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Elta informuoja
Lietuvės poli t k alinės atsisako dėvėti 

pažeminančius ženklus

Vakaruose gautas Mordovljoje kali- 
Mmų moterų pareiškimas, kuri pasi
rašė Edita Abrutienė, Jadvyga Bie- 
taskienė, ukrainiečių poetė Irina 
Ratušinskaja ir penkios kitos polit- 
kalinės. Nepaisant represijų, jos 
pareiškia atsisakančios dėvėti ant 
savo rūbų antsiuvus su pavardėmis, 
Bes toksai prievartinis ženklų nešio- 
jimas žemina žmogaus orumą, ką

Estai " neatjungiamai" 
susieiti su "Didžiąją 
Rusų Tauta"

Praėjusiais metais Sovietų Sąjungos 
Centro Komitetas išbarė estų partiją 
už jos ideologini tingumą ir paskelbė 
nutarimą pasak kurio ji "turi gyvai 
parodyti, kad estų tautos istorinis 
likimas yra neatjungiamai susijęs su 
avietinės valstybės raida ir stipri
nimu". Š.m. rugpjūčio 23 d. estų 
kompartijos pirmasis sekretorius Kari 
Vaino žengė žingsnį dar toliau, 
pareikšdamas, jog "vietiniai gyven
tojai turi suprasti, kad estų tautos 
istorinis likimas yra neatjungiamai 
susietas su sovietinės valstybės - 
SSRS-os - ir Didžiosios Rusų tautos 
raida ir stiprinimu". Vaino nurodė, 
koks turėtų būti tas ryšys tarp estų ir 
"Didžiosios Rusų Tautos", bet primi- 
lė, kad "reikia kreipti daugiau 
dėmesio rusų kalbos, tarptautinių 
santykių priemonės, mokymuisi, akty
viau įsisavinti (vienos) tautybės 
ribotumus, ir ryžtingai kovoti prieš

Rašo B. Straukas
BENDRUOMENĖ

IR
INKORPORUOTI JOS PADALINIAI

Kai prieš trisdešimt penkis metus 
tavo kuriama Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, V LIK'o Lietuvybės Išlai
kymo Tarnyba šitaip aiškino PLB, kaip 
autinės bendruomenės apibrėžimą: 
'Tautinei bendruomenei priklauso 
kiekvienas tautietis, nepaisant, kada 
j kur jis gimė, nori būti bendruomenės 
nariu ar nenori, kalba lietuviškai ar 
įsu nebekalba, naudingas bendruo- 
lenei ar žalingas, bendruomenės 
jarbė ar gėda, tik šį pasaulį išvydęs ar 
ta lipa į karstą". Šitokia bendruo- 
renės struktūra yra pagrįsta kilmės 
aktu. Žinoma, tie asmenys, kurie yra 
siautėję ir nutraukę bet kokius 
yšlus su savo tauta ir tautiečiais, 
Bmpa prarastais lietuviais. Visi kiti 
ietuviai, kurie su savo bendruomene 
yšių nėra nutraukę, jie bendruo- 
lenėje veikia aktyviai ar yra pasyvūs, 
»ka solidarumo mokestį ar jo 
emoka morališkai bendruomenei pri
tašo ir bet kuriuo metu gali aktyviai 
bendruomenę įsijungti. 

pripažino ir Niurnbergo teismas bei 
patys sovietiniai įstatymai. Polit- 
kalinės taip pat nevykdys pašie
piančių arba amoralių režimo reika
lavimų.

Abrutienė ir Bieliauskienė, drauge 
su este Lagle Parėk buvo pasirašiusios 
sveikinimą prezidentui Reaganui jo 
perrinkimo proga.

nacionalizmo apraiškas". (Kaip Too
mas Ilves rašo, Laisvės Radijo Tyrimo 
biuletenyje (1985.IX.15), Rusijoje 
gimęs Vaino menkai tekalba estiškai).

Su "Didžiąją Rusų Tauta" estai 
siejami ir policinėmis priemonėmis. 
USSR News Brief (Nr. 14, 1985) 
praneša, kad šių metų bėgyje estų 
KGB tardė daugelį estų intelektualų 
ir menininkų, įskaitant Mokslų Aka
demijos narį Rein Einasto. rašytoją 
Arvo Vallikivi (Valion), filosofą Rein 
Ruutsoo, ir kitus. Taip pat buvo 
iškviesti ir jų šeimos nariai. Tardo
mieji turėjo pasiaiškinti, kodėl jie 
palaiko ryšius su buvusiais politiniais 
kaliniais ir patariotais - aktyvistais. 
Kaikurie atsisakė tokius pasiaiš
kinimus suteikti. Liepos 19 d. buvo 
nuteistas trims metams lagerio žmo
gaus teisių veikėjas Robert Vaitmaa. 
Laukiama pastoriaus M. Mostnlko 
teismo.

Kuriant bendruomenę, kaip organi
zaciją, buvo vengiama ją padaryti 
formalia organizacija, su juridinio 
asmens teisėmis. Bendruomenei tuo
met priklausytų tik pareiškimą pa
davę asmenys, susimokėję nario mo
kestį ir prisiėmę kitas organizacijos 
nario pareigas ir prievoles. Visi kiti 
šių formalumų neatlikę, atsidurtų už 
bendruomenės ribų. Tokia mūsų 
bendruomenės forma buvo priimta ir ji 
tokia išliko iki šių dienų.

Atsiradus reikalui įsigyti Lietuvių 
namus, bendruomenė buvo ’ priversta 
kokiu nors būdu įsigyti juridinio 
asmens teises. Čia ir prasidėjo 
pagalbinių bendruomenės inkorpo
ruotų organizacijų steigimas. Atsi
rado Lietuvių sąjungos, Lietuvių 
klubai ir kt. Kiek vėliau buvo įsteigtas 
Australijos Lietuvių Fondas, "Mūsų 
pastogei" leisti Lietuvių Spaudos 
Sąjunga. Už jas visas kiek anksčiau 
susiorganizavo kredito kooperatyvas 
"Talka", kuri, nors ir nebuvo tiesio

PER SAVAITĘ _________
Pasaulyje Australijoje
se G B "p abėgėlls" 

pabėga atgal

Pasaulio spauda pasipuošė dar vieno 
KGB agento - Vitalij Jurčenko 
nuotraukomis ta proga, kad Jis pabėgo 
atgal pas KGB. Spaudos konferen
cijoje Jurčenko - 5-tas žmogus KGB, 
pareiškė, kad rugpiūčio mėn. Romoje 
jis buvęs pagrobtas ir atgabentas į 
ČIA. Jam prievarta buvo duodami 
narkotikai ir jis buvęs kankinamas ir 
kalinamas... Skamba kaip sena provo
katorių dainelė, tačiau JAV oficialiai 
yra linkusios manyti, kad kagėbistas 
buvo "pagrobtas" savųjų ir neišleis jo 
iš JAV, kol jis nepareikš, kad išvyksta 
į Maskvą savo noru. Šis įvykis, o taip 
pat aštuoniolikmečio kareivėlio pri
vertimas palikti JAV ambasadą Afga
nistano sostinėje Kabule (amerikiečių 
ambasada buvo apsupta Afganistano 
ir rusų kariuomenės, jiems išjungta 
elektra), yra lyg ir nelaiku prieš 
mėnesio pabaigoje įvyksiančias Rea- 
gano ir Gorbačiovo derybas Maskvoje.
E. Bormar dar

' na mi e
Nepasitvirtino žinios, kad dr. Sa

charovo žmona Elena Bonnar jau 
atvyko į Vakarus. Bet po 6 metų 
absoliučios tylos Vakarus pasiekė 
pačio ištremtojo į Gorkį didžiojo 
disidento Sacharovo balsas - jis ir 
žmona kalbėjosi telefonu su giminėmis 
J.A. V-ėse. E. Bonnar turi išvykimo iš 
TSRS vizą 3 mėnesiams. Draugams ir 
kolegoms leista lankyti ištremtąjį 
akademiką.

giniai įpareigota talkinti bendruo
menei, bet sustiprino mūsų bendruo
menės ekonomines pozicijas ir iš savo 
pelno skyrė bendruomenės reikalams 
gana imponuojančias sumas.

Atsiradus inkorporuotoms bendruo
menės organizacijoms, bendruomenei 
teko joms perleisti ir dalį savo teisių. 
Pav., Lietuvių s-gal pasiėmus admi
nistruoti Lietuvių namus, bendruo
menės apylinkės valdyba neteko 
teisės kištis į Lietuvių Namų reikalus. 
Lietuvių Namų priežiūra, Jų patalpų 
naudojimo tvarka, remontas, invento
riaus įsigijimas ir su tuo surištos 
kitokios prievolės atiteko Lietuvių S- 
gai ar Lietuvių Klubams. Dėl tos 
priežasties Jau senokai kilo balsų, kad 
Lietuvių Namai nėra bendruomenės, o 
minėtų inkorporuotų organizacijų 
nuosavybė. Bendruomenė esanti tik 
įnamys, beveik be jokių teisių. Iš 
tfssų, šiuose visuose motyvuose 
dominavo tik formalūs klausimai. 
Neteko girdėti, kad kurioj nors mūsų 
bendruomenės apylinkėj būtų kilę 
rimtesnių nesusipratimų dėl bendruo
menės padalinių naudojimosi Lietuvių 
Namais.

Nemaža rūpesčių turėjo ALB 
Krašto Valdyba, kaip "Mūsų Pasto
gės" leidėja. Krašto Valdybos keitėsi 
kas dvieji metai ir kilnojosi iš vienos 
vietos į kitą, Su laikraščio leidimu

SBS "neišteka" 
už ABC

Federalinės valdžios ministrai spa
lio 28 d. posėdyje atmetė pasiūlymą 
prijungti SBS TV ir radiją prie 
Australian Broadcasting Commision.

SBS ir ABC "sutuoktuvės" Austra
lijos valdžiai politiniai nepriimtinos 
dėl galimo netekimo laborlstų partiją 
palaikančių etniškos kilmės rėmėjų.

Spalio 30 d. SBS TV rodė Kauno 
"Žalgirio" ir Barcelonos krepšinio 
rungtynes Grenoblio mieste Pran
cūzijoj. Barcelona, Europos meisteris, 
laimėjo vos keturiais taškais.

K as per

nes ą menė!

Ir sugalvok tu man tokį vardą 
arkliui: "What a Nuisance"! O tačiau 
ta " N esąmonė", nors prieš metus buvo 
sužeista, praėjusį antradienį, lapkri
čio 5 d. laimėjo Melbourno taurę. Kaip 
ir kasmet, taip ir šiemet pirmąjį 
lapkričio antradienį be dvidešimt 
trečią visa Australija kelioms minu
tėms buvo sustojusi pasiklausyti radijo 
transliacijos iš šių nepaprastų rung
tynių.

Taip pat Sydnejuje net 24 bilietuose 
buvo įrašytas teisingas 6 mln loto 
laimikio skaičius. Pinigus pasidalinus 
tarp tų bilietų savininkų, kai kam 
teko $ 200.000, o kai kam tik $ 20.000 
bet niekas nesiskundė.

būdavo nemaža įvairių reikalų ir 
bėdų. Krašto V-ba šalia savo tiesio
ginių pareigų ne visuomet turėjo 
laiko,* o gal ir patirties tinkamai 
bendruomenės organu pasirūpinti. Iš 
patirties žinome, kad užkrovus per
daug pareigų, dalis jų lieka apleista, 
įsteigus Lietuvių Spaudos Sąjungą, 
"Mūsų Pastogė" atsidūrė pastovioje 
vadovybėje. Jos finansinė padėtis 
sustiprėjo ir leidybos reikalai page
rėjo.

Kai kas apgailestauja, kad Austra
lijos Lietuvių Fondas tiesioginiai 
nepriklauso Krašto Valdybai, kuri 
neturi galimybės skirstyti fondo lėšas. 
Būta nusiskundimų, kad AL Fondas 
neskyrė lėšų vadovybių suvažiavimo 
kelionės išlaidoms padengti.

Kaip matome, visais čia suminėtais 
atvejais priekaištų ir kritikos netrūko. 
Bet bus arti tiesos, kad visos čia 
suminėtos organizacijos jom uždėtas 
pareigas atliko pasigėrėtinai gerai. 
Visur turime erdvius ir gerai įruoštus 
namus, kuriuose vyksta pilnakraujis 
mūsų tautinis gyvenimas. Dauguma 
šių namų jau senokai išbridą iš skolų 
ir turi stiprų finansinį užnugarį. 
"Mūsų Pastogės" leidimas bent šiuo 
metu, atrodo, bus stabilizavęsis. Mirus
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IŠTVERMINGOJI LIETUVA
Rašo: JULIUS VETEIKIS

tęsinys
Pradžia Nr.

Šis gyventojų, ypač jaunimo 
perkeldinimas praktiškai yra siste
mingas lietuvių tautos fizinis naiki
nimas bei tautinis maišymas, siekiąs ją 
palaipsniui likviduoti. Tatai yra tas 
pats lietuvių tautos genocido proce
sas, vykdomas tik kita forma ir dangs
tomas.

Su širdgėla mes minime fizines 
komunizmo aukas, tačiau negalima 
aplenkti dvasinio mūsų tautos geno
cido, kuris vyrauja lietuvių tautos 
gyvenimo realybėje. Itin reikšminga 
lietuvių tautos likimui yra šių dienų 
Lietuvos švietimo problema. Kaip 
žinome, okupuotos Lietuvos švietimo 
gaires diktuoja Sovietų Rusijos val
džia, kuri tęsia imperialistinę carinės 
Rusijos politiką. Imperialistiniams ir 
asimiliaciniams carinės Rusijos tiks
lams tarnavo trys taip nusakomos 
priemonės - autokratija, stačiatikybė 
ir tautybė. Carinę autokratiją dabar--

BENDRUOMENĖ.
atkelta IS psl. 1

ilgamečiu! redaktoriui Vincui Kazo
kui, per nepilnus metus turime jau. 
trečią redaktorių. Dėl pastarosios 
kandidatūros viršūnių suvažiavime 
Melbourne būta nuomonių išsisky- 
riojimo, įtarinėjimo ir abejonių. Ta
čiau išeivijos sąlygomis kandidatų į 
redaktorius skaičius yra labai suma
žėjęs. Jaunimo tarpe jų visai nėra, nes 
nėra nė vieno čia išaugusio lietuvio, 
kuris gerai mokėtų lietuvių kalbą ir 
tokių nebus ir ateity. O redaktoriui 
lietuvių kalbos geras mokėjimas yra

A.A. šaulys KAROLIS PRAŠMUTAS
S. m. rugsėjo mėn. 14 d. staiga mirė 

plačiai žinomas susipratęs lietuvis ir 
veiklus D.L.K. Vytenio, Melbourne 
šauliiį Kuopos narys K. Prašmutas. 
Palaidotas Fawkner kapinėse rugsėjo 
17 d.

Karolis Prašmutas gimė 1914 m. 
sausio 19 d. Bernotų kaime, Miela
gėnų valsč..Švenčionių apskrt. Rytų 
Lietuvoje.

Didžiojo Karo metu nusistevėjus 
frontui jo gimtoje apylinkėje ir tuo 
katastrofiškai trūkstant maisto nuo 
bado mirė Karolio mama. Nuo čia, iš 
pat jaunystės, visą laiką, Karoliui 
teko grumtis su šiurkščia gyvenimo 
tikrove.

Kiek paaugęs, Karolis, jau lenkų 
okupacijos replėse, lankė pradžios 
mokyklą. Ją baigęs mėgino siekti 
aukštesnio išsilavinimo, bet tegalėjo 
tiktai baigti keturias gimnazijos 
klases. Nes jei nebuvai užsirašęs 
lenku, tai siekti aukštesnio mokslo 
buvo neišpasakytai sunku. Šešioli
kamečiu! Karoliui teko palikti gim
nazijos suolą ir grįžti į namus. 
Sulaukęs pilnų metų buvo pašauktas 
atlikti karinę prievolę. Baigęs karo 
tarnybą Karolis, vėl buvo greitu laiku 
okupantų mobilizuotas ir, prasidėjus 
antram Didžiajam Karui Karolis 
kovėsi pirmose fronto Unijose. Ka
pituliavus Lenkijai, Karoliui teko 
kentėti vokiečių karo belaisvių sto
vyklose iki pačios karo pabaigos. 
Atgavęs laisvę Karolis mėgino apsi
gyventi lietuvių DP stovykloje, bet... 
"šiaudinė" ultra patriotų DP lietuvių 
lagerio "vyriausybė" jo tenai nesutiko 
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atstoja vadinamoji proletariato dikta
tūra, stačiatikybę - ateizmas, o 
tautybės principą vadinamoji "tautų 
draugystė". ypač meilės jausmai rusui, 
"vyresniajam broliui". Siekdama išau
ginti rusams ir komunistų partijai 
ištikimų šalininkų, partija itin didelį 
dėmesį kreipia į jaunąją kartą. Ypač 
uoliai stengiamasi indoktrinuoti moki
nius. Tam tikslui yra pritaikytos visos 
bendro lavinimo mokyklų programos. 
Čia daugiausia panaudojamos isto
rijos, geografijos, literatūros ir kalbos 
pamokos. Aštuntoje klasėje yra net 
specialios pamokos - pokalbiai apie 
sovietinę visuomenę. Sovietinė propo- 
ganda persunkta ne tik pradinės 
bendro lavinimo mokyklos, o tas 
nelemtas indoktrinavimas kiekvieną 
jaunuolį lydi atliekant karinę prievolę 
ar mokantis aukštesnėse mokyklose. 
Toks politinis įtaigavimas vykdomas 
darbo įmonėse, miestuose ir kolcho
zuose. Žodžiu, komunistinės filo
sofijos propaganda liečia kiekvieną 
sovietuos gyventoją visuose jo darbo 

būtinas. Spaudos s-gos valdybai, 
. reikia manyti, buvo nemažas galvo

sūkis nedelsiant surasti naują redak
torių. Laikas vietoj nestovi. Kiek
vieną savaitę laikraščio naujas nume
ris turi išeiti. Ir naujas redaktorius 
buvo paskirtas. Suvažiavime kažkas 
naująją redaktorę pavadino "karšta 
žarija". Laiko tėkmėje paaiškės, arši 
"žarija" įžiebs laužą ar tik sušildys. 
Nemanau, kad Lietuvių Spaudos S-gai 
mažiau rūpi mūsų tautiniai reikalai, 
negu Krašto Valdybai ir kad ši S-ga 
nežino ką daro. Laikas parodys ar šis 
paskyrimas buvo logiškas ir išmin
tingas. Jei būtų ir suklysta, klaidą 
visuomet galima atitaisyti. Baimė turi 

priimti. Teko prisiglausti pas gera
širdžius vokiečius.

į Australiją atvyko pirmuoju tran
sportu 1947 m. lapkričio 28 d. Darbo 
sutartį atliko Victorijos elektros 
jėgainėje (SEC) Yallourne. Tenai 
išdirbo 4 metus. Vėliau, Jam prašant, 
buvo perkeltas i kitą elektros jėgainę 
Newporte (Melb.).

Apsigyvenęs Melbourne, Karolis 
nieko nelaukdamas tuoj nusipirko 
namuką ir susitaręs su Morta Sta- 
kaityte sukūrė lietuvišką šeimą. 
Sulaukęs daugiau šeimos Karolis 
įsigijo erdvesnį mūrini namą East 
Malvern priemiestyje. Vaikams tru
putį paūgėjus juos leido lietuviškon 
sekmadienio mokyklon.

Iš pat pirmųjų dienų Karolis 
įsijungė į lietuviškąją veiklą. Perkant 
Lietuvių Namus Karolis su atsidavimu 
energingai rinko aukas bei paskolą. 
Būdamas darbštus ir nagingas jis 
visokeriopai prisidėjo prie jų remonto.

Buvo lietuvių sekmadienio mo
kyklos tėvų komiteto pirmininku, 
lietuvių (Melb.) bendruomenės val
dybos nariu, du kartus buvo išrinktas 
A LB Krašto tarybos atstovu - 
dalyvavo suvažiavimuose Adelaidėje 
ir Sydnėjuje. Priklausė ir Melb. Liet. 
Klubo tarybai, Karių Ramovei ir 
D.L.K. Vytenio Melbourne šaulių 
kuopai.

Karolis -buvo sumanus ir pavyz
dingas lietuvis, jis buvo "gimęs 
šauliu", dirbo tiktai jis vienas, bet 
įstengė nusipirkti namą, išmokslinti 
savo šeimą, ir ją išlaikyti lietuviškoje 
dvasioje. Ir kas gi dar nesate girdėję

ir gyvenimo ^aspektuose.
Svarstant šią problemą, mus ypač 

domina klausimas, ar šių dienų 
lietuviui moksleiviui įskiepijo įsiti
kinimą, kad rusas yra vyresnis brolis, 
kad jis yra pranašesnis už lietuvį, kad 
rusų kalba turi būti ypatingai ger
biama ir mielai vartojama?

J čia iškeltąjį klausimą teisingai ir 
taikliai atsakė okupuotoj Lietuvoj 
lankęsis prancūzų žurnalistas Tous
saint. Čia pacituosiu jo žodžius: 
"Gyventojai lietuviai pirmiausia yra 
lietuviai ir laikosi rusų atžvilgiu, ypač 
jaunimas, studentai, nuošaliai, rezer
vuotai, išdidžiai, nepakenčia jokio 
lietuvių pažeminimo ar. paniekinimo. 
Savitarpy jie rusų nevadino nei 
vyresniu, nei jaunesniu broliu, bet 
priešpriešiais stato save ir juos: mes ir 
jie, mūsų partija ir jų partija, mūsų 
kalba mūsų krašte turi vyrauti prieš 
jų kalbą, ir tas mes ir jie yra 
būdingiausias savitarpio su rusais 
santykio bruožas".

Visos mus iš okupuotos Lietuvos 
pasiekiančios žinios patvirtina, kad 
nūdienis Lietuvos jaunimas tautiškai 
tikrai giliai susipratęs, labai gerbia 
lietuvių kalbą, nerodo jokio entu
ziazmo rusų kalbai ir patiems rusams.

dideles akis, ir nevisuomet vien ja 
reikėtų remtis.

Kad Australijos Lietuvių Fondas 
kietai saugo savo išteklius, reikėtų tik 
džiaugtis. Šiandien kelionės yra labai 
brangios, kurią susisiekimo priemonę 
benaudotum. Finansuojant keliones 
suvažiavimams, bematant išlėktų 
tūkstantinės sumos. Mūsų bendruo
menės reikalai nėra jau tokie degan
tys, kad jiems aptarti reikėtų susiti
kinėti. Galima ir pigesniais būdais 
susižinoti. AL Fondas reikalingas 
daug- svarbesniem uždaviniam ir mes 
visi turėtumėm padėti daugiau pas
tangų, kad jo lėšos pastoviai augtų.

Susumuojant čia išreikštas mintis, 

apie Karolio dukras Zitą ir Birutę? Jos 
savo lietuviška veikla yra pagarsėję 
ne tik Australijoje, bet ir užjūriuose.

įsisteigusioje D.L.K. Vytenio šau
lių kuopoje buvo vięnas iš pirmųjų jos 
narių. Aktyviai reiškėsi jos veikloje. 
Turėdamas gilų gyvenimo patyrimą ne 
kartą sugebėdavo išsklaidyti Kuopoje 
kilusius nesklandumus.

Ir paskutiniąją savo gyvenimo dieną 
atvykęs į Melb. Liet. Klubo narių 
metinį susirinkimą dalyvavo disku
sijose. Vakarienės metu dalinantis 
įspūdžiais Karolis staiga pasijuto 
blogai. Skubiai iššaukta greitoji pa
galba su deguonies aparatu dar 
suspėjo Karolį trumpam atgaivinti, 
bet staigiai pasikartojo antras širdies 
smūgis ir Mirties Angelas išsivedė 
Karolį Amžinybėn.

Rožančiui prisirinko pilna Tobin 
Bos. koplyčia. Visi suolai buvo užimti 
ir kuone kita tiek turėjo stovėti. 
Rožančių pravedė kun. Dr. Pr. 
Dauknys. Prie karsto, su vėliavomis 
garbės sargybą stovėjo šauliai ir 
ramovėnai. Atsisveikinimo žodį pa
sakė: ALB Melbourne liet, apylinkės 
Pirmininkas Ričardas Šemetas, Melb. 
Liet. Klubo Pirmininkas Petras Sun- 
gaila, Karių Ramovės Pirmininkas 
Vladas Bosikis, Tautos Fondo pirmi
ninkas Kęstutis Lynikas, DLK Vy
tenio šaulių Kuopos Pirmininkas 
Viktoras Pleškūnas, Gyvojo Rožan
čiaus Pirmininkas Leonas Padgurskis ir 
Parapijos Choro Pirmininkas Kazys 
Mieldažys.

Bažnyčioje prie karsto, uždengto 
Tautine vėliava garbės sargyboje su 
savo vėliavomis stovėjo šauliai ir 
Ramovėnai.

Iškilmingas laidotuvių Mišias skaitė 
kun. P. Vaseris ir kun. dr. Dauknys, 
skaitymus atliko mirusiojo dukros 

Lietuviškojo jaunimo lietuviškumas 
toks stiprus, jog jis kartais prasiveržia 
net ir - viešai ir netgi, sakytume, 
nacionalizmo pavidalu, kaip tai kar
tais pasitaiko per sporto žaidynes su 
rusų komandomis ar kad ir per eilę 
demonstracijų Kaune ryšium su viešu 
Romo Kalantos susideginimu. Šitoks 
stiprus Lietuvos jaunimo tautinis 
susipratimas, net tautinis pasidi
džiavimas, juo labiau atrodo nelauk
tas, kai visa auklėjimo sistema, visa 
komunistinė indoktrinacija nukreipta 
priešinga kryptimi.

Šį patriotinį jaunimo jausmą, su
prantama, išugdė pagarba laisvės 
kovotojams - partizanams, kurie 
dabar tapo iegendariniais didvyriais. 
Be to, mūsų kartos žmonės, likę 
okupuotoj tėvynėj, atrodo, sugebėjo, 
kad ir slapčia, pateikti jaunimui 
patriotinių faktų, kurie jį veikė ir 
veikia, kadangi Nemuno krašte vis dar 
vyksta dvasinio pasipriešinimo kova 
dėl tautos laisvo apsisprendimo. Čia 
labai didelę reikšmę turi slaptoji arba 
taip vadinamoji pogrindžio spauda, 
kuri šiuo metu yra labai populiari ir 
plačiai pasklidus. Ją reikėtų aprašyti 
atskiroj apybraižoj.

atrodytų, kad mūsų bendruomenės 
veiklos decentralizavimas, perlei- 
džiant dalį bendruomenės darbų 
pagalbinėm organizacijom, buvo labai 
vaisingas. Vien Krašto ir Apylinkių 
valdybos viso šio darbų krūvio būtų 
jokiu būdu nepajėgusios atlikti. į jas 
įsijungė didelis skaičius veiklių žmo
nių, kuriuos daugiau domino speci
finiai, o ne bendrieji reikalai. Tdėl ir 
ateityje turėtumėm šias organiacijas 
visom išgalėm remti, o taį pat 
skatinti priauganti jaunimą į jas 
jungtis.

B. Straukas

Birutė ir Zita.
Gausingas tautiečių būrys palydėjo 

Karolį į amžinojo poilsio vietą 
Fawkner kapus.

Tardamas paskutinį sudiev D.L.K. 
Vytenio šaulių Kuopos Pirmininkas V. 
Pleškūnas, brangios Tėvynės atmi
nimui ir kartu palengvinti šią amžinojo 
poilsio vietą, ant Karolio karsto 
užbėrė žiupsnelį Lietuvos žemelės ir 
uždėjo gabalėlį plytelės nuo Gedimino 
kalno.

Laidotuvių vakarienei susirinko 
apie 200 tautiečių.

Karoliui iškeliavus amžinybėnMelb. 
lietuvių apylinkėje, netekus stipraus 
lietuvybės šulo, liko didelė spraga 
kurią užtaisyti vargu ar bus kam. 
Ypatingai mūsų šaulių Kuopoje jau
čiasi neišmatuojama tuštuma, kurią 
užpildyti vargu ar įstengsime.

Ilsėkis, Karoli, Viešpaties ramybėje 
ir tegul Tau būna lengva Australijos 
žemelė.

Viktoras Vytenietls
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LAIŠKAI REDAKCIJAI

aip pragare, taip ir... Laikraštis ’’neišslydo” iš ALB...

Ką tik numiręs pilietis už savo 
nuodėmes pakliuvo i pragarą. Velniai 
J vedžioja ir supažindina su sąly
gomis. Pamatęs daug katilą, kuriuose 
rerda nusidėjėliai, jis pastebėjo, kad iš 
vieno katilo lenda 1 viršų Smogus, o 
Utį stengiasi jam padėti iškilti į viršų. 
'Kas gi čia darosi?" - paklausė. "O 

. tai žydų katilas", atsako velnias. "Jie 
visuomet nori saviškius ištraukti 1 
paviršių". Kiek toliau, iš kito katilo, 
Hlenda keli žmogeliai ir prisinešu 
daugiau smalų ir (kaltinę daugiau 
katilą, vėl visi sulindo atgal. "Kas čia 
tokie?", pasiklausė pilietis velnio. "O, 
tai rusai. Jie mėgsta kentėti, jie 
niekur nebėgs". Pagaliau priėjo prie 
trečio katilo, iš kurio vienas žmogus 
kando išljsti, bet jo "draugai" muša ji 
per galvą, ir traukia atgal. "Čia tai 
lietuviai" - nusijuokė velnias. "Jie 
nemėgsta, kada kas nors iš jų bando 
pakilti aukščiau".

Prisiminiau šį kvailą anekdotą, 
perskaičius Krašto valdybos pareiš
kimą - Lietuvių Spaudos Sąjungai, ir 
pagalvojau, kiek daug jame tiesos I 
Kodėl mūsų tautiečiai visuomet nori 
sudirbti žmogų, kuris kuo nors 
išsiskiria iš minios?

Dabar, kai mes gavome gerą 
profesionalę redaktorę, balsai iš 
provincijos mums nori ją atimti? Rita 
Juzėnaitė pavertė tarpais buvusį 
šeimynini laikraštėlį j (domų, skaity
tiną laikraštį. Ji yra kvalifikuota

" SVEČIAI

"M.P." radakcijoje lankėsi įžymi 
muzikos, teatro ir literatūros kritikė, 
daininkė ir dainavimo profesorė mūsų 
laikraščio bendradarbė iš Adelaidės p. 
A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė. Iš 
pradžių (kiek "pakeltais" balsais) 
padiskutavę su redaktore apie 
įtraipsnių trumpinimą ir uždelsimą 
juos spausdinti, vėliau labai (domiai 
pasikalbėjo apie senus ir dabartinius

Ar girdėjai?
Sydnejaus lietuvių jaunimo sąjungos 

pirmininkė Rita Barkutė jau grįžo iš 
kelionės po J.A.V. ir Kanadą. Rita 
•tvežė šviežios Amerikos lietuvių 
ipaudos, kurios negalėjome laiku gauti 
dėl N.S.W. pašto rūšiuotojų streiko, 
laukiame įspūdžių iš kelionės "M.P."!

*
Kaip rašė "Mirror" "200 cm tall 

Lithuanian Andrew Svaldenis", kitaip 
sakant, mūsų Audrius, iš Bankstowno 
Bruins krepšinio komandos "perbėgo" 
pas Sydney Supersonics. Laikraštis 
įdėjo Audriaus nuotrauką ir trumpai 

žurnalistė, ir per trumpą laiką suge
bėjo (rodyti, kad yra sugebanti 
redaktorė. Ji spausdina ( laikrašti 
(vairiausius straipsnius, o ne tik tuos, 
kurie jai palankūs, kaip yra buvę 
praeityje.

Aš neprisimenu, kad Rita būtų 
buvus kritikuojama tada, kai ji 
dalyvavo Sydnejaus lietuvių radio 
valandėlėje. Tada kažkodėl nei išgy
ventas laikas Australijoje, nei jos 
tėvas nebuvo minimi. Kodėl staiga 
visa tai iškilo? Kas sugalvojo, kad 
norint būti redaktorium reikia išbūti 
ilgesnį laiką Australijoj? Yra žmonių, 
kurie išgyveno virš trisdešimt metų 
šitame krašte, bet toliau Bankstowno 
nebuvo iškišę nosies. Ar tai daro juos 
kvalifikuotais redaktoriais? Kokia 
nesąmonė!

O ar pagalvojate, brangūs tautie
čiai, ką mes gausime, jeigu Juzėnaitė 
turėtų pasitraukti? Nieko gi kito 
neturime? Kas galėtų ją pakeisti? Kai 
pagalvoju apie susikūrusią situaciją, 
pasidaro ne tik liūdna, bet ir neskanu. 
Kodėl mūsų žmonės yra tokie 
trumparegiai ir tokių siaurų akiračių?

Reikėtų džiaugtis ir didžiuotis, kad 
mūsų tarpe yra gabių žmonių ir 
stengtis juos iškelti, o ne mušti per 
galvą.

Su pagarba

Ksana Dauguvietytė
Sydnejus

laikus. Ak, miela p. Gučiuviene, visą 
gyvenimą rašius apie kitus, laikas 
būtų ir apie save papasakoti. Juk ne 
kiekvienam pasiseka taip įdomiai ir 
prasmingai gyventi, tiek daug įdomių 
žmonių sutikti! Jūsų autobiografinė 
knyga ar prisiminimai neužsigulėtų 
lentyn-ose. Laukiame!
Nuotraukoje iš kairės: Spaudos Sąjun
gos sekretorius V. Augustinavičius, p. 
A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė, žurna
listas A. Laukaitis "M.P." redakcijoje.

paminėjo jo kaip krepšininko puikias 
savybes: stiprus gynime ir atkaklus po 
krepšiu.

*
Vienas mūsų tautietis Sydnejuje 

loterijoje išlošė $ 3.000 (tris tūks
tančius!), bet kažkodėl apie tai 
perdaug nesiskelbia.

*
Sydnejiškiai p.p. V. Šliteris su 

sūnumi Ričardu, J. Karpavičius ir S. 
Jūraitis išvyko atostogų į Fillipinus. 
Tuo pačiu metu Maniloje gastroliuoja 
ansamblis "Lietuva" su solistais N.

Gerbiama p. Redaktore,

Savo laiške redakcijai, tilpusiame 
"M.P." Nr. 44, dr. A. Mauragis 
nepagrįstai aliarmuoja "Mūsų Pasto
gės" skaitytojus, kad šis laikraštis 
"išslydo" iš Bendruomenės rankų.

Atrodo, kad gerb. laiško autorius 
neatkreipė tinkamo dėmesio į ALB 
Statuto XIII skyrių, kuris nusako, kad 
•Lietuvių Bendruomenės Spaudos S- 
ga, "M.P." leidėjas nuo 1977 m. yra 
A.L.B. statutinis organas. Taigi, pagal 
A.L.B. Statutą, laikraštis yra Bend
ruomenės žinioje ir nemano iš jo rankų 
slysti. L.B. Spaudos S-ga, kaip ir 
Krašto Valdyba, yra atsakinga tiesiog 
A.L.B. Krašto Tarybai. Kilus nuo
monių skirtumui tarp šių dviejų 
organų, reikia manyti, kad nei vienas, 
nei kitas jų nuo Bendruomenės 
ne atskilo.

Nesutiksiu su dr. Mauragio nuo
mone, kad LBS S-gos įsteigimo 
pagrindiniu akstinu buvo Krašto 
Valdybos baimė dėl atsakomybės už 
laikraščio "nelaimingą atsitikimą", 
nes jau prieš trejetą metų buvo 
priimta Krašto Tarybos rezoliucija 
"Mūsų Pastogę" inkorporuoti. Tačiau 
tuometinė Krašto Valdyba stengėsi, 
kad naujai įsteigtas organas galėtų

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ
Gerbiama Ponia, Did. Gerb. p. R. Juzėnaitė,

Laikraščio forma su kiekvienu 
nauju numeriu gerėja - švarėja. 
Laukiame per gausių horizontalių 

„linijų bei horizontalaus laužymo 
pabaigos. Perėjimas iš 4 j penkias 
skiltis būtų Jums žymiai naudingesnis, 
lankstesnis. Galima išsiversti ir be 
persikrovimo lietuviškais audiniais, 
juostelėmis. Švaresnis, paprastensis 
laužymas, daugiau atidumo antraščių 
šriftui - suteiks laikraštinės elegan
cijos, prie.kurios pamažu jau artė
jama. Gaila, kad Sydnejus toli. Mielai 
padėčiau ne žodžiais, bet darbu.

Jus gerbiantis

V. Simankevlčius 
Melbournas

Gerbiamoji,

Šiuo trumpu laišku norėčiau tik 
pagirti laikraštį, kuris jau yra tvarkin
gesnės išvaizdos, ypač paskutinis 39 
nr. Be to ir charakteris pasikeitęs. Ar 
neatėjo laikas pakeisti laikraščio 
antgalvį? Kitais žodžiais: kita suk
nelė - kita skrybėlaitė. Turėtume 
100% atnaujintą laikraštį.

K. Makūnas 
Canberra

Gerb. p. Juzėnaitė,
Sveikinu naują redaktorę ir linkiu 

ištvermės ir drąsos. Darbas nedė
kingas, nes visiems tikrai neįtiksi...

Su geriausiais linkėjimais,

VIKTORAS MARTIŠIUS

Ambrazaityte, V. Noreika ir J. 
Miščiukaite. 

*
Skulptorius Linas Vaičiulevičius, 

kurio paroda 3 savaites (rašėme 
"M.P.") veikė Holdsworth meno gale
rijoje Sydnejuje, su jį globojančiais I. 
ir Dambrauskais, G. Antanėliu, D. 
Binkiene ir su savo drauge iš 
Tasmanijos, aplankė Mitagongo 

artimai bendradarbiauti su redak
toriumi laikraštį leidžiant ir tuo būtų 
galima "nelaimingų atsitikimų" išviso 
išvengti. Iki tol tai buvo sunkiai 
įmanoma, ypač Krašto Valdybai ir 
redakcijai reziduojant skirtingose 
vietovėse.

Šiam glaudesniam darbui buvo ypač 
svarbu, kad redaktoriaus skyrimas ir 
atleidimas priklausytų nuo leidėjo, 
kuris neša atsakomybę už eventualius 
redaktoriaus sprendimus laikraštį re
daguojant ne tik visu Spaudos 
Sąjungos turtu, bet ir narių garan
tijomis. Spaudos Sąjungos iniciatoriai 
tikrai nenumatė Sp. Sąjungai tik 
"antrinių" funkcijų.

Savo gyvavimo metais L.B.S. S-ga 
savarankiškai skyrė visus tarnautojus 
pagal savo įstatų (Memorandum of 
Association) paragrafą 2(j), kuris 
ratifikuotas A.L.B. Statuto 75 
straipsniu.

Pilnai sutinku su dr. Mauragio 
baigiamosiomis mintimis. Reikia tik 
geros valios, mažiau vienas kito 
apkalbinėjimo, daugiau bendro darbo.

Su pagarba

Vytautas Patašius

Nors ir .nepažįstu, bet spaudžiu 
Jūsų ranką naujose pareigose ir linkiu 
daug, daug ištvermės, kantrybės ir 
visokeriopo pasisekimo.

Pas mus Raseiniose sakydavo: 
Nauja šluota gerai šloja. Nežinau kaip 
Jums čia seksis šlavinėti bendruo
menės spaudoje, bet paklausęs Jūsų 
pokalbį per Melbourno radio pusva
landį, susidariau vaizdą, kad turite 
visus sugebėjimus ir meilę savąjai 
spaudai, o Jūsų plačios pažiūras ir 
jaunystė patenkins didesnę bendruo
menės dalį.

Jūsų

J. Gailius 
Geelongas

Mieloji Redaktorė.

Leiskite pasveikinti su naujom 
pareigom ir palinkėti sėkmės. Žinau, 
kad apsiėmėt nelengvą ir nedėkingą 
darbą. Bet, kiek nusivokiu, esate 
jauname amžiuje ir nestokojate ta
lento rašto baruose, todėl tikiuosi, 
kad "Mūsų pastogė" bus papuolusi į 
geras rankas. Su "Mūsų pastoge" 
palaikiau artimus ryšius virš 20 metų. 
Labai liūdėjau netekus Vinco, ne tik 
kaip bendradarbio, bet ir kaip mielo, 
nepakeičiamo draugo. Bet, karalius 
mirė, lai gyvuoja karalius. "Mūsų 
pastogę" reikia išlaikyti.

B. STRAUKAS

Miela redaktorė,
nutariau padrąsinti Jus.

Man patiko Jūsų lengvas ir gyvas 
stilius.

Linkiu jums viso gero ir pasisekimo 
.nevisuomet dėkingame darbe.

BIRUTė MAŠANAUSKIENė

(N.S.W.) meno galerijas ir netoli 
Mitagongo gyvenantį dailininką L. 
Urboną.

*
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POEZIJA
i SUSIPA ŽI NKI IMTE:

Aurelija Balašaitlenė

Mūsų kad ir nedidelėje tautoje, 
turime nemažai talentingų, aukštai 
įskilusių asmenų kultūrinėje srityje: 
politikoje, literatūroje, mene... Nors 
skaičiumi pirmauja vyrai, bet turime ir 
talentais pasižymėjusių moterų: 
kompozitorių, dainininkių, muziko
logių, rašytojų, poečių ir visuome
ninių veikėjų, kurių darbai plačiai 
pripažinti ir įvertinti. Besireiškiančių 
spaudos laukuose moterų-lietuvių 
sutinkame rečiau. Pravartu tad supa
žindinti mūsų skaitytojus su viena 
rySkia plunksnos atstove - Aurelija 
Balašaltiene. Visuomenininkė, kultū
rininkė, rašytoja, poetė ir viena 
produktyviausių spaudos darbuotojų. 
Mūsų užjūrio spaudoje i žurnalistikos 
kelią (žengė pirmuoju straipsniu 
"Dirvoje" 1951 m.

Gimė Lietuvoje, baigusi Šiaulių 
gimnaziją, pradėjo studijas V.D.Uni
versitete. Į Ameriką atvyko 1949 m. 
Clevelando Western Reserve Univer
sitete studijavo literatūros ir visuo
meninius mokslus. Nuo vaikystės iki 
dabar priklauso Skautų Organizacijai. 
Jau virš dvidešimties metų dėsto 
lietuvių literatūrą lituanistinėje ir Sv. 
Kazimiero aukštesniojoje mokyklose.

"Kasdieninę duoną" pelno eidama 
atsakingas pareigas kaipo accountant 
su kompiuterių specialybe.

Aurelija Balašaitlenė plačiai daly 
sauja kultūriniame gyvenime: atidaro 

parodas, skaito paskaitas ir dažnai

kviečiama su savo kūryba dalyvauti 
įvairiuose renginiuose.

Rašo poeziją ir prozą. Priklauso 
JAV Poetų S-gai "American Society 
of Poets", kurios antologijose spaus
dina eilėraščius.

Plačiai reiškiasi mūsų išeiviškoje 
spaudoje, rašo įvairiomis temomis. Jos 
straipsniai apie politiką, visuome
ninius įvykius, teatrą, muziką, meną 
pasižymi lengva, gražia literatūrine 
kalba ir autorės kompetentingu rea
gavimu. A. Balašaitlenė spausdinasi 
"Tėviškės Žiburiuose", "Pasaulio Lie
tuvyje", "Moteryje", "Darbininke", 
"Drauge" ir "Dirvoje". Yra parašiusi 
nemažai poezijos, romanų ir novelių. 
Viename mūsų didžiausių laikraščių, 
Čikagos "Drauge", išspausdinti net 
penki jos romanai: "Skirtingi uostai", 
"Gaisrų pelenai”, "Užburtame rate", 
"Jolanta" ir "Vidurnakčio serenada".

1971 m. A. Balašaitlenė laimėjo 
"Dirvos" premiją už novelę "Rau
donas automobilis". Muzikiniam vei
kalui "Vilniaus pilies legenda" (mu
zika kompozitoriaus Aloyzo Jurgučio) 
jinai parašė libretą. Veikalas su 
dideliu pasisekimu buvo keletą kartų 
statytas Amerikoje.

Šiuo metu, Los Angeles teatro 
režisieriaus, Petro Maželio, prašoma, 
rašo dramą "Juodoji ponia".

Savo literatūros veikaluose A. 
Balašaitlenė gvildena ne vien gyveni
miškas temas, randame ir gilaus 
psichologinio elemento, jautrios mei
lės ir žmogiškos prigimties motyvų.

1982 m. iš spaudos išėjo aštuonių 
novelių rinkinys "Susitikimas pama
ry". Skaitytojų dėmesį bematant 
pagauna intriga, charakterių api
būdinimai ir veiksmo reljefiškumas. 
Knyga susilaukė 
spaudoje. Išleido 
Clevelande.

Rašyti poeziją
pradėjo Lietuvoje, dar būdama gimna
ziste ir jos pačios žodžiais tariant, 
"poezija yra jos pirmoji meilė".

Pirštų galais, nakties kad neužgautų stygų, 
ateina ilgesys.
Ant debesio sparnų mėnuo sapnuodamas užmigo, 
užsidengė akis.
Pabiro sidabrinės, ilgapirStės Šviesos 
ant namo, ant langų.
Ties manimi prisiminimų takas tiesias 
žvaigždėtuoju taku.
Menu aš žydrą dangų viršum marių, 
lieknas pušis regiu...
Bangas myluoja be irklų baidarė po vėjo sparneliu.
Pirštų galais, nakties kad nepaliestų stygų, 
atbėga ilgesys.
Mėnuo danguj tarp debesų užmigo, 
užgęso žiburys.
Aplink tamsu, taip nyku ir taip ilgu, 
kad norisi nuskristi į marias, ♦ 
jų lašeliu išdžiuvusias lūpas suvilgyt 
ir apkabint bangas, 
ir niekad, niekad jau nebesiskirti 
nuo savo žemės prarastos...
Deja, svajonės, neišvydusios šviesos, privalo mirti, 
ne apkabinusios bangos, 
negrjžusios į prarastąjį rojų, 
sustojusios ties vartais užkeltais...
Tamsios nakties gūdžioj vienatvėj 
ji savo ilgesio skaudaus
neišvarys į svetimą, negailestingą gatvę...

M O TI N AI

gerų atsiliepimų
"Vilties" leidykla

A. Balašaitlenė

Per miestus degančius mane nešei, kai krito bombos, 
skraidė pelenai,

per kalnus, prisiglaudusius prie debesų, per vandenynus.
Šiapus saulėlydžio naujus namus man suradai 
kautynių kruvinų garsams nurimus.
Bet tu girdi toli uždaromų gimtojo sodo vartų aidą, 
toli palikusius pavasarius sapnuos matai.
Meni tu savo motinos, iš Sibiro negrįžusios, malonų veidą, 
bet dar šypsotis man bandai, 
lyg nežinočiau skausmo tavo aš gilaus, 
kurį nuo kūdikio slėpei, 
kurį kasdieną tavo akyse matau.
Tu 
tu 
tu 
tu
Aš - tavo tęsinys.

man uola, kad aš per audrą atsiremčiau;
man šaltinis, kad skausme jame paguodos pasisemčiau;
man didžios genčių grandinės amžinas narys, 
mano širdžiai džiaugsmas, protui išmintis.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

•M
■J

,Į

KNYGOS RECENZIJA

Lietuvybės žydėjimo laikais Aust
ralijoje iškilo vardai gabių literatų, 
grožinės prozos kūrinius skelbusių 
mūsų laikraščiuose. Vieni jų - Agnė 
Lukšytė. Juozas Slavėnas. Antanas 
Skirka, Ava Saudargienė, Marija 
Magdalena Mykolaitytė - Slavėnienė - 
išieido knygas ir taip išaugo į- 
rašytojus. Prie šių visai rimtai 
atsidėjusių kūrybai žmonių priklauso 
ir Eriėnas - kun. Pranas Vaseris.

Pradėjo jis mokslo poluiiarizacija. 
1962 m. išleido veikaliuką "Padangių 
keliai" apie žvaigždes, planetas.

ERLĖNO NOVELĖS
Gedas Sidabras

satelitus ir padangių mechaniką. Po to 
greitai nusileido į Žemę, kurioje irgi 
daugybė širdžiai artimų vaizdų ir 
problemų. 1964 m. išleido dviejų 
veiksmų scenos vaizdelį "Atsimenu 
nameiį". 1969 m. išspausdino "Tėviš
kės aidų" atkarpoje ir atskira knygute 
išleido apysaką "Kaimo muzikantai", 
jau naudodamas Eriėno slapyvardį. Iš 
karto nenuspėjome. kas tas Erlėnas. 
bet pamatėme, kad turime reikalą su
autoriumi, jau gerai išmiklinusiu 
plunksną ir susidariusiu savitą sti
lių. 1973 m. jis išleido apysakų knygą 
"Girių sargai" - kaimo būties vaizdus, 
žmonių likimo akimirkas, apgaubtas 
senų tradicijų tvirtybe ir savotiška 
praeinamybės melancholija.

Štai vėl susitinkame su nauja Eriėno 
knyga "Vėjo vartai". Septyni apsa
kymai. kuriuos autorius vadina nove
lėmis. Jų tarpe ir anksčiau minėta 
apysaka "Kaimo muzikantai". Erlėnas 
yra realistas. Jis rašo apie tai. ką labai 
gerai pažįsta, lyg sklaidydamas savo 

atsiminimų užrašus. Jis rašo apie 
Lietuvos kaimą, tokį, kokį mes 
palikome, prieš daugelį metų iške
liaudami į svetimus kraštus. Jo 
apsakymų personažai yra prieškarinio 
laikmečio žmonės. Dabar, iš istorinės 
perspektyvos žiūrint, jie atrodo kaip 
paskutinieji laisvosios Lietuvos mohi
kanai. mažais savo gyvenimais ir 
smulkiomis problemomis liudijantys 
savo laikmečio dvasinę atmosferą. 
Eriėnas veda juos pro skaitytojo akis, 
išmėgindamas jų būdą ir palinkimus 
nesudėtingose gyvenimo situacijose, 
lyg norėdamas platesniam pasaulio 
ratui parodyti, kokių nesugadintų, dar 
Rojaus tarpvartėje tebestovinčių, nuo 
jo toli nenukiydusių žmonių seniau 
gyventa l.ietuvoje. Jie neklastingi, 
kaip karveliai, per aiškiai trūksta 
jiems žalčių gudrumo. Jie dar civili
zacijos nesubrutalinti, garbės velnio, 
turto velnio, puikybės velnio nepa
vergti. Viešojo padorumo ir religija 
pagrįstų elgesio normų saistomi, jie 
yra tie tikrieji žmonės, kuriuos gal 
reikėtų vadinti žemės druska. 0 jei 
pasitaiko koks tamsiadūšis, kaip pav. 
Jonas Žalgiris ir maiūninkas Genys 
apsakyme "Kaimo muzikantai", ar 
Algis Karpis apsakyme "Du draugai", 
jie yra tik retos išimtys bendroje 

gerų žmonių visybėje ir jie yra visų 
skaudžių nelaimių priežastimi ir 
patiems sau ir kitiems.

Apsakymų personažai nėra kojomis 
žemiškųjų dulkių nepaliečių šventieji. 
Jie - tikri Žemės vaikai, su žmogiškom 
silpnybėm ir polinkiais. Negalėtumei 
jų pavadinti kovotojais, ko nors 
gyvenime ryžtingai siekančiais. ku
riuos skaitytojas galėtų imti pavyz
džiu. Jie paprastučiai gamtiškieji 
žmonės, žemės ir saulės išauginti, 
besiilgintys gyvenimo pastovumo kaip 
savo laimės pagrindo. Jie stovi kaip 
medžiai vienoje vietoje ir giedroje ir 
audroje. Jie kaip medžiai pakelia 
viską, gera ir bloga, ištinkantį juos. 
Jiems viskas atsitinka kažkaip savai
me ir praeina viskas kažkaip savaime. 
Gelmės lieka nepajudintos. Gamtiškoji 
buvimo aistra ir sugebėjimas net ir 
dramatiškose situacijose nepasimesti 
padeda jiems ištverti ir nelūžti 
gyvenimo priešingumų vėjuose, nes 
žmogaus svarbiausias uždavinys že
mėje yra gyventi ir būti žmogumi.

Erlėnas rašo tiesioginiu pasakojimo 
būdu, geriausioje Valančiaus tradi
cijoje labai nenutoldamas nuo šneka
mosios žmonių kalbos.

Noveles "Kaimo muzikantai" ir 
"Plevenanti nosinaitė" laikytume ge-
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Nors esame įpratę sakyti, kad iš
■ Lietuvos pasitraukėme ir šiame krašte 

atsiradome absoliučiai nieko netu
rėdami, vis tik dažnas mūsų turėjo ką 
nors ypatingai brangaus iš namų 
pasiėmęs. Vienam tai buvo pašto 
ženklų albumėlis, kitai - kelios 
Lietuvos vaizdų atvirutės, tračiam 
aliuminis puodas sriubai virti (mačiau 
vaikų šventai saugomą), ketvirtam... 
Ak nežinau, reikės pravesti tyrimus ir 
atskirą straipsnį šia tema parašyti. 
Julius Dambrauskas užantyje išsivežė 
Kazio Binkio "Atžalyno" egzemp
liorių. Tai buvo jo, o gal ir mūsų, 
gerasis talismanas. Juliaus tėvai nuo 
fronto traukėsi solidžiai pakrautu 
vežimu, sūnų vis pasiųsdami dviračiu į 
priekį pasižvalgyti, ar kelias į priekį 
laisvas. Tarp Klaipėdos ir Kretin
gos kelias į priekį buvo laisvas, bet 
atgal prie tėvų Julius nebeprasimušė 
ir... Jis sako, kad turi "fotografinę" 

‘atmintį. Gal būt todėl klausantis jo 
pasakojimų viską lyg ir matai nelygi
nant fotografijoje. Štai, .jis jaunas 
Telšių gimnazistas vakarėlyje "sako" 
eilėraščius, štai, skaito savo kūrybos 
kupletus, o štai pamėgdžioja... Dolskį. 
Štai, literatūros mokytojas Kazys 
Mockus, "Žemaičių žemės” redak
torius jam sako, Tu gabus, Juliau, tu 
būsi artistas, o štai jo tėveliai - dviejų 
krautuvių savininkai, sako ne, tu būsi 
daktaras, Juliau. Beje, dviejuose 
Dambrauskų namuose Luokėje šiuo 
metu yra ligoninė. Kai Juliui buvo 2 
metukai, įsikūrė Žemaičių teatras, o 
kai suėjo 16-ka, - ak, neįmanoma 
patikėti - Telšiuose atsiranda tokie 

j teatro tūzai kaip režisierius B.
Dauguvietis, artistai E. Žalinke- 
vičaitė, N. Bernotas (pastarąjį Julius 
ypač sėkmingai pamėgdžiojo). Ką jie 
stato? Aišku, Binkio "Atžalyną". 
Julius vaidina ten mokinuką, rolė be 
žodžių. Bet "fotografuojant" žodžių 
nereikia. Kaip vėliau jau Vokietijoje 
paaiškėjo, jis mintinai išmoko visą 
spektaklį su visų artistų mizan
scenomis. Ak, pravertė jam ta 
fotografinė atmintis, kai Liubeke 
buvo nutarta įkurti teatrą. Jaunajam 
režisieriui buvo bepiga statyti... 
"Atžalyną": būsimas dramaturgas 
Kostas Ostrauskas vaidino Jasių, 
Elena Dauguvietytė - Kudabienė - 
Keraitienę, A.a. Bronius Žiedas 

k dekoracijas kūrė (dabar kartais ir 
pačiam tenka "pakurti"), prie spek
taklio prisidėjo poetas Faustas Kirša, 
inž. Pranas Zundė.

Vokietijoje su fotografine atmin
timi ar visai be atminties teko visaip

būsimo, anot tos pačios recenzentės, L_ 
“vieno iš stipriųjų ’Atžalos" rams-ĮĮ 
čių". 2 metus tas ramstis Tasmanijoje 
pagal sutartį skelbimus rašė. Užrašyti^* 
"Keep off the grass” ar pan. daugĮE: 
fantazijos nereikėjo, bet kartu dirbę, » 
dažytojai pastebėjo, kad Julius "su-gjg, 
pranta" spalvas (Turėjom medžiagų® 
krautuvę Luokėje, tai prisižiūrėdavau 
kaip mama klijentėms derina", paaiš-Spį- 
kiną Julius. Suprask, vėl jo atmintis; : 
"nufotografavo".). Po 18 mėn. "diplo- - 
muotas" dažytojas Sydnejuje gauna j 
darbo - paštus dažyti. Taip prasldėjop.T,_ 
geriausias laikotarpis Australijoje - 
išvažinėjo visą vakarinį N .t.W. krantą 
iki Broken Hill. Pamatė kaip tikra 
Australija atrodo, žmonės mieli,
draugiški. 1952 metais Juliaus tėvai 
(tuo metu Sibire) būtų patenkinti - 
sūnus dirba Karališkoje North Shore 
ligoninėje.,., tiesa, "leading hand" 
dažytoju. "Bet daktaru tu nebūtum 
tapęs, kur beatsidurtum, tu esi - 
artistas", kartą visiems laikams nura
mino Paulius Rūtenis. Po poros metų - 
1954 m. žydų salėje prie St. Vincent 
lietuviškas spektaklis "Slidus pusmili- 
jonis". Didelis sujudimas, vėliau - 
metus laiko nieko... Tik Kirribillyje 
pas dail. Henriką Šalkauską atėjęs 
geriausias draugas (visi juk buvo jo 
geriausi draugai!) Julius ir ėmė 
kalbėti apie teatrą ir... (fotografinė 
atmintis!) "Atžalyną". Sužinojo, kad 
Sydnejuje gyvenanti p. K. Šniukštienė 
yra kita B. Dauguviečio duktė, 
aktorė. Susirinko šiandien gerai ne tik 
sydnejiškiams pažįstami teatro šulai 
Stasys Skorulis, 
Trumpai tariant, spalio 23 d. -
premjera, vaidino 37 žmonės. Anšla
gas, 5 spektakliai už pinigus. Visi gi 
dar atsimenate, juk praėjo tik... 30 
metų.

Teatrui vardą sugalvojo, kaip žinia, 
režisierius Stasys Skorulis: iš "Atža
lyno" - "Atžala". Tačiau teneuž- 
sigauna niekas, kad neminim kitų 
pastatymų, aktorių, režisierių... Šis 
straipsnis ne jubiliejinis, nors gal 
reiktų tokio. Baigdama tik noriu visus 
pakviesti į dar vieną šių metų 
premjerą, o iš tikrųjų 2 premjeras 
viename vakare - į Juliaus Damb
rausko pastatytą A. Landsbergio 
"Sudiev, mano karaliau" ir A. 
Čechovo "Jubiliejų". Nesunku numa
tyti, kad režisierius gali sulaukti 
kritikos dėl to, kad vieno veikalo 
autorius, nors ir literatūros klasikas 
bet (hm...) ne lietuvis. Bet sunku būtų 
nustatyti, kuris pastatymas "fotogra
finis", kadangi tik vieną iš jų

, • v>> ■ ■ K. Ostrausko ČičinskasAtžalos 25 metų jubiliejui pastatytas iv
„ , . .... , _ . . - S. Skoruhs (rež. S. Skorulis,Zakristijonas - J. Dambrauskas, Čičinskas
1980 m.)

P. Rūtenio "Monika": Petras Sutkus Julius Dambrauskas "gyvenime.".
- P. Rūtenis, Jonas Rupeika - J. 
Dambrauskas (rež. P. Rūtenis,
1976 m.)

suktis - ir ūkininkui dirbo ir bandė 
(mediciną!) studijuoti, ir kuopos 
sargybinis buvo (Nuernberge) ir... į 
Lietuvą grįžti ruošėsi, bet susidarė 
Dancigo koridorius ir likimas kitaip 
pasisuko.

Man atrodo, Juliui gal daugiau negu 
vidutiniškai gyvenime sekėsi sutikti 
ką reikia ir kada reikia. Štai, 1948 m. 
plaukia "General Black" - trečias 
emigrantų transportas j Australiją, 
"viengungių laivas". Ką jis čia 
susipažįsta? Ogi: Paulių Rūtenį, anot 
vienos recenzentės, tą "keliaujantį 
vaidilą ir lietuviškos veiklos kursty
toją". Na, iš kart Paulius nesukurstė

režisierius galėjo matyti Sydnejaus 
Wharf teatre. Laisvai sakiau 1 prieš 3, 
(šiandien Melbourne cup diena, tai dar 
nepraėjęs noras eiti lažybų), kad 
žiūrovų laukia neįprasti Išgyvenimai. 
Tik nenorėdama išduoti režisūros ir 
vaidybos siurprizų, susilaikau.

... Ar kas karo sumaištyje, maty
damas ištįsusį bernioką ant dviračio, 
galėjo pagalvoti, kad jis vežasi iš 
Lietuvos "Atžalyną", kurio viena 
"Atžala" kažkur Australijoje gyvuos 
30 metų... Aš norėjau čia papasakoti, 
kaip tai atsitiko...

Ž.

A. Domanto - Sakalausko "Pūkio pinigai": Vincas - J. Dambrauskas, Morta
- A. Vingienė (rež. J, Dambrauskas, 1983 m.)

riausiomis knygoje. Jų veiksmas 
vyksta platesniuose aplinkos rėmuose, 
įdomesni jų centriniai ir šalutiniai 
veikėjai, svyruojantys tarp turto ir 
laisvės, tarp meilės ir pareigos, tarp 
sąžiningumo ir išdavystės. Parašytos 
jos taupiais, neperkrautais sakiniais, 
veiksmas vystosi greitai ir įdomiai.

Abi jos tiktų siužetais kino filmų 
scenarijams.

Erlėnas: VĖJO VARTAI. Novelės. 
194 pusi. Viršelis dail. V. Simanke- 

vičiaus. Išleido kun. Pr. Vaseris 1985 
m. Spausdino "Tėviškės aidų" spaus
tuvė 18 Henry Str. Kensington, Vic. 
3031. Kaina 7 dol.

N?Simon "Tariamasis meilužis": Ramona - K, Dauguvietytė, Petras - J. 
Dambrauskas (rež. J. Dambrauskas, 1981 m.)

Mūsų pastogė Nr. 45 1985.11.11 psl. 5

5



PANAIKINAMOS
Neseniai Sovietų Sąjungos amba

sados Beirute keturi tarnautojai buvo 
musulmonų Šventojo karo kovotojų 
paimti (kaltais ir vienas iŠ jų tuoj pat 
nužudytas. Buvo pareikalauta, kad 
ambasadorius su visa ."svita" per 48 
vai. išsikraustytų, nes priešingai 
ambasada bus išsprogdinta. Ambasa
dorius ir apie 100 tarnautojų tuoj pat 
išvyko į Syriją ir namo. Sovietinis Tass
apšaukė Izraelį kaltu dėl šitokios 
betvarkės Lebanone. Sis įvykis yra 
tuo įdomus, kad iki šiol musulmonų 
teroristai Sovietų Sąjungai taikė 
išimtį ir jos nelietė savo veikloje. 
Kodėl staiga šitoji išimtis buvo 
panaikinta?

Pirmiausia reikia prisiminti Sovietų 
Sąjungos politinę padėtį Vid. Rytuose 
ir jos santykius su musulmonais. Jos 
sienos pietuose liečia Turkiją, Iraną, 
Afganistaną ir Pakistaną, kurių gy
ventojai yra musulmonų tikėjimo ir iš 
čia šis tikėjimas paplito Sovietų 
Sąjungos valdomoje Centrinėje Azi
joje. Joje esama apie 30 milijonų 
musulmonų, nors Sovietų Sąjunga 
sako, kad tik 2 milijonai. Leonid

MELBOURNE

IŠIMTYS
Brežnev palengvino musulmonų reli
gijos praktikavimą, padarydamas mu
sulmonams išlmU ir įrodinėdamas 
komunizmo ir musulmonų Ukėjimo 
sandorą. Ryšiai su kitų kraštų 
musulmonais buvo skatinami, dešimtys 
tūkstančių musulmonų studentų mo
kėsi Sovietų Sąjungoje, kuri pataikavo 
musulmonams, nes ruošėsi kelią i 
Afganistaną.

Kai įvyko Irane musulmonų religinė 
ir politinė revoliucija ir kai Amerika iš 
ten buvo ne atsitiktinai išstumta, tai 
Sovietų Sąjungai atsirado spraga 
Įžygiuoti į Afganistaną, kur ji 
nesitikėjo sutikti tokį musulmonų 
pasipriešinimą, besitęsiantį Jau penkti 
metai. Todėl Sovietų Sąjunga panai
kino musulmonams taikomą išimtį, 
sustiprino priešreligįnę propogandą, 
pripažino komunizmo ir musulmonų 

.tikėjimo priešybę, kuri turi būti 
sunaikinta. Ryšiai su užsienio musul
monais suvaržyti, aktyvesnieji apšau- 
“““ fanatikais, antisovietinlnkals 
nes Centrinėje Azijoje pasirodė slap 
^auri^T14 Spauda’ Dirado 
____ ’***• ° kur nėra mečečių, ten

mula lankosi privačiai ir meldžiama* 
namuose. Musulmonų tarpusavinis 
drausmingumas ir tautiškumas kelia 
nerimą ir įtampą Sovietų Sąjungoje, o 
fpač kai Sovietų Rusijos gimimų 
skaičiai mažėja, o musulmonų didėja.

Antras dalykas yra, kad musulmonai 
kituose kraštuose pasimokino iš Afga- 
listano likimo ir pasipriešinimas 
Sovietų Sąjungai auga patylomos dėl 
įvairių priežasčių. Afganistano kai
mynas vakaruose yra Iranas, kurį 
užpuolė Irakas, remiamas Sovietų 
Sąjungos. Kai du mušasi, tai trečias 
naudojasi, todėl Sovietų Sąjunga
baigia Afganistaną suvirškinti be 
jokio organizuoto musulmonų pasi
priešinimo. Irano fanatiškiausi musul
monai daug rėkauja prieš Ameriką, 
bet Sovietų Sąjungos neįžeidinėja. 
Irano revoliucijos pradžioje vietinė 
kompartija su alyvos darbininkų unija 
tyliai veiklą į kitur nukreipė, veng
dama sukelti musulmonus prieš komu
nizmą ir Sovietų Sąjungą. Bet būtų 
klaidinga galvoti, kad musulmonai 
nesupranta sovietų užmačių paimti 
savo įtakon alyvos šaltinius, pasida
ryti išėjimą į Indijos vandenyną. 
Pasaulio opinijos dėmesys yra nu
kreiptas į nusiginklavimo propogandą 
kol Sovietų Sąjunga pasiruoš toli
mesniam žygiui.

MŪSŲ PASTOGĖS” vakaronė

Patyrimas pamokė, kad marksistinė 
revoliucija yra nuolatinis ir nesibai
giantis vyksmas, o ne Hitlerio žaibinis 
karas. Todėl Lebanone leidžiama 
viens kitą beprotiškai sunaikinti. 
Sirija, kurią remia Sovietų Sąjunga, 
kantriai laukia kuone Lebanono kie
me, kada geriausios pasipriešinimo 
jėgos savitarpinėje kovoje Išseks. Kai 
aną dieną Ji su patrankomis ir 
kareiviais parėmė savo draugus, tai 

.prie sienos priremtieji šventojo karo 
karžygiai "išsilaisvino” iš padėties, 
paimdami įkaitais Sovietų Sąjungos 
ambasados tarnautojus. Tuoj pat Sirija
nutildė patrankas ir pradėjo derybas, 
prisitaikydama prie išimčių panaiki
nimo.

Sovietų Sąjunga niekada nepa
smerkė musulmonų teroristų, kai šie 
pagrobdavo Amerikos piliečius įkai
tais arba be įspėjimo išsprogdindavo. 
Kai Sovietų Sąjungos ambasados 
tarnautojai buvo pagrobti ir vienas iš 
jų nužudytas, tai Amerika tuoj pat 
teroristus pasmerkė, lyg jausdama 
moralinę atsakomybę, kad lygšiolinė 
Sovietų Sąjungos neliečiamybės išim
tis buvo panaikinta.

Apie kitų pagrobtų įkaitų likimą iki 
šiol tylima.

J. Aras

ų r>;

u BarXte^-

GUuUsfc *****

Nors "MT." redakcija ir stengėsi 
Melbourne ruošiamą "Mūsų pastogės" 
Vakaronę išlaikyti paslaptyje, ne
skelbdama nei dienos, nei valandos, 
bet beveik šimtinė melburniškių bei 
svečių iš sostinės Ir Adelaidės 
sužinojo ir atėję smagiai praleido 
laiką.

Vakaronę suruošė Lietuvių bend- 
ninmooėc Melbourne apylinkės val
dyba. kurios pirmininkas Ričardas 
Šemetas sutiko svečius, pasveikino ir 
pakvietė vaišintis p. Monikos 2io- 
gienės pagamintais cepelinais. Turbūt 
didelių paslapčių neišduosime pasa
kydami, kad visa Žiogų šeima 
prisidėjo prie sėkmingai praėjusio 
vakaro, kurio pasėkoje "Mūsų pas
togė" praturtėjo S 420. iš jų trečdalis 
suaukota - kiti iš cepelinų.

įdomius kupletus padainavo Irena 
O'Dwyer, lūpine armonikėle padedant 
p. Savickui, refreną dainuojant vi
siems susirinkusiems.

Vakarui tebesitęsiant, dainos pasi
girdo iš visų pusių.

Beveik užmiršau: vakaronė įvyko 
šeštadienį, spalio 12 d.!

Programos dalyvė p. I. O'Dwyer su p. 
A. Bajoru

J. Digrys
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į AMERIKOJE IR KANADOJE 
e

i SUGRĮŽUS
>, 
ii 
r Rugsėjo pradžioje, Sydnejaus spor- 
r tininkai koviečiai Marija ir Don 
a itkinson, kartu su Laura ir Jeronimu 
a Belkais, išlydėti savo artimųjų ir 
a iraugų, pakilo j padangę. Lėktuve, 
h Pagal jų pasakojimus, nebuvo irgi 
ir iūdna, nors gal ir ne taip linksma kaip 
■j Paskutinius du kartus, skrendant su 

iidžiule sportininkų grupe į Torontą 
ir Čikagą į Pas. Lietuvių Dienas ir 
Sporto šventes. Pakeitę lėktuvą 

s Honolulu, po 24 valandų kelionės, jis
- įsileido Čikagoje, kur jų laukė 
I lomas Leonas ir Petras Šalčiūnas. 
i Čikaga lieka Čikaga. Kiek čia 
1 įsiminimų, kiek draugų, kiek išlieta 
I irakaitėlio, ginant Australijos lie- 
> -avių sportines spalvas.

- Sakykit, Marija ir Donai, ką gero
- Mveikėt ir ką matėte Čikagoj?
■ - Čia buvome labai trumpai, tik 
i talkų šeima pasiliko ilgiau, tačiau 
: taysis australų draugas, pats jau du 
s iSrtus buvęs Australijoje Juozas 

taziauskas, kartu su savo broliu 
Vytu, norėjusiu net ir visai pasilikti 
as mus, prižiūrėjo mus labai gerai: 
ūmiausia aplankėme mūsų spor- 
jmIujiusKorif^j?iOK^'u^eiga,~garei3- 
oje Čikagos "Laisvės alėjoje" -69-je 
jatvėje. Čia, tarp australiškų suve
du, kengūrų, koalų ir kitų sportinių 
rūfėjų. šalia lietuviškos ir ameriko- 
jškos plėvesuoja ir australiška vėiia- 
(ėlė, primindama kad tai yra Austra
is lietuvių susitikimo vieta. O 
jecenatas Vladas, pamatęs mus, tuoj

I 8t paliko viską ir pradėjo vaišinti, 
| (aušinėti apie savo draugus ir 

jžįstamus australus, liepdamas vi- 
! lems geriausius linkėjimus parvežti.

Iš Čikagos Atkinsonai išskrido į 
frontą, kur jų jau laukė giminės 
lėlaičiai. Vos spėjus aplankyti ir 
itus artimuosius, laikas ir į Detroitą 
sristi, pas sportinės viešnagės metu 
įgytus draugus dr. Raimondą ir 
Jdoną Č erškus. Nors šeimininkė buvo 
įsilaužiusi ranką, o daktaras užimtas 
-aktikoje, jau sekančią dieną šeimi- 
inkai mus nuvežė parodyti gražųjį 
jchigan'ą, puikų to paties vardo 
ierą ir naująjį Jack Nicklaus golfo 
iiką, kurį pats čempionas išplanavo 

, kuriame nėra nei vieno medžio, bet 
, ecialūs žoliniai iškilimai. Čia pa-
■ aisti galima tik per pažintis, vienas 
, lidimas kainuoja 100 dol. Po lauką

įgalima vaikščioti pėsčiomis ir reikia 
i irėti motorizuotą golfo vežimėlį.

Cievelando okteto dainininkai Rai- 
. ondas Butkus ir Mindaugas Motie- 
1 Inas automobiliu iš Čikagos atsivežė 
i elkų .šeimą ir sydnejiškę Albiną 
. lutackienę. Paskutinę svečiavimosi

■ ieną Detroite, šeimininkas nuvedė 
V,toną į garsųjį "Tiger" stadioną, kur

neitų metų pasaulio beisbolo čem- 
e fonas Detroit žaidė ir laimėjo prieš 
s iltimorę, kas, žinoma ir šeimininką 

irai nuteikė.
Iš Detroito į Clevelandą Atkinsonus 
įvežė okteto vadovas Valdas Žie

dams, kartu su Gyčiu Motiejūnu. 
Clevelande penki australiečiai ir jų 
draugai dainininkai praleido 8 dienas.

- Kas jus ten taip ilgai sulaikė? - 
paklausiau Dono.

- Nuvažiuosi pats, tai pamatysi kas 
yra Clevelandas dabar. Tikrai, atrodo, 
kad oktetas, paskutinių Kalėdų metu 
viešėdamas pas mus, buvo taip 
sužavėtas australiečiais, kad, atvykus 
pas juos, norėjo būtinai "atsire
vanšuoti". Ir, nemeluosiu, tos aštuo- 
nios dienos buvo labai užimtos. Daug 
matėme, mažai miegojome. Apsi
stojome pas Nijolę ir Gytį Motiejūnus, 
jie suruošė susipažinimo - cepelinų 
vakarą. Kitą dieną dviem laivais 
išplaukėme į Eire ežerą žuvauti, 
pietus (virš 30 žmonių) valgėm pas 
Birutę ir Joną Vedegius, vakare 
vyrams futbolas, moterims pasipa
sakojimai ir anekdotai, o gal ir tikri 
nutikimai, apie vyrus. Aš dėka 
šeimininkų "tipų" net ir doleriukų 
futbole laimėjau.

Kitą dieną plaukiojome gražiąja 
Cuyahoga upe, puikiame restorane ant 
vandens pasivaišin°me' žinoma' už 
, . ...... vaido ir jo puikios 
Žm31iBin^'AiHUlimsnamuose vyko mūsų 
garbei koncertas, dalyvaujant visam 
oktetui, su kuriuo kartu visi daina
vome 60 dainų. To vakaro mes 
nepamiršime!

Sekančią dieną, dar gerai neatsi
pūtus, okteto dainininkas Mindaugas 
Motiejūnas jau vežė mus į savo 
chemijos fabriką, kur dirba nemažas 
skaičius lietuvių. Mūsų garbei fabri
kas visą savaitę laikė iškėlęs Lietu
vos, Amerikos ir Australijos vėliavas. 
Vakare gražus subuvimas Nijolės ir 
Gyčio Motiejūnų namuose, kur okteto 
dalyviai pasakojo apie viešnagę Aust
ralijoje. Tur būt, Australijos lietuviai 
neturi Amerikoje geresnių savo am
basadorių, kokiais yra jiems Cieve
lando oktetas.

Gytis Motiejūnas yra vyresnysis 
miesto policijos detektyvas. Jis nusi
vežė svečius pas savo kolegą, dabar 
jau išėjusį į pensiją, buv. policijos 
karininką; kuris, kartu su žmona, labai 
domisi Australija ir turi galybę 
australiškų dainų ir muzikos plokš
telių. O moterys, kaip ir visos 
moterys. Radę laiko, jos tuoj pat į 
krautuves, apsipirkt, pasižiūrėt, pa- 
vaikštinėt. Vakare Rūtos ir Viktoro 
Degučių namuose, pavalgėme B-B-Q 
kepsnių ir siurprizas! - Cievelando 
jaunių okteto koncertukas, paskutinė 
jų repeticija prieš koncertą Detroite. 
"Ir kas sako, kad mūsų jaunimas 
nemėgsta dainuoti lietuviškai?" - 
klausia Donas.

Paskutinį viešnagė penktadienį, 
moterys, pagal vyrų pasakojimus, 
paėmė dieną poilsio ir ką jos visą 
dienelę darė, taip ir nepasisakė. 
Tačiau vyrai, Gyčio draugui Vladi
mirui padėję rūkyti pačių sugautas 
žuvis, savaime aišku karts nuo karto 
jų paragaudami, popietę praleido

Mums pažįstami Cievelando "Okteto" dainininkai su viešniomis iš 
Australijos, iš kairės: Paulius Nasvytis, nežinoma pakeleivė, Jonas 
Vedegys, Valdas Ziedonis. Albina Liutackiėnė, Romas Zylė, Gytis 
Motiejūnas ir Marija Atkinson.

D. Atkinsono nuotr.

EŽY klubo Amerikos skyrius iš kairės: V. Ziedonis, J. Kazlauskas, S. 
Motiejūnas, D. Atkinsonas (pirmininkas) ir R. Zylė.

M. Atkinson nuotr.

Vitalijos ir Beniaus namuose, kur 
pasitiko iš Čikagos atvykusį Juozą 
Kazlauską. Čia buvo pravestas EŽY 
klubo susirinkimas ir išrinktas naujas 
šio klubo narys, okteto dainininkas 
Romas Zylė.

- Kas gi yra tas EŽY klubas? - 
paklausiau pirmininką Doną Atkinson.

- EŽY klubas įsteigtas 1961 m. 
Australijoje. Jo nariai yra daugiausia 
sportininkai, todėl šio klubo visuo
tiniai susirinkimai vyksta sporto 
švenčių metu. Nariai yra beveik iš 
visų didesniųjų Australijos miestų, o 
prieš kelis metus prisidėjo du čika- 
giečiai - Juozas Kazlauskas ir Tomas 
Leonas ir keturi clevelandiškiai - 
Valdas Ziedonis, Gytis Motiejūnas, 
Benius Butkus ir dabar Romas Zylė. 
EŽY klubas finansiniai padeda spor
tuojančiam jaunimui.

Šeštadienio vakare Cievelando Lie
tuvių Namuose vyko įspūdingas skau
tų vakaras - šokiai, su gražia jaunųjų 
skautų dainų programa. Pravedė 
žinoma Cievelando veikėja ir australų 
lietuvių sportininkų draugė Dalia 
Orantaitė. Vladas Bacevičius foto
grafavo. Sutikome sportininkų, vie
šėjusių Australijoje, tarp jų ir Algį 
Motiejūną, buvusį I-sios. Amerikos 
lietuvių krepšininkų rinktinės, žai
dusios Australijoje, dalyvį. Visi jie 
siunčia geriausius linkėjimus Austra
lijos lietuviams sportininkams ir 
draugams.

Paskutinis sekmadienis Clevelande 
praleistas pas Vidą (su oktetu 
viešėjusią Australijoje) ir LesBosinus. 
Čia pirmą kartą, pagal amerikoniškas 
tradicijas, virš 30 svečių pasivažinėjo 
ant šieno prikrauto, aukšto vežimo. 
...Paskutiniai rankų paspaudimai, 
paskutinis alaus gurkšnis ir paskutinis 
"Laimingos kelionės jums austra
liečiai" aerodrome ir - galingi lėktuvo 
motorai jau neša į savąją Kengūrų 
Žemę.

- Baigus šią puikią kelionę, Marija ir 
Donai, kaip jūs ją susumuosit?

- Nemeluojant, galiu savo, Marijos, 
o taip pat manau ir Belkų šeimos 
vardu pasakyti, kad tai buvo vienos iš 
puikiausių mūsų atostogų. Ir kokie 
mes buvom laimingi, kad 1978 metais, 
su sportininkais lankydamiesi Ame
rikoj ir Kanadoj, sutikom tiesiog 
stebuklingus, žmones, Jų nuoširdumas, 
jų draugiškumas yra žodžiais neap
sakomas. Mūsų visų vardu nuoširdžiai 
dėkoju visiems mus taip gražiai 
priėmusiems ir vaišinusiems.

Kur mes tik lankėmės, yra daug 
kalbama apie III-ją Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventę, įvyksiančią 1988 m. 
Australijoje. Daug kas jau dabar 
ruošiasi į ją atvykti. Todėl malonu bus 
matyti draugus iš Amerikos ir 
Kanados mūsų Pietų Žvaigšdės kraš
te. Mes irgi stengsimės juos gražiai 
priimti. Tad nesakėme "sudie" o "iki 
pasimatymo ".

A. L-TIS

BUNA IR TAIP

Žmogus niekada nežinai, kur pame
si, ar ką rasi. Japonas K. Sinozaki, 
turėdamas 50 metų, gatvėje buvo taxi 
partrenktas ir netekęs keletos dantų, 
su sulaužyta koja atsidūrė ligoninėje. 
Išgijęs ir norėdamas galutinai sustip
rinti koją, jis labai daug vaikščiojo 
pėsčias, o vėliau pradėjo bėgioti 
krosus. Jis pasiekė tokių gerų 
rezultatų, kad atstovavo savo kraštą 
Švedijoje buvusiose neoficialiose 
veteranų pasaulio pirmenybėse ir 
užėmė pirmą vietą tarp bėgikų, 
turinčių daugiau kaip 60 metų. 
Maratono 42 km. 195 m. nuotoli jis 
nubėgo per 3.57:43,0. Jo laimėjimai 
taip paveikė jo gyvenamo miesto 
Fukusima gyventojus, kad dabar 
mieste bėgioja visi, neišskiriant ir 
žilagalvių senučių.

Mūsų pastogė Nr. 45 1985.11.*11 psl. 7

7



PRANEŠIMAI
Sale
Spalių 26 d. O. ir B. Vitkauskų 
namuose įvyko Sale seniūnijos metinis 
susirinkimas. Dalyvavo visi nariai. 
Sekretoriauti buvo pakviesta A. 
Matukevičienė, kuri perskaitė pereitų 
metų protokolą. Seniūnė apžvelgė 
pereitų metų lietuvišką veiklą, buvo 
aptartas seniūnijos finansinis stovis ir 
nustatytos gairės bent pradžiai atei
nantiems metams.

Minint Victorijos provincijos 150 
metų jubiliejų, Morwell mieste lap
kričio 17 d. ruošiamos ekumeninės 
pamaldos. Lietuviai irgi yra pakviesti. 
Sale ponios, pasipuošusios tautiniais 
rūbais, neš auką ir skaitys vieną maldą 
lietuviškai. Turėsime savo skyrių ir 
tautinių rankdarbių parodoj.

Lapkričio 24 d. ruošiamas Kariuo
menės Šventės minėjimas, o vėliau - 
bendros Kūčios.

Visų pritarimu nutarta paaukoti po 
$ 25 "Tėviškės Aidams", "Mūsų 
Pastogei" ir Jaunimo Kongresui.

Susirinkimas praėjo geroj nuotaikoj. 
Visi buvo pakviesti prie Onutės 
gražiai paruošto stalo vakarienei.

E.E.

PRANEŠIMAS

Š.m. lapkričio 24 d. Sale seniūnija 
ruošia Kariuomenės Šventės minė
jimą.

Pradėsime lietuviškomis pamal
domis, kurias atnašaus kun. dr. P. 
Dauknys atvykęs iš Melbourne, 11 vai. 
ryto "Our Lady of Siou" vienuolyne, 
341 York St.

Po pamaldų susirinksime į netoliese 
(Foster Str.) esančią "Band Hall" salę 
minėjimui.

Meninę programą išpildys svečiai iš 
Melbourne ir vietiniai. Bus turtinga 
loterija ir vaišės.

Maloniai kviečiame iš arti ir iš toli 
mūsų šventėje dalyvauti.

Seniūnė

Canberra
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad KALĖDŲ EGLUTĖ 
vaikams šiemet bus Lietuvių Klubo 
patalpose GRUODŽIO 15 d., sekma
dieni, 3 vai. p.p.

Prašome tėvus užregistruoti savo 
vaikus dovanėlėms iki 12 metų 
amžiaus Klubo raštinėje (Tel. 491801) 
ne vėliau lapkričio 24 d.

Canberros Apylinkės 
Valdyba

Sydnejus
1986 m.
RA RE N GI M^U
S Y D NEJ UJE
K AL E N D O RI A US 
REI K AL U.

Lapkričio 24 d., sekmadienį, 2 vai. 
Sydnejaus Liet. Namuose Bankstowne 
šaukiamas visų Sydnejaus lietuvių 
organizacijų atstovų posėdis susta
tyti ateinantiems metams lietuvių 
parengimų kalendorių. Malonėkite 
pasiųsti į posėdį savo atstovus su 
pramatytomis datomis parengimams.

A LB Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

R A M O Vė N A MS
I R
VISU O ME N EI

Pranešame visų žiniai, kad šiais 
metais Lietuvos Kariuomenės Atkū
rimo Šventės minėjimas, įvyks Lie
tuvių Klube Bankstowne šia tvarka:

1. Lapkričio 24 d. (sekmadienį) 
11.30 vai., įvyks pamaldos Lidcombe 
bažnyčioje. Visi ramovėnai dalyvauja 
organizuotai ir su vėliava pamaldose. 
Prašome prie minėjimo prisidėti ir 
visas kitas organizacijas su vėlia
vomis. Kariuomenės šventė yra visų 
šventė.

2. 3 vai. p.p. Lietuvių Klubo 
didžiojoje salėje įvyks minėjimo pro
grama. Po invokacijos ir skyriaus 
vėliavos pagerbimo - bus paskaita. 
Paskaitą skaitys poetas J.A. Jūragis. 
Po paskaitos bus deklamacijos ir 
ramovėnų - sukaktuvininkų pager
bimas.

Prašome visus ramovėnus ir visuo
menę, šiame minėjime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

ovr>»icv "oiunvf." VALDYBA

Sydnejaus Klubo Bibliotekoje galite 
įsigyti Dariaus Polikaičio plokštelę 
"Aš čia gyva".

įsidėmėtina, kad pajamos už šią 
plokštelę remia Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą.

B. Stašionis 
Bibliotekos vedėjas

Aukos 
Lituanistikos 
Katedrai

O. Miniotienė $ 100
K. Šaulys $ 100
A. Savickienė $ 10
L. Simanauskas $ 100.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

LAPKRIČIO 16 D„ ŠEŠTADIENI, 7.30 VAL.
Klubas rengia

BRI EŠK ALĖDI NĮ BOBŪVI 
(MASKARADĄ)

* Kaukes kas norės galės įsigyti prie įėjimo.
* Gros gera muzika.
* Geriausios kaukės bus premijuojamos.
* Užkandėliai.
* Įėjimas $ 3.

LAPKRIČIO 17 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL.
"ATŽALOS" TEATRO

SPE K T A K L I S

GRUODŽIO 22 D„ SEKMADIENĮ, 2 VAL.
Klubo narių vaikučiams
KALĖDŲ EGLUTE

Atvyks Kalėdų Senelis su dovanomis. Įėjimas veltui.
Prašome registruoti savo vaikus (iki 12 metų) 
asmeniškai klube ar skambindami tel. 708-1414 iki 
lapkričio 24 d.
Paskubėkite su registracija, kad nebūtų vaikams

•: Sekmadienį, lapkričio 17 d. t
•: 3 vai. popiet J
•Į Lietuvių Namuose Bankstowne
:• Sydnejaus teatras "Atžala" 5

stato t;
Algirdo Landsbergio vieno veiksmo dramą į

| "SUDIEV, MANO KARALIAU’’;:

į ir į
į Anton Čechov vieno veiksmo komediją

S "JUBILIEJUS"

į Režisorius - Julius Dambrauskas
į Dekoratorė - Jolanta Janavičienė
į Bilietai $ 6 dirbantiesiems, pensininkams ir studentams $ 4.
¥ Po spektaklio - vakarienė. Norintieji joje dalyvauti nrašome nranešti V. Į v -----------

Administratorius ;
S Viktoras Šliteris •:

MA N D A G US

BRI MI NI MAS

BRANGŪS SKAITYTOJAI,

"M.P." administracija kreipiasi į 
Jus, prašydama nepykti, jei gaunate 
netikėtą sąskaitą - ar tai būtų 
"M.P." prenumerata, ar prašymas 
apmokėti skelbimą, užuojautą, sveiki
nimą ir pan. Prašome nepykstant ir 
kuo greičiau susimokėti, kadangi dėl 
keletos žmonių negalime užbaigti 
savo buhalterijos knygų.
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AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community
Publishing Society Ltd.-

čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu

P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W., 2200

Taip pat primename, kad jau pats 
laikas siųsti redakcijai sveikinimas 
giminėms ir pažįstamiems su Kalė- 
domis ir Naujaisiais metais. Sąskaitas 
gausite po Naujų Metų.

Su pagarba

"M.P." administracija

A. A. Birutei Bagdonienei

Čikagoje mirus, brangiai draugei, jos sesutei dr. Stasei Pacevlčienei su 
šeima nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Jadvyga, Alfas, Ginta ir Vida 
Viliūnai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veiki* 24 valandas per par*

Mūsų pastogė Nr 45. 1985.11.11 psi. 8

Redaktorė R. Jūzėnaitė
P.O. Box 550. Bankstown, 2200.

Administracijos adresas:
P.O. Box 550. Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25 
Užsienyje papr. paštu $ 30 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur S 55

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