
BAISUSIS BIRŽELIS
Australijos Baltų Taryba 

praneSa

Keturiasdešimt penktąjį kartą mi
nime baisųjį birželį. Šiurpi 1941m. 
birželio tragedija sukrėtė lietuvių 
tautą. Masiniai trėmimai palietė 
kiekvieną lietuvį, išraudami ar jo 
šeimos narius bei gimines, ar bent 
draugus ir pažįstamus.

Minime birželį ir kaip simbolį viso 
Lietuvos kančių kelio, kuris prasidėjo 
1940 m. birželį, rusų tankams 
sutraiškius lietuvių tautos laisvę.

Mūsų tautos Golgota tebesitęsia ir 
šiandien.

Pirmaisiais sovietų okupacijos me
tais išniekinta kuo ne viskas, kas 
brangu lietuvio širdžiai. Lietuvos ūkis 
sugriautas, kalėjimai pripildyti neka
ltų aukų, užslopintas laisvas žodis. 
Atrodė kad jau nieko baisesnio 
negali ištikti. Kaip klaidingai galvota! 
Atėjo baisusis birželis su sunkveži
miais ir nuogais durtuvais ant enkave
distų šautuvų. Naktinis beldimas į 
duris po visą kraštą. Dešimtys 
tūkstančių lietuvių vyrų ir moterų, 
senelių, kūdikių, gimdyvių ir ligonių 
sugrūsti į aklinai uždarytus gyvulinius 
vagonus, pradėjo mirties kelią į 
Altajų, į Kazachstaną, į Arktikos 
sritis. Be vandens, be oro, visą kelią 
stati,per pačius vasaros karščius. 
Daugelis neatlaikė kelionės, ypač 
mirė vaikaiI Kiek jų pakasta pakeliui i 
Sibirą šalia bėgių!

Nežmoniškos sąlygos išmarino dau
gumą šių pirmųjų tremtinių. Daug 
žuvo vėlesnių deportacijų bangose. 
Tik Stalino mirtis pristabdė šį 
Lietuvos ir Pabaltijo kraštų holokaus
tą.

Su pasibaisėjimu skaitome išlikusių 
tremtinių prisiminimus. Barboros 
Armonienės, Stefanijos Rūkienės, 
Jono Kreivėno, Elenos Juciutės, 
Tautvaišienės, Meilienės ir kitų. 
Šiurpas krečia prisiminus Rainių, 
Pravieniškių, Červenės kankinius.

Teisingumo ranka pasiekė sovietų 
partnerį Molotovo- Ribentrofo 
pakte- nacinę Vokietiją. Niurnbergo 
teismas nubaudė žudikiškus nacių 
vadus. Tik Lietuvos ir kitų sovietų 
pavergtų kraštų aukos dar tebelau
kia, kad Stalino ir jo įpėdinių 
budeliams būtų suruoštas atatinkamas 
teismas.

PRANEŠIMAS

"Mūsų pastogės" redaktorė p. Rita Juzėnaitė -Ormsby iš redaktorės 
pareigų atsistatydino nuo 1.8.1986.

"Mūsų pastogei” reikalingas nuolatinis redaktorius-rė. Suin
teresuotus prašome siųsti pareiškimus Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungai adresu Box 550, P.O. Bankstown, NSW, 2200 iki 
1.7.1986. Dėl sąlygų ir smulkesnės Informacijos skambinti dr. B. 
VINGILIUI telefonu (02) 602 6358 arba Vytautui PATAŠIUI, tei. 
(02) 558 4640 po 8 vai. vakaro.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Juk Stalinas buvo užsimojęs išga
benti bent ketvirtį Lietuvos gyvento
jų į Sibiro plotus, pakeičiant juos rusų 
kolonistais. Tik jo mirtis, ir lietuvių 
partizanų kraujo auka, apsaugojo 
mūsų kraštą nuo ištirpimo rusų 
masėje.

Gedėdami žuvusiųjų , kartu turime 
didžiuotis jų laikysena. Skaitome 
svetimtaučių prisiminimus iš Sibiro 
tremties. Daug kur minimi lietuviai. 
Jų laikysena buvo šviesus pavyzdys 
kitiems tremtiniams, suteikdamas 
jiems vilties ir pasiryžimo.

Ypač didžiuojamės nepalaužta lie
tuvių tautos dvasia pavergtame 
krašte. Garsus rusų disidentas Leonid 
Lubarsky, lankydamasis šiais metais 
Sydnėjuje, savo pranešime pabrėžė, 
kad lietuvių tauta per dešimtmečius 
buvo pavyzdžiu kitoms sovietų pa
vergtoms tautoms. Jis ypač šiltai 
atsiliepė apie Balį Gajauską. Viktorą 
Petkų ir kitus lietuvius disidentus 
sovietų Gulago salyne.

Prisimindami birželio tremtinius ir 
tautos kankinius, turime stengtis, kad 
mūsų tautos tragedijos pasaulis neuž
mirštų. Turime šventą pareigą iško
voti daugiau teisių pavergtiems 
broliams ir sesėms Lietuvoje, bel- 
džiant į tarptautinių institucijų duris, 
informuojant ir reikalaujant.

Reikalaukime, kad sąžinės kaliniai 
būtų paleisti iš sovietų Gulago. 
Reikalaukime žmogaus teisių paverg
tai lietuvių tautai- žodžio, rašto, 
tikėjimo, asmens laisvės. Reikalau 
kime, kad šeimų susijungimas būtų 
visuotinai pripažinta teisė, o ne 
šantažo ginklas sovietų arsenale.

Spauskime Australijos vyriausybę, 
kad Lietuvos klausimas būtų keliamas 
tarptautiniuose forumuose, kad Lie
tuvai būtų gražinta nepriklausomybė.

Nepalikime visos kovos dėl Lietu
vos laisvės sovietų koncetracijos 
stovyklų kaliniams ir pavergtos Lie
tuvos pogrindžiui.

Tik bendromis jėgomis priartinsime 
Lietuvos laisvės rytą!

V.PATAŠIUS

Numatytas įtariamų nacių karo 
nusikaltėlių ieškojimas Australijoje

1. Australijos Baltų Taryba yra 
raštu susisiekusi su Australijos žydų 
Vykdomąją Taryba bei su žymiais 
Australijos politikais (jų tarpe 
min. pirmininku bei su opozicijos 
lyderiu), išreikšdama savo pažiūras į 
numatomą nacių karo nusikaltėlių- 
ieškojimą Australijoje.

2. Baltų Taryba nurodė , kad 
dauguma baltų baisisi nusikaltimais, 
įvykdytais prieš žydų kilmės asmenis 
Antrojo Pasaulinio karo metu, ir kad 
tikrieji karo nusikaltėliai turėtų būti 
patraukti atsakomybėn. Tačiau Baltų 
Taryba nurodė, kad tokie nacių 
tyrinėjimai turėtų būti pravesti sau
gantis, kad nebūtų pažeistos įvairių 
etninių grupių teisės ir reputacijos. 
Be to atkreiptas dėmesys į tai, kad 
parodymai iš Sovietų Sąjungos yra 
įtartino pobūdžio.

3. Raštuose, taip pat pabrėžta, kad 
įtariamų nusikaltėlių teismas turėtų 
būti vykdomas teismo procesuose, o 
ne sensacijų ieškančios spaudos 
puslapiuose. Teisminiai procesai pa
reikalautų tikro įtariamų nusikaltėlių 
tapatybės nustatymo bei įrodymo 
faktų, kuriais remiantis jie kaltinami.

4. Australijos Baltų Tarybos pirmi
ninkas aptarė įvairius klausimus,-

PER SAVAITĘ

New South Wales valstijos mi- 
nisteris pirmininkas Neville Wran 
netikėtai pranešė, kad jis atsista
tydina nuo š.m. liepos 4 d. tiek kaip 
ministeris pirmininkas, tiek kaip 
Australijos darbiečių partijos prezi
dentas. Wran vadovavo NSW penkio- 
liką metų. Nors ir nenurodęs konkre
čių priežasčių, dėl kurių atsisako 
tolimesnės politinės veiklos, "Niftl" 
pasakė, kad jį privargino ir tiesiog 
trukdė dirbti visokie kaltinimai, 
tyrimai ir užmetimai jo vyriausybei, 
dėl "minkštumo nusikaltimų atžvil
giu"; taip pat jis nusivylęs tuo, kaip 
yra elgiamasi su jo geru draugu 
aukščiausiojo teismo teisėju L. 
Murphy.

Anglijos ministerė pirmininkė 
Margaret Thatcher yra vis labiau 
spaudžiama tautų sandraugos narių, 
kad ji sutiktų su sankcijomis prieš 
Pietų Afriką. Zambijos prezidentas 
Kaunda pareiškė, kad jeigu ji ir toliau 
laikysis savo nusistatymo, Britanijos 
tautų sandraugai gręsia suirimas. Yra 
žinoma, kad netgi pati Anglijos 
Karalienė daro tam tikrą spaudimą p. 
Thatcher, kad. ji pakeistų savo 
politinę liniją Pietų Afrikos atžvilgiu. .

Pietų Afrikos vyriausybė svarsto 
karinio stovio paskelbimą, kadangi 
šalyj smarkiais tempais vystosi su
irutė, kas sudaro pavojų krašto 
saugumui.

Naujosios Zelandijos ministeris pir
mininkas Lange pareiškė, kad negali 
būti jokios kalbos apie derybas su 

susijusius su šia problema, drauge su 
Australijos žydų Vykdomosios Tary 
bos pirmininku. Ypatingai Baltų 
Tarybos pirmininkas nurodė, kad 
bendra kova, vesta prieš Sovietų 
Sąjungą drauge su vokiečiais 2-rojo 
pasaulinio karo metu, neturi būti 
traktuojama, kaip bendradarbiavimas 
nacių žiaurumuose.

5. Tiek Australijos Baltų Taryba, 
tiek Australijos Žydų Vykdomoji 
Taryba skaito, kad tarp šių dviejų 
organizacijų turi būti palaikomi 
ryšiai, kad būtų galima rasti sprendi
mus iškylančiom problemoms, kurie 
patenkintų abi šalis.

6. Baltų Taryba yra gavusi raštą iš 
Ministerio Pirmininko įstaigos, rašytą 
š.m. gegužės 22d., kuriame tarp kitko 
rašoma:

"Australijos vyriausybei žinomas 
Jūsų susirūpinimas bei reikalas apsau
goti Rytų Europos kilmės Australijos 
piliečių teises. Jūs galite būti užtik
rinti, kad šioms teisėms Australijoje 
pavojus negrės."

Pranešimas autorizuotas J. PEED O, 
Austalijos Baltų Tarybos pirmininko.
The Baltic Council of Australia 

32-34 Parnell St.
Strathfield 2135

Prancūzija dėl Rainbow Warrior anti-, 
nuklearlnio protesto laivo paskandi
nimo, kol Paryžius neatšauks prekybos 
sankcijų.

Buvusio Anglijos ministerio pirmi
ninko Macmillano (dabar Lordas 
Stocktonas) reputacijai iškilo rimta 
grėsmė. Nikalojus Tolstojus savo 
naujoje knygoje "Ministeris ir žudy
nės" kaltina Macmilaną, kad jis yra 
atsakingas už 70 000 žmonių mirtį 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. 
Tolstojus netgi pateikia įrodymų, kad 
Macmilanas buvo nuėjęs taip toli, jog 
savo veiksmus sąmoningai slėpė nuo 
Užsienio reikalų ministerijos. Tolsto
jus pateikia tokią citatą iš Macmillano 
dienoraščių: "Atiduoti juos rusams 
reiškia juos pasmerkti vergijai, kanki- 
nams ir mirčiai...Mes nutarėmė juos 
atiduoti." Pažymėtina, kad dalis tų 40 
000 baltųjų rusų ir kazokų, apie 
kuriuos kalbama, buvo gyvenę Vakarų 
Europoje jau nuo 1922 m. '

Nors dėl rusų laivo "Michailas 
Lermontovas" paskendimo š.m. vasa

rio 16 d. kaltu pripažintas N. 
Zelandijos locmanas, SSSR tyrimo 
komisija atėmė diplomą ir užsienio 
plaukiojimo teises laivo navigatoriui 
Sergejui Stepaniševui, kuris katast
rofos metu buvo komandos punkte.

"Michailo Lermontovo" keleiviams 
bus išmokėta kompensacija bendra 
suma 1,5 mln. dolerių.
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bJekrologrets Elenutei Petrauskienei

Žengdami į šeštą, septintą ar 
aštuntą dešimtmetį mes gyvename, 
anot dr. Leono Petrausko, mirties 
zonoje. Todėl staigus vieno ar kito 
artimo žmogaus netekimas neturėtų 
mūsų stebinti. 0 tačiau ir mirties 
zonoje mirtis yra nelaukta ir sukre
čianti iki pat sielos gelmių.

Šitaip sukrėtė mus iš Lietuvos 
atėjusi žinia, kad š.m. gegužės 21 d. 
Vilniuje mirė aktorė, dainininkė ir 
poetė Elena Ž aliuke vič aite
Petrauskienė.

Elena, kaimo siuvėjo ir knygnešio 
Mykolo Buračiausko anūkė, gimė 1900 
m. Padustėlio kaime, Dusetų valsč, 
Zarasų apskrityje. Užaugo Peter
burge, ten baigė Jekaterinos gimna
ziją. Tėvas, auksakalys Juozas Žalin- 
kevičia, mirė anksti. Po karo ir 
revoliucijos motina su dviem mergai
tėm atsidūrė Odesoje. 1918 m. visa 
šeima grįžo į Lietuvą.

Kaune Elena mokėsi muzikos mo
kykloj - konservatorijoj, lankė uni
versitetą, baigė Petrovo baleto stu
diją ir A. Sutkaus vadovaujamą 
dramos studiją. Nuo 1923 m. iki 1944 
m. buvo Valstybės teatro aktorė. Kurį 

laiką dirbo improvizaciniame satyros 
teatre "Vilkolakis". Žymiausi vaid
menys: Eglė "Šarūne”, Maria Stuart 
to pat pavadinimo Šilerio veikale, 
Luiza "Klastoj ir meilėj", Olivija 
"Dvyliktoj nakty". Vaidino Moljero 
komedijose ir Vaičiūno veikaluose. 
Režisavo inscenizavimus vaikams - 
"Raudonoji kepuraitė", "Batuotas 
katinas". Kulminaciniu sceninio darbo 
periodu buvo dešimtmetis tarp 1926- 
tų ir 1936-tų m. Elena įsigijo vardą 
rimtos, aukšto lygio dramos artistės; ji 
tapo svarbi artistinė pajėga.

1926 m. Elena išteka už Kipro 
Petrausko ir sukuria jam taip reika
lingą ir brangią šeimos atmosferą, 
kurioje užaugo Petrauskų vaikai 
Leonas, Guoda ir Aušra. Petrauskų 
šeimoje užauga taip pat ir giminių 
vaikai ir priimti svetimi, kaip pav., 
karo metu iš geto išgelbėta muzi
kanto-kapelmeisterio Pomeranco 
duktė Danutė Pomerancaitė.

Literatūrinį darbą Elena pradėjo 
operos libretų vertimais. Alės Sida- 
braitės slapyvardžiu rašė poeziją, 
spausdino periodikoj - "Židiny", 
"Vaire". 1930 m. pasirodė jos 

eilėraščių rinkinys "Eskizai".
Elena dirbo Politinių kalinių globos 

draugijoj, buvo humanistinės pa
kraipos pacifiste, nusistačiusi prieš 
smurtą, karą, militarizmą.

Tarp 1944 m. ir 1948 m. gyveno 
Vokietijoj. Dalyvavo išeivių dramos 
veikloj. Sugrįžusi į Lietuvą trumpą 
laiką reiškėsi scenoje. Susirgusi vėžiu, 
išėjo į pensiją. 1980 m. atšventė 80 
metų jubiliejų, kurio metu iškilmingai 
pagerbta teatro bendradarbių ir meno 
veikėjų.

1972 m. ir 1978 m. Elena, iškviesta 
dukters Guodos ir sūnaus Leono, 
apsilankė Australijoje. Jos apsilan
kymai čia gyvenantiems draugams ir 
pažįstamiems, išsiilgusiems gyvo žo
džio iš Lietuvos, tapo svarbiais 
įvykiais, patvirtinančiais lietuviško 
kultūrinio gyvenimo gyvastį Ir prasmę.

Petrauskų šeimos karalienės Ele- 
nutės jau daugiau nebematysime.

Praėjusi mirties zoną, ilsėkis, bran
gioji Elenutė, ramybėje!

Jurgis JANAVIČIUS
E. Žalinkevičaitė-Petrauskienė

Bronlslavai Baltramijunienei

mirus, jos sūnui Raimundui reiškiame giliausią užuojautą.

F. Katauskienė 1011
G. ir R. Katauskai
J. ir D. Katauskai

ALĖ SIDABRAITĖ

KELIONĖJE

Keliaut pradėjau aš, kai tylios rasos krito 
Ir saulė sklaidė priešaušrio šešėlius, 
Šypsojos man rasos nuplautos gėlės — 
Laiminga sveikinau aš giedrą rytą.

Baigiu kelionę vakaro rūkuos. 
Visi, visi gėlių žiedai nuvyto, 
Ir sielvarte nebesulaukus ryto, •
Parklupusi tarp stagarų meldžiuos.

Mirus brangiai draugei

Bronislavai Baltram! jūni enel

jos sūnui Raimundui ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Mylimai mamai

a. a. E. Žalinkevičaitei- 
Petrauskienei

Lietuvoje mirus p.p. Gražinai ir Leonui Petrauskams nuoširdžią 
užuojautą reiškia

M. MIGEVlClENĖ 
L.V. DEIKAI 
I. A. DUDAlClAI

Mirus

a. a. Bronislavai Baltramijunienei

jos sūnui, mūsų bičiuliui Raimundui Baltramijūnui reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Onutė, Juozas, Ramutė ir Violeta
MAKSVYČIAI

Mirus

a. a. E. Žalinkevičaitei 
Petrauskienei

gilią užuojautą reiškiame sūnui dr. L. Petrauskui su šeima ir 
artimaisiais.

Onutė ir Juozas MAKSVYČIAI

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*

Mirus poetei, dramos aktorei

Elenai 2 alinkevičaitei- 
Petrauskienei

sūnų dr. Leoną Petrauską ir dukrą Guodą Petrauskaitę - Linden su 
šeimomis skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

Sydnėjaus Gydytojų Draugija

'Mūsų pastogė" Nr.23 1986.6.16 psl.2
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AUSTRALIJOS LLETUVIU

Užjūrio s ved 14 
koncertas

Vienas pirmųjų koncertų atei
nančiose ALD (vyks gruodžio 27 d. Jį 
atliks iš JAV atvykę dainų ir muzikos 
vienetai. Tai tvirtos meninės grupės, 
kokių savųjų tarpe dar neturime.

Jau buvome rašę, kad iš New Yorko 
atvyksta muzikinė grupė " Harmo
nija". Ši grupė turi platų dainų 
repertuarą ir galėtų pati viena duoti 
kelis skirtingus koncertus. Tačiau, 
norint suvažiavusiems iš tolimų vieto
vių, ypač lietuviams iš mažesnių 
miestų, sudaryti progą išgirsti kiek 
galint įvairesnį koncertą, buvo pa 
kviestos kanklininkės iš Clevelando. 
Jos sutiko atvykti ir drauge su 
"Harmonija" atliks užjūrio svečių 
koncerto programą.

Susipažinkime su jaunomis amžiumi, 
bet pasiekusiomis aukštumas kanklia
vime. sesutėmis Mirga ir Aukse 
Bankaitytėmis.

PASIRŪPINKIME APSIGYVENIMU
Šio laikraščio Nr. 17 skelbtos 

kotelių, motelių ir karavanų parkų 
dar likusios laisvos apsigyvenimui 
patalpos smarkiai tirpsta. Tą patvir
tino tų įstaigų vedėjai. Todėl, 
norintiems savistoviai apsigyventi, 
nurodytose artimesnėse vietose, rei
kėtų paskubėti jau dabar tas patalpas 
užsitikrinti.

Mirga Marija 25 metų amžiaus. 
Kanklėmis groja jau 18 metų. Yra 
baigusi Onos Mikulskienės kanklių 
studiją, dalyvavo Čiurlionio ansamblio 
orkestre ir buvo to ansamblio solistė. 
Per 18 kankliavimo metų Mirga 
koncertavo didesniuose JAV mies
tuose, Kanadoje, Venecueloje, Euro
poje ir Bahamų salose. 1984 m. ji 
baigė lingvistikos studijas Clevelando 
universitete, o dabar tame pačiame 
universitete siekia antro diplomo. 
Šeimoje ji yra ketvirtoji iš 9 vaikų, 
kurių 6 groja kanklėmis.

Jauniausioji šeimoje - Auksė Elena 
yra 18 metų; birželio mėn. ji baigia 
gimnaziją ir Clevelando universitete 
studijuos komunikaciją. Ji tai pat yra 
baigusi Onos Mikulskienės kanklių 
studiją ir 4 metus grojo Čiurlionio 
ansamblio kanklių orkestre. Kaip ir 
sesutė, su koncertais Auksė irgi 
apkeliavo JAV ir Kanados miestus.

Po užjūrio svečių koncerto, sekantį 
vakarą, t.y. gruodžio 28 d., įvyks 
Australijos lietuvių jaunimo koncer
tas. Kiek teko girdėti, tik dabar tam 
koncertui pradėta ruoštis, bet jau
nimas sako, kad savo programa mūsų 
neapvils.

Nepraleiskime progos! Ruoškimės 
tuos ir kitus koncertus išgirsti ir 
pamatyti. Jei jauni muzikiniai talentai

Kanklininkės Mirga ir Auksė Bankaitytės

iš JAV skrenda pas mus per platųjį 
Ramųjį vandenyną, neapsileiskime ir 
nepatingėkime nors kelioms dienoms 
palikti savo jaukius namus ir išgirsti

tik retomis progomis, vienoje vietoje, 
tokius didelius lietuvių susitelkimus.

ALDRK 
informacija

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
TAS MIELAS PERTHAS

Laikas Perthe prabėgo greit, nė 
nepamačiau, kad jau reikia grįžti į 
namus. Išsivežu gražiausius prisi
minimus.

Paskutinis atsisveikinimas su per- 
tiškiais aerodrome. Būrelis lietuvių ir 
sūnus palydėjo mane su gėlėmis ir 
dovanomis. Buvo liūdna palikti juos 
taip toli, toli Perthe. Apie patį Perthą 
nekalbėsiu, visi žinom, koks tai gražus 
miestas, be to ir melbourniškiai 
aprašė. Lietuviai čia gražiai susi
tvarkę. Nedidelė bendruomenė, bet 
veikli. Pirmininkė p. Petrukienlnenė 
darbšti ir energinga, sugeba gerai 
vadovauti, nors gražaus amžiaus 
būdama. Gerbiu ją ir bendruomenę. 
Turi nedidelius lietuvių namus, pa
puoštus lietuviškais ornamentais. 0 
svarbiausia - neturi skolų. Tad nėra ir 
bėdų.

Buvau sužavėta gražiomis parapi
jiečių giesmėmis. Kaip gražiai bažny
čioje visi atsakmėja, tikrai galėtų 
pamokyti sydnėjiškius. Juk Perthas 
ilgai neturėjo lietuvio kunigo, o 
bažnyčioje taip gražiai tvarkos. Jauni 
broliukai - Radzivanai patarnauja

Klaida ant idaidos.
Gerb. p. Redaktore,
Pažymėjau, kad klaidingai perduota 

mano pavardė, o perskaičiusi straipsnį 
pastebėjau dar dvi dideles klaidas. 
Atspausdinta Jurgis Kiakštas (1837— 
1936J, o turi būti (1873-1936). O. 
Dubeneckienė atspausdinta (1821- 
1972), o turi būti (1891-1972). Labai 
nemalonu, kad taip neapsižiūrėta.

Sėkmės,
A. Gučiuvienė 

mišioms ir atlieka skaitymus. Kad tik 
daugiau prisidėtų jsaunimo, tai Per
thas dar ilgai gyvuos. Eugenijus 
Stankevičius, kaip tas ratas, suka visą 
Perhto lietuvių gyvenimą, reikia jam 
daugiau padėjėjų ir jaunimo.

Reikia laukti jaunos jėgos iš 
Radzivanų berniukų, kurie yra tikri 
Lietuvos vaikai. Pagarba jų tėvams.

Buvo šaunūs svečiams pietūs. Kiek 
daug darbo, o girdėjau tik 2 
šeimininkės juos paruošė; tai p. 
Petrukienienė ir p. Stankevičienė. Tai 
darbštumas ir nuoširdumas tų moterų!

Buvo maloni staigmena, kai P. 
Petrukienienė įteikė man dovaną 
Pertho bendruomenės vardu.

Lieku dėkinga p. Kuzmickienei, 
kuri suruošė man gražias sutiktuves, 
taip pat jos šeimai, kurios viešnia 
buvau. Ačiū ir kitiems, kurių buvau 
maloniai priimta.

Mano sūnus kun. Savickas yra 
patenkintas. Jam patinka Perthas ir 
pertiškiai. Jis negalvoja greit iš ten 
iškeliauti. Taigi mylėkite ir gerbkite 
vieni kitus - gyvenimas bus gražus^ 
Ačiū, ačiū už viską,

A. SAVICKIENĖ.

Atitaisymas
Gerb. Redaktore,
1985.11.11. "M.P." Nr.45 buvo 

patalpinta grupinė baliaus dalyvių 
fotografija, kurioje aš prie stalo 
sėdėjau tarp R. Skeivio ir J. Šliogerio. 
Po fotografija be mano sutikimo ir 
žinios buvo neteisingai parašyta, kad 
aš ten esu "su savo sužadėtiniu J. 
Šiogeriu", kas visiškai neatitinka 
tiesos. Todėl prašau šį patikslinimą 
paskelbti. y. ARAJTį

Senelių ir

Gerb. p. Redaktore,
Gan dažnai mūsų spaudos pusi, 

randame gan gražių pasisakymų apie 
b-nei daugiau ar mažiau nusipel
niusius asmenis, bet kažkodėl per 
mažai atkreipiama dėmesio į tą 
neskaitlingą mūsų b-nės dalelę - 
senelius, močiutes ir tėvus, kurie su 
dideliu pasišventimu ir pasiaukojimu 
išaugino gražiai lietuviškai kalbantį, 
tautiniai sąmoningą ir veiklų jaunimą.

Pagerbdami juos skiriame po $1500 
-dolerių (t ūksiantis penki šimtai) 1) 
Australijos Lietuvių Fondui, 2) VI 
Pasaulio Jaunimo kongreso Austra
lijoje Ruošos Komitetui ir 3) Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje.

Kaip

Gerb. Redaktorė,
Paskaitęs "Mūsų pastogėje" Nr.19 

p. Valės Laukaitienės laišką dėl tokių 
baisių klaidų, negaliu suprasti kaip 
mes turime teisingai lietuviškai kal
bėti. Atrodo, kad jau turėjome daug 
diskusijų '"M.P.", kaip rašyt kita
taučių pavardes ir pavadinimus.

Ar nusikaltimas rašyti taip kaip 
kalbame? Praeitą savaitgalį lietu- 

tdškame štibūvime, ypatingą dėmesį 
.atkreipiau, kaip mūsų tautiečiai 
išsireiškia.

Ką nugirdau, tą ir rašau: "Žiūrėk, 
tas prakeiktas Haydenas vėl nepildo 
savo pažadų", kalba ėjo apie vals
tybės mokesčius - taksą. Apie JAV 
prezidentą: " Koks gražus ir geras tas 
mūsų Reaganėlis, malonu stebėti jo 
filmus”, arba: "Jei ne Reaganas, tai

tėvų garbei

Po $250 dolerių (du šimtai pen
kiasdešimt) skiriame 1) Syd. Savait
galio mokyklai, 2) Tautinių šokių 
grupei "Sūkurys", 3) Syd. "Aušros" 
Tuntui, 4) Sporto klubui "Kovas", 5) 
"Dainos" chorui, 6) "Mūsų Pas
togei",?) "Tėviškės Aidams", 8) Syd. 
Lietuvių Moterų soc. globos d-jai, 9) 
Syd. Pensininkų klubui, 10) Syd. Liet. 
Katalikų d-jai, 11). Syd. Ramo- 
vėnams, 12) Syd. Apylinkės v-bai.

Visiems linkime geros sėkmės,

K. ir N. BUTKAI 
CABRAMATTA

k al b a me

burliokai jau seniai būtų apmulkinę 
vakariečius."

Tai kasdieninė mūsų kalba. Aišku, 
jei siusime raštą, laišką angliškai, tai 
ir užrašysime to krašto kalba, kuriame 
gyvename.

Dabar dėl to respekto svetim
taučiams. Gal būt australai atspaus
dina teisingai pavardes - nukopijavę. 
Bet tik pasiklausykite, kaip , pav. per 
garsintuvą stotyje, Ištaria pavardes: 
Laukaitienė, Žemdirbis, Aukštakal
nis, Šernas ir t.t. Šių skirtumų 
negalime išvengti tik dėl to, kad 
australai vartoja anglų kalbos grama
tiką. o mes lietuvių. Jokios respekto 
stokos čia nematau.

Su pagarba,
Juozas GAILIUS
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Taip atrodė mūsų palapinės Mt.Crawford miške. Adelaidės jaunimo stovyklos uždarymas. Tuoj bus nuleista trispalvė.
V. Vosyliaus nuotr. V. Baltučio nuotr.

V A N D E 1ST S, O ir Z E TvE&S st o vyki el

Adelaidėje sunkų suorganizuoti 
jaunimo parengimus. Vieni studijuoja, 
kiti augina vaikus, treti iš viso nenori 
jungtis i bet kokią jaunimo veikią ar 
įsipareigoti.

Bet pagaliau, pagaliau! Penki 
optimistai nutarė suorganizuoti Ade
laidės jaunimo stovyklą. Dana Bal
tutytė. Audra Milen, Antanas ir Linas 
Pociai, būdami skautai, pradėjo orga
nizuoti stovyklą skautų vardu. An 
drius Patupas, nors ir ne skautas, 
mielai jungėsi ir pagautas skautiškos 
nuotaikos, sukosi kaip vijurkas.

Reikėjo atlikti šimtus darbų. 
Organizatoriai mažai patyrę, bet 
užsispyrimas ir noras viską nugalėjo. 
Brolis Donatas Dunda padrąsino, 
žadėdamas pagelbėti, tuoj prisidėjo 
sesės Laisvė ir Aldona Daugalienės. 
Ypač Laisvė, Vilniaus tunto draugi
ninke. Vyresnieji atvykę į pirmąjį 
pasitarimą pamatė, kad šie 5 jaunuo- 
liai-ės yra pilni degančio entuziazmo 
ir jau didesnę stovyklos paruošimo 
darbą atliko. Iš pradžių buvo numa
tyta suruošti mažutę stovyklą: 25 
jaunuolių tarp 8-25 metų amžiaus. 
Bet paskelbus spaudoje ir per radiją, 
sujudo beveik visas Adelaidės jauni
mas; pabudo ir panoro išvykti į gamtą! 
Stovykla vyko balandžio 25-27 d.d. 
(ANZAC savaitgalis).

Pavadinimas 
"Vandens, žemės ir vėjo stovykla" 
visiškai atitiko oro ir gamtos sąly 
goms. Penktadienio rytą, lietučiui 
smulkiai dulkiant, reikėjo vilkti sun
kias palapines ir krauti į mašinas. 
Dar nepasiekę stovyklos, šie penki 
pilni optimizmo jaunuoliai buvo šlapi. 
Bet jiems lietaus lašai nekenkė ir 
skautiško pasiryžimo skatinami, jie 
ragino, skubėjo, sutiko nelinksmais 
veidais atvykusius stovyklautojus. 
Lietutis, atrodo, nenorėjo sustoti.

Tėvai atvežę vaikus, pradėjo abejoti. 
Vienas kitas net užklausė, ar tikrai 
vykstama -stovyklauti.

- Na, koks čia klausimas? -atsakė 
organizatoriai, nors ir patys pradėjo 
abejoti.

Pagaliau pasikrovėme ir išvykome- 
mašinos su sunkiomis priekabomis.pil- 
nos vaikų ir stovyklos reikmenų. 
Organizatoriai plačiai šypsojosi, kad 
palaikytų smunkančią moralę.

Atvykus į Crawford mišką, mažas 
dangaus lopinėlis švystelėjo. Girdė
josi Danos komanda: jos stiprus 
balsas, turbūt, ir išsklaidė tamsius 
debesis. Stovyklautojai suskirstyti į 
septynias grupes. Kiekviena grupelė 
"saugoma" vyresnio amžiaus jau- 
nuolio-ės. Draugai išskirstyti ir su
maišyti su kitais, kad susidarytų 
naujos draugystės. Juk stovyklos 
tikslas - susipažinti su naujais 
draugais, o ne su senais sėdėti ir 
rankutėmis laikytis.

Palapinės dygo, kaip grybai po 
lietaus. Stovyklos vyriausias "inži
nierius" Gintaras Daugaiis su "mas
king tape" bėgiojo nuo vienos 
palapinės prie kitos, klijuodamas 
skyles. Brolis Donatas Dunda 
"įkūrė" virtuvę ir sandėlį, iš ten tuoj 
pradėjo kilti garai; karšta kavutė 
laukė mūsų. Sesės Laisvė ir Aldona 
Daugalienės pasistatė arabišką pala
pinę, net su grindimis, atrodė, kad jos 
Sacharoje stovyklauja. Sesės Dana ir 
Audra prižiūrėdamos kitus, neturėjo 
laiko sau pasistatyti palapinės, tad 
skautiško draugiškumo vedini broliai 
palapinę joms pastatė.

Kai kurie tėvai kartu atvykę į 
stovyklą, norėjo pamatyti, kaip jų 
vaikai tokią lietingų dienų įsikurs. 
Pamatę, kaip greitai išaugo palapinės 
ir stovyklautojai džiaugsmingai rė
kaudami sulindo į jas, tėvai pamažu 
išsiskirstė.

Vos tik dingo paskutinė 
"tėvų" mašina, Dana ėmė švilpti ir 
visus varinėti. Stovyklą atidarė sesė 
Laisvė Daugalienė. Tautinę vėliavą 
gražiai iškėlė ant aukšto eukalipto 
šakos. Koks išradingumas! Vyres
nieji broliai suruošė stovyklai ženklų 
iškylą. Nors stovyklavo ne tik skau
tai, bet ir šiaip jaunimas, visi mielai 
jungėsi į skautiškus žaidimus. Po 
ženklų iškylos grįžo pavargę ir išalkę. 
Pasigedome Danos grupės. Nejaugi 
pati "viršininkė" pabėgo? Pasirodo, 
kad pasiklydo, ženklai jos grupę 
nuvedė į kitą pusę. Teko ilgiau kaip 
valandą paklajoti. Juos išgelbėjo 
Antanas Pocius ir Michael Trutwin 
kurie "pasiklydėlius" pargabeno maši
na, nors šie ir labai spyrėsi, norėjo 
grįžti į stovyklą kaip iškeliavę.

Vakare suliepsnojo laužas. Sesės 
Dana ir Audra atgabeno visokių 
mušamųjų instrumentų ir dainorėlių, 
bet pamiršo, kad dauguma stovyklau
toji) nemokėjo dainų, nes pirmą kartą 
stovyklavo. Ką daryti? Dainavo 

tiktai ,tie, kurie mokėjo. Bet rytoj 
pasimokysime!

Naktį pravesti skautiški nakties 
žaidimai. Brolis Andrius Dunda taip 
įsismagino, jog nepastebėjo, kai žaidi 
mai baigėsi. Jis vis dar slapstėsi, 
nors niekas jo nebeieškojo. Pagaliau 
visi nuvargę sumigo. Staiga griaus
mingai suūžė mašinų motorai, mat, 
vietinis jaunimas nutarė mus aplan
kyti. Mūsų drąsūs vyresnieji Jonas 
Kazla ir Andrius Patupas tuoj jiems 
parodė, kad ir mes ne pėsti ir 
triukšmadarius nuvijo.

Šeštadienio rytą vyresnieji sunkiai 
ritosi iš šilto guolio, bet vėsus oras ir 
miškas visus greit išjudino. Vyko 
rytinė mankšta į kurią visi 
įsijungė.Geriausiai sportavo Gregorio 
Janulio grupė, nors Gregoris po ilgos 
naktinės sargybos mažai temiegojo. 
Vėliau vyko virvės temptynės. Visi 
rėkė, ragino ir tmpė virvę, kuri 
nejudėjo.

Po pietų vyko "vėliavos" žaidimas. 
Žaidė dvi komandos. Visi pasklido 
po mišką, ieškodami savo "priešo" 
vėliavos. Daug klegesio, riksmo, 
šauksmo pilnas miškas.

Šeštadienio popietę į stovyklą 
atvyko tautinių šokių mokytojas 
Vytautas Neverauskas. Pasiskirstėme 
į dvi grupes; jaunesnieji ir vyresnieji. 
Pasigirdo akordeono muzika: mokė
mės šokti. Kitoje stovyklos pusėje 
Audra. Linas ir Dana pačius jauniau
sius mokė dainuoti. Pasirodo, kad 
jaunimas gali gerai dainuoti, tik reikia 
truputi pamokyti. Po gero pusvalan 
džio po mišką aidėjo pačių jauniau
siųjų traukiama lietuviška daina.

Pavakariais atvyko klebonas J. 
Petraitis ir atlaikė mums pamaldas. 
Jaunimas paruošė altorių iš medžių 
šakų ir skujų. Tikrai skautiška 
nuotaika! Vakare laužas vyko kaip 
reikiant. Dainos aidėjo po mišką, 
šūkiai skambėjo laužo aplinkoje.

Atėjo ir sekmadienis - paskutinė 
stovyklavimo diena. Stovyklose yra 
tokia tradicija, kad vyresniųjų pala
pines nugriauna jaunesnieji. Šią tradi
ciją jaunieji su malonumu išlaikė. 
Sekmadienio rytą vyko paskutinieji 
žaidimai: susiskirstėme į 6 grupes, 
kurios keitėsi kas 20 minučių. 
Pirmosios grupės vadovas Andrius 
Patupas mokė geografijos, pasitiesęs 

Lietuvos žemėlapį. Audra bandė kalti 
į galvas Lietuvos miestų vardus, 
Micheal statė palapinę, Linas rišo 
mazgus, o Aldona Daugalienė mokė 
virvelių pynimo. Dana suko mažiu
kams galvas, bandydama sudėstyti 
sukarpytus Lietuvos himno žodžius.

Žaidimai vyko, kiek įmanoma, lietu
vių kalboje ir apie lietuviškus dalykus. 
Jaunimui tai labai patiko.

Sekmadienio popietėje pradėjo 
rinktis "svečiai", tėvai atvyko savo 
jaunimo į namus parsigabenti. Prieš 
vėliavos nuleidimą buvo paskelbti 
tvarkingiausi ir stropiausi stovy
klautojai, surinkę daugiausia taškų: 
tai buvo Jono Kazio grupė Venėsa 
Milen, Rachael Malliotis, Donna 
Ferris, Kristina Gudelytė, Rasa 
Pociūtė ir Kristina Dryžaitė. Tai 
darbščiausia grupė, tvarkingiausiai 
atlikusi stovyklos darbus. Kitiems 
buvo įteiktos dovanos už įvairius 
pasireiškimus. į namus skirstėmės 
pilni įspūdžių, klausdami vadovų, 
kada vėlei stovyklausime. Stovykla 
buvo labai gerai suorganizuota, tvar
kingai pravesta. Stovyklos vadovai : 
Dana Baltutytė, Antanas Pocius, 
Audra Milsen, Andrius Patupas ir 
Linas Pocius. Vyresniųjų talką jau 
nimas aukštai įvertino ir yra labai 
dėkingi Donatui Dundai, Aldonai ir 
Laisvei Daugalienėms. Vytautui Pa- 
tupui, Andriui Dundai, Michael 
Trutwin ir kt., kurie padėjo šią 
stovyklą suruošti ir pravesti.

Ši stovykla įvyko vien tik keletos 
jaunuolių užsispyrimu, kurie nežiū
rėdami sunkumų, dirbo ir kitus ragino. 
Jie įstengė suburti nors koletai dienų 
jaunimų, kurį ne vienas iš vyresniųjų 
yra "nurašęs".

Ruošiant stovyklą girdėjosi nema
žai pasimistiškų pastabų, net ir mūsų 
savaitgalio mokyklos vedėjas nelabai 
jai pritarė ir nebuvo linkęs leisti 
vaikus į ją. nes praras šeštadienio 
pamokas. Ačiū jam, kad vistik jis 
pasitikėjo ir sutiko.

Šioje stovykloje ne vienas jaunuo- 
lis-ė pajuto lietuvišką sąmoningumą 
ir. atrodo, ateityje mielai jungsis į 
panašius parengimus.

Pasimatysime sekančioje stovykloje!

Dana BALTUTYTĖ
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Oi, žiba
Oi žiba žiburėlis, kaip aukso 

liktorėlis,
Ten stovėjo sena močiutė ant 

dvarelio išėjus.

Žiburėlius klausytojų širdyse už 
degė "Sutartinės" dainininkės liaudies 
dainų popietėje sekmadieni, birželio 1 
d. Koncertui parinkta Lietuvių Na
mų Bankstowne viršutinė salė, jauki, 
medžiu išmuštomis sienomis. Išilginė 
siena išdekoruota lietuviškais audi
niais: staltiesėmis, rankšluostinėmis 
su lino rankšluosčiais. Iš kraičio 
skrynios driekiasi tulpėmis austos 
juostos, stovi verpti paruoštas ratelis, 
and stalelio guli kanklės. Šią lietu
viško kampelio atmosferą sukūrė 
dainininkės, talkininkaujamos savo 
vyrų.

Kas tos entuziastingos laudies 
dainų puoselėtojos, kurios palikusios 
visus darbus ir reikalus, skuba kartų 
per savaitę, o prieš dainų popietę dar 
dažniau, į repeticijas?

Tai: Vincė Antanaitienė, Ida Ba- 
rilienė, Marina Cox Gražina Čer
niauskienė, Irena Dudaitienė, Lilė 
Gaidžionienė, Nijolė Jurkšaitienė, 
Milda Karpavičienė, Margarita Kava
liauskienė, Martyna Reizgienė ir Edą 
Siutz.

Dainininkės išeina prieš publiką 
pasipuošusios tautiniais rūbais ir 
gintarais. Jų galvas dengia balti 
nuometai. Dainuoja jos be akom
panimento. Lyriškai nuskamba pirmoji 
daina:

Ant ežerėlio
Rymojau, rymojau.
Baltąsias rankeles 
Mazgojau, mazgojau ...

Pranešėja Jadvyga Viliūnienė šiltai 
kreipiasi i klausytojus: "Ant eže
rėlio rymančios mergelės žodžiais 
atidarėme Jums, malonūs svečiai. 
"Sutartinės" dainų lobynėlį. Tos 
dainos bus ne įmantrių muzikų 
harmonizuotos, bet surinktos atmi
nime iš šiaudinių pastogių, kaimo 
dainininkių, balsingų rinkėjų-atata- 
rėjų sudainuotos. Jos, kaip grubių 
rankų dievdirbiai, išsaugojo mūsų 
tautos raudą - liaudies dainą. Jų 
senovišką paprastumą ir grožį tame 
paprastume mes kaip tik ir stengsimės 
perduoti".

Graudu pasidarė klausant šios 
dainos: ,

Plaukia antelė, 
Plaukia sieroj!, 
Per vidur ežerėlio.

žiburėlis
- Neplauk, antele,
Neplauk, sieroji,
Per vidur ežerėlio:

Užmesiu tinklą
Raudono šilko -
Su žara nepažinsi.

- Tinklą pakelsiu,
Vaikus paleisiu,
O pati paskrydėsiu,

Tinklą maurynėn,
Vaikus meldynėn,
O pati karklynėlio.

Gražiai išpildo dainininkės šios 
dainos nuostabią poeziją.

Toliau dainuoja tai choras, tai 
Marina su giesmininkėmis, tai sesutės 
Vincė ir Martyna, Margarita ir Lilė su 
choru. Liūdnai skamba:

Ar negaili, seserėle, rūtelių, rūte
lių,

Ar negaili savo jaunų dienelių, 
dienelių ..

Dainininkės paįvairina koncertą 
persigrūpuodamos scenoje, pagal dai
nų pobūdį.

Kokie turtingi sutartinių refrenai! 
Tikrai: reiktų išleisti plokštelę ar bent 
įrašyti į juostą šitas sutartines su jų 
pasakiškais refrenais ir duoti jų 
pasiklausyti Lituanistinių Kursų mo
kiniams. Tos dainos jaunimui padėtų 
suvokti lietuvių kalbos garsus ir 
išmokti jais džiaugtis.

Pirmą koncerto dalį užbaigia links
ma daina apie padūkusią Petronėlę:

Petronėlė bernus myli.
Tėvas siunta.
Močia tyli,
Ramta dry-dry lia lia.

Išminėjus Petronėlės pokštus net ir 
tylioji močia nebeapsikenčia:

Tėvai, tėvai paimk šniūrą.
Duok per skūrą, duok per skūra, 
Ramta, dry-dry lia-lia.

Kiek laiko dainuoja "Sutartinė"? 
Prieš keturiussu puse metų aktorius ir 
režisierius, pats dainininkas Paulius 
Rūtenis sukvietė tuziną balsingų 
moterų į pirmą liaudies dainų repeti
ciją. Rūtenis visą gyvenimą domė
josi dainų lobiu, daug jų buvo išmokęs 
iš savo motinos. Taip ir įžiebė tą 
negęstantą žiburėlį, kuris ir jam

"Sutartinė" A. Dudaičio nuotr.

mirus, neužgęso. Šiandien vienuo
lika moterų nepailsdamos renka 
liaudies dains ir jas dainuoja.

Antrą koncerto dalį pradeda Ginta 
Viliūnaitė, tautiniais rūbais pasipuo
šusi, pati kaip ta mergaitė iš dainos ar 
pasakos čia atkeliavusi. Ginta prisi
mena Paulių Rūtenį, kuris įkūrė 
"Sutartinę", bet nedaug jam buvo 
belikę laiko šioje žemelėje. Jis mirė, 
palikdamas "Sutartinę" vieną "linelių 
rauti", vieną su tonais ir pustoniais 
kariauti. Ginta sako: "Tačiau dai
nininkės entuziazmo neprarado net ir 
tada, kai joms buvo primesta, kad jos 
esą tik mažas chorelis, atimąs balsus 
nuo didžiojo choro. į tai atsakymas 
yra labai paprastas: tai lyg lygintum 
dvi gintaro eilutes, vieną šlifuoto 
gintaro, kitą nešlifuoto. Jos abi turi 
savitą reikšmę ir savitą grožį". Ginta 
papasakojo, kaip ji pereitą vasarą 
lankė šešių savaičių lietuves kalbos 
kursus Vilniaus Universitete. Stu
dentai sužinojo, kad ji mėgsta liaudies 
dainą ir šokį, ją tiesiog užpylė 
knygomis ir plokštelėmis apie tauto
saką.

Išeina moterys jau ne nuometuotos, 
o su skarelėmis. Vincė, Irena, Lilė ir 
choras pradeda svajingą "Šią naktį 
per naktį gaideliai giedojo". Po jos 
seka juokinga ir linksma :

Mūs Mariutė bėdoje,
Tur stiklelį rankoje, 
Neišmano kur padėt, 
Reiks kaimynui pažadėt.

Pasirodė, kad ne tik Mariutė, bet ir 
Jonukas ir Katriutė ir Kaziukas 
bėdoje. Gi, klausant dainos "Sau
lutei nusileidus", sukuriama graudi 
nuotaika ir klausytojams graudu, nes 
mergelė verkia žuvusio bernelio. Man 
ypač patiko vestuvinė daina: "Kas 
tau motula", kurioje nuotaika keičiasi 

sulyg kiekviena eilute. Margarita 
klausia:

Kas Tau
Mo-o-tu-la-a linelius pasės?

Choras atsako

Oi aš pati, pati, jei
ne pati -marti,
jau žirgeliai pakinkyti, 
prie vartelių sustatyti, 
veš, veš, mergužėlę veš ...

Paskutinė eilutė nuskamba visai 
liūdnai.

Antroje popietės dalyje sudainuota 
dešimt dainų. Šių dainų beklau
sydama, prisiminiau kaimą Dzūkijoje, 
savo senelio ūkelį prie Verknės 
krantų. Vasaros atostogų metu va
karais ant suolelių po senomis 
išsikerojusiomis liepomis susėsdavo 
šeimyna, mano pusseserės ir trauk
davo dainą po dainos, išsakydamos 
savo lūkesčius ir godas. Tai buvo 
brangios valandos. Pora tokių bran
gių valandų mums suteikė ir "Sutar
tinė". Malonu buvo matyti namažai 
jaunimo, kurie padėjo rengėjoms - 
pardavinėjo bilietus, sveikino įeinan
čius į salę. Jie džiaugėsi koncertu.

Nieko nuostabaus, kad plojimams 
nebuvo galo, o vienam kitam klau
sytojui akys aprasojo. Popietės 
pajamas dainininkės paskyrė Jaunimo 
Kongresui ir Lietuvių namams pa 
remti. Dr. Rita Barkutė jaunimo 
vardu padėkojo "Sutartinei", Kristina 
CoxAudrone Jurkšaitienė apdovanojo 
giesmininkes gėlėmis, o pranešėjas 
saldumynais. Geros sėkmės ir Iš
tvermės "Sutartinei"! Ačiū už tas 
brangias valandas.

Vida KABAU.IENE

BI RŽELI NES

Žiaurieji birželio trėmimai 1941 m. 
Lietuvoje, Sydnėjuje prisiminti bir
želio 8 d. Tą sekmadienį, giedant 
"Dainos" chorui, prel. P. Butkus 
atlaikė iškilmingas pamaldas, kun. P. 
Martūzas pasakė gražų, dienai pritai
kytą, pamokslą.

Pamaldose ramovėnai ir šauliai 
dalyvavo organizuotai, su savo vėlia
vom.

3 vai. popiet birželio įvykių 
minėjimas vyko Lietuvių namuose, 
Bankstowne. Jį suruošė Tautos Fondo 
atstovybė Australijoje. Minėjimą pra
vedė A. Kramilius. dienai skirtą 
invokaciją perskaitė prel. P. Butkus. 
Sekė dr. L. Petrausko paskaita 
birželinių trėmimų tema.

S YD NĖJUJE

Meninėje dalyje L. Šarkauskaitė ir 
R. Červinas paskaitė Putino eilė
raščių ("Vargingos tėvynės vaikai" ir 
"Mortuos voco"), A. Vaičiulaičio 
"Lietuvišką dainelę" padainavo M. 
Sweeney. Poetas J. A. Jūragis paskaitė 
savo ilgesnį kūrinį - "Oraciją apie 
laimės ilgesį".

Programos pabaigai "Dainos" cho
ras, B. Kiveriui diriguojant, padainavo 
"Maldą už tėvynę" ir "Oi toli,toli..." 
ir - diriguojant B. Aleknaitei - 
"Nurimk, sesut..." Minėjimas baigtas 
choro pagiedotu Tautos Himnu.

Birželinių minėjimo proga buvo 
rinktos aukos Tautos Fondui.

B. Ž.

Iš R. Kalantos minėjimo

Š.m. "M.P." Nr.20 rašėme apie itin gerai pravestą Romo Kalantos 
minėjimą, kurį parengė Sydnėjaus jaunimas. Nuotrauko e matome 
momentu iš minėjimo programos.
Justinas Ankus skambina "Memories'1.
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Nutautėjimo raida

PAGRINDINĖ MINTIS
IR (VADAS

Viso ko pradžia gyvenime yra 
ASMUO. Asmenybes pradų šaltinis - 
ŠEIMAI Šeimos teisės yra GAMTOS 
NUOSTATAS. Gamta yra DIEVO 
MOTERIS. Dievas yra VISATOS 
VIEŠPATS. LAIKAS YRA MŪSŲ 
DARBO DIRVA.

* * *
Ne vien išeivijos lietuviams gresia 

pasimetimas. Daugelis tautų savo 
valdose, maišydamos! po visokių 
"izmų" polėkius, lygiai nesuvokia kas 
ir kodėl jos yra. Gi milijonai net 
amžiais pasišvenčia kentėti nuoskau
das ir mirti, tik dėl (rodymo - 
principų, tikslo, rytojaus, dangaus, 
idealo. Dievo - DALYKO! Ne 
žmogaus gerbūvio - dalykų triumfo.

Rusija prarado save užsivilkdma 
komunizmų; Amerika praranda save 
bedievėdama; Italija ir Airija prarado 
save subažnytėdamos; Iranas prarado 
saveparduodamas teises už naftų; 
Prancūzija prarado save pasiduodama • 
pojūčių laimingumui; Žydai praranda 
save vartodami keršto taisykles; 
Anglija prarado save palįsdama po 
įstatyt,ų klodais...

O liek tautų - Ispanija, Pietų 
Amerikoje, Afrikoje ir kitur - , 
praranda save gyvendamos pasenusių 
tradicijų tamsoje?..

Jei savo gimtinėse gyvendamos 
tautos praranda save, kaip mes 
pajėgsime išsilaikyti gyvendami sveti
mose žemėse?

Kol kas, laikydamiesi istorinių 
brolybės ir vienybės siūlų, pajėgiame 
pernešti kaitrų ir kartybių nuoskau
das. Bet, kai tie siūlai sutrūkinės, kaip 
mes, atitrūkę nuo viens kito, pažin-. 
sime, kas yra lietuvis ir kas lietu
viška?..

Kalbėdami nutautimo klausimais, 
dažniau ir dažniau pradedame aiškin
ti: kultūra nežiūri tautybės, reikia 
būti realistais, svarbu vaikų laimė, ' 
Dievas visur mus girdi, visi yra lygūs...

L1etuv1;ų.
A. BINKEVIČIŪTĖ- 

GUClUVIENĖ
(tęsinys)

Pavltii Petrovui 1929 m. iš Lietuvos 
išvykus, Kauno baletas pergyveno lyg 
ir stagnacijos periodą. Pradžioje 
darbą perėmė Vera Coralli, po jos 
Jurgis Kiakšt.as, Aleksandra Fiodo 
rova, dar vėliau Fiodoras Vasiljevas. 
Dviejų metų bėgyje buvo vien 
kartojami ankstyvesni pastatymai. 
Vienintelę premjerą-spektaklį "Polo- 
viečių stovykla” pastatė Vasiljevas 
pagal A. Borodino operos "Kuni
gaikštis Igoris" poloviečių šokių 
muzika.

Anuomet, šalia pirmaujančių so
listų 0. Malėjinaitės, M. Juozapai- 
tytės ir B. Kelbausko, moterų grupėje 
laibai sėkmingai reiškėsi E. Žalinke- 
vičaitė, M. Šarnauskaitė, seserys 
Janina ir Regina Drazdauskaitės, M. 
Kaliskienė, T. Babuškinaitė, V. Ado
mavičiūtė ir kitos. Stipriai pažengusių 
šokėjų vyrų būrelį sudarė A. Butkus, 
B. Cunovas, H. Banys, Ę. Bandzevi- 
čius, H. Jagminas, P. Baravykas, S. 
Velbasis, V. Aukščiūnas, L. Žygas ir 
kiti. Kai kurie jų retkarčiais pavaduo
davo ir premjerus - šokėjus. Padidėjus 
ir patobulėjus šokėjų sąstatui buvo 
galima praturtinti ir operų spektaklių 
šokius.
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Tuose posakiuose, rodos, slypi tikras 
žmoniškumas, tvarka ir šviesumas. 
Bet kodėl tie principai tokie nevai
singi išeivijos lietuviui? Kodėl jų 
pasėkoje atsiranda tuštuma, kurioje 
aidi gražūs žodžiai, skardžiai atsi- 
mušdami vienas į kitą?..

Jei iš tikrųjų, turime šviesų 
žmoniškumą, jei tikrai turime žmoniš
ką tvarką, iš kur ateina irimas, 
nykimas, motyvacijų skurdas ir tuštė
jimas? Kai tokios negerovės yra 
šiandienos pjūties vaisiai, ar neturė
tume nuogąstauti, kodėl pjauname ne 
tai, ką galvojome sėję?.. Kažkada 
DALYKĄ pastatę aukščiau ASMENS, 
mes jau spėjome gerokai apakti ir 
nesuvokiame, kaip netoli jau yra tas 
kiauradugnis liūnas... sužemėjimas ir 
nutautėjimas.

Kad būtų aiškiau, imsiu pavyzdžiu 
Adelaidės šv Kazimiero šventovės 25- 
sias sukaktuves. - Apeigos, iškilmių 
nuotaika bažnyčioje ir vaišėse bei 
istorinių tikrovių duomenys - visa tai 
puiku ir be priekaišto. Tačiau liečiu 
štai ką: NESĄMONINGĄ NUSIGRĘ
ŽIMĄ NUO ASMENS IR JO GYVAS
TINGUMO PRADU IR SUSIKAU
PIMĄ TIES DALYKU.

Kaip galime adresuoti sveikinimus 
ŠVENTOVEI? Kodėl išskirtinai reikš
ti gyrių šventės pareigūnams, para
pijos tarybai, iškilmių komitetui,1 
šventės ruošos komitetui ir pan., o tik 
prabėgomis užkliūti už pagrindinių 
šventovės išlaikytojų - sekmadienines 
ir metines pareigas einančių ASME-' 
NU! Šventovė, būdama mūrine ir 
aptverta stora plytų tvora, stovės 
tiktai porą šimtų metų, bet lietuvio 
asmeniškas patvarumas gali būti tik 
sulig nuotaikos...

Visuomeninėje veikloje ypač pasi
gendama rūpestingumo b-nės pa- 
prastuoliu - kuris yra tik skaičiumi 
susirinkimuose, šventėse, pasirody
muose ir pan.

(pabaiga sekančiame numeryje)

Elena BULIENĖ

l&eil etas
1931 m. teatro direkcija baletui 

vadovauti pakvietė rusų iškiliųjų 
baletininkų trejukę: V. Nemčinovą, 
N. Zverevąir A. Obuchovą. Jų įtakoje 
kolektyvas bematant sušvito naujomis 
spalvomis. Dirbdami Kauno teatre iki 
1935 m. pabaigos, jie vedė baletą 
tolimesnės pažangos keliu, visi trys 
šoko scenoje ir tuo ryškiai pakeldavo 
spektaklių meninį lygį. Dabar viena 
po kitos sekė pasaulinių baletų 
premjeros: A. Adamo "Žizel", A. 
Glazunovo "Raimonda". P. "Čaikovs
kio "Miegančioji gražuolė", L. Min- 
kaus "Don Kichotas", N. Rimskio- 
Korsakovo "Šecherezada" ir kitos.

Naujieji scenos svečiai, Obucįiovas 
ir Zverevas, paėmę pagrindines roles, 
lyg ir nustūmė į antrą planą mūsų 
pirmaujantį talentingą šokėją. B. 
Kelbauską. Pasijutęs pažeminąs, jis 
sudarė sutartį su garsiaja Monte Carlo 
baleto trupe ir laikinai iš Lietuvos 
pasitraukė. Su ta trupe gastroliavo po 
visą Europą ir kitus kraštus. Apie jį 
vėliau tarsime išsamesnį žodį. Kelių 
dešimtmečių bėgyje jis buvo viena 
ryškiausių figūrų mūsų baleto istori
joje ir kaipo šokėjas ir kaip pirmasis 
lietuvis-choreografas.

1933 m. gegužės 19 d. sceną išvydo 
trys vienaveiksmiai lietuviški baletai: 
V. Bacevičiaus "Šokių sūkury”, J.

Broliai Pullinenai

Gera pasidžiaugti, kada išgirsti, 
kad mūsų jaunosios kartos nariai 
pasiekia atžymėtinų rezultatų mokslo 
srity. Tuo jie ne tik užtikrina geresnę 
ateiti sau, bet tai yra teigiamas įnašas 
ir į mūsų bendruomenę - kuo daugiau 
joje išsilavinusių žmonių, tuo ji 
brandesnė, kultūringesnė, įtakinges
nė.

Šiandien pristatome du jaunus 
lietuvius- brolius, nesenai baigusius 
aukštąjį mokslą

RAIMUNDAS PULLINEN, B.SC.,- 
gegužės 2d.„Macquarie universitete 
Raimundui įteiktas "Bachelor of 
Science" diplomas.

Gimęs 1962m. gegužės 2d. Lankė 
šv. Ignoto gimnazijū Riverview. Baigė 
Lietuvių parapijos savaitgalio mokyk
lą. Skautas nuo pat vilkiuko amžiaus, 
vyr. skiltininkas, dabar Sk. Vyčių 
Geležinio Vilko narys. Dalyvavo 
daugelyje "Aušros" tunto ir rajoninių 
stovyklų, įskaitant Tautinę stovyklą 
1978m. Australijoje ir J A V, šoko 
tautinius šokius "Sūkurio" grupėje.

Geras sportininkas -gimnazijoje 
buvo irkluotojas ir atstovavo šv. 
Ignoto gimnaziją G.P.S. regatose. 
Mėgsta futbolą (Union).Dalyvavo mo
kyklų ir egzilų skautų varžybose.

Baigęs gimnaziją dirbo B.P. bendro
vėje, drauge lankė universitetą. 
Vėliau perėjo i kompiuterių firmą 
I.B.M., kur ir dabar dirba , kaip 
verslinis tyrinėtojas (business ana
lyst).

1985 m. vedė mokslo draugę Louise 
Matthew gyvena savo namuose Pe
nnant Hills priemiestyje.

A. Tumalevičiūtė - Giedrė
G. Sabaliauskaitė - Audronė
V. Grivickas - Kunotas

Gruodžio "Jūratė ir Kastytis" ir B. 
Dvarionio "Piršlybos". Visiems trims 
baletams choreografiją, nuspalvinant 
lietuviškumo bruožais, sukūrė balet
meisteris N. Zverevas.

-„ Tuo metu mūsų baletas buvo jau 
tiek pajėgus, kad garsas apie jį 
pasklido ir už krašto ribų ir 1935 m. 
baletas vyko į pirmąsias gastroles. 
Kolektyvas buvo pakviestas trim sa
vaitėm į Monte Carlo ir keturiom- 
savaitėm į Londono Alhambros teatrą, 
kurio salė talpina 5000 žiūrovų. Tose 
istorinėse gastrolėse atlikti 32 spek 
takliai, lydymi didelės sėkmės. Teat
ras parsivežė namo gražius kritikos 
įvertinimus, buvo apdovanotas kita
taučių žiūrovų entuziastiškais aplo 
dismentais.

TOMAS PULLINEN, B.BUS.
(L.STUD.) -
balandžio 19d. baigė Hawhesbury 
Žemės ūkio koledžą Richmonde, ir 
gavo "Bachelor of Business (Land 
Studies)" diplomą.

Tomas gimė 1964m. liepos 7d. 
Lankė šv. Ignoto gimnazijų River
view. Baigė Sydnėjaus Lietuvių para- 
įpijos savaitgalio mokyklą .

Ir Tomas, nuo pat mažumės, susirišo 
su lietuviškuoju gyvenimu. Skautas 
nuo 8 m. amžiaus; ėjo įvairias pareigas 
"Aušros tunte, nuolatinis tunto - 
rajoninių stovyklų dalyvis -pareigū
nas. Šiuo metu yra DLK Gedimino 
skautų draugovės draugininkas ir 
Vyčių Geležinio Vilko būrelio sekre
torius. Yra vyr. skiltininkas, apdova
notas LSS Pažangumo ir Vėliavos 
žymenimis.

Dalyvauja ir kituose lietuviškuose 
sambūriuose: ilgametis "Sūkurio" šo 
kėjas. Jaunimo Sąjungos narys.

Geras sportininkas - mėgsta krep 
šinį, žaidė savo gimnazijos pirmojoje 
komandoje, o taip pat ir Hawkesbury 
koledže. Neblogas plaukikas - daly
vavo įvairiose mokyklų ir egzilų 
skautų plaukimo varžybose. 1983m. 
buvo vienas Australijos lietuvių 
atstovų sporto šventėje Čikagoje.

Mokslo baigimo proga, abiems 
broliams linkime kuo geriausios 
sėkmės pasirinktose profesijose ir 
lietuviškame gyvvenime.

B.ŽALYS

Po keturių darbo metų svečių 
baletmeisterių trejukė Lietuvą ap
leido. Tuo tarpu į Kauno teatrą grįžo 
B. Kelbauskas, pasitobulinęs šokio 
mene. Jis bematant vėl užėmė scenoje 
premjero poziciją ir pradėjo reikštis 
kaip choreografas. Reikia pasakyti, 
kad B. Kelbauskas patraukimą į šokį 
juto nuo mažens. Dar vaiku būdamas 
Rusijoje, Charkove, pradėjo mokytis 
to meno. Lavinosi taip pat ir O. 
Dubeneckienės ir J. Kiakšto studijose, 
tobulinosi Londone ir Paryžiuje.

Kauno scenoje jo neatskiriama 
partnere buvo talentinga balerina M. 
Juozapaitytė. 1936 m. įvyko B. 
Kelbausko, kaipo baletmeisterio de
biutas.

(bus daugiau)
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Puikus " VARRO" b alius

Gegužės 24 d. Lietuvių Klube 
Melbourne įvyko sporto klubo "Var
pas" metinis balius. Melbourno šalto 
oro nenusigando nei senimas, nei 
jaunimas. Prigužėjo pilna Lietuvių 
klubo salė ir džiaugėsi visi vėl susitikę 
senus draugus, susipažinę su naujais. 
0 salė buvo puikiai išpuošta, ponios ir 
merginos balinėmis sukniomis, vyrai ir 
net padavėjai - vakarine apranga, 
suteikė šiam sportininkų parengimui 
iškilmingą nuotaiką. Dabartiniu lai
ku retai kada galima taip pritaikyti 
muziką, kad patiktų ir jaunimui ir 
senimui, tačiau šį kartą dėl kapelos 
nebuvo jokių nusiskundimų. Šoko 
polkas, disco, fokstrotus ir rock and 
roll tiek jauni, tiek ir vyresnieji, vieni 
išliedami savo energiją, kiti gi 
prisimindami ankstyvesniąsias dienas, 
kai" Varpo" spalvas aikštėje beginant 
prakaitėlio ne vienas lašas išbėgdavo. 
Europiečiai muzikantai nesigailėjo 
laiko ir su dainininkais linksmino 
dalyvius iki poryčio.

Melbourne labai gerai yra žinomi 
Valės Balnionienės kulinariniai gabu
mai (kas sakė, kad geros sportininkės 
negali būti ir geros virėjos?) Šio 
baliaus metu Valė ir vėl puikiai 
pasireiškė, jos paruošta vakarienė 
susilaukė svečių gražaus ir skanaus 
pripažinimo. Negali pamiršti ir jai 
padėjusių darbščiųjų bitelių, kurios 
jau nuo vidurdienio ruošė vakarienę, 
tai Daina Balnionytė, Genė Baltutytė, 
Sofija Mucenikienė, Elena Kasperiū- 
nienė, Greta Krepcik, Dana Ragaus-

Sportas Lietuvoje

- - - Belgijoje vykusiose sezono 
pradinėse baidarių varžybose stu
dentas Artūras Vieta vienviete bai
dare 1000 metrų atstumą (veikė 
pirmasis ir šioje klasėje tapo čem
pionu.

O.MAKSVYT1ENĖ

AT OST O 1
(tęsinys)

Palūšę golfą, sumetam lazdas ir 
važiuojam toliau. Bogenvilijos, aišku, 
lieka po medžiais. Sukam atgal, negi 
paliksi.

Nuo Ballinos pasukam į vakarus. 
Alstonville tropikinių vaisių miestas. 
Didžiulės platacijos avocadų, bananų, 
mango, papaja, macadamia riešutų. 
Miestelis - tropikų vaisių tyrinėjimo 
centras (Tropical fruit research 
station).

Pernakvoję Casino, Bruxner plentu 
pasukam į Tenterfield, (važiuojam į 
Great Divide kalnus. Migla, kaip 
australai sako, tikra "pea soup", 
kelias vingiuotas, siauras, beveik 
nieko nesimato, jautiesi lyg pakibęs 
debesy. Prieš Tenterfield migla pra
deda sklaidytis, išlenda saulė ir 
atsiveria rudens paveikslas. Pakelė 
nusodinta medžiais, pasipuošusiais 
rudens spalvomis. Griebus foto apa
ratą, bandau užfiksuoti nepaprastą 
grožį filmoje.

Tenterfield įžymus didžiąja granito 
uola, Bald rock. Čia randamas auksas, 

kienė, p. Jurgelaitienė ir Algis 
Balnionis. Pyragai ir kiti skanumynai 
buvo paaukoti "Varpo" rėmėjų Zitos 
Sadauskienės, Marytės V aitkienės, 
Bronės Oželienės, Elenos Kasperiū- 
nienės, Aldonos Urbonavičienės, 
Danguolės Baltutienės, Danos Ragau
skienės ir Sofijos Mucenikienės. 
Joms visoms didelis sportiškas ačiū.

Loterijos prizų šiais metais buvo 
taip pat nemažai. Juos aukojo Irena 
Stumbrienė, p.p.Oželiai, Vaitkai, Ra
gauskienė, A. Urbonavičienė, M. 
Antanaitienė, B. Adomavičienė ir 
A.Rudys, negalėdamas baliui daly
vauti, atsiuntė 20 dol. Visiems di 
džiūlė sportininkų padėka.

Baliaus metu gautas nuoširdus 
"Varpo" pirmininkės Birutės Adoma
vičienės sveikinimas.Ji viešėdama 
Čikagoje, nepamiršo savųjų varpiečių 
ir, bent dvasiniai, buvo kartu su jais.

Pasidžiaugus gražia sportininkų 
nuotaika, tenka tik džiaugtis, kad 
sportinis gyvenimas Melbourne vėl 
atsigauna, jauniai gražiai organi
zuojasi, veteranai pamažu sugrįžta į 
savąjį klubą ir nori jam padėti, kad 
"Varpas", būsimoje Sporto Šventėje 
Sydnėjuje pasirodytų pilnoje savo 
galybėje. Baliaus metu, teko nu
girsti, kad "Varpo” moterys organi
zuoja tinklinio komandą, kuri pasi
rodys Sydnėjuje. Tad, sėkmės joms.

V.K.K.

- — Gegužės 15 d. Vilniuje prasidėjo 
pasaulio merginų iki 20 metų šach
matų pirmenybės. Praėjusiais metais 
šių varžybų titulą buvo išsikovojusi 
Jugoslavijoje tblisietė A. Arachamija. 
Ji žais ir Vilniuje. Lietuvą atstovauja 
K. Baginskaitė, kuriai padeda šach
matų meisteriai G. Rastenis ir D. 
Lapienis. Pirmenybės tęsis dvi sa
vaites.

OS SU LAZDO
topazai, kvarcas. Lyg tyčia priva
žiuojam golfo aikštę: klubas ant 
kalnelio, aikštė apsupta pageltusių 
topolių, tarp jų raudoni Chinese Elms 
pasimaišydami su žaliomis pušai- 
tėimis, toliau eglaitės nudriekę mėly
nas šakas, upelyje antys. Kaip nežaisi 
tokiame grožyje. Na, ir pasivaikščio
jom - sužaidi vieną duobutę, pereini 
per kelią prie kitos. Tvenkiniai, 
kalvos, Juozas apsuptas ančių, graibo 
sviedinuką tvenkinyje. Pažaidę užei
nam į klubą pavalgyti. Pilna žmonių, 
pasirodo kažkoks watersiders pikni
kas. Viena moteris užklausia, kur aš 
pirkau savo "outfit". Sustojus galvoju, 
apie ką ji kalba, tur būt juokauja - aš 
su purvinais sportiniais batais, vyro 
kojines užsitraukus, virš kelnių, kad 
nesusipurvintų apačia, ant galvos 
balta geresnių dienų mačiusi golfo 
kepurė. Pasirodo, niekad nemačiusi 
mano prieš šešis metus pirkto gyvatės 
margumo "jumpsuit". Norėjau iškart 
jai parduoti, bet kiti rūbai liko 
mašinoj, nuoga po klubą juk nevaikš
čiosiu.

Saulei leidžiantis pasiekiam Glenn

Sporto 
nauji orios

----- FIBA (tarpt. Krepšinio Mėgėjų 
Federacija) pakeitė krepšinio žaidimo 
taisykles, kurios padėjo sumažinti tų 
didelį skkirtumą tarp aukštaūgių ir 
mažo ūgio krepšininkų, padidinant 
Žaidimo spartą. Greitu laiku bus 
pakeista ir varžybų sistema, pra
dedant nuo olimpinių varžybų iki 
klubinių čempionatų. Tam sudaryta 
speciali komisija. Jau Los Angeles 
olimpinis turnyras vyko pagal naują 
sistemą. Iš pradžių 12 komandų 
dviejuose pogrupiuose žaidė ratų 
sistema, po to 8-nios po 4-rias iš 
kiekvieno pogrupio tęsė kovas iki 
finalo vieno minuso sistema. Tokia 
sistema bus ir pasaulio vyrų pirmeny
bėse Ispanijoje, kur žais 24 komandos.
- - - Pasibaigusiose Europos stalo 
teniso pirmenybėse Švedijos vyrai, 
nugalėję buvusius čempionus Pran
cūziją 5:0 ir Vengrijos moterys, 
nugalėję Sov. S-gą 3:2, laimėjo 
Europos čempionių titulus.
---- Kinijos Olimpinis K-tas pranešė, 
kad Kinija dalyvaus būsimoje 1988 
metų olimpiadoje Seoule, Pietų Ko
rėjos sostinėje. Paskutinėje Los Ange
les olimpiadoje kiniečiai laimėjo 32 
medalius, iš jų 15 - aukso. Tarp
tautinio olimpinio k-to pirmininkas 
J.A. Samaranch tikisi, kad visos 191 
valstybės, priklausančios šiam komi
tetui, olimpiadoje dalyvaus.
- - - Balandžio 1-sios juokas 
Paryžiaus spaudoje, labai sujaudino 
prancūzus. Ten buvo pareikšta, kad 
garsusis Eifelio bokštas bus išmon
tuotas ir jo vietoje bus pastatytas 
35,000 vietų sporto stadionas, norint 
gauti 1992-jų metų olimpiadą Pary
žiuje.
-----Prancūzijos geriausio sportininko 
titulas šiais metais teko pasaulio 
šuolio su kartimi čempionui rusui S. 
Bubkai, kuris neseniai viešėjo Austra
lijoje, o geriausios sportininkės - 
pasaulio 400 m. plaukimo rekor
dininkei Rytų Vokietijos plaukikei M. 
Koch.
- - - Europos šalių čempionių 
krepšinio taurė teko italių "Prlmigio" 
krepšininkėms, baigmėje nugalėju
sioms Diusseldorfo "Agon-08" mer
ginas 71:57. Pusfinaliuose italės du 
kartus nugalėjo Sov. S-gos čempiones 
Maskvos CSKA.

vii S (golfo)

Innes, miestas prieš 150 metų buvo 
žinomas kaip Beardies Plains, o upė 
Beardy Waters”. Pagal bushmenus 
gidus ilgom, juodom barzdom, kurie 
tiesiog atidarė duris į turtingą žemę. 
Ir dabar dar vietovė vadinama Land 
of Beardies. Glen Innes kasmet 
pritraukia daugybę žmonių į Beardies 
Bush Festival. Spalio mėnesį čia 
vyksta Grafton - Inverell dviračių 
lenktynės. Žymus folkloro muziejus 
Beardies History House. Aplankėm 
Rhonda's galeriją. Pagarsėjusios tos 
apylinkės menininkės Rhondos March 
darbai primena mūsų Eva Kubbos 
manierą. Išsirenkam dar ne visai 
išdžiūvusį paveikslą, suvyniojam ir 
įstatom tarp bogenvilijų ir golfo 
lazdų.

Priešpiet sustojam Inverell Gwydir 
plente pasaulio safyrų sostinėje. Pats 
miestas stovi ant Macintyre upės 
kranto. Apylinkėse atrandama 80 
proc. pasaulio safyrų. Turistams 
padaryta Fossikers way ant žemėla
pyje atrodo kaip nupjautas safyras 
(saphire). Didelė medaus pramonė.

(bus daugiau)

Prieš 22 metus
- — 1963-jų metų Sporto Šventė 
įvyko Melbourne. Šventės laimėtojais 
tapo Adelaidės "Vytis", surinkęs 68 
taškus. Antrą vietą užėmė Melbourno 
"Varpas" - 43 tšk., trečioje liko 
Sydnėjaus "Kovas" - 42 tšk. Šios 
šventės metu pirmą kartą dovanoms 
parinktos gražios lietuviškos knygos. 
Naujuoju ALFAS pirmininku išrinktas 
J. Jonavičius iš Adelaidės. ALFAS 
kasoje buvo 41 svaras.
- - - Dėl nuomonių skirtumo, 
Sydnėjuje įsteigtas antras sporto 
klubas Bankstowno "Neris".
- — Bankstowno Lietuvių Namuose 
pagerbti "Kovo" sportininkai, daly
vaujant Krašto V-bos pirm. 1. 
Jonaičiui, Apylinkių pirmininkams 
Narušiui, Lelešiui ir Skirkai, kun. P. 
Butkui, "Mūsų pastogės" redaktoriui 
V. Kazokui, VI. Daudarui ir "Kovo“ 
pirm. S. Stirbinskui. Sportininkų 
pagerbimą pravedė A. Laukaitis. 
Dovanas gavo: R. Šatkauskas, G. 
Grudzinskas, N. Kaciušytė, L. Motie
jūnaitė ir moterų treneris V. Binkis.
- - - Adelaidės šachmatų sekcija, 
vadovaujama P. Lukošiūno, turi 36 
žaidėjus. A. Arlauskas žaidė finale dėl 
korespondencinio pasaulio meisterio 
titulo ir, išsikovojęs 4-ris su puse prieš 
pusę taško, tapo pasaulio koresp. 
šachmatų meisteris. "Vyčio" klubas 
apdovanojo jį aukso medaliu.
----- Melbourno "Varpo” krepšininkės 
labai gerai žaidė "A" klasės krepšinio 
varžybose, pateko (finalus. Komandą 
sudarė: D. Statkutė, R, Milvydaitė, R. 
Klukaitė, L. Almanauskaitė, J. 
Bladzevičiūtė, A. Silvaitė ir R. 
Žiogaitė.
- - - Po Amerikos lietuvių krepši
ninkų viešnagės Australijoje, spau
doje vyko gana karšti pasisakymai 
tarp adelaidiškių R. Sidabro, S. 
Urnevičiaus, kurie puolė ALFAS 
valdybą ir Adelaidės svečių priėmimo 
rengėjus. ALFAS pirm. J. Jonavičius ir 
sekretorius V. Baltutis į puolimus 
taikliai atsakė.
- - - Sydnėjuje "Kovo" metinio 
baliaus metu išrinkta baliaus kara
lienė - A. Meiliūnaitė ir princesė - S. 
Motiejūnaitė.

Tuo pačiu metu Adelaidės vytiečių 
baliuje išrinkta "Vyčio" gražuolė, 
kuria tapo I. Repševičienė, 2-tra N. 
Lėlytė ir 3-čia B. Ignatavičienė.

Ar nereikėtų 
ir mums'?

Birželio 21-28 d.d. Georgian Bay 
vasarvietėje, netoli Toronto, Kanado
je, Šiaurės Amerikos Fizinio Auklėji
mo ir Sporto S-ga ruošia sporto 
vadovų kursus. Ši sąjunga apmokės 
kursantų gyvenimo išlaidas ir nori 
privilioti kuo daugiau sportininkų, kad 

■juos galėtų paruošti klubų vadovavi
mui ir darbui su jaunimu. ŠALFASS 
turi savo žinioje 25 sporto klubus, 
jiems priklauso virš 1000 sportininkų. 
Tačiau sportinė veikla, neturint 
tinkamų vadovų, pamažu mažėja.

Perskaičius šią žinią, kyla mintis, ar 
ir mums Australijoje nereikėtų ką 
nors panašaus organizuoti? Daugelis 
mūsų klubų gali surasti nemažai spor
tuojančio jaunimo, tačiau trūksta 
pasišventusių ir prityrusių vadovų bei 
trenerių. Turime ne vieną kvalin- 
kuotą. jeigu ne iš senesnių laikų, tai 
jau dabartinį sporto ir fizinio auklė
jimo mokytoją bei paskirų sporto šakų 
kvalifikuotą trenerį, (junkime ir pa
traukime juos darbui. Kursai, kaip 
kad Kanadoje, labai praverstų ir 
mums, gal atstovų suvažiavimas 
gelėtų apie tai ir pagalvoti?

A.L-tis
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Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia

Joniniu vakar ą

kuris Įvyks 1986 m. birželio mėn. 21 dieną (šeštadienį), Lietuvių 
Namuose, North Melbourne.

Pradžia: 7 vai. vak.
Bilietų kaina: 12 dolerių asmeniui, 10, dolerių pensininkams ir 
besimokančiam jaunimui.
Nuotaikinga muzika. Skanūs užkandžiai. Karšta vakarienė. Gera 
loterija.
Bilietai užsakomi pas p. V. Morkūnienę - Tel. 523 5957
Kviečiame iš arti ir iš toli visus praleisti malonų žiemos vakarą ir 
atšvęsti savo ar draugų Jonines.

Soc. Globos Moterų D -ja Melbourne

MELBOURNO RAMOVĖNAMS

Pranešame narių-ramovėnų žiniai, 
kad LKVS-gos Ramovė, Melbourno 
Skyriaus Valdyba, š.m. birželio mėn. 
22 d.(sekmadieni) 2.30 v. p.p. Mel
bourno Liet. Namų Bendruomenės 
salėje, šaukia visuotiną-metinį narių 
susirinkimą šia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. Pre
zidiumo kvietimas-rinkimai, 3. Man
datų komisijos rinkimai, 4. Pereito 
susirinkimo protokolo skaitymas ir jo 
priėmimas. 5. Valdybos pranešimai: a) 
pirmininko, b) iždininko, o) revizijos 
k-jos. 6. Diskusijos dėl pranešimų ir jų

tvirtinimas. 7. Naujos Skyriaus Val
dybos ir Revizijos komisijos rinkimai.
8. Einamieji reikalai, klausimai ir 
sumanymai. 9. Susirinkimo uždarymas.

Narių dalyvavimas būtinas. Nuro
dytu laiku nesusirinkus reikiamam 
narių skaičiui, po pusės valandos 
šaukiamas susirinkimas bus skaitomas 
teisėtu, nežiūrint dalyvaujančių narių 
skaičiaus.

LKVS-gos Ramovė
Melb. Sk. Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-111 EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tiri. 708 1414)

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai.

SMORGASBOR D

Skanus šviežias karštas patiekalas.
Didelis pasirinkimas šaltų užkandžių.
Kaina $4

BIRŽELIO 29 d. SEKMADIENI

TURGUS

Puikūs laimikiai!
Nepraleiskite progos juos išlošti!

Klubo nariams primename, kad jau laikas apsimokėti nario mokestį už 
1986-87 metus.
Nario mokestis $20-00
Associate $10-00

KLUBO VALDYBA

G e ei ongas

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Sibiro kankiniai - sovietinio komu
nizmo aukos bus prisimintos Geelonge 
22 birželio, 9.30 ryto, sekmadieni.

Mišias laikys kun. dr. P. Dauknys. 
Organizacijos dalyvauja uniformuotai 
su savo vėliavomis.

Po pamaldų vyksime į Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės Namus, 128 
Luoro St., North Geelong, kur vyks 
oficialus minėjimas.

Po minėjimo seka šilti pietūs, 
kuriuos ruoš bendruomenės moterys.

Kviečiame Geelongo ir apylinkių 
lietuvius skaitlingai dalyvauti.

Geelongo LB Valdyba

Dėmesio WOLLONGONBAS

Š.m. birželio mėn. 29 d. 1 vai. p.p. 
šaukiamas Wollongongo A.L.B. visuo7 
tinas susirinkimas aptarti apylinkės 
reikalus ir išrinkti valdybą. Susi
rinkimas įvyks p. V. Mataičių sody
boje, 201 Rotheri Rd., Bellambi. Po 
susirinkimo iešminė. Bus rodomos 
lietuviškos filmos.

A.L.B. Valdyba 
Wollongong

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS-

Povilo Išsiilgimas ir- Troškimas

(tęsinys)

Delei neteisingo išvertimo Povilo žodžių, Pilipiečiams 1;23, kai 
kurie įsitikino, kas Apaštalas tikėjosi būti su Jėzumi danguje tuojau po 
mirties. Mes cituojame šį tekstą kaip jis paprastai yra išverstas: “ Aš 
esu spaudžiamas iš abiejų pusių; trokštu iškelianti ir būti su Kristumi, 
tai yra daug geriau." Žodis "iškeliauti" šiame tekste yra išverstas iš 
graikų žodžio analusai, ir turėjo būti išverstas "sugrįžti", ir yra taip 
išverstas Prof. Wilsono Emphatic Diaglott.

Pirmesnėse eilutėse Apaštalas aiškina, kad jis tikrai nežinojo kaip 
greit jis bus nužudytas, arba romiškosios valdžios atstovų paleistas, ir 
galės dar kokį laiką tarnauti. Jis nebežinojo kurį iš tų dviejų dalykų 
pasirinkti: "Aš esu spaudžiamas iš abiejų pusių." Bet buvo dar trečias 
dalykas, kurio jis labiausiai geidė, ir tai buvo analusai, jis pasirinko ir 
norėjo būti su Kristumi.

Povilas žinojo, kad jis negalėjo būti su Kristumi iki kol Viešpats 
nebuvo "sugrįžęs", todėl jis pareiškė savo išsiilgimą sulaukti šitą 
garbingą kiekvieno tikro krikščionio vilties išsipildymą. Prof. Wilson, 
savo Emphatic Diaglott išnašoje paduoda šitokį komentorių:

(bus daugiau)

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bačūiskas, 16 
Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

Sydnėjaus Parapijos savaitgalio mokyklos Tėvų Komitetas kviečia 
visus į

Mokyklos Me tinį B tali u

(vyksiantį š.m. BIRŽELIO 28 D. 7.30 vai. vakaro, Lietuvių Klube 
Bankstowne.
Programoje paslaptinga opera

” Mūsų Buities Dienos"

gros geras orkestras, bus turtinga loterija.
Bilietų kaina $5 asmeniui, studentui ar pensininkui - $3.

Tėvų komitetas

įDOMI PASKAITA
SydnėJaus skautų židinys maloniai 

kviečia visus atvykti ir išklausyti 
Algirdo Dudaičio paskaitos:

ATOMINė ENERGIJA, RADIO
AKTYVUMAS, CERNOBYLO NE
LAIMĖ IR PASEKMĖS LIETUVOJE.

Paskaitininkas yra tos srities spe
cialistas. Tarnauja vienintelio Aus
tralijoje atominio reaktoriaus radio
aktyvumo sekimo skyriuje. Atominis 
radioaktyvumas pasidarė labai gvilde
nama tema po Cernobylo nelaimės.

Paskaita įvyks sekmadienį, birželio 
22 d. 2.30 vai. Lietuvių klubo 
viršutinėje salėje.

Židinio vadi ja

ATITAISYMAS

Praeitame "M.P." numeryje V. 
Delkaus str. "Lietuva išvengė ato
minio siaubo" įsivėlė dvi korektūros 
klaidos. Kairėje pusėje penktos pa
straipos pirmą eilutą reikia skaityti: 
"Pavojingiausias šiame debesyje buvo 
jodas 131." Toliau kaip tekste. 
Aštuntos pastraipos pirma eilutė 
turėjo būti: "Normalus atmosferos 
radiacijos lygis yra 0.1 uSv/h..." toliau 
kaip parašyta. Gerb. autorių ir 
skaitytojus atsiprašome. ,

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Jau ateina kita svarbi data, tai 
metinė Pavergtųjų Tautų demonstra
cija, kuri įvyks Motorkados formoje. 
Buvo pasiūlyta ir priimta, kad 
kiekviena pavergta tauta pasigamins 
simbolinį karstą, kuris būtų vežamas 
ant priekabos paskui automobilį, arba 
ant sunkvežimio. Ant pritaisytų lentų 
šonuose priekabos reikia surašyti 
skaičius genocido aukų ir kitas 
dėmesio vertas žinias.

Ši demonstracija įvyks šešt. liepos 
19 d. Platesnė informacija bus 
paskelbta vėliau.

A. KRAMILIUS 
Lietuvių atstovas 

Pavergtų Tautų 
Komitete

PADĖKA

Nuoširdžiausias ačiū visiems mano 
mieliems draugams, kaimynams ir 
pažįstamiems, kurie mane lankė 
ligoninėje ir namuose.

Ačiū visiems už gėles ir dovanas ir 
geriausius linkėjimus.
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