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Gerbiamam Mikailui S. Gorbačiovui 
Komunistų Partijos Generaliniam Se
kretoriui 
Kremlius, Maskva, SSSR.

Gerbiamas M. Gorbačiovai,

Šie metai atžymi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir tautinių 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepri
klausomybės valstybių įkūrimo 70-tą 
sukaktį. Mus pasiekė žinios, kad 
Estijos ir Lietuvos piliečiai ruošiasi 
viešomis ceremonijomis pagerbti savo 
nepriklausomybės dienas, kurios iš
puola šį mėnesį.

Iš visos eilės taikingų demonstraci
jų. įvykusių Pabaltijo valstybėse 
Pereitais metais, mes žinome, kad 
baltų tautų nacionaliniai jausmai yra 
Stiprūs ir gilūs. Ypač ryškiai tai 
paaiškėjo mums ir visos Australijos 
įmonėms, kai 1987 m. rugpjūčio 23 d.
apie 10,000 baltų susirinko Talino, 
Rygos ir Vilniaus gatvėse taikingai 
paminėti 1939 m. Molotovo - Ribben- 
tropo pakto ir jo slaptų protokolų, 
privedusių prie Sovietų Sąjungos 
Pabaltijo valstybių okupacijos.

Mūsų supratimu, prieš tą rugpjūčio 
mėnesio demonstraciją daug kas raštu 
kreipėsi į jus ir ragino, kad jūs 
neprileistumėte prie oficialaus šių 
taikingų susibūrimų išardymo. Mus 
drąsina faktas, kad rugpjūčio demon
stracijoms buvo leista įvykti, ir 
tikimės, kad jūsų vyriausybė panašiai 
respektuos lietuvių ir estų teises 
atžymėti savo nepriklausomybės die
nas bet kuriuo jų pasirinktu taikingu 
būdu.

Lietuvoje, mūsų žiniomis, 200 
lietuvių parašė jums laišką, praneš
dami apie savo ketinimą paminėti savo 
nepriklausomybės dieną, vasario 16 d., 
padedant gėles įvairiose istorinės ar 
tautinės svarbos vietose Vilniuje ir 
Kaune. Laiške prašyta jūsų užtikrini
mo, kad šioms ceremonijoms bus 
leidžiama įvykti, jų netrukdant. 
Tačiau vienas pranešimas, pasiekęs 
vakarus, rodo, kad Sovietų valdžios 
organai gali imtis žygių užkirsti kelią 
šioms taikingoms ceremonijoms.

Mes taip pat, sužinojome, kad 41 
Lietuvos pilietis, jų tarpe 10 kunigų, 
išleido atsišaukimą į kitus lietuvius, 
kviečiantį prisijungti prie jų, paminint 
savo nepriklausomybės dieną pamal
dose, kurios bus laikomos bažnyčiose 
visoje Lietuvoje.

Praeityje mums didelį rūpestį kėlė 
valdžios organų priekabės ir įžeidinė
jimai, nukreipti prieš asmenis, dalyva
vusius viešose demonstracijose.

Yra ženklų, rodančių, kad šių metų 
minėjimų dalyviai gali susilaukti 
panašių sankcijų. Mes ypač susirūpinę 
dėl pranešimo, tilpusio sausio 29 d. 
"Pravdoje", kad komunistų partijos 
vadovybė Lietuvoje nusprendė suin
tensyvinti savo pastangas prieš "bu
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ržuazinį nacionalizmą ir klerikalinį^ 
ekstremizmą". Mus taip pat, sujaudino 
žinia, kad Nijolė Sadūnaitė, pasi-§ 
žymėjusi lietuvė disidente ir de- § 
monstracijos organizatorė, buvo va- §
sario 6 d. užpulta gatvėje Vilniuje, §
tikslu ją įbauginti.

Todėl mes jums šiandien rašome, 
paraginti jus ne tik leisti lietuvių ir 
estų žmonėms taikingai pagerbti savo 
nepriklausomybės dienas, bet,taip pat, 
imtis visų reikalingų priemonių, kad 
užtikrinti, jog jie šių minėjimų 
pasėkoje netaptų valstybės suorgani
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zuotos įbauginimo akcijos taikiniais. § 
Savo kalboje, pasakytoje 1987 m. § 

lapkričio mėn. minint bolševikų revo- § 
liucijos 70-tą sukaktį, jūs paminėjote § 
"didžiulius ir nedovanotinus" Stalino | 
nusikaltimus, ir jūs užtikrinote, kad 
jūsų vadovybėje Sovietų užsienio 
politika pasiliko ištikima "Lenino 
suplanuotai ir nubrėžtai pagrindinei 
krypčiai". Kai jums žinoma, Leninui § 
esant prie Sovietų Sąjungos komunis- §
tų partijos vairo, SSSR 1920 m. 
pasirašė taikos sutartis su kiekviena iš 
trijų Pabaltijo valstybių, amžinai 
atsisakydama nuo pretenzijų į jų 
teritoriją. Po dviejų dešimtmečių, 
Stalinas pažeidė šį iškilmingą įsiparei
gojimą. Mes nuoširdžiai tikimės, kad 
kryptis, nubrėžta Lenino, bus ta, kuria 
jūs vadovausitės, atsiliepdamas Pa
baltijo žmonėms, siekiantiems taikin
gai išreikšti savo aspiracijas į žmo
gaus teises ir į laisvo apsisprendimo 
teisę.

Su pagarba,

Fred Chaney, senatorius WA, 
James Short, senatorius Vic. 
Amanda Vanstone, senatorė SA, 
M. Baume, senatorius NSW, 
Shirley Walters, senatorė Tas. 
John Stone, senatorius Qld, 
John Watson, senatorius Tas. 
R. Hill, senatorius SA, 
Bronwyn Bishop, senatorė NSW, 
Baden Teague, senatorius SA, 
Peter Baume, senatorius NSW, 
David Mac Gibbon, senatorius Qld, 
Grant Chapman, senatorius SA, 
David Hamer, senatorius Vic. 
John Panizza, senatorius WA, 
Chris Puplick, senatorius NSW, 
Margaret Reid, senatorė Act, 
Noel Crichton-Browne, senat. WA, 
Sue Knowles, senatorė WA, 
A.J.Messner, senatorius SA, 
Florence Bjelke -Petersen, senat. Qld, 
Brian R. Archer, senatorius Tas. 
Jocelyn Newman, senatorė Tas. 
Paul Calvert, senatorius Tas. 
David Brownhill, senatorius NSW, 
Grant Tambling,senatorius NT, 
Warrick Parer, senatorius Qld, 
Julian McGauran, senatorius Vic. 
Brian Harradine, senatorius Tas. 
R. Boswell, senatorius Qld. 
Austin Lewis, senatorius Vic.

(Iš anglų kalbos vertė V.Patašius)
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Tautinių šokių šventė Čikagoje

■ .........

p r o g
Gruodžio 26 d. - pirmadienis

12.30 p.p. III-jų Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių atidarymas Apollo 
Entertainment Centre, 40 Kingston 
Ave., Richmond.
8.00 v.v. Tautosakos ir dainos vakaras 
Scott Theatre, Kintore Ave., Adelai
de. Dalyvauja meniniai vienetai iš 
visos Australijos.

Gruodžio 27 d. - antradienis

10.00 v. ryto Pamaldos St. Francis 
Xaviers katedroje, Wakefield Street 
Adelaide. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis.

11.45 v. ryto Iškilminga eisena su 
vėliavomis į Adelaidės Town Hall.
12.15 v. p.p. Oficialus Lietuvių Dienų 
atidarymas Adelaide Town Hall.

2.30 v. p.p. Meno parodos atidarymas 
Royal S.A. Society of Arts patalpose, 
Institute Building, North Tee., Ade
laide.

8 v. v. Literatūros vakaras Lietuvių 
namuose, Eastry St. Norwood.

Gruodžio 28 d. - trečiadienis

9 v. ryto Mokytojų konferencija
9 v. ryto Australijos Lietuvių Kat. 

Federacijos suvažiavimas Lietuvių 
Katalikų Centre.
10 v. ryto Chorų repeticija Adelaide 
Town Hall.
10 v. ryto Jaunimo koncerto repeticija 
Scott Theatre.
11 v. ryto Tautodailės parodos 
atidarymas.

2 v. p.p. Teatro repeticija Scott 
Theatre.

8 v. vak. Jaunimo koncertas Scott 
Theatre, Kintore Ave., Adelaide.

v.

Gruodžio 29. - ketvirtadienis

9 v. ryto A LB Krašto Tarybos sesija 
Lietuvių namuose.
2.30 v. p.p. Teatro spektaklis Scott 
Theatre.
8 v. vak. Dainų Šventė Adelaide 

Town Hall.

Gruodžio 30 d. - penktadienis

9 v. ryto A LB Krašto Tarybos sesija 
Lietuvių namuose.
9 v. ryto Tautinių šokių repeticija 
Apollo Entertainment Centre.
8 v. vak. Tautinių Šokių Šventė 
Apollo Entertaiment Centre."

Gruodžio 31 d. - šeštadienis
9 v. ryto ALB Krašto Tarybos sesija 
Lietuvių namuose.
3 v. p.p. Sporto Žaidynių uždarymas 
Apollo Entertaiment Centre.
8 v. vak. Naujų Metų balius Regency 
College, Days Road, Regency Park, 
Lietuvių Dienų uždarymas.

Sausio 1 d. - sekmadienis

2 v. p.p. Atsisveikinimo gegužinė. 
Ruošia sportininkai.
Lietuvių Dienų metu, kas rytą bus 
pakeliamos prie Lietuvių namų pa
minklo vėliavos. Vėliavas pakelia 
ramovėnai.

MENO IR TAUTODAILĖSPARODOS 
atidarytos lankytojams kasdien.
SPORTO ŽAIDYNĖS vyksta pagal 
ALFAS paruoštą programą.
POSĖDŽIAI, PARENGIMAI IR 
SUVAŽIAVIMAI gali vykti Lietuvių
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namuose arba Lietuvių Katalikų 
Centre, prieš tai susitarus su admi
nistracija.

SVEČIŲ APSIGYVENIMO 
VIETOVĖS:

viešbučiai, moteliai ir kt. bus paskelb
ti lietuvių spaudoje vėliau.

LIETUVIŲ DIENŲ MENO PARODA

Š. m. pabaigoje, gruodžio 26-31 d.d. 
Adelaidėje Lietuvių dienų metu, 
Royal S.A. Society of Arts galerijoje 
įvyks meno paroda, kurioje kviečiame 
dalyvauti visus Australijos lietuvius 
menininkus.

Parodoje bus eksponuojami tapybos, 
grafikos, skulptūros, keramikos ir foto 
darbai. Kiekvienam menininkui lei
džiama eksponuoti nedaugiau kaip 

trys darbai, nežiūrint pasirinktos 
meno šakos.

Norintieji menininkai parodoje da
lyvauti, prašomi apie tai pranešti iki š. 
m. rugpjūčio 1 d. Lietuvių dienų 
komiteto pirmininkei J. Vabolienei: 25 
McLachlan Ave., Glenelg North, S.A. 
5045 (tel. 294-3792) arba mums 
maloniai sutikusioms tarpininkauti. 
SYDNEJUJE - L. Kraucevičiūtė - 
Gruzdeff, 45 Hilcrest Ave., Green
acre 2190, tel. 70-9853. 
MELBOURNE - D. Simankevičienė, 
18 Travers St., Thomastown, Vic. 
3074, tel. 465-2485.

Meno parodai vadovauja skulptorė 
Ieva Pocienė, 2a Tallala Tee., Myrtle 
Bank, S.A. 5073, tel. 79-5738.

Australijos Lietuvių Dienų Komitetas

Kartu aiškėja, kokios laisvės gali 
laukti okupuoti kraštai prie Gorba
čiovo ekonominių ir politinių refor
mų.

Čia pravartu priminti, Gorbačiovo 
iškilimo aplinkybės. Į politbiurą jis 
pateko dar būdamas gana jaunas, 
Andropovo, net 20—tį išbuvusio KGB 
viršininku, dėka. Tapęs generaliniu 
sekretorium, 1985 metais jis sustip
rino savo poziciją, paskirdamas į šį 
vyriausią sovietų organą dar tris KGB 
generolus - Alijevą, ševarnadze ir 
Čerbikov. Taigi Gorbačiovo užnuga
ryje yra K GB jėga ir kai kurie partijos 
draugai. Tam, kad tapti visagaliu 
Sovietų Sąjungos viešpačiu, jam reikia 
sumažinti galingos Raudonosios Ar
mijos savarankiškumą ir pašalinti 
partijos priešininkus. Tai, atrodo, 
nenuilstamai ir stengiasi daryti.

Vokiečių jaunuolio nusileidimas 
sportiniu lėktuvu pačioj Raudonojoj 
aikštėj, davė Gorbačiovui progą 
atsikratyti jam nepatinkamais kariuo
menės vadais. Dalį jam nepalankių 
partijos šulų pavyko pašalinti iš 
politbiuro, išskyrus Ukrainos kompar
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tijos sekretorių. Kol kas.Gorbačioiovas 
ne tiek vykdo pažadėtas refornrmas, 
kiek tvirtina savo poziciją Kremlitiiųje.

O vieną dieną įgijęs absoliučučią 
galią, jis gali tapti žiauriu diktat/to-, 
rium, kokių jau ne vienas yra buivęs 
visai netolimoje praeityje, toje pačiio- 
je Kremliaus istorijoje.

Laisvės reikalavimai okupuotose 
kraštuose yra nenaudingi ir nnet 
pavojingi Gorbačiovo įsitvirtininnnui 
Kremliaus soste. Jie duoda progą ą jo 
priešams kaltinti jį, kad "glasnosbst" 
gali privesti sovietų imperiją prier/e 
iširimo. Štai todėl tokia staįūgi 
Kremliaus vado reakcija į nacionalis
tinių reiškinių pasirodymą, pasini— 
reiškusi tiesiog teroristinių priemoniąių 
taikymu.

Jei per 70 metų sovietai nesugebė.ėjo 
išauklėti internacionalistinės kartotos, 
tai tikriausiai jie to negalės padaryyti 
ir dabar, nežiūrint visų Centitro 
Komiteto nutarimų. Gorbačiovas g®a- 
lės pasiteisinti tik tuo, kad jis rūpinatasi 
šia problema ir ją prižada išspręstiti.

Dr. J. Kunėa

DR. BOBELIS PERRINKTAS CHICAGO

Š. m. vasario 20 d. įvyko VLIKO 
Tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo 
Lietuvos Ūkininkų Partijos atstovas 
Petras Dirda, VLIKO valdybą atsto
vavo VLIKO vicepirmininkas Dr. D. 
Krivickas ir Vytautas Jokūbaitis.

VLIKO valdybos pirmininku Taryba 
perrinko (10-čia balsų) ilgametį 
VLIKO valdybos pirmininką dr. Kazį 
Bobelį sekančiai 3-jų metų kadenci
jai. Inž. A. Rudžio pristatytas 
kandidatas, dr. V. Dambrava gavo 4 
balsus. (Lietuvių Vienybės Sąjūdžio 
atstovas A. Regis susilaikė.)

Po VLIKO valdybos pirmininko 
perrinkimo,dr.D. Krivickas pristatė ir 
Taryba patvirtino naują valdybą. Taip 
pat buvo svarstyta ir priimta VLIKO 
veiklos sąmata 1988-tiems metams.

INFORMACIJOS IŠ KAUNO

Vasario 21 d Aleksandras Dragilo- 
vas telefonu iš Maskvos painformavo 
Pabaltiečių Informacijos biurą Stras- 
bourge apie tą dieną Kaune įvykusią 
demonstraciją. Dragilovas yra vienas 
iš penkių asmenų, kuris sausio 28 d. 
atsisakė Sovietų pilietybės.Anot jo,

MASKVA MŪSŲ NEPAMIRŠTA

Negalime skųstis, kad raudoni rusų 
imperialistai mumis nesirūpina. Rū
pinasi ir dar kaip. Beveik daugiau 
negu prieš "glasnost" ir "perestroi- 
kos" erą.

Kad žinotumėm, kaip mes nusikra
tė me kapitalistine laisve, Maskvos 
tarnai Taline parašė knygą, kaip estai 
sukilo prieš savo reakciorierių val
džią, ją nuvertė ir paprašė draugingos 
Sovietų Sąjungos, kad apsaugotų 
Estiją nuo fašistų ir kapitalistų. 
Nepamiršta Kremlius apie tai infor
muoti ir laisvąjį pasaulį. Taigi, 
agentūra " N avosti" turi išvertus tokią 
"istorinę" knygelę ir į kitas kalbas, ir 
pardavinėja savo knygynuose demo
kratiniame pasaulyje.

Popierius kantrus - spausdink ant jo 
ką tik nori. Kitaip yra su šių dienų 
tikrove. Tie revoliuciniu keliu patekę 
į rusų raudonąjį rojų estai, aišku ir 
lietuviai su latviais, pasirodo nėra taip 
laimingi, kaip rašo Maskvos propa
ganda. Išvežtųjų - nužudytų minėji
mai, reikalavimai paskelbti Ribben- 
tropo - Molotovo paktą sovietų 
spaudoj j tikros demokratinės laisvės 
šauksmai sovietų dezinformacijos bu
vo apšaukti kaip kapitalistų provoka-
"Mūsų Pastogė" Nr. 9 1988. 3. 7 pusi. 2
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sekmadienį, vasario 21 d. 13 val.40 
min. prie Kauno Katedros susirinko 
250 žmonės pademonstruoti savo 
solidarumą su Borisu Ražu, kuris 
vasario 16 d. po vakarinių šv. Mišių 
Kauno Katedroje įvykusios de
monstracijos metu buvo suimtas ir 
sekančią dieną nuteistas 12 parų 
laisvės atėmimo.

Ražas tuojau pradėjo bado streiką 
prieš nuosprendį. Jo sveikata silpna ir 
jo draugai bijo, kad jis streiko 
nepergyvens. Buvo sužinota, kad 
Ražo kameroje be jo sugrūsti dar 13 
asmenų.Trūksta lovų ir Ražas guli ant 
grindų. Ketvirtą bado streiko dieną jį 
aplankęs daktaras jam pasakė, kad jis 
jam nepadėsiąs.

Vasario 21 d. prie Kauno Katedros 
įvykusi demonstracija už Ražą praėjo 
taikingai. Jaunas Kauno poetas, 
Vytautas Statkevičius Ražo garbei 
padeklamavo ištrauką iš savo kūrinių.

Demonstrantams ramiai išsisklai
džius, Vytautas Statkevičius buvo 
prie savo buto durų suimtas ir 
nuvežtas į Kauno KGB pastatą. Jo 
tolimesnis likimas kol kas nežinomas.

(ELTA)

torių darbo naivių žmonių klaidini
mas. Visa tai buvo tuoj pat paskelbta 
per sovietų spaudą ir televiziją. Buvo 
įspėta, kad masės nesileistų klaidina
mos vakarų propagandos ir kelių 
fašistinių reakcionierių. Bet bendrai, 
tuo pačiu, sovietų spauda ir televizi
ja, teigė, kad tai yra tik bereikšmis 
atskirų asmenų ramybės drumstimas.

Tačiau staiga šaukiamas partijos 
Centro Komiteto posėdis, kuriame 
svarsto nacionalizmo reiškinių pa
sirodymą plačioj Sovietų Sąjungoj, 
nuo Kazachstano iki Pabaltijo. Tai 
aiškiai parodo, kokį rūpestį yra sukėlę 
Kremliaus vadams šie okupuotų 
kraštų laisvės siekimo balsai. Pirmą 
kartą, savo 70 metų istorijoj, sovietai 
svarsto tautybių klausimą Centro 
Komiteto specialiame suvažiavime! 
Kol kas dar nežinom visų smulkmenų 
apie 307 komiteto narių nutarimus, 
kaip išnaikinti tautų patriotizmą. Bet 
galima spėti, be pavojaus apsirikti, 
kad bus duotas įsakymas sustiprinti 
mokyklose internacionalizmo, atseit, 
rusinimo akciją. Tai tau Gorbačiovo 
"glasnost" ir krašto demokratiza
vimas...

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo 70-ties metų sukaktį, 
Lietuvos įvykiai patraukė ypatingesni 
dėmesį Chicagos didžiųjų dienraščių.

"Chicago Tribune" vasario 16 
dienos laidoje apie Lietuvą straipsnį 
išspausdino 3 puslapyje, o kitą dieną 
pirmame puslapyje įdėjo nuotraukas, 
vasario 18 d. parašė vedamąjį 
straipsnį apie Lietuvą ir kitus Sovietų 
Sąjungos pavergtus kraštus.

Dienraštis "Chicago Sun - Times" 
Vasario 16-tosios proga, taip pat, 
aprašė Lietuvos įvykius vieną ir antrą 
dieną. Antrą dieną įdėjo net vienos 
demonstrantės - Bronės Mikulskienės 
- nuotrauką.

"CHICAGO TRIBUNE" užsienio 
skyriaus vedėjas Tyner telefoniniam 
pasikalbėjime su Rumune Gaižutyte

OKUPUOTOJE
Vasrio 15 d. Pabaltiečių Tarybos 

Biurui (BWC-ak) iš Lietuvos pranešta, 
kad vakar, sekmadienį, dienos metu 
Vilniuje susirinkusi religinių aktyvis
tų ir Blaivybės Draugijos narių minia 
norėjo pravesti eiseną į Rasų kapines, 
ir ten pagerbti mirusius Nepriklauso
mos Lietuvos visuomenininkus - 
veikėjus.
Milicija ir raudonraikščiai (draugovi
ninkai) demonstrantus privertė išsi
skirstyti. Saugumiečiai bandė suimti 
vilnietį jaunuolį Tučkų, kuris fotogra
favo miliciją ir draugovininkus, bruta
liai vaikančius demonstrantus, tačiau 
minia jaunuolį apsaugojo.

Pranešama, kad visose Vilniaus 
bažnyčiose, pagal sausio 26-tos 
dienos atsišaukimą, buvo laikomos 
pamaldos už religinę ir tautinę laisvę 
Lietuvoje.

Šv. Mikalojaus bažnyčioje vidurdie
nį ir 2 vai. popiet, susirinko masės 
žmonių, kurie nesutilpę bažnyčioje, 
būrėsi lauke. Pranešama, kad beveik 
visose bažnyčiose Lietuvoje vyko 
pamaldos - "Malda už Tėvynę."

- New Yorke veikiantis Center of 
Democracy tvirtina, jog Vasario 16- 
ją visą dieną Nijolė Sadūnaitė, 
Antanas Terleckas ir Vytautas Bogu
šis buvo tardomi KGB būstinėje 
Vilniuje. Juos iš darboviečių apie 10 
vai. ryto išsivežė KGB agentai.

- Nijolės Sadūnaitės namo,kuriame 
ji gyvena, kieme nuolatos budėjo 20 
milicininkų.

- Kauno Katedroje," Associated 
Press" agentūros pranešimu, dalyvavo 
daugiau negu 4.000 žmonių pamaldose 

pareiškė, kad jo skyrius yra gav^ęs 
tūkstančius skambinimų dėl Lietuvcvos 
įvykių. Vienas iš jo pavaduotojyų, 
pasikalbėjime pareiškė, kad lietuviriai 
Chicagoje yra gerai susiorganizavęę.

"CHICAGO SUN - TIMES" užsiee- 
nio skyriaus darbuotojas kalbėjo, kaad 
yra jaučiamas lietuvių visuomenėės 
spaudimas.

"Chicago Sun - Times" skaitytojajai 
dėkojo už įdomią informaciją i iš 
anapus geležinės uždangos, o taip pa at 
prašydami ir toliau panašios informaa- 
cijos laikraštyje.

Telefoninio kontakto su didžiauu- 
siais Chicago dienraščiais iniciatoriaiai 
buvo Chicagos lietuvių jaunimas. Taaip 
pat verta pasigėrėti jaunimo iniciatty- 
va organizuojant badavimo akciją 
Daley centre.

LIETUVOJE
skirtose Vasario 16-tąjai. Po Mišiiiių 
milicija su guminėmis lazdomis mušė ii ir 
vaikė šimtus žmonių nuėjusių prieie 
Maironio kapo ne tik vasario 14, betet 
16 dienomis. Sulaikė apie 40 asmenųių 
už tariamą "chuliganizmą”, o į į 
ligoninę nugabeno 160 sužeistųjų.

- Andrius Tučkus, kaip praneša Sa 
rusų šaltiniai ir "Associates Press", ”, 
fotografavo milicininkus ir draugovi-I- 
ninkus, kurie mušė ir sklaidė norinčiuaus 
nueiti į Rasų kapines, buvo suimtasis, 
bet miniai reikalaujant, paleistas.

Vasario 14 d. Pabaltiečių Tarybcaos 
biurui Strasbourge iš Kauno praneštata, 
kad po pirmos valandos pamaldidų 
Kauno Katedroje įvyko susidūrimanas 
tarp milicijos ir demonstrantų. Pamalal- 
dos už Lietuvos religinę ir tautininę 
laisvę sutraukė apie 4 tūkstančiiius 
žmonių. Panašios apeigos vyko mažž- 
daug 600-uose Lietuvos bažnyčių..

Po Mišių, 2 vai. apie 500 žmoninių 
susirinko taikingai demonstracijai prieie 
Maironio paminklo. Iš karto jie buvovo 
milicijos apsupti. į raginimą išsi-i- 
skirstyti, susirinkusieji atsakė užgieie- 
dodami Lietuvos himną. Milicijajai 
nepavyko išsklaidyti demonstracijass, 
kurios užtruko apie valandą.

Keli asmenys buvo areštuoti, jųų 
tarpe Angelė Danisevičienė ir joss 
vyras Tomas D anisevičius. Pranešimaą 
perduodant dar nebuvo žinios aar 
suimtieji paleisti

Apie 250 milicininkų budėjo Kaunno 
Katedros aikštėje, laukdami 7 vahl. 
vak. prasidėsiančių Mišių.

(ELTA)
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A R R R A RA ND A ME LIE TU VI U VLADIMIRAS LUSIČ
JAU NI MA

Jurgis Janušaitis

Neabejoju, kad ir šiais metais 
gvildendami lietuviškosios veiklos ap
raiškas dažnai minėsime ir savąjį, 
lietuvių jaunimą. Gal ir aimanuosime, 
kad jaunimas nutolsta nuo lietuviško
sios veiklos, kad nebesiglaudžia prie 
savo tautos kamieno. Kaip ir iki šiol, 
barsime daugiausia Lietuvių Ben
druomenę, kad ji nesirūpina lietuviš
kojo jaunimo auklėjimu, jo ateitimi, 
lietuviškumu. Barsime LB, kad litua
nistinėse mokyklose skaičius mokinių 
mažėja. Na, ir dar daug kitų 
priežasčių suminėsime, spręsdami sa
vojo jaunimo problemas.

Ar visa tai jau taip blogai? Ar 
nebeturime šviesesnių pragiedrulių 
lietuviškosios veiklos horizontuose, 
kur galėtų švystelėti stipria šviesa ir 
mūsų jaunimas.

Sekant lietuviškojo gyvenimo ap
raiškų visokeriopą veiklą, matyti ir 
tikrai džiuginančių prošvaisčių, ku
riose reiškiasi mūsų jaunimas.

Neseniai Australijoje praėjo Šešta
sis Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas. Gaila, man neteko jame daly
vauti, neteko stebėti kongreso eigos. 
Tačiau iš spaudos pranešimų ir 
pasirodžiusių aprašymų galima spręs
ti, kad Kongresas buvo sėkmingas, 
pavyko gerai. Keletas šimtų jaunuolių 
iš viso laisvojo pasaulio buvo suskridęs 
Australijon ir beveik visą mėnesį 
intensyviai dirbo, svarstydamas lietu
viškojo gyvenimo problemas, liečian
čias įvairias sritis.

Ar tai ženklas mūsų jaunimo 
nutautėjimo? Ne! Tai įžiebta kaitri 
žiežirba, deganti lietuviškojo gyveni
mo židinyje.

Kongreso dalyviui, . sako, labai.<■. 
rūpestingai .nagrinėjo, busimąją lietu--J 
viškąją veiklą visose plotmėse. Bandė 
ieškoti ir tinkamesnių būdų, kaip į tą 
veiklą sėkmingiau įsijungti.

Kongreso atstovai jau sugrįžo į 
savo gyvenamuosius kraštus. Tad kas 
belieka daryti toliau? O gi kongreso 
atstovai turėtų skubiai įsijungti į 
vyresniųjų vadovaujamas organizaci
jas, siekiant net vadovaujančių pos
tų. Lietuvių Bendruomenės veikla 
plati, reikalaujanti daug darbo rankų. 
0 juk LB rūpesčiu ruošiami kongresai, 
jiems teikiama visokeriopa parama. 
Tad kongreso atstovai turi savo 
veikla, darbų atsidėkoti lietuviškąja! 
išeivijai už jų rėmimą, įsijungdami ir į 
LB darbus.

Ar pakankamai rodome jaunimui 
dėmesio, ar juos kviečiame talkon? 
Ir taip ir ne. Štai praėjo Vasario 16- 
toji, Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo 70-toji sukaktis. Sekant minėji
mų programas, atrodo, kad ir šiais 
metais minėjimai vyko sena tvarka, be 
įdomesnių, užsieniečius sudominančių 
programų. Kalbėtojai senai pažįstami, 
tie daugumoje patys, tik kitose 
vietovėse.

0 ar nereikėjo į visas lietuvių 
kolonijas pasikviesti jaunimo kongreso 
atstovų kalbėtojais. Būtume išgirdę, 
sąryšyje su Lietuvos vadavimo pa
stangomis ir mūsų jaunimo žodį, nuo 
kurio priklausys mūsų išlikimas išeivi-

Mūsų jaunimas paslaugus. Tik jam 
jikia sudaryti sąlygas, jį nuoširdžiai 
įkviesti, įpareigoti, jam padėti ir jis 
tdavinius atliks neblogiau už mus,

Štai vienas šviesus pavyzdys iš 
likagos lietuvių jaunimo darbų. 
Artėjant Vasario 16 d., jaunimas 
sugalvojo originalų būdą svetimie
siems parodyti pavergtos Lietuvos

Daiva Čekanauskaitė
Daiva yra Los Angeles lietuvių 
jaunimo ansamblio "Spindulio" aktyvi 
narė. Atstovavo Jungtinių Amerikos 
Valstybių jaunimą Kongrese Austra
lijoje.

Lietuvių jaunimo sąjungos Čikagos, 
skyrius ta proga, suruošė išskirtinio 
dėmesio vertas demonstracijas pa
čiame Čikagos miesto centre, Daley 
aikštėje, prie Picasso paminklo. De
monstracijos pradėtos vasario 15 d., 8 
vai. vakaro ir tęsėsi be pertraukos iki 
vasario 16 d., 8 vai. vakaro. 
Demonstravo visą parą. Paskelbė bado 
streiką, solidarizuodamiesi su paverg
tos Lietuvos jaunimu. Praeiviams buvo 
dalinami atsišaukimai, kuriuose buvo 
išsakoma pavergtos lietuvių tautos 
rūpesčiai, laisvės ilgesys, sunkus 
pavergtos tautos gyvenimas, iškelia
ma Sovietų sąjungos okupacija, žiau
riai vykdoma Lietuvoje.

Šias lietuvių jaunimo pastangas 
nuoširdžiai parėmė neseniai iš oku
puotos Lietuvos atvykęs, ilgus metus 
kalėjęs kalėjimuose, doc. Vytautas 
Skuodis, drauge su jaunimu paskelbęs 
bado streiką. Jis čia demonstruodamas 
mūsų jaunimui pasakojo apie paverg 
tos tėvynės kančias, apie tėvynėje 
ruošiamus 
mus.

Vasario 16-tosios minėji-

mūsų jaunimo pastangas 
atsilankydamas į demon-

Ir štai 
sustiprina 
stracijas Lietuvos generalinis konsu
las Vaclovas Kleiza, jaunimo didysis 
globėjas, visuomenininkas dr. Petras 
Kisielius, visuomenininkai Naručiai, 
adv. Domanskis, jaunieji Darius ir 
Audrius Polikaičiai ir kt.

Čia jaunimas šoko tautinius šokius, 
dainavo patriotines lietuviškas dainas, 
ir garsiai kalbėjo ilgą maldą už 
Lietuvą. Ją kalbėjo pakaitomis Ramu
nė Gaižutytė, Algis Sodonis, Vilija 
Bublytė, Aušra Jasaitytė, Audra 
Mickevičiūtė. Buvo demonstruojamas 
montažas apie politinę padėtį Lietu
voje. Plakatai bylojo apie reikalavimą 
laisvės Lietuvai anglų kalba. De
monstraciją stebėjo praeiviai, klausėsi 
maldos, kalbų. Demonstracija susilau
kė ir amerikiečių laikraščių ko
respondentų dėmesio spaudoje. Tad 
štai pavyzdėlis, kalbąs , kad mūsų 
jaunimas jungiasi, ir ateityje jungsis į 
bendrus darbus, tik mokėkime su 
jaunimu drauge ir prasmingai dirbti.

AR ŽINOTE, KAD:
- Niagaros kriokliai keičia savo vietą . 
Per daugelį metų prieš srovę jie 
"nukeliavo" apie 10 kilometrų.

Televizijos žurnalistas ir "Vox 
Populi" programos rengėjas televizi
jos kanale SBS Vladimir Lusič, visiems 
lietuviams gerai pažįstamas iš nese
niai rodytos, jo paruoštos laidos, 
kurioje dalyvavo mūsų tautietis P. 
Žumbakis. Vladimiras Lusič šia tele
vizijos programa nusipelnė visų 
Australijos lietuvių simpatijas ir 
pagarbą paruošęs ją su dideliu 
objektyvumu mūsų tautai ir jos 
rūpesčiams.

Savo žurnalisto darbą Vladimiras 
Lusič pradėjo 1975 metais 2 EA radijo 
programoje pranešėju. Vėliau dirbo 
toje pačioje radijo stotyje jau 
programą vedančiuoju ir ruošėju. 1980 
metais Vladimiras Lusič perėjo dirbti 
į televiziją. Pirmasis jo darbas buvo 
reporterio pareigos programoje 
"World News". Yra paruošęs pripaži
ntą geriausia laidą apie futbolo 
rungtynes.

Nuo 1986 metų Vladimiras Lusič 
dirba programoje "Vox Populi" kaip 
jos rengėjas ir dalyvauja šios progra
mos laidose komentatorium.

Yra croatų kilmės, moka daug 
slavų kalbų, mėgsta keliauti, yra 
apkeliavęs visą Australiją ir daugelį 
pasaulio šalių.

SU N Y K USI

Stasys Kapnys

"Turiu siūlą, nerandu kamuolio", - 
pamanė versdamasis ant kito šono 
Spruogis.

Gobelenu aptraukta sofa, visados 
tokia minkšta ir patogi, šiandien 
vargino sprandą, ir nuo gulėjimo 
skaudėjo šonus. Spruogis atsigulė jon, 
kad kiek aprimtų ir, nusnūdęs 
valandėlę, atsikeltų įgavęs pusiau
svyrą. V elfui jis sumerkė akis - senis 
Morfejas nepalietė jų savo sparnais.

Išsiritęs iš sofos rūgštus ir sukiužęs, 
Spruogis paėmė laikraštį, pavartė jį ir 
veikiai numetė į šalį. Statsitikos 
biuleteniai, kuriuos jis visada skaity
davo atidžiai ir su pasiskonėjimu, irgi 
nepataisė jo apkartosios nuotaikos. 
Skaičių skiltys ir diagramos, kuriose 
jis rasdavo tiek prasmės, dargi tam 
tikros poezijos, tik šmėkščiojo akyse, 
bet nejaudino smegenų, nedilgino 
širdies. Jis dažnai žvilgčiojo į laikro
džio lėtai besisukančias rodykles ir 
negalėjo atsikratyti minties, kad jo 
žmona vis dar negrįžta. Kur ji? 
Pasimatymas? Su kuo? Jau atsegė 
pižamą, bet susilaikė; išėjęs į miestą, 
užtruktų ir vėl neturėtų progos 
pasikalbėti su žmona, pakamantinėti 
ją. O reikia, nes jis pastebėjo 
simptomus, kurie aiškiai liudijo, kad 
žmonos akiratyje vėl atsirado didvy-' 
ris.

Kada moteris nei iš šio, nei iš to 
pradeda per daug domėtis kuria nors 
sritimi, - žinok, ten dirba jos 
mylimasis, - jau prieš kelerius metus 
Spruogis suformulavo šį praktišką, iš 
nemalonaus patyrimo išaugusį aforiz
mą.

Pirmiausia žmona susidomėjo opera. 
Tada Spruogis dar nesuprato savo 
išrinktosios budę ir negalėjo išsiaiš 
kinti, kokio šišo pagriebta ji lakstė į 
kiekvieną pastatymą, staiga pradėjo 
atskirti lyrinį tenorą nuo dramatinio, 
nusimanyti apie tembrus ir kitus galus, 
vartoti vien recenzentams įprastus 
žodelius. Kas buvo jos dvasinio 
perversmo kaltininkas, paaiškėjo tik 
tada, kai vienas ne pirmaeilis daini
ninkas (tenoras, kol kas lyrinis 
dramatinis), gavęs stipendiją, išvyko į 
užsienį patobulinti savo dainavimo. 
Opera žmonai nusibodo, ji aprimo. Bet 
po kelių mėnesių persimetė į baletą. 
Spruogis jau buvo praregėjęs ir po 
kruopštaus ieškojimo surado tvirta-

Lietuvių bendruomenė jaučia Vla
dimirui Lusič didelį dėkingumą ir linki 
sėkmės jo darbuose su viltimi, kad dar 

ne kartą teks džiaugtis jo programomis.

Z. Ž.
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blauzdį vyruką, nešiojantį žiemą 
rudeninį apsiaustą tokio fasono, lyg 
tai būtų brangūs kailiniai. Spruogis 
jam pasiūlė tris šimtus litų su sąlyga, 
kad jis nekvaršintų Spruogienės 
galvos ir apskritai su ja nesimatytų. 
Šokėjas, matyt, daugiau vertino 
banknotus, negu švelnius jausmus, nes 
mielai sutiko atsisakyti bendrauti su 
viena jo meno šakos garbintoja, tik 
paprašė pridėti dar vieną šimtimę, nes 
žieminis paltas kaip tik tiek kainavo. 
Baleto artistas tesėjo savo pažadą - 
Spruogis tai sužinojo iš savo žmonos, 
kuri vieną kartą, pasitaikius progai, 
pasakė: "Baleto artistai - tai raume
ningi beširdžiai, ištvirkėliai".

Bet jau buvo tokia Elės prigimtis: ji 
negalėjo išsiversti be dvasinio peno; 
gal iš dalies todėl, kad nesulaukė iš 
dangaus palaimos - nors vieno 
kūdikio. Akylas vyras, tai žinodamas, 
tuoj pat atkasė šaknį - laibaliemenį, 
žydraakį leitenantą. Čia Spruogio 
santykiai su aukštaisiais karininkais 
buvo neabejotinai naudingi:, jaunojo 
Marso pasisekimui salonuose buvo 
sudarytos sąlygos, ir jis pradėjo žeisti 
savo aštriu kardu kitų moterų širdis.

Siuvinėjimas ir mezgimas buvo 
vienintelė žmonos aistra, kurią vyras 
toleravo su atlaidžia šypsena ir 
visokiais būdais skatino. Kas gali 
įkvėpti daugiau pasitikėjimo, jeigu ne 
žmona, paskendusi įvairiaspalvių siū
lų pynėse, apsikrovusi spausdintos 
drobės atraižom? Jeigu ji skundžiasi, 
kad nepavyko visai natūraliai išsiuvi
nėti rugiagėlių, tvirtinkit, kad tai yra 
realizmo šedevras, nors ji sakytų 
tikriausią tiesą. Uoliai siuvinėjanti 
moteris, ypač žmona, romanų neturi.

Puiku su tokia žmona nueiti į kiną 
arba atšvęsti pasitaikiusį baliuką; po 
vykusios pramogos visą švelnumą ji tik 
tau išlies. Bet tokios giedros mintys 
plasnojo Spruogio galvoje neilgai. 
Laimingas laikotarpis, kada Elė siu
vinėjo ir mezgė, tiesą pasakius, 
neilgai trukęs, pasibaigė.

O dabar: knyga ant gėlių staliuko, 
romanas po sofa (tik kraštelis kyšo iš 
po kutų), poezijos tomelis ant radijo, 
dar vienas romanas ant lango, o tarp 
siuvinių maišosi novelių rinkinys. 
Aišku - pasimaišė literatas ir sumaišė 
laimėjimą. Kas jis, kas? Spruogis nė 
vieno šios profesijos atstovo nepa
žinojo.

Bus daugiau
ų Pastogė" N r. 9 1988. 3. 7 pusi. 3
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spindulys
Los Angeles, California

Gerbiamieji,
Mokytoja Ona Razutienė 38 metus 

mokė Kalifornijos lietuvių jaunimą 
tautinių šokių ir lietuviškų dainų. 
Apie tiek pat metų ji dirbo lituanisti
nėje mokykloje, kad jos mokiniai 
mokėtų lietuvių kalbą ir mylėtų 
Lietuvą. Ir mirė ji bediriguodama 
viename jaunimo parengime 1987 m. 
vasario 28 d.

Lietuvių bendruomenės jaunimo 
ansamblis Spindulys, norėdamas pa
gerbti savo ilgų metų vadovę,nutarė 
parengti ir išleisti knygą apie jos 
nuveiktus darbus. Šios knygos redak
torium pakviestas ir sutiko būti 
rašytojas Algirdas Gustaitis.

Labai prašome paremti šios knygos 
išleidimą aukomis.

Aukojusieji 1,000. dolerių bus 
knygos leidėjai, 500. dol.- mecenatai, 
100. dol. garbės prenumeratoriai, iš 
anksto atsiuntę nors 25 JAV dolerius - 
prenumeratoriai. Visų pavardės bus 
įrašytos knygoje, kuri bus tuojau 
išsiuntinėta ją atspausdinus.

Laukiame taip pat, atsiminimų iš 
visų Spindulio narių.

Duomenis ir aukas, čekius išrašant 
Ona Razutis Fund, prašome siųsti 
adresu:
4113 Tracy St. Los Angeles, CA 
90027, U.S.A.

Prašau talkos

Šia proga noriu visus jus pasveikinti 
su labai gražia lietuviška veikla 
Australijoje, taip prasmingai besireiš
kiančia daugelį metų. Nepalūžkite ir 
ateityje.

Kaip žinote, 1982 m. pabaigoje ir 
1983 metų pradžioje Australijoje 
lankėsi ir lietuvių visuomenei kon
certavo iš Los Angeles, (Kalifornijos)

Skaitytojai pasisako
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI 

"MŪSŲ PASTOGĖJE"

Norėčiau siūlyti redaktoriui, visiš
kai rimtai pradėti reguliarų skaity 
tojų laiškų skyrių. Gal iš pradžių 
skyrius atrodys nedrąsus ir skystas, 
bet su kiekviena nauja savaite, jis, esu 
tikras, didės, stiprės. Juk tokį skyrių 
turi visi dienraščiai, savaitraščiai net 
retesni leidiniai. Per juos redaktorius 
susipažįsta su skaitytojais, suartėja su 
jais, pajunta skaitytojų gyvenimo 
pulsą.

KORESPONDENTAMS

Žinau, koks vargas prisiversti ką 
nors parašyti į laikraštį. Žmogus, 
pagaliau parašęs, skuba greičiau tą 
rašinį išsiųst. Ir taip palieka daug 
klaidų - nesklandžių išsireiškimų, 
nebesuprantamų minčių. Gi truputis 
kantrybės, parašius straipsnelį, jį dar 
kartą peržvelgti... pašalintų labai 
daug tų prasižengimų.

Daugumas rašančiųjų mokėmės ir 
‘gramatikos ir sintaksės, tik dabar 
kažkaip nebesirūpiname tas, kažkada 
išmoktas taisykles, pritaikyti, ir 
sujaukiame sakinius, padarome juos 
dažnai nebesuprantamus, kai pralei
džiame veiksnį, kai pametame tarinį, 
nukišame pažyminius į netinkamas 
vietas, susimaišome įvardžių daugy
bėj.

Gal būtų pateisinama šiais laikais 
pasimesti kablelių, dvitaškių, nosinių

Ona Razutienė
atskridęs jaunimo ansamblis "Spindu
lys", vadovaujamas Onos Razutienės. 
Jų veikla džiaugiasi ne vien Kaliforni
joje gyvenantieji lietuviai. 1987 
vasario 28 d. šio ansamblio vadovė 
staiga mirė, bediriguodama "Spin
duliui" parapijos salėje. Po iškilmingų 
velionės laidotuvių, ansambliečiai 
nutarė išleisti gausiai iliustruotą 
knygą apie "Spindulį" ir jo vadovę 
Oną Razutienę. Jie mane pakvietė 
tokią knygą paruošti.

Noriu, kad knyga tinkamai atrodytų 
ir turėtų kiek įmanoma daugiau 
išsamių duomenų apie "Spindulį". 
Todėl kreipiuosi į Australijos lietu
vius, maloniai prašau talkos prisimi
nimais, nuotraukomis. Iškarpomis iš 
spaudos, knygų, leidinių, plakatų 
nuotraukomis, pasikalbėjimų santrau
komis per lietuvišką ar australietišką 
radiją, ir kitką.

Gal būt, buvo rašinių apie "Spindu
lį" lietuvių, australiečių ar kitų 
tautybių spaudoje. Labai reikia tokių 
iškarpų su pilnomis ir tiksliomis 
datomis, numeriais, pavadinimais, 
vietovėmis. Greta spaudos iškarpų, 
dar įdomesni asmeniški prisiminimai, 
neskelbti spaudoje. Juo daugiau duo
menų atsiusite, tuo pilniau bus 
pavaizduota Australijos lietuvių 
veikla, ir iš dalies net Australija. 
Iš anksto dėkoju.

Su lietuviška pagarba 
Algirdas Gustaitis

ir brūkšnelių skruzdėlyne? Dažnai net 
ir redakcijoje tie maži ženkleliai gali 
prapulti. Tačiau su trupučiu kantry
bės, visgi rašytojai galėtų rūpestin
giau sudėstyti žodžius, pasirinkti 
atatinkamus linksnius - vardininkus, 
kilmininkus ar galininkus.

Gal ši tema duotų pradžią skaity
tojų laiškams?
Pagaliau, jei laikraštinės kalbos klau
symas yra netinkama tema skaitytojų 
laiškams, čia pradėkim pašnekesį apie 
mūsų laikraščių - "Mūsų Pastogės" ir 
"Tėviškės Aidų" sujungimą į vieną. 
Dabar galėtume jau nebe taip karštai 
šį klausimą pasvarstyti, ypač kai 
pamatėme, kokių netikėtumų gyve
nime pasitaiko. Nelaukta mirtis (ji 
visada nelaukta), nenumatyta liga 
suvelti darbotvarkės planus, apkarpy
ti laiką, kurio atrodė niekada nepri
trūks, ir pakeisti darbininkų skaičių ir 
dar daugiau...

Man rodos, su gera valia ir 
tolerancija surastume bendrą kalbą 
net aukštesnėse sferose (ne tik tarp 
paprastų mirtingųjų) bent bandydami 
pažvelgti truputį toliau, negu sekanti 
savaitė. Gal pamatytumėm, kad iš to 
būtų šiokios tokios naudos...

Kažkada prieš kelerius metus 
baigdavau savo rašinėlius pareikš
damas, kad manau, jog reika mūsų 
laikraščius sujungti...

Norėčiau ir dabar taip užbaigti.
A. Kantvilas

S Y D N E J U J E

Gerbiama, Vilija Burneikyte,

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba sveikina Jus, geriau
siai baigus lietuvių kalbos kursus 1987 
metais.

Ta proga, Jums, paskirta Pulgio 
Andriušio piniginė premija.

Linkime ir toliau didelės sėkmės 
akademiniame bei tautiniame gyveni
me.

ALB Krašto valdyba

A D E K A

Reiškiu ypatingą padėką Lituanis
tinių kursų mokytojai A. Janavičienei, 
už jos didelę kantrybę mokant 
lietuvių kalbos.

Nuoširdžiai dėkoju ALB Krašto 
valdybai ir Australijos Lietuvių Fon
dui už sveikinimus ir pinigines 
premijas. Taip pat, dėkoju Sydnejaus 
Apylinkės valdybai už sveikinimą.

Su pagarba Vilija Burneikyte

Vienerius metus man teko praleisti 
Vasario 16-sios gimnazijos vadovų ir 
mokytojų globoje. Čia galėjau pagi
linti ir savo lietuvių kalbos žinias.
Jaučiau visų nuolatinį rūpestį ir 

dėmesį.
Jausdama didelį dėkingumą, skiriu 

$100 Vasario 16-osios gimnazijos 
vadovybei.

Su gilia pagarba
Marina Coxaite, Sydnejus

Hobartas
PAGERBTAS LIETUVIS

Mūsų Hobarto bendruomenės narys 
Bonifacas Šikšnius, ilgametis ben
druomenės valdybos kasininkas, užsi
tarnavo savo ilgos tarnybos įverti
nimą. Cinko fabrikas, kuriame išėjo 
savo darbo stažų beveik visi mūsų 
tautiečiai, nuo atvažiavimo į Hobartą, 
atvažiavo į Hobartą, pagerbė Boni
facą ištarnavusį 30—tį metų. Už 
išlietą prakaitą, už viršvalandžius, 
dvigubas pamainas naktimis ir dieną, 
surūkytas cigaretes per ilgus pailsė
jimo laikotarpius, fabriko direktoriai 
ir vadovybė apdovanojo mūsų mielą 
Bonį auksiniu laikrodžiu. Malonu ir 
mums, kad savas tautietis gražiai 
įvertinamas ir pagerbiamas.

Bonifacas ir Hilde Šikšniai Hobarto 
lietuvių tarpe, jau yra pagarsėję - jų 
namų patalpose vyksta mažesni 
bendruomenės susirinkimai, kuklesnės 
vakaronės ir minėjimai, visada pasi
naudojant šeimininkų vaišingumu ir 
rūpestingumu.Negalime norėti Boni
facui dar kitų 30 darbo metų, tačiau 
visada linkime jam sulaukti gražios 
pensijos, kuri nebe už kalnų, ir 
malonaus poilsio.

SVEČIAI IŠ TOLIAU

Praėjusių metų pabaigos istorinis 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, turtin
gas idėjomis, pasiryžimais ir nutari
mais, pabėrė truputį savo gėrio 
trupinių ir Hobartui.

Vyskupas Paulius Baltakis, atitrū- ‘ 
kęs nuo įsipareigojimų jaunimui, 
surado pora dienų pasisvečiuoti čia ir 
atnaujinti savo ganytojišką ryšį su 
tolimesnėm avelėms. Jo Ekselencijos 
nuoširdi, nedingstanti šypsena ir 
kilnūs pamokymai buvo lyg balzamas 
pastiprinęs pamažu senstančią ir 
silpnėjančią bendruomenę. Svečias, ta 
proga, aplankė ir Hobarto arkivys
kupą Sir Guilford Young, tuo dar 
daugiau sutvirtindamas ryšius mūsų 
mažos bendruomenės su nuoširdžiau 

.draugu................. .......... .................. -

Gerbiama, Vilija Burneikyte,
■ ' I

Australijos Lietuvių Fondas swei- 
kina, Jus, geriausiai užbaigus 11987 
metais Lituanistinius kursus. Minki
me ir toliau taip pat sėkmingai j 
dalyvauti lietuvių jaunimo, tauttinioi 
gyvenimo gretose.

V. Burneikytė

Ir čia, moterų komitetas, vadovau
jamas Elenos Paškevičienės, suruo&šė 
kuklią vakaronę, kur hobartiškiaai 
padėkojo ganytojui už apsilankymną, 
naujienas iš plataus pasaulio ir 
linkėdami Dievo palaimos, atsisveėi- 
kino beveik neabejodami, kad garbinn- 
gas svečiaąs vėl užvažiuos aplankytai.

Pravažiavo Hobartą, taip pat, i ir 
Jonas Matulaitis iš Los Angeles. JJis 
yra vienas iš Amerikoj išeinančiio ( 
"Baltic Bulletin" redaktorių. Buwvo 
labai naudinga ir įdomu pasiklausyti i ir 
pasišnekėti. "Baltic Bulletin" lababai 
panašiai kaip mūsų australiškas "BaM- 
tic News" ir "Bulletin" verčlaia 
reikšmingą ir svarbią vagą Lietuviuos 
laisvinimo dirvonuose, šiaurės Ameri-i- 
koje.

Apsilankė, taip pat, ir Dr. Sidryssusu 
savo dukra, kurie irgi buvo dalyvavęvę 
Jaunimo Kongrese ir dabar, prieleš 
grįžtant namo, Amerikon dar užsukoko 
dienai kitai susipažinti su Tasmanijaja.

Ypatingai buvo malonu susipažintnti 
su dr. Misiūnu, kuris kaip Kongresoso 
dalyvis, tuo pačiu užklydo ir pas musas. 
Jis kaip "Baltic Forum" direktoriusfs, 
buvo labai artimas ir įdomus savovo 
veikla ir mintimis Hobarte bendruo-j- 
menės veikėjams.

Kiekvienas svečias, pravažiuojąsąs 
Hobartą, yra lyg saulės spindulys 
sujudinęs bendruomenės gyvenimą.ą. 
Kartais ir nepasiekdamas didesniojo 
hobartiškių skaičiaus, vistiek paliekama 
labai daug šviesos trupinių norsrs 
pavieniams žmonėms, o pastariejeji 
vėliau jau gali pasidalinti tuo lobioiu 
tarpusavyje. . „ . ..A. Kantvilas

Amerikos šunų ir kačių maistoto 
įpakavimo iliustracijos geresnės neguju 
tarybinės enciklopedijos.

Juozas Žygas
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Vasario 16-sios minėjimai
H O B ARTE

70-ties metų jubiliejinis Vasario 
16-sios minėjimas Hobarte įvyko š. m. 
vasario 20 d. vakare. Apylinkės 
valdyba su Moterų komiteto pagalba 
suorganizavo malonų vakarų su vaka
riene ir šokiais, lenkų klubo patal
pose.

Renginio reikšmė ir svarba buvo 
iškelta paskaitoje, kurią skaitė A. 
Kantvilas. Kadangi susirinkusiųjų 
didesnė dalis buvo australai ar kitų 
bendruomenių nariai, tai paskaita 
buvo paruošta angliškai. Kalbėtojas 
trumpai nušvietęs Nepriklausomybės 
paskelbimo istoriją, kiek ilgiau palietė 
dabartinę Lietuvos padėtį, naujas 
sąlygas, bei principus, kuriais mes 
remiame savo tautos pastangas at
gauti nepriklausomybę. Paskaitininkas 
kvietė ir australiškos visuomenės 
dalyvius, prisidėti prie neužsibaigian
čio darbo dėl Lietuvos reikalo.

Šiais metais, hobartiškiai pakvietė 
Estų bendruomenę sujungti jų V asario 
24-tosios šventę su mūsų Vasario 16- 
tąja. Mažai lietuvių bendruomenei 
Hobarte, toks bendradarbiavimas bu
vo naudingas.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos likimas 
ir greičiausiai ateitis neabejotinai tie

B R I S B

Minėjimas buvo pradėtas iš ryto St. 
Marys Bažnyčioje. Kun. dr. P. 
Bačinskas aukojo šv. Mišias už 
Lietuvą ir mūsų bendruomenės miru
siuosius. Sutartinai giedojo choras. 
Prie altoriaus patarnavo Paulius 
Stankūnas. Pamaldose dalyvavo tauti
niuose rūbuose, nemažas būrelis 
jaunimo.

Vėliau, Lietuvių namuose įvyko 
Tautos šventės 70 metų Sukakties 
paminėjimas. Valdybos pirmininkas B. 
Butkus atidarė minėjimą, sveikin
damas visus taip gausiai susirinkusius 
tautiečius, kviesdamas sugiedoti Tau
tos Himną. į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti kun. dr. P. Bačinskas, 
Riautienė ir J. Luckus. V. Račiūnas 
skaitė, šiai dienai pritaikytą, paskai
tą, paminėdamas mūsų vargus ir 
rūpesčius išlaikant lietuvybę sveti
mame krašte. Keturios jaunos brisba- 
nietės K. Milvydienė, M. Platkaus- 
kaitė, A. Miškinytė ir D. Stankūnaitė 
skaitė pranešimus apie įspūdžius 
Pasaulio Lietuvių jaunimo suvažia
vime.

C A N B E
Lietuvos valstybės atkūrimo šventę 

Vasario 16-tąją sostinės lietuviai 
atšventė vasario 21 d.

Gausiai subrinkusius Canberros 
tautiečius šventės pamaldoms į jaukią 
Braddon St. Marys šventovę įvedė 
Tautinė Trispalvė ir skautų vėliavos. 
Skautai pamaldose dalyvavo unifor
muoti, drausmingoje rikiuotėje. Šv. 
Mišias atnašavo kun. Povilas Martū- 
zas. Šventės pamoksle jis gausiai 

pažėrė patriotinių minčių, žvelgda
mas į minimą įvykį ir iš jo išeinančius 
įpareigojimus lietuviui iš tikėjimo 
taško, primindamas, kad kataliko 
pareigų atlikimas taip pat yra tautinė 
garbės pareiga, kurią atlikti čia mums 
niekas nevaržo, kaip yra varžoma 
tikėjimo praktika mūsų brolių Lietu
voje.

Pamaldose vargonavo Justinas An- 
kus. Atatinkamose Mišių vietose 
dainininkė Gražina Zigaitytė - Hurba 
solo išpildė giesmes "Avė Maria" ir 
"Panis angelicus".

Šventės minėjimas vyko Canberros 
Lietuvių klube. Vėliavomis papuoš
toje scenoje minėjimą atidarė ALB 
Canberros Apylinkės pirmininkas Pra
nas Darius giliai patriotiniu žodžiu. 
[Paskaitą skaitė svečias poetas ’Juozas 

patys, ir bendra veikla šiandien, netgi 
minėjimai, gal yra tikslingi, ypač kad 
mes visi kreipiamės į tuos pačius 
žmones ir stengiamės juos paveikti, 
mūsų kovoje už Lietuvos laisvę.

J. Krutulis, svečias iš Launcestono, 
šiaurinėj Tasmanijoj, kuris yra jau 
nuolatinis hobartiškių renginių daly
vis, tarė ugningą žodį lietuviškai, į 
savo kalbą įjungdamas daug eilių iš 
lietuvių poezijos.

Iškilmingoji minėjimo dalis buvo 
užbaigta estų ir lietuvių himnais.

Pakili, šventiška nuotaika lydėjo, 
daugiau kaip šimtinę svečių iki vėlaus 
vakaro, o skani vakarienė malšino alkį 
ir paliko labai puikų prisiminimą.

Minėjimą vedė Ramūnas Tarvydas, 
jaunesnės kartos Hobarto šviesuolis, 
kuris padėkojo rengėjams už gražią 
šventę. Reikėtų prisiminti ir naudingą 
bei puikią Hobarto moterų komiteto 
veiklą. Tai grupė įvairaus amžiaus, 
moterų sujungtų giminystės ir didelio 
draugiškumo ryšiais, kuri paskutiniųjų 
dviejų metų bėgyje, parodė labai daug 
darbštumo ir pasiaukojimo, išjudino 
apylinkės gyvenimą.

A. K.

ANĖJE

Meninę dalį atliko R. Platkauskienė, 
padeklamuodama eilėraštį "Pavasaris 
tėviškėje". Tautinių šokių grupė, 
vadovaujant K. Milvydienei, pašoko 
"Mikitienė" ir su berniukais "Kal
velį". Šokių grupė taip padidėjo, kad 
mūsų namuose jau darosi per ankšta. 
Moterų vokalinė grupė sudainavo "Ar 
tu žinai" ir "Takelis", akordeonu 
pritariant V. Luckui. Sekė tautiniai 
šokiai "Subatėlė" ir "Kepurinė". 
Turime tikrai pasidžiaugti mūsų 
šokėjais, kas kartą matome vis geresnį 
lietuvišką kolektyvą. Išsirikiavus cho
rui, F. Luckienė gražiai padeklamavo 
"Mūsų dainos". Choras, vadovaujant 
J. Kiškūnui, sudainavo "Kur banguoja 
Nemunėlis", "Norėčiau aš keliauti" ir 
"Graži Tėvynė mano". Programa 
užbaigta smarkiu šokiu "Gyvataras".

Vėliau sekė pietūs, gera loterija ir 
pasilinksminimas. Malonu buvo matyti, 
tiek daug jaunimo, dalyvaujant tauti
niuose renginiuose.

Brisbanietė

R R O J E

Almis Jūragis. Paskaitininkas glaus
tais, vaizdingais žodžiais užgriebė 
maždaug pusketvirto šimtmečio tru
kusį priešaušrio laikotarpį mūsų 
istorijoje, ieškodamas atsakymo į 
klausimą, kur yra mūsų tautinės 
stiprybės šaltiniai. Jis nušvietė kaip 
lietuviškasis raštas išvedė lietuvių 
tautą iš tamsos į šviesą, į gilesnį 
tautinį sąmonėjimą, į aktyvų pasiprie
šinimą rusų valdžios nuostatams, į 
politinį laisvės siekiantį nusistatymą, į 
nepriklausomybės paskelbimą ir to 
paskelbimo apgynimą ryžtingais karo 
žygiais, nes istorija niekam nieko 
neduoda veltui, ji tik "šlaksto žemę 
žuvusių krauju". Mūsų tautinė stipry
bė, tvirtino paskaitininkas, yra mumy
se pačiuose, mūsų lietuviškame būde, 
mūsų kalboje, kultūroje, kūryboje, 
tradicijose, mūsų lietuviškame gyve
nimo būde - visoje mūsų dvasinėje 

visumoje, laisvės laikais labai su
klestėjusioje ir pakeltoje į europie
tiškų lygį.

Tolimesnę minėjimo dalį sudarė 
dainininkės Gražinos Zigaitytės - 
Hurbos koncertas. Ji padainavo eilę 
dainų, sujungtų bendra meilės tema: 
meilė romantinė, meilė nuspalvinta 
ilgesio melancholija, meilė gimtąjam 

kraštui, meilė savo tautai, nes 
"lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būt’. Kiekvieną dainą 
dainininkė pristatė klausytojams labai 
gerai paruoštu, poetišku įvadu. Tie 
įvadai ir dainos sudarė įdomų, meninį 
žodžio ir dainos derinį, kurį publika 
išklausė 
dėmesiu. 
Justinas

Prieš
solidarumo mokestis, 
pasibaigus vyko lietuvių klubo valdy
bos ir ALB Canberros Apylinkės 
valdybos rūpesčiu paruošti bendri 
pietūs ir buvo jaukioje nuotaikoje 
asmeniškai pabendrauta ir pasidalyta 
įspūdžiais. Buvęs

su dideliu entuziazmu ir 
Dainininkei akomponavo 

Ankus.
minėjimą buvo surinktas 

o minėjimui

NE WC ASTEL YJE

Newcastle lietuviai minėjo Nepri
klausomybės Šventę - Vasario 16-tą, 
š. m. vasario 27 dieną St. Peters 
salėje, Hamiltone.

Šventei skirtą paskaitą, skaitė 
Newcastle Apylinkės valdybos pirmi
ninkas Stasys Žukas. Pasirodo, kad St. 
Žukas yra ne tik prityręs chorų 
(Newcastle lietuvių ir Newcastle 
vokiečių) dirigentas, bet ir geras, ne 
šabloniškas paskaitininkas.

Meninėje minėjimo dalyje, Zina
Zakarauskienė padainavo solo dvi 
dainas, o dainos mylėtojų grupė - dar 
dvi. Pianinu dainininkus lydėjo muzi
kos mokytoja M. Ulanienė. Po dainų 
buvo padeklamuoti du Maironio ir 
Miškinio eilėraščiai.

Pasibaigus programai, sekė šokiai o 
po šokių - fantais turtinga loterija.

Fantus aukojo - H. Andriūnienė, O. 
Leonavičienė, Balčiūnai, Žukai, Baja- 
liai, Gasparoniai, Z.Zakarauskienė, 
Grigaliūnienė, B. Zakarauskaitė, Kai
riai, Šeškai, S. Venckus, Daugeliai, V. 
Liūgą, V. Leonavičius, O. Stropienė, 
Algis Bajalis, Prasauskai, R. Lapins
kas, M. Zakarauskienė, E. Bučienė, 
Kutai.

Galima neperdedant sakyti, kad 
minėjime dalyvavo visi Newcastle 
lietuviai ir keletas lietuvių iš Lietu
vos, atvykusių pas gimines, pora
svečių iš Sydnejaus su kunigu P. 
Martūzu, kuris rytojaus dieną, sekma
dienį per lietuviškas Mišias, beveik 
visą pamokslą skyrė Vasario 16-tos 
dienos idėjoms.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Pasibaigus buvo padėkota Stasiui 
Žukui ir jo garbei sukeltos ovacijos už 
ilgametę veiklą puoselėjant lietuviš
kas dainas šiame plieno mieste, mūsų 
Newcastle. M. Šeškus

LITTUVO JT
NUNIOKOTA SODYBA

Biržų rajono gyventoja Bronė 
Kurkauskienė, Beržinės girininkijos 
miškuose - Lomatų kaime turimą 
sodybą saugoja kariuomenėje tarnau
jančiam vaikaičiui. Ji pati su savo vyru 
dabar daugiau laiko praleidžia Vabal
ninke. Mat pasenusioms reikia gydy
tojo, kurį sunku pasiekti iš vienkiemio. 
"Valstiečių laikraščio" 1987 m. 
lapkričio 17 d. laidoje senutė skun
džiasi: "Praėjusią vasarą vyrui teko 
gultis į ligoninę, ir trobesiai ilgesnį 
laiką liko tušti, kelis mėnesius nebuvo 
mokėta už elektrą. Rudenėjant atva
žiavę į sodybą nustėrome. N uo trobų 
nukarpyti elektros laidai, nudraskytas 
kabelis, sulaužytos tvoros, išvartytos 
obelys. Girdėjome, kad tai elektros 
įmonės darbuotojų apsilankymo pa
sekmės. Jei jau jie ir norėjo perspėti, 
kad reikia apmokėti už elektrą 
(kurios, beje, buvo suvartota už 
kapeikas), tai negi tokiais barbariš- 

. .kais-būdais? . . ................

TRUMPAI
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Dėl kokaino ir kitų narkotikų 
prekybos JAV teisme užvedus forma
lią bylą prieš Panamos falitinį 
diktatorių gen. Manuel Noriega, 
Panamos prezidenas Eric Arturo 
Delville bandė jį suspenduoti, kol byla 
neišspręsta. •

Gen. Noriega, kurio žinioje yra 
Panamos kariuomenė, atsisakė paklu
sti, ir jo šalininkai parlamente 
pravedė nutarimą prezidentą Delville 
ir viceprezidentą Esquivel pašalinti iš 
pareigų. £

JAV laiko nemažą kariuomenės 
įgulą Panamos Kanalo zonoje. Pre
zidentas R. Reagan moraliai remia 
Panamoje besislapstantį prezidentą 
Delville, tačiau pareiškė, kad neban
dys karinės jėgos pagalba jį sugrąžinti 
vadovauti valstybei.

Iš Minsko su 51 žmogum skridęs 
Aeroflot keleivinis lėktuvas nukrito ir 
užsidegė besileisdamas Surgut mieste 
Sibire. Dalis keleivių žuvo.

Tai jau trečia Aerofloto keleivinio 
lėktuvo nelaimė šešių savaičių laiko
tarpyje.

Eilė australų unijų graso nutraukti 
pašto, telefono ir elektros aptarnavi
mą Lenkijos konsulatui Sydnejuje, jei 
Lenkijos vyriausybė atsisakys išleisti 
Solidarity unijos lyderį, Lech Valensa 
į Tarptautinį Laisvų Profesionalinių 
Unijų kongresą, kuris prasidės kovo 
18 d. Melbourne.

•
Virš 100 000 asmenų demonstravo 

Sovietų Armėnijos sostinėje Erivane, 
reikalaudami įjungti į Armėnijos 
respubliką Kaukazo kalnuose esančią 
armėnų apgyventą Nagorno - Kara- 
bak sritį.

Caro Rusijos užimta Armėnijos 
dalis buvo paskelbusi savo nepriklau
somybę 1918 metais ir pasidarė Tautų 
Sąjungos nare 1920 m. Ji neteko 
nepriklausomybės 1921 m., sovietų 
okupuota, o 1923 Nagorno Karabak 
sritis įjungta į Azerbaidžaną.

Nežiūrint religinio persekiojimo 
Armėnijoje dar tebėra stipri katalikų 
bažnyčios įtaka, tuo tarpu musulmonų 
apgyventame Azerbaidžane armėnų 
mažuma slopinama tautiniai ir religi

niai.
•

Sovietai su didele reklama pradėjo 
atitraukti trumpų distancijų branduo
liniais užtaisais raketas iš Rytų 
Vokietijos ir Čekoslovakijos.

•
Australijos užsienio reikalų minis- 

teris B. Hayden, aplankęs Izraelio 
okupuotas Gazos ir Vakarų kranto 
sritis, ragino Izraelio karinę vadovybę 
liautis vartojus šaunamus ginklus prieš 
arabus demonstrantus.

Ir JAV užsienio reikalų valstybės 
sekretorius George Shultz aplankė 
Izraelį, Siriją, Jordaną ir Egiptą, 
bandydamas priversti šias valstybes 
prie derybų stalo.

Londono miesto centre, finansi
niame distrikte, užtikti senovės romė
nų amfiteatro likučiai.

Archeologai stengiasi atkasti visą 
amfiteatrą, ant kiek jis nėra pastatų 
pamatų užgožtas, a

Lietuvos ir Estijos nepriklausomy
bės dienų proga, pabaltiečių bičiulio 
Viktorijos senatoriaus Jim Short 
iniciatyva išsiųstas laiškas M. Gorba- 
čiovui su 31 senatoriaus parašais. Tik 
laiko stoka sukliudė didesniam sena
torių skaičiui pasirašyti, nes nei 
vienas pakviestas senatorius neatsi
sakė pasirašyti šio svarbaus laiško.

Senatorius Jim Short priklauso 
liberalų partijai.
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Susitikimai su lietuviais Amerikoje ir Australijoje
Trečią kartą tenka skristi per 

Atlantą, ir vis daugėja susitikimų, 
pokalbių, disputų su tautiečiais. Juos 
domina visa, kas dedasi Lietuvoje.

Pirmos pažintys prasidėjo Atlantos 
mieste, kur atskridome treniruotis ir 
semtis patirties iš Amerikos profesio
nalų - Atlantos "Hawks" krepšininkų. 
Bendrauti su krepšinio specialistais 
mums talkino Rima Janulevičiūtė, šiuo 
metu dirbanti Tedo Ternerio telekom- 
panijoje. Pats Ter neris yra šios 
komandos šefas. Smagu bendrauti su 
tokiais garsiais ir paprastais savo 
elgesiu žmonėmis.

Los Angeles, bendraujant su Gintu, 
Vita, Rūta, Arnoldu ir kitais, mane 
nustebino tokia stipri meilė tėvų 
kalbai, kurią jie girdi tik tautiečių 
būryje.

Nejučia prisimenu savo lietuvių 
kalbos mokytojo Jono Kvederaičio 
kartojamą tiesą" "Yra kalba - yra 
tauta, nėra kalbos - nėra tautos". Ir 
kaip būtų malonu išgirsti po tiek metų 
jų vaikus tariant nelengvus, bet 
brangius mums lietuviškus žodžius. 
Taisyklinga lietuviška tartimi kitas 
dvi dienas su mumis dalijosi mintimis 
Burokų šeima.

Komandos treneris A. Gomelskistik 
šypsojosi ir juokavo, kad lietuviškai 
šnekant galima išgirsti net Antarkti
doje. Nesugebėsiu išvardyti visų 
lietuvių, bendravusių ir vakarojusių 
su manim tomis įsimintinomis dienomis 
Los Angeles.

švininiai Melbourne debesys neno
riai praleido mūsų lainerį, kur jis 
toptelėjo ant šlapio aerouosto tako. 
Mūsų tikslas - Perto miestas Australi
jos vakaruose. Išsidėstęs ant dviejų 
kalvų, apjuostų miškais, ir skalauja
mas Indijos vandenyno.

Adelaidėje laiko pritrūko, kaip ir 
visur. Mus pasitikęs R. Sidabras 
pasirūpino, kad kuo geriau pailsėtume. 
Stebėjomės šio ligų ir negandų 
iškamuoto žmogaus entuziazmu ir 
valia. Viešėjome lietuvių klubo pirmi
ninko R. Pociaus namuose/ Daugybe 
lietuviškų knygų ir albumų.

Salė sausakimša aistringų krepšinio 
mėgėjų, pratrūkdavo aplodismėntų 
uraganu po kiekvieno tikslaus "Bū- 
mersu" ("Kengūros" - vadinasi Au
stralijos rinktinė) mėtinio.

Oficialioji Australijos sostinė Can
berra, pasirodo, ne ką didesnė už 
Kauną, tik lietuvių "truputį" mažiau. 
Varžybos baigėsi vėlai. Nesitikėjome 
tokiu metu rasti gausų būrį draugų 
lietuvių klube, į kurį mus lydėjo Kazys 
Kemežys. Susipažinome su klubo

SP ORTO PASAULYJE

K A N A D

įvyko Pasaulio Žiemos Olimpinių 
žaidynių uždarymas. Calgari miesto 
burmistras pasidžiaugė, kad šios 
žaidynės truko ilgiau už visas prieš 
tai vykusias ir jos išgarsino Calgari 
miesto vardą visame pasaulyje. Užda
rymo ceremonijoje dalyvavo net 60 
tūkstančių žiūrovų.

Olimpiados šeimininkams neteko 
laimėti nei vieno aukso medalio. 
Tačiau jie yra pilni džiaugsmo ir 
pasididžiavimo, laimėję svečių simpa
tijas savo taip kultūringu ir svetingu 
žaidynių organizavimu.

Kanados kaimynai, sportinė šalis 
JAV šiose žaidynėse yra truputį me.
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veikla. Kitą dieną aps Slankėme K. 
Kemežio mamuose. Vakaro tyloje 
pasigirdo lietuviškadaina. Šeimininkas 
sakė:
•- Mėgstu klausytis lietuviškų dainų.

Brisbane šiemet ''karšta" žiema. 
Miestas susidomėjęs seka EKSPO-88 
statybą, ši paroda pirmuosius lanky
tojus priims balandžio mėnesį. Centre 
po trejų metų išaugs aukščiausias 
pasaulyje pastatas, nukonkuruosiantis 
čikagiškį.

Sydnejuje su Valdu Chomičium 
nustebome išvydę mus pasitinkantį 
Kazį Kemežį su dukra Elenute. Tokia 
mažytė mūsų planeta, pagalvojau, 
susitikęs Audrių Svaldenį, su kuriuo 
pradėjau žaisti krepšinį Kaune. Dabar 
Audrius sėkmingai atstovauja repre
zentacinei Sydnejaus krepšinio koma
ndai.

Išsipildė svajonė pamatyti garsųjį 
Sydnejaus operos ir baleto teatrą. 
Aplankėme lietuvių kultūros klubą. Jį 
apžiūrėjome nuo iškilmių salės iki 
valgyklos virtuvės. "Kovo" sporto 
klubo pirmininkas E. Lašaitis supažin
dino su išeivijos sporto metraščiu.
- Ir vėl lietuvis? - pirm. A. Gomelskio 
žodžiai, kai išlipome iš lėktuvo 
Melbourne. Visas būrys vaikučių su 
sportine apranga ir krepšinio kamuo
liais apsupo mus, prašė autografų. 
Sveikinimo plakatai su Valdo ir mano 
vardais bei gėlės suglumino.

Netruko prieiti ir šio sutikimo 
organizatorius Leonas Baltrūnas, Pa
sveikino ne pagal amžių stipriu rankos 
paspaudimu. Penkiasdešimt metų pra
ėjo, kai Baltrūnas kartu su kitais 
Lietuvos krepšininkais iškovojo Eu
ropos čempionų vardus. Pasirodo, jis 
kurį laiką treniravo ir Stepą Butautą, 
o šis ir mus su Valdu yra treniravęs.

Šeštosios, paskutinės varžybos mū
sų komandai buvo sunkiausios. Mel 
bourne ''Bumersu" nenusileido mums 
iki paskutiniųjų papildomo laiko 
sekundžių. Sportinė laimė ir šį kartą 
lydėjo mūsų rinktinę.Kelionė aplink 
pasaulį - į pabaigą. Dar aplankysim 
Naująją Zelandiją ir užsukę į Singa
pūrą bei Bombėjų, grįšim namo. 
Atsisveikinimo akimirkos su lietuviais, 
atėjusiais išlydėti mūsų. Stipri gilė
tosios žemės trauka. Žmonės, klausy
damiesi jaunystės melodijų, įsivaiz
duoja auštantį rytą Lietuvos kaime, 
tekančiu virš pamiškės saulę, prie 
klėties stoviričią apsamanojusią liepą, 
nutrintą slenkstį. Jie nugalėjo sunku
mus ir gyvenimo negandas.

Šarūnas Marčiulionis

nusivylę, galėję laimėti tik du aukso 
medalius.

Populiariausia Kanadoje, buvo dai
liojo čiuožimo čempionė iš Rytų 
Vokietijos Katerina Witt. Katerina 
buvo šiose žaidynėse, kaip ir perei
tose Sarajeve pripažinta "Ledo ka
raliene". Po olimpiados Sarajeve, ji 
gavo net 35 tūkstančius meilės laiškų. 
O kaip bus šį kartą...? Net 400 
korespondentų iš viso pasaulio, sten
gėsi pasikalbėti su "Ledo karaliene" 
sekiodami ją net dvi dienas.Sklinda 
gandai, kad Katerinai bus pasiūlyta 5 
milijonų sutartis profesionalų čiuoži

Tvle deiIi ų lentele

Aukso Sid. Brz. \so
Sovietų Sąjunga 11 9 9 9
Rytų Vokietija 9 10 6 5
Šveicarija 5 5 5 5
Suomija 4 1 2 7
Švedija 4 0 2 6
Austrija 3 5 2 D
Olandija 3 2 2 7
Vakarų Vokietija 2 4 2 8
JAV 2 1 3 6
Italija 2 1 2 5
Prancūzija 1 0 1 2
Norvegija 0 3 2 5
Jugoslavija 0 2 1 3
Kanada 0 2 3 5
Čekoslovakija 0 1 2 3
Japonija 0 0 1 1
Lichtenšteinas 0 0 1 1

Atgarsiai iš sporto šventės

— Kiek teko girdėti, busimosios 
pasaulinės sporto žaidynės Adelaidėje 
tikrai bus vienos iš gražiausiai ir 
geriausiai paruoštų. Didysis "Bosas" 
Jurgis šioms žaidynėms yra visą savo 
širdį atidavęs, todėl pasisekimas jau iš 
anksto yra garantuotas. Tačiau šven
tės rengėjai ir visi joje dalyvaujantie
ji, turi būtinai jau dabar įsipareigoti 
savo pilnu dalyvavimu šventės atida
rymo ir uždarymo iškilmėse. Visi, ar 
tai šachmatininkai, ar tai golfininkai 
turi be jokių išimčių žygiuoti šalia 
komandinių krepšinio ir tinklinio 
komandų. Tik tada susidarys pilnas ir 
gražus šventės vaizdas.

Ir vėl Geelonge. Pirmą kartą per 
eilę atstovų suvažiavimo ir kartais 
buvusių labai karingų, viskas praėjo 
labai gražiai. Valdybos narei Genei, 
priklauso tikra sportiška padėka, nes

PRELATO P. BUTKAUS 50 METŲ
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS r-.- į >. . 4

Šią svarbią mūsų klebono ir dvasios 
vadovo sukaktį minėsime šių metų 
balandžio mėn. 17 dieną.

Jubiliejinis minėjimas vyks šia 
tvarka:
Iškilmingos pamaldos 10.30 ryto St. 
Joachims Bažnyčioje, dalyvaujant 
vyskupui ir svečiams kunigams. -

Pamaldose giedos "Dainos" choras 
vadovaujant B. Aleknaitei.
Po pamaldų, prel. P. Butkus M.B.E, 
pagerbimo pietūs vyks gretimoje 
parapijos salėje.

"SŪKURYS VYKSTA X KANADĄ

Sydnejaus tautinių šokių grupė 
įkvėpta įvykusio jaunimo kongreso, 
išreiškė pasiryžimą vykti į Kanadą.

Kanadoje, Hamiltone, liepos 3 d, 
vyksta Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventė. Šiais metais, 
pirmą kartą tokioje šventėje dalyvaus 
ir grupė iš Australijos. Vyksta 8 - 
poros šokėjų. Šokėjai parodė savo 
įsipareigojimą susimokėdami jau po 
$1700 už bilietus.

Visas jaunimas pasiryžęs dirbti 
atiduodant visas jėgas. "Sūkurys" yra 
kviestas ir pažadėjęs pasirodyti Ope- 
ros Rūmuose "Shell Folklorik Festi
valyje", kuris atrodo bus paskutinis 
tokio masto ir stiliaus tarptautinis 
pasirodymas.

"Sūkurys", taip pat, ruošiasi meti
niam koncertui gegužės mėn. 29-tą. 
Be šių įsipareigojimų, šokėjai ruoš 
įvairius renginius, gegužines ir pana
šiai. Tikimės, kad tautiečiai gausiai 
visur dalyvaus, rems juos moraliniai ir 
tuo pačiu padės sumažinti jų išlaidas.

Pirmas toks "Sūkurio" renginys 
ruošiamas kovo 20-tą 2 vai. p.p. 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

Išgirsite pačių šokėjų paruoštas 
lietuviškas dainas, pasakojimus ir 1.1. 

jos iniciatyva susirinkimo pertraubs 
metu visi susilaukė malonaus siurpno 
- visus dalyvaus ji pavaišino kav; ir 
sausainiais.

Atsisveikinimo B-B-Q Geeloige 
pavyko labai gerai. Puikus ons, 
nemokami karšti ir šalti valgiai (ts 
atsitinka tik Geelonge, šiame turtinį 
sportininkų mieste), gražus parkas* 
labai jau draugiška nuotaika, k 
Sydnejaus "Tėvas", prieš tai vaką 
atsišokęs net iki pirmųjų gaidžių, tp 
pavargo, kad reikėjo nusnūsti i į 
Sydnejų grįžti tik po trijų dienų

"Kovo" krepšininkai, pralaimię 
krepšinį, pabandė jėgas net ir boke 
vėliau, bet, po nelygios kovs, 
svetimame mieste, buvo viettių 
nugalėti.

A. Laukaitis

Kviečiami dalyvauti visi Sydnejus 
ir apylinkių tautiečiai. Pietų bilitų 
kaina vienam asmeniui, įskaitnt 
gėrimus $10, vaikams iki 15 meti - 
veltui. Kviečiame visus užsirašytiš 
anksto. Užsirašyti ir susimokėti ga
ma bažnyčios kioske pas Ant. Vinei- 
čių, Danutę Ankiehę, Ant. Kramiių, 
Br. Genį ir St. Abfamavičių.

Organizacinio komiteto vardu 
Antanas Kramilius

S y d n' e j u j s

"Sūkurys" pasirodys Pabaltieių 
Festivalyje Latvių salėje, Strathfil- 
de, 19 kovo, 6 vai. p.p. Tane 
Festivalyje dalyvaus ir Sydnejais 
dainininkės "Sutartinė".

"Sūkurys"

Vienas iš Kongreso stovyklos kryžių
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Mūsų lietuviškoje šeimoje dar 
vienas garbingas jubiliejus. Matui 
Gailiūnui drauge su nepriklausoma 
Lietuva suėjo septyniasdešimt metų.

Matas Gailiūnas gimė 1918 metų 
vasario 24 dieną, jau laisvoje Lietuvo
je. Tėvai pasiturintys Joniškio rajono 
ūkininkai. Išaugino gražiose ir 
derlingose Joniškio lygumose. 1938 
metais baigė Joniškio valstybinę 
gimnaziją. Tolimesnės studijos buvo 
Dotnuvos Žemės Okio Akademijoje. 
Čia atsivėrė naujas gyvenimas, su 
naujomis idėjomis, kūrybinėmis minti
mis Lietuvos ateičiai ir gerovei. 
Susitiko su naujais draugais ir 
bendraminčiais. Ilgus vakarus susirin
kę į kurio nors kambarį, visi drauge 
Kalbėdavo be galo, kūrė planus, 
svarstė kuo gi jie galėtų dasidėti savo 
jaunos Tėvynės labui. Šių vakarų 
metu ir kilo mintis įsteigti "Sodybą". 
Vienas iš Mato kurso draugų, tapo jos 
pirmuoju direktorium.

Bet pasikeitė viskas. Sunkūs ir visai 
nenumatyti keliai vedė į Vokietiją. 
Čia Bailės miestelyje tęsė savo

Artėjantis frontas ir jas nutraukė. 
Vik praūžus karo audroms gavo baigti 
tudijas Kielio universitete. Pelnytas 
liplomuoto agronomo laipsnis.

Čia, Vokietijoje su Brone Jasutyte 
ukūrė šeimą. 0 1948 m. rugsėjo 
lėnesį "Wooster Victori" laivu pasie
kė Australijos krantus.

Prasidėjo nauji kūrimosi laikai su 
savo rūpesčiais ir sunkumais. Sodinin
ko darbas Bathurst pereinamojoje 
stovykloje. Bandymai gauti darbą 
pagal savo profesiją.

Pastoviai įsikūrė Wollongonge. Čia 
graži gamta, darbų begalės. įsidarbi
na raštinės tarnautoju "Lysaghts"

Per Vasario 16 d. minėjimą Mel-
aukojo Fondui: Po $20 - L.

otelis (1175), kun. Dr. P. Dauknys 
(65), kun. S. Gaidelis (205), P. 
Morkūnas (150), B. Prašmutaitė (115), 
Z. Prašmutaitė (100), J. Ir S. Meiliūnai 
922), V. Ročienė (170), V. Stagis 
1090), J. ir M. Venckai (39) ir P. 

Dranginis (265).
Po $10 - V. Ališauskas (600), J. 

Balčiūnas (800), J. Balbata (265), A. 
□rlkepelienė (55), A. Kaspariūnas 
70), A. ir A. Kesminai (215), K. 
.ynikas (170). I. O'Dvyer (90), J. ir J. 
?atraičiai (120), J. Petkevičienė (85), 
i. Pažereckienė (685), M. Prašmutie- 
lė (205), A. Rahdon (50), B. 
Sadauskas (49), V. Sidabrą (140), I. 
Steponavičienė, R. Šemetas (200), A. 
Vyšniauskienė (35), E. Zdanavičienė 
31), J. Žalkauskas (305) ir V. Jakutis 
359). $ 6 - J. ir B. Makuliai (101).

Po $ 5 - D. Baltutienė (145), A. 
toveinis (65), M. Augustauskienė 
15), R. Kaunienė (125), M. Kaspariū- 
denė (35), Jonas Kvietelaitis (58), R. 
urevičius (35), A. Medžiauskas (30), 
.Paragienė (212), P. švambarys (36), 
>. Vaičaitis (36), A. Vaičaitytė, Z. 
leremčiukas ir V. Žemaitis (25).

$20 - E. Markonienė (102), savo 
yro Povilo Markonio ir dukters 
Mdonos Žvynakienės atminimui.

$20 - M. Gailiūnas (435) NSW - 
avo gimtadienio proga,
lietoj gėlių A.A. V. Biveiniui mirus: 
20 - D. ir D. Bieri (170), $10 - M 
abutienė (82).

Matas Gailiūnas 
fabrike ir išdirba ilgus metus, iki 
pensijos.

Wollongonge subūrė lietuvių, ben
druomenę. Buvo jos pirmininkas ir 
nuolatinis valdybos narys. Matas 
Gailiūnas nuolatinis Krašto Tarybos 
narys, Australijos lietuvių fondo
atstovas, Spaudos Sąjungos narys.

"Mūsų Pastogės" nuolatinis 
skaitytojas ir rėmėjas. O kuomet buvo 
renkamas ruošiamam leisti lietuvių 
laikraščiui vardas, Mato Gailiūno 
pasiūlytas - "Mūsų Pastogė" ir buvo 
duotas mūsų laikraščiui.
Štai toks gražus ir prasmingai nueitas 
Mato Gailiūno septyniasdešimties me
tų kelias.

Sveikiname sulaukus taip gražaus 
jubiliejaus ir linkime dar daug ilgų, 
sveikų ir laimingų gyvenimo metų.

V.A.

s

Sveikiname naujus šimtininkus J.ir 
B. Makulius, Emiliją Markonienę, 
Birutę Prašmutaitę ir Zitą Prašmutai- 
tę.

Ačiū visiems už aukas.
Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

§

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMO 
PROGA, SYDNEJUJE A.L.B.

AUKOJO:
Po $20 - S. Jarmalauskas, I. Jonaitis, 
V. Patašius.
Po $10 - J. Bužinskas, A. Giniūnas, J. 
Grybas, R. Kavaliauskaitė, A. R. 
Lokys, Rūta ir Vladas Mataitis,V. 
Šliteris, I. Venclovas, V. Venclovas,
J. Zinkus. (3 neišskaitomos) . Po $ 6 - 
(neišskaitoma), Po $ 5 — A. Adomėnas, 
P. Andriukaitis, R. Augustinavičienė, 
V. Augustinavičius, E. Badauskienė,
K. Bagdonavičius, J. Bariia, S. Barkus, 
A. Brunkienė, L. Burneikis, prel. P. 
Butkus, V. Doniela, B.J. Jablonskis, J. 
Janavičius, V. Jasiūnienė, L. Juo- 
daitienė, A. Kabaila, R. Kalėda, O. 
Kavaliauskienė, M. Labutienė, A. 
Mauragis, E. Mansonas, J. Milla, J. 
Muščinskienė, J. Norvilaitis, V. Ru
sienė, K. Šcitnickienė, V. Šliogeris, A. 
Šutas, Šutas, V. Vyšniauskas, V. 
Zablockienė, J. Zablockis, Z. Žvirb
lienė. (7 neišskaitomos).
Po $ 4 - S. Dauginas, A. Jablonskienė, 
J. Viliūnienė, M. Zakaras. Po $ 2 - K. 
Ankus, A. Jasaitis, B. Kiveris, P. 
Nagys, B. Ropienė, P. Sakalauskas, J. 
Sirutis. (3 neišskaitomos)

Sydnejaus Apylinkės valdyba

ALKOS PASKOLAS - PIGESAĖS !
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 2O-čiai metų - $612 į mėn.
550,000 paskola 15-kai metų - $660 į mėn. fl RifR
$50,000 paskola 10-ėiai metų - $777 į mėn. U

Sydnejaus Skautų Židinio tradicinė 
- susimąstymo - Šefų dienos - sueiga 
įvyko vasario 21 d., Lietuvių namuo
se, Bankstowne.

Sueigą - pobūvį atidarė židinio 
tėvūnas, s. Algis Dudaitis, drauge 
pasveikindamas gimimo dieną minin
čią sesę žid. Danutę Bartkevičienę ir į 
vyr. skautininkes pakeltą žid. Pajautą 
Pullinen. Trečioji sesė, žid. Milda 
Karpavičienė, prisiminta "pakėlimo" į 
močiutes proga, sūnaus šeimoje susi
laukus pirmojo kūdikio. Pobūvio pra
džioje Br. Žalys trumpu referatu 
supažindino susirinkusius su Susi
mąstymo - Šefų dienos reikšme 
skautiškajame gyvenime.

Pasistiprinus, sekė židinio ateities 
darbų aptarimas. Iš padarytų nutari
mų paminėtinas vykstančių į Vasario 
16 d. gimnaziją, Vokietijoje, rėmimas 
(lėšų sukėlimui ruošti "Konrado 
kavinės" pobūvis); išreikšti padėką 
jaunimui, vasario 16 d. demonstravu
siam Sydnejaus centre; jei susidarys 
pakankamai norinčių vykti, balandžio 
30 d. suruošti ekskursiją į Goulburno 
apylinkes ir kt.

RI M UI

staiga mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu žmoną Johanną, 
dukrą Kim, sūnų Mark, tėvą Eugenijų ir brolius su šeimomis.

RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

PIKTADARIS ROJUJE

§

§

§

§

§

§ 
§ 
*

§

y O ką gi Jėzus reiškė duodamas 
pažadą ant kryžiaus buvusiam pikta-

£ dariui? Jėzaus žodžiai: "Tu būsi su 
manim rojuje," yra atsiliepimas į 
piktadario prašymą: "Viešpatie, atsi
mink mane, kai ateisi į savo 
karalystę." (Luko 23:42) 
Nereikia manyti, kad piktadaris žinojo 
daug ką apie pažadėtąją Mesijo 
karalystę. Nebuvo reikalo, kad jis 
daug ką žinotų apie ją, kad sudarytų 
tokį klausimą. U žrašas virš Viešpaties 
galvos parodė aiškiai, kad jis tarėsi 
esąs karalius; nors tuomet neatrodė, 
kad Jėzus galėjo kada nors turėti 
karališką valdžią ir gelbėti kam nors; 
tačiau piktadaris tur būt manė, kad jis 
nepadarys nieko blogo parodydamas 
pagarbą ir pripažindamas įtariamą 
nusidėjėlį karaliumi ir prašydamas 
įleidimo į jo karalystę.

Bet šito piktadario draugiškumas ir 
prašymas gavo malonų Jėzaus atsaky
mą ir gyvą pažadą - "Tu būsi su 
manim rojuje." Jėzaus žodžiai: "iš 
tikrųjų," parodo, kad ano piktadario 
prašymas buvo tinkamas ir priimtinas- 
.Kitaip sakant, Jėzaus atsiliepimas 
buvo toks: Tavo prašymas sutinka su

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bučins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121§

mirus, žmoną Oną ir sūnų Augį - Lietuvių Informacijos Biuro 
sekretorių, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

Belaukiant kavos ir pyragų, kviesta 
prelegentė - Sydnejaus "Aušros" 
tunto- vadovė, ps. Kristina Coxaite 
papasakojo įspūdžių iš savo kelionės - 
lituanistinių studijų Lietuvoje, vėliau 
atsakydama į sueigos dalyvių klausi
mus. Daugelis domėjosi jos storu, 
viešnagės Tėvynėje, nuotraukų albu
mu.

Laike smaližavimo kava ir pyragai
čiais, židinio kanclerė, sesė fil. 
Tamara Vingilienė, paskaitė savo 
kūrybos kupletų, labai jau atvirai 
"pasisakydama" apie žvejybą ir golfą 
(matėsi, kaip nuo jos švelnių rimų 
krūpčiojo šių sporto šakų mėgėjų 
pečiai...), įnešdama linksmą gaidą į 
sueigos eigą. Prieš pat sueigą ben
giant, žid. V. Šliogeris papasakojo 
apie tunto norimos pirkti stovyklavie
tės ieškojimo vargus, nors lyg šiol 
pirkimo objektas dar nesurastas.

Sueigą 17.30 vai. uždarė židinio 
tėvūnas. Sueigoje - pobūvyje daly
vavo virš 30 žmonių.

Veronika Petniunienė 

dieviškuoju planu. Aš esu karalius ir aš 
turėsiu karalystę, ir aš atsiminsiu tave 
toje karalystėje - "Tu būsi su manim 
rojuje."

Kad Jėzaus karalystė dar nebuvo 
įsteigta tada, kai jis davė piktadariui 
šį pažadėjimą, aiškiai parodo faktas, 
kad jis mokino savo mokytinius 
melstis: "Teateinie tavo karalystė. 
Tebūnie tavo valia kaip danguje, taip 
ir žemėje." (Mato 6:10)

Šita įkvėptoji malda patvirtina 
faktą, kad mesijinės karalystės dar 
nebuvo, ir kad, kaip jau patyrėm, 
kuomet ji ateis, ji bus tiesiog čia ant 
žemės.

Taigi aišku, kad piktadaris prašė 
žemiško palaiminimo, ir atsiliepdamas 
Jėzus žadėjo jam žemišką palaimi
nimą. Tokie žemiški palaiminimai 
atsteigtąjame rojuje, mesijinės kara
lystės karaliavimo metu, bus prieinami 
visai žmonijai, tada kai bus įvykdyti 
žemėje "atsteigimo laikai". Iki tol 
draugiškasis piktadaris ir visi kiti, 
kurie yra kapuose, turi laukti pažadė
tų palaiminimų.

Jie laukia užmigę mirties miegu iki 
žemės susilauks naujosios dienos ryto; 
ir tuomet jie išgirs žmogaus Sūnaus 
balsą ir bus pabudinti. - Jono 5:28.

A LB Krašto valdyba

«■
TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 

LIETUVIU NAMUOSE
Adelaide - Sekmad. 1-3 ral.
Melbourne - Šeitad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 ral.
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CANBERROJE
Vasario 21 d., sekmadienį, tuoj po 

Nepriklausomybės paskelbimo minėji
mo, Lietuvių klube įvyko visuotinis 
apylinkės narių susirinkimas, kuriame 
po visų kitų formalumų buvo prista
tyta ir priimta sekantiems dviem 
metams šio sąstato Apylinkės valdy
ba: Albertas Balsys - pirmininkas, 
Edita Whalley - Dijokaitė - vice
pirmininkė, Rimas Kabaila - sekreto
rius, Algis Kusta - iždininkas ir Birutė 
Gružienė - kultūros reikalams. Kon
trolės komisija lieka ta pati. Susi
rinkusieji padėkojo buvusiai valdybai 
už dviejų metų darbą o naujai 
išrinktiems palinkėjo sėkmės.

Lietuvių klubas vertas padėkos, 
kaip gerai išpildo Apylinkės valdybos 
ir kitų organizacijų finansinius pagei
davimus. km

HOBART E
PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Hobarto Apylinkės narių metinis 
susirinkimas įvyks kovo 12 d., šešta
dienį, 4 vai. B. Šikšniaus namuose, 43 
Easton Ave. Moonah West.

Darbotvarkėje, valdybos praneši
mai, veiklos diskusijos ir naujos 
valdybos rinkimai.

Pasibaigus susirinkimui, bus bendros 
vaišės, kurias paruoš valdyba. 
Kviečiame visus Apylinkės narius 
dalyvauti susirinkime.

S. Augustavičius - sekretorius

MELBOURNE
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 20 d., sekmadienį 2.30 
vai. p.p. Melbourne Lietuvių namuose 
įvyks metinis Apylinkės narių susirin
kimas. Bus pateikti Apylinkės valdy
bos ir pagrindinių organizacijų veik
los pranešimai bei svarstomi 
bendruomenei aktualūs klausimai. 
Tautiečiai yra prašomi nepamiršti 
apsimokėti nario mokestį. Laukiame 
gausaus Melbourno lietuvių dalyva
vimo.

Apylinkės valdyba

BINGO LIETUVIŲ KLUBE

Kiekvieną šeštadienį 4 vai. po 
pietų, Melbourno lietuvių namuose 
vyksta Bingo žaidimas, kurį praveda 
Melbourno Sodybos Organizacinis ko
mitetas. Pelnas, iš šio žaidimo, 
skiriamas Sodybos organizavimui. 
Bingo įdomus žaidimas ir seniems ir 
jauniems.

Kviečiame visus ateiti drauge 
praleisti šeštadienio popietę geroje 
nuotaikoje.

Sodybos Organizacinis 
Komitetas

SYDNEJUJE
Kovo 11 dieną, penktadienį, 7.30 

vak. Sydnejaus Kroatų klube, Canter
bury Rd., Punchbowl,

GRAFAS NIKOLAI TOLSTOY
skaitys paskaitą "Komunizmo pavojus 
ir karo nusikaltėlių medžioklė 
Australijoje".

Kviečiame gausiai dalyvauti ir 
raginame atsivesti savo kaimynus 
australus.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio - Putvinskio minėjimas 
įvyks kovo mėn. 13 d. 2.30 vai. 
Lietuvių namuose Bankstowne, se
kančia tvarka:

1. Atidarymas - šaulių kuopos 
pirmininkas St. Pačėsa.

2. Prelato P. Butkaus invokacija.
3. "Mūsų Pastogės" redaktoriaus 

V. Augustinavičiaus paskaita.
4. Eilėraščiai, duetas ir šaulio Pr. 

Sakalausko paruoštas filmas, kurį bus 
galima matyti televizoriuje:
a) "Svajonės" Melbournas,
b) Duetas - A. Savickienė ir J. 
Muščinskienė, pritariant gitara,
c) Tautiniai šokiai "Sūkurys" - 
senjorai ir junjorai,
d) Solo Rakauskaitė - Štromienė,
e) Sydnejaus "Sutartinė" ir
f) Sydnejaus choras "Daina".
Bus fantais turtinga loterija, prave

dama minėjimui pasibaigus.
Kviečiame visuomenę kuo gausiau• », .f 

dalyvauti.
įėjimas laisvas.

Dariaus ir Girėno šaulių kuopos 
valdyba.

JUNGTINIS BALTŲ KOMITETAS

Kovo 19 d., šeštadienį 6 vai. vak., 
Latvių namuose 32 Parnell St. 
Strathfielde, įvyks Pabaltiečių tauti
nių šokių ir liaudies dainų

K O NCE R T AS

Tautinių šokių grupės: Lietuvių - 
"Sūkurys", estų - "Virmalsed", latvių 
- "Rota” ir "Jautrais Paris". Daly
vauja net 100 šokėjų.

Liaudies dainų koncertą atliks: 
Lietuvių - "Sutartinė", estų - "Kirri 
-uu" ir latvių - "Ziemelbals"

Po koncerto šokiai - disco.
Kviečiame mūsų tautiečius apsilan
kyti.

Įėjimas suaugusiems $8, vaikams ir 
studentams $4.

Sydnejaus lietuvių liaudies šokių 
grupė "Sūkurys" kviečia visus į

LI ETŲ VI Š K A
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

1VI

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir šalti 
užkandžiai

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Kaina $5

5 v.v. - 10.30 v.v. 
klubas uždarytas

5
5
5 
2

v.v. - 10.30 v.v.
v.v. - 11 v.v.
v.v. - 12 v.v.
v. p.p. - 1 v.r.

12.30 p.p. 10 v.v.

Sekmadienį, kovo 13 d. 2.30 vai. p.p. Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo 
VLADO PŪTVIO - PUTVINSKIO minėjimas

Ruošia
Dariaus ir Girėno šaulių kuopos valdyba

POPIETĘ CANBERROJE
kuri įvyks kovo mėn. 20 d. sekmadienį, 
2 vai. po pietų, Lietuvių namuose 
Bankstowne. Išgirsite lietuviškas dai
nas ir pasakojimus.

Įėjimas suaugusiems $ 5, pensinin
kams $ 3, vaikams iki 12 metų veltui.

Kovo mėn. 1 dieną sudegė 2X 
Canberros radijo siųstuvas. Šio siu1 
tuvo remonto darbai gali užtrukti n' 
2 mėnesius.

Pranešame, kad kol bus vykdo® 
siųstuvo atstatymo darbai, lietui 
radijo valandėlės nebus.

Sūkurio" valdyba

PADĖKA

Mieliems PLS Sydnejaus skyriaus 
nariams ir jų talkininkams Vasario 16 
proga Sydnejuje demonstravusiems ir 
informavusiems Australijos gyvento
jus apie mūsų kenčiančią tėvynę ir 
okupanto daromas skriaudas nuošir
džiai dėkojame ir statome jus pavyz
džiu visam lietuviškam jaunimui kur jis 
bebūtų.

Sydnejaus skautų Židinys

AUKOS
"BALTIC NEWS"

Carolyne Noble $20, 
Jonė Žitkevičienė $10.

Aukotojoms ir Povilui Dambrauskui už 
adresų 
ačiū.

surašymą reiškiu nuoširdų 
A. Giniūnas 

"Baltic News" atstovas

Mūsų Pastogės" Nr. 8,Š. m.
penktame puslapyje, straipsnyje "Va
sario 16-osios minėjime Sydnejuje,". 
atspausdinta klaida. Turi būti sekan
čiai:
... Australijos Lietuvių Fondo įgalio
tinis Sydnejuje Bronius Stašionis, 
įteikė premiją $150 Vilijai Burneiky- 
tei...

J. Kovalskis

SYDNEJUJE
Per metinį Sydnejaus pensiniu 

klubo narių susirinkimą išrinkti 
valdybą pasiskirstė pareigomis sekat 
čiai:
V. Narbutas - pirmininkas, ( 
Mikutavičienė - vicepirm., S. §ap( 
rienė - sekretorė, 17 Nicholsons 
Burwood, tel. 744 1031, 
K.Pelurytis - kas. ir V. Stanevičienė 
parengimų vadovė.

Revizijos komisija: M. Petronis, 
Muščinskienė ir J. Penkaitienė.

Valdyba

13 ir 
diena

SALE
Šių metų kovo mėn. 12, 

dienomis (14—toji nedarbo 
Labour Day) yra orgai
žūklės varžybos "Fichaton" Si 
seniūnijoje.

Susirinkimo vieta: P. Matukevič 
sodyboje, Stratford, Scott gatvė nr. 
Pirmadienį 11 vai. ryte, laimik 
įvertinimas ir prizų įteikimas, bene 
užkandžiai ir atsisveikinimas.

Organizacijos ir pavieniai asmen 
prašomi skirti fantų loterijai.
Dėl informacijų skambinti Sale seni 
nijos pirmininkei, I. Hare (051) 451 
479 ir G. Kaladienei - (03) 773-13C

Elena Eskirtienė - Sale

Mūsų Pastogė
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"POLĖKIAI"
18 WESTERN AVE
NORTH MANLY
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NSW 2100

MANO NAKTIS MYLIMA

1984 m. Auburne (NSW) mirusi 
Marija Magdalena Mykolaitytė- 
Slavėnienė išleido poezijos rinkinį. 
"Nežinomi keleiviai" (1973) ir 
atsiminimus apie savo brolį rašytoją 
V. Mykolaitį-Putiną "Putinas mano 
atsiminimuose" (1977).

Poezijoje ji yra nostalgiškoji, 
atlapaširdė lyrikė, dažname eilėraštyje 

jungianti Australijos peizažą, 
egzotišką ir didingą, bet jos Širdžiai 

svetimą, su skausmingai pasiilgtos 
tėvynės vaizdais. 'i 1

Eilėraštis "Mano naktis mylima" 
yra paimtas iš poetės rankraščių 
archyve palikto, spaudai paruošto, 
bet lig šiol niekur nespausdinto 
rinkinio "Parytys mieste".

1988.3.7

Uždangstei, naktele, 
pilkais markizetais visus veidrodžius. 
Po balzganu rūku 
paslėpei ežerus ir upes.
Paslėpei jų džiaugsmą saulėje, 
paslėpei jų atspindžius.

Nebematau beblėstanžių laužų krantuose. 
Nebematau kibirkščių pulko, 
puolančio juodon gelmėn. 
Nei šešėlių siūbavimo 
ant liepsnom nušviestos žolės. 
Nei kaitaliojimosi spalvų, 
nei debesų keistų veidų 
vandens veide.

Uždangstei pilkais markizetais 
viską nuo mano akių.
Dabar akys turėtų paskęsti ramybėje. 
Nėra ko joms veikti.
Jos neturi kuo mane padžiuginti.

< - • . r .-r . (I ■

Gerai, kad nemiegu: 
daug daugiau matau sielos akimis. 
0 vis matau, - ir taip baisu: 
žmogus žmogų mindžioja įnirtusiai; 
o vis matau, - ir taip baisu: 
žemės juodus plotus

krauju (mirkusius...
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(Iš "Pakeliui -į. Atėnus")

KERCYONAS

VYTAUTAS JANAVIČIUS

ISOLDA I. POŽEIAITĖ-DAVIS

APIE

PAKELIUI 
Į ATĖNUS

Praėjus 25 metams 
po knygos pasirodymo

Išeivijos beletristai dažnai audžia 
kūrinius lietuviškomis temomis. Jie 
nėra linkę nutolti nuo Lietuvos 
istorinių įvykių tematikos, buitinio 
gyvenimo ir mintijimo parametrų. 
Autorių kūrybos gijos nusidriekia į 
neper toliausią praeitį - į mūsų tautos 
nelaimės laikus.

Pagal tematiką išeivijos rašytojų 
kūrybą galima suskirstyti į tris 
pagrindinius ciklus. Pirmajam priskir 
tina beletristika apima Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį bei sovietų 
ir vokiečių okupacijas. į antrą ciklą 
įeina temos iš bėglių gyvenimo 
Vokietijoj, neišvengiama emigracija, 
susieta su lūkesčiais, svajomis ir 
nežinios slogučiu. Trečias ciklas 
vaizduoja išeivijos įsikūrimą ir vargus 
svetimoj aplinkoj, skirtingas pažiūras 
ir konfliktus tarp tėvų ir vaikų. 
Daugelis rašytojų, taip pat, nagrinėja 
lietuvybės išlaikymo klausimus. Ma
žiausiai svarstomi ateities akiračiai ar 
temos iš kitataučių literatūrinių 
lobynų. Tačiau pasitaiko vienas kitas 
rašytojas, kuris išeina iš ankštokų 
tautinių rėmų ir išplaukia į platesnius 
vandenis. Cinzas, Meras, Dičpetris 
būtų tik keli tokių rašytojų pa
vyzdžiai. Prie jų priskirtinas ir 
Australijos lietuvių rašytojas Vytau
tas Janavičius, kurio naujai interpre
tuota klasikinės Graikijos legenda 
apie Tezėją pasiekė skaitytojus 
"Pakeliui į Atėnus" pavadintos apysa
kos formoje 1962 m. Knygą privačiai 
išleido dailininkas Henrikas Šalkaus
kas, iliustravo dailininkė Eva Kubbos.

Apysaka kuklios apimties - vos tik 
80 pusplapių. Autorius pasirenka tik 
kelius būdingus Tezėjaus klajonių 
epizodus, betgi juose yra sukaupta 
įdomių psichologinių minčių. Knygos 
kalba sklandi, stilius gerai išlaikytas. 
Autoriaus pomėgis vartoti dalyvines 
formas suteikia tekstui iškilumo ir 
senovės antspalvį, kaip ir pritinka 
klasikiniam siužetui. Tiesa, dalyvinių 
formų gausa gali tą patį stilių ir 
apsunkinti. Bet tų pinklių autorius

išvengė. Apysakos intrigos tėkmė 
sklandi, dialogai gyvi, personažai 
apibūdinti taikliais epitetais. Labai 
vykusiai atkurta senovės Graikijos 
atmosfera, į kurią skaitytojas gali 
pilnai pasinerti.

Kaip pavadinimas įtaigoja, apy
sakoje aprašoma kelionė, kurios 
tikslas Atėnai, miestas skirtas se
novės graikų deivei - karo ir taikos, 
teisingumo ir išminties dievybei.

Kelionę į Atėnus galima įvairiai 
interpretuoti. Tai gali būti minčių ir 
dvasios kelionė, žmogaus vidinio 
augimo, brendimo stadijos arba net ir 
atsakomybės ir atsakingumo jausmo 
vystymasis asmenyje. Mūsų atveju tai 
yra jaunuolio Tezėjaus metamorfozė į 
subrendusį vyrą, atsakantį už visus 
savo veiksmus.

Tezėjas įpuola į situacijas, rei
kalaujančias besąlyginių sprendimų. 
Apysakos atomazgoje jam atsiveria 
akys ir jis pagaliau supranta, kad 
neapykantos sėklai išsibujojus '...jo 
dvasion buvo įkritęs šešėlis. Nesitver
damas skausmu ir vienatve, Tezėjas 
krito ant kelių ir apkabinęs draugų 
kojas prašė atleidimo'. Jis, taip pat, 
suprato, kad baimė atveria prarajas 
žmonių santykiuose ir, kad vienišumas 
ir vienatvė yra neišvengiami žmogaus 
likimo požymiai. ■

Megara ir Eleuzija buvo turtingesni kraštai negu Tezėjas buvo 
įsivaizdavęs. Gi žmonės tvirtino Atėnus dar nepalyginamai turtingesniais 
esant.

Pakeliui jie sutikdavo lieknas,vandens einančias moteris. Kaimai buvo 
balti ir šviesūs. Vakarai ateidavo su žiburiais ir fleitomis.

Šiltas lietus ir prietema užklupo Tezėją ties Kercyono pilimi. Ištikti 
didelių lietaus lašų balti grindinio akmenys pajuodo. Medžiai lenkėsi 
vėjuje. Jie pasibeldė. Niekam neatsiliepus, jie pastūmė duris.

Juos pasitiko akinanti daugybės žiburių šviesa ir svaiginantis brangių 
aliejų kvapas.

- Jie ginkluoti! Šalin ginklus! Išmeskite juos! Ko jie čionai ieško? - viens 
per kitą šaukė daugelis balsų.

Tezėjas krūptelėjo. Paskutinėmis dienomis jis buvo apsvaigęs taika ir 
ramybe. Argi tose turtingose sodybose ir šviesiuose kaimuose jis būtų 
tikėjęsis šiurkščių žodžių ir grasinimų?

Mirksėdamas stiprioje šviesoje jis išsitraukė kalaviją ir prisidengęs skydu 
stengėsi apmesti netikėtą pavojų. Šalia savęs jis jautė įtemptus draugų 
raumenis - jie buvo pasiruošę.

Garsus kvatojimas ir šūkiai 'pakartoti' palydėjo jų judesius. Bet darbar 
akys jau prisitaikė prie šviesos ir Tezėjas apsižvalgė.

Jie buvo didelėje salėje. Keturios eilės baltų kolonų rėmė aukštas lubas. 
Kolonos buvo papuoštos gėlėmis ir laurų vainikais, tarp jų gi 
grakštūs bronziniai stovai laikė žibintus. Jų liepsnos tebesiblaškė atvertų 
durų skersvėjuje.

Salės viduryje, ant sunkaus spalvingo kilimo, ėmėsi dvi poros jaunų vyrų. 
Visur stovėjo žemi stalai ir minkšti guoliai, kuriuose puotaudami gulėjo 
žiūrovai. Jų nuogi kūnai, ištrinti aliejais, žvilgėjo, kaip metaliniai. Tik 
papilvę jie buvo susirišę siaura, balto lino juosta, perverta tarp kojų ir 
pritvirtinta prie juodo, liemenį apjuosiančio diržo.

Jie visi žiūrėjo į Tezėją ir jo palydovus ir linksmai juokėsi. Trys ligi dantų 
ginkluoti vyrai, susigūžę salės pasienyje, matomai jiems labai juokingai 
atrodė.

Tezėjas paraudo. Jam buvo gėda ir pikta.
Aukštas, jau toli gražu nebejaunas vyras atsikėlė ir priėjo prie ateivių. 

Jo kūnas nebebuvo jaunatviškai lankstus, raumenys nebebuvo standžiai 
odos aptempti, bet jo žingsniai buvo minkšti, kaip katino. Jo kūne jautėsi 
jėga, kaip kaitra išblėsusiame lauže.

- Aš Kercyonas, - pasakė jis ir nustebo pamatęs savo vardą nepalikus nė 
mažiausio įspūdžio.

Matomai jis buvo pratęs būti atpažintu. Jis buvo garsenybė ir tokiam 
žmogui nėra nieko sunkesnio, kaip pamatyti savo vardą beverčiu lašu 
nukrintant žemėn. Tai palieka blogą skonį, kaip nepataikiusi strėlė, kaip 
netiesa arba nepagerbtas paprotys.

- Šiuose namuose yra įprasta ginklus lauke palikti, - pasakė Kercyonas.
- Jie čionai nereikalingi. Koks tavo vardas?

- Mano vardas Tezėjas ir aš pakeliui į Atėnus.
- Tezėjas! - bandydamas prisiminti pakartojo Kercyonas. - Aš girdėjau 

apie tave.
Jis nusišypsojo.
- Ar būtina žudyti, kad nugalėti? - paklausė jis. - Ar būtina mirti 

nugalėtam? Argi ne mūsų silpnybės trokšta galios ir jėgos? Bet kas yra 
saldžiau už pergalę ir ar yra didesnis džiaugsmas, už kovos džiaugsmą? 
Tačiau kančia apkartina pergalę. Pralaimėjusiojo mirtis gimdo gailestį, o 
gailestis - kaltę. Kaltėje gi gimsta neapykanta.

Sakydamas tai Kercyonas liepsnojančiomis akimis sekė Tezėją. Jo 
žvilgsnis buvo įkyrus. Jis tarsi laukė Tezėją paneigiant tai, kas, jo manymu, 
buvo nepaneigiama.

- Bet argi neįmanoma pasilaikyti pergalę ir atsisakyti mirties? - tęsė 
Kercyonas. - Argi taip sunku atsisakyti to, ko niekas nenori? Argi 
neįmanoma susitarti?

Kai mes kovojame, nėra įlinkusių šarvų, prakaituotų veidų ir smėlyje ar 
akmenynuose atspirties ieškančių kojų. Kaitros ir šalčiai nesuranda mūsų 
laukuose. Pralaimėję mes nemirštame ir mūsų lavonų nepuošia spiečiai 
mėlynų musių. Arklių kanopos nesutriuškina mūsų kaulų. Mūsų pergalės 
nuostabiai gražios, nes mes išmokome savo širdyje pasmaugti pavydo ir 
neapykantos slibiną - ne nusilpusį priešininką.

Nugalėtojas ir nugalėtasis ilsisi po kovos šalia vienas kito. Jie atsigaivina 
tuo pačiu vynu ir pasistiprina tais pačiais vaisiais. Nes argi kovotojai 
nesiilgi draugystės? Ko verta pergalė jei ji neišpildo svajonių?

«

Olimpo viršūnėje susirinko dievai. Vieni atėjo smalsumo vedami, kitus 
pasikvietė pats Dzeusas, nes susirinkimas nebuvo kasdieniškas: 
Poseidonas, dievas atsiskyrėlis, išlipo iš vandenyno gelmių ir su prašymu 
atėjo pas savo brolį Dzeusą. Poseidonas retai pasirodydavo Olimpe. Jam 
atėjus gi visuomet kildavo ginčai ir prasidėdavo nesantaika. Barniams 
pasibaigus gi pasikeisdavo Olimpe laikas, lygiai taip pat, kaip po audros 
pasikeičia vandenynų krantai ir upių vagos.

- Greičiausiai vėl ko nors juokingo užsigeidė. - pašnabždėjo Dzeusui 
Hera, pamačiusi ateinantį vandenynų valdovą. - Be ypatingo reikalo jis gi 
niekad nepasirodo.
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Mano paslaptis
Luošoje eilių eisenoje:
Trapus ilgesys,
Baltas,
Rankose
Plyštantis
Popierius.

Juoda anglimi piešiu šešėlius ant juodo 
fono,
Žiūrėdama pro tamsią miglą į baltas 
negro akis.

Sugersiu laiką,
Kad liktų tik smiltys. 
Kad akinančios kopos 
Ir šviesios mintys 
Taptų paminklais.

* Poetė Lidija Šimkutė lig 6iol 
yra išleidusi du poezijos rinkinius 
- "Antrasis Ilgesys" (1978) ir 
"Prisiminimu Inkarai" (1982). Savitu 
balsu ir individualiu stiliumi ji 
išreiškia žemiškų vaizdų, vidinio 
gyvenimo audrų ir verpetingų 
nuotaikų atošvaitus savo širdy ir 
pasąmonėje. Jos pagrindinė tema, 
žmogiškoji lemtis ir jos svoris, 
artima Europos tautų poezijos 
tradicijai, kuriai Lidijos 
eilėraščiai neabejotinai priklauso.

* "Polėkiuose" spausdiname dalį 
eilėraščio ATSUKAU LAIKRODĮ iš 
rinkinio "Prisiminimų Inkarai".

Uždusęs rytas palietęs kaktą, 
blakstienas,

Nuslinko prie medžio.

Nustebo šakos,
Suvirpo lapai
Išklausę monotonini refreną.

Nemiga persunkta pagalvė
Dvelkia neapykanta laikui.

Tiksinčios minutės 
Subėga i dienas, 

savaites, 
metus.

Praeina rytmečiai tyri, permatomi, 
tušti.

Sustingusi šviesa
Priėjusi prie lango 
Žaidžia tylos kamuoliais.

Sapnas
dvelkia toliu 
glosto pečius, 
miegančias krūtis.

Atsirėmiau į praeitį, 
Vaškiniuose rėmuose
Kabančią tirpstančiose mintyse.

Išgėrusi rasos, 
Prieš saulėleidį 
Atsukau laikrodį.

«
Blakstienų uždanga kaip vartai užkirto taką.
Liko naktis be pažado: tiršta, juoda.

- 0 kodėl gi turėčiau pasirodyti? - paklausė uždusęs Poseidonas, 
matomai nugirdęs jos pastąbą. - Kodėl gtturėčiau ateiti be reikalo? Gal tu 
be reikalo nuolat čionai sėdi? Tarp mūsų tik mažas skirtumas: tu nuolat ko 
nors užsigeidi, aš tiktai labai retai.

- Tiesą, broli, sakai, - nusijuokė Dzeusas. - Tu tikrai retai į mane 
kreipiesi, bet tie reti tavo prašymai sunkiai patenkinami, o dar sunkiau 
suprantami. Net ir aš dažnai tavosiose užgaidose negaliu susivokti.

Poseidonas nutilo. Argi tikrai jo prašymai buvo taip sunkiai suprantami, 
ar tikrai jie tebuvo užgaidos? Argi buvo beprasmis ir taip sunkiai 
suprantamas jo paskutinysis prašymas? Tuomet jis norėjo dovanoti žmogui 
žirgą. Niekas jam nepritarė. Žmogus, girdi, turįs jaučius laukams arti, 
dramblius naštoms nešti ir kuprius karan joti. Ką jis veiksiąs su žirgu?

Tik jis vienas tuomet tvirtino žmogų nesant pilnu žmogumi be kovos 
žirgo. Žmogus turįs vergiškai atsidavusį draugą šunyje. Bet jis norįs ir 
išdidaus, kilnaus draugo, koks tegali būti kovos žirgas. Tačiau kaip lengva 
bet ką paneigti Olimpe! Kaip nerimtai čionai skamba pačios gražiausios 
mintys!

- Taigi, ko nori šiandien? - paklausė Dzeusas. Jam truputį pagailo 
jaunesniojo brolio. Kaip ten bebūtų, Poseidonas jam buvo artimesnis už 
daugelį kitų dievų. Savo nelaimei Poseidonas nemokėjo išlaikyti dievui 
priderančio orumo, jis nemokėjo surasti tos siauros ribos tarp išdidžios 
laikysenos ir juokingo pasipūtimo.

- Aš noriu, kad tu išgelbėtumei Tezėją, - atsakė jam Poseidonas. - Jis 
mano globotinis. Ir mirtiname pavojuje. Tiktai tu vienas gali jam pagelbėti.

- Globotinis! - nusijuokė Hera ir pritarimo ieškančiomis akimis pažvelgė 
į Afroditę. Pastaroji gi nudavė nepastebėjusi Heros žvilgsnio ir nesupratusi 
pašaipos: kas Herai buvo juokinga, Afroditei visuomet buvo gražu.

Dzeusas klausiamai pažvelgė į Hermį, tasai gi nieko nelaukdamas 
pasakė:

- Poseidonas klysta, - kalbėjo jisai. - Tezėjas šiuo metu yra Kercyono 
rūmuose ir jam negresia joks pavojus. Kiek žinau, jis niekad rimtame 
pavojuje nė nebuvo. Poseidonas seka kiekvieną jo žingsnį, jis jam parūpina 
dieviškus ginklus, dovanojo jam ryžtingą ranką ir milžino ištvermę. Tiesa, 
Peripetas gal ir būtų galėjęs jį sutriuškinti, bet Sinis negalėjo su juo nė iš 
tolo lygintis. Kova buvo vienpusiška nuo pat pradžios. Scironas nusižudė.

Tezėjui sekasi: žmonėse sklinda apie jį garsas, graikai mano jį net ir 
Scironą kalnuose nugalėjusį. Gandas didesnis už Tezėją.

Dabar gi jis imasi Kercyono gimnazijoje ir aš niekad jo tokio laimingo dar 
nesu matęs.

Neištardamas nė žodžio, Dzeusas atsigręžė į Poseidoną. Jis buvo 
nustebęs ir nežinojo ar juoktis ar bartis.

- Bet argi tai ir nėra pati didžiausia nelaimė? - piktai sušuko Poseidonas 
ir paraudo. - Argi ne šimtą tūkstančių kartų geriau būti Scirono 
nustumtam bedugnėn, negu atrasti laimę Kercyono gimnazijoje?

- Kodėl tad nepagelbėjai Scironui ar Siniui? - įsiterpė ir vėl Hera. - Tau 
gi reikėjo pūstelėti ir Tezėjas būtų žuvęs.

Poseidonas nebuvo iškalbus. į Heros pastabas jis nemokėjo atsakyti.
- Bet aš nenoriu, kad Tezėjas pasibaigtų, kaip šaltinis smiltynuose, - 

atkakliai kartojo Poseidonas. - Aš nenoriu, kad jis pasipuoštų Kercyono 

laurais. Aš noriu, kad jis pasiektų Atėnus, kad jis padėtų pamatus amžinam 
ilgesiui. Aš noriu, kad jis įsteigtų Atėnus.

- Atėnai jau seniai pastatyti, - pasakė Hera. - Taip pat man neaišku, 
kodėl tu taip bijai tos Kercyono gimnazijos? Tezėjas prie marmurinių 
kolonų neprirakintas! Jei jam nepatiks, jis gi galės išeiti.

- Tu daugiau Tezėjui nori, negu jam pridera,- pasakė ligi šiol tylėjęs 
Hefaistas. - Kai dovanojai jam ginklus, aš nesipriešinau. Aš pats tau juos 
nukaliau ir jie tikrai geri. Tu suteikei Tezėjui jėgą ir ištvermę, tu padarei jį 
gražiu, tiesiu ir protingu. Bet kodėl nori jį išvengsiant žmogiško likimo? 
Kodėl nenori jo matyti klystančio, kaip klysta visi mirtingieji? Ne, tu nori 
jam dieviškumo, tu nori jam dieviško likimo! - Hefaistas pagrasino 
Poseidonui savo suodinu kalvio pirštu. - Ar ne tiesą sakau?

Dzeusas susirūpinęs sekė Poseidoną. Jis bijojo jį nustosiant kantrybės, 
imsiant trypti kojomis ir šaukti, arba, kas būtų dar blogiau, užsispyrusiai 
tylėsiantį ir taip dar labiau sau kenksiantį. Šiaip gi jis mielai norėjo jam 
pagelbėti.

Tuomet atsistojo Apolonas.
- Aš nepritariu Hefaistui, - pasakė jis. - Jo žodžių klausant atrodo 

Tezėją iš viso jokių dieviškų ypatybių neturint. Tai netiesa. Taip pat ir tu, 
Hermi, neviską pasakei. Ar pasakei kodėl Peripetas norėjo jį užmušti? Ir ar 
pasakei kodėl Sinis norėjo juo atsikratyti? Kodėl nepasakei? Argi dalis 
tiesos nėra pats pikčiausias melas? Aš gi mačiau tave stovint šalia Tezėjo 
jam laukiant Sinio. Ar ne mirtingųjų nusivylimai ir skausmai suteikia tau 
sparnus? Ar pasakei kodėl Scironas nusižudė?

Bet čia Atėna pertraukė Apoloną. Dar jam kalbant jos skruostai paraudo 
ir akyse suliepsnojo ugnis. Supykusi ji buvo tokia graži, jog net Afroditė 
nuleido galvą; su tokia Atėna ir jinai negalėjo lygintis.

- Aš neužjausčiau Tezėjo, jei jisai būtų derėjusis su Siniu. Jei jis būtų 
paprastas mirtingasis, argi jis būtų žinojęs, kad nustotų žvilgesio ištaręs 
bent vieną žodį? Jei jis tebūtų paprastas mirtingasis, argi likimas jį būtų 
pravedęs pro Scironą? Tiesa, jis vienintelis galėjęs Scironą kalnuose 
nuveikti. Bet jo pergalė būtų buvusi bevaisė. Tiesa, jo likimas šiandien 
didesnis už jį. Ateis diena ir jis bus didesnis už savąjį likimą. Kodėl jūs 
stengiatės nužeminti Tezėją? Ar ne svarbiau būti teisingais? Fatos ir 
Nornos suverpė Tezėjo likimą, lygiai taip pat, kaip ir mūsąjį. Mums lemta 

jam pagelbėti, mums lemta, kad jis būtų didesnis už mus. O gal pavydite 
jam heroizmo ir mirties? Gal pavydite jam to, ko patys neturite?

Dzeusas krūptelėjo.
- Tu per toli nuėjai, Atėna! - sušuko Hera. - Tu užmiršai, jog apie tai 

nevalia kalbėti! - ir ji piktai tryptelėjo aukso sandaliu apauta koja.
- Šiandien mes visagaliai, - paniuręs atsakė Hermis, priekaištingai 

žiūrėdamas į Apoloną. - Kodėl tad save mažinti? Kodėl užsistoti dieviš
kumo užsigeidusį prastuolį? Tezėjas nežino nei kada jis laimi, nei kada 
pralaimi.

- Kodėl nepalikti jo Fatoms ir Nornoms? - paklausė Dzeusas at
sigręždamas į Poseidoną. Olimpo valdovas buvo visai pasimetęs ir 
nebežinojo ką sakyti.

- Tu turi jam pagelbėti, tu turi jam pagelbėti, - užsispyręs kartojo Po 
seidonas. . , ,

(tęsvnys 4-me psl.)
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Nuo pokarinės imigracijos pradžios ir dar anksčiau NewcastZio mieste 
ir apylinkėse gyveno lietuvių. Bet vietinio lietuviško gyvenimo žydėjimo 
laikotarpiu buvo penkiasdešimtieji ir šešiasdešimtieji metai, kada foto
grafijas, kaip šitoji, buvo įmanoma padaryti.

Šiandien nebelengva visus dalyvavusius atpažinti. Jaunimas išsiblaškė 
po platųjį pasaulį, o kai kurie vyresnieji jau iškeliavo amžino poilsio. 
Dėl to sąrašas nepilnas.

ŠIMTAS LIETUVIŲ, VYSKUPAS IR KLEBONAS / NEWCASTLE, NSW. 1956 
-----------—-----------------------------------------------------------------------------------------

2. P.Andriiinas
20. M.Levickienė*
21. B.Vitkienė
22. p.Statkienė
23. p.Balčiūnienė
25. A.Kleminienė*
26. V.Petrėnas '*1
27. Kun.S.Gaidelis
29. Newcastlio Vysk.A.Toohey
30. Kunigas australu
31. Z. Zakarauskienė
32. D.Skuodaitė
34. J.Burokienė
35. O.Lingienė*
37. P. Džiugelis
38. A.Talandis*
39. J.Statkus
40. S. Zienius*
43. H.Andriūnienė
45. C. Šukienė

46. E.Grigaliūnienė*
47. A.Zakarauskaitė
48. I. Zakarauskaitė
49. B. Petronaitė-Jablonskienė
50. N.Levickaitė
51. A.Zakarauskaitė
52. E.Petrėnienė
53. V.Barštienė*
54. O.Stantonienė
55. E.Daugelienė
56. D.Bajalienė
57. J. Grig ožaitis*
58. H. Zakarauskas
59. J.Savickas*
60. B. Zakarauskas *
61. B.Liūgą*
62. E.Dažkievič (latvis)
67. R.Klemenis
68. J.Kutienė
69. A.P strėnas

70. J. Levickienė
71. B.Gasparonienė
72. 0.Zakarauskienė
73. Z.Bajelytė
74. M.Bučytė
75. O.Bučienė
76. E.Statkienė-y^-r^p../ y-
77. S.Jurevičius
78. J. Česnaitis
79. M. Šeškus
81. J. Zakarauskas
95. N.Kemenytė
96. V, Liūgą
98. S,Kairienė

102. J.Kazlauskas*

. j
= miręs/mirusi

•JI

Dzeusas susimąstė. Jis mielai padarytų viską, ko Poseidonas norėjo, jau 
vien tik kad juo atsikratyti. Bet, nusileidęs jam, jis žinojo turėsiąs ir visų 
kitų dievų užgaidas patenkinti. Jam taip buvo įgrisę prašymai, 
apkalbinėjimai ir intrigos!

- Gerai, - pagaliau pasakė jis. -Aš padarysiu viską savo galioje. Bet ar 
nepasakei, jog šimtą tūkstančių kartų geriau esą būti nustumtam nuo 
Scirono uolos, negu būti laimingu Kercyono gimnazijoje? Tad atmink, 
Poseidone: Tezėjas pasieks Atėnus. Tezėjas bus, kuomi nori jį būsiant. Bet 
jo mirtis ateis iš pasalų. Jis mirs nuo žmogžudžio rankos. Tu gi to ir 
norėjai?

Ir Dzeusas nusigręžė. Jis negalėjo pakelti nuskriaustojo brolio žvilgsnio.

*

Staiga, tarsi vėjas būtų užpūtęs žiburius ir vynas išdūkęs, Tezėjas 
nustojo džiaugęsis.

Jis apsižvalgė: Kercyono salę puošiančios gėlės buvo apvytusios. Didelė, 
mėlyna musė sukosi aplink lėkštę su vynuogėmis. Kercyono laurai buvo 
negyvi.

Tezėjas išsitiesė viename iš kvapių guolių, bet prieš jį tenai gulėjusio 
svetimo žmogaus kūno šiluma jį pripildė pasišlykštėjimu. Jis atsikėlė.

- Kur mano ginklai? - paklausė Tezėjas Klearcho.
- Kieme, už pilies rūmų yra senas sandėlys, pilnas visokių surūdijusių 

ginklų ir įrankių, - atsakė Klearchas. - Tenai Kercyonas liepė palikti mūsų 
aprangas. Jis liepė viską sumesti pro duris. .

- Eik ir atnešk, - liepė Tezėjas. - Surask Aristemą. Padėk ginklus netoli 
durų ir pašauk mane. Aš pats juos išvalysiu ir išblizginsiu.

Tai pasakęs, Tezėjas nuėjo pirtin. Jis maudėsi ilgai. Dar niekad jis 
nesijautė taip baisiai nešvarus esąs. Tarsi tik liepsna galėtų jį nuvalyti; 
liepsna arba mirtis.

*

■
- Oi ne, to tu negali padaryti, - pasakė Tezėjui Kercyonas. - Tu negali , 

išeiti su manimi nesiėmęs.
Jo akys buvo šaltos. Jo mokinių veidai kieti. Jie nepasitikėjo ateinančiais 

ir nekentė išeinančiųjų. Kercyonas stovėjo tarp Tezėjo ir didžiųjų durų. 
Jis buvo vartai laukan. Kiti įstatymai galioja vartuose negu rūmuose.

Jie ėmėsi ilgai. Tris kartus tarnai turėjo pripilti į žibintus aliejaus ir 
pagaliau išaušo rytas. Kercyono kūnas buvo slidus ir klastingas. Nebuvo 
padėties iš kurios jis neišsilaisvintų ir kurios jis neišnaudotų naujiems 
puolimams. Tik imtynėse žmogus atranda savo kūno paslaptis, kaip rinkoje 
amatininkas įsisąmonina savo silpnybes ir savo sugebėjimus.

Bet pajutęs nuovargį Tezėjas suprato: ne Kercyono jėga buvo jo 
didžiausias priešas.

- Mano nuovargis mane nuveiks, - galvojo Tezėjas. - Begalinėse imty
nėse suvys mano valia.

Taip pagalvojęs, Tezėjas pradžiugo, lygiai taip, kaip nudžiunga ranka, , 
tamsoje suradusi durų rankeną.

Kampuotais ir skaudžiais judesiais Tezėjas išsilaisvino iš Kercyono 
glėbio. Giliai atsikvėpęs, jis pakėlė jį ir visomis jėgomis trenkė į kietas , 
marmurines grindis. Ar tikrai Kercyonas davė sutartą ženklą nebenorįs 
daugiau kovoti? Ar buvo atsiradusi baimė jo akyse?

Nesvarbu. Tezėjo nebegalėjo sulaikyti nei ženklai, nei sutartys. Sura
kinęs pirštus ir įtempęs raumenis, jis suspaudė savo priešininką, kol jo 
kūnas sugniužo ir mėšlungiškai krūptelėjo.

Atvirose duryse stovėjo Klearchas su Aristemu ir tolumoje matėsi 
rasoti alyvmedžių gojai. Žemdirbys arė lauką ir moterys ėjo vandens.

*

Tezėjas išsiblizgino aprangą.
Jo neskaudino Klearcho ir Aristemo paslaugumas. Iškėlęs rankas, jis 

leido Aristemui suveržti liemenės diržus ir apjuosti kalaviją. Jis leido 
Klearchui užrišti sandalus ir jie abu buvo Tezėjui dėkingi. ■
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