
PER SAVAITĘ

Australijos doleris praėjusį trečia
dienį buvo lygus US 63.5 centų.

Anglijos ir Australijos karalienės 
Elžbietos II vidurinysis sūnus 26 metų 
Andrew liepos 23 d. vedė Saru 
Ferguson. Šios karališkos vedybos 
"užstojo" visas kitas savaitės naujie
nas.

Anglijoje, Edinburge prasidedan
čiose Commonwealth sporto žaidynėse 
dalyvauja 30 šalių iš 58. 28 šalių 
vyriausybės uždraudė savo sportinin
kams dalyvauti, protestuodamos prieš 
tai, kad Anglijos ministerė pirmininkė 
Margaret Thatcher nesutinka su 
ekonominėmis sankcijomis prieš Pietų 
Afriką.

Pietų Afrikoje prezidentas Botha 
susitiko su vysk. Tutu. Jų susitikimas 
buvo labai draugiškas, vysk. Tutu net 
pareiškė, kad iš tokių pasikalbėjimų 
galima daug tikėtis.

Prezidentas Reaganas savo kalboje 
Senate, nepaisydamas spaudimo netgi 
iš savo - respublikonų - partijos, 
kietai laikėsi prieš griežtas ekono
mines sankcijas Pietų Afrikai. Jo 
bandymas Pietų Afrikai paskirti 
juodaodį ambasadorių Robert Brown 
buvo nesėkmingas, nes kandidatas į 
pirmojo juodaodžio JAV pasiuntinio 
vietą atsiėmė savo kandidatūrą. 
Dabar ieškomas tinkamas kandidatas. 
(Spalva neturi reikšmės, kaip pareiškė 
Baltųjų rūmų atstovas.)

Izraelio ministeris pirmininkas Si
mon Peres Maroke susitiko su Maroko 
karaliumi Hasanu aptarti taikos ir 
tarpusavio sugyvenimo reikalus. Sirija 
ta proga nutraukė diplomatinius 
santykius su Maroku. Peres žada 
susitikti ir su kitais Arabų šalių 
vadais ir valdovais.

Pietų Afrikoje vis dar laikomasi 
griežtos ypatingos padėties. Buvęs 
Australijos ministeris pirmininkas 
Malcolm Fraser, kuris vadovavo 
įžymių asmenų komitetui, tiriančiam 
padėtį Pietų Afrikos respublikoje, 
pareiškė, kad ten bet kuriuo metu (gal 
net už dviejų savaičių) gali prasidėti 
pilietinis karas.

Kalifornijoje (JAV) įvyko penktas 
iš eilės nedidelis žemės drebėjimas. 

JEI radiacijos pavojus Lietuvai tuo tarpu ir negre
sia katastrofiškai, tai iškilo kitas pavojus, būtent ko
lonizacijos. Laisvąjį pasaulį pasiekė žinios apie Lie
tuvon naujai atkeliamus gyventojus iš branduolinio spro

gimo paliestų Sov. Sąjungos sričių. Vilniun jau atgaben
ti pirmieji būriai, apgyvendinti mieste ar priemiesčiuo
se, aprūpinti darbu ir butais. Anksčiau numatyti butai 
Lietuvos gyventojams atiduoti naujiem atvykėliam. Daug 
kas tų butų jau seniai laukė, buvo įmokėję net rankpini
gius, be dabar atsidūrė atstumtųjų būklėje. Sakoma, kad 
Lietuvoje numatyta apgyvendinti nuo 15.000 iki 30.000 
naujų sovietinių piliečių. Jiems duodama darbo ir butų 
pirmenybė. Visa tai daroma labai gražia labdaros dings
timi, renkamos net aukos nukentėjusiems. Lietuvos žmo
nės tokiais atvejais yra labai jautrūs ir paslaugūs.

• Tėviškės žiburiai

Georgijos valstijoje esant sausrai (čia 
nelio nuo kovo mėn.) farmeriams 
padeda kariniai cargo lėktuvai.

Dėl Černobylo atominės nelaimės 
Sovietų Sąjungoje kaltinami elek
trinės ... darbininkai (kas gi kitas?), 
dar keli partiniai viršininkai išmesti iš 
darbo. Teigiama, kad katastrofos 
išvakarėse š.m. balandžio 25 d. 
Černobyle buvo pradėtas kažkoks iš 
viršaus neleistas bandymas. Ka
tastrofą tyrusio komiteto pirmininkas 
Boris ŠCerbina pats tapo apspindu- 
liuotas ir dabar serga.

Vakarus pasiekė Sovietų Sąjungoje 
platintas anoniminis neva vyriausybės 
narių atsišaukimas - Manifestas, 
reikalaujantis didesnių permainų negu 
Gorbačiovo vykdomi pakeitimai, 
įskaitant spaudos laisvę ir pluralizmą. 

Filipinuose uždraudus buvusio prezi
dento Marcos šalininkų demonstra
cijas, jie vistiek renkasi ir reikalauja 
gražinti senąjį prezidentą šiuo metu 
esantį Havajuose.

Pasaulio vyrų krepšinio pirme
nybėse Ispanijoje JAV nugalėjo SSSR 
87-85 ir tapo čempionais.

"The Australian" laikraščio ap
klausos duomenys rodo, kad Austra
lijos ministerio pirmininko R. Hawke 
populiarumas krito, Liepos pabaigoje 
tik 48% rinkėjų buvo juo patenkinti. 
Balandžio mėnesį ministerio pirmi
ninko darbu buvo patenkinti 59% 
apklaustų piliečių. Apklausti 1123 
žmonės.

Australijoje prie bendros anarchijos 
prisideda NSW medicinos seserų 
sąjungos grasinimas streikuoti. Iki šiol 
streikavo Sydnėjaus Vaikų ligoninės 
Camperdowne personalas, reikalau-
damas algų pakėlimo. Algas pakėlus 
10%, seselės nepatenkintos.

Jau trečia kartą šiemet padegamas 
Sydnėjaus labdaringos organizacijos 
Sydney City Mission sandėlys, kur 
laikomi suaukoti šilti drabužiai ir 
dekiai. Šį kartą sudegė Sydney City 
Mission sandėlys esantis Chippendale. 
Liudininkai matė prieš pat gaisrą nuo 
sandėlio pusės bėgančius kelis pa
auglius.

VILNIAUS TURGUJE. Seniau šis turgus vadinosi "Pod haliami" arba 
"Halės". Dabar - kolūkinis turgus. Viršutinėje nuotraukoje matome 
sovietinius "milijonierius" - gėlių pardavėjus. Gėles auginti ir 
parduoti leidžiama Sodininkų draugijos nariams. Viena gėlė kartais 
kainuoja 7 rb. Apačioje bendras turgaus vaizdas. Fone - halės, 
dešiniame kampe priekyje - vadinami "skudurai" - drabužiai. Čia 
klesti šiokia tokia privati prekyba.

MOTO R.K
Liepos 19 d., kaip planuota, įvyko 

Pavergtų Tautų demonstracija - 
motorkada. Pavergtų Tautų Komite
tas nutarė, kad jau yra pats laikas 
padaryti teismą Sovietų Sąjungai prie 
jos konsulato. Bendruomenės buvo 
raginamos pasidaryti simbolinius 
karstus ir paruošti Sovietų nusikal
timus.

Motorkada išsirikiavusi prie Went
worth parko, pajudėjo miesto gat
vėmis viso arti šimto automobilių. 
Lėtai pravažiavus miesto gatves, kur 
matėsi net dvi kitos grupės su 
raudonomis vėliavomis, televizijų 
reporteriai atkreipė dėmesį į Paverg
tų Tautų procesijoje vežamus karstus 
ir sumetę savo aparatus nuvažiavo 
prie Sovietų konsulato užimti geres
nes pozicijas.

Motorkadai atvykus prie Sovietų 
konsulato radome arti šimto polici
ninkų, be abejo konsulatas buvo to 
pareikalavęs. Sunešti karstai priešais 
konsulatą. Prasidėjus teismui teisėjas 
ukrainietis, prokuroras lietuvis ir 

Sovietų konsului neišėjus apginti 
Sovietų Sąjungos, buvo iškviestas, 
taip vadinamas Public Defender 
(viešas gynėjas) - estė. Pavardės 
neminimos dėl aiškių priežasčių. 
Prokuroras iškvietė įvairių tautų 
atstovus, kurie perskaitė kaltinimus 
Sovietų Sąjungai. Susumavus visus 
kaltinimus prokuroras reikalavo mir
ties bausmės Sovietų Sąjungos lyde
riui. Sovietų Sąjungos gynėjas darė 
viską "apginti" Sovietų Sąjungą, bet 
teisėjas mažai kreipė dėmesio į 
sovietišką melą. Teisėjas paskelbė 
sprendimą - mirties bausmė pakariant 
Gorbačiovą. Iškamša tada buvo grei
tai pakarta. Ši "teismoprocedūra" tos 
pačios dienos vakare parodyta per 
SBS ir Channel 10 TV programas.

Negalima praeiti pro tuos žmones, 
kurie, kaip zuikiai tokią gražią dieną 
sėdėjo namuose ir laukė vakaro žinių, 
ką kiti už juos padarys? Ar jie laukia 
laisvos Lietuvos, ar Latvijos čia sunku 
pasakyti! Ar jie verti tos laisvės, 
kurios tik saujelė reikalauja?
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Dr. Domas Cesevičius, paskutinis Lietuvių Tautininkų Są
jungos pirmininkas, miręs Vilniuje,,. Tai jo paskutinė nuotrau? 
ka, kai velioniui buvo 82 metai.

Okupuotoje Lietuvoje mirė 
dr. Domus Cesevičius

1986 m. kovo 14 d., eida
mas 84-sius metus, Vilniuj, 
mirė ekonominių mokslų 
daktaras Domas Cesevičius, 
Pastaraisiais metais jo svei
kata dar atrodė patenkina
ma ir tos dienos rytą atsikė
lęs jautėsi gerai, nusiskuto 
barzdą, po to prigulė kiek 
pailsėti - ir po poros valandų 
mirė. Kitą dieną, kovo 15-ją, 
velionio kūną draugai išvežė 
į tėviškę palaidoti.

Domas Cesevičius gimė 
1902 m. lapkričio 12 d. Dap- 
šionių kaime, Smilgių vals
čiuje, Panevėžio apskrityje. 
1923 m. baigęs Panevėžio 
gimnaziją, trejetą inetų Lie
tuvos (vėliau Vytauto Didžio 
jo) universitete studijavo fi
losofiją, literatūrą ir kalbas. 
Pajutęs skirtingą pašauki
mą, po to ketveris metus 
(1928-32) Koelno universite
te, vakarų Vokietijoje, stu
dijavo sociologiją ir ekonomi
ją. Studijas baigė ekonomi
nių mokslų daktaro laipsniu, 

parašęš'disėrtaciją apie Lie
tuvos finansų sąrangą.

Grįžęs Lietuvon, buvo pa
kviestas asistentu VD uni
versiteto teisių fakulteto 
ekonomijos skyriuje, ruošėsi 
profesūrai ir vėliau pasiekė 
docento postą. Dėstė ir ki
tose mokyklose, dažnai ra
šydavo spaudoje savo profe- 
sijos temomis. Buvo Neo-Li- 
tuania korporacijos filisteris,

Dr. Domas Cesevičius - vi
sada ramaus ir nuosaikaus 
būdo, labiau tylaus darbo 
žmogus - buvo labai teigia
mai vertinamas tautininkų 
srovės sluoksniuose, bet į 
aktyvią politikos areną išėjo 
tik vėliau, ir gana staigiai, 
1939 metų pabaigoje, kai pra
sidėjo Antrasis pasulinis ka
ras. Tautininkų partijoje, 
arba tada vadinamoje sąjun
goje bei visoje tautinėje sro
vėje, tuo metu kaip tik ėmė 
reikštis naujos kryptys, ki
lusios su išaugusia naująja 
karta, dar paskantintos vals 

tybę ištikusių pavojų, jos 
santvarkos sukrėtimų ir 
pasikeitimų, taip pat ir didė
jančio nerimo dėl akivaiz
džios sovietinio imperializ
mo grėsmės.

Dr. D. Cesevičius buvo 
kaip tik vienas iš ryškesnių 
asmenybių toje jaunesniųjų 
tautininkų grupėje, kuri 
spietėsi aplink jų vadovybėn 
patekusi Vairo žurnalą. Tuo 
metu buvo perreformuota ir 
oficiozo Lietuvos Aido re
dakcija: 1939 metų pabaigo
je, lapkričio mėnesį dr. D. 
Cesevičius buvo paskirtas jo 
vyriausiuoju redaktoriumi. 
Šias pareigas betgi ėjo tik 
labai trumpai ir beveik vien 
formaliai. Politiniams įvy
kiams ir tautinės srovės ak
tyvistams spaudžiant, auto
ritetinės santvarkos krizei 
aštrėjant, prezidentas A. 
Smetona, kad ir norom-neno 
rom, jį paskyrė Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos vyr. 
valdybos pirmininku. Netru 
kus jis dar buvo pakviestas 
A. Merkio vyriausybės vice
ministru finansų ministeri
joje, šalia viceministro J. 
Indrišiūno ir ministro E. Gal 
vanausko.

Šias pareigas ir veiklą 
nutraukė 1940 m. birželio 15 
d. sovietinė okupacija ir ne
priklausomos valstybės su
griovimas. Dr. D. Cesevi
čius bet gi liko istorijoje, 
kaip to tragiško laikotarpio 
vienas iš vadovaujančių vei
kėjų ir paskutinis L. Tauti
nės Sąjungos pirmininkas. 
Jo, kaip ir apskritai vairinin
kų vaidmenį tautinės sant
varkos evoliucijoje istorikas 
J. Jakštas ‘Tautinės minties 
keliu’ veikale pavaizdavo gal 
kiek per griežtai, kaip auto
ritetinio režimo stiprinimo 
šalininkų reiškinį, remdama
sis vienu kitu oficialiu pasi
sakymu. Formaliai tokių pa
reiškimų būta, ir jie atsirado 
daugiau atsižvelgiant į to 
meto labai jau grėsmingą 
padėtį, kilusį karą, sovieti
nių įgulų atsiradimą Lietu
voje, ’

Pats dr. Cesevičius, kas ji 
arčiau pažino ar ir drauga
vo, buvo ne tik ekonominio 
liberalizmo šalininkas (kon
servatyviąja to žodžio pras
me), bet ieškojęs daugiau li
beralumo bei vakarietiško 
parlamentarizmo taip pat 
politiniuose ir kultūriniuose 
tautinio gyvenimo sektoriuo 
se. Jis buvo vienas iš tų, ku
ris jau bodėjosi per dešimt
metį su viršum atsiradusia 
senųjų tautinės srovės veikė 

„jų stagnacija ir išsekimu,, 
nuoširdžiai siekęs naujesnių 
ir pažangesnių kelių išeiti iš 
režimo krizės. Deja, tam ne
buvo nei laiko, nei palankių 
sąlygų, nei reikiamo pajėgu
mo politinėje organizacijoje, 
kuriai jis buvo pašauktas 
vadovauti.

Komunistams Lietuvą 
okupavus, dr. Cesevičius, 
nors artimųjų draugų skati
namas, dėl jo principinio nu
sistatymo ir asmeninių prie
žasčių nesutiko nei bėgti 
į Vakarus, nei pasitraukti į 
pogrindi. Aišku, bematant 
buvo suimtas ir ištremtas į 
Sibirą.

Po karo kuriam laikui jam 
buvo leista grįžti tėvynėn. 
Kai kas mėgino įtraukti į tau
tinės rezistencijos pogrindį, 
bet jis atsisakė, atvirai pa
reikšdamas, jos esąs per 
daug izoliuotas, saugomas ir 
prižiūrimas. Po to sekė vėl 
nauji tardymai, areštai ir trė
mimai. Tik chruščioviniais 
metais buvo leista apsigy
venti Vilniuje ‘buvusio’, arba 
'nebesančio žmogaus' (non- 
person) titulu. Jam niekad 
nebuvo duota sąlygų pasi
reikšti savo srityje, bet bu
vo išnaudojama jo kompeten 
cija ir erudicija sovietų eko
nomijos mokslų bei tyrimų 
institucijose. Tai pat ne vie
nam režimo studentui ir 
partiečiui jis turėdavo padė
ti pasiruošti egzaminams, 
parašyti jiems rašinius ar 
pan.

Gyveno taupiai, ramiai, 
beveik skurdžiai, bendrau
damas tik su mažu bičiulių 

rateliu. Dažnai būdavo ma
tomas pietaujant Neringos 
kavinėje, kur kartais jį sutik 
davo ir vienas kitas atvykęs 
iš užsienio turistas, senas pa 
žįstamas. Iš to ilgo okupaci
nio laikotarpio, apie dr. Ce
sevičiaus gyvenimą užsienį 
pasiekdavo tik nedaug ir gal 
nepakankamai tikslių žinių. 
Kai kuriais atolydžių metais 
jis pats mėgindavo susiraši
nėti su kai kuriais draugais 
užsienyje, ypač su Vincu 
Rasteniu, kartais su Br. Rai
la, jo tolimu giminaičiu pa
nevėžiečiu, bet artimu kai 
kurių gyvenimo etapų ben
drininku. Bet šią korespon
denciją per budriai prižiūrė
davo sovietiniai policiniai 
cenzoriai ir nutraukdavo 
bendravimą: jo rašomi laiš
kai užsienio nepasiekdavo, 
jam rašyti iš užsienio atsi
durdavo kažkur kitur.

Dr. Domas Cesevičius, at-' 
sižVelgdamas į jo turėtas po
zicijas Lietuvos nepriklauso^ 
mybės laikmečiu, buvo vie
nas iš nedaugelio tokių prin
cipingų ir stiprių charakte
rių, kuris itin garbingai išsi
laikė okupacijų ir tremties 
sąlygomis, niekada nepatai
kavęs ir. nepasidavęs oku
pantų propagandiniams po
reikiams, nereiškęs jiems 
padėkų, neklastojęs savo 
praeities ir įsitikinimų, nie
kad viešai neprisipažinęs ir 
apgailestavęs savo ‘klaidų’, - 
kam būdavo verčiami ir prie
vartaujami daugelis žymes
nių veikėjų kultūrininkų, ra
šytojų ir spaudos žmonių, 
kurių ne vienas, spaudimo 
neatlaikęs, deja, buvo per
blokšti.

Daktaras Domas šias aud
ras garbingai atlaikė, liko 
tautiškai ir žmogiškai išdi
dus, garbingas ir gerbiamas.. 
Už tai jį daug kas Vilniuje 
mylėjo.

(br)
DIRVA

Š.m. birželio 25 d. Prince Alfred 
ligoninėje mirė Juozas Bernotavičius, 
76 m. amčiaus, kilęs iš Švenčionių. 
Vos spėjęs aplankyti seserį Lenkijoje 
buvo pakirstas ilgos limfų glandų 
vėžio ligos.

Kaune kaip technikas dirbo ge
ležinkelių dirbtuvėje. Sydnėjuje buvo

Juoz ;is
BE R N O T A VI C I US

mokesčių departemento valdininku, 
lietuvių inžinierių draugijos narys ir 
lietuvių pensininkų klubo narys. 
Laisvai kalbėjo lenkiškai, turėjo lenkų 
draugų.

Lietuviai atsisveikino su velioniu 
rožančiaus pamaldose Fairfielde "Fu
nerals of Distinction" laidotuvių 
biuro koplyčioje. Pamaldas pravedė 
Prel. P. Butkus. Gedulingos mišios 
buvo lenkų kalba. Palaidotas Rook- 
woodo kapinėse, lenkų sekcijoje. 
Laidotuvėse dalyvavo velionio priete- 
liai lenkai ir artimi lietuviai, kurie 
užsakė 4 savaičių paminėjimo mišias 

Lidcombes St. Joachim bažnyčioje.
Deja dar nerasta testamento. A.a. 

J. Bernotavičiaus, kaip ir daugelio 
kitų mūsų mirusių lietuvių viengun- 
giųč, santaupas perėmė Trustees - 
valdžios įstaiga. Atrodo, vis dar 
neatsikratome prietaringumo, kad 

Amžinybėn iškeliavus

A. A. Marijai BUCKIENEI

jos vyrą Gustavą, dukras Emą, Martą, Editą, sūnų Joną, jų šeimas ir 
artimuosius gilaus skausmo dienose nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Algirdas Karpavičius

jeigu sudarysi testamentą, arba ligoje 
pasikviesi kunigą, tai greičiau mirsi.

Ramybės Viešpatyje - toli nuo 
Tėvynės, kur ilsisi artimieji.

M.P.B.

Musų pastogė M.29 19J6.7.28 psl.2
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Angliškai todėl, kad___
Gudai yra gudai

Gerbiamoji Redaktore,
Skaitydamas "Mūsų Pastogę" aš 

kartais pamatau man labai nepatin
kanti, mano nuomone nelietuvišką 
žodį Baltgudija ir baltgudis ar 
baltgudys.

Aš užaugau lietuviškai, nors ir labai 
dzūkiška tarme, kalbančioje šeimoje, 
baigiau lietuvių pradžios mokyklą Ir 
Vilniaus lietuvių gimnaziją. Skaičiau 
daug lietuviškų knygų ir laikraščių ir 
niekuomet nemačiau ir negirdėjau 
tokių žodžių kaip Baltgudija ar 
baltgudys. Aš žinojau tik Gudiją ir 
gudus ir tik tokius vardus mačiau 
knygose ir laikraščiuose ir girdėjau 
žmonių (lietuvių) kalbose. 0 gudai 
man nebuvo nežinomi žmonės. Gudų ir 
sugudėjusių lietuvių kaimai buvo tik 
už kokių trijų kilometrų i rytus nuo 
mano gimtinės.

Tai nuo kada ir kodėl Baltgudija? 
Aš pirmą kartą šį vardą pamačiau čia, 
Australijoje mūsų spaudoje. Ar kuris 
nors skaitytojas yra šj vardą matęs 
lietuviškoje spaudoje Nepriklausomo
je Lietuvoje? Nemanau. Bet aš 
manau, kad jeigu šj žodį lietuviai 
naudoja lietuviškoje spaudoje dabar
tinėje Lietuvoje tai tik su rusų 
įsakymu. Lygiai kaip manau dabar 
rusai neleistų naudoti ž odžio "mas

kolius", kurį mūsų senesni žmonės 
naudojo vietoj žodžio "rusas”. Jie tą 
žodį "maskolius" naudojo ne kaipo 
keiksmažodį, bet kaip tikrą žodi 
apibrėžiantį tautybę. Buvo maskoliai 
gudai, palėkai ir t.t.

Žodis Baltgudija yra dirbtinis, 
keistas žodis. Tai nėra vertimas iš 
rusų ir gudų kalbų, nes jeigu 
verstumėm "Belorusija" į lietuvių 
kalbą, tai turėtumėm sakyti Baltrusi- 
ja, ne Baltgudija. Yra tik viena gudų 
tauta. Nėra baltų gudų ar žalių gudų 
ar kitokių daugiaspalvių gudų. Yra 
tik gudai ir jų dauguma gyvena 
Gudijoje, arba rusiškai ir gudiškai 
Belorusijoje.

Tad mes jau nuo senų senovės 
turime gerą, tikrą, lietuvišką žodį 
Gudija ar gudas ir aš nematau jokio 
reikalo kitokių keistų naujadarų 
naudoti, kol dar mūsų čia niekas 
nebaudžia už lietuviškų žodžių nau
dojimą.

Su pagarba
Kostas PAULIUKĖNAS 

Wamberal

Nuo Red: Dabar Lietuvoje Gudija 
vadinama Baltarusija (Baltarusijos 
TSR)
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numeryje maloniai prašau mano 
atsakymą p. Lipčiui irgi atspausdinti.

Ponas Lipčius stebisi, kad tam tikri 
įsigalėję lietuviški, katalikiški papro
čiai nebuvo atlikti Pabaltiečių Tary
bos Viktorijoje ruoštame 45 metų 
liūdnos sukakties Minėjime išvežimų į 
Sibirą proga - Lietuvių Namuose.

Atrodo, kad p. Lipčius net organi
zuoja nepatenkintų registraciją, kad 
gautų sau paramą pareiškimui mums 
papeikimo (?).

Pirmiausia, Pabaltiečių Taryba su
ruošė visų trijų tautybių bendrą 
Minėjimą kviesdami ir australus ir 
kitus mums palankius žmones ir 
įvairių organizacijų atstovus, Šis 
minėjimas nebuvo "TĄSA" lietuviš
kų pamaldų ir maldų už ištremtus 
lietuvius. Tokias pat (ar panašias) 
apeigas bažnyčiose ar maldos namuo
se latviai turėjo sau (net trijose 
parapijose) ir liuteronų ir katalikų 
tikyboms ir, be abejo estai - 
protestantai savo maldos namuose ar 
bažnyčiose tą pačią dieną. Latviai 
visada ruošia savo Bendruomenės 
minėjimą 14d. birželio, pirmą išveži
mų dieną.

Mūsų ruoštas Minėjimas nebuvo 
sujungtas su kokiais kieno nors 
ruoštais parengimais ir tik Tarybos 
nutarimu, dėl patogumo, įvyko Lietu
vių Namuose, bet galėjo būti ir Latvių 
arba Estų Namuose. Jei būtų Latvių 
ar Estų Namuose, tai ar turėtų būti 
pravestas jų kalbomis ar papročiais?

Kadangi mes nemokam visi visų 
trijų pabaltiečių kalbų, be to turime 
australų parlamentarų ir žurnalistų ir 
net lenkų, Pavergtų Tautų Tarybos 
atstovus, tai natūralu, kad Minėjimas 
pravestas anglų kalba. Jei būtumėm 
Vokietijoje, tai pravestume vokiškai, 
o Argentinoje - ispaniškai, Prancūzi
joje - prancūziškai.

Minėjimą pravedė jaunas latvis p. 
Janis Delinš. Konsulo (latvių) sūnus, 
gimnazijos mokytojas, Tarybos vice
pirmininkas. Jam padėjo mūsų prašyta 
ponia D. Antanaitienė. Pernai Minė
jimą pravedžiau aš, padedamas p-lės 
K. Nogeste, estaitės.

Gaila, kad įvyko sutapimas, kad aš 
esu Tarybos P-kas ir Minėjimas įvyko 
Lietuvių Namuose, kas gal atrodo jog 
viskas turėtų būti lietuviškai. Minėji
mas galėjo įvykti Latvių ar Estų 
Namuose ir būtų pravestas latvio ar 
esto Tarybos nario.

Nežinau, kiek buvo lietuvių, estų 
ar latvių. Mums tai nesvarbu. Svarbu, 
kad žmonės visų trijų tautybių sueina 
paminėti beveik 600.000 ištremtų 
pabaltiečių.

Kadangi buvo gražių atsiliepimų 
apie Minėjimą iš daugelio šaltinių, 
todėl galvojame, kad buvo gražiai 
pravesta, be ilgesnių užtęsimų, nors ir 
be įvairių 3-jų tautybių papročių, 
kuriuos jie (mes) atliekam savo 
minėjimuose - parengimuose.

Invokacijai butų reikėję 3-jų 
dvasininkų visomis trijomis kalbomis, 
o gal net ir angliškai, todėl ir nebuvo. 
Lygiai taip pat ir su Himnais. Taip 
buvo Tarybos nutarta. Tik vėliavos su 
palyda scenoje.

Ponas Lipčius galėtų atkreipti 
dėmesį, kad nebuvo Lietuvių katalikų 
pamaldose organizacijų vėliavų, o 
taip pat ir Sydney Sporto Klubas 
rengė savo balių išvežimų dienoje 
arba Minėjimų išvakarėse. Čia tai jau 
lietuviškas neapdairumo ar apsileidi
mo reikalas, į kurį patriotai ir lietuviai 
ir žemaičiai, turėtų atkreipti dėmesį 
ir dalyką išaiškinti.

Su pagarba,
A. ŽILINSKAS 
Pabaltiečių

Tarybos Vic. P-kas
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"Ideologinių militantų grupės savo 
įvairia partizanine veikla driekiasi 
plačiai per visą kraštą..."

Branduolinio Nusiginklavimo Parti
jos (Nuclear Disarmament Party - 
N DP) pasitraukusių vadų teigimas, 
kad ši partija yra Socialistinės 
Darbininkų Partijos (SWP) manipu
liuojama, atkreipė dėmesį į mažai 
žinomas grupes, kurios sudaro patį 
kairiausią Australijos politinį sparną. 
Šiame straipsnyje Greg SHERIDAN 
apžvelgia, kas tos grupės ir ko jos 
siekia. Straipsnis spausdintas pernai 
"The Weekend Australian", bet nėra 
praradęs aktualumo.

Kai Peter Garret, senatan išrinkta 
Jo Vallentine ir Jean Melzer demons
tratyviai apleido NDP ( Nuclear 
Disarmament Party) konferenciją,

kaltindami, kad šioji yra SWP manipu
liuojama, daug kas susidomėjo, kas gi 
yra toji Socialist Workers partija?

Iš tikrųjų šioji SWP yra tvirtai 
įsikūręs ir sėkmingai veikiąs kairiausio 
Australijos politinio sparno elemen
tas.

Kairiausias Australijos sparnas sa
vo įvairiomis, formomis yra nepa
prastai turtinga subkultūta, turinti 
neįtikėtinai daug įtakos šio krašto 
politikai. Trys atskiros komunistinės 
partijos, trys skirtingos trocklninkų 
partijos ir SWP (anksčiau buvę 
trockininkai dabar linkę į leninistus) - 
jos visos veikia simultaniškai. Greta 
pastarųjų esama daug nepriklausomų 
kairiųjų grupių, susikoncentravusių į 
pavienes problemas; skaitlingi kai
riųjų žurnalai ir be skaičiaus kairiojo 
sparno akademikų bei universitetų 
departamentų - priklausą kairiajai

pakraipai. Kairė taipgi yra labai stipri 
unijų judėjime.

Pačioje ALP ir už jos ribų kairieji 
sudaro vieni kitus remiančią politinę 
grupę. Norint analizuoti australų 
politiką aplamai, neužmirština šitos 
grupės reikšmingumas. Šiuo metu 
politinė kairė yra nuolatinio kitimo 
stadijoje. Šitame vyksme atsiranda 
daug skilimų, pasidalinimų ir didelių 
persigrupavimų. Bet vyrauja vienybės 
troškimo bei jos siekimo nuotaika.

Nors šioji vienybė neįvyksianti 
tuojau (o gal niekada), vis dėlto 
grupių diskusijose Jos siekiama norint, 
kad Australijos radikaliųjų ir socia
listų judėjimas taptų kuo efek
tyvesnis.

Kairė, esanti už ALP ribų, yra 
Communist Party .of Australia (CPA), 
įsteigta 1920 m., trys metai po to, kai 
bolševikų partija davė pradžią pir
majai socialistinei valstybei. įsi— 
steigimo metu CPA buvo maža ir 
nereikšminga grupė. Partija ėmė augti 
1930-iais. Broliai dvyniai - depresija 
ir fašizmo plitimas patraukė tūkstan
čius australų į komunistų partiją. 
Hitleriui puolus Sovietų sąjungą, 
partija labai rėmė karo veiksmus, o 
Sov. sąjunga tada buvo traktuojama 
kaip "galantiškas sąjungininkas", ir 
partijai tuokart buvo labai sėkmingas 
laikotarpis. Kaip Ir kituose vakarų 
kraštuose, daugelis intelektualų iden- 
tlfikavosi su šia partija.

Savo kulminacijoje CPA turėjo per 
20,000 narių. Tačiau po karo aplin
kybės iš pagrindų pasikeitė. Ilgai 
trukusi ekonominė gerovė, kuri drau
ge kėlė, australų pragyvenimo lygį. 
Australijos darbininkijos luomas rodė, 
jog kapitalizmo "kontrastai" nebėra 
tokie ryškūs, kaip 30-iais metais. 
Šaltojo karo atmosfera 50-iais bei 
išryškėjusi tiesa apie Stalino režimą 
labai pakenkė partijai.

Dabar Kairę palietė irimo procesas; 
1964 m. CPA suskilo - viena frakcija 
pasivadino Communist Party of Aus
tralia (Marxist-Leninist - CPA-ML).

CPA tapo labai galinga unijų 
veikloje ir ją tik iš dalies atsvėrė 
Darbo Partijos akcija 40-tais ir 50- 
siais metais. Atskilusioji CPA (M-L) 
pasiglemžė iš CPA žymią industrinės 
galios dalį.

Šis 1964 m. skilimas buvo labai 
sudėtingas reikalas, įvėlęs ne tik 
asmenybių konfliktus, bet ir įnešęs 
politinių skirtybių. Beje, CPA (M-L) 
iškilo kaip prokinietlkškoji komu
nistinė partija. Dargi šiandien kai kuri 
CPA (M-L) spauda save laiko mark
sizmo-leninizmo- Mao Ze Dung min
tijimo tradicijų sekėja.

1960 -siais radikaliųjų aktyvumui 
Australijoj atsivėrė naujos galimybės. 
CPA, būdama prosovietinė, atsidūrė 
konflikte su Naująja Kaire, kuri buvo 
romantiška, idealistinė bei anarchis- 
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čiajam džiaugsmą, (dėjus širdies ir 
prakaito, gali pasižiūrėti iš šalies, 
kaip šis darbas tau pasisekė. Jei 
gerai, pasidžiaugi, jei ne kaip, ryšties 
jį kitą kartą atlikti geriau.

Choras "Lituania" po vasaros 
atostogų susirinko pasiryžęs, kaip ir 
visais praėjusiais dešimtmečiais puo
selėti lietuvišką dainą. Pirmasis už
davinys buvo dalyvauti mūsų ben
druomenės parengimuose. Tačiau 
Vasario 16 minėjime dalyvavo tik 
vyrų choras. Svariu įnašu choras 
dalyvavo birželiniame Išvežimų minė
jime kartu su latvių ir estų chorais.

Kiekvienais metais žiemos metu 
choras paruošia lietuvių visuomenei 
kultūrinę popietę, kuri jau yra virtusi 
tradicija. Ji įrašoma ir į bendruo
menės parengimų kalendorių. Šiais 
metais ši popietė išpuolė liepos 13 d. 
Buvo gerai išreklamuota per mūsų 
bendruomenės susižinojimo priemo
nes: spaudą ir radiją, o taip pat ir 
pačių choristų, asmeniškai kviečiant 

savo draugus ir pažįstamus. Šiai dienai 
choras buvo rūpestingai paruošęs 
repertuarą, kuriame dominavo liau
dies dainos. Kitas svarbus popietės 
punktas - atsilankiusiems svečiams 
pavaišinti pietus, kuriuos rūpestingai 
paruošė pačios choristės, atidavusios 
chorui dvigubą duoklę. Ir pabaigai - 
turtinga loterija choro kasai papildyti. 
Pastangos davė puikiausius vaisius. 
Jau dvyliktą valandą Lietuvių namų 
abi salės buvo sausakimšos. Pritrūko 
vietų prie stalų. Vikrios padavėjos 
net sukaitusios skubėjo gausius sve
čius aptarnauti. Kalnai cepelinų 
tirpte tirpo, nes šis patiekalas ir po 
trisdešimt metų išeivijoje neprarado 
savo populiarumo. Netrūko ir kitokių 
patiekalų.

Papietavus, pradėta meninė pro 
grama, kurią pravedė Leonas Gerulai
tis, poetiškai pristatęs ir apibūdinęs 
dainuosimas dainas. Dainininkai iš
sidėstė scenoje tartum pabaigtuvių 
pasilinksminimui. Net pati choro 
vadovė G.Vasiliauskienė įsimaišė į 

choristų tarpą, bet ir iš čia buvo 
jaučiama jos vadovaujanti ranka.

Pradžiai padainuota "Kur mano 
tėvelis gėrė". Toliau sekė "Baikim 
vyrai pradalgėlę", "Oi tu rugeli, tu 
žiemkentė!!". Šį kartą į dainas buvo 
įterpta naujovė. Pati choristė, o kartu 
ir prityrusi tautinių šokių mokytoja 
B.Lapšienė sutelkė būrelį chorisčių, 
jas išmokė keletą tautinių šokių ir 
įjungė į popietės programą. Buvo 
pašokta "Rugeliai", ir "Audėjėlė". 
Tikrai malonu stebėti naujas šokėjas, 
nors jau ir į brandų amžių įkopusias. 
Sušokta nuotaikingai ir darniai. 
Žiūrovai jom karštai plojo. Tikėki
mės, kad šiuo bandymu nebus apsiri
bota ir mes jas dar ne kartą 
pamatysime scenoje.

Tęsiant programą, dar buvo padai 
nuota "Kelk, Jurgut, darbas krut", 
"Einu per kiemą, girdžiu per sieną", 
"Pabaigtuvių pėdas", "Žveng žirgelis 
lankoj" ir pabaigai "Motulė mane 
barė". Tarp dainų taikliu žodžiu vis 
įsiterpdavo L.Gerulaitis, klausytojus

su sekančia daina supažindindamas.
Atlikėjų judėjimą scenoje tvarkė 

mūsų nepavargstantis devyndarbis 
Vytas Opulskis. Programai pasi
baigus jis visą gausią publiką įjungė į 
"koncertą" ir jį be priekaištų pravedė 
iki galo. Buvo malonu matyti žiūro- 

• vų entuziazmą, kai jie traukė dainą po 
dainos Iš širdies ir iš peties. Tai buvo 
tikrai nuotaikingas parengimas, ku
riuo tikriausia buvo patenkinti ne tik 
dainininkai, bet taip pat ir choro 
vadovė, įdėjusi nemaža rūpesčio ir 
darbo, kad popietė pasisektų.

"Pabaigtuvių neatšventus gal ir 
būtų gėda" skambėjo pabaigtuvių 
dainoje. Tos gėdos vengdami po 
visko ir mes suorganizavome, kad ir 
kuklias pabaigtuves. Nupjauti rugių 
laukeliai, išvarytas vienas reikšmingas 
barelis, tad galime linksmai žvelgti į 
naujus barus. Artėja tautos šventė. 
Vėl reikės išeiti į sceną. Vėl laukia 
intensyvus darbas, o kartu ir darbo 
džiaugsmas. Ne už kalnų ir Lietuvių 
Dienos Sydnėjuje. Tik spėk suktis. 
Kelk, Jurgut. darbas krut. 0 tų visų 
darbų nenudirbsi, kaip kad ir visų 
dainų neišdainuosi.

sb

Tikro ligonio tenai man lankyti 
nereikėjo, tačiau turėjau pažįstamą 
kuris neįstojo į aukštąją mokyklą, - 
baigęs vidurinę, o į kariuomenę 2-3 
metams eiti nenorėjo.

Ką daryti? Vienintelė išeitis yra 
"susirgti", pasidaryti operaciją (žino
ma, papirkus daktarą) - sakysim 
prapjovus pilvą ir vėl jį užsiuvus, o dar 
geriau, tai ir apsipiausčius ką nors 
viduj, kad tikriau būtų: arba reik gauti 
kaip nors "psichopatijos" arba "šizo
frenijos " laipsnį. Tokių į taryb. 
kariuomenę neima, bijo, kad neiškentę 
priespaudos nusižudys. Gauti "laips
nį" žinoma sunku , juk ne taip lengva 
apdumti psichiatrą. Tačiau kai ku
riems pavyksta, tad ir mano pažįsta 
mas, pavadinsim jį Sigiu, nutarė laimę 
išbandyti. Pjaustytis kažkaip lyg ir 
nedrąsu, taigi, nutarė tapti psichopa
tu. Per medicininę komisiją " vojenko- 
mate" (kariniame komisariate) apsi
metė kvailiu ir gavo siuntimą į 
beprotnamį tyrimams. 0 kadangi nei 
jam, nei kitiems ten nebuvo pyragai, o 
ir aš pati daug prisižiūrėjau, nutariau 
ir parašyti šį bei tą apie tą vietelę.

Išlipus iš autobuso, ir perėjus kelią, 
matai didžiulius krūmus, aptvertus 
gražia metaline tvora, o kai praveri 
sunkius vartus, prieš akis atsiveria 
graži pieva.

Ilgai einu asfaltuotu takeliu; vienoj 
pusėj modernus nedidelis pastatėlis 
(ten atsilikę vaikai gyvena ir mokosi), 
kitoj plynas laukas, tik gali girdėt, 
silpną upelio čiurlenimą tarp pienių. 
Kvepia gražiu pavasariu. Prieš akis 
tolumoj stūkso didžiuliai, kadaisę 
raudonų, dabar pajuodavusių plytų 
pastatai. Žmonės sako, kad tai 
buvusios caro armijos kareivinės. Tai 
taip ir eini link tų mūrų, o kuo arčiau, 
tuo niūriau darosi. Jau lyg ir pieva 
pranyko, aplink tik seni rudi lapai 
šnara, ir baimingai dideli medžiai 
stūkso, o jų plikos viršūnės tartum 
prikrautos kažko juodo - a, tai varnų 
lizdai! Ir tikrai , viena sukarkė, 
tuoj kita atsiliepė, ir kad ims visos 
karkti, o po to pakils į orą juodas 
būrys ir plast - plast tau prieš pat nosį 
nuskris.

Prieinu pirmą pastatą ir suku į

kairę. Prieš akis atsiveria kita didelė 
plynė, gelsva žolė auga, šen ten 
akmenys, žvyras, ir štai dar 4 dideli 
mūrai dunkso, sudarydami kvadratinį 
kiemą. 0 čia jau gyvenimas "ver
da": stipresni ligoniai be darbo 
nesėdi. Štai eina pora vyrukų pilkais 
ilgais chalatais, apsmukusiom kelnėm, 
šiokiais tokiais batais ir kepuraitėm. 
Dviese tempia kažką sunkaus, čia pat 
ir arklys su karučiu. Kiti du neša 
kažkokius kubilus, pilnus akmenų ar 
šiaip šiukšlių, krauna į vežimą , o po 
to, pasitaisę kepures, viena ranka 
prilaikydami smunkančias kelnes, kė
blina paskui arklį kažkur pro medžius, 
ten tolyn - matyt, jie šios dienos 
tvarkdariai. O štai grupelė moterų 
dryžuotom pižamom sėdi ant medinio 
suoliuko viename kiemo gale, kažką 
kalbasi, murma, o kitos tik šiaip tūno 
ant žemės. Viena prišoko prie manęs 
ir paklausė, ar neturiu cigaretės. K ai 
atsakiau, kad ne, mostelėjo pirštu į 
krautuvės pusę ir Įsakė nupirkti jai 
visą pakelį ir kuo greiči ausiai atnešti. 
Nueidama girdėjau, ją pikdžiugiškai 
dainuojant ir besijuokiant. (Dar tam 
pačiam kieme pastebėjau tokią vielinę 
nedidukę aptvarą. Man bebandant 
įsižiūrėti, kas tai per daiktas, pasigir
do riksmas, po to lyg kokie smūgiai, 
vėl staugimas ir dabar galėjau matyti 
vyriškį besiblaškantį tame narve. Tai, 
sako, patiems pavojingiausiems pasi
vaikščiojimo vieta).

Pagaliau priėjau ir 6B pastatą, tą, 
kurio ieškojau.

Lauko durys atidarytos, tačiau 
viduj potamsiai, sienos parudavusios, 

grindys plikos cementinės. Tokie pat 
ir laiptai, o per vidurį nuo 1 iki 3 
aukšto nutiestas apsauginės vielinės 
sietos. Užkopiau į 3 aukštą, paste
bėjau, kad nė vienos durys laiptinėje 
neturi rankenų. Tada paskambinau 
(paspaudus mygtuką) ir pasigirdo iš 
pradžių keli balsai, o paskui vis 
garsėjantis baubimas "zvoniat, zvo- 
niat" (skambina, skambina). Po kokių 
5 min. pasigirdo žingsniai, subarškėjo 
raktai, durys prasivėrė ir stora 
moteris nelabai baltu chalatu murm
telėjo rusiškai "kogo?", t.y. " ko?". 
Sakau, toks ir toks turi būti čia . 
Durys trinktelėjo man panosėje, likau 
vėl ant laiptų. Tada išgirdau "Toks ir 
toks, jestj takoy?!" (rus. ar yra čia 
toks?) Kažkas atkartojo "Toks ir 
toks!", o po to pavardė entuziastiškai 
aidėjo per visą koridorių. Kiek ten tų 
balsų? Rodos visa minia baubė. 
Pagaliau aptilo ir trakštelėjus raktams, 
pasirodė vėl ta pati tetulė, pasi
teiravo, ar tą atvedė, o man 
patvirtinus, įleido vidun. Tą dieną ir 
išsikalbėjom tam nedideliam kamba 
rėlyj, su palme vazone, 4 medinėm 
kėdėm ir stalu kampe, aidint moteriš
kiems balsams ir keistom dainom U 
kiemo (mat. langai buvo į moterų 
skyrių).

Pasirodo, jų viso 120 vyrukų gyvena 
tame skyriuje, po 4-6 palatoje. Visi 
sumaišyti, nepaisant kokia diagnozė. 
Ir taip vadinami "triušiai" (kurie 
skutami plikai ir nelabai ką supranta), 
ir vidutinio laipsnio psichopatai, 
alkoholikai ir net žmogžudžiai (pvz: 
tokie, kur kartais naktį smaugia ar 

pan. išsigimėliai). Be abejo, pasta
rieji du tipai didelės pagarbos 
"triušiams" nerodo: sakė, nekartą 
matė - kėblina kuris nors girtuoklis 
koridorium, tik kad tvos iš jėgos 
kuriam ligoniui, tas tik susiries, 
susisuks ir inkšdamas paspruks. Gal 
būt, jei koks sanitaras pamatytų, tai 
užsistotu, tačiau jie ten visi drau
gužiai tarp savęs! Mums besikalbant 
nekartą nušmėklino koks susisukęs 
sanitaras laukan - gal su reikalais, 
tačiau nepamiršdavo nueiti ir į gėrimų 
krautuvę ir grįždavo su dideliais 
"rašalo" buteliais plačiose savo cha
lato kišenėse.

Tai negi "sausas" sėdėsi lošdamas 
kortom ten su ligoniais? Tuo labiau 
kad "besigydantys girtuokliai" duoda 
Pinigų - ir jiem ir pačiam gerai.

Nustebau, kad pižama tokia ne
švari, suplyšus ir smarkiai perdidelė. 
Pasirodo, tik tokios buvo, kai jis 
atvyko - jau kažkieno nudėvėta ir 
neišskalbta, bet kam tos ceremonijos, 
juk čia vistiek tik beprotnamis.

Seselės nedaug tesiskiria nuo ligo
nių, keikiasi kas antras žodis tąja 
išraiškinga rusų liaudies kalba (dau
gumas darbuotojų rusai, bet taip jau 
yra visur), kad net ausys linksta.

Sigis - nėra šventas avinėlis, tačiau 
kartą ir jam akys ant kaktos iššoko. 
Guli sykį naktį jis savo lovoj, apie 2 
vai. prasiveria durys ir pasirodo 
sesutė Viera, vien tik su apatinuku. 
Ji nuslinko prie alkoholiko Vitės lovos. 
"Na"-sako (rusiškai, aišku) - "pasi
trauk Vitia, nebūk kvailas"...ir kiken
dama ėmė lipti į lovą. O Vitia guli ir 
nesijudina, gal tai ūpo neturi, o gal 
kitų 5 ligonių varžosi?... Supyko 
seselė Viera, išvadino jį paskutiniu 
durnium, dar kelis keiksmus pažėrė ir 
išlėkė. Po kiek laiko ji kyštelėjo 
galvą pro duris ir šūktelėjo pasyviajam 
Vytei, kad tas ateitų pas ją į 
kabinetą...

Jei neklausysi, tave gali uždaryti 
porai dienų į tų nejudančių ligonių 
palatą. O kadangi jie beveik nejuda, 
tai kam jiems dar po atskirą lovą? 
Tokių ligonių ne taip jau daug, tačiau 
visgi juos sumeta po 2 į lovą, vieną

nukelta į 6 psl.
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Skamba ff SVAJONI XJ” dainos
Melbourne ir Sydnėjuje

"Svajonės" Melbourno lietuvių šir
dyse užima šiltą ir jautrų kampelį. 
Pirmas šių metų koncertas liepos 13 d. 
į Lietuvių namus sutraukė virš trijų 
šimtų melbourniškių, pasidžiaugti 
savo mielomis dukromis, pasiklausyti 
skambių dainų, pasigėrėti jaunatvišku 
entuziazmu. Šį kartą Melbournas 
turėjo progą ir malonumą pasigėrėti ir 
Adelaidės vokaline pažiba Petru 
Račkausku, kuris savo sodriu balsu 
papildė ir paįvairino "Svajonių" 
programą.

"Svajonės" - Birutė Kymantaitė, 
Virginija Bruožytė ir Zita Prašmutaitė 
kartu su Petru Račkausku atliko visą 
eilę liaudies, tradicinių, gerai žinomų 
ankstesniųjų Lietuvos kompozitorių 
ir skambių dabar Lietuvoje mėgiamų 
estradinių dainų, kurios melodingumu 
ir lyriškumu lyg ir duoda atkirtį ausis 
kurtinančiam "bytui", dabar taip 
populiariam vakarų pasaulyje.

Pirmąją dalį "Svajonės", dėvinčios 
ilgus, baltus sijonus ir raudonas 
liemenes su baltom bliuskutėm, iš
siuvinėtomis tautiniais raštais, 
džiaugsmingai su jaunatviška šypsena 
pradėjo daina "Jaunimėly taip sma
gu". Daina sekė dainą, greitais 
perėjimais, be ilgų pasiruošimų.

Petras Račkauskas savo pasirodymą 
pradėjo daina "Mano gimtinė", o 
galutinai publiką užkariavo, sudai
nuodamas P. Vaičaičio "Kur bakūžė 
samanota". Sodrus jo balsas koncertą 
paįvairino ir praturtino.

Akį maloniai nuteikė graži daini 
ninku laikysena scenoje, ne manie
ringa, bet ir ne statiška. Ypač smagiai 
nuteikė dainų žodžių papildymas 
tinkamais judesiais. Visų keturių 
išpildyta liaudies daina "Oi tu, 
Petreli!" susilaukė žiūrovų nuoširdaus 
įvertinimo katutėmis.

Virginija Bruožytė dar tik pradeda 
pasirinktą kelią. Sulyg kiekvienu 
koncertu jos balsas geriau apvaldo- 
mas, diapazonas platėja, didėja pasi
tikėjimas savim. Sceninė laikysena, 
profesionalesnė.

Birutė Kymantienė žaisminga Šyp

sena savo talentą parodė Offenbacho 
"Barkarolėje", puikiai atsverdama ir 
papildydamą sopraną. "Ulijoną" ji 
padainavo solo.

įdomi interpretacija J. Tallat- 
Kelpšos harmonizuotos liaudies dainos 
"Gale lauko toli”. A capela atlikta 
"Augo obelėlė", kurią Birutė ir 
Virginija dainavo atvirais "kaimiš
kais” balsais, žiūrovų širdyse užgavo 
jautrią stygą.

Keitėsi dainos, keitėsi dainininkių 
apranga. Raudonos liemenės užleido 
vietą mėlyniems kaspinams, liaudies 
dainos dainuotos dėvint tautinius 
rūbus.

Smagiai skambėjo Virginijos ir 
Petro duetas " Ateik ir tu" ir "Tu ateik 
į pasimatymą". Lyg gaivus vėjas mūsų 
scenoje padvelkė jaunatviški, balsai, 
skambūs balsai, gera vaidyba. "Sva
jonių" repertuaras rodo jų norą 
ieškoti naujų muzikinių kelių.

Petras Račkauskas dailiai pritapo 
prie "Svajonių" stiliaus, jis gabiai jas 
papildė. Akompanavo Zita Prašmu
taitė, padėdama Birutei ir Virginijai 
pora dainų ir padainuoti. Melbourno 
koncerte gitara pritarė Arūnas Bruo- 
žys, o būgnais Tomas Zdanius. Jų 
palyda buvo pakankamai garsi, kad 
girdėtųsi, ir pakankamai tyli, kad 
nenustelbtų dainininkų.

Antonis Alekna ir Andrius Lipšys, 
gudriai naudodami šviesas, išvengė 
uždangos, o besisukąs šviesų ratas 
paįvairino menininkų pristatymą.

Šį "Svajonių" ir Račkausko kon
certų ciklą organizuoja Aldona But 
kutė, o pristato VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso organizacinis komi
tetas. Melbourne užsceninį darbą ir 
pasiruošimus atliko P. Aras, L. 
Pranckūnienė, A. Pranckūnas, J. 
Mašanauskas, jun., Loreta Gižaus 
kaitė. Fotografas - G. Statkus. 
Plokšteles pardavinėjo M. Sodaitienė, 
koordinavo D. Sadauskaitė. Programą 
apipavidalino M. Simankevičius, o 
technišką darbą atliko J. Šliogeris.

M.J.

Dr. A. Stepano nuotr.

Jaunimo Sąjungos organizuota 
"Svajonių" koncertas liepos 20 c 
įvyko Lietuvių klube. Programą išpil 
dė iš Melbourno atvykusios Virginij 
Bruožytė, Birutė Šaulytė-Kymantie 
nė ir Zina Prašmutaitė, iš Adelaidė 
baritonas Petras Račkauskas. Mel 
bourniškės mergaitės padarė labi 
malonų įspūdį, koncertą pradėj 
malda-giesme lietuviškose pamaldose 
angeliškai gražiai pagiedodamos tris 

giesmes. Koncertas buvo labai įdomus 
ir įvairus. Estradinės dainos, liaudies 
ir kitos populiaros dainos, bei duetai. 
Daug ovacijų susilaukė Virginijos ir 
Petro duetas. Mūsų sydnėjiškių kape
la, susidedanti iš Justino Ankaus 
(vargonai). Richard Cervin (gitara) ir 
Beniaus Stasiūnaičio (būgnai) dar
niai ir profftsionaliai palydėjo daini
ninkus.

SYDUEJAUS LIETUVIU
BI BLI O TE K OJE

Sydnėjaus, o taip pat ir visiems 
Australijos lietuviams gerai žinoma, 
kad prie Klubo veikia Biblioteka, kuri 
aprūpina tautiečius gausia literatūra 
ir laikraščiais lietuvių kalba visiems, 
be išimties duodama skaityti kelių 
savaičių laikotarpyje.

Bibliotekos priežiūroje veikia ir 
skaitykla, kurioje sekmadieniais gali
ma pasiskaityti net 22 laikraščius bei 
žurnalus, kuriuos Biblioteka prenume
ruoja tautiečių patogumui. Biblioteką 
ir skaityklą prižiūri 5 nuolatiniai 
darbuotojai - savanoriai.

Apie Bibliotekos - skaityklos dar
bus ir veiklą žino beveik viso pasaulio 
lietuviai išeiviai, nes ji veda gana 
platų susirašinėjimą su žymiomis 

lietuviškų knygų leidyklomis bei 
laikraščių administracijomis: užsako, 
perka, prenumeruoja, o taip pat ir 
parduoda užsakytas, pageidaujamas 
knygas bei tautinių motyvų suve
nyrus. Tokiu būdu "prekiaudama" 
Biblioteka apmoka laikraščių prenu
meratas, turtina Biblioteką naujomis 
knygomis, leidiniais, suvenyrais.

Sekmadieniais Bibliotekoje lankosi 
gana gausus tautiečių būrelis: vieni 
grąžina pasiskolintas knygas bei 
renkasi kitas, kiti gi, perka ar užsako 
naujas knygas, suvenyrus, aukoja 
pinigus vienam ar kitam fondui, moka 
prenumeratas. Skaitykloje visada ma
tysi keletą tautiečių, skaitančių laik
raščius bei žurnalus. Trumpai tariant- 

- gyvas judėjimas.
Šių finansinių metų bėgyje Biblio

tekoje lankėsi 1184 asmenys, o 
skaitykloje 402. Bibliotekoje šiuo 
metu turima virš 4000 knygų, kurios 
išduodamos pasiskaitymui. Naujų 
knygų pardavimui turima $3,081 
sumai. Metų bėgyje parduota knygų 
už $2,846.

Be savo tiesioginio darbo patarnau
jama ir šalutiniais darbais kaip seka:

Priimta aukų:
Vasario 16 Gimnazijai $1,815, 

Australijos Lietuvių Fondui $7,096, 
Lituanistikos Katedrai $5,006, Jau
nimo Kongresui $130, "Baltic News" 
$305.

Priimta prenumeratos mokesčio 
"Pasaulio Lietuvis" $820.

Bibliotekos personalas dėkoja vi
siems geros valios tautiečiams už 
jiems parodytą pasitikėjimą ir mora

linę bei kitokią paramą ir kviečia visus 
ir toliau palaikyti savąją Biblioteką, 
lankyti ją dažniau, naudotis teikia 
mais patarnavimais.

Ypač kviečiamas mūsų jaunimas 
naudotis gausia lietratūra lietuvių 
kalba.

Baigdamas šį pranešimą visų Bib
liotekos darbuotojų vardu reiškiu 
padėką p. J. Venclovienei už nenu
ilstamą 12 -os metų darbą, laikrodžio 
tikslumu, kiekvieną sekmadienį ji 
sąžiningai aptarnaudavo Bibliotekos 
lankytojus. Ponia J. Venclovienė 
dirbusi ilgus metus bendruomenės 
labui, gydytojų patarta iš pareigų 
pasitraukė.

Ačiū Tau, miela talkininke, už ilgų 
metų darbą. Tebūna tai Tėvynės 
labui I

B. STAŠ1ONIS 
Bibliotekos vedėjas

PETRINĖS CHRISTIAN BROTHERS
KOLFJGIJ OJE

Ilgus metus trukusios lietuviškos 
tradicijos švęsti Petrines ir Povilines 
lietuvių bendruomenėje prigęso. Tai 
nereiškia, kad jos liko pamirštos. Jau 
antri metai šias tradicijas tęsia 
australai broliukai Christian Brothers 
kolegijoje Lewishame, kur mūsų 
kapelionas Prel. P. Butkus yra ir jų 
kapelionas.

Šios kolegijos broliai ir šiais metais 

suruošė Petrines ir Povilines, į kurias 
pakvietė Kun. P. Martftzą, ir grupę 
lietuvių parapijiečių. Broliai buvo 
suruošę vaišes; jų Brother Superior 
vyriausias virėjas yra išmokęs virti ir 
lietuviškus barščius.

Kolegijos viršininkas pasveikino 
Prel. Butkų ir Kun. P. Martūzą jų 
vardo dienos proga pakviesdamas jų 
kapelionui sudiedoti "For he is a jolly 

good fellow ir lietuvišką "Ilgiausių 
Metų". Lietuvių vardu sveikino Ed
vardas Lašaitis, padėkodamas Kolegi
jos broliams už lietuviškų tradicijų 
tęsimą.

TAUTOS FONDE

Su liūdesiu prisimename prieš 
penkis metus amžinybėn iškeliavusį 
Canberos lietuvių bendruomenės narį 
KAZIMIERA KERAITį.

A.a. Kazimieras giliai tikėjo į 
Nepriklausomos ir laisvos Lietuvos 
atgimimą. Gerai suprato, kad atgauti 
Lietuvai laisvę reikia aukų ir pasi
šventimo. Kazimieras stambiai rėmė 
Lietuvos laisvės kovų aukodamas 
Lietuvos Tautos Fondui. Likusi našlė 
V. Keraitienė tęsia mylimo vyro valią 
ir jo mirties penktose metinėse 
aukoja Tautos Fondui $ 50.00.

Ačiū p. V. Keraitienei už nevystan
čias gėles.

A. Kramilius
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JAUNIMO SKILTYS

Su saule
Bevelk kas savaitę per vienus metus 
radome "Mūsų Pastogėje" J. ARO 
vienoki ar kitokį rašinį. Atėjo laikas, 
kai jam reikia susirūpinti savo 
gyvenimo saulėlydžiu. Todėl užleis
damas vietų jaunesniems, atsakė j 
šiuos klausimus.

Kas paskatino rašyti | "M.P."?

Norėjau bendruomenei savo duoklę 
atiduoti. Lietuvoje mus užklupo 
įvairūs (vykiai labai netikėtai, nes 
nebuvome (spėti. Del to bent dabar 
viskuo domėjausi ir stengiaus pasakyti 
skfiltytojams kas kur dedasi

Kaip vertinate ''M.P."?

Redaktorė tikrai neapvylė skaity
tojų. Apgailestauju, kad atsiradusi 
opozicija jos darbą trukdė. Turinys 
priklauso nuo spaudos darbuotojų, 
kurių trūkumas jaučiamas, o prie- 
augliaus neatsiranda dėl to, kad šio 
laikraščio lygio reikalavimai per 
aukštai iškelti. Vis dėlto "M.P." 
išsilaikys, kol to bendruomenė norės.

KaiĮ žiūrite | spaudos darbą?

Savo nuovoka bandžiau atspėti 
redaktorės ir skaitytojų pageida
vimus, žinoma, vengdamas įvellS 
Spaudos Sąjungą | šmeižtinę bylą. Ra
šiau lyg šaudydamas: "pataikysiu - 
nepataikysiu". Spaudos darbuotojai 
šitokios padėties negali ilgai pakelti, 
nes Jeigu per daug "nepataiko", tai 
veltui energiją ir išlaidas eikvoja. 
Dideli atstumai apsunkindavo laiku 
įvykius ir žinias paruošti ir redaktorei 
(duoti. Būdavo sunkumų žinias at
rinkti, nes angliškai mokantieji jas 
sužinodavo tuoj pat savo namuose. 
Spaudos darbas pas mus yra pasiau
kojimo darbas, nes jis veltui atlieka
mas ir su ne mažomis išlaidomis. Iš 
tušCio nieko ne|pilsi. Reikia pirma 
turėti, kad galėtum duoti. Ar pastan
gos (vertinamos- žinote patys. Nuo 
"Dievo paukštelių " laikų esame

namolei__  

pripratinti viską veltui gauti. Veltui ir 
spaudos darbuotojai mušti gauna, 
reikalaujama, kad jis po savo rašiniu 
pasirašytų vardą ir pavardę, kad visi 
žinotų, kam j ausį užduoti. Klaidinga 
yra galvoti, kad savo pavarde ar titulu 
kvailas mintis išgelbėti galima arba 
rašinio vertę pakelti.

Ar turėjote kokių nusivylimų?

Pasiaukojime jų negalima išvengti. 
Kai kakta mūro sienos negali pra
mušti, tai pradedi koliotis ir keiktis. 0 
be to, nusivylimo požymiai iš aus
trališkos spaudos pamažu įsiskverbia: 
pašiepimas, pajuoka ir storžieviš
kumas, nes dabartinis politinis, eko
nominis ir kultūrinis gyvenimas dau
giau ar mažiau yra suktas, netikras ir 
apgaulingas. Mes senesnioji karta gal 
nepripratome prie šių pasikeitimu.

Kokie buvo santykiai su skai
tytojais?

Jaučiausi besikalbąs pats su savimi, 
nes tik gal pora atsiliepimų buvo 
Atspausdinta. Kai skaitytojai tylėjo, 
maniau, kad aš jiems "pataikiau". 
Kartais pagalvojau: kam aš popierių 
ir rašalą eikvoju? Skaitytojai mėgsta 
dviejų gaidžių peštynes. Ir man 
patarė "Drošk atgal, ko lauki?" 
Dalykišką polemiką mėgstu, bet 
asmenišką viens kito žeminimą smer
kiu ir vengiu, nes tai ne spaudos etika.

Kokių linkėjimų turite "M.P."?

A LB vadams - nepamesti galvų dėl 
"M.P."

Spaudos Sąjungai - sėkmingos 
"redaktorių medžioklės".

Redaktorei - aCiu už kantrybę ir 
sėkmės.

Skaitytojams - sudie su daina : 
"Paleisk mane, motinėle, su saule 
namolei"...

BAISUSIS

V as ari o 16

Daug karų pragyveno mano Tėvy
nė, daug iškentėjo mano žmonės, daug 
ašarų nutekėjo šalies upėmis, bet Tu 
likai ištikima laisvės idėjai, nepalūžai 
priešų engiama, nors tūkstančiai Tavo 
sūnų ir dukrų pajudėjo Sibiro link...

Prie gėlėmis papuošto Rūpintojėlio 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai susi
rinko prisiminti baisųjį birželi. Gal ne 
prisiminti, nes tik mūsų tėvai ir 
seneliai prisimena trėmimus. Mes 
susirinkome pagerbti ištremtuosius ir 
susikaupti. Jaunas kunigas Putrimas 
perskaitė (vadą, kuriame buvo pri
minti trėmimai. Minėjimas prasidėjo. 
Programą pranešinėjo dvi lietuvaitės 
iš JAV. Jos Jau paskutinėje klasėje: 
Roma Rublytė ir Janė Shreckergost. 
Roma kanklėmis paskambino savo 
pačios kompoziciją. Melodija graudi, 
atitinkanti šią liūdną progą. Dovydas 
Young ir Petras Ordonezas pagrojo 
keistą, taip pat pačių sukurtą 
dalykėli. Dovydas pūtė trimitą, o 
Petras pagaliukais ritmą mušė. Vėliau 
skaityti atsiminimai apie birželio 
dienas, kai virš 30 000 lietuvių buvo 
prievarta išgabenti į Sibirą, šalčio 
surakintą kraštą.

Gabija Diavaraitė nepaprastai 
jausmingai perskaitė Aukštaitės vaiz
deli: "Vežant motiną į Sibirą". 
Pietų amerikiečiai Danielis Aglinskas 
ir Danielis Jasponis gražiai sutartinai 
grojo gitara ir vargonais savo kūrybą. 
Jų pasirodymas buvo labai (domus; 
moderniškoje melodijoje girdėjosi 
Lietuvos himno tonai. Po to sekė kun. 
Putrimo paruošta pantomina. Judesiais 
buvo pavaizduotos trys birželio išve
žimų baisybės: trėmimas, kančia ir

REMKI ME
VI PLJ KONGRESĄ

BIRŽ ELIS 

gi mnazijoje

mirtis. Muziką sukūrė ir pats grojo 
vargonais Andrius Malinauskas, Oli
veris Lippmann pritarė būgnais. Po 
šio dramatiško pasirodymo gitaroms 
pritariant dainavo Kristina Kempė ir 
Audra Kalvaitytė. Jų dainos buvo 
liūdnos ir graudžios. Muziką joms 
paruošė Marius Baliulis ir Erik Schulz.

Įspūdingiausias šiame minėjime bu
vo raudonos komunizmą simboli
zuojančios vėliavos sudeginimas. 
Mūsų trispalvė pakelta tiktai iki pusės 
stiebo. Po gražios bei graudžios 
minėjimo programos mokiniai sustojo 
ratu aplink kryžių ir sugiedojo: 
"Lietuvą brangi". Taip ir baigėme 
birželio išvežimų minėjimą. Po va
karienės ėjome | bažnyčią, pasimelsti 
už mirusius, žuvusius ir Sibire 
tebekenčiančius lietuvius.

Manau, kad gal ne visi pilnai 
supranta šio minėjimo reikšmę ir kam 
dėl jo reikėjo aukoti laisvalaiki. Deja, 
yra tokių, kurie abejoja, kad Lietuva 
bus laisva, kad ji prisikels iš vergijos. 
Bet aš tvirtai tikiu ir su tokiu 
galvojimu nesutinku.

Lankydamasi šiais metais Lietuvoje 
pastebėjau, kad pro rusišką prie
spaudą veržiasi laisvės troškimas. 
Ypač Kaune, kur visur skamba 
lietuvių kalba ir dauguma užrašų 
lietuviški. Aš netikiu, kad rusams 
pavyks surusinti ir sukomunlstinti 
mūsų Tėvų žemę. Mūsų šalis maža, 
bet meilė jai yra didelė ir iki ši meilė 
degs lietuvio širdyje, Lietuva nežus.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse!

ANITA BALTUTYTĖ

B E B R O T “ 
N A Tvl Y J E

atkelta iš psl.4 
priešais kitą, kojas sukryžiuoja turkiš
kai - tai ir sutelpa. 0 kas porą dienų 
sanitarai čiumpa paklodžių galus ir 
kartu su tais ligoniais nugabena į 
vonią; ten juos sumeta,šlangu nuplau
na ir vėl atgal į lovą. Viskas labai 
paprastai.

Toje prikimštoje ligoninėje at
siranda vietos ir sveikiems žmonėms. 
Kartą po pietų atvežė senyvą žmogų 
- balta barzdele, žili plaukai, aki
nukai, liesas, nedidutis - viskuo 
priminė apsiskaičiusi inteligentą, nor
malų šviesų žmogų. Atvedė į šitą 
pati skyrių, čia Jo laukė pora sesučių 
ir keli sanitarai. Savo rūbus liepė 
nusirengti ir užsivilkti ligonio pižamą. 
"Na, ką jūs... kas gi čia dabar... aš esu 
tvarkoj... mane tik..." bandė žmoniš
kai aiškintis senelis. "Gal čia kokia 
klaida, Juk nesusipratimas..." Tačiau 
nei personalas, nei aplinkiniai ligoniai 
nepaisė jo kalbos, "Tiktai greitai 
maukis savo kelnes, o jei ne - matai, 
va,tą dėdę pakviesiu, tai nurengs tave 
tučtuojau", sugriaudėjo viena sesuo. 
"Bet gi, kad aš sveikas, nesuprantu, 
kame reikalas, kodėl turiu persirengti, 
Jan sakė*kad tik nuveš pasikalbėti 
su daktaru..."

"Ei. Vania, padėk jam 
nusirengti, mes tuoj tave sutvar
kysim".

Ir štai priėjo tas Vania sanitaras, 
nurovė marškinius be didelių cere
monijų, kad net akiniai žmogelio 
nuskriejo kažkur ant grindų, iškratė ji 
iš kelnių, ir tok| besimuistanti, 
apgraibom ieškanti akinių ir kažką 
bebandantį dar sakyti, |kišo j tą 
purviną pižamą.

Tai sukėlė didelio juoko ten 
esančiom seselėm, sanitaram ir ki
tiems žiopliams. Toks išjuoktas, bejė
gis ir buvo paguldytas kažkurioje (ten 
tarp visų) palatoje, suleido jam 
atitinkamų vaistų, jau po klek laiko 
(neužilgo) galėjai matyti jį ramų, 
abejingu veidu šlepsinti po koridorių. 
Kažin kiek tokių atvejų čia būta? 
Sunku pasakyti, nuėjęs nesuskaičiuosi, 
nes i vidų lankytojų neįleidžia. Net 
ir tų bejėgių "triušių" mamos 
atvažiuoja iš tolimų kaimų, su 
pundeliais maisto, pastovi tame pa
čiame kambariūkšty, kur ir mes 
šnekučiavomės, kalbina savo sūnų, ar 
vyrą ir tiek, o jau pasižiūrėti, kur 
tasai miega, kaip ir ką valgo - 
netenka, neleistina.

Tai tiek apie sesutes ir sanitarus, o 
kaip ten su gydytojais - ar jie tokie 
pat keikūnai ir kietaširdžiai - ar šiek 
tiek aukštesnio lygio? Deja, sunku 
nustatyti, nes labai Jau retai jie ten 
atsilanko. Berods tik 10 vai. ryte 
apžvalgai ir tai tik vienas gydytojas 
visame skyriuje. Buvau sutikus vieną 
gana malonaus veido, simpatišką 
daktarę, lietuvaitę, tačiau kiti 2 
daktarai kuriuos mačiau ir girdėjau, 
grubaus žodžio ligoniams nepagaili. 
Vieną vakarą ten atvyko toks 
bernužėlis tuo pačiu tikslu - nenorėjo 
eiti tarnauti armijoje ir bandė 
apsimesti lunatiku. Naktį jis šmik- 
linėdavo su pagalve po koridorių, o 
ryte kiti ligoniai pranešdavo seselėm 
apie jo vaikštynes. Neilgai jam taip 
teko vaidinti, po savaitės išrašė, kad 
sveikas ir-keliauk į armiją.

"Bet juk mama davė 300 rub. 
daktarui Siparovičiui už mane, paėmė, 
sakė, pažiūrėsim, kaip ten bus, 
padarysim.ačiū..." guodėsi vaikinukas. 

"Tai per mažai davė..." Tiek ir tematė 
savo pinigus ir į armiją išėjo.

įdomu, kiek sykių daktaras taip 
"permažai" paima. O iš kur vargšui 
kaimiečiui žinoti, kiek duoti ir kad 
nebus "permažai..."

AK - LĖ

Auste all jos 
K AI RT A USI EJI

atkelta iš psl.3
tlnė ir atstovavo to meto studentiją. 
Prieštaraujanti karui su Vietnamu, ši 
grupė netikėjo sovietinių darbininkų 
rojumi. Reikalai dar labiau pablogėjo 
po sovietų invazijos Cekoslovakijon 
1968 m. CPA išgyveno eilę komp
likuotų disputų, 1971-siais metais 
naujo skilimo pasėkoje atsirado pro
sovietinė Socialist Party of Australia. 
(SPA). Tuo tarpu CPA daugeliu atvejų 
pasidarė kritiška Sovietų sąjungai. 
Tautinio Komiteto narys Brian Aarons 
tvirtina, kad šių dienų CPA savo 
požiūriu yra panašiausia į Italijos ir 
Ispanijos komunistų partijas, kurios 
yra anistalinistinės ir identifikuojasi 
su pažangiais siekiais plačia prasme.

1984 m. CPA išgyveno trečią 
skilimą, kai apie pusšimtis vyresniųjų 
partijos narių, (skaitant vykdomosios 
valdybos narius bei unijų vadus, 
masiškai iš partijos išstojo. Kai pernai, 
balandžio mėnesį 23 Iš 32 Vitorijos 
CPA komiteto narių išstojo, jie 
pareiškė, kad jų vienintelis šiam 
veiksmui motyvas buvęs "troškimas 
išjungti socializmą iš apsiribojimo vien 
Australijos visuomene".

(bus daugiau)
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GEE I. O N G E

.KREPŠINIS

Nesenai Geelonge pasibaigė vasa
ros krepšinio sezonas, kurio pirmeny
bėse dalyvavo trys "Vyčio" koman
dos. Mergaičių iki 18-kos metų 
grupėje, nors ir padariusios didelę 
pažangą , lietuvaitės telaimėjo 4-tą 
vietą. Šioje komandoje žaidė: E. 
Šutaitė, Neringa Luscome, R. Sta- 
rinskaitė, T. Kolio, S. Briggs ir J. 
Trevaskis. Komandos treneris - S. 
Šutas. Šiuo metu mergaitės jau 
pradėjo žaisti žiemos pirmenybėse, jas 
treniruoja Linas Valaitis.

Vyrai krepšininkai 3-joj divizijoje 
laimėję pirmąją vietą, pateko j 2—ją 
diviziją. Už "Vytį" žaidė: J.Valaitis, 
T. Bindokas, R. Šneideris, L. Valaitis, 
K. Obeliūnas, S. Kolio ir S. Javic. 
Treneris - K. Obeliūnas

Žaisdami rudens sezone vyrai 
pateko j finalus. Pirmajame puslaikyje 
vytiečiai sužaidė gan blankiai, tačiau 
antrajame susiėmė, pradėjo geriau 
mėtyti ir tarpusavyje geriau sutarti, 
tas jiems atnešė šios divizijos čempio
nų vardą. "Vyčio" žaidėjai broliai 
A.ir H. Renkauskai, L. Valaitis, M. 
Brenner, D. Šutas ir A. Wiasak.

Neseniai prasidėjusiame pagrindi
niame žiemos turnyre vyrų grupėje 
vytiečiai žaidžia tik vienoje "A" 
rezervo grupėje.

IŠKILI SPORTININKĖ 

krepšininkė, bet taip pat ir puiki 
irkluotoja. Ji buvo išrinkta atstovauti 
savo mokyklą - Morong Girls College 
Adelaidėje (vykusiose Australijos irk
lavimo pirmenybėse. Jos komanda 
pateko net į finalus, tačiau turėjo 
pasitenkinti antrąja vieta. Geriausios 
sėkmės!.

PUIKIOS SUŽIEDUTUVĖŠ

Birželio pabaigoje susižiedavo ge
rai žinoma " Vyčio" sportininkė Ange
la Bungardaitė su Br. Freemantle. Vos 
atvykusi iš Anglijos, kur ji gimė, 
Angela įsijungė j "Vyčio" klubą. 
Žaidė krepšiniį už jaunes ir vėliau už 
moteris; tinklinį, sųuašą, šoko tauti
nius šokius ir eilę metų dirbo klubo 
valdyboje. Jos sužadėtinis lietuvių 
bendruomenėje dar yra mažai žino 
mas, tačiau pažįstant Angelą, tas ilgai 
neužtruks.
Sužiedutuvių vaišes suruošė tėvai 

Salomėja ir Liudas Bungardai, žinomi 
Geelongo lietuvių visuomenės ir 
sporto veikėjai. Oficialią dalį pravedė 
Geelongo Liet. S-gos klubo pirminin
kas J. Gailius, ta proga pasveikinda
mas sužadėtinius. "Vyčio" sporto 
klubo vardu sveikino pirmininkas St. 
Šutas ir ta proga sužadėtinį įrašė į 
sporto klubo narius. K. Starinskiui 
pasiūlius tostą, buvo išgerta ir 
sugiedota "Ilgiausių metų". Sėkmės 
naujai būsimai šeimai.

Trečia iš kairės E. Šutaitė su savo komanda Australijos irklavimo 
varžybose Adelaidėje.

Angelė Bungardaitė ir jos sužadėtinis Br. Freemantle

"Vyties" pirmininko Stasio Šūftf Kaja.
dukra Evette yra ne tik gera vytietė LIETUVIS KANADOS RINKTINĖJE

D A R apie kelionę
— "Kovo" pirmininkas Lašiukas buvo 
toks patenkintas ir linksmas, kai 
koviečiai abu kartus laimėjo prieš 
"Baltią", jau neskaitant asmeninio 
pasididžiavimo, kai sūnus Antanas 
labai gerai sužaidė ir krepšių pilną 
Brisbanės krepšį primėtė.

— Brisbanėje buvo labai pasigęsta 
buvusio "Kovo" pirmininko J.Kar

pavičiaus ir Sporto Skyriaus redakto
riaus. Tikriausiai pirmasis, būdamas 
golfo ligonis, sužinojęs, kad golfas 
nėra įtrauktas į šventės dienotvarkę, 
numojo ranka ir patraukė į Sydnėjaus 
laukus. Gi antrasis, tik nuo stogo 
nenukritęs, pabijojo iš autobuso iš
kristi ir pasiliko Sydnėjuje. Manoma, 
jeigu dar ir jie būtų važiavę, tai 
brisbaniečiai prie savo namų dar ir 
sporto kambarį būtų galėję "pribuda- 
voti".

— Sydnėjiškiai niekaip negalėjo 
suprasti, kodėl Brisbanės Lietuvių 
namuose yra tokios nepastovios kai
nos. Šeštadienį bonkutė alaus - 
vienas doleris, sekmadienį - jau 
pusantro, o vakare jau ir vėl nukrito 
iki vieno. Greičiausiai tai yra pagal 
orą?
— Buvęs "Nykštukų" namo vadas 
Balys Malinauskas iš Brisbanės ir 
dabar, net po prakaitu lakstė ir 
rūpinosi visais eiliniais reikalais, 
nepamiršdamas senų, anksčiau Bris
banėje gyvenusių, svečių, kaip Pupa ir 
kiti, kurie net savo seno miesto 
nelabai galėjo atpažinti. Taip jis yra 
pasikeitęs, nors draugų širdys vis tos 

pačios, arba geriau pasakius, lietu
viškai plačios.

— Nors Brisbanėje yra ne daug 
lietuvių, seniau turėjusių ir savo gerą 
chorą, bet K.Stankūnui (senjorui) 
susirgus ir pasitraukus, dainininkai 
kurį laiką atostogavo. Dabar, iš 
Adelaidės atvykus jaunai mokytojai 
Birutei Mlkužienei, choras vėl atgijo 
ir labai gražiai giedojo per sporti
ninkų pamaldas, kai kun dr. P. 
Bašinskas pasakė gražų ir, specialiai 
sportininkams pritaikintą, pamokslą.

— Brisbanietis Jurgis Miškinis buvo 
kaip gyvas sidabras svečių tarpe. 
Kur tik kam ko reikėjo, ar ko trūko, 
ten Jurgis arba jo jaunoji dukra, 
prisistatydavo ir padėdavo. Ačiū.

— Vienas iš daugiausiai patenkintų ir 
linksmiausių šioje išvykoje, buvo 
"Kovo" veteranas Vladas. Vakaro 
metu tur būt nebuvo tos ponios ir 
panelės, kurios jis nebūtų šokdinęs, 
meilius žodelius paporinęs. Tai irgi 
senas Karalienės žemės cukrinių 
nendrių kirtėjas, kuris šiandien, 
vitaminų prisivalgęs, antrąja jaunyste 
gyvena ir, ne kaip visi kiti svečiai, jis 
dar savaitėlei pasiliko, nendrių kirti
mo laukus aplankė, su draugais alutį 
išgėrė ir su liūdesiu grįžęs pasakė kad 
visos anų laikų taip puikios jaunos 
gražuolės, šiandien jau kaip tikros 
senutės atrodo. Matyt per mažai 
vitaminų geria?

XXX-AS

Be lietuvių, žaidžiančių Sov. S-gos 
rinktinėje, pasaulio krepšinio 
pirmenybėse, dar vienas
iškilus krepšininkas - Jonas Karpis 
atstovauja' ■ Kanados vyrų rinktinę. 
Prieš išvykstant į Ispaniją, J. Karpis 
Kanados rinktinėje žaidė draugiškas 
rungtynes su Amerikos ir Israelio

GARSUSIS MARADONA
Su dideliu susidomėjimu milijonai 

futbolo mėgėjų televizijos ekranuose, 
o laimingiausieji Meksikos " Acteko" 
stadione, stebėjo baigmines futbolo 
rungtynes tarp Argentinos ir V.Vo
kietijos rinktinių dėl 1986 m. pasaulio 
čempiono vardo. Šios P.Amerlkos ir 
Europos kontinentų atstovės iki šiol 
pasaulio titulus buvo išsikovoję po 
šešis kartus. P.Amerikos futbolinin
kams brazilams 1958 m. tai pavyko ir 
Europoje, Švedijoje. Tuo tarpu euro
piečiai dar niekada netapo čempionais 
žaizdami P.Amerikoje. Kaip jau visi 
žino, Argentina čempionatą laimėjo 
rezultatu 3:2.

Pasaulio pirmenybėse futbolo mė
gėjai pastebėjo Argentinos mažajį 
puolėją Diego Maradona. Jau praėju
siose Pas. Pirmenybėse Ispanijoje, 
Maradona buvo vienas iškiliausiųjų 
Argentinos žaidėjų. Jau tada niekas 
negalėjo susilyginti su juo. Tačiau šis 
puikus žaidėjas, buvo labai karšto 
pietietiško būdo. Plaukuotas kaip 
Samsonas, kojos kaip Achilo, jau 
vadinamas futbolo žvaigžde aikštėje 

, jis parodė tiesiog stebuklingą žaidimą. 
Tačiau jo didžiausias priešas buvo, gal 

rinktinėmis. Vėliau jie numato vykti į 
P.Korėją ir Kiniją. Karpis, gerai 
pažįstamas Australijos lietuviams 
krepšininkams, su kuriais jis žaidė Pas. 
Liet, pirmenybėse. Jis jau trečius 
metus studijuoja anglų kalbą Toronto 
universitete.

ir yra, jo charakteris. Dažnai jis 
pasielgia kaip mažas .valkas. Prieš 4- 
ris metus, žaidžiant antrajame rate 
prieš Braziliją, Maradona buvo išvary
tas iš aikštės ir iš visų žaidynių už 
tiesioginį įspyrimą priešininkui, nors 
priešininkų komanda jį visaip stengėsi 
iš žaidimo išimti. Panašūs dalykai 
būdavo dažnai ir namuose.

Šių metų pirmenybėse Meksikoje 
Maradona parodė, ką jis tikrai gali. 
Nors Argentinos komandoje ūgiu jis ir 
kaip nykštukas, tačiau jo kojos ir 
raumenys sudaro jo pusę. Jis dabar 
skaitomas didesniu žaidėju negu buvo 
garsusis Pele. Jo vertė prieš pirmeny
bes buvusi 10 mil. dolerių, pakilo gal 
net dvigubai.Šiuo metu jis yra pasaulio 
žaidėjas Nr.l, pralenkęs garsųjį 
prancūzų žaidėją Platini. Maradona 
parodė, kad jis yra solo futbolo 
žaidėjas. Kaip mašina jis praeina bent 
pro 4-5 žaidėjus ir pats vienas įmuša 
įvartį. Per dvejas lemiamas rungtynes 
jis įmušė net 4 -ris įvarčius. Laimėjusi 
komanda buvo visa gerai apdovanota, 
o Maradonos "dovanos” siekė milijo
nus.
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SYDNĖJAUS APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 10 d., sekmadieni, 2.30 vai. šaukiamas ALB Sydnėjaus 
Apylinkės visuotinas susirinkimas Lietuvių Namuose Bankstowne. 
Numatytu laiku nesusirinkus kvorumui, už pusė valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus teisėtas, nežiūrint susirinkusiųjų 
skaičiaus. Susirinkimui numatyta tokia DIENOTVARKĖ

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimai
3. Mandatų komisijos tvirtinimas
4. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas
5. Ataskaitiniai pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) rev. 

komisijos, d) Garbės Teismo.
6. Diskusijos dėl pranešimų ir apyskaitos tvirtinimas
7. ALB Tarybos atstovų rinkimai
8. Einamieji reikalai

Visi tautiečiai prašomi susirinkime dalyvauti ir atlikti savo garbės 
paeigas.

ALB Syd. APYLINKĖS VALDYBA

"DAINOS'' CHO^E

VIDURŽIEMIO VAKARAS
- KONCERTAS - ŠOKIAI

Rugpiūčio 2 d. šeštadienio vakare vyks neeilinis "Dainos" choro 
parengimas. Vakaras prasidės koncertu 7.30 val.vak. Meninę dalį 
atliks "Dainos" choras ir vokiečių "CAECILIEN" choras iš Croydon.

“Dainos choras jau atšventė savo 30 metų sukaktį, Vokiečių 
"Caecilien" choras irgi švenčia 30 metų jubiliejų, kuris atžymėtas 
koncertu Vokiečių - Austrų klube Cabramattoje, rugpiūčio 16 d. 2 
vai. p.p. Dalyvaus dar septyni vokiečių chorai.

Kviečiame pirmiausiai į Lietuvių klubą rugpiūčio 2 d. Mūsų 
koncerte chorai dainuos savo kalba. Pabaigai drauge atliks vieną 
vokišką ir vieną lietuvišką dainą. "Dainos" chorui diriguos Bronius 
Kiveris, o vokiečių chorui vokiškai kalbantis australas Colin Forbes. 
Colin Forbes yra diplomuotas muzikas, pianistas, dirbęs Vokietijoje, 
Australijos Operoje, Sydnėjaus simfoniniame orkestre ir kt. 
Nepraleiskite retai pasitaikančios progos!

Koncertas vyks viršutinėje salėje. Po koncerto Šokiai ir 
pasilinksminimas Lietuvių klubo auditorijoje apačioje.

Sekmadienį liepos 20 d. mirė ADELĖ JURKŠAITIENĖ "Dainos" 
choristųų Lilijos Gaidžionienės mama, Jono Barilos ir Nijolės 
Jurkšaitienės uošvė. "Dainos" choristai kartu liūdi su mūsų mielais 
dainininkais.

"Dainos" choro stambi rėmėja - mecenatė iš Engadine Sodybos, 
Valė Stanevičienė prisimindama prieš metus mirusias (14.7.85) 
Teofilę ŠUMSKIENĘ ir Ernutę ALMOZIENĘ ( 16.7.85) paskyrė 

"Dainos"chorui $ 200 dolerių auką. Buvusi "Dainos" choristė taip pat 
gyvenanti Engadine Sodyboje, Ernutės ALMOZIENĖS mirties 
metinėse skiria $ 20 dolerių auką " Dainos" chorui.

Esame giliai dėkingi " Dainos" choro rėmėjoms. Tai ramsčiai, 
kurie išlaiko "Dainos" chorą ir duoda jėgų ateities darbams.

"Dainos" choro inf.

SODYBIETĖS DĖKOJA

Šių metų liepos mėn. 8, 9 ir 10 
dienomis, Sutherlande buvo suruoštas 
meno ir rankdarbių festivalis. Ten ir 
mūsų "Sodybos" gyventojos gavo savo 
rankdarbių lietuvišką kampelį.

Rankdarbiai, nors ir nebuvo jų 
daug, buvo išstatyti pardavimui.

Taip pat buvo traukiami mažos 
loterijos bilietukai. Pirmą prizą 
(megztą skarą), laimėjo sodybietė p. 
Žemaitienė, antrą prizą (gražiai 
išmegztą pagalvėlę), laimėjo taip pat 
sodybietė p. Šidlauskienė.

Dėkoju visoms ponioms, ypač sody- 
bietėms, prisidėjusioms prie paruo 
šimo šio lietuviško kampelio.

Dėkoju S.L.M.S.G. Draugijos po
nioms padėjusioms budėti prie rank
darbių pardavimo stalo.

įSPŪDŽIAI IŠ

LI ETŲ VOS

Sydnėjaus skautų židinys ir A.S.S. 
Sydnėjaus skyrius, maloniai kviečia 
tautiečius į Lietuvių klubą, rugpjūčio 
3 d. 2 vai. pasiklausyti Gintos 
Viliūnaitės įspūdžių apsilankius Lie
tuvoje.

Ginta gimusi Australijoje, gyvenusi 
JAV, užaugusi ir mokslą baigusi 
Sydnėjuje, yra diplomuota teisininkė. 
Praėjusiais metais ji pirmą kartą 
pamatė Lietuvą, apie kurią buvo tiek 
daug girdėjusi. Jos pastebėjimai tu
rėtų būti įdomūs seniems ir jauniems.

J.ZINKUS

. ...................................................*.................................... ..
/

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
EJ AMUOSE

16 III I AST TEKHACE, BANKSTOWN jl'el. 708 1414)

Rugpjūčio 2 d., šeštadienį, 7.30 vai. "Dainos" choro koncertas

Viduržiemio pobūvis

Bilietai: $5, moksleiviams ir pensininkams $4.

Sydnėjaus Sporto Klubo "KOVAS" 
metinis

BALIUS
įvyks š.m. rugpjūčio 16 d. 7.30 v.v.

Vakaro tema ir apranga "1950-1960 metai". (Prašom įsidėmėti 
vakaras ne Newtowne ar Redferne.) Visi kviečiami į Lietuvių namus 
Bankstowne.

Gera muzika, programa, sportiški juokai.
Bilietai - $5; pens ir jaunimui - $3.

(5 šilingai ir 3 šil.)
Rezervuokite stalus Klube

Maloniems Sydnėjaus Lietuvių klubo nariams vėl primename, kad 
laikas susimokėti klubio nario mokestį.

Valdyba

Figtiis alus klubo nariams.

Nuo liepos 2 8 d. iki rugpiūčio 4 d. 
klubo nariai moka tik 80 c. už didelę 
stikline? (schooner) ai aus ir tik 60 c. už 
mažą (middy).
Šis papiginimas tik susimokėjusiems 
nario mokestį. Kviečiame pasinaudoti 
ir laukiame.

35-ių metų Melbourne Katalikių Moterų Draugijos veiklos sukakties 
proga atvyksta

Adelaidės "Šiupinys"

Kviečiame visus rugpjūčio 10 d., 2.30 vai. į Melbourne Lietuvių 
Namus.

Bilietų kaina - $5, Moksleiviams - $2
LKMD VALDYBA

CANBERRA

1986 m. liepos mėn. 13 d. įvykusiame Canberros "Ramovės" 
skyriaus susirinkime buvo išrinkta valdyba, kas užgarantavo 
organizacijos tęstinumą.

Pareigomis pasiskirstyta sekančiai:
Pr. Darius - Pirmininkas
L. Budzinauskas - Sekretorius
V. Šimkus - narys kultūriniams reikalams.

AUKOS "MUSU PASTOGEI"

A. Lokys, NSW $10.
A.a. POVILUI KVIECINSKUI mi

rus, jo atminimui $20 "M.P." skiria A. 
ir E. Eskirtai.

PADĖKA

Dėkoju kun. dr. P. Bačinskui už 
religines apeihgas mirus mano tėvui P. 
Kviecinskui. Padėka dalyvavusiems 
laidotuvėse ir išreiškusius užuojautą 
žodžiu, raštu ir spaudoje.

Povilas KVIECINSKAS

AUKOS "BALTIC NEWS"

V. KARDELIS $10.
J.REITELAITIS vietoje gėlių a.a.

B. BALTRAMIJŪNIENEI pagerbti 
"Baltic News" aukojo $10.

Per Br. Stašionį, Bibliotekos vedėją, 
BR. ŠIDLAUSKAS aukojo $25.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

A. GINIUNAS 
"Baltic News" 

atstovas 
NSW ir ACT

S.L.M.S.G.D.V-bos 
Sekretorė

ATITAISYMAI

Tas nelemtas korektūros barsukas 
ir vėl buvo įlindęs į "M.P." skiltis.

SLMSG Draugijos pranešime net du 
kartus padarėme tą pačią klaidą. 
Metiniame susirinkime kviečiamos 
dalyvauti ne "nors ir prijaučiančios" 
bet NARĖS ir prijaučiančios. Narių, 
prijaučiančių ir ypač valdybos, atsi
prašome.

Adelaidės PALM Ine. Moterų sekci
ja savo ruožtu pareiškė, kad jos 
senelių nammams iš bendruomenės 
surinko 22,000 dolerius, o ne tą sumą, 
kurią nurodė Pinčiukas "Adelaidiš- 
kuose nusidavimuose". Prašome ne
pykti.

Red.
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