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E MI G R A M TU

John Howard

— opozicij os
1 yderis

"Seniai laikas" - tokia buvo 
liberalų šalininkų nuomonė mūsų 
šalyje, kai sau pačiam nelauktai 
"mažasis Jonukas" nugalėjo pate
tiškąjį Andrių, kuris nebenorėjo jo nė 
pavaduotoju. Šiuo prasidėjo visiškai 
naujas Australijos Liberalų Partijos 
istorijos etapas: pirmą kartą deši
niųjų partijos vadas - "žmogus iš 
liaudies", iš Vakarinės Sydnejaus 
dalies, baigęs valstybinę Canterbury 
berniukų gimnaziją. J. Howard turi 
sąžiningo ir teisaus žmogaus reputa
ciją. Jo švarumas, apžvalgininkų 
nuomone, turėtų užtikrinti ir moterų 
baisus rinkimuose.

S E KMADI E NIS

šnipai
mar§ i S Anglijos!

Anglijos premjerė M. Thatcher taip 
gar neseniai pasidžiaugusi, kad p. 
Gorbačiov yra žmogus su kuriuo 
malonu "daryti biznį", tą malonumą 
jau ir turi. Tą netikėtą angių - rusų 
biznį pradėjo KGB Londono skyriaus 
viršininkas O leg Gordijevski, praei^j 
savaitę palikdamas savo draugus, 
atvirai pereidamas pas priešus. Laik
raščiai rašo, kad jis jau virš 20 metų 
buvo dvigubas agentas, atseit dirbo 
abiem pusėm. 25-iems jo kolegoms 
tučtuojau buvo pasiūlyta išsinešdinti 
iš Anglijos. Rusai ilgai nelaukę liepė 
25 anglams važiuoti namo. Tada 
anglai, lygsvarai išlaikyti, išvarė dar 6 
rusus. Londone įvairiomis dingstimis 
būna virš 300 sovietų, tuo tarpu 
Maskvoje - tik 102 Jungtinės Kara
lystės atstovai. Kol išeis šis "Mūsų 
pastogės" numeris, šis šnipų biznis 
gali įgauti dar didesnę apimtį.

Sydnejaus arkivyskupas, vado
vaujant katalikų emigracijos direk
toriui kun. Phillip Zadro, kas metai 
ruošia emigrantų mišias St. Marys 
katedroje. Šiemet šios iškilmingo? 
mišios įvyko rugsėjo 15 d. 2.30 vai. 
Mišias atlaikė pats J.E. arkivyskupas 
E. Clancy kartu su dvidešimčia 
tautinių kapeiioniiį, tarp jų ir prel. P. 
Butkus. Mišių metu giedojo po vieną 
giesmę lietuviai "Marija, Marija", 

kroatai ir kiniečiai savo kalbomis. 
Giesmes palydėjo katedros vargoni
ninkas.

Pamaldose dalyvavo įspūdingai ir 
didelė grupė lietuvių. Moterys pasi
puošusios tautinias rūbais. Mūsų visų 
pasididžiavimui auką nešė L ana Sta- 
siūnaitytė ir Ričardas Gervinąs pasi
puošę tautiniais rūbais.

Prie altoriaus su tautine vėliava 
stovėjo Sydnejaus apylinkės pirm. Aib. 

Giniūnas ir su areitininkų vėliava 
Justinas Ankus. Nors kroatai nešė 
aukštai ant ilgos lazdos iškėlę užrašą 
"Croatia", pamaldų dalyvių akys sekė 
gražius lietuviškus rūbus. Reikia 
pasidžiaugti mūsų solidarumu, daly
vaujant šiose pamaldose. Ačiū vi
siems, kurie prisidėjote prie šių 
pamaldų iškilmingumo.

A. KRAMILIUS

NT e p avoji ng a?

Naujosios Zelandijos premjeras p. 
Lange ir mūsiškis p. Hawke atsisakė 
aplankyti Prancūzijos atominių pan- 
dymų bazę,-nors p. Mįtterong ir labai 
kvietė, sakydamas, kad jie gedėtų 
įsitikinti, jog bandymai visai nepa
vojingi. "Jeigu visai nepavojingi tai 
kodėl jūs jų neatliekate Paryžiuje?" - 
pasiteiravo kišenėje žodžio nieškąs 
Bob Hąwke.

DAR APIE VADOVŲ KONFERENCIJĄ
Kaip jau rašėme, rugpjūčio 31 - 

rugsėjo 1 d.d. Meloourne vyko A LB 
vadovų konferencija.

Dalyvius registravo ir konfe
rencijos protokolą vedė sekretorė 
Nata Alvikienė. Konferencijos da
lyvius sveikino Melb. Apyl. pirm. R. 
Šemetas. Konferenciją atidarė Krašto 
Valdybos pirm. V. Neverauskas, 
apžvelgdamas bendruomenės darbus. 
Pirmininkui bekalbant, jį iškvietė prie 
telefono: iš Amerikos skambino PLB 
pirm. V. K am ant as, sveikino mūsų 
konferenciją, siūlė į sekančias Lietu
vių Dienas pakviesti iš Amerikos prof, 
dr. Tomą Remeikį ar Liną Kojelį, 
prašė remti Lituanistinę katedrą 
Čikagos universitete, sutartinai ruošti 
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų.

Krašto Valdybos vicepirm. J. Jona- 
vičiaus politinį pranešimą skaitė J. 
Vaboiienė.

Apie naujai įsteigtą Lietuvių Infor
macijos Biurą pranešė V. Baltutis. 
Biuras pavaldus Krašto Valdybai ir jai 
atsakingas, jį sudaro: V. Baltutis, J. 
Jonavičius, A. Zamoiskis. Veikla yra 
grynai propagandinė - informacinė, 
ne politinė. Pagrindinis tikslas rea
guoti į komunikacijos perduotas 
žinias.

J. Vaboiienė skaitė savo pranešimą 
apie švietimą ir kultūros reikalus.

Vyko gyvos diskusijos įvairiais 
iškeltais klausimais. Dėl Lietuvos 
krikšto 600m. jubiliejaus sakyta, kad 
turime žvelgti dar toliau į praeitį, 
karaliaus Mindaugo krištas 1251 m., 

tik jį minėti. "Tėviškės aidų" redak
torius kun. Dauknys paaiškino, kad 
Lietuvos vyskupai 1987 m. krikšto 
sukaktį nutarė minėti, kaip atkirtį 
Maskvai, kad Lietuva yra krikš
čioniška ir jubiliejus plačiai nuskam
bės per pasaulį, ko Lietuvai šiandien 
labiausiai reikia. Popiežius Jonas 
Paulius II Romoje šią sukaktį minės 
iškilmingai, kad Lietuva sulauktų 
visos bažnyčios solidarumo.

Po pertraukos kalbėjo Spaudos 
sąjungos pirm. B. Vingilis apie "Mūsų 
pastogę", kurią a.a. V. Kazokui mirus, 
pusmetį redagavo J. Mašanauskas, o 
dabar redaktore pakviesta Rita Juzė- 
naitė. Naujoji redaktorė pasisakė, kad 
ji esanti 47 m. amžiaus, gimusi Kaune, 
žurnalistiką baigė Vilniaus univer
sitete. Lietuvoje daugiau kaip 20 
metų dirbo spaudoj, radijo ir televi
zijos laidose, niekad nebuvo komu
nistų partijos narė, nebuvo disidente. 
Jos šeima gyvena vidutiniškai geriau 
negu kiti žmonės. į Australiją atvyko 
1981 metų vasario viduryje pas 
pusbrolį į svečius, tikėdamasi pasi
gydyti. Po 4 mėnesių viešnagės 
ištekėjo ir pasiliko čia gyventi.

Diskusijose dr. Kavaliauskaitė ir p. 
Baltutis klausė, kodėl R. Juzėnaitė 
išrinkta "M.P.” redaktore, kai buvo 
daugiau kandidatų, kurie geriau žino 
mūsų veiklą, juk mes esame politiniai 
pabėgėliai. Krašto Valdyba buvo 
pristačius kitą kandidatę, bet Spaudos 
sąjunga jo nepriėmė. Dr. Vingilis ir R. 
Juzėnaitė atsakė į šiuos ir kitus 
klausimus.

Po to įdomius pranešimus pateikė 
Adelaidės Apyl. pirm. J. Stačiūnus, 
Pertho atstovė B. Radzivanienė, 
Sydnejaus apylinkės vicepirmininkė R. 
Kavaliauskaitė. Melb. pirm. R. Šeme
tas minėjo Parapijos sekmadienio 
mokyklą su 47 mokiniais, universiteto 
šeštadienio mokykloje dėl HSC abi
tūros lietuvių kalbos egzaminų šiemet 
mokosi 41 mokinys. Gyvu žodžiu 
įdomių žinių pateikė Geelongo apy
linkės pirm. 0. Schrederis, seniūnės: 
Sale - E. Eskirtienė, Latrobe Valley - 
V. Koženiauskienė, Lietuvių Fondo 
atstovas M. Didžys, kiti raštu ar 
laiškais.

Sekmadienio konferencija prieš 
pietus buvo skirta Jaunimo sąjungos 
pranešimams, kuriuos pateikė ALJS 
pirm. Rožė Makarevičiūtė ir Jaunimo 
kongreso ruošos pirm. H. Antanaitis.

Konferencijos nariai dalyvavo lie
tuviškose pamaldose šv. Jono bažny
čioje. Konferencija baigta pietumis 
Lietuvių namuose.

Skaitytojų dėmesiui siūlome Spau
dos sąjungos pirmininko dr. B. Vingilio 
pranešimą A LB vadovų konfe
rencijoje.
Gerbiamas p. Pirmininke, vadovai, 
ponios ir ponai,

Dėkoju už pakvietimą dalyvauti 
Vadų Konferencijoje Melbourne ir 
padaryti pranešimą apie Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
(LBSS) veiklą.

Manau prisimenat, kad išsamų 
pranešimą apie LBS- Sąjungos veiklą,- 

"Mūsų Pastogę” ir jos finansinę 
padėtį padarė Vytautas Patašius XIX 
Krašto Valdybos suvažiavime prieš 
aštuonis mėnesius. Per šį trumpą laiko 
tarpą ypatingų pasikeitimų ar prob
lemų neįvyko. Spaudos Sąjungos 
pirm minkąs profesorius Algis Kabaiia 
ir vienas vaidybos narys Kastytis Sta- 
šionis dėl asmeniškų priežasčių iš 
valdybos atsistatydino. Dėkoju jiems 
už įdėtą darbą. į jų vietą buvo 
pakviesti, iki kadencijos pabaigos, 
Alfonsas Adomėnas ir Bronius Žalys. 
Šiuo metu Spaudos Sąjungos valdyba 
susideda iš 7 asmenų: p.p. dr. Benius 
Vingilis - pirmininkas, Vytautas 
Patašius - vice-pirmininkas, Vincas 
Augustinavičius - sekretorius, Algis 
Milašas - iždininkas, Viktoras Jaras - 
"Mūsų Pastogės" kasininkas, Alfonsas 
Adomėnas - narys, Bronius Žalys - 
narys.

"Mūsų Pastogės" nuolatinis perso-, 
naias: p. Jonas Mašanauskas - 
redaktorius, atsistatydino 19. 8. 1985 
m. ir j jo vietą yra pakviesta p. Rita 
Juzėnaitė - Ormsby, p.p. Aldona 
Jablonskienė - laikraščio rinkėja, 
Jadvyga Mickienė - ad
ministratorė. Jurgis Janavičius - 
rinkimo padėjėjas.

"Mūsų Pastogės" personalas dirba 
už mažą atlyginimą, bet su dideliu 
pasišventimu ir pareigingumu.

"Mūsų Pastogės" redakcija pasto
viai įsikūrė Sydney Lietuvių klube - 
Bankstown.

nukelta į. 3. jp$Sįl.
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LIETUVOJE_______________________
ŠIEK TIEK SKAIČIŲ

Iš tikrųjų būtų galima teigti, kad 
sovietinė spauda skaičių nemėgsta ir 
jos puslapiuose jų daug nerasi. 
Nebent, kiek procentų kasmet vir
šijami įvairūs planai, kiek kartų 
daugiau primeižiama pieno, kokiu 
"rekordiniu" greičiu statoma ir pan. 
Jeigu būtų paskelbti konkretūs skai
čiai, "daugiau” dažnai turėtų pavirsti 
į "mažiau' , ''greičiau" į "lėčiau" ir 
t.t. 0 kam gadinti šventinę komu
nizmo statybos nuotaiką.

Tačiau, šiek tiek skaičių pavyko iš 
tos spaudos išžvejoti. Tai irgi savos 
rūšies rekordai.
M" " —I ■■ I ■■■•

600 AUTOAVARIJŲ
PER 3 MĖNESIUS

Lietuvoje, kaip žinia, šiuo metu 
gyvena 3 mln. Žmonių. Kas penkta 
šeima turi savo automobilį. O štai 
lentelė iš "Tiesos" apie eismo 
nelaimes per pirmąjį šių metų 
ketvirtį, palyginant su dviem praė
jusiais metais.

I KETVIRTIS
1983 1984 1983

įvyko
autoavarijų 1052* 014 M0 

žuvo žmonių 110 114 104 
Sužeista W 030 610

* 1 iį skaičių įeina ir auto
avarijos su dideliais materiali
niais nuostoliais, kurios nuo 
1985 metų apskaiton netrau
kiamos.

153 SKENDUOLIAI 
PER PUSĘ METŲ

Nors Lietuvoje veikia plati biuro
kratinė organizacija vadinama Skęs-- 
tančių geibėjimo draugija su skyriais 
paskiruose miestuose ir miesteliuose, 
"skęstančiųjų galbėjimas, anot rusų 
satyrikų Ufo ir Petrovo, yra pačių 
skęstančių reikalas". Štai dar viena 
lentelė iš "Tiesos", papuošta dideliu 
antgalviu " Nelaimių priežastis girta
vimas ir apleidumas", nors kalbama ir

Per pimąjl pusmeti respub- 
Ikes vandens teoriniuose nu
skendo:

1904 1905

Nedžiugina ir liepos mė
nesio statistika: nuskendo 41 
žmogus. Skaudu, kad iš jų 
keturiolika vaikų.

100 RB. SALDAINIŲ 
dėžutėje"

Lentvario gyventojai Janinai Saldū- 
nienei prireikė didelės ir gražios 
saldainių dėžės. Negavusi norimos 
savam miestely, pasidairė atvykusi į 
sostinę. Užtiko tokią dėžę Antakalnio 
gatvės parduotuvėje.

Parsivežusi saldainius namo, pasi
dėjo į bufetą. O kitą vakarą sugužėjo 
įmĮnaičia^ąm^t^^stikk^gg^t^ 

žadinančią dėžę, eme ją girti. 
Moteriškė suprato - ne šiaip sau tos 
liaupsės. Tačiau, kad ir kaip buvo 
brangūs jai giminaičiai, nenorėjo 
prarasti saldumynų, kuriuos ketino 
nešti draugei gimimo dienos proga, 
juoba, kad ne kiekvieną dieną ir ne 
visur tokią saldainių dėžę gausi.

Tačiau giminaičiai per daug jau 
reikšmingai dairėsi į bufetą, ir 
šeimininkė nusileido. Kaspinas nuo 
dėžės buvo nuristas, viršelis su 
išpieštomis rožėmis nuimtas. O ant 
saldainius dengiančio celofano svečiai 
pamatė šimto rublių banknotą.

- Teta, kodėl juos čia padėjot? - 
paklausė dukterėčia.

- Ne, jokių pinigų į dėžę nekišau. - 
išplėtė akis saldainių savininkė.

Ilgai tą vakarą giminaičiai, valgy
dami šokoladą, svarstė, kaip galėjo 
atsirasti banknotas? Ar tik nebuvo 
dėžė jau kartą kam padovanota? 
Žmogui, kuriam norėta už kažką 
"atsidėkoti". O šis, atsidėkojimų 
saldainiais išlepintas, net nenurišo 
kaspinėlio, nenukėlė viršelio, nepaž
velgė į dėžės vidų. Nunešė ją 
parduotuvėn, pasiūlė saldainius už 
pigesnę kainą pardavėjai. Ši nusipirko 
ir, taip pat nepatikrinusi dėžės 
turinio, padėjo vitrinom

Rasi taip ir buvo. Tik tas, davęs 
"reikiamam" žmogui kyšį, laukė, kad į 
jo reikalus bus atkreiptas ypatingas 
dėmesys.

Kažin ar sulaukė?..
JŪRA' BAUŽYTĖ

Tiesa

6 METAI LAUKIA LIETPALČIO

Nors šis skaičius ir ne iš Lietuvos, 
ten perdaug niekas dėl jo nesistebėtų, 
o daugiau panašių istorijų pridėtų:

Kuibyševo rajono piemuo Jurij 
Zakharov kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
oficiozą "Pravda" prašydamas padėti 
gauti nepralyjamą lietpaltį. Jo žo
džiais, du ministrai yra pažadėję 
patikrinti lietpalčių kokybę. Bet tai 
buvo prieš 6 metus.

Technologijos 
vogi m as

Prancūzų dienraštis "Le Monde” ir 
televizija paskelbė KGB dokumentus, 
kuriuose nurodoma, kad, pvz. sovietų 
aviacijos ministerija sutaupė 48,6 
milijonus rublių, pasinaudodama vog
tomis Vakarų technikos paslaptimis. 
Vogti planai pagelbėjo sovietams 
pagreitinti naikintuvų Mig 29 ir SU 27 
gamybą, o taip pat įsisavinti lėktuv
nešio lėktuvų pakilimo ir nusileidimo 
techniką, kurios Raudonasis karo 
laivynas iki šioi nežinojo. Duota ir 
daugiau panašių pavyzdžių.

"Counterpoint” nurodo, kad Sov. 
Sąjungoje oficialiai buvo paskelbta, 
jog 1982 metais sovietai sutaupė 406 
milijonus rublių dėka "skolintos” 
Vakarų technologijos, kuri pagelbėjo 
"greičiau ir pigiau" išrišti įvairias 
gamybos problemas.

nuoširdžiai dėkojame kun. P. Butkui iž pravestą rožančių 
už gedulingas šv. mišias ir nepaprastai gražų pasakytą 
su įpintais nuoširdžiausiais poezijos posmais, palydėjimą į 
maldas.

Mano mylimai mamai, mūsų močiutei Stefanijai Šmailienei, iškeliavusį 
amžinybę, 
koplyčioje 
pamokslą, 
kapines ir

Ypatingai dėkojame už pagalbą ir nuoširdumą p. O. Jarmalavičienei, p. 
J. Kalgovienei, Janinai Haining, Adulfui ir Elenutei Sručiams, A.V. 
Blažinskams.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame mieliems draugams ir pažįstamiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo. Visiems dalyvavusiems 
rožančiaus maldoje, šv. mišiose, palydėjusiems į amžiną poilsį ir 
aukojusiems šv.-mišias - gėles. Pareiškusiems užuojautą žodžiu raštu ir 
spaudoje.

p. Onutei Kapočienei suorganizavusiai choristus pagiedoti ir p. A. 
Kramiliui.

Jūsų visų užuojauta mums palengvino pergyventi tą sunkią atsiskyrimo 
valandą. .

duktė DANUTĖ ir vyras VALENTINAS GULBINAI 
anūkai - DITA IR AUDRIUS SVALDENIAI

gi mi n Suvis

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą 
siųsti padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug vertingų ir 
naudingų dovanų savo, artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame užsakymus, geros 
rūšies prekėms, žemomis kainomis.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, išrū
piname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME ' 
PALIKIMUS Į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR 
TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Dėl smulkesnių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent BRI, 4HB. England. 

Telef. 01 460 2592.

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

mirus, jo žmonai, dukroms Birutei ir Zitai, sūnui Linui su šeima, giminėms 
ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.

ZAMOISKIŲ šeima, Adelaide
Už terminuotus indėlius:

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas.

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

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi išbūti iki finansinių 
metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Pro
centai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorini mėnesi finansinių metų gale 
ir įrašomi i einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią užuojautą reiškiam dukrai Nijolei, jos 
vyrui ir vaikams, sūnui Algiui, jo žmonai ir vaikams.

N. ir V. SAPKA
I. ir E. VALIŪKAS

Mališ auskui

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai dr. Nijolei Zdanienei ir sūnui 
Algiui Mališauskui, jų šeimoms bei artimiesiems.

A. ir V. Bladzevičiai
A. ir J. šimkai

• Teikia paskolas iki $ 30.000 jxeiciant nekiln. turtą, asmenines paskolas su 
Į^rantuotojais iki $ 5000 ir be ju ’<i $ 2000. Procentai už visas paskolas už
skaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

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

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

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

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

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

BROLIŠKOS MEILĖS PASTANGA
Pernai Amerikoje gyvenantis Kazys 

Karuža išleido knygą apie savo broli 
poetą Petrą Karužą, jauną mirusį 1933 
m. Kaune. Knyga skirta poeto mirties 
50 metų sukakčiai paminėti ir 
lakoniškai vadinasi "Petras Karuža". 
Redaktoriais pasirašo mūsų litera
tūros korifėjai, mirusio poeto draugai, 
Antanas Vaičiulaitis ir Bernardas 
Brazdžionis. Knygoje pakartojamas 
poeto vienintelis eilėraščių rinkinys 
"Giesmės apie daiktus ir žmones", 
pirmą kartą išleistas 1933 m. jau po 
autoriaus mirties. Taip pat talpinama 
nemažai ir mažiau reikšmingų poeto 
raštų. Surinkti visi nekrologai, knygai 
išėjus spaudoje pasirodę kūrybos 
įvertinimai ir poetą pažinusių žymes
nių žmonių prisiminimai. O pats 
knygos leidėjas Kazys Karuža parašęs 
100 pusi, užimančią kroniką Karužų 
šeimos, kurios šviesus vainikas yra 
miręs poetas. Reikia pripažinti, kad 
Kazys Karuža turi gražią krikščio
nišką, brolio meile ir dėkingumu 
persunktą sielą. į savo atsiminimus jis 
įtraukė ir gražiais žodžiais paminėjo 
kiekvieną žmogų, kuris Karužų šei
mai, poetui Petrui ar jam pačiam kuo 
nors gyvenime padėjo. Broiio poeto 
asmenį, kūrybą ir jo atminimą jis 
pagerbė liuksusiniu, gausiai paveiks
luotu leidiniu, kaip galima storesniu. 
Kas galėtų tokiai nuoširdžiai brolio 
meilei atsispirti ir būti kritišku?

Poeto draugų atsiminimai yra 
gražūs, primenantys įdomius praėju
sius laikus. Kūrybos vertinimai - 
draugiškų specialistų darbas - be 
priekaištų. Bet knyga vis tik neišba- 
iansuota. Kada 408 pusi, memoria
linėje knygoje paties pagerbiamojo 
poeto kūrybos terandame tik 53 pusi., 
persvara aiški kūrybos nenaudai. 
Geros valios leidėjas nepagalvojo, kad 
yra tokia žiauri literatūros meno 
tiesa, jog poetų kūryba laikosi ir ilgą 
laiką išlieka tik savo pačios meniniu ir 
idėjiniu svoriu, o ne kitų, kad ir labai 
garsių, žmonių liudijimu. Kritikos ar 
recenzijos amžius trumpas. Jis laikosi 
tik kol perskaitomas žurnalo ar 
laikraščio numeris. Poezijos amžius, 
jei tauta ją pasisavina, metais 
neskaičiuojamas. Petro Karužos poe
ziją tauta yra pasisavinusi. Didesniam 

poeto 50 metų mirties sukakties 
atžymėjimui pilnai būtų pakakę rin
kinio "Giesmės anie daiktus ir 
žmones" pakartotos laidos. Poeto 
žodis tada gal net dar labiau 
sužėrėtų, nebūtų užspaustas visos tos 
pridėtinės medžiagos.

Tai jau antras toks atsitikimas 
mūsų literatūroje, kad brolis išleidžia 
jaunystėje mirusio brolio poeto kū
rybą. 1921 m. kun. J. Vaičaitis išleido 
savo brolio Prano Vaičaičio raštus, ir 
tauta tuojau pasisavino jo eilėraščius. 
Visą trečiąjį dešimtmetį jaunimas 
mokėsi ir, kur deklamacijos buvo 
reikalingos, deklamavo Maironį, Bara
nauską. Kudirką ir Vaičaitį. Tai buvo 
išskirtinis, Jiems priklausąs dešimt
metis.

Kai į literatūrą atėjo Petras 
Karuža, poetų gretos buvo jau 
tankesnės ir į deklamuojamųjų poetų 
skaičių patekti nebuvo taip lengva, 
bet keletas jo eilėraščių poezija 
besidominčiųjų rateliuose buvo skai
tomi ir deklamuojami iki karo.

Petro Karužos trumpas gyvenimas 
ir neilgi jo kūrybos metai žydėjo 
sudėtinguose pirmųjų nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo dešimtmečių lite
ratūriniuose bangavimuose - stilių, 
srovių ir idėjų susikryžiavimuose, 
patriotinio konservatyvizmo ir mo
dernizmo skersvėjuose. Talentai ir 
individualybės veržėsi į gyvenimo 
šviesą visom kryptim iš karto, stengėsi 
nustelbti visa, kas sena, ir aukštai 
iškelti modernizmo vėliavas. Apie tą 
mūsų raštijos "raganų katilo" laiko
tarpį tiksliai prasitarė prof. V. 
Mykolaitis - Putinas: "Mes pavė
lavome ir gyvenimas vertė mus eiti 
šuoliais pirmyn. Mes negalėjom apsi
stoti ir tinkamai išugdyti nė vieno 
stiliaus, negalėjome plačiau išnaudoti 
nė vieno literatūrinės medžiagos 
šaltinio. Tokiam kūrybos darbui mes 
nebuvome pasirengę". Literatūrinės 
medžiagos šaltinis buvo pats gyve
nimas - ta ugdančioji, skatinančioji 
laisvės atmosfera. Stilių nulėmė 
kūrybinis rašytojų instinktas, paža
dintas tokių Europos tautų literatūros 
srovių, kokios autoriams buvo priei
namos ir kūrėjų širdžiai artimiausios."

Petras Karuža žygiavo su tais

poetais, kuriems buvo skubu keisti 
lietuvių poezijos veidą, kurie veržėsi 
nevaikštinėtais, naujais poezijos ta
kais. į poezijos areną jis išėjo kaip 
autentiškai naujas miesto dvasios ir jo , 
kultūros poetas. Su miestišku šodynu 
ir įvaizdžiais, išreiškiančiais, kad jo 
poezijos stichija - gera ir bloga 
prasme - miestas. Pradžioje į miestą 
jis žvelgė susižavėjusiomis nesu
gadinto žmogaus akimis, su nuostaba. 
Taip, sakytume, pirmasis žmogus 
Adomas, dar nuogu Rojuje nepa- 
sijutęs, dairėsi į jam naują pasaulį.

Džiaukimės atėję mes. 
Džiaukimės kartu. 
Sukimės alėjomis 
Viesulų ratu. (29 psl.) 
Bet niekam nelemta mieste kaip 

drugeliui suktis viesulų ratu alėjose. 
Miesto dvasia jau praradusi nekaltumo 
dovaną. Miestas jau pametęs tikrųjų 
gyvenimo vertybių supratimą. Aistra 
ir girtuoklystė užtemdžiusi jo gyven
tojų geruosius jausmus. Miestas ir iš 
poeto pareikalauja didelės dvasinės 
duoklės - jo sielos.

Miestas kaip valkata girtas
Tik vakar dar iščiulpė manąją sielą.

(60 psl.)
Mieste žmogus priverstas gyventi 

tarp idealo ir jo praradimo, tarp gėrio 
ir nuodėmės, tarp prabangos ir skurdo. 
Miestiško gyvenimo stilius sutrikdo ir 
poeto gyvenimo principų lygsvarą.

Džiasbando tonų gaisruos pasken
dęs

Nuodus ir vyną maišau išvien. (37 
psl.)

Poetas pastabus. Jo eilėraščiai į 
išaugo į gana atvirai išsakomą 
žmogiškosios menkystės komentarą. 
Kaip hedonistinio, beprasmiško, mies
tietiško gyvenimo ir dvasinių padug
nių pasmerkėjas anuo metu Karuža 
katalikų poetų tarpe buvo drąsiau
sias. Moralinių miesto ponijos žaizdų 
paregėjimas temdė poeto idealistinę, 
pradžioje labai viltingą buvusią nuo
taiką ir kaip nuožmi pasaulio grubumo 
strėlė žeidė jo sielą.

Kodėl pirkia tamsi ir pelenai išgesę 
Neklauski, sese.

Iš skausmo ašarų akyse
Neišskaitysi. (52 psl.)

Petro Karužos poezija yra sudė
tinga. Poetine prigimtimi simbolistas, 
stipriai įtaigojamas veitšmerco - 
pesimizmo, nevilties, dvasinio niū
rumo - realistinių temų verčiamas, jis 
griebdavosi ir realistinio stiliaus. 
Veitšmerco peoezija mūsuose gana 
greitai išvirto į nepasitenkinimo, 
ekonominio gyvenimo kritikos poeziją. 
Ją gamino kairieji rašytojai, bet ir

nukelta į 5 psl.

atkelta i S 1 psl.
Buvęs redaktorius, Jonas Maša- 

nauskas, kaip jūs visi žinote, gražiai, 
išsamiai ir bešališkai redagavo "Mūsų 
Pastogę". Jam redaguojant, "Mūsų 
Pastogė" tapo plataus akiračio laik
raštis, kuriame atsispindėjo Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės veidas ir 
dvasia. Pastebėjote keletą straipsnių 
"Mūsų Pastogėje", kurie kritikavo 
patį redaktorių. Manau, kad tokio 
atsitikimo nėra buvę "Mūsų Pastogės" 
gyvenime. Spaudos Sąjungos vaidyba 
dėkoja mielam redaktoriui, Jonui 
Mašanauskui, už jo gražų "Mūsų 
Pastogės" redagavimą. Kaip minėjau, 
p. Mašanauskas iš redaktoriaus pa
reigų atsistatydino dėl asmeniškų 
priežasčių ir sugrįžo atgal gyventi į 
Melborne. Tikimės, kad. jis. ir. toliau 

pasiliks "Mūsų Pastogės" bendra
darbis. Dar kartą nuoširdus ačiū, 
Jonai, ir linkime tau sėkmės ateities 
darbuose.

Noriu priminti, kad Spaudos Są
jungos valdyba necenzūravo "Mūsų 
Pastogės", kaip buvo rašyta Pasaulio 
Lietuvy, 1985 m. No.3. "Mūsų 
Pastogė" yra atvira kiekvienam lietu
viui, kuris nori taikingai ir kultūringai 
išreikšti savo nuomonę.

Visiems yra žinoma, kad redak
toriai ant medžio šakų Sydney 
neauga. Turime mažai žmonių, kurie 
pajėgtų ir norėtų apsiimti šį sunkų ir 
kartais nedėkingą darbą. Iš gautų 
prašymų, LSB Sąjungos valdyba, savo 
posėdyje š. m. rugpjūčio 12 dieną, 
nutarė pakviesti "Mūsų Pastogės" re
daktore p. Ritą Juzėnaitę - Ormsby. 
Prašom visus vadovus, "Mūsų Pasto
gės" bendradarbius ir skaitytojus 
padėti naujai redaktorei siunčiant 
informaciją ir straipsnius. LBS Sąjun
gos pagrindinis tikslas yra "Mūsų 
Pastogės" leidimas. Valdyba deda 
visas pastangas, kad "Mūsų Pastogė" 
ir toliau būtų įdomi, bešališka ir 
ugdytų vienybę mūsų tarpe, reikštų 
lietuvių tautos norą būti laisva ir 
nepriklausoma valstybe ir tęstų kovą 
prieš jos okupantą.. ........

Pradžioje metų buvo nupirkta nauja 
kompiuterinė tekstų surinkimo ma
šina. Manau žinot, kad visų spausdi
nimo mšinų raidynas neturi lietuviškos 
rašybos specifinių ženklų ir raidžių. 
Specialiai užsakyti mašiną su lietu
višku raidynu, jeigu iš viso bendrovė ir 
apsiimtų, jos kaina mums būtų 
neįkandama. Matot, "Mūsų Pastogė" 
turi lietuvišką raidyną, šį komplikuotą 
raidyno pakeitimą atliko prof. Algis 
Kabaila, šios srities specialistas, 
pertvarkydamas kompiuterio pro
gramą. U ž įdėtą darbą ir laiką mašiną 
perkant, pertvarkant raidyną ir už 
išmokymą ją naudotis, Sąjungos val
dyba taria jam nuoširdų ačiū. Algi, tu 
sutaupei Mūsų Pastogei keletą tūks
tančių dolerių.

1984-85 metų finansinė apyskaita 
dar nėra paruošta, todėl jokių detalių 
jums negaliu patiekti. Apyskaita bus 
paruošta prieš metinį Spaudos Są
jungos narių susirinkimą, kuris įvyks 
lapkričio mėnesį. "Mūsų Pastogė" 
finansiniai išsiverčia tik dėl dosnių 
skaitytojų ir organizacijų aukų. 
Nuoširdus ačiū visiems rėmėjams.

Vaidyba kviečia kiekvieną sąmo
ningą lietuvį stoti į LBS Sąjungą, 
įmokant vienkartinį įstojimo mokestį.

■ Sąjunga turi virš 120 narių.

Sąjungos valdyba kviečia atvykti į 
"Mūsų Pastogės" tradicinį balių ar jį 
paremti platinant loterijos bilietus. 
Balius įvyks š. m. rugsėjo 28 dieną.

B.VINGILIS
Lietuvių Bendruomenės Spaudos 

Sąjungos pirmininkas.

Prašom konferencijos vadovus pa
reikšti nuomonę sekančių klausimų 
reikalu:

1. Australijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos leidžiamas laikraštis "Jau- 
žinios" yra spausdinamas ir siunti
nėjamas atskirai.
SIŪLOMA: Šį leidinį padaryti "Mūsų 
Pastogės" priedu. Tokiu būdu, senimas 
sužinotų ką jaunimas galvoja ir rašo, o 
jaunimas, skaitydamas "Jaučinlas", 
aržiau susipažintų su "Mūsų Pastogę" 
ir gal daugiau paskaitytų lietuviškai. 
Finansinė nauda neabejotina.
2. Organizacijos, draugijos ir fondai 
siunčia "Mūsų Pastogei" ilgas padėkas 
ar pranešimus, kurie užima labai daug 
vietos. Tokie pranešimai yra spaus
dinami veltui.
SIŪLOMA: Už ilgus pranešimus ir 
bendras padėkas, organizacijos ir 
fondai, nors dalinai, atsilygintų t.y. 
paremtų "Mūsų Pastogę" finansiniai.
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iš Melbourno Soc. Globos Ivlot. D-jos gyveni mo

Sakoma: "Pasižiūrėk į saulę kaip ji 
gražiai šviečia ir šildo ir tavo 
gyvenimo sutemos liks užpakaly...”. 
Teisybė - žmogui žiūrėti į linksmą, 
malonią pusę padeda nežiūrint kaip 
susirūpinęs būtų, kokių vargų apsun
kintas.
Todėl, nenegrinėjant, kokiu būdu 

žmogus pateko į beviltišką padėtį, 
mūsų pareiga juo rūpintis, padėti 
raminančiu žodžiu ir patarnavimais. 
Švelnūs žodžiai gali atidaryti ir plieno 
vartus - sako turkai. Raminantys 
malonūs žodžiai gaii pasiekti nelai
mingojo širdį, duoti vilties, kuri gali 
uždegti kibirkštėlę ir tamsiausioje 
žmogaus gyvenimo naktyje.

Soc. Globos Moterų D-ja Mel
bourne eilę metų rūpinasi, lanko ir 
padeda įvairiuose reikaluose pagalbos 
reikalingiems. D-ja dirba tyliai, nes 
tikslas, kurį turi pasirinkusios, atlie
kamas artimo meilei. Artimo meilė yra 

raktas, kuris atrakina žmogaus užša
lusius jausmus ir leidžia pagalvoti apie 
nelaimingus sergančius, vienišus ir 
esančius institucijose. Juk kiekvieną iš 
mūsų kada nors pasitiks sutemų 
dienos.

Be nuolatinių lankymų rugpjūčio 
mėn. d-ja turėjo daugiau darbų 
atlikti. Rugp. 4 d. suvežė lanko
muosius į Lietuvių namus pietums. Čia 
su jais papietavo, pasikalbėjo. Tokius 
pietus d-ja organizuoja kas 2 mėn.

Rugp. 8 d. moterys vėl susirinko į 
Lietuvių namus pakuoti siuntinių 
Punsko lietuviams. Supakuota 17 
didelių siuntinių. D-ja gauna daug 
rūbų ir labai dėkinga visiems auko
tojams, bet prašo ateity aukoti švarius 
ir tinkamus dėvėti rūbus.

Rugp. 18 d. d-ja važiavo į Ballaracą 
2-viem mašinom, nuvežta šalti užkan
džiai, karšti pietūs ir dovanos. Ten 
esantieji pasitiko prie mašinų ir 

tuojau paklausė, ar atvežė silkių. Jie. 
aišku, jų negauna, o labai mėgsta. D- 
ja žino tai, todėl visada veža. 
Ballaratas yra už virš 100 km. ir 
lankomas 3 kartus į metus - prieš 
Kalėdas, prieš Velykas ir vidury 
metų.

Lankymu ir rūpesžiu stengiamasi į 
kiekvieno lankomojo širdį įnešti vilties 
kibirkštėlę - rasti tinkamą kalbą, 
suprasti vienatvės kančias, paguosti.

Matant d-jos kilnų darbą, verta 
pagalvoti, kad gyvenimas greitai bėga 
ir mus daro kasdien silpnesniais, tad 
leiskime pasidžiaugti bėgančia žmo
gaus valanda, nes žmogus neturi 
uosto, kuriame galėtų sustoti, todėl 
kad laikas neturi pakrančių, jis skuba 
ir neša mus su savim.

N.G.

’’SVAJONĖS” triumfuoja

Nėra abejonės, kad Šeštojo pasau
linio lietuvių jaunimo kongreso ruo- 
šimas Australijoje 1987-88 metais 
sujudino jaunimą, iš visų Australijos 
miestų girdime apie jaunimo įsi 
jungimą į bendruomenės veikią ar tai 
dalyvaujant parengimuose, ar tai 
patiems juos organizuojant.

Prieš metus Melbourne sudarytas 
vyriausias kongreso ruošos komitetas 
svarbiausiais savo darbais laiko kon
greso idėjos propagavimą ir iėšų 
teikimą. Abiems šiems tikslams vyk
dyti pradžioje metų trys Melbourne 
gyvenančios lietuvaitės Birutė Ky- 
mantienė, Virginija Bruožytė ir Zita 
Prašmutaitė susibūrė į muzikinį vie
netą "Svajonės". Po intensyvaus 
pasiruošimo, padedant daugeliui žmo
nių muzikos, judesių išraiškos ir 
aprangos srityse, šių metų vidury 
"Svajonės" su pasisekimu koncertavo 
visose didesnėse Australijos lietuvių 
gyvenamose vietovėse.

Dar prieš pradedant koncertų 
kelionę kilo mintis šių šaunių lietu
vaičių darbą apvainikuoti išleidimu 
plokštelės, kuri primintų jų entu 
ziastiškai dainuotas lietuviškas liau
dies ir pramogines dainas.

ir štai rugpjūčio 31-os vakare. 
Melbourne lietuvių namuose ivyko 
"Svajonių" plokštelės pristatymas 
visuomenei.

Nuo pat vakaro pradžios buvo 
aišku, kad Melbourno lietuviai "Sva
jones" laiko savo "numyiotomis duk
romis”. į Jubiliejinę salę gausiai 
besirenkančius svečius Birutė. Virgi
nija ir Zita sutiko su putojančio 
šampano taurėmis. Jauni, mielai 
besišypsą "Svajonių" veidai visus 
maloniai nuteikė toiimesniai vakaro 

eigai, kurią netruko pradėti Algis 
Šimkus, pravedęs visą vakaro oficialią 
dalį.

Plokštelę pristatė VI-jo Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ruošos 
komiteto pirmininkas Henrikas Anta
naitis, nupasakodamas "Svajonių" 
atliktą darbą besiruošiant koncertams 
ir leidžiant plokštelę. Padėkojęs 
"Svajonėms" ir jų vadovei Danai 
Levickienei, jis išvardino visą eiię 
žmonių, prisidėjusių prie šio darbo: 
Birutė Prašmutaitė padėjo muzikinei 
vadovei, Dalia Antanaitė - su 
apranga, p. Vaičaitienė - dėl iaiky 
senos scenoje. Mindaugas Siman- 
kevičius sukūrė plokštelės voką, Algis 
Meiliūnas koordonavo techniškus dar
bus. o Viva Aiekna plokštelę išieiao. 
Australijos lietuvių fondas išleidimui 
dovanojo S1000. o Hobarto apylinkės 
vaidyba SI 00. Merginų koncertinę 
kelionę koordinavo Aldona Butkutė. 
Visiems jiems H. Antanaitis padėkojo, 
pabrėždamas, kad tik bendromis 
pastangomis buvo įmanoma įvykdyti šį 
didelį darbą.

Plokštelėje įrašytas dainas, jų 
išpildymą, palydą ir dainininkų baisus 
aptarė Melbourno lietuvių parapijos 
choro vadovas Petras Morkūnas, 
nesigailėdamas šiltų ir drąsinančių 
žodžių.

Tarp kalbų ir sveikinimų klausėmės 
iš garsiakalbių "Svajonių" plokštelės 
dainų, kurios buvo iyg įvadas "gyvų" 
"Svajonių" pasirodymui.

Virginijos broliui Arūnui Bruožiu! 
pritariant gitara, Eugenijui Baltučiui 
būgnais, "Svajonės" dainavo kai 
kurias iš tik išleistos plokštelės 
dainas, o kai kurias visai naujas, 
negirdėtas, vieną už kitą gražesnes.

G. Kymanto nuotraukoje iš kaires: Zita Prašmutaitė, Arūnas Bruožis, 
Birutė Kymantienė, Virginija Bruožytė ir Eugenijus Baltutis

Taip ir norėjosi su daina sakyti " o tu 
mergelių dailumas, o jų baisų 
gražumas"!

Po kelių pakartojimų publikai 
pagaliau "paleidus” dainininkes, užsi
sakiusieji gavo ne tik plokšteles, bet ir 
"Svajonių" autografus.

Prie tolimesnio vakaro pasisekimo 
gražiai prisidėjo Melbourne lietuvių 
jaunimo orkestras "Dabar", kuris jau 
kelintas kartas groja baliuose, savo 
pajamas skirdamas kongreso ruošai. 
Jame dalyvauja Arūnas Bruožys, 
Eugenijus Baltutis, Andrius Pranc- 
kūnas, Algis Karazija, dainuoja Lo
reta Čižauskaitė.

Besilinksminant buvo pranešta, kad 
Amerikos taurę buriavime laimėjusio 
laivo kapitono žmona Rasa Bertram- 
Padgurskytė kongreso ruošos rei
kalams davė $50.

Netoli dviejų šimtų svečių, tarp 
kurių buvo ir tuo laiku Melbourne 
vykusio Australijos lietuvių ben
druomenės vadovų konferencijos da
lyvių, smagiai praleido vakarą.

"Svajonės" Australijos lietuvių ne
apvylė. Neapviikime ir mes jų - 
įsigykime plokštelę. Juk šis darbas 
skiriamas Vi-jo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui!

* * *

Melbourne plokštelę dar galima 
pas A.Butkutę. Sydnejuje pas R. 
Barkutę, o Adelaidėje pas A. Stan
kevičių.

J. DIGRYS

NEWCASTLE ■—a—......-..
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Rugpjūčio 31 d. Lisa Viskauskaitė 
, atšventė 21-mą gimimo dieną.

Jaukioje Rosebud Futbolo klubo 
salėje Broadmeadow ta proga susi
rinko apie 150 Lisos draugų bei 
pažįstamų iš Newcastelio, Sydney ir 
Kempsey.

Lisos 21~mos gimimo dienos proga 
.tėvelis Jurgis Viskauskas jai įteikė 

, naujai mašinai raktus ir dar kartą 

palinkėjo geros sveikatos ir pasi
sekimo ateičiai.

Jurgis Viskauskas yra vienas iš 
pirmųjų Newcastelio Lietuvių Bend
ruomenės steigėjų, daugelį metų 
aktyvus jos pirmininkas. Šiuo metu 
Jurgis ir Stasė yra trijų viešbučių 
savininkai. s.Bųtkaus nuotr. 21-metė 
Lisą,.jos tėveliai.Jurgis ir Stasė, 
brolis’ Petras Viskauskai.
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CANBERRA

IŠ NAUJO P A TI R T I ĮSPŪDŽIAI
Lietuviško filmo premjera

Ilgai gyvenome gražiais praeitų 
metų pabaigos 13-tųjų Australijos 
Lietuvių Dienų Canberroje įspūdžiais. 
0 dabar atsirado proga tuos įspūdžius 
ne tik atgaivinti, bet ir iš naujo 
patirti. Š.m. rugsėjo 8 dieną per 
Tautos Šventės minėjimą Canberroje 
pirmą kartą parodytas ką tik baigtas 
paruošti filmas apie 13-tąsias Lie
tuvių Dienas. Tai dar vienas didelis 
L.D. rengimo komiteto atliktas dar
bas. Filmas tęsiasi 1 valandą ir 40 
minučių ir parodo ištraukas iš 
Lietuvių Dienų kultūrinių parengimų, 
sporto šventės, skautų stovyklos. 
Daug dėmesio skiriama jaunimo pasi
rodymams. įkalbėtas lietuviškai.

Kadras iš filmo.

Filmą pristatė praeitų Lietuvių 
Dienų rengimo komiteto pirmininkas 
Viktoras Martišius. Jis paaiškino, kaa 
filmą ruošiant norėta vienkartinį ir 
gal nebepasikartosiantį įvykį įrašyti į 
pastovų leidinį, kuris būtų Australijos 
lietuvių gyvenimo istorinis doku
mentas, o taip pat ir dainų, šokių, 
muzikos, vaizdų ir veidų pot-pourri. 
Darbas buvo nelengvas ir prie jo 
prisidėjo visa eilė canberriškių. Išlai
das padengė Canberros Lietuvių 
klubas. Darbą ko-ordinavo ir komen
tarus parašė Juras Kovalskis, įkalbėjo 
Gražina Katauskienė ir Juras Kovals
kis. Dabar ruošiamos filmo kopijos 
video - kasetėse. Norintieji galės jas 
įsigyti per Canberros Lietuvių Klubą.

Filmas prasideda prabėgančiais 
Canberros miesto vaizdais. Saulėta, 
spalvinga, patrauklu. Mėlynuoja eže
ras, aukštai trykšta fontano vanduo, 
žaliam fone baltuoja puošnūs naujieji 
pastatai, iš vandens kyla varpų 
bokštas. Pranešėjas paaiškina, kad šis 
miestas esąs ne tik Australijos, bet 
šiuo metu ir Australijos lietuvių 
sostinė, nes čia dabar vykstančios 
Lietuvių Dienos, bendruomenės ta
rybos ir kiti suvažiavimai ir susibū
rimai. ■ Trumpai parodomas ir L.D. 
rengimo komitetas, susėdęs aplink ilgą 
stalą. Iš veidų matosi, kad rūpesčių 
nemažai, viską reikia iš anksto 
apgalvoti ir paruošti, net rūtas savo 
darželiuose užauginti Naujų Metų 
pokylio stalų papuošimui! O štai virš 
įspūdingo teatro Įėjimo didžiulis 
užrašas: "Australian Lithuanian- 
Festival". Ne tik dalyviai, visa 
Canberra jį mato! Prasideda šventė: 
procesija bažnyčioj, iškilmingas ati
darymas. Be abejo, viskas vyksta

BROLIŠKOS MEILĖS PASTANGA
atkelta iŠ 3 psl. 

dešinieji neišliko tos dvasios nepa
liesti. Tada buvo tokia laiko dvasia. 
Nepasitenkinimo žodžių ir minčių 
sėklos tarsi visur skraidė ore. Ne 
poetas buvo tas, kas jomis neužsi
krėtė. Ir Petrui Karužai rūpėjo platus 
Lietuvos gyvenimas. Jis neužsikasė 
egotistiniuose savo vidaus jautimų ir 
pergyvenimų debesyse. Žmogaus, ar
timo vargas buvo ir jo vargas, jo 
kančia.

gerokai greičiau, negu buvo tikrovėje, 
nes gi kelios dienos sudėtos į nepilnas 
dvi valandas, bet pranešėjai matomus 
įvykius gražiai paaiškina ir sujungia. 
Sustoja pabrėžti įnešamomis žvaku
tėmis pagerbtų sąžinės kalinių pami
nėjimo reikšmę. Tai jie simboliškąjį 
laisvės varpą savo kančia vis tebe
skambina. Ir kituose renginiuose tas 
simbolis bus iškeltas. Parodomi mo
mentai iš visos iškilmingo atidarymo 
programos: prel. P. Butkus skaito 
invokaciją ir Švento Tėvo sveikinimą, 
kalba P.L.B. pirmininkas, sveikina 
Australijos valdžios atstovai, dekla
muoja S. Kubilius, mirga grakščių 
" Audėjėlių" tautiniai drabužiai, bliz
ga Melbourne chorisčių puošnūs 
gintarai.

Po atidarymo keliamės į meno 
parodą. Paveikslai, skulptūros, kera
mika, medžio drožiniai, rengėjai ir 
lankytojai. Gražios nuotraukos, vis 
norėtųsi prašyti, kad filmas nesku
bėtų, kad ilgėliau stabteltų prie 
atskirų darbų. Pranešėjas aiškina, kad 
išstatyta virš 200 kūrinių, o plakatai 
apie parodą buvę iškabinti visame 
mieste. Todėl parodą aplankė ne tik 
suvažiavę lietuviai, bet ir tūkstančiai 
canberriškių australų.

Koks gražus jaunimo būrys sporto 
šventėje! Žygiuoja, žaidžia, rungiasi. 

•Pranešėjas primena, kad dalyvavo 
apie 400 sportininkų ir džiaugiasi, kad 
sporto šventė vyksta per Lietuvių 
Dienas ir kad dalyvių skaičius 
nemažėja. Kad 13-tųjų Lietuvių 
Dienų rengėjai ypač rūpinosi jaunimu 
matome ir iš kitų parengimų, kurių šį 
kartą net trys. Štai stebime dar tik 

"Grynų Karo' aaiyviai. D. Bieri nuotr.

rytdienos jaunimą, šiandienos ne per 
•daug paūgėjusius vaikus po didelėm 
grybų kepurėm. Tai "Grybų Karas", iš 
jaunimo popietės pasirodymo. Nostal
giškai nuteikiančios scenos deko
racijos vaizduoja kažkokį lyg ir 
pažįstamą mišką, pušyną, o iš po 
baravykų, kazlėkų, musmirių kepurių 
žvelgia meilūs veideliai - gera žiūrėti. 
Toliau dvi mažytės skambina pianinu:

"Kenčiu už tūkstantį šiandieną
Už vakar dieną". (52 psl.)
Tamsias visuomeninio gyvenimo dė

mes poetas tikėjosi išnaikinti gydan
čiuoju poezijos žodžiu.

Petras Karuža pirmasis įvedė į 
mūsų poeziją rytietiškus Egipto 
įvaizdžius: minaretus, tyrų miražus, 

■piramides, sfinksus, lotoso žiedus. Jis 
atvėrė savo eilėraščiuose iki šiol 
poetų nepastebėtą, nepažįstamą, pla
tesnę pasaulio erdvę, audė iš savo 

rankytės dar nelabai patyrusios, bet 
plaukeliai ir kaspinai tai gražūs! 0 kai 
gaidas suderinti nepasiseka, ima 
mergytės ir susibara, visai pamirš
damos, kad matysis ekrane. Seka 
"Gedimino Sapnas". Irgi tokie mažiu
kai, tokia ateitis! Pranešėjas nebeaiš
kina, o prašyte prašo, kad ir visose, 
ateinančiose Lietuvių Dienose rastųsi 
laiko atskiram pačių jaunųjų pasiro
dymui.

e
Vaizdas vėl keičiasi: dainų šventė. 

Koks gražumas kostiumų ir gintarų! 
Štai bendras ir atskiri, vyrų ir moterų 
chorai. Filmavimo aparatas neskuba, 
dainininkų grupes priartina prie 
žiūrovų, parodo pažįstamus veidus, 
tarsi išreikšdamas publikos padėką uš 
ilgametes pastangas, už dainas. Deja, 
pačių dainų tik vieną kitą strofa 
įmanoma perduoti, nes filmas skuba 
toliau.

Svečių iš Clevaiando koncerte 
girdime dvi dainas. Nuotraukos čia 
nevisai pavykusios, gal raudona vyrų 
švarkų spalva fiime dar paaštrėjo, bet 
solistės Grigaliūnaitės balsas gražiai 
skamba "kalne linelius raunant". 
Trumpai parodytas ir linksmas pobūvis 
po koncerto. Svečiai dar nepavargo 
dainuoti! Pasirodo išmokę ir austra
liškąją "Matildą”.

Ir vėl keičiasi vaizdas. Atsirandame 
miške, paupy, skautų stovykloj. Per 
kelias akimirkas pajuntame stovyklos 
gyvenimą ir nuotaikas: niekas nenuo
bodžiauja! Čia vaikai ir jaunimas 
krykštauja ir žaidžia: virve bando per 
upę persikelti, per kliūtis plaukia, 
bėga, rioglinas!... Čia rimtyje ir 
susikaupime vėliavą nuleidžia, himną 
gieda. Matome kelių mažųjų įžodį.

Stebime vaizdą iš Sąžinės Kalinių 
Dienos. Gerai, kad pranešėjas paaiš
kina šio žaidimo prasmę: norima 
jauniesiems ypač vaizdžiai papasakoti 
apie tolimame ištrėmime nekaltai 
kenčiančius brolius. Asocijacija žiū
rovuose iššaukia atidarymo koncerte 
iškeltą laisvės varpo simbolį. Gaila, 
kad negalime ilgiau stovykloje lanky
tis: čia taip gyva, judru, spalvinga!

vaizduotės surinktų paslaptingojo 
Oriento spalvų ir iš savo sielos 
spindėjimo amžinaisiais būties slėpi
niais apgaubtą poezijos audinį.

Reikia sutikti su J. Brazaičiu, kad 
"Karuža sugebėjo gyvenimo kasdie
nybę taip suimti, kad ji, perėjusi per 
poeto sielą tampa lyriškai visuo
meniška ir - tuo būdu - aktuali ir 
meniška". (216 psl.) Tokia buvo Petro 
Karužos poezija prieš 50 metų. Kokia 
ji yra šiandien? šiandien Karužos 
poezija yra praėjusios epochos balsas.
nepraradęs savo vertės. Ji yra taip pat j.a. JCRAGIS
balsas jauno žmogaus, kuriam nebuvo „
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Seka jaunimo koncertas. Iš viso 
filmo tai bene silpniausias epizodas ne 
dėl to. kad pats koncertas būtų buvęs 
neįdomus, bet kad jis menkiau 
nufilmuotas ir garsas buvęs nekoks. 
Gal ir per ilgai stabtelta prie 
kiekvieno individualiai pasirodančio? 
Vis dėl to, ir čia publika nepradėjo 
nuobodžiauti: džiugu matyti tiek daug 
ir tokio talentingo lietuviško jaunimo.

Tautinių šokių šventė palikta filmo 
pabaigai ir tai vienas džiaugsmas: 
puikiai nufilmuota, gerai perduotas 
garsas, žavingi šokėjai ir šokiai. Daug 
fotografuota iš viršaus, matosi kaip 
per visą salų jungiasi ir išsiskiria 
rateliai, virtinės, malūnų sparnai. 
Raštais mirga mergaičių sijonai ir 
prijuostės, gracingai juda šokėjų 
rankos, mikliai mina kojos... O kai iš 
bendro plataus vaizdo filmuotojas 
priartina atskiras grupes bei šokėjus, 
malonu žiūrėti į jaunus veidus ir 
gražias šypsenas. Visi žavisi aparato 
sekamais mažaisiais ir ypač pačia 
mažiausia porele: regis, dar neseniai 
vaikščiot teišmoko, o jau štai kaip 
šoka! įspūdinga šventės pabaiga, visų 
šokėjų išsirikiavimas 13-tųjų Lietu
vių Dienų ženklu.

Po šokių šventės dar parodomi keli 
vaizdai iš gegužinės prie ežero, 
jaunimo pasilinksminimo, ir vėl grįž
tama į salę; į sceną, kur jungtinis 
choras skambiai dainuoja "Laisvės 
Varpą". Puikiai nufotografuota ir 
puikus garso perdavimas - įspūdinga 
filmo pabaiga.pranešėjąspfimena, kad 
varpo simboliu pasirodymas pradėtas 
ir baigiamas irTinki. kad tas varpas vis 
skatintų tautinį pasiryžimą ir norą 
gyventi ką tik girdėtos dainos 
mintimis.

Vaizdams ir garsams pasibaigus 
ekrane skaitome:

Filmas pagamintas Lietuvių Dienų 
Canberroje Koordinacijos Komiteto. 
Pirmininkas: Viktoras Martišius, 
Vicepirmininkas: Algis Brūzga, 
Sekretorė: Audronė Kovaiskienė, 
Iždininkas: Jonas Andruška, 
Informacija: Juras Kovalskis.

Finansavo Canberros Lietuvių - 
Australų Klubas.

Fotografai: Jonas Biretas,
Geoffrey Howe. Albert Klegins. 
Murray Long. Mindaugas Mauragis, 
Albinas Pužas.

Šiuos įspūdžius rašanti filmą žiūrėjo 
du kartus. Neatsibodo. Mielai žiūrės ir 
trečią kartą. Nežiūrint kai kurių 
techninių trūkumų, vienos kitos 
silpnesnės vietos perduodant vaizdą 
ar garsus, filmas yra vertas pasidi
džiavimo. į jį įdėtas didelis darbas dar 
daugeliui žiūrovų suteiks džiaugsmo, 
o lietuviškoje bendruomenėje jis liks 
pastoviu vienų sėkmingų Lietuvių 
Dienų prisiminimu. Ačiū canberriš- 
kiams!

ELENA JONAITIENE

lemta pasenti ir pakoreguoti jau
nystėje turėtą pasaulio supratimą. 
Jauną dvasią turintis skitytojas pajus 
Karužos jauno balso stiprų aidą 
savyje. O tai paliudija, kad jo poezija 
ne vienadienė. Paimkime kad ir tokį 
laimingą kūrybos atsitiktinumą kaip 
eilėraštį "Apie ponios šunį". Tai toks 
šaunus gyvenimo piešinėlis - lyg 
Santvara Vabalėliui - kad jo vieno 
užtektų Karužai užsitikrinti ilgiems 
laikams poeto vardą.
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PASAULINIS
FESTIVALIS 

.......... MASKVOJE
Antrojo didžiojo karo pabaigoje 

kapitalistų prašomas visų tautų 
"mokytojas" Stalinas sutiko panai
kinti Komunistų internacionalą, bet 
užtai, niekam nieko nesakęs, suor
ganizavo priedanginį frontą, kuri 
sudaro visų kraštų įvairiausio plauko 
ir spalvų draugijos, unijos, susibūrimai 
ir kitokios priėdanginės veiklos. 
Ypatingas dėmesys buvo nukreiptas į 
jaunimą ir jam suvilioti buvo įsteigta 
Demokratinio jaunimo pasaulinė fe
deracija, o studentams - Tarptautinė 
studentų unija.

Pradžioje buvo priimamos ir neko
munistinės organizacijos, bet vėliau, 
kai jau perdaug paaiškėjo fronto ir jo 
dalinių tikslai, kai kurios organi
zacijos pačios pasitraukė, o kai kurios 
buvo išstumtos. Prancūzijai atsisakius 
laikyti Paryžiuje DJPF būstinę, ji buvo 
perkelta į komunistinius kraštus. N uo 
to laiko jaunimo fronto kryptis dar 
labiau išryškėjo ir jo vadovybę sudarė 
daugiausiai komunistinių kraštų ats
tovai. Tarptautiniam Maskvos jaunimo 
festivaliui lėšas parūpino taip vadi
namas Sovietų. Sąjungos Taikos fon
das. Todėl dalyviams buvo negražu 
kandžioti juos vaišinančią ranką. 
Suvažiavimą atidarė draugas Michail 
Gorbačiov, o atidarymo iškilmės vyko 
lyg Olimpinės žaidynės - aikštėje.

Iš Australijos į Maskvą buvo nuvykę 
apie 60 atstovų iš įvairių komu
nistinių ir priedanginįų organizacijų: 
pionierių, komjaunimo, tarptautinio 
bendradarbiavimo ir nusiginklavimo, 
studentų, moterų ir angliakasių unijų 
ir net aborigenų. Sovietų Sąjunga iš 
dalyvių laukė pritarimo ir užgyrimo 
taikos, nusiginklavimo ir antikarinio 
nusistatymo propagandoje, pasmer
kiant kapitalistinius imperialistus.

Suvažiavimas vyko mokslo atostogų 
metu, kada Sovietų Sąjungos moks
leiviai ir studentau turėjo išvykti ūkio 
darbams arba užplanuotam stovy
klavimui. Taip pat pasirūpinta nepa
geidaujamų asmenų ištrėmimu iš 
Maskvos. Kelionės į Maskvą buvo 
suvaržytos. Iš Leningrado turistai 
negalėjo skristi į Maskvą, o namo 
turėjo grįžti per Suomiją. Du ame

rikonai studentai, nors ir su reikiamais 
dokumentais, buvo grąžinti atgal. 
KGB ir milicija "rūpinosi" atstovų 
saugumu gatvėse ir tikrino tuos, kurie, 
tyčia ar netyčia, prisiartindavo prie 
užsieniečių. Suvažiavimo posėdžiuose 
pašaliniai negalėjo dalyvauti, prie 
įėjimų buvo tikrinami specialūs at
stovų leidimai su fotografijom ir 
antspaudais.

Vis dėlto opozicija buvo jaučiama, 
įprastoji komunistinė propoganda, 
kaip visuomet, nuobodi. Drąsesnieji 
atstovai bandė paminėti Afganistano 
užgrobimą, nors vertėjai per ausines 
tų sakinių neperdavė. Švedų atstovė 
Katarina Larsson, dirbusi Afganistane 
sovietų (žygiavimo metu, bandė savo 
įspūdžius papasakoti, bet kiti atstovai 
jai trukdė ir ji turėjo pasitraukti 
nebaigusi savo kalbos. Suvažiavimo 
pirmininkas pats atsakinėjo ir teisino 
Sovietų Sąjungos užsienio politiką, 
sulaukdamas net švilpimų.

Tarp Amerikos atstovų buvo stu
dentas lenkas, kuriam neleido pasi
sakyti. Jis pasakojo, kad jų delegaciją 

L- sudarė "išrinktieji ir- patikimi", kurie 
globojo "silpnesniuosius". Todėl jis ir 
negalėjo pro tą ištikimųjų užtvarą 
pralįsti. Be to, komunistiniai kraštai 
buvo atstovaujami šimtais, taigi 
pavieniai balsai buvo nustelbiami, nes 
prieš "vėją nepapūsi".

Federalinės valdžios remiama taip 
vadinamo kairiojo sparno Melbourne 
komunistų radio stotis 3CR perdavė 
pasikalbėjimą su viena grįžusia Aus
tralijos atstovę, kuri išgyrė šį suva
žiavimą ir atrėmė išpuolį, kad esą ji 
negalėjusi laisvai bendrauti su so
vietiniais piliečiais Maskvoje. Tuo 
tarpu vienas jaunas turistas, tuo pačiu 
laiku sugrįžęs iš vos penkių dienų 
apsilankymo Vilniuje, pasakojo, kad. 
jam net kelnės buvo numovę, "besar- 
matiškai" kažko ieškodami. įdomu ar 
tie dešimtys tūkstančių pasaulio 
jaunių įvažiuodami į U.S.S.R ar 
išvažiuodami i§ jos irgi turėjo kelnes 
nusimauti?

J. ARAS.

Jaunimo žodis____ 1 J
KUO IŠEIVIJOS JAUNUOLIS GALI 

BŪTI LIETUVAI NAUDINGAS
Tęsinys

Pradžia Nr. 37

Tam tikslui pasiekti jaunuolis turi 
būti informuotas ir informuojąs, t.y. 
jis turi pats apsišviesti apie Lietuvos 
ir lietuvių reikalus, o taip pat ir 
dalintis tomis žiniomis, kuo plačiau jas 
skleisti savo bendradarbiams. Kuo 
geriau jaunimas supras istorinę, poli
tinę Lietuvos padėtį, kuo daugiau jis 
bus pasisėmęs kietų faktų ir žinių, 
tuo lengviau ir inteligentiškiau jis 
galės iškelti Lietuvos bylą savo krašto 
valdžiai, įtaiguojantiems asmenims, ir 
kt. Kadangi paprastam žmogui neįma
noma viską pačiam susekti, jaunimas 
gali per suvažiavimus, susirinkimus, 
seminarus dalintis savo žiniomis. 
Nemažai išeivijos jaunuolių yra baigę 
istorinius ar politinius mokslus; kiti 
per bendruomeninę veiklą yra susi
darę kontaktų ir pažinčių valdžios 
įstaigose; kai kurie jau pradeda 
domėtis ir skaityti Lietuvos po
grindžio spaudą; neretai pasitaiko 
proga išgirsti naujųjų Lietuvos emi
grantų paskaitas. Nors ne kiekvienas 
išeivijos jaunuolis gali būti istorijos ar 
politinių teisių žinovas, tačiau jis gali 
bent tiek pasiinformuoti, kad turėtų 
realistišką supratimą tų pasaulinių 
įvykių ir reiškinių, kurie lemia 
Lietuvos padėtį. Sugretinimas Lietu
vos padėties su, pavyzdžiui, pasaulyje 
iškilusiu žmogaus teisių klausimu gal 
būt ir pritrauktų tuos lietuvius, kurie 
yra atitolę nuo lietuvybės, o taip pat 
ir mišrių šeimų narius. Lietuvybės 
išlaikymas gali būti jiems pristatytas 
ne kaip siauras, neturintis nieko 
bendro su gyvenamuoju kraštu rei
kalas, bet kaip proga pasisakyti už 
visai žmonijai bendrus laisvės ir taikos 

Bus daugiau

principus. Kadangi lietuvių jau ir taip 
nedaug yra, parama kuo didesnio 
'skaičiaus žmonių būtų pageidautina. 
Tuo pačiu jaunimas kaip tik turėtų 
daugiau rūpintis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos praplėtimu ir jos 
veikla. Sąjunga supažindina jaunus 
žmones su bendruomenine veikla 
sujungia juos su viso pasaulio lietuvių 
jaunimu, atskleidžia jų bendrus rūpes
čius ir problemas, sudaro jaunimui 
sąlygas vieningai dirbti.

Nors reikalinga įtraukti masę, 
tačiau be tinkamų vadovų ta masė 
greitai iširtų. Lietuvių jaunimas, kuris 
jau yra užsiangažavęs, turi pažvelgti į 
save, suprasti kokie jo gabumai ir 
palinkimai, ir naudoti tuos gabumus 
išeivijos gerovei. Tie, kurie neblogai 
moka lietuviškai, turėtų išlavinti savo 
kalbą tiek, kad galėtų aktyviai 
prisidėti prie lietuvių spaudos, o taip 
pat ir prie kalbos dėstymo kitiems. 
Sunku būtų išeivijai išsilaikyti, jei ji 
visai nesusikalbėtų su Lietuvos žmo
nėmis, su kitų kraštų jaunimu, jei 
nebegalėtų paskaityti lietuviškos 
knygos. Tie kurie mėgsta dirbti su 
vaikais turėtų pasisiūlyti stovykloms, 
mokykloms. Tie, kurie moka orga
nizuoti ar vadovauti, turėtų pašvęsti 
šiek tiek laiko visuomeniniam darbui. 
Žinoma ne visas jaunimas gali būti 
lygiai aktyvus ir veikius. Tačiau 
kiekvienas, kuris nori išlaikyti stiprią, 
susipratusią išeiviją, turi būti pasiruo
šęs pagal savo sugebėjimus atiduoti 
laiko ir energijos. Praktiška veikla yra 
neįmanoma be tam tikro idealo, 
įsitikinimo, pasiaukojimo.
KRISTINA PAREŠTYTĖ - NAKIENĖ

Ši karikatūra paimta iš Daily Telegraph". Karikatūristas Zanetti, 
matomai pažindamas tik laisvojo pasaulio laisvąją spaudą. įsivaizduoja, kad 
’Pravdoje" gali būti rašoma apie rusų šnipus. Tuo tarpu Gordijevskio 
pabėgimas ten nutylėtas. " Atsikeitimas" diplomatais ir darbuotojais 
vyksta lyg šiaip sau... Vėliausiomis žiniomis rusai žada laikytis 1:1.

IŠ KLAIPĖDO S VAKAR Ų AUSTRALIJĄ?

Kaip rašoma "Freedom Lifeline" 
biuletenyje, Vakarų Australijos val
džia yra spaudžiama jai artimų 
prosovietinių lobistų priimti sovietinį 
laivų remonto doką. Šis sausas 
plaukiojantis dokas šiuo metu stovi 
Klaipėdoje, Lietuvoje ir, sakoma, yra 
vertas $ 20 mln. Tasmanijos. Victo- 
rijos, Argentinos ir - dabar - Vakarų 
Australijos vyriausybės viena po kitos 
atsisakė doką priimti saugumo sume
timais. Tačiau pro-sovietinės grupės 
spaudžia, kad dokas būtų priimtas 
Albany, W.A.

Kas tos grupės? Australijos - 
S.S.S.R. draugystės draugija, Austra
lijos komunistų partija (nuo 23 
tūkstančių narių sumažėjusi iki 1 
tūkstančio, bet palyginus įtakinga 
unijose). Darbininkų socialistų partija 
ir prekybos milžinas Elders - 1XL, 
plius Australijos metalo darbininkai.
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Elders nupirko "Commercial Bureau" 
garsų dėl Combe - Ivanov reikalo.

Vakarų Australijos premjeras Brian 
Burkes, M.L.A., neseniai pakartotinai 
užtikrino, kad jo vyriausybė yra 
nusistačiusi prieš doką. Jo žodžiais: 1) 
Ryšium su doku ryškėja naujos sovietų 
intrigos; 2) Sovietai turi sausą doką 
Dahlah Island, Etiopijoje, kur, reikia 
manyti, bedarbė1 dar didesnė negu 
Albanyje; 3) Buvęs sovietų žvejų 
laivyno kapitonas Vladil Lysenko 
1983 m. liudijo kad visi be išimties 
sovietų prekybos laivai turi šnipi
nėjimo aparatūrą; 4) Atsirastų darbų 
mažiau nei 30-čiai žmonių, susidarant 
nepaprastai saugumo problemai; 5) 
Doko priėmimas gali kainuoti Vakarų 
Australijos muiti-bilijoninį povan
deninio laivyno projektą. Kas statytų 
ir laikytų Australijos karinį laivyną 
šalia pastovios sovietų šnipų bazės?
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J PORTAS ,,^ A. LAUKAITIS 
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ZAPOTEKO TRAGEDIJA ai giri e Ci ų garbei

Daugumas iš vyresniųjų, 'Kurie seka 
pasauiinj sportinį gyvenimą, labai 
gerai atsimena pasaulinio masto 
čempioną, iškilųjį čekų atletą Emilis 
Zatopeką. Vienu laiku jis buvo 
Čekoslovakijos herojus, jo vardas 
buvo auksinėmis raidėmis išrašytas 
čekų istorijoje ir čekosiovakai tiesiog 
dievino jį. Savo sporto istorijoje jie 
neturėjo jam lygaus. Tačiau šiandien 
tas viskas dingo tiek iš Prahos tiek ir iš 
visos Čekoslovakijos. Zatopeko pa
veiksiu. jo vardo ir jo atsiektų 
pasaulinių laimėjimų, kurie paskatino 
tūkstančius jaunuolių domėtis sportu 
ir sekti jo pėdomis, šiandien niekur 
nesimato. Eiliniai žmonės ir sporto 
mylėtojai jo nepamiršo ir, tikriausiai, 
niekada nepamirš. Tačiau aukštieji, 
dabartinės valdžios pareigūnai, jį 
laiko netinkamu politiniu asmeniu, 
darančiu blogą įtaką kitiems, ir koks 
gi yra šio sportinio herojaus nusi
kaitimas? O gi tas, kad 1968 m. jis 
viešai pareiškė protestą prieš rusus ir 
jų tankus, kurie jėga įsiveržė į 
Čekosiovakiją ir nuvertė Dubčeko 
vyriausybę. Nors ir Dubčekas ir jo 
vyriausy'oės nariai buvo komunistai, 
tačiau jie išdrįso pasipriešinti rusiš
kąja! meškai ir pradėjo savame krašte 
vadovautis savarankiškai. Jis viešai 
rėmė Dubčenko liberalinį vadovavima 
ir viešai reiškė protestus, kaip ir 
daugelis kitų čekų, prieš rusų 
įsiveržimą. Jėga pastačius naująją. 
Maskvai patikimą komunistinę vyriau
sybę, Zatopekas buvo tuoj pat 
išskirtas iš kitų žymiųjų snortininkų. 
Jam buvo atimtas pulkininko laipsnis, 
jį pažeminant iki eilinio. Jis buvo 
išmestas iš darbo kaip sporto instruk
torius Gynybos ministerijoje, pašalin
tas iš trenerio pareigų, iš jo atimti visi 
jo turėti privalumai. Jis gavo naują 
darbą - šluoti Prahos gatves ir valyti 
šiukšlių dėžes.

Jo žmona Dana, dažnai savo 
draugams sakydavo, kad jos vyras 
viešai ir per garsiai kaiba apie rusus ir 
jų okupaciją Kituose kraštuose. Kai 
daugumas kitų garsiųjų sportininkų ir 
trenerių savo nuomonių viešai nesa
kydavo, Zatopekas nieko nebijo
damas, reikšdavo savo nusistatymą. 

Taip būdavo dar prieš rusams užimant* 
čekosiovakiją. Dar jam būnant atieto 
karjeros viršūnėje, vadovai ir trene
riai patardavo treniruotis tik pora 
dienų per savaitę, kitaip atleto 
galvosena, jausmai ir visas kūnas 
pasidarys ne jautrūs, susens. Jis su tuo 
nesutiko ir jo metodai būdavo 
originalūs. Pvz. skalbimo dieną, jis 
visus savo purvinus drabužius sumes
davo į vonią, užpildavo muilinu 
vandeniu ir ant jų "bėgdavo" ištisas 
valandas. Prieš dideles rungtynes jis 
su savo žmona gyvendavo atsiskyrę 
miške, kur jis treniruodavosi. Kartą jo 
žmona besimaudydama greitos sro- 
vvės upelyje, krito ir susilaužė koją. 
Kai jos koja buvo plasteryje, jis 
dažnai, užsimesaavo žmoną ant pečių 
ir oėgdavo į treniruotes. Kartais net ir 
žiemos metu per sniego pusnis. Jo 
mėgstamiausias, tačiau pavojingas 
žaidimas būdavo su savo gerais 
kolegom sportininkais mesti ietį viens 
kitam virš gaivos ir ją ore pagauti. 
Daug kas iŠ žymiųjų trenerių pasa
kodavo, kad jie niekada nebuvo sutikę 
to'Kio atieto kaip Zatopekas. Nors ir 
prieš didžiausias rungtynes, jis visai 
nesijaudindavo. Sau linksmai vaikš
čiodavo po bėgimo taka, juokaudavo 
su varžovais ir dažnai net jau 
bėgdamas su jais pasidalindavo kokiu 
nors juoku.

Būdamas 19-kos metų, o tas buvo 
1941-siais, Emilis dirbo fabrike ir 
gyveno to fabriko hosteiyje. Tų metų 
pavasarį fabriko vadovybė surengė 
bėgimo lenktynes, kuriose Zatopekas 
nenorėjo dalyvauti, tačiau, pagrą- 
sinus, jai nedalyvaus, tai bus iš 
hosteiio išmestas, pasiskolino iš drau
gų bėgimo aprangą ir pradėjo bėgti 
paskutinis, tikėdamasis, kad nieks jo 
nepamatys ir nesijuoks. Jis niekada 
nesijautė, kad galėtų būti bėgikas, 
ypač, kad bėgant jo galva labai 
komiškai maskatavosi. Tačiau, savo 
nustebimui, tuoj pat pradėjo lenkti 
varžybų favoaritus ir atbėgo antras, 
tik per keletą pėdų atsilikęs nuo 
laimėtojo. Nuo šio momento ir 
prasidėjo kilimas į pasaulines bėgikų 
viršūnes. Po metų jis jau buvo

• ,Čekoslovakijos bėgikų rinktinėje. Iš-

Kaip jau žinome. Kauno "Žalgirio" 
krepšinio komanda, šiemet laimėjusi 
Sovietų Sąjungos čempijonatą, Lietu
voje sukėlė didelę patariotizmo ban
gą. Sportininkams kompozitoriai ski
ria dainas. "Liaudis" juos dažnai 
tiesiogine prasme ant rankų nešioja. 
O štai dailininkas V. Miknevįčius jau 
nuo seno SKyręs savo kūryboje daug 
dėmesio krepšininkams, jų garbei 
sukūrė jau trečią kompoziciją.

Vaizduojamas pirmasis startinis 
penketukas - didesnės apimties raite
lių siluetų figūrėlėmis. Ypač išryš
kinama Arvydo Sabonio figūra. Ant
rojo penketuko figūrėlės mažesnės, 
tik čia sukurti ne vienodo puošnumo 
žirgai. Krapiko, Maiero žirgai puoš
nesni, ne jų šeimininkai puošniai 
žaidė. Treneriai V. Garastas ir H.
Giedraitis susodinti ant vieno karū
nuoto žirgo, jie su auksiniu kamuoliu. 
Visą kompoziciją sudaro apibendrintų 
rankų siiuetai. Kauno architektų 

kilęs, jis pradėjo eksperimentuoti su 
bėgimo treniruočių paruošimu. Žie
mos metu, kada bėgimo takai būdavo 
užsnigti, jis apsivilkdavo dvi poras 
bėgimo treningų, apsirišdavo šiitą 
šaliką, užsimaudavo storas pirštines, 
vilnone kepurę ir valandų valandas 
bėgiodavo per giliausius pusnynus. 
Taip pat bėgdavo per arimų laukus, 
dėvėdamas sunkius kareiviškus batus. 
Norėdamas, kad bėgti būtų dar 
sunkiau, jis bėgdavo kaip galima 
greičiau, net iki plaučių "išsipiėšimo". 
po to lengvu bėgimu atsigaudavo. Po 
tokių sunkių treniruočių, lenktynės 
būdavo tik malonumas.

Prasidėjęs karas sutrukdė jo bėgimo 
karjerą ir 1948 metais, atvykęs į 
olimpiadą, Zapotekas buvo visai 
nežinomas. 5000 metrų bėgime jis 
laimėjo trečią vietą, atsilikęs tik 60 
metrų nuo laimėtojo beigo Reiff. 
Tačiau 10.000 metrų jis nuo pat 
pirmųjų minučių buvo pirmasis ir šio 
Dirmavimo nepaleido, vėliau pasta
tydamas 18 pasaulio rekordų. Per 
sekančias 38 pasaulines 10.000 metrų 
lenktynes, jis buvo nenugalimas. Patį 
didžiausią olimpiadų istorijos rekordą

grupė ruošiasi šį darbą pastatyti 
Kauno sporto halėje. Nuotraukoje V. 
Miknevičiaus keramikos kūrinys "Sa
bonio lankas".

Zatopekas pasiekė 1952 m. Helsin
kyje. Per aštuonias bėgimo dienas jis 
laimėjo 5000, 10.000 ir maratono 
sunkiųjų lenktynių aukso medalius, o 
jo žmona laimėjo aukso medalį už 
ieties metimą. Maratonas, kaip jis 
vėliau sakė, jam buvęs kaip neįma
nomas ir nenugalimas sapnas, nes 
niekada anksčiau maratono nebuvo 
bėgęs. Be to oėgo po ankstyvesniųjų 
ilgų ir sunkių lenktynių. Tačiau jis 
linksmai bėgo per laukus, juokau
damas su pakelėse jį pasitinkančiais 
žiūrovais. Šių rungtynių favoritu buvo 
laikomas anglas Peters, 30-me kilo
metre susilyginę su juo, Zatopekas 
paklausė: "Ar tu gali bėgti dar 
greičiau?" Anglui neigiamai pakračius 
gaivą, Zatopekas jį pralenkė ir baigmę 
pasiekė besišypsodamas ir fiziniai 
nenuvargęs. Niekas iki šiol dar nėra to 
paaaręs ir. atrodo, dar ilgai nepa
darys. Nors komunistinė čekų valdžia 
jį pažemino ir išbraukė jo auksinį 
varda iš žymiųjų čekosiovakų spor
tininkų sąrašo, tačiau Čekams ir 
pasauliui jis visuomet liks tas pats 
nenugalimasis Emilis Zatopekas.

A. L-T1S

ar OIRDRj AT?

Juozui Maksvyčiui St. Vincents 
ligoninėje Sydnejuje sėkmingai atlikta 
sudėtinga širdies operacija (by pass). 
Geros sveikatos!

Naujojoje Zelandijoje dvi savaites 
slidinėjo aštuoni žemaičiai iš Austra
lijos - . Jūratė Ivinskienė iš New- 
castelio, Guoda ir Jurgis Bliokai iš 
Wollongong, prof. Zigmas Budrikas, 
Pajauta ir Gėdis Patupiai iš Pertho, 
Ina ir Alfa Olšauskai iš Gosforto. 
Kurie iš jų .tikri žemaičiai, o kurie tik 
"adaptuotieji" tikimės netrukus "Mū
sų pastogės" puslapiuose išsiaiškinti.

į:._________________

Albina Katiliūtė iš JA Valsybių dvi 
savaites viešėjo Sydnejuje pas p.p. 
Ksaną ir Viktorą Šniukštus. P-lė 
Katiliūtė, buvusi Vilniaus dramos 
teatro artistė, p. Dauguvietytės - 
Šniukštienės kolegė ir draugė (Vil
niuje gyveno viename bute), y ir 
Amerikoje jau 30 metų vaidina 
Community theatres ir Summer the
atres, yra pasireiškusi per " Amerikos 
įtaiso" radijo programas. Gerai apžiū- 

lėjusi Sydnejų (žinoma, Lietuvių 
klubą Bankstowne ir "Mūsų pastogės" 
redakciją), nuskridusi trumpam į 
Melbourną, trečiadienį Albina išskrido 
namo į Hartfordą (Connecticuto 
valstijoje). Laimingai!

Gedo Antanėlio į Sydnejaus Lie
tuvių klubą "ant cepelinų" užkviestas 
jį prižiūrintis gydytojas Peter Razvan 
su žmona Aleksandra, apžiūrėję klubo 
patalpas, biblioteką, apsilankę "M.P." 
redakcijoje, lietuvius pavadino ne
paprastais organizuotais ir šauniais, o 
mūsų klubą - "grand”. Jam buvo 
liūdna dėl savo tautiečių rumunų, 
kuriu Sydnejuje yra daug daugiau 
negu lietuvių, bet jie turi tik 
apgriuvusį, medinį pastatėlį... Cepe
linus jie valgė pirmą, bet - jų žodžiais 
tariant - ne paskutinį kartą!

Rita 
Barkutė praėjusį penktadienį, rugsėjo 
20 d. išvyko mėnesiui atostogų į JAV 
ir Kanadą. Rita lankysis Los Angeles, 
Čikagoje. ■ Cieveiande. Ateinančio 
mėn. viduryje Toronte dalyvaus Ka
nados lietuvių dienose. Be abejo, ji .a,,*.,**,,*,*, ...... .....—

NAUJA KNYGA

Čikagoje (J.A.V.) šiemet išleista 
Sydnejuje gyvenančio rašytojo An-’ 
tano Skirkos knyga "Sūduvos krašto 
padavimai ir legendos". 80 puslapių 
gero popieriaus pusiau kietais vir
šeliais knygoje randame šešis gražia 
'.literatūrine kalba atpasakotus rašy
tojo gimtųjų vietų padavimus: "Die- 
vogaia", "Kunigaikštis Šiurpas", 
"Dievų bausmė", "Miškų gėlė”. "Taip 
buvo lemta". Du padavimai yra 
papasakoti autoriaus senelių. Knygą 
iliustravo Vladas Vijeikis.

visur ir su visais kalbės apie busimąjį 
PLJ Kongresą Australijoje. Laimingos 
kelionės, Rita. Linkime sugrįžtant su 
įspūdžiais ir nuotraukomis.

Musų jaunasis vargonininkas Jus
tinas Ankus buvo pakviestas dalyvauti .......    i,, i.,. 1.1. ».■.!.». i ,.i.i'i.j .r Į“..jrf.t

Mjisų.,pastogė/r. ,Q8 1985^9.23-. psj;. ft;

ANTANAS SKIRKA

SŪDUVOS KRAŠTO 
PADAVIMAI IR 

LEGENDOS
Ateitininkų 75 metų veiklos minėjimo 
kongrese Čikagoje. Justinas sugįžo 
laimingas su daugybe įspūdžių ir 
keliais čemodanais knygų ir gaidų. 
Justinas greitu laiku žada pasidalyti 
savo įspūdžiais su Sydnejaus ateiti
ninkais ir visuomene.
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Nors maža, bet veikli Brisbano 
lietuvių kolonija Tautos šventę pami
nėjo rugsėjo 8 d. Minėjimas prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis St. Marys 
bažnyčioje. Po pamaldų visi susi
rinkome į Lietuvių namus, kur 
iškiauisėme paskaitos ir stenėjome 
šventei skirtų programą: choro ir 
jaunimo tautinių šokių grupės pasi
rodymus. išklausėme tai progai pritai
kyto p. Kiemo eilėraščio, kuris daugelį 
nustebino, nes autorius iki šiol buvo 
žinomas tik kaip geras dirigentas. Tą 
pačią dieną šventusiai gimtadienį 
Petronėlei Stankūnienei sudainavome 
ilgiausių metų.

Lietuvių namų salė buvo pilna.
Po minėjimo visi bendrai papie

tavome.
Dėkoju visiems darbuotojams, be 

jūsų pasiaukojimo nebūtume tokios 
gražios šventės turėję.

Ačiū, Sesės ir Broliai, dirbusieji ir 
atsilankiusieji!

ROBERTAS A.P.

LI ĘT U VI AI 
I? AS AUL YJE

MAMERTAS ir PETRO NELE 
CVIRKAI, pernai išvykę nuolatiniam 
apsigyvenimui pas sūnų okupuotoje 
Lietuvoje, grįžo Brocktonan. Jiedu 
yra senyvo amžiaus pokariniai atei
viai. Mamertas jau turi 84 metus, o 
Petronėlė yra paliegusi, negali vaikš
čioti. Sugrįžėliai yra Brocktono mies
to socialinių reikalų tarnyoos globoje. 
Grįžimo priežastis neskelbiama.

ATITAISYMAS

"Mūsų pastogės" Nr. 37 klaidingai 
parašėme aukotojo V. Spagio iš 
Victorijos pavardę. Gerbiamą p. Spagį 
labai atsiprašome ir už jo $ 75 auką 
dar kartą iš visos širdies dėkojame.

Sveikiname mielus TERESĘ ir JONĄ BIRETUS susilaukus dukrelės ir 
sesutės dėl DANIEL ir JENNIFER. Džiaugiamės kartu su jumis.

Sydnėjaus parapijos savaitgalio 
mokyklos mokytojai, mokiniai ir tėvai ii

Sydnėjaus lietuvių 
namuose

PĄSKOLŲ

A U K U

V A JUS

.Aukojo: B. Gross - $ 50; p." Z. (p. 
Baužės atm.) - $ 50; V.R. Labutis - S 
10 ir V. Macevičius - $ 5.

Skolino neimdami nuošimčių: J. 
Bužinskas - S 1000, V. Donieia - $ 
500, A. Savickienė - S 250.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Primename, kad visi pasižadėję 

skolinti, bet dar neįmokėję, malo
nėkite kuo skubiau tai atlikti. 
KieKviena užtęsta diena mums kai
nuoja mokant nuošimčius.

ATI T AI S Y MAS

Sekančios pataisos turėtų būti 
išsiuntinėtuose sąrašuose asmenų, 
kurie skolino ar auKojo laike 1982 - 
1985 m.

Puslapis 4 (skolino be palūkanų). 
Turėtų būti įrašyta: Venclovas R. ir 
J. S 1000.

Puslapis 5 (aukojo). Turėtų būti 
įrašyta: Šniukšta V. S 250.

Puslapis 7 (aukojo). Turėtų būti 
įrašyta: Kabaila A. $ 250. Turėtų būti 
išbraukta: Savickienė A. S 1000.

Dėl šių įvykusių netisklumų atsi
prašome. •

Prašome visus narius, kurie randa 
netikslumų šiuose sąrašuose, kuo 
skubiau pranešti klubo vaidybos 
sekretoriui ar bent kuriam vaidybos 
nariui.

KLUBO VALDYBĄ

Daug sužinosi 
skaitydamas
Mūsų Pastogę

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

KLASIKINIS IR POPULIARUS 
DŽIAZAS

kiekvieną penktadienį nuo 7.30 vai. jums groja
TOMMY BUILDER KVARTETAS

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

RUGSĖJO 28 D., ŠEŠTADIENI, 7.30 VAL.

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

RUGSĖJO 29 D.. SEKMADIENI, 2.30 VAL:

TURGUS... TURGUS... TURGUS...
Daug, daug laimikių. Gera nuotaika. Ateikite ir išbandykite savo laimę. »»»•

11 r 1111.... .............. ..

JALTOS SUKAKTIES
MINĖJIMAS

Spalio 13 d. 2 vai. Sydnėjaus St. 
Marys katedroje bus geguiingos mi
šios, kurias atlaikys vyskupas Robin
son. Mišios skirtos prisiminti aukas, 
kurios buvo parduotos sovietiniam 
komunizmui prieš 40 metų Jaltos 
konferencijoje.

Mišiose kviečiami ir lietuviai daly
vauti su tautiniais rūbais ir vėlia
vomis. Po pamaldų bus eisena į miesto 
rotušės parką Sydney Square, kur vyks 
demonstracija. Čia bus eilė kalbėtojų, 
parlamento narių ir pašalinių, kurie 
sutiko kalbėti minint šios pragaiš
tingos konferencijos sukaktį.

Pasiruoškime šiai dienai atatin
kamus plakatus ir dalyvaukime visi. 
Nepalikime mūsų darbų tiems, kurie 
niekada Lietuvoje nebuvo ir nepatyrė 
komunistinio teroro.

A. KRANKLIUS

SEKTINAS PAVYZDYS

Prieš metus laiko Sydnejuje 
(Yagoonos priemiestyje) mirė Vilhel
mina Kanteikienė. Tai buvo kukli, 
nuoširdi, visų gerbiama moteris, 
tačiau, apgailėtina, paskutiniuosius 
savo metus sunkiai sirgo, tad labai 
retai galėdavo iš namų išeiti ir 
bendrauti su pažįstamais. Spalio 3 d. 
atsiskyrė amžinai su šiuo pasauliu, 
palikusi liūdintį vyrą, sūnų, vaikaičius 
ir kitus artimuosius bei draugus... 
Išvyko negrįžtamai, kur ir mes, visi be 
išimties, išvyksime negrįžtamai, kaip 
ir kukli, neužmirštama Vilhelmina.

Minėdamas gyvenimo draugės mir
ties metines, liūdintis vyras Česlovas 
Kanteika paskyrė Jos atminimui $ 
1432 (U.S. $ 1000). Lituanistikos 
Katedrai, tuo įamžindamas savo 
žmonos vardą eilėse dosnių tautiečių 
ir jų materiales pastangas išlaikyti bei 
tyrinėti lietuvių kalbą, kas ilgus 
metus bylos pasauliui apie lietuvių 
išeivių rūpestį išlaikyti savąją gražią 
kalbą ateinančioms kartoms.

PADėKA

S.B.

Mnstą Pastogės Po sunkios operacijos, 
padėkoti p. Tamošauskienei už gražų 
bukietą gėlių, kurį gavau būdama 
ligoninėje, ir p.p. Sidaravičiams 
apiankant mane ligoninėje, p.p. Šid
lauskams ir p. Simanavičienei, uš 
korteles, p.p. Jarmalavičienei, Vine-

aš noriu vičienei, Lašaitienei ir Leveriams, ir 
australų kunigams už komuniją. Šir
dinga padėka mano dukterei Irenai, 
anūkui Mark ir p. Čeplikienei, kad 
mane gerai prižiūrėjo.

Dėkoju jums
S. GINATALIENĖ

Rugsėjo 28 d.
Sydnėjaus Lietuvių Klube

PROGRAMOJE: dainininkė GRAŽINA ZIGAITYTĖ—HURBA ir "LINKS
MIEJI BROLIAI”.

Įėjimas tik su bilietais. Bilietų kaina $ 15. Karšta vakarienė. Loterija. Šokiai.
Stalų užsakymus priima: A. Adomėnas 865 431, V. Augustinavičius 88 4272, 

J. Mickienė 709 4848,B.Žaiys 70 3101 ir Sydnėjaus Lietuvių klubas 708 1414.’ 
„ Laukiame! _
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