į Melbourną dalyvauti Bert 
Newton televizijos programoj, kur 
savo grupėje gavo 83 punktus ir tapo 
laimėtoja. Vėliau Ingrida dalyvavo 
Mike Walsh ir Ray Martin programose. 
Tačiau didžiausias atsiekimas New 
Faces programoje, kai iš didelio 
skaičiaus mėgėjų, tapo išrinkta laimė
toja. Jos nuotraukos su gražiais 
aprašymais, paminint, kad ji yra

METINIS ”KQV0^ BALIUS
lietuviškos kilmės, buvo įdėtos į 
Sydnejaus dienraščius ir "T. V. Week", 
kur rašoma, kad ji pianinu skambina ir 
dainuoja nemažiau kaip 4 valandas į 
dieną. Jos "Beliing" firmos pianinas, 
atvežtas iš Anglijos. Visoj Australijoj 
yra tik 2 tokie pianinai, jie kainuoja 
12.000 dolerių. Ingrida yra išleidusi 
plokštelę.

Po kelių gražiai sudainuotų dainų, 
kurias jaunimas priėmė karštais plo
jimais, paklausiau naująją kovietę, 
kokie jos ateities planai?

- Būdama gana aukšta, apie 1.78 
m., be muzikos, dainų ir šokio, aš 
mėgstu labai ir krepšinį, tikėdamasi 
greitu laiku įsijungti į koviečių 
krepšininkių eiles. Gi ateityje aš 
manau pasidaryti žinoma dainininke.

- O kas gi padeda tau tavo 
materialiniame ir ekonominiame gy
venime, nes būdama tokia jauna, 
atrodo, finansiniai labai gerai ver
tiesi?

- Mokykloje mokiausi buhalteriją ir 
ekonomiją, todėl dabar galiu labai 
gerai tvarkyti savo finansinius rei
kalus. Prižiūriu dvejus biznius, rašau į 
TV chanel 7 apie "rock" muziką ir 
paskirus menininkus, taip kad prob
lemų nėra, gai tik kartais laiko 
trūksta.

- O ar atsiranda laiko savo 
privatiems malonumams, pvz. kad ir 
"boyfriendams"?

- Žinoma atsiranda, o ir boyfriendą 
turiu, žinomas krepšininkas, atsto
vavęs Australijos lietuvius pasku
tinėje Pas. Liet. Sporto šventėje. Tu gi 
buvai jo "bosas", linksmai pasakė 
Ingrida.

Tolimesnę vakaro programos dalį 
išpildė jaunieji koviečiai muzikantai, 
M. Burokas, D. Hornas, D. Stasiūnaitis 
ir D. Shutz. Jie linksmai ir jausmingai 

pagrojo keletą modernių kūrinių. 
Ateityje jų kapela galės pakeisti 
samdomus kitataučius muzikantus 
mūsų baliuose. Programos pabaigoje 
koviečiai, daugiausiai krepšininkai, 
nuotaikingai pašoko kelis jumoris
tinius šokius, kas susilaukė didelio 
dalyvių plojimo. Visą programą ir 
balių- su keliom sportininkėm padė
jėjom labai gražiai pravedė T. 
Dambrauskienė. Už jos darbą ir 
nuoširdumą sportininkai labai dėkingi. 
Visi žino, kad kur bus Trudi, ten bus 
linksma, gražu ir smagu. Programą ir 
visą vakarą pravedė E. Lašaitis.

Loterijos bilietus šiame baliuje 
traukė dr. A. Viliūnas. Laimėtojais 
tapo: G. Sauka, A. Norviiaitis ir R. 
Leveris. Laimingą durų prizą, kurį 
paaukojo A. Šepokas, ‘laimėjo L. 
Pūkas. Prieš pat metinį "Kovo" balių į 
Ameriką išvykusi didelė sportininkų 
rėmėja A. Liutackienė ir tik ką iš 
Europos grįžęs "Kovo" Garbės Narys 
ir sportininkų mecenatas V. Šliteris 
paaukojo po 50 dol.

Metinis "Kovo" balius praėjo sma
giai ir nuotaikingai ir jame dalyvavę 
nesigailėjo praleisto vakaro, nors 
veteranų sportininkų galėjo būti ir 
daugiau. Kaip ir pas skautus "Vy
čius", sykį buvai kovietis, tai turi ir 
likti juo, kol šis klubas gyvuos. Džiugu 
buvo matyti nuolatinius "Kovo" 
rėmėjus, prel. P. Butkų, "Kovo” 
garbės Narius, skautų vyriausiąjį 
"bosą" B. Barkų, o taip pat ir 
Sydnejaus J. S-gos pirmininkę R. 
Barkutę su kitais jaunimo atstovais. 
Tik kartu, dirbdami ir linksmin
damiesi, mes būsime stiprūs, vieningi 
ir dar ilgai nesudegsime karštoje 
Australijos saulėje.

A. L-tis

HUOT!R,UF>OS

AUDRIUS - JUGOSLAVAS?

Australijos, o ypač Sydnejaus. 
krepšinio mėgėjams gerai žinomas 
Audrius Svaidenis, mūsų iškiliausias 
lietuvis krepšininkas. Be Sydnejaus 
"Kovo", su kuriuo jis prieš 5 metus 
atvykęs iš Lietuvos pradėjo žaisti, jis 
žaidžia už "Bankstown Bruins", aukš
čiausioje Australijos krepšinio lygoje. 
Prieš kurį laiką, nežinia kodėi, jis 
australų spaudoje, kur jo pavardė yra 
dažnai minima, buvo pradėtas vadinti 
jugosiavu ir, net žaidžiant prieš 
Jugoslavijos komandą, buvo parašyta, 
kad jis žaidžia prieš savo "tėvyn
ainius". To jau buvo per daug 
Sydnejaus koviečiams. Jie, su Don 
Atkinson priekyje, pakėlė spaudoje ir 
krepšinio lygoje nemažą triukšmą ir 
dabar jau, net didelėmis raidėmis, 
rašoma, kad A. Svaidenis yra "Lithu
anian". O Audrius, be sporto yra 
įsijungęs ir J. Sąjungą ir dalyvauja 
kartu su jaunimu, nors, po sunkių 
treniruočių ir įtemptų rungtynių, 
kartais net valgyt laiko pritrūksta.

GAL IR ČIA?

Waterbury, Amerikoje lietuvis D. 
Zaiiskas įsteigė metinę 1000 dol. 
premiją - stipendiją sportuojančiam 
gimnazijos abiturijentui, siekiančiam 
aukštojo mokslo. Jis savo vaikus nuo

pat jų jaunystės ragina gerai mokytis 
ir sportuoti, tuo duodamas pavyzdį ir 
kitiems. Gai ir Australijoje atsirastų 
turtuolis, kuris gaiėtų paskirti gertu 
besimokančiam ir sportuojančiam to
kių metinę stipendiją?

SPORTAS SVEIKAS DALYKAS

Apklausus moksleivius Australijoje, 
paaiškėjo, kad iš nesportuojančių 15- 
kos metų berniukų vienas iš 5-kių 
reguliariai geria alų ar vyną, o 25 
proc. berniukų ir 15 proc. megaičių 
13-15 metų amžiaus jau rūko. 
Sportuojančių berniukų ir mergaičių 
gėrimo ir rūkymo procentas yra daug 
mažesnis.

MOTERYS IR FUTBOLAS

Šalia vyrų futbolo (soccer) pasau
lyje vis labiau ir labiau plinta ir 
moterų futbolas. Čia Australijoje 
turime moterų žaidynes. O Čikagoje 
rasime lietuvaičių futbolo komandą. 
Prieš kurį laiką kategorišką pareiš
kimą padarė Paragvajaus futbolo s- 
ga, pasakydama, kad moterų futbolas 
pas juos yra uždraustas, nes jis 
"prieštarauja moters esmei". Net ir 
dauguma žinomųjų gydytojų pasisako, 
kad ši sporto šaka netinka "dailiąja! 
lyčiai".

SBS
SVARBUS PRANEŠIMAS

Nuo 1986 sausio 5 SBS TV savo 
laidas perduos tik UHF bangomis.

Yra išleista knygutė ’’All the 
facts”, kuri paaiškina ką daryti, 
norint pritaikyti jūsų TV aparatą, 
kad jis SBS TV laidas priimtų 
UHF bangomis.

Jau dabar ją galima gauti paš
tuose. Ją perskaičius, vietinis TV 
taisytojas ar antenos įrengėjas 
galės jums patarti ką daryti toliau.

IBI
Bringing the world back home JWT

652 P43C

"Mūsų pastogė" Nr. 37 1985.9.16 psi. 7

7



Vl-tam Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kori — 

grėsui remti 
aukotoj m s <ąr aš as 

Soc. Globos Mot. Dr-ja Meib.
$1000 

Karių Ramovės Skyrius Adelaidėje 
S500 

Karių Ramovės Skyrius Melbourne 
$330 

Vl-tam Jaun. Kong. Reng. Skyrius 
Adelaide S250
Anglijos Lietuvių Jaun. Sąjunga 

SI 88.60 
Pabaitiečių Mot. Dr-ja trėmimų
minėjimo proga Adelaide $ 100
A. Aglinskas Vic. $ 100
Pr. Dranginis Vic. $ 100
R. Kaunienė Vic. $ 100
Dr. Elvira Petrikas Vic. $ 100
R. E. Šemetai Vic. $ 100
A. Voikienė Vic. $ 100
G.Žemkalnis Vic. $ 100
Dana M. Baltutienė Vic. $ 100
Melo. Liet. Bend. Valdyba $ 100
Austr. Lietuvių Sąjunga $ 100
Sporto Klubas "Varpas" Meib.S 100
Anglijos Liet. Sąjunga $ 94.30
Adelaidės Ramovėnai $ 69
S. Gabrioias Vic. $ 50
Dr. J. Kunca Vic. $ 50
Dr. J. Mikolajūnas Vic. S 50’
J. Rūbas Vic. S 50
L. Padgurskis Vic. S 50
A. E. Bakaičiai Vic. $ 20
A. Krausienė Vic. $ 20
A. Grikšeiis Vic. $ 20

Vl-to Pasaulio Liet. Jaunimo Kong
reso Finansų telkimo Komisija visiems 
aukotojams reiškia nuoširdžią padėką.

FINANSŲ TELK. KOMISIJA

AUKOS

Rugsėjo 8-sios TAUTOS ŠVENTES 
minėjimo proga Lietuvių bendruo
menei aukojo:

$ 100 - C. Kanteika
$ 20 - Juozas Ramanauskas
Po $ 10 - V. Augusūnavičius, D. ir 

E. Bartkevičiui. K. Butkus, R. 
Diciūnas, A. Giniūnas. R. Jakavičius, 
V. Juzėnienė, dr. R. Kavaliauskaitė, J. 
Kušieika. H. Meiliūnas, V. Patašius, P. 
Slonskis, A. Venclovas, S. Zabloc- 
kienė.

Po $ 5 - Pr. Antanaitis, prel. P. 
Butkus, M.B.E., N. Bižytė, J. Gervi
nąs, L. Cox, A. Gatnickienė, A. 
Gardienė, J. Grybas, A. Jūragis, J. 
Juodeikienė, J. Karpavičius, V. Kar
delis, V. Laukaitienė. A. Laukaitis, E. 
iadygienė, dr. A. Mauragis, St. Pažėsa. 
A. Skirka. St. Skoruiis, Z. Storpirštis. 
R. Venclovas, J. Z inkus, B. Žalys.

Po $ 4 - A. Kasiulaitis, P. Medelis. J. 
Palaitis, M. Vaškevičienė.

Po $ 2 - J. Abromas. J. Ambromas, 
K.L. Ankus, P. Armonas, E. Badaus- 
kienė, J. Gudelis, A. Jabionskis, J.P. 
Kedys, Pr. Sakalauskas ir D. Šums
kienė.

Kelios pavardės neįskaitomos.
Benara aukų suma S 443.
Visiems aukotojams reiškiame Šir 

dingą ačiū.

A.L.B. SYDNEJAUS
APYLINKES VALDYBA

A. ukos
"Mūsų pastogei"

A.a. Antano Skėrio metiniam atmi
nimui prisiminti siunčiu 10 dol. auką. 
Žmona Regina Skerienė, duktė su 
šeima.

J. Astrauskas W.A. S 15
S. Domkus Tas. $ 5

Visiems nuoširdus ačiū!

Sydney

PLOKŠTELĖ
Jau yra gautas pavyzdys plokštelės, 

kurią gamina Riversound Recordings 
Studijos, vadovaujamos Kajaus Ka
zoko. Plokštelė yra geros kokybės ir 
tikimės, kad ją daug kas norės įsigyti. 
Tai pirmutinė Dainos choro plokštelė 
švenčiant 30-tąjį choro jubiliejų. 
Užsakyta pagaminti 300 plokštelių, 
tai yra nedidelis skaičius. Pakartotinai 
kreipiuosi į kitus chorus ir pavienius 
asmenis greitu laiku siųsti užsakymus 
užsitikrinimui šios plokštelės gavimo. 
Kaina $ 10. Pinigai dabar nereikalingi. 
U ž šaky mus siusti skambinant teief. A. 
Kramiliui (02) 7273131 arba raštu 83 
Queen str., Caniey Vale, 2166.

MIRUSIŲ ATMINIMAS

Rugpjūčio 25 d. sukako 14 metų nuo 
Antano Kapočiaus ir 10 metų nuo jo 
žmonos Elzės mirties. Keturi metai 
nuo Andriaus Simanavičiaus mirties. 
Šia proga choristai su dirigentu 
Kiveriu juos prisiminė savo giesmėmis 
St. Joachimo bažnyčioje.

Rugsėjo 15 d. sueina 5 metai nuo 
uolaus choristo Broniaus Jurevičiaus 
mirties. Užjaučiame šia proga jo 
žmoną, našlę Stasę ir skiriame mūsų 
maldas ir giesmes už a.a. Bronių.

AUKOS MIRUSIŲ ATMINIMUI

Andriaus Simanavičiaus atminimui 
aukojo Dainos chorui $ 50 jo žmona 
Veronika. Vlado Medelio atminimui 
aukojo $ 20 žmona Petronėlė . A.a. 
Povilo Proto atminimui $ 10 Elena 
Zenkevičienė. Ačiū už aukas.

SUGRĮŽO IŠ KELIONIŲ

Sugrįžo iš kelionių po pasaulį, 
įskaitant ir Lietuvą, Elaine ir Vy
tautas Ladygai ir Ona Stošienė ir vėl 
stojo į darbą. Sveikiname po laimingos 
kelionės.

Kviečiame pakartotinai grįžti atos
togaujančius ir naujus dainininkus, nes 
jau yra rimtai pradėtas repetuoti 
naujas Dainų šventės repertuaras.

Repeticijos vyksta penktadienio 
vakarais nuo 7.30 vai. Neleiskite 
rūdyti savo geriems baisams. Atėję į 
chorą turėsite malonumą ir atliksite 
labai svarbią tautinę pareigą.

A. KRAMILIUS
Dainos choro valdybos pirm.

LIETUVIŲ KLUBO NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Š.m. rugsėjo 22 d., sekmadienį, 3 
vai. šaukiamas 23 klubo narių 
metinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ
1. Praėjusio metinio susirinkimo 

įvykusio 1964 m. rugsėjo 23 d, 
protokolo skaitymas ir priėmimas.

2. Klubo metinio pranešimo, 
apyskaitos ir sekančių metų biu
džeto pristatymas ir diskusijos. 
Kontrolės komisijos (Auditor's) pra
nešimas. Visų pranešimų tvir
tinimas.

3. Rinkimų komisijos pranešimas 
ir naujos klubo vaidybos prista
tymas.

4. Klausimėli ir sumanimai.

LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA

^OOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOpOOOO

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

■ KLASIKINIS IR POPULIARUS
DŽIAZAS

i kiekvieną penktadienį nuo 7.30 vai. jums groja
TOMMY BUILDER KVARTETAS

Prie geros muzikos malonu pasėdėti, galima pašokti ar skaniai pavalgyti. ;
! įėjimas $ 2. Smorgasbord ekstra.

I RUGSĖJO 28 D., ŠEŠTADIENĮ. 7.30 VAL.

SPAUDOS BALIUS
; Programoje GRAŽINA ZIGA1TYTĖ-- BURBA IR "LINKSMIEJI 
1 BROLIAI. įėjimas tik su bilietais. Bilietų kaina $ 15.

j ; RUGSĖJO 29 D.. SEKMADIENĮ. 2.30 VAL.

i TURGUS... TURGUS... TURGUS... j
I ' Daug, daug laimikių. Gera nuotaika. Ateikite ir išbandykite savo laimę, i

i ■ ■ ■g«Mjr»inoooooacxacOoooocoer>nnQQOOOooooooap~*~»~*~»~HvJ

Melbourne padska

MELBOURNE 
LIETUVIŠKOJI KNYGA

Gauta Meibourno Lietuviu Biblio
tekai:

"Lithuanian information Center" 
June 18-85. "Elta information Bu
lletin" 3, 4, 5- 85. "Eltos infor
macijos" 5.6-85. "Aidai" 3-85. "Ka
rys" 6-85. "Lituanus" 4-85. "Met
menys" 49-85. "Skautų Aidas" 5-85. 
Tautos Gyvybė 2-85. "Pasaulio Lie
tuvis" 6-7-85. Eriėno "Vėjo vartai, 
Melbourne 85.

Aukojo: P.Binkus - Laiškų Lietu
viams" ir "Varpelio" žurnalų. P. 
Vaičaitis - "Tėvynės Sargo" 1-85. 
J. Kvieteiaitis - B. Zumerio "Saty
riniai apmąstymai snobų alėjoje", 
Melbourne 85. J.Ašmonas - L.K.B. 
Kronika 7, Chicago 84. M. Žiogienė 
-liuksusinį albumą "Šiauliai", Vilnius 
84. P. Jakus - retenybių stovui I 
P. Karo vokiečių okup. Skolinamosios 
kasos ženklas "Viena markė". J. 
Pranckūnas - $10. L. Bartaškienė - 
$5.

Nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas. ^oncaster^^ri^MĮW9^_^^^MMMHMM
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Š.m. rugpjūčio 17 d. Sydnejaus 
skautų Židiniui ruošiant "Konrado 
kavinę", šalia židiniečių, į talką 
įsijungė visa eilė pagelbininkų, be 
kurių vakaras nebūtų buvęs toks 
sėkmingas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems vienu 
ar kitu būdu prisidėjusiems savo 
darbu, aukotais maisto gaminiais ir 
pinigais, perdavusiems muziką ir 
gražiomis dainomis palinksminusioms 
susirinkusius. Taip pat dėkojame ir 
Sydnejaus lietuviams, kurie savo 
atsilankymu parėmė ne tik židiniečių 
renginį, bet ir savo, Lietuvių klubą.

Galutinai užbaigus apyskaitą, visos 
vakaro pajamos $ 1.039.21, buvo 
perduotos Lietuvių klubo valdybai.

"ŽIDINIO" VADIJA

IEŠKO

IRENE GERBE - VIMERYTE iš 
BERLYNO, ieško gyenusios Austra
lijoje. BATHURST. NSW Elzės DO
MINATES - LESKYS.

Praneškite REGINAI UMBRAŽIU- 
NIENEI, 56 Saxonwood Drive. E.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
už adresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.
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