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UMUTJ SAUVALĖ

1 mano rankas pateko vienos firmos 
aplinkraštis darbininkams.

Si gana sena firma gamina metalo 
išdirbinius, kuriuos lengvai galima 
būtų įsivežti iš kurio nors Azijos 
krašto. Tačiaunaudodamasipatyrimu, 
darbininkų lojalumu, senais ryšiais su 
jos produktus parduodančiomis krau
tuvėmis firma, nežiūrint kai kurtų jos 
vadovybės trūkumų, sugebėjo pergy
venti įvairias ekonomines krizes. 
Laikas nuo laiko ji "įtraukdavo 
nagus", sumažindavo produkcįją, ap
karpydavo darbo jėgų, daugumoje ne 
atleisdami darbininkus, bet nepri
imdami nauju. Reikalams pagerėjus 
vėl priimdavo naujus darbininkus, 
pakeldavo produkciją. .Ji savotiškai 
prisidėjo prie bendro Australįjos 
gerbūvio.

Firmos santykiai su darbininkais 
buvo patenkinami: nebuvo didelių 
konfliktų, mažas problemas išspręs
davo vietoje. Vieni darbininkai pri
klausė unijoms, kiti nepriklausė. Pra
sidėjus didesnės darbininkų sąjungos, 
šiuo atveju metalo darbininkų są
jungos streikui, fabrikas užsidarydavo 
ir. nors tai su fabriku nieko btniu 
neturėdavo, visi streikuodavo.

Fabriko vadovybė nusistatymo nei 
prieš, nei už darbininkų sąjungas 
neturėjo. Priklausymas sąjungoms bu
vo paliktas pačių darbininkų nuo
žiūrai. Kas nore.jo priklausė, kas 
nenorėjo - ne. Demokratiniame kraš
te, rodos, kitaip ir būti negali.

Grįžtame dabar prie to aplink
raščio, minėto pradžioje. Jame sa
koma. kad nežiūrint to, kad firma 
neturi nieko prieš darbininkų priklau
symą unįjoms, jos (unijos) tuo nebesi- 
tenkina. ir pradėjo akciją prieš šią 
firmą "uždrausdamos" kitoms firmoms 
priimti jos prekes, sustabdydamos 
prekių išvežimų, žaliavų įvežimą. 
Darbo sąjungos reikalauja, kad ši 
firma, jų žodžiais tariant, "nesėdėtų 
ant tvoros". Jos reikalauja, kad firma 
pati verstų savo darbininkus stoti į 
sąjungas, ar jie to nori, ar nenori.

Tiesioginės akcijos, reikalaujant 
stoti į sąjungas, nesiimama, nes 
sąjungų aktyvistai žino, kad šios 

firmos darbininkai jų neparemtų ir 
nestreikuotų. Tad surandami "akty
vistai" kitose sąjungose, kurie ne
tiesioginiais būdais bandi ir galų gale 
priverčia darbdavį veikti prieš savo 
paties interesus.

Valdžia į visą tai žiūri pro pirštus. 
Reikalai panašiai vystosi jau eile, 
metų kitose pramonės šakose. Dau
giausiai girdima apie statybos dar
bininkų sąjungų Builders Labourers 
Federation - vadovaujamą maoisto 
Norm Gallagher. Jis savo žygdarbiais 
įsipyko netgi dabartin ėms darbiečių 
valdžioms Melbourne ir Canber-roje. 
Dabar ja sąjungų norima išregistruoti. 
Bet tai vyksta labai lėtai ir nėra 
visiškai tikra, ar kitos sąjungos tam 
pritars. Nors kartais jos ir pasisako 
prieš Gallagher, bet prie veiksmų 
neprieina.

Dabar spaudoje diskutuojamas pa
grindinių žmogaus teisių įstatymas 
("Bill of Rights") inkorporuoja ir 
teisę priklausyti darbininkų sąjun
goms, bet teisės nepriklausyti .jame 
nėra.

Spaudoje taip pat dažnai skaitome, 
lead moterys kelia ir laimi bylas dėl .jų 
aplenkimo tarnybos pakėlime. Tą pat 
daro kai kurie imigrantai, kurie 
galvoja, kad dėl jų spalvos, kalbos, 
etninio priklausomumo jie buvo apeiti 
i aukštesnę vietų paskiriant kad ir 
mažiau kvalifikuotą, bet čia gimusį 
baltą australą. Ir jie dažnai laimi. Bet 
bylą, iškeltą dėl išmetimo iš darbo dėl 
nenoro priklausyti darbininkų sąjun
gai, vienas žmogus visai neseniai 
pralaimėjo. Teismai, atrodo, paveikti 
darbininkų sąjungų įžūlumo, nesisten
gia palaikyti nė pagrindinių žmogaus 
teisių.

Na, ir "mūsų" firma, paveikta jai 
priešiškos akcijos, nenorėdama dėl 
teisingumo principų užsidaryti, pra
rasti rinkas ir atleisti visus darbi
ninkus, savo aplinkraštyje pasidavė 
darbininkų sąjungų grasinimams ir 
ragina savo darbininkus stoti į 
sąjungą, arba...

J. MAŠANAUSKAS

LIETUVOS KONTRASTAI
Automibiliai. moderniška pakelės 

užeiga jais keliaujantiems
ir... kaip senais gerais laikais - šieno 
vežimą traukia mielas kuziukas.

PER SAVAITĘ
JAV vyriausybė pradėjo tiekti 

Angolos antikomunistiniams partiza 
nams Stinger žeme - oras raketas. 
Šios raketos yra labai efektingos prieš 
sovietų karinius malūnsparnius (heli
kopterius). Numatoma šiuos ginklus 
greitu laiku pradėti tiekti antikomu
nistinėms pajėgoms Mozambike. Kam 
pučijoje, Afganistane ir Etiopijoje.

Prezidentas Reaganas atmetė so
vietų vyriausybės pasiūlymą aptarti 
atominių bandymų uždraudimą, nes 
tai nėra naudinga JAV.

Libija dar labiau pasipūtusi dėl 
praeitos savaitės konfrontacijos su 
JAV, grasina surengti manevrus prie 
Amerikos krantų. Paaiškėjo, kad prieš 

pradėdama manevrus Sidro įlankoje, 
JAV nesėkmingai bandė susitarti su 
Egiptu dėl bendrų veiksmų prieš 
Libiją.

Stalino duktė Svetlana Alilujeva 
išreiškė nepasitenkinimą sovietine 
sistema ir padavė prašymų leisti jai 
grįžti j JAV. Svetlanos duktė Olga, su 
kuria ji grįžo į Sovietų Sąjungą 1982 
m., jau anksčiau gavo leidimą išvykti i 
Vakarus.

Paskutinę kovo mėnesio dieną 
sudegė Anglijos karalienei priklau
sančių Henriko VIII Hampton Court 
rūmų dalis Vakarų Londone. Gaisro 
metu žuvo neįkainojami Britanijos 
istorijos ir meno turtai.

Praeitą savaitę mirė didysis ame
rikiečių kino artistas James Cagney, 
sulaukęs 83 metų. Cagney, nepapras
tas šokėjas, 1930- jų metų Hollywoo- 
de sukūrė nemirtingą "tough guy" 
paveikslą. Tačiau labiausiai įsimenan
tis jo vaidmuo yra filme "Yankee 
Doodle Dandy", kur jis vaidino komiką 
-kompozitorių George M. Cohan. Už 
šį vaidmenį Cagney buvo apdovanotas 
auksiniu Oscaru.

JAV užsienio reikalų ministerija 
pareikalavo, kad Australijos pa
siuntinys JAV Rawdon Dalrymple 
nutrauktų Velykų atostogas ir priimtų 
oficialų JAV protestą dėl Australijos 
užsienio reikalų ministro p. Haydeno 
pasisakymo Nikaragvos reikalu. Tai 
pablogino ir taip jau įtemptus dviejų 

šalių santykiuus.

Vietnamo vyriausybė pareiškė ne 
pasitenkinimą pabėgėlių iš Vietnamo 
veikla Australijoje ir laikinai sustabdė 
sistemingą šeimų susijungimo pro 
gramą.

Kairiojo sparno. įskaitant ir Aus
tralijos komunistų partiją, "išrink
tieji" praėjusį savaitgalį susirinko ir 
įkūrė platų "Kairįjį frontą" ("Left 
Front"). Kalbėjusieji išreiškė susi
rūpinimą dėl išaugusio taip vadinamos 
Naujos dešinės ("New Right") popu
liarumo, o taip pat dėl krypties, kuria 
eina federalinė darbiečių valdžia.

M, O.
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PASI RŪPI N KI ME 
K N Y G O MI S !

Neįmanoma išlikti lietuviu be 
lietuviškos literatūros, be laikraščio, 
be knygos, kaip ir be gyvo žodžio. 
Turime lietuviškas bibliotekas ir 
skaityklas Adelaidėje, Melbourne, 
Sydnėjuje, Canberroje, bet per mažai 
jomis naudojamės. Dar mažiau naudo
jamės australiškomis bibliotekomis, 
kuriose yra knygų apie Lietuvą anglų 
ir lietuvių kalbomis. Jas reiktų mūsų 
jaunimui skaityti. Neskaitomos knygos 
po kurio laiko išimamos iš bibliotekų ir 
padedamos j archyvus. Taigi, laikas 
būtų mums, kad ir retkarčiais, užeiti į 
australiškų biblioteką pasiteirauti 
apie lietuviškas knygas ir pasiimti jų 
pasiskaityti, vaikams parnešti ir taip 
supažindinti su lietuvybe.

Knygos apie Lietuvą anglų kalba 
yra naudingos ir mūsų kovoje su 
okupanto skleidžiama melaginga pro
paganda. Dažnai žurnalistams reikia 
žinių apie Lietuvą, jie kreipiasi j 
biblioteką ir jei ten neranda tinkamos 
literatūros, nukenčia mūsų tautiniai ir 
politiniai reikalai. Todėl turėtume 
pasirūpinti, kad didesnėse bibliote
kose būtų bent po vieną egzempliorių 
svarbesnių knygų apie Lietuvą. Pav. 
anglų kalba "Encyclopedia Litua- 
nica" 6 t. Tokios knygos labai 

reikalingos mokslus einančiam jau
nimui. Knygos ir literatūra reprezen
tuoja mūsų Bendruomenės kultūrinį 
lygį. Negalime atsilikti, jauskime 
moralinę pareigą ne tik skaityti, bet ir 
prisidėti prie tų knygų įsigijimo.

Kai didesnis skaičius skaitytojų 
pageidauja kokios knygos, paprastai 
pati biblioteka ją įsigyja savo lėšomis. 
Bet ir čia reikia sutartino darbo: 
užeiti į biblioteką ir paprašyti, kad 
pageidaujamas knygas biblioteka įsi
gytų. Yra ir kitas kelias įsigyti knygų. 
Etnikų kultūriniams reikalams kasmet 
skiriamos lėšos dalinamos etninėms 
grupėms pagal jų prašymus ir sąmatas. 
Kaip tik tokioms knygoms įsigyti ir 
būtų galima prašyti. Tuo turėtų 
pasirūpinti apylinkių valdybos.

Be abejo, svarbu žinoti, kokios 
bibliotekos jau turi lietuviškų ir apie 
Lietuvą knygų. Aš čia pateikiu 
didžiausios Sydnėjaus bibliotekos - 
State Library of New South Wales 
lietuviškų ir Lietuvą liečiančių knygų 
svetimos kalbomis sąrašą, kurį sudarė, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pra
šomas. p. JURGIS REISGYS. Ačiū 
jam.

State Library of New South of 
Wales, sulig bibliotekos katalogu 
(1986.2.28) yra šios Lietuvą ir 
lietuvius liečiančios knygos:

Harrison,E.J. Lithuania past & pre
sent. 1922
League of Nations, Documents con
cerning the dispute between Poland 
and Lithuania. 1920
Novosti Press Agency, Moscow. The 
Lithuanian Soviet Socialist Republic. 
Moscow, 1968.
Royal Institute of International 
Affairs. Inform. Dept. The Baltic 
States: a survey of the politica;! and 
economic structure and the foreign 
relations of Estonia, Latvia and 
Lithuania. 1938
Rutter,0. New Baltic states and their 
future...Lithuania,etc. 1925.
Balys, Jonas. Lithuania and Lithua 
nians: a selected bibliography. Pub. 
for the Lithuanian Research Insti
tute. N.Y. Praeger, 1961.
Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas: 
biographies, bibliographies and bio 
bibliographies of old Lithuanian 
authors to 1865 by (V. Biržiška). 
Issued under the editorial supervision 
of M. Biržiška by the Institute of 
Lithuanian studies, Chicago, Lithua
nian-American Cultural Fund 1960- 
65. 3 vols.
Gt.Brit. and I. - Dept, of Overseas 
Trade Report. (Lithuanian Com

merce, etc.) 1924-1935.
League of Nations. Advisory and 
technical committee for commu
nications and transit....Questions 
raised by the Council in connection 
with freedom of communications and 
transit when considering the relations 
between Poland and Lithuania. Ge
neva. 1930
Lithuanian Research Institute, Mažoji 
Lietuva. New York. 1958. (Summaries 
in English and German)
Lituanus. Lithuanian quarterly in 
english. Published by the Lithuanian 
Student Association. Chicago. Dec. 
1958, to date.
Lithuanian SSR - Verkhovnyi sovet - 
statutes. Konstitutsiia, osnovoi 
zakon, Litovskoi Sovetskoi Socia- 
listitcheskoi Respubliki; s izmenieniia 
i dopolnenienia, priniatymi Ver- 
khovnym sovetom Litovskoi SSR do 9 
sessii piatogo sozyva . Vilnius, 
Gosizdat Politcheskoi 1 Nauchnoi 
Literatury. 1963
Lithuanian SSR - Verkhovnyi Sovet - 
Statutes. Grazhdanskii protsessualnyi 
kodeks Litovskoi Sovetskoi Socia- 
listitchelnoi Respubliki. Vilnius, Min
tis. 1964
Simutis, Anicetas. The Economic 
reconstruction of Lithuania after 
1918. N.Y., Columbia UP. 1942

(sąrašo tęsinys sekančiame numeryje)

„ERDVĖS TILTAS”
TARP SEATTLE

IR LENINGRADO

1985 m. gruodžio 29 d. Seatt
le įvyko istorinė televizijos 
transliacija: pasinaudojant 
satelitais ir microwave bango
mis, buvo perduodamas 
pasikalbėjimas tarp iš anksto 
parinktos publikos iš Seattle 
su rusų parinktais dalyviais iš 
Leningrado. Diskusijų vado
vas Seattle buvo visoje Ameri
koje gerai žinomas televizijos 
programos vedėjas Phil Dono
hue, Leningrade vadovavo 
Maskvos televizijos pranešė
jas Vladimir Pozner. 
Užvardinta „Erdvės tiltu”, 
programa buvo nufilmuota to 
sekmadienio ryte, o perduo
dama be sutrumpinimo Seat
tle žiūrovams tų patį vakarą. 
Taip pat buvo pranešta, kad 
rusai nežinomoje ateityje per
duos programą savo žiū
rovams, bet pirma sutrum
pins dviejų valandų programą 
į vieną valandą. Programa 
buvo rodoma per visą Ameri
ką sausio 6 d.

Beruošiant šį pasikalbė
jimą, lapkričio mėnesį Seattle 
laikraščiuose buvo skelbia
mas „Erdvės tilto” progra
mos tikslas ir tuo pačiu norin
tieji dalyvauti programoje 
buvo pakviesti rašyti prašy
mus programos steigėjams. Iš 
gautų prašymų buvo parinkti 
176 dalyviai. Pabaltiečių bei 

kitų sovietų okupuotų tautų 
atstovų prašymai dalyvauti 
programos diskusijose buvo be 
išimties atmesti, kadangi 
programos koordinatorė mus 
nelaikė „paprastais pilie
čiais”. Ta pati pareigūnė 
toliau paaiškino, kad ji pralei
do visą savaitę Rusijoje su Le
ningrado televizijos atstovais, 
organizuodama šią programą, 
ir .kad ji tikrai pasitiki, kad 
rusai parinks „paprastą publi
ką” iš savo pusės taip pat.

Tuo reikalu gruodžio 27 d. 
Seattle Žydų federacijos 
raštinėje, dalyvaujant kartu 
lietuvių, latvių, afganų, lenkų 
ir kambodiečių atstovams, 
buvo sušaukta žinių konferen
cija. Televizijos radijos ir 
laikraščių korespondentams 
buvo praneštas mūsų protes
tas prieš tokį vienpusišką 
programos dalyvių parinkimą 
bei naivų pasitikėjimą rusais. 
Tą vakarą visos televizijos sto
tys pranešė apie protestą bei 
greit įvykstančią programą. 
Po žinių konferencijos daly
viai toliau nutarė demonstruo
ti su plakatais gatvėje prie 
televizijos studijos programos 
filmavimo metu, patraukti 
pačių programos dalyvių 
dėmesį į mūsų protestą.

Demonstracijos metu lietu
vių atstovai dalyvavo su vėlia
va ir plakatais, plakatai iškė
lė įvairius klausimus apie
disidentus. Buvo matyti taip 
pat estų ir latvių vėliavos bei 
kitų tautų paruošti plakatai. 
Programos dalyviai turėjo 
peržengti per mūsų eiles, 
eidami į televizijos studiją, o 
demonstrantai pasinaudojo 
proga jiems įteikti paruoštą 
lapą su sąrašu klausimų, 
kuriuos norėtume iškelti tele
vizijos diskusijų metu. Po kiek 
laiko prisistatė KING-televi- 
zijos stoties atstovė ir pranešė 
demonstrantams, kad stotis 
nutarė perduoti mūsų 
demonstraciją televizijos 
bangomis pačių diskusijų 
metu ir parodyti Leningrade 
dalyviams, kad Amerikoje

LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.

* Moka už Indėlius (deposits) B % metinių palūkanų. 
Už terminuotus indėlius:

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20.000 iki $50.000 - 14 %
nuo $50,000 ir daugiau - 15 %

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. 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%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

* Teikia paskolas iki $30,000 įkeičiant nekil. turtą, asmenines 
paskolas su garantuotojais iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namuose,. 50 Errol St., North 
Melbourne. Te). 328 4B57.

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

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051. GPO, Melbourne 3001.

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St., Norwod, S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patalpose, 16-18 East Terrace, Baiikstown.NSW 2200.

gyvuoja laisvo protesto teisė.
Programa buvo perduota 

Seattle žiūrovams 9 vai. vaka
re. Sprendžiant iš klausimų,
kuriuos išgirdome iš amerikie
čių programos dalyvių, protes
tas bei demonstracija ir pati 
televizijos programa sukėlė 
daug dėmesio disidentų skun
dams. Dalis klausimų nuo 
demonstrantų padalinto lape
lio buvo iškelta programos 
metu. Užbaigiant programą 
vedėjas Phil Donohue pats 
davė pastabą Leningrado 
dalyviams, kad amerikie
čiams labai sunkų tikėti, kad 
per dviejų valandų programą 
nė vienas iš 176 dalyvių nepa
sakė nė vieno kokio nors nepa
sitenkinimo savo valdžios 
sistema.

"Draugas”, 1986 m. Nr.6 '

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD. N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą

Mūsų pastogė Nr.13 1986.4.7 psl.2
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Alfonsą ŠERNĄ 
p risi men ant

a.a. A. Šernas

Maždaug prieš dvejis metus - 1984 
m. balandžio 21 d. netekome Alfonso 
Šerno, aktyvaus Newcastlio lietuvių 
kolonijos nario. Vienas kitas netrukus 
sužinojo, kad velionis savo nuosavybę 
testamentu paliko Lietuvių Fondui, ir 
kad testamento vykdytojas yra Public 
Trustee. Dabar gi jau vieni žino, kiti 
dar sužinos, kad realizacija užbaigta 
ir, kad susidariusi suma jau perduota 
Australijos Lietuvių Fondo valdybai 
Melbourne.

Prieš du metus spausdintame nekro
loge vyravo tos minutės liūdesys ir 
gailestis, kad atsiskyrė darbštus ir 
sumanus lietuvis veikėjas. Po laiko 
distancijos, galime prisiminti ir pla
tesnę jo charakterio apybraižą. Pro 
gailesčio šydą regime jį vėl kaip 
linksmą, judrų, vaišingą asmenį, kuris 
ne tik patsai lankydavosi subuvi
muose, bet ir savo namus mielai 
atidarydavo pravažiuojantiems bei 
sustojantiems tautiečiams. Jo opti
mistiškoje asmenybėje geografiškai 
jungėsi Newcastlio ir Sydnėjaus lietu
vių gyvenimas, o, progai atsiradus, 
mėgo jis lankytis ir kituose miestuose, 
atnaujindamas senas pažintis ir leng
vai susidraugaudamas su naujais 
asmenimis.

Alfonso draugiškas ir visuomeniškas 
charakteris darė jį stipriu lietuviškos 
veiklos ramsčiu. Kai Newcastiyje 
reikėjo organizatorių, buvo jis kurį 
laiką Apylinkės pirmininku ir dar 
ilgiau nariu kurioms kitoms pareigoms. 
Nuolatinis Diskusijų Būrelio narys; 
rėmė išvykas į šį miestą ir iš šio miesto 
visomis kryptimis. Kai į Australiją 
koncertams atvyko solistai Dana 
Stankaitytė ir Stasys Baras, Alfonsas 
buvo pirmasis iš tų, kurie menininkus 
atsikvietė į Newcastlį ir, nesibai
mindamas tautiečių negausumo, su
rengė visai puikų spektaklį. Plačios 
pažintys sudarė jam natūralias gali
mybes atstovauti lietuvius kitų tautų 
tarpe,kartais kaip oficialiam svečiui, 
kartais kaip pramogų dalyviui.

"Mūsų pastogės" skaitytojai pri
simena jį kaip nuolatinį korespondentą 
iš Newcastlio padangės. Jis visada 
sakydavo, kad jei ieškome būdų 
saviškių tarpe palaikyti lietuvišką 
sąmonę, negalima pamiršti, kad žmo
nėms malonu pamatyti savo vardą 
laikraščių skiltyse. Lietuviškus laik
raščius mokėjo jis remti ir kitaip: 
atsiradus progai, pravesdavo rink
liavą. pasiūlydamas, kad prijau
čiantieji sumestų vieną kitą dolerį 
mūsų spaudos labui.

Tautinė sąmonė buvo vienas ryš
kiausių Alfonso bruožų. Jis nemėgo 
bereikalingai kratytis visuomeninių 
pareigų. Dirbdamas Newcastiyje, 
buvo keletą kartų ir ALB Tarybos 
nariu. Girdėdavome jį dažnai sakant: 
" Ieškokime to, kas mus jungia, o ne to, 
kas skiria”.

Bet labiausiai jo tautiškumo mo
mentas išryškėjo paskutiniu ir specia
liausiu atveju: savo nuosavybę paliko 
jis lietuviškiems reikalams. Daugelis 
mūsiškių apie tokį tikslą pagalvoja, 
bet per kitus rūpesčius vėl primiršta. 
Alfonsas savo valią suformulavo 
aiškiai ir iš anksto. Australijos 
Lietuvių Fondo tiksluose jis matė tai. 
kas buvo ir jo visuomeniniai tikslai. U ž 
tokį sąmoningumą mūsų tautiečiai bus 
jam visada dėkingi.

VYT. DONIELA

AUSTRALUOS LIETUVIU

dienos
Artėjant AL D. mus pasiekia vis 

daugiau džiuginančios žinios. Jei 
dabar dar negalime pasakyti, kiek bus 
dalyvaujančių programoje, bet galime 
tvirtinti . kad suvažiuojančių iš 
įvairių vietovių bus daug. Gal net 
daugiau, kaip ankstyvesniais metais. 
Tikrai džiugu, kad jau čia gimusių 
jaunuolių širdyse liepsnoja lietuviškos 
traukos kibirkštėlė, skatinanti prie 
savųjų. Tikime, kad vyresnioji karta 
savo prisidėjimu ir parama, dar labiau 
sustiprins jaunųjų tautinį brendimą.

Nežiūrint kuriame mieste vyktų 
Al,D. jos pakelia ir išjudina visoje

Australijoje mūsų tautinį susipratimą. 
Šeimose ir organizacijose vyksta 
pasiruošimai, nors vienu ar kitu būdu 
prisidėti prie ALD lygio pakėlimo, 
kartu pravėdinant ir savo tautinę 
sąžinę.

ALD apimtyje vykstančių kultūri
nių renginių ir suvažiavimų progra
mos sudarymas eina prie pabaigos. Jei 
dar kurios organizacijos, tuo laiku 
rengiančios savo suvažiavimą, norėtų 
būti įrašytos į bendrą ALD programą, 
prašomos rašyti k-to sekretorei: 
Pajauta Pullinen. 3 Castle Howard 
Rd., Cheltenham. NSW, 2119.

ALD PROGRAMA 1986 METAIS
GRUODŽIO 26 D.

12.00 Iškilmingos pamaldos, 
4.00 ALD atidarymas, 
6.00 Gruodinė

St. Marys katedroje.
Bankstowne, Civic Centre.
Bankstowne, Lietuvių klube.

GRUODŽIO 27 D.
9.00 Vl-to P.L.J.K. organizacinio komiteto suvažiavimas, 

Bankstowne,Lietuvių klube.
10.00 Sporto šventės atidarymas, Condell Park stadione.

1.00 Rezervuota paskaitai, Bankstowne, Civic Centre.
2.30 Meno ir tautodailės parodos atidarymas, Bankstowne, Civic 

Centre.
7.30 Užjūrio svečių koncertas, Bankstowne, Civic Centre.

GRUODŽIO 28 D.
9.00 A.L.K. Federacijos suvažiavimas, Lidcombe, Parapijos salėje.

11.30 Pamaldos Lidcombe, Šv. Joachimo bažn.
1.00 Jaunimo koncerto repet. Bankstowne. Civic Centre.
3.0.0 Literatūrinė popietė,
7.30 Jaunimo koncertas,

Bankstowne, Civic Centre.
Bankstowne, Civic Centre.

GRUODŽIO 29 D.
8.00 Tautinių šokių repet. Homebush. State Sports Centre.
9.00 ALB Krašto Tarybos sesija, Bankstowne. Lietuvių klube.
9.00 Mokytojų konferencija. Bankstowne, Lietuvių klube.
7.30 Tautinių šokių šventė. Homebush, State Sports Centre.

GRUODŽIO 30 D.
9.00 ALB Krašto Tarybos sesija, Bankstowne, Lietuvių klube
9.00 Vaikų vaidybos repet.

10.00 Chorų repeticija
3.00 Vaikų vaidybos popietė,
7.30 Dainų šventė,

Bankstowne, Civic Centre.
Bankstowne. Civic Centre. 
Bankstowne, Civic Centre. 
Bankstowhe, Civic Centre.

NE TIK FILATELISTAMS

PAŠTO ŽENKLAS
HALLEY KOMETOS 

garbei

GRUODŽIO 31 D.
9.00 L.K.V.S. "Ramovė” atstovų suvažiavimas, Bankstowne, 

Lietuvių klube. ' >■
1.30 Sporto šventės uždarymas, Condell Park, stadione.
8.00 Naujųjų Metų balius Bankstowne. Civic Centre.

1987 m. SAUSIO 1 D. 
Atsisveikinimo diena. Bankstowne, Lietuvių klube.

Š.m. balandžio 9 d. Australijos 
paštas išleidžia 33 centų pašto 
ženklą, skirtą atžymėti Halley kome
tos grįžimą į Žemės dangų. Ženklas 
išleidžiamas kaip tik tuo metu, kai 
kometa bus arčiausiai Žemės ir 
geriausiai matoma Australijos dangu
je.

Jim Pasmore (Melbourne) suprojek
tuotas ženklas vaizduoja Common
wealth mokslo ir pramonės tyrimo 
organizacijos (CSIRO) radijo teles
kopą Parkes, NSW, ir kometos kelio 
Žemės atžvilgiu diagramą. Žemės 
orbita pašto ženkle parodyta kaip 
horizontalus ovalas, kurį dukart kerta 
kometos orbita, vėliau išnykstanti 
Saulės sistemos toliuose. įvairūs 
kampai ir simboliai yra astronomų 
priemonės nustatyti tikslų kometos 
kelią. Parkes teleskopo nuotrauka, 
panaudota pašto ženkle gauta iš 
CSIRO.

Maždaug kas 76 metus Halley 
kometa grįžta į Žemės dangų. Ši 
kartą, 30-to užregistruoto pasi
rodymo metu, kometa bus tiriama 
optiniais bei radijo teleskopais ir iš 
erdvėlaivių. Australijos Parkes radijo 
teleskopas atliks gyvybišką rolę 
viename iš tų tyrimų. Parkes radijo 
teleskopas, šiemet švenčiantis dvide- 
šimtpenkmetį, pirmasis tiesiogiai gavo

PASTABA
Bankstowne Civic Centre bus nau

dojamos dvi salės, esančios tame 
pačiame pastate. Teatro salė talpina 
400, o auditorija 1100 žiūrovų.

Meno ir tautodailės paroda bus 
atdara kasdien, irgi tame pačiame 

pirmojo žmogaus mėnulyje žingsnius.
Halley kometos pasirodymas pirmą 

kartą užregistruotas Kinijoje daugiau 
kaip prieš 2200 metų, 240 m. pr. Kr. 
Paskutini kartą ji buvo pasirodžiusi 
1910 m.: tada ji pirmą kartą 
nufotografuota.

Angių astronomas Edmondas 
Halley (1656-1742), pradėjęs stu-, 
dijuoti kometų judėjimą, nustatė, kad 
kometa, kurią jis matė 1682 m. buvo 
reguliariai pasirodžiusi tarp 1301 m. ir 
1607 m. Jis išpranašavo, kad ji turi 
vėl sugrįžti 1758 m. Nors jis pats ir 
nesulaukė jos. kometa nuo tada tapo 
žinoma kaip Halley kometa. 

pastate, skirtingose patalpose.
Kasdien vyks įvairių sporto šakų 

varžybos, kurios bus nurodytos atski
roje programoje.

ALDRK informacija

Kometos sudėtis yra ši:
* branduolys (angį, nucleus), pri

menantis purviną sniego kamuolį, tai 
yra ledo ir sušalusių dulkių mišinys;

* kometos galva (angį. coma). Tai 
garų, dujų ir dulkių debesys, kuris 
susidaro aplink branduolį, kometai 
artėjant prie saulės ir pamažu įšylant;

* išlenkta dulkių uodega, kuri 
susiformuoja saulės radiacijai stu
miant nuo saulės dulkes, esančias 
kometos galvoje ir

* jono (ion) uodega iš įelektrintų 
dujų molekulių, kurias nuo kometos 
galvos stumia magnetinis soliarinis 
vėjas.
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Adei aidė
BENDRUOMENĖS METINIS

S USI RI N KI MAS
Senokai lauktas ir diskutuotas 

bendruomenės susirinkimas pagaliau 
įvyko saulėto sekmadienio popietėj. 
Du metus išbuvusi apylinkės valdyba 
buvo pasiruošusi duoti savo darbu 
apyskaitą ir savo pareigas perleisti 
naujai išrinktai apylinkės valdybai.

Vos įžengus per duris į salę, 
atvykusius pasitiko valdybos nariai 
pasiruošę priimti solidarumo mokesčio 
5 dolerius ir prie pakvitavimo pridė 
dami pakvitavimo kortelę. Penki 
doleriai nemažas pinigas, ypač perisi 
ninkams. Bet visi moka nesiginčydami, 
nes ši suma tai visiems metams 
skiriama bendruomenei parama. Kas 
reikia, tai reikia. Netrukus prisirinko 
apypilnė saiė. Sąrašuose' buvo įsire
gistravusių šimtas penkiolika asmenų. 
Buvo ir tokių, kurie nebuvo suintere
suoti dalyvauti balsavime, tad susi
rinkime dalyvavo nemokėję solida
rumo mokesčio. Jau kelintas skali, 
iingas bendruomenės susirinkimas 
rodo savotišką bendruomenės rene
sansą. Neseni tie iaikai, kai į tos 
rūšies susirinkimus atsilankydavo vos 
keliasdešimt tautiečiu.

Susirinkimą atidarė bendruomenės 
valdybos pirmininkas J. Stačiūnus, 

pasveikinęs susirinkusius. Susirinkimui 
pravesti pirmininku pakviestas D. 
Dunda, sekretorium G. Straukienė. į. 
mandatų komisiją pasiūlyti : M. 
Pocius, V. Statnickas ir P. Bielskis. 
Nesant daugiau kandidatų, jų išrin
kimas patvirtintas susirinkusių ploji 
mu. Pereito susirinkimo protokolą 
parskait.ė V. Stalbu.

Apylinkės valdybos pranešimą 
padarė pirmininkas J. Stačiūnas. ši 
vaidyba buvo išrinkta prieš du metus, 
įsisiūbavusių visuomenės nuotaikų 
įtakoje. Bet valdyba dirbo, kaip 
subrendęs vienetas. Dėl tarnybinių 
aplinkybių kai kuriems nariams iš 
vaidybos pasitraukus, valdyba persi
tvarkė ir savo darbą tęsė toliau. 
Vaidyba stengėsi vienodai atstovauti 
visus lietuvius. Taip pat stengėsi, kaip 
galima geriau suruošti tautines šven
tes ir kitus parengimus. Tačiau 
suorganizuoti parengimus darosi vis 
sunkiau, dėi meninių pajėgų stokos. 
Buvo palaikomi draugiški santykiai su 
kitom tautinėm grupėm. įskaitant ir 
lenkus. Valdybai nuoširdžiai talkino 
etninio komiteto atstovė S. Kanienė ir 
švietimo reikaluose 1. Davis.

Mūsų nuoširdžią padėką nusipelnė 

lituanistinio švietimo darbuotojai - 
mokytojai, susipratę tėvai ir Moterų 
sekcija jau eilę metų pastoviai 
ruošianti mokiniams priešpiečius.

Pirmininkas pareiškė padėką vi
siems valdybos nariams, kurie taip 
darniai bendradarbiavo.

Apie apylinkės finansinį stovį 
pranešimą padarė valdybos iždininkas 
J. Verbyla. Metų bėgyje turėta 
pajamų $5,784. Per tą patį laiką 
išleista $5,513. Kasoje liko $270. plus 
susirinkimo dieną gauti narių solida 
rūmo mokesčiai $5 asmeniui. Taip pat 
vaidybos žinioje yra $4,500, kurie 
laikomi terminuotų indėlių sąskaitoje 
ir gali būti panaudojami tik specialiais 
atvejais.

iš apylinkės valdybos sąstato pasi- 
• traukė trys nariai, todėl turėjo būti 
išrinkta nauja valdyba. Kandidatais 
pasiūlyti šeši asmenys. Kadangi dau 
giau kandidatų nebuvo pasiūlyta, šie 
asmenys plojimu buvo patvirtinti 
naujosios apylinkės valdybos nariais. 
Vienas iš kandidatų - A. Vitkūnas 
pareiškė, kad jis sutinka kandidatuoti, 
jei jam bus leista likti valdybos 
kandidatu. Šis jo pageidavimas buvo 

priimtas. Naująją valdybą sudaro ir 
jau pareigomis pasiskirstė šie asme
nys: J. Stačiūnas - pirmininkas, V. 
Patupas - vicepirmininkas. B. Mockū- 
nienė - narė kultūriniams reikalams,

A. Šerells - iždininkas ir B. Straukas - 
sekretorius. Kaip kas metai, taip ir 
šiemet išrinktas naujas radijo komi
tetas. Jo sąstatas toks: L. Gerulaitis. 
J. Vabolienė, A. Grigonis, S. Guščia ir 
D. Baltutytė. Apie lietuvių radijo 
transliacijas pranešimą padarė L. 
Gerulaitis. Jis padėkojo klausytojams 
už dėmesį ir moraiinę bei materialinę 
paramą. Su pastaraja programa lietu
vių radijas Adelaidėje užbaigė devin
tuosius metus. Nuo balandžio mėn. 1 
d. turėsime mokėti radijo stočiai $8 į 
savaitę, kas per metus sudarys $416. 
Šiuo metu radijo valandėlės vadovybė 
turi "Talkoje" $1000. Tikimės, kad 
sulauksime piniginės paramos iš klau
sytojų. Todėl lietuviškų radijo pra- 
gramų ateitis yra saugi.

Pranešimus apie savas organizacijas 
bei institucijas padarė: etninio komi 
teto atstovė Z. Kanienė, švietimo - I. 
Davis, choro- A. Šerelis. moterų 
sekcijos - p. Bajoriūnienė, jaunimo - 
dr. Stankevičius, tautos fondo A. 
Stepanas. Susirinkimas buvo tvarkin
gas ir praėjo darbingoje nuotaikoje. 
Baigtas, sugiedojus tautos himną.

Dalyvis.

Laiškas iŠ Adelaidės.
Po ilgokų šventinių atostogų ima 

atgyti visokiariopas adelaidiškis lie
tuvių gyvenimas. Kad darbai nenu- 
gasdintų įsismaginimui pradėjome nuo 
iešminių. Po N. Metų kelios iškilios 
iešminės sutraukė didelį būrį adelai- 
diškės visuomenės. Emilija ir Pranas 
Matiukai pakėlė sparnus apleisti savo 
senąją, jaukią sodybą, kurioje dažnai 
svečiavosi daugelis adelaidiškių. Prieš 
išsikeldami į naują rezidenciją, vai
šingi ir draugiją mėgstantys šeimi
ninkai paskutinį kartą sukvietė arti
muosius draugus atsisveikinti ne tiek 
su šeimininkais, su kuriais vėi bus 
susitikti, kiek su senąja sodyba, kur 
buvo praleista daug malonių ir 
laimingų valandų.

Tradicinę iešminę surengė ir ramo- 
vėnai, savo pirmininko V. Vosyliaus 
sodyboje. Buvo smagiai pasivaišintu ir 
turtingoj loterijoj išbandyta laimė.

Mūsų naujoji adelaidiškė. buvusioji 
veikli Sydnėjaus visuo me niūkė ’ 0. 
Baužienė panorėjo susitikti su visais 
adelaidiškiais, su kuriais spėjo už- 
mėgsti draugiškus santykius. Tad 
pasikvietė juos į erdvią savo sūnaus 
dr. R. Baužės sodybą, kame buvo 
praleista keletas smagių valandų.

Vėl kita iešminė įvyko garsioje 
pajūrio vietovėje, beveik lietuvišku 
pavadinimu. Aldinga (palygink su 
Vaižganto Gondingą), kame mūsų 
bendruomenės bajorija turi įsirengę 
ištaigingas vilas. Aldingos naujakuriai 

Ar girdėjai?
* Alisa Baltrukonienė pranešė, kad
poetė Marija Malakūnienė, gyvenanti 
Melbourne, Mt.Macedon, sunkiai ser
ga. Ji turėjo kraujo išsiliejimą Į 
smegenis ir širdies priepuolį. Jai įdėtas 
širdies stimuliatorius (pacemaker). Iš 
Melbourne ligoninės p. Marija perkelta 
arčiau namų. į privačią ligoninę 
Gisborne. Linkime geros sveikatos!

* ALB Melbourne Apylinkės valdy 
bos pirmininkas p. Ričardas Šemetas, 
turėjęs tulžies operaciją, savaitę 
praleido ligoninėje. Linkime kuo 
greičiau visai pasveikti!

Petraičiai, kaip tik baigė statybų ir 
iškėlė pabaigtuves, į kurias susirinko 
vilų savininkai ir paparasti adelai 
diškiai. Bet apie tai jau spėjo parašyti 
p. O. Baužienė.

Ir paskutinis kepsnių kvapais dvel
kiantis subuvimas įvyko choro glo
bėjos E. Bernaitienės sodyboje, kame 
susirinko beveik visa Adelaidės lietu
vių balsingoji visuomenė. Tai buvo 
tartum įžanga į pirmąją poatostoginę 
choro repeticiją. Pati repeticija įvyko 
sekantį penktadienį. Nors vaikščiojo 
įvairūs gandai apie choro ateitį, bet į 
pirmąją repeticiją atvyko ko ne visi 
dainininkai. Trūko gal kokių trijų 
chorisčių. Repeticija vyko pilnu garu, 
nes reikia pasiruošti birželio trėmimų 
minėjimui, o taip pat prieš akis didoka 
dalis Dainų Šventės repertuaro, kurį 
reikės gerai paruošti, nes choras yra 
pasiryžęs dalyvauti Lietuvių Dienose 
Sydnėjuje.

Adelaidė nors yra pati mažiausia iš 
trijų lietuvių kolonijų šiame krašte, 
gyvenimas čia vyksta grandiozinėje 
skalėje. Turime du tautinlus-religinius 
centrus, dvi savaitgalio mokyklas 
(vienoj jų virš trijų, kitoj virš 
trisdešimt mokinių) ir eilę kitokių 
dvigubų institucijų, turime jau ir tris, 
moderniškom mašinom aprūpintas 
laikraščių leidyklas. Leidžiam ir tris

* Sydnėjiškės, p. Jutos Šliterienės 
pusbrolis, paviešėjęs Australijoje du 
mėnesius, išvyko atgal į • Lietuvą.

* Sydnėjaus lietuviškos radijo va
landėlės koordinatorė Genovaitė Ka- 
zokienė, kartu su iš Lietuvos atvažia
vusia seserimi dalyvavo Australijos 
Lietuvių bendruomenės Krašto Val
dybos organizuotose studijų dienose 
Adelaidėje.

* Pas p. Stasį Juraitį Sydnėjuje 
atvyko svečias iš Vilniaus, vienos 
ligoninės direktorius, moterų ligų 
specialistas dr. Gediminas Rimdeika.

A D E L AI DIŠKI AI 
AT G Y JT A

laikraščius "Šventadienio balsą". 
"Adelaidės lietuvių žinias" ir patį 
naujausią "Bičiulį". Nepamanykite, 
kad Adelaidėje priviso tiek daug 
bičių, kad jų augintojai bičiuliai 
įsteigė savo organą. Visai ne. Tai 
pensinikų klubo mėnesinis žurnalas, 
kuris užsiima ir lietuvių kalbos mokslo 
populiarizaclja, skyriuje "Lietuvių 
kalbos grožis". Kaip naujai ir išrno 
ningai čia aiškinamos lietuvių kalbos 
kilmės problemos, visi Būgos. Jab 
lonskiai. Skardžiai ir kiti lietuvių 
kalbos mėgėjai turėti pasislėpti. 
Gerai, kad pensininkai dykai laiko 
neleidžia ir yra susirūpinę lietuvių 
kalbos likimu. Sunku surasti šiuose 
rašiniuose lietuviškų žodžių, o dar 
sunkiau jų grožio, todėl neaišku, kodėl 
šis skyrelis pakištas po tokia antrašte. 
Linkime pensininkams linksmai leisti 
laisvalaiki.

* *

Netrūksta pas mus ir rimtų įvykių, 
štai pereitą savaitgalį Lietuvių na
muose buvo surengtas Bronės Moc- 
kunienės pirmosios knygos pristaty
mas. Ši knyga, pavadinimu "Saulėly
dis", 1977 m. buvo laimėjusi Akade 
minio Skautų Sąjūdžio literatūrinę

Prieš pat jam atvykstant p. Juraičio 
namai Stanmorėje buvo jau penktą 
kartą per trumpą laiką apiplėšti.

* Trys šiaulietės - Nata Liutikaitė iš 
Sydnėjaus, Nata Naujalytė-Adickienė 
iš Adelaidės ir Irena Janušauskaitė- 
Kamantauskienė iš Washingtono 
(JAV) susitiko svetinguose Natos 
Liutikaitės namuose Burwoode. Šiau
liečių kompanijai padidinti, pasikvietė 
ir šiaulietį Jurgį Janavičių su ponia.

* Tautietė, pageidaujanti neskelbti 
savo pavardės, pataria būti atides
niems parduotuvėse mokant už pre

premiją. Tačiau Akademinė Skautų 
leidykla ją išleido Čikagoje tik 
pereitų metų gale.

Lietuvių N amuose susirinkusiam 
gražiam būriui knygos mėgėjų, šį 
literatūrinį naujagimį pristatė Tadas 
žurauskas. Ištraukas iš knygos skaitė 
J. Vabolienė ir L. Gerulaitis. V. 
Ratkevičius paskaitė ištrauką iš 
rankraščio rengiamai antrai knygai. 
Atseit, autorei netrūksta kūrybinio 
polėkio ir ji yra pasiruošusi pasirodyti 
su naujais kuriniais.

Tai sau trečia adelaidiškė moteris 
atėjusi į išeivijos lietuvių literatūrą. 
Prieš kelis metus Lidija Pocienė 
išleido du poezijos rinkinius. Valė 
Neverauskienė išleido apysaką "Tiltas 
per Nėrį" ir dabar - B. Mockūnienės 
"Saulėlydis".

Prieš ir po pristatymo atsilankusieji 
turėjo progos įsigyti naują knygą su 
autorės autografu. Tikimės išvysti 
mūsų spaudoj platesnį ir išsamesnį 
supažindinimą su šia knyga.

B. STRAUKAS

kes. Ją vienoje Bankstowno krau
tuvėje užsiplepėjusi pardavėja ap
skaičiavo net $ 170 dolerių ir reikėjo 
kviesti vedėją klaidai išaiškinti.

* Sydnėjiškiai M. ir V. Bukevičiai, T. 
ir dr. V. Vingiliai, I. ir K. 
Bagdonavičiai išvyko dviem savaitėm 
atostogų į Surfers Paradise. Ten jie 
susitiko jau atostogaujančią p. Jūratę 
Ivinskienę iš Newcastlio.

* Naujasis Sydnėjaus lietuvių klubo 
vedėjas Tomas Jablor nskis atšventė 
30-jį gimtadienį. Sveikiname!

Mūsų pastogė NT. 13 1986.4.7 psl.4

4



Sydnėjus
& airfield o ligonine atsisveikin

D
Lietuvių tarpe Sydnėjuje 

Barkų šeima yra gerai žinoma. 
Jie yra dideli Lietuvių Namų 
rėmėjai. V.s.fil. Balys Barkus 
yra Australijos Lietuvių 
Skautų Rajono Vadas.

Dr Valentinos Barkienės na
muose vaišingai priimami dažni 
svečiai, lietuviai iš užjūrių 
ir iš kitų miestų. Pas juos 
nuolat apsistoja jaunimas ir 
senimas, kas tik kur keliauja 
ar gastroliuoja.

Pp Barkų dukros nuo pat ma
žens mokėsi parapijos mokyklo
je, buvo skautės, pranešėjos 
ir deklamuotojos per ivairius 
mūsų minėjimus. Vaistininkė 
Laimutė dirba vaikų ligoninė
je Camperdown. Dantų gydytoja 
Rita dirba irgi savo profesi
joje Westmead ligoninėje. Rita 
šiuo metu yra PLJS Sydnėjaus 
Skyriaus pirmininkė.

Fairfield District 147 lovų 
ligoninė gyvuoja jau 30 metų. 
Prieš pradedant dirbti šioje 
ligoninėje Dr Valentina dirbo 
vedėja Western Suburbs ligoni
nėje. Gi jau nuo 1966 m ba
landžio 18 d Dr V Barkienė 
perėmė ligoninės vedėjos 
(Superintendent) pareigas. 
Nežiūrint, kad daktarė atsi
statydino nuo sausio 11 d, Ji 
buvo direktorių paprašyta dar 
keletą mėnesių pasilikti savo 
pareigose, nes sunku rasti 
atatinkamai kvalifikuotą gy
dytoją, kuris galėtų tas atsa- 
komingas pareigas perimti.

Kovo 20 d Fairfield ligoni
nės direktoriai ' suruošė iš
kilmingą atsisveikinimo 
vakarienę ilgametei ligoninės 
vedėjai dr Valentinai Barkie- 
nei, RSL Klube Fairfield. Tai 
tik viena iš keletas išleistu
vių. Prieš tai, kovo 14 d Dr 
Valentina su vyru buvo svečiai 
ligoninės specialistų daktarų 
suruoštoje atsisveikinimo va
karienėje Manor House resto
rane, Balmain. Dar kitas atsi
sveikinimo parengimas buvo su 
visu ligoninės personalu, pa-

R. V. B A J
čioje ligoninėje kovo 28 d.

RSL Klube stalus užpildė 
daug žmonių: ligoninės admi
nistratoriai , direktoriai, 
gydytojai, vaistininkai, ra
diologai, vyresnės seserys ir 
keletą lietuvių draugų, susi
rinkę pagerbti ligoninės ve
dėjos .

Ceremonijų meisteris buvo p 
Dick Smith, ligoninės Valdybos 
Pirmininkas (Chairman, Board 
of Directors) . P Smith savo 
įžangos žodyje pareiškė, kad 
Australija tikrai laimėjo kai 
pp Barkai apsisprendė emi
gruoti ne į Ameriką ar Kana
dą, bet į Australiją. Jis ypač 
pabrėžė sunkius industrinio 
disputo laikus. Tas disputas 
prasidėjo 1984 m, o 1985 m 
pasiekė kritišką stovį NSW 
ligoninėse. Specialistai gy
dytojai streikavo, gi žmonės 
ir tol iau sirgo ir mūsų Dr Vai, 
(kaip ją draugiškai vadina), 
asmeniškai perėmė didelio 
skaičiaus pacientų gydymų. Jo 
teigimu Dr Valentina dirbo 
labai ilgas valandas, net ir 
savaitgaliais. Jai dažnai 
skambindavo iš ligoninės net 
ir naktį. Užbaigdamas jis pa
kvietė Dr Barkienę būti mielu 
svečiu naujai statomoje Fair- 
field District ligoninėje.

Ligoninės administratorius 
p Harry Chipperfield su Dr 
Barkiene artimai dirbo jau 14 
metų. Jis papasakojo, kad li
goninės vedėjos kabinetas daž
niausiai buvo tuščias, nes Ji 
daugumą laiko praleisdavo 
operacinėje ir palatose. Pa
cientų gerbūvis Jai visados 
buvo pirmoje eilėje; ne tik 
pacientų, bet net ir jų arti
mųjų. Už tai ji dažnai nešėsi 
administracinio darbo savait
galiais į namus. P Chipper
field savo kalbą užbaigė 
įspūdingu eilėraščiu Jos gar
bei .

Sekantis kalbėtojas buvo 
chirurgas Dr Peter Blacksland. 
Jis sakė, kad specialistams Dr

K T E N E
Valentina buvo ypatinga pagal
ba būdama gabi diagnostė. Da
bar ligoninės administracija 
supras, kad Dr Valentina dirbo 
iš metų į metus už du gydyto
jus. Jos pasišventimas ir žmo
nių supratimas ir atjautimas 
niekada jos kolegų nebus už
mirštas .

Buvęs Ligoninės Valdybos 
Pirmininkas p William Timbs 
pareiškė, kad Ji yra didelė 
asmenybė - 'a great lady'. Ji 
buvo visiems maloni, jautri 
žmonių problemoms, puikiai 
suprato klinikinį ir chirur
ginį ligoninės darbą.

Po to žodį tarė p JJ Smith, 
kuris šiuo metu yra Liverpool 
ligoninės administratorius, o 
anksčiau buvo šiose pareigose 
Fairfield District ligoninė
je. "Tai yra mano nuopelnas ir 
šios ligoninės gera sėkmė, kad 
prieš dvidešimt metų mes pa- 
skyrėmė Dr Barkienę šios li
goninės vedėja”, sakė jis. 
Komplikuotame ligoninės dar
be, kur reikia sujungti admi
nistracinį ir klinikinį dar
bą, bendradarbiaujant su per
sonalu ir specialistais, Dr 
Valentina Barkienė dirbo gau
dama puikius rezultatus ir 
buvo visiems geras pavyzdys.

Sekanti kalbėtoja buvo li
goninės Matronos pavaduotoja 
p-lė Margaret Thurn. Ji sakė, 
kad Dr Barkienė turėjo didelį 
patyrimų ir sugebėjimą 
diagnozuoti ligonius ir dažnai 
skubiam reikalui iškilus ope
ruodavo. "Aš dažnai sakydavau 
naujai atėjusioms seserims ir 
slaugėms: jeigu norite išmokti 
apie ligonių gydymą, sekite Dr 
Barkienę, kai ji lanko pala
tas , ir įdėmiai Jos klausyki
tės". Mes atsisveikiname su Dr 
Valentina Barkiene su gilia 
pagarba šiai gydytojai, ku
rios mes labai pasigesime.

Buvo įteiktos dovanos: gė
lės, auksinė grandinėlė ir 
sidabro žvakidė.

Dr Valentina Barkienė pa-

Dr. V. Barkienė

dėkojo už dovanas ir gausų 
atsilankymą. Nors ligoninės 
administratorius jai sakė, kai 
ji perėmė ligoninės vedėjos 
pareigas, kad to sunkaus darbo 
ji neišlaikys daugiau dviejų 
metų, čia jis smarkiai apsiri
ko. . . Ji pareiškė, kad nors 
per dvidešimt metų Fairfield 
Ditrict ligoninėje, kuri apima 
labai didelį rajoną, su dau
gybe įvairių tautybių 
migrantų su skirtingomis kal
bomis ir kultūromis, buvo daug 
problemų ir sunkumu, bet ji 
mėgo savo profesinį darbų. Ji 
padėkojo visiems už bendra
darbiavimų.

P Dick Smith pakėlė tostą 
už garbės viešnią. Nors jau 
buvo vėloka, niekas nesisku
bino namo. Mums, lietuviams 
buvo ypač malonu dalyvauti 
šioje pagerbimo vakarienėje ir 
girdėti su kokiu nuoširdumu ir 
pagarba kalbėjo australai apie 
šitą nepaprastą lietuvę 
moterį gydytoją.

Linkime Dr Valentinai Bar- 
kienei užtarnauto poilsio, ge
ros sveikatos, sėkmės ir il
giausių metų!

V. Kabailienė.

C anberr a.
Gausiai, beveik 90 narių, atsirado 

kovo 9 d. klubo patalpose peržvelgti 
Canberros Lietuvių klubo komiteto 
veiklą ir išrinkti naują valdžią.

Susirinkimą atidarė Komiteto pir
mininkas p. Jonas Andruška. Iš jo 
pranešimo paaiškėjo, kad 1985 m. 
komitetui buvo konsolidacijos metai ir 
didesnių užsimojimų nepradėta. Per 
metus gryno pelno padaryta $ 
133,509. Organizacijos daugumoj lie
tuviškos, susirišusios su klubu sušelp
tos $ 14,337.

Malonu sužinoti, kad visos skolos 
jau išmokėtos ir dabar klubas yra 
investavęs virš $ 80,000. Kilo įdomios 
diskusijos, ką daryti su šiais pinigais. 
Pasiūlymų netrūko - pirkti vasarnamį, 

statyti senelių prieglaudą, plėsti 
klubą, įrengti stovyklautojams bei 
skautams vietovę ir pagaliau buvo 
nutarta šį klausimą atidėti, kad naujas 
komitetas galėtų jį apsvarstyti ir 
pristatyti konkrečius pasiūlymus maž
daug už 4 mėnesių.

Kandidatų į naują komitetą netrū 
ko. Būtų smagu, kad taip sklandžiai 
eitų ir rinkimai į lietuvių bendruo
menės valdybą... Naują komitetą 
sudaro: p. Jonas Andruška, pirm.; p. 
Jūras Kovalskis, vice-pirm.; p. Geoff 
Howe, iždininkas; ir nariai dr. Kazys 
Kemežys, p. Gintaras Genys ir p. 
Andrius Miniotas. Malonu pastebėti, 
kad naujajame komitete yra jaunesnės 
ir vidurinės kartos žmonės.

ATJAUNĖJĘ
LIETUVIŲ KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Nors susirinkimą sklandžiai pravedė 

mūsų pirmininkas, visvien tenka duoti 
keletą patarimų. Pirma, būtų geriau, 
jeigu pirmininko pranešimas būtų 
išspausdintas lietuvių ir anglų kal
bomis ir prieš metinį susirinkimą su 
kitais pranešimais išsiuntinėtas na
riams. Tai sutaupytų susirinkimo laiką 
ir padėtų išvengti vertimo nesklan
dumų. Antra, reikia pripažinti, kad 
Canberros sąlygomis norom nenorom, 
susirinkimą turime pravesti abiem 
kalbom. Kas nors iš prezidiumo turėtų 
versti kalbėtojų mintis ir pasiūlymus. 

Visi žinome, kad turime pilnateisių 
narių, kurie nesupranta arba angliškai 
arba lietuviškai.

Linkime naujam komitetui sėkmin
gų ir darbingų metų.

Po susirinkimo įvyko tradicinė 
lietuvių skautų "Baltijos" tunto 
Kaziuko mugė. Visokiausių blynų ir 
gėrimų bei žaidimų netrūko ir 
susirinkę buvo patenkinti.

P. J.

J U o K A
Kai 1956 metais Belgijos -karalienės 

motina Elžbieta lankėsi Varšuvoje, ji 
pareiškė norą sekmadienį dalyvauti 
mišiose. Ją lydėjo aukštas valdžios pa
reigūnas.

—■ Ar jūs katalikas? — paklausė 
karalienė.

— Tikintis, bet nepraktikuojantis.
— Aš suprantu, juk jūs komunis

tas.
— Taip. Praktikuojantis, bet neti

kintis...

Į
Partijos kontrolierius' -tikrina’tarybi-' 

nį ūkį. Sutikęs lauke darbininką, klau
sia:

— Sakyk teisybę, ar gerai užderėjo 
šįmet bulvės?

■— Drauge kontrolieriau, jeigu su
dėtume surinktas baltes vieną ant ki
tos, tai gal tas bulvių stulpas ir pasiek
tų dangų...

— Nekalbėk niekų! Žinai, kad dan
gaus nėra.

— Taigi, drauge, nėra ir -bulvių.

— Kuo charakteringa sovietinė 
ekonomika?

— Laikinais trūkumais.

Atvyk usiems į Maskvą Vakarų tu
ristams, sovietinis gidas pasakoja apie 
didžiosios šalies pasiekimus, jos žy
miuosius mokslininkus:

— Štai, pavyzdžiui, draugas Popo

vas. Jis išrado elektrų, radiją, televizi
ją, raketas... O pasakų rašytojas Vru- 
ninas, mano manymu, buvo dar gar
sesnis...

— Tai ką gi jis išrado? — pertrau
kė smalsi amerikietė.

— Jis išrado Popovą!

"Europos lietuvis"
1986 m. Nr.13
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"BROLIAI DOMEIKOS"
LI BANE

H. Denton (Washington Post) rašė, 
kad libaniečiams biznieriško kraujo 
netrūksta: apsukrūs ir gajūs preky
boje. nešvarūs valstybinėse įstaigose, 
kyšininkai, nerangūs rūpintis valstybi 
niais reikalais, tvarkyti transportą ir 
pan. Išsilaikymas betvarkėje remiasi 
šeimos santvarka. Tie jauni bernai 
šaudosi gatvėse, bet namie kaip 
ėriukai, nors šeimos santvarka irgi 
palaiko tą betvarką, peštynes ir 
šaudymąsi: broliai išeina prieš pus
brolius, pusbrolis, susidėjęs su broliu 
kimba kaimynui į plaukus ir t.t.

Tradicija lyg likimas juos į peštynes 
veda, skatina didžiuotis terorizmu ir 
tuo vaikams girtis. Genčių kovose 
žuvusius palydima į kapus kaip į 
vestuves. Moterys dėvi baltus drabu
žius ir šoka iki pakvaišimo. Bet 
dešimties metų kovos ir žudynės jau 
ardo šeimos vienybę, kai draugas žudo 
draugą, brolis brolį, nė nežinodami už 
ką, kaltindami ne save, bet ką nors 
kitą dėl savo beprotiškumo, nes čia 
įsivelia religiniai, politiniai, ideologi

” Paž angusis" ajatola
Studijuojantis D. Britanijoje iranie

tis parsikvietė iš Irano savo 12 metų 
amžiaus žmonelę ir sukėlė ne tik 
kaimynų tarpe nuostabą, bet ir 
valdžios susirūpinimą, nes jo žmonelė 
pradėjo lankyti yietos mokyklą, senie
ji įstatymai draudžia nepilnamečių 
santuokas. Šį nesusipratimą su netikė
liais, kaip dūmus, jau seniai išsklaidė 
Irano tcokratas Ajatolla Komeini 
savo pamokymuose, apie kuriuos 
žurnalistas Toni McRae rašė:

"Jauni berniukai ir mergaitės pil
name lytiškame žydėjime trukdomi 
tuoktis, nes jie per jauni. Tai yra 
priešinga dieviškajam įstatymui. Ko
dėl nepilnamečių santuoka turėtų 
būti draudžiama, kada jiems yra 
leidžiama klausytis radijo ir lytiškus 
geidulius sukeliančios muzikos?"

"Jei kuris ištvirkauja su karve, 
avinu ar kupranugare,...gyvulys turi 
būti užmuštas ir sudegintas ir ištvir
kaujantysis turi už jį sumokėti 
savininkui."

"Gerti alkoholinius gėrimus yra 
mirtinoji nuodėmė ir uždrausta, Kas 
geria,... tas numirusių prisikėlimo 

niai įsitikinimai, atsiranda kurstytojų, 
turinčių savų interesų.

Libaniečių istorija pilna sukilimų ir 
vergijos. Prancūzai 1943 m. davė 
jiems nepriklausomybę, bet dar anks
čiau juos mindžiojo asyriečiai, babi
loniečiai, arabai, atomanai, kryži- 
ninkai ir kiti. Jų charakteris skiriasi 
nuo izraelitų ir tuo, kad jie lyg 
pakvaišę su ginklais viens kitą žudo ir 
jiems lieti kraują yra didvyriška, o 
mūšio pertraukose jie vėl įmantrūs 
prekybininkai. Bendri libaniečių 
bruožai telpa islamo rėmuose, nors 
tarp jų yra ir krikščionių mažuma. 
Tuo islamišku libaniečių charakteriu 
pasinaudoja tarptautinės padugnės, 
marksistiniai revoliucionieriai, tero
ristai, socialistai, radikalistai, islamo 
fundamentalistai, religiniai fanatikai, 
taikos didvyriai, švento karo šali
ninkai ir Alacho partijos nariai.

Atrodo, kad šis kraštas nusprendė 
save sunaikinti, o mus verčia gailiai 
susimąstyti apie brolžudybes, kurių 
netrūksta.

dieną turės pajuodusį veidą, jo 
liežuvis bus išlindęs...ir jis amžinai 
kentės troškulį."

"Vynas ir kiti svaiginamieji gėrimai 
yra nešvarūs, bet hašiš ir opiumas yra 
geras."

"Jei Korano knygos lapas ar 
popierio gabalėlis su Alacho ar 
pranašo ar aukštojo dvasiškio vardu 
įkrenta į išvietę, tai reikia išimti, nors 
tai ir daug kainuotų. Jei būtų 
negalima, tai išvietė neturi būti 
daugiau naudojama iki tas popieris 
supūs."

"Nepatartina silpnaprotį ar vaiką, 
privalgiusį česnako įsileisti į mečetę."

"Musulmonai neturi pasirinkimo, kai 
jie nori priversti galiūnus pildyti 
islamo įstatymus ir principus ir vesti 
šventąjį karą su netikėlių valdžiomis. 
Šventasis karas reiškia nemusdl- , 
moniškų žemių užvaldymą. Mūsų i 
vienintelė priemonė yra nuversti 
supuvusias ir sugedusias valdžias ir 
išmesti išdavikiškus prispaudėjus ir jų 
grupuotes. Šitai yra visų musulmonų 
pareiga."

J. ARAS

JAU NI MO

PASAULIO LIETUVIU
JAUNIMO KONORESAS

SKI LT YS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kong
resas - kas tai yra? Visi žinome, kad 
Šeštasis pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas įvyks Australijoje už dviejų 
metų.

Betgi ar mes sustojame pagalvoti 
kam mums toks kongresas yra 
reikalingas? Kodėl mes turime sunkiai 
dirbti per sekančius trejus metus, kad 
galėtumėm surinkti pinigų išlaidoms 
padengti? Kodėl turime kongresą 
garsinti per spaudą, radiją ir asmeniš 
kais laiškais visame pasaulyje?

į šį klausimą tuoj atsakysiu, bet 
pirma norėčiau pastebėti, kad mums, 
tai yra, lietuviškam jaunimui, gy
venančiam Australijoje nėra lengva 
surengti tokį kongresą. Daug kas 
užsienyje gerai nepažįsta Australijos 
ir labai mažai žino apie Australijos 
jaunimą. Tai jau buvo laikas Austra
lijos lietuviškam jaunimui parodyti 
visam pasauliui, kaip mes čia, šitoje 
didelėj saloj, esančioj pietiniame 
pasaulio pusrutulyje, išvystėme savo 
veiklą. Atsakymas į aukščiau pami 
nėtą klausimą, atrodo aiškus 
pakviesti lietuvišką jaunimą pas mus į 
svečius.

Aš dar nelabai daug girdėjau apie 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, 
bet tikiu, kad tai yra gera idėja. Per 
tokius kongresus lietuviškas jaunimas 
suvažiuoja iš visų pasaulio kraštų. Na. 
gal ne iš visų, bet iš Amerikos. 
Kanados. Pietų Amerikos ir Europos. 
Ir man yra malonu, kai pagalvoju, kad 
galėsiu su visais pabendrauti ir gal net 
padraugauti. O kodėl aš galiu? Maža 
būdama pradėjau mokytis lietuvių 
kalbos. Nors mano motina yra 
australe, tėveliai nenorėjo, kad lietu 
vių kalba išnyktų šeimoje. Kai 
paaugau pradėjau mokytis dar rim
čiau. Surinkau žinių apie lietuviui 
kalbą, literatūrą ir istoriją. Maža 
būdama nedažnai pagalvodavau apie 
savo tėvelio kraštą. Bet dabar žinau, 
kad Lietuva yra labai maža, ir užtat 
kiekvienas žmogus jai yra reikalingas 
ir labai svarbus.

Lietuviai nenori, kad lietuvybė 
išnyktų. Todėl ir ateinantis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresas duoda

Kongresas vyks tris savaites. Pa
saulio lietuvių jaunimas turės progos 
pasisvečiuoti ir Sydnėjuje, ir Can- 
berroje. ir Melbourne, ir net Ade 
laidėje. Kongreso metu bus įvairių 
parengimų: studijų dienos, stovykla, 
koncertai ir t.t. Australijos lietuvių 
jaunimas turės apsčiai progų su
sipažinti ir pabendrauti su lietuvišku 
jaunimu, atvykusiu iš kitų pasaulio 
kraštų. Lietuviškas jaunimas yra 
Lietuvos ateitis. Tad per kongresus 
turime progos įžiebti meilės liepsnelę 
Lietuvai. Lietuva yra maža šalis, vis 
stumdoma kokio nors galingesnio 
krašto. Bet mano nuomone, Lietuva 
yra iš visų šalių galingiausia. Ji tokia 
mažytė ir po tiek metų, tiek karų, ji 
vis dar spindi pasaulio žemėlapyje.

Mes turime vienytis, kad išlai
kytume Lietuvą galingą ir ne
priklausomą savo širdyse. Šis kongre
sas turėtų stipriai pagilinti pasaulio 
jaunimo meilę savo tėvų kraštui - 
Lietuvai!

Anita BALTUTYTE 
Pietų Australija 

12-ta Klasė

progos jaunimui susiburti ir padirbėti 
lietuvybės labui. Komunistai bando 
Lietuvą surusinti, vis labiau ir labiau 
reikalaujant, kad lietuviai mokytųsi 
rusų kalbos. Jei norime lietuvybę 
išlaikyti, tai turime visi kartu dirbti. 
Kitaip bus per vėlu. Gresia pavojus, 
kad lietuviškai nebekalbantiems ir 
Lietuvos klausimas nebus svarbus.

198? m. jaunimo kongrasas įvyks 
Australijoje. Kokia puiki proga aptar
ti mums rūpinčias problemas! Mes 
esame jauni, energingi, galėsime su 
pakilia nuotaika dirbti bendrą darbą, o 
po to ir smagiai pasilinksminti.

Dabar atėjo mūsų eilė, pabandyti 
ką nors nauja pravesti. Tėvai ir 
seneliai yra daug pasidarbavę lietuvy
bės baruose. Aš pilnai suprantu, kad 
mes turime jiems padėti, jei norime 
išvysti laisvą, nepriklausomą Lietuvą.

Birutė STALBAITE 
Pietų Australija 

12-ta Klasė

LI ETŲ VI AI BASA U L YJE

&

Ona Skirmantė Kondratienė kalbasi su Mitch Snyder David 
Brinkley televizijos valandoje.

JAV
Metų pradžioje per Vašingtono ABC 
televizijos stotį (JAV) surengtas 
pokalbis apie benamius Amerikoje. 
Pokalbyje kartu su kitais dalyvavo ir 
lietuvaitė Ona Skirmantė Kondra
tienė, sveikatos bei šalpos politikos 
analiste. Š.m. "Draugo" N r.7 rašoma:

Kurie matėm tą 
programą, labai džiaugėmės 
lietuvaitės Skirmantės 
Kondratienės pasirodymu 
televizijoje, Tiek anglų, tiek 
lietuvių kalbos iį jos lūpų 
skamba kaip gimtosios.

Ir mes lietuviai galim patvir
tinti, kad benamių gatvės 
žmonių problema nėra leng
vai sprendžiama, nes jų tarpe 
nemažai yra tokių, kurie jo
kios prieglaudos nenori. 
Manau, kad dar nemažai Chi- 
cagos Marquette P-ko buvusių 
ir dabartinių gyventojų pri
simena benamį gatvės žmogų 

Karoliuką su ilgoka barzda, 
kuris žvarbias žiemos naktis 
praleisdavo įsmukęs į kieno 
nors garažą ar rūsį. Kai Lietu
vos Dukterų organizacijos 
narės rimtai susirūpino jo liki
mu ir bandė Karoliuką patal
pinti kur nors prieglaudoje, 
Karoliukas tiek užsirūstino, 
kad iki savo mirties Lietuvos 
Dukterų organizacijos nares 
vadino keiksmažodžiu.

Sydnėjuje ir Melbourne svečiuojasi 
p.p.Vincas ir Ona Gabrilevičiai iš 
Floridos. Telefonų knygoje susiradę 
Lietuvių klubo adresą, jie apsilankė 
čia, taip pat "Mūsų pastogės" 
redakcijoje. Ponas Vincas gimęs 
Pensilvanijoje iš marijampoliečių tė
vų, 33 metus išdirbo Eastern Airlines 
kompanijoje, gaudamas gerą nuolaidą 
apkeliavo visą pasaulį; net 6 kartus 
yra buvęs Lietuvoje, Jis neturėjo 
supratimo apie Australijos lietuvius ir 
buvo nustebęs tokiu puikiu Lietuvių 
klubu Sydnėjuje.
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Buvo keista, kad "Mūsų Pastogės" 
korespondentai aprašydami praeitų 
metų Australijos Lietuvių Sporto 
Švente Sydnėjuje visai praleido Can- 
berros "Vilko" mergaites krepšinin-

Canberros "Vilko" žaidėja RASA 
DAUKUTE Sydnėjaus Sporto Šven
tėje.- 

kės, kurios ne tik išsikovojo trečią 
vietą, bet tik per nesėkme nepateko į 
antrą. Žaidimo taktikos galimybės, 
kurios Canberros naudai būtų pakeitę 
vieno taško pralaimėjimą prieš Gee- 
longą, ir sukelta abejonė dėl "Vilko" 
krepšininkių dalyvavimo Sporto Šven
tėje, abu minčiavymai atimdavo 
sapnalaikj šiltais Canberros vasaros 
vidurnakčiais. Tik dabar rudeniop, 
naktim atvėsintim erdvėje beklaidžio 
jančio ledgalio. po tvankių dienų 
chaoso, rytmetyje atsiranda išminties 
rasa; jau užtenka pergyventi dėi 
rungtynių rezultatų.

Nežiūrint sporto korespondentų, 
mes buvome Sydnėjuje. Tų gaii įrodyti 
liudininkai, fotografijos, ir iš atmin
ties sunkiai išnykstantis penkių dienų 
kantrus laukimas sužaisti trejas rung
tynes. Tėvams, broliams, giminėms, 
seserims, kurie lydėjo mažametes 
sportininkes į Sydnėjų, ir pačiom 
krepšininkėms penktą nieko nevei
kimo dieną tapo aišku, kad krepšinio 
rungtynės Sporto Šventėje kaip ir 
buvo šventa apeiga, kurioje dalyvauti 
buvo ypatinga ezoterinė privilegija. 
Joms deja neduota.

Bet gal čia tolimesnis besibai
giančios vasaros naktų karštligės 
klaikiavimas. Tikrovė galbūt labai 
paprasta: žiūrint žemyn į sales per 
aprasotus stadiono būstinės langus ne 
viskas aiškiai matėsi! O dėl rungtynių 
stokos (kuo nusiskundė ir kitos sporto 
šakos), išaiškinimas nuaidėjo per 
tuščias stadiono aikštes: Tai padaryta 
dėl to, kad visi dalyviai turėtų progos 
pamatyti svarbias rungtynes - kovas,

St augi a

VI L K AS"
Iš Canberros rašo

KAZYS KEMEŽyS

kur pergalės varpas pradės vytis 
perkūną.

Pergalė pagaliau teko lietuviams. Po 
keturiasdešimties metų okupacijos, 
lietuviai sumušė rusus. Ne ramovėnai, 
ne partizanai, ne VL1KAS, bet penki 
ar šeši Kauno " Žalgirio" krepšininkai. 
Žalgiriečiai ne tik sutriuškino masko
lius. bet tuo pačiu gavo teisę žaisti 
Europos klubų pirmenybėse, kuri 
Kauną ir Lietuvą per spaudą ir ypač 
per televizijų atidarė vakarų pasau
liui. Net ir Australijoje buvo galima 
matyti per SBS krepšinio rungtynes 
Kaune, kai "Žalgiris" lošė su Milanu. 
"Visi krepšinio keliai veda j Kauną", 
pasakė vienas Milano žurnalistas.

*

Canberros mergaitės šiais metais 
pradėjo žaisti ne tik už " Vilką", bet ir 
už Lietuvą. Jų kovos ne tokios garsios 
kaip "Žalgirio", bet ne menkesnės už 
jo. Jų turnyrų komandos atstovauja ne 
savo žaidėjus, bet paskirų ideologijų 
organizacinius gabumus: kroatų 
("Telegs"), graikų ("Olympic"), abo- 
ridžinų ("Shadows) ir lietuvių tauty
bes: valdiškų, katalikų ir anglikonų 
švietimo sistemas ir komercines 
firmas.

Pirmas rungtynes vyresnės mer
gaitės (iki 18 metų) laimėjo labai 
lengvai 40:13, žaisdamos prieš Woden 
Valley High School. Antros rung
tynės. prieš Kambah High "Telegs"

ALDONA MARTIŠIŪTE Canberroje. 
Septyni sėkmingi metimai iš šešių 
metrų atstumo: metalinis krepšinio 
lankas Aldonai nereikalingas svie
dinys jo vistiek neliečia.

buvo sunkesnės, baigėsi lygiomis 
23:23. Rungtynės pasižymėjo nuos
tabiai taikliais lanko neliečiančiais 
Aldonos Martišiūtės metimais iš 
maždaug 6 metrų atstumo; Aldona 
pelnė "Vilkui" 15 taškų. Canberiškiai 
gali stebėti vyresniųjų mergaičių 
rungtynes Southside Basketball 
Center, Phillip, Balandžio 7 d. 6.10 
vai.,14 d. 6.10 vai.,21 d. 5.20 vai., 28 
d. 5.20 vai. Gegužės 19d. 5.20 vai., 26 
d. 6.10 vai.

*

SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO VALDYBA 
š.m. Balandžio 20 d. 3 vai. p.p. 

Lietuvių Klube Bankstowne 
šaukia 

visuotiną metini narių susirinkimą. 
Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo rinkimas. 3. Pranešimai: 
a) Valdybos pirmininko, b) Iždininko. C) Kontrolės Komisijos.

4. Naujų garbės narių priėmimas ir tvirtinimas. 5. Valdybos 
kadencijos pakeitimas. 6. Naujos valdybos rinkimai. 8. VI. Daudaro 
fondas. 9. Klausimai, sumanymai. 10. Susirinkimo uždarymas.

"KOVO" Valdyba

SVEIKINAME!

: Sveikiname mūsų įžymųjį krepšininką GARRY ATKINSON Į
, sulaukus 21 metų. Daug asmeninės bei sportiškos laimės linki x

; "KOVO" VALDYBA |

Sportas
Li etuvoj e

Lietuvos ir Sov. S-gos dviračių 
čempionas Gintautas Umaras. Sov. S 
gos žiemos dviračių sporto čempoio- 
nate pasiekė individualių lenktynių 
pasaulinį rekordą. 4000 metrų jis 
nuvažiavo per 4 min. 34,103 sek., tuo 
pagerindamas 1983 m. atsiektą pašau 
linį rekordą daugiau kaip trims 
sekundėmis.

į Sov. S-gos moterų žolės riedulio 
rinktinę pakviestos lietuvaitės žai
dėjos V. Povilionytė, A. Maldonytė, O. 
Kanaporienė, G. Plačenytė ir S. 
Mankevičiūtė. Šią vasarą jos žais 
Europos kraštų pirmenybėse. Šiaulių 
"Tauro" rinktinė Sov. S-gos pirmeny 
bėse, laimėjo bronzos medalį.

Pasaulyje

— Pirmą kartą Prancūzijos futbolo 
istorijoje geriausiam krašto sporti
ninkui skirtą aukso medalį pelnė 
moteris M.Volf. Būdama 13 metų ji 
tapo Elzaso sportinės gimnastikos 
čempione, o dabar yra Prancūzijos 
moterų futbolo kapitonė.

Būna ir tain. Viena amerikiečių 
firma, gaminanti krepšinio kamuolius, 
norėjo patikrinti jų kokybę. Jie paėmė 
20 geriausių krepšinio kamuolių ir 
juos iš lėktuvo metė į tam tikrą kietą 
vieta. Tačiau ištirti jiems jų taip ir 
neteko, nes kamuoliai, aukštai atšokę 
nuo žemės ir nukritę į kitą pusę 
aukštos tvoros, buvo labai greitai 
krepšinio mėgėjų konfiskuoti. Vienas 
iš jaunųjų krepšininkų vėliau parašė 
padėkos laišką tai firmai, kad kamuo
liai tikrai gerai nuo žemės šoka.

Vis iabiau ir labiau pasaulyje darosi 
populiarus povandeninis sportas, sta
tomi nauji rekordai. Be specialių 
aparatų italas E. Majorka yra panėręs 
75 metrus; moterų rekordas priklauso 
taip pat italei D. Trelių, panėrusiai 47 
metrus. Su aparatu neriant vyrų 
rekordas yra 173 m., moterų 92 m. 
Šveicaras K. Schanz su specialiu 
deguonies aparatu yra pasiekęs abso 
liutų 341 m. rekordą.

Šiandien šachmatai yra skaitomas 
protiniu, kultūringu žaidimu ir beveik 
niekada nepasitaiko tokių dalykų, 
kaip futbolo aikštėse ar už jų ribų. 
Tačiau anksčiau ir tarp šachmatų 
žaidėjų visko būdavo. XIV-me šimt
metyje Prancūzijoje padidėjo nužu
dymų po šachmatų žaidynių. Vy
riausybė buvo priversta įvesti įstaty
mą, kuriuo žaidėjas, rungtynių metu 
ar po jų, užmušęs savo priešininką 
apkaltinamas ne žmogžudyste, bet 
netyčiniu užmušimu, nes šachmatai 
yra teisėtas žaidėjo užsiėmimas. 
Viduramžiuose pralaimėjęs žaidėjas 
priešininką dažnai apdaužydavo šach
matų lenta, kuri tais laikais būdavo 

geležinė. Dėl per dažnai pasitai
kančių sunkių sužeidimų, šachmatų 
lentos pradėta daryti iš medžio. 1213 
m. Flanders valstijos.grafas Flanders 
smarkiai sumušė savo gražuolę žmoną 
vien dėl to, kad Ji laimėjo šachmatų 
partiją prieš jį. Ji pasiskundė karaliui 
ir grafas trylikai metų buvo pasodin
tas į kalėjimą. X-ine šimtmetyje 
Islandijos karalius Kanutas nužudė 
savo šachmatų priešininką ginčyda
masis dėl lemiamo ėjimo. Karalius 
buvo paprašęs, kad jam leistų 
atitaisyti figūros ėjimą. Priešininkui 
atsisakius, jis geležine lenta smogė 
jam ir vietoj užmušė. Istorija nutyli, 
ar karalius už tai buvo nubaustas.

Ispanijoj krepšinis yra labai popu
liarus - antras po futboio. ispanuos 
krepšinio s-ga turi užregistravus apie 
250.00(1 žaidėjų, ypatingas dėmesys 
kreipiamas i pačius mažuosius. Pade
dant Coca - Coia ir Philips bendro
vėms. pradedantiems žaidėjams yra 
išdalinta 5000 krepšinio stovų su 
lankais. 50.000 kamuolių, tūkstančiai 
uniformų ir krepšinio taisyklių knygu
čių, veikia krepšinio mokyklos.
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AUSTE A LU a s 
L I Ė T U V T U

FONDE

PALIKIMAI A.L.FONDUI

A.a. Alfonso J. ŠERNO pali
kimas - $54.421.
A.a. Kazimiero KAZLAUSKO 
palikimas - $3,000. Iš šios 
sumos velionis Kazlauskas sky
rė: $1,000 savo a.a. Veronikos 
Kazlauskienės atminimui ir 
$1,000 savo sūnaus a.a. Rai 
mundo Kazlausko atminimui. 
A.a. Petrovino JO R JO NO pa
likimas - $2,184.

AUKOS A.L.FONDUI

$1,000 L. Bušelis (1,090), Vic. 
$1,000 V. Grigonis (5,315), 
Moe, Vic. p- Grigonis išreiš kė 
pageidavimą, kad jo skirti 
pinigai Fondo valdybos nuo
žiūra būtą panaudoti stipen
dijoms vykstantiems į Vasario 
16 gimnaziją.

$300 L.K.V.S. "Ramovė" 
Adelaidės skyrius, iešminės 
pelnas skirtas A. L. Fondo 
naudai (800), S. A.

Po $100 A. Ceičys (535), 
A. C. T.. Jonas Sakalauskas 
(600), Cabramatta, NSW. $45 
P. Kinderis, Vic., $30 A. 
Jakštas, (155). NSW. $28 
Brisbanės Lietuvių Namuose 
suruoštos loterijos pelnas. 
Loteriją organizavo Fondo 
įgaliotinis p. R. Pomeringas. 
$22 R. Pomeringas (47), Qld. 
Po $20 S. Sinkevičienė (120), 
S. A., savo a.a. vyro Juozo 
atminimui. J. Beinoravičius 
(40), S.A., P. Duoba (75). 
S.A., R. Venclovas (120). 
NSW. Po $10 A .ir A . K esminai 
(115), Vic., A. Morkūnas 
(157), S.A., $5 K. Stancikas 
(85), NSW.

A DEL AI DfiS lietuvių aukos 
Vasario 16 minėjimo proga: 
$40 J. Ivoška (140), Po $20 L. 
Siaustas, A. Zamoiskis (152), 
Po $10 V. Baltutis (104), J. 
Donėla (170), P. ir S. Pusdeš- 
riai (80), P. Smolskis (90), I. 
Taunys (300), V. Urbonienė 
(140). Po $5 A. Gučiuvienė, S. 
Susčia.

GEELONG 0 lietuvių aukos 
Vasario 16 minėjimo proga: 
Po $20 V . A ukštie jus (164), V . 
Leitonas (50). $15 J. Mani- 
kauskas (100). Pa $10 
F.Bandzė (29).S.ir S. Kara -

ATITAISYMAS

"M.P." kultūrinio priedo "Polėkiai"’ 
š.m. Nr.2, 3 ir "M.P." Nr.ll netei
singai parašyta dail. IGNO BIELIŪ
NO pavardė. Atsiprašome gerb. p. 
Bieliūną dėl klaidos. Pasiaiškinimui 
galime pasakyti, kad jo pavarde 
rašėme pagal Lietuvių dailininkų 
draugijos katalogų.

Kaip mums pats dailinin
kas pranešė, ten neteisingai duoti ir p. 
Bieliūno paveikslų angliški pavadi
nimai. Turėjo būti "Ord River" ir 
"Cradle Mountain". Red. 

palavičiai (91), A. Obeliūnas 
(635), J. Rapkauskas (140). B. 
Starinskienė (95). Po $5 A. 
Baltrūnas (135), V. Bindokas 
(42), J. Bužinskas, V. Ce- 
rakavičias (64), P. Vaiče
kauskas (38).

A.a. ALFONSUI JOMANTUI 
G eelonge mirus, vietoje gėlių 
aukojo A.L. Fondui $15 Gee- 
longo A.L.B-nės valdyba 
(210).

A .a. IREN AI RUDA- 
ŽEVIČIENEI Melbourne mirus, 
pagerbdamas brangią senele 
aukojo A.L. Fondui $50 Denis 
Liubirias (54).

A.a. JOKŪBUI LIPŠIUI 
Geelonge mirus, jį pagerbdami 
vietoje gėlių aukojo A. L. 
Fondui: $100 0. Gvildienė, J. 
ir L. Lipšiai ir Aldona Scano. 
$20 "Vytis" Geelongo Lietu
vių Sporto Klubas (140). Po 
$10 V. ir E. Bindokai (52), B. 
Jankienė (29), V. Mačiuliai 
(42), J. Normantas (355), K. 
Starinskas (113), C. Valodka 
(102), A. ir S. Obeliūnai (645) 
Ant. ir Alb. Žvirbliai (145) ir 
"Šatrija" Geelongo Skautų 
Tuntas. $5 J. Manikauskas 
(105)

A.a. JONUI BACEVIČIUI, 
agronomui, Lietuvoje mirus, jį 
pagerbdami aukojo A.L. Fon
dui po $10 Jonas Normantas 
(365), Vic. ir J. ir S. Meiliūnai 
(812), Vic.

A.L. Fondo valdyba nuošir
džiai sveikina naują Fondo 
tūkstantininką L. BUČE L) 
(Melbourne) ir naujus Fondo 
šimtininkus: V. Baltutį
(Adelaide), J. Manikauską ir 
C. Volodką - abu iš Geelokngo.

Gili padėka visiems A. L. 
Fondo rėmėjams.

VACLOVAS 
REKEŠIUS

A . L.Fondo 
Iždininkas

ŽUVO

KIPRO PETRAUSKO ANŪKAS

Jau uždarius šį "K.P." 
numerį, sužinota, kad praė
jusį trečiadienį, balandžio 
2d., 10 vai. ryto automobi
lio katastrofoje Byron Bay 
žuvo 34 metų lietuvis Vikt - 
ras Linden - RauliČkis, vy
riausias p. Guodos Petraus
kaitės sūnus, Kipro Petraus
ko anūkas. . .

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
N AMUOSE

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

Balandžio 27 d., sekmadieni, 2.30 vai.

TURGUS

Gegužės 3 d., šeštadieni, 8 vai.

METINIS KUUBO BALIUS

AUKOS BENDRUOMENĖS 
REIKALAMS

Vasario 16-tos proga Bendruome
nės reikalams aukojo:
$40 V. Žygas, $20 R. E. Šemetal, P. 
Dranginis, B. Sadauskas, K. Bredi- 
kytė/Z.Brėdikis, A. Ramoškis, G. 
Žemkalnis. $15 A. E. Šurnai, $10 V. 
Bladzevičienė, K. Lynikas, P. Baltu
tis, D. A. Žilinskai, V. Ališauskas, B. 
Prašmutaitė, P. Šarkis, V. Vaitkus, J. 
Jasulaitis, D. Sadauskaitė, J.M. 
Venckai. dr. J. Kunca, A. Grike- 
pelienė, N.N.P. Vaičaitis. A. Muce- 
niekas, S. Erminas, E.J. Balčiūnai, A. 
Ralidon, J. Šniras, J.B. Makuliai. E. 
Šeikienė.
$5 Bieliauskas, J. Barkus, J. Žal- 
kauskas. H.S. Statkui, A. Kasperiūnas, 
S. Šiuškus. 1.0.O'Dwyer, neįskaitoma. 
Z. Prašmutaitė. P. Baltutis, J. Grigai 
tienė, A.V.Žemaičiai, v. Jakutis. J. 
Padgurskis, P. Mažylis, E. Šeikienė, 
neįskaitoma. J. Keblys, V. Sidabrą, J. 
Pietas. $4 R. Kaunienė. A. Stasytis. 
$2 I. Arienė.

Viso surinkta $500. Visiems auko
jusiems nuoširdžiai dėkojame. Krašto 
Valdybai priklausanti dalis jau per 
siųsta jiems.

ME1.BOURNO 
APYLINKĖS VALDYBA

AS ME NI NĖS 
GI MI N E MS 1

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą 
siųsti, dabar vėl, galima paremti savo artimuosius pasiunčiant jiems 
naudingų dovanų.
Šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siuntinius: 
1986 - 1
Vyriškas arba moteriškas bliusonas - anorakas, 
velvetinės "Wrangler” firmos džinsinės kelnės, 
vyriški arba moteriški sportiniai batai firmos "Adidas". 
Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $160.00. 
1986 - 2
"Adidas" firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai firmos "Adidas", 
vyriškas arba moteriškas megstinis, vyriškas arba moteriškas 
bliusonas - anorakas. velvetinės arba denim medžiagos džinsinės 
kelnės firmos ’Wrangler" arba "Levi".
Šio siuntinio kaina $280.oo.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl visų informacijų rašykite:
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent. BRI 4HB., England. 
Telef. 01 460 2592
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų pastogės" vardu.
Redaktorė R. Juzėnaitė
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas:P.O. Box 550 Bankstown 
2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 7094846; Redakcijos - 70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami 
ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako 
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu pasui $ 3'j
:■ Zvi^.aJjOz- i oru paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Gauta: "Kronikos balsas" 7, JAV 
85. "Lithuanian Information Center”, 
JAV 11.5.85, 2.10.86, 2.28.86. "Eltos 
Informacijos" 2, JAV 86. "Karys" 10- 
85. "Metmenys", kūryba ir analizė 50- 
85. B. Radzevičiaus "Priešaušrio 
vieškeliai" 1-2, Vilnius 85. Algimanto 
Raudonikio "Dar širdyje ne sutema", 
estradinės dainos su gaidomis, Vilnius 
85. Aukojo: J. Bruožls - "Pszczelnik - 
pomnik lotnikow Litewskich", Gorzow 
Wielkopolski: Wojewodzki Obywa- 
telski Komitet Ochrony Pomnikow 
Walki ir Mgczenstwa w Grorzowie 
Wielkopolskim 83, /Pščelnlkas - pa
minklas Dariui ir Girėnui/. J. Banks - 
"Australijos lietuvių metraštis II t. P. 
Čibiro "Žarnyno infekcinės ligos", 
Vilnius 74. I. O'Dwyer - Akademinio 
Operos ir Baleto Teatro leidinys 
"Baletas", Vilnius 76. G. Rama
nauskienė - K. Dineikos ir J. 
Dovydaičio "Keliaukime po gimtąjį 
kraštą", Kaunas 35. Red L. Andrie- 
kaus "Metraštis" JAV 50. L. Šeferienė 
ir VI. Valuckas - įvairaus turinio 
spausdinių. Nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas.
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