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ALB Krašto Taryba
1988-1990 METAMS

Vyriausias Australijos Lietuvių Ben
druomenės reikalų tvarkytojas ir jos 
valios reiškėjas yra Krašto Taryba, 
kuri susirinkusi Adelaidėje, gruodžio 
29 - 31 dienomis, išklausys Krašto 
valdybos ataskaitinius pranešimus, 
išrinks naują Krašto valdybą ir 
nustatys metmenis ateities veiklai.

Visose Apylinkėse ir Seniūnijose 
pravedus atstovų į Krašto Tarybą 
rinkimus, Krašto valdyba, pasiremda
ma Australijos Lietuvių Bendruome
nės Statuto 12 ir 13 straipsniais, 
skelbia naują Krašto Tarybos sudėti, 
Krašto Tarybą sudaro:

GARBĖS NARIAI:
O. Baužienė B.E.M., J. Lapšys, V. 
Statnickas.

RINKTI KRAŠTO TARYBOS 
ATSTOVAI:

ADELAIDĖS:
V. Aleksandravičius, V. Baltutis, J. 
Donela, D. Dunda, R. Jablonskis, E. 
KaUbatas, V. Patupas, Ąsočius.

~~ BRISBANĖS:
D. Sadauskaitė.
CANBERROS:
B. Gražienė, R. Kabaila, R. K ataus- 
kas.
GEELONGO:
L. Bungarda, V. Čerakavičienė, S. 
Lipčius.
HOBARTO:
A. Kantvilas, N. Kantvilienė. 
MELBOURNO:
J. Balbata, dr. R. Barkutė, V. Bosikis, 
kun. dr. P. Dauknys, A. Kaladė, dr. J. 
Kunca, D. Lynikienė, J. Mašanauskas,
K. Mieldažys, A. Savickas, E. Šeikie- 
nė, A. Šimkus, dr. S. Varnas, dr. K. 
Zdanius.
NEWCASTLIO:
Z. Zakarevičienė.
PERTHO:
P. Čekanauskas, M. Lingienė, V. 
Radzivanas.

D. M. Baltutienė 
ALB Krašto valdybos 

pirmininkė

SYDNEJAUS:
V. Augustinavičius, M. Coxaite, V. 
Doniela, I. Dudaitienė, O. Maksvytie- 
nė, J. Kedys, A. Kramilius, J. 
Maksvytis, P. Pullinen, dr. A. Viliūnas, 
M. Zakaras, J. Zinkus.

PLB SEIMO NARIAI:
P. Bielskis, L. Čižauskaitė, A. 
Dudaitis, M. Gailiūnas, E. Jonaitienė, 
G. Kazokienė, V. Koženiauskienė, K. 
Lynikas, V. Neverauskas, J. Vabolie- 
nė, A. Žilinskas.

APYLINKIŲ VALDYBŲ 
PIRMININKAI BEI SENIŪNAI:

Adelaidės - J. Stačiūnas, Brisbanės - 
A. Milvydas, Canberros - A. Balsys, 
Geelongo - O. Schrederis, Hobarto - 
R. Tarvydas, Latrobe Valley - V. 
Koženiauskienė, Melbourne - K. 
Lynikas, Newcastle - St. Žukas, 
Pertho - kun. dr. A. Savickis, Sale - E. 
E skirtie  nė, Sydnejaus - A. Giniūnas, 
Wollongongo - M. Gailiūnas.

EX OFFICIO KRAŠTO TARYBOS 
ATSTOVAI:

'.Krašto Garbės Teismo pirmininkas - J. 
Meiliūnas, Australijos Lietuvių Fondo 
pirmininkas - R. Šemetas, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos pirmininkas - V. Patašius, 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas - P. Kružas, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Kon
trolės Komisijos pirmininkas - V. 
Ališauskas.

KRAŠTO VALDYBA: 
Pirmininkė - D. M. Baltutienė, nariai - 
A. Baltrukonienė, A. Butkutė, P. 
Kabaila, J. Rūbas, A. Vaitiekūnas.

Senoji Krašto Taryba savo kadenci
ją baigia 1988 metais gruodžio 12 
dieną ir, pagal Statutą, tą pačią dieną 
naujoji Krašto Taryba pradeda eiti 
savo pareigas. Krašto valdyba ma
loniai kviečia visus dalyvauti Krašto 
Tarybos sesijoje, kuri vyks Adelaidės 
Lietuvių namuose, 6 Eastry Street, 
Norwood.

A. Baltrukonienė 
ALB Krašto valdybos 

sekretorė

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
"Mūsų Pastogės" skaitytojas, gavęs savo giminaičių laišką iš Lietuvos, 

atsiuntė redakcijon iškarpą iš Kaune leidžiamo dienraščio, siūlydamas su 
moksleivės iš Kauno eilėraščiu supažindinti ir Australijos lietuvius. Dėkojame 
skaitytojui už jo jautrumą ir dėmesį. Mielai spausdiname eiles.

*****
Gerb. redakcija,

beldžiuosi į Jūsų duris ir prašau: jeigu galite, išspausdinkite mano kūrybos 
eilėraštį, skirtą tiems žmonėms, kurie mirė tais baisiaisiais 1941...

MES NEPAMIRŠIM JŪSŲ

Lietuva, kiek daug žmonių tais metais žuvo 
Iš bado, alkio, nevilties, 
Toli toli nuo tavo rankų dieviško švelnumo. 
Nuo tavo meilės, šilumos širdies.

Lietuva, žmonių akis balti sniegynai temdė, 
Ir šiltos širdys virsdavo ledais, 
Stipresni kas rytą ties lavonų krūva 
Meldėsi su žuvusių vaikais.

Dar tada nebuvo šalto kapo ir medinio kryžiaus, 
Dar tada nebuvo tvorelių aptvertų, 
(prastas dejavimas, mirtis ant gultų,
Ir didžiulis kalnas kūnų negyvų. \

Lietuva, už tavo laisvę mirė,
Milijonai nekaltų žmonių, 
Ir riba neperžengiama skyrė 
Tavo šilumą nuo Sibiro kalnų.

Mes uždegsim Jiems vaškinę žvakę,
Mes dėkosim Jiems už tai, ką iškentėjo, 
Tegul mūsų dainos, mūsų meilė
Puošia tų kapus, kurie per prievartą išėjo.

Būk prakeiktas, žmogau, šitiek blogo padaręs, 
Nemokėjęs mylėti Tėvynės, dangaus, 
Nepajautęs gimtosios žemelės švelnumo, 
Nemokėjęs suprasti žmogaus.

Būk, prakeiktas, tiek kraujo tais metais praliejęs, 
Savo žmogišką širdį pavertęs ledu,
Ir į skausmą žmogaus lyg į juoką žiūrėjęs, 
Aš prakeikiu tave, savo žemės vardu.

Ir tegul šiandien mediniai kryžiai 
Primena mums žuvusius draugus, 
Vardan jų tegul trispalvė plazda, 
Tegul giedras būna visada dangus!

Renata Kiliūtė, Kaunas, 32 - sios 
vidurinės mokyklos dešimtokė, 1988 
metai lapkričio mėn. 8 diena.
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ŠVENTĖS IR LIETUVIŠKOJI
SE» AU D A

Ražo Jurgfis Janužaitis

štai ir vėl Švęsime Kalėdų ir 
Naujųjų Metų Šventes. Lietuvis dar 
vis laikosi gražių tradicijų - siunčia 
kalėdinius sveikinimus savo artimie
siems giminėms, draugams ir pažįsta
miems. Pažertame laimės, sveikatos, 
gražių ateinančių metų, džiaugsmo 
gyvenime, ramybės ir kartais Įterpia
me gražaus gyvenimo linkėjimus. Ir 
tai, sakyčiau, gražus paprotys. Na o 
savo artimiesiems nestokojame ir 
dovanėlių. Šis paprotys senas. Jo buvo 
laikomasi ir nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

Bet kai praeina Šventės, ant stalo 
turime apie porą Šimtų sveikinimų - 
atviručių, puoSnių, gražių ir brangių. 
Dar pavartome jas ir, pagaliau kurgi 
bedėsi jas, išmetame. Taip baigiasi 
gana brangių kalėdinių sveikinimų 
gyvenimas, nors jie jautria Širdimi 
buvo skirti mūsų artimųjų prisimini
mui. Kažkada buvau apskaičiavęs, kad 
Šventėms išleidžiame Šimtus tūkstan
čių dolerių. O, kad taip Šie pinigai 
suplauktų, sakysime, mūsų kultūrai, 
Švietimui, spaudai, radijui remti.

Dabar pastebimas kitas sveikinimo 
būdas. Sveikinami giminės, draugai, 
pažįstam! per spaudą, tuo pačiu 
laikraščiui skiriant tam tikrą, kad ir 
nedidelę, piniginę auką. Bet tokių 
sveikinimų spaudoje dar nedaug 
pasirodo. Artėjant Šių metų Šven
tėms, ar nevertėtų pagalvoti ir 
daugiau praktikuoti būtent šį sveiki
nimo būdą. Būtų nauda spaudai, 
radijui, o taip pat juk sveikintojas 
savus linkėjimus vis tiek išreiškia savo 
artimiesiems, tik kitokiu būdu.

Lietuvių Bendruomenės gruodžio 
mėnesį skelbia spaudos mėnesiu. Tai 
LB gražus ryžtas, atkreipti dėmesį į 
mūsų lietuviškąją, sunkiai besiver
čiančią spaudą. Šį reikalą stebint kiek 
iš arčiau, neatrodo, kad ši kilni LB 
mintis būtų perdaug giliai suprasta ir 
praktiškai įgyvendinama. Negirdėti, 
kad po švenčių pasirodytų išsamesni 
aprašymai apie lietuvių kolonijas, 
kuriose toks vajus būtų sėkmingai 
atliktas. Tad vis tik gaila, kad gruodį, 
dovanų mėnesį, mes tyliai praeiname. 
0 proga gera ir lietuviškajai spaudai 
padaryti dovaną. Sakysime, kodėl 
neužsakyti, Jeigu patys neužsisako, 
savo vaikams ar vaikaičiams dienraštį, 
savaitraštį, žurnalą metine prenume
rata. Žiūrėkite, kaip kilstelėtų spau
dos tiražai.

Tėvai, daugumoje sulaukę vyresnio 
amžiaus, be abejo, spaudą remia. Bet 
apie vaikų dvasinį pasaulį ar pagalvo
jame. Ar pamąstome apie vaikų 
lietuviškumą, apie Jų sąmoningumą 
Lietuvai.

Iš praktikos žinau, kokia yra nauda 
vaikams užprenumeruoti laikraštį. 
Štai net mano dukraitė, skaitydama 
dienraštį, dažnai paskambina skaičiusi 
tokį ar tokį straipsnį apie jaunimą, 
apie mūų lietuviškąjį gyvenimą, apie 
stovyklas ir t. t.

Ar mes pajėgūs tai padaryti? 
Neabejoju, taip. Juk šeimyniniuose 
pobūviuose išleidžiame keletą šimtų. 
Dažnai horizontuose šviečia didingos 
rezidencijos. Tuo, žinoma, turime 
džiaugtis ir didžiuotis, kad mūsiškiai; 
po sunkių darbų fabrikuose ar kitur, 
užsitikrino sau šviesią ateitį. Bet kaip 
keista, kad tokiuose namuose nerasi 
lietuviško laikraščio, žurnalo ar

Jurgis Janušaitis, jau visą eilę metų 
turtinantis mūsų savaitraštį savo 
straipsniais, kuriam, skaitytojų vardu, 
užbaigiant metų darbus nuoširdžiai 
dėkojame.

Redaktorius

knygos, arba rasi tik vieną kitą 
leidinėlį. Tad kaipgi mes norime iš 
savo jaunimo, kad jis remtų lietuvišką 
žodį.

Vietoje blizgučio įvyniokime pa
garbiai naują knygą savo vaikaičiams 
ar ir draugams. Ačiū Dievui, turime 
dar nemažai talentingų kūrėjų. Poe
zijos ir beletristikos susilaukiame kas 
metai. Ar švenčių proga dovanodami 
knygas, neparemsime savųjų kūrėjų, 
ar nepadarysime jiems džiaugsmo, ar 
tuo neparodysime jiems savo pagar
bos? ” : ,.n / /f

Viešint okupuotoje Lietuvoje, lan
kydamas gimines, jų butuose ir dar 
tokiuose mažyčiuose, visur stebėjau 
nemaža vietos skirtos knygoms. Jų 
namuose, kad ir tenykščių rašytojų, 
leidiniai suglausti į lentynas. Taigi, 
knygą myli. Knygą perka. Knygą 
skaito, nors kaip jie sako, kūryboje 
daug propagandos, bet yra ir daug 
šviesių, gyvenimo realybę atspindin
čių eilučių.

Grįžtame prie'spaudos. Jos JAV, 
Kanadoje, Australijoje turime geros ir 
nemažai. Jos yra ir kituose kraštuose.

Kartais "išminčiai", nors patys 
lietuviškos spaudos neskaitydami, 
šneka: "Kokia čia mūsų spauda. Senos 
žinios. Menki straipsniai ir 1.1." Ach, 
kaip graudu girdėti tokius išpuolius. O 
vis tik mūsų spauda eina labai sunkiais 
keliais į skaitytoją. Išsilaiko iš menkų 
prenumeratų ir aukų. Turinys - tai 
mūsų pačių gyvenimo veidrodis. 
Vietoje kritikos, būkime savosios 
spaudos gerintojai. Talkinkime savais 
sugebėjimais. Prenumeruokime ją. 
Lengvinkime kelią į skaitytoją. Tada 
ir mūsų spauda, kuri esamose sąlygo
se, vis tik gana gera, verta dėmesio, 
paramos. 0 koks būtų beprasmis, 
tamsus gyvenimas netekus savos 
informacijos, savos spaudos, kuri mus, 
išklydusius po visą pasaulį jungia ir 
laiko kartu.

Tad Kalėdų šventės ir Naujieji 
Metai .tebūnie ir mūsų spaudos bei 
knygos dovanų laikas. Tol būsime 
lietuvybėje gyvi, kol mus lankys 
lietuviškas žodis, periodinė spauda, 
knyga. Tad ir laimingų Švenčių.

KAS

Tiek daug džiugių, ir ne taip 
džiugių naujienų ir gandų, susijusių su 
įvykiais okupuotoje Lietuvoje, 
pasiekia išsiblaškiusią išeiviją, kad 
galų gale, yra sunku susigaudyti, 
kokia tikroji padėtis mūsų krašte, 
kokios ateities perspektyvos.

Šio straipsnio tikslas yra, kaip 
galima objektyviau, informuoti Aus
tralijos ir kitų kraštų lietuvius apie 
paskutiniuosius įvykius ir jų reikšmę.

Po labai pasisekusio Sąjūdžio stei
giamojo suvažiavimo atrodė, kad 
reikalai pakrypo į gerąją pusę. 
Optimizmas apėmė ne vien lietuvių 
tautos kamieną, bet ir išeiviją. Kai 
Estijos parlamentas paskelbė savo 
kraštą suverenia valstybe, visi įtemtai 
laukė ir tikėjo, kad Lietuvoje įvyks tas 
pats. Su nusivylimu gavome žinią, kad 
mūsų komunistinis parlamentas nepa
sekė estų pavyzdžiu ir paliko estus 
vienus keblioje padėtyje. Palyginus, 
glaudus bendradarbiavimas tarp Sąjū
džio ir pareigūnų, ypatingai naujo 
partijos sekretoriaus Brazausko, stai
ga atvėso. Neapsėjo be priekaištų ir 
protestų. Lietuvių kalbos vartojimo 
priėmimą krašte, V. Kudirkos himno ir 
mūsų vėliavos grąžinimą, informuoto- 
jas iš Lietuvos pavadino pliko kaulo 
numetimu šuneliui, kad nusiramintų.

Lietuvos Mokslų Akademija 
kruopščiai paruošė krašto konstituci
ją, kurioje pirmas straipsnis sako: ” 
LTS Respublika yra suvereni socia
listinė valstybė, išreiškianti visų 
respublikos piliečių valią bei intere
sus". Toliau ji apibrėžia krašto 
ekonominį savarankiškumą, nustato 
Lietuvos pilietybę, karinės prievolės 
atlikimą savame t krašte arba kitoje 
Pabaltijo dalyje ir palieka tik gynybą 
ir užsienio politiką Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos TSR bendram vedimui./

Sovietų Sąjungos įstatymai, pagal šį 
konstitucijos projektą, galiotų tik 
tada Lietuvos teritorijoje, jeigu jiems 
būtų pritarę Lietuvos atstovai prie 
Aukščiausios Sovietų Sąjungos Tary
bos arba bent nebūtų prieš juos 
protestavę.

Kariuomenės šventė
GEELONGE

Lapkričio 27 dieną Geelonge įvyko 
Kariuomenės šventės minėjimas. Pa
maldos įvyko šv. Jono bažnyčioje, 
kurias atlaikė kunigas J. Petrauskas. 
Visos organizacijos - šauliai, skautai, 
ramovėnai ir kitos dalyvavo su savo 
vėliavomis. Skaitinius skaitė R. Ske- 
rienė ir M. Kymantas. Aukas atnešė p. 
Bandžai. Laike pamaldų, Melbourne 
vyrų oktetas, vadovaujamas P. Mor
kūno, giedojo "Marija, Motina meili", 
"Avė Marija", "Rūpintojėlio skurdas" 
ir nuostabiąją "Maldą": "O, Dieve, 
Tėve mūsų, mes skurdūs, kaip 
našlaičiai, be motinos tėvynės, be 
namų... Pavargo mūsų širdys, pavargo 
mūsų kojos be Nemuno pakrančių, be 
namų..." Klausant giesmių, ne vienam 
nuriedėjo ašaros, taip jaudinančiai jos 
buvo atliktos.

Po pamaldų, vykome į Lietuvių 
namus, kur vyko oficialus tos dienos 
minėjimas. Minėjimą atidarė Apylin
kės pirmininkas O. Schrederis. Invo- 
kaciją perskaitė kunigas J. Petraus
kas. Paskaitą skaitė " Ramovės" 
pirmininkas V. Bosikis apibudindamas 
Kariuomenės šventės reikšmę. Tylos

ATSITI KO*?

Aišku, projekte neminimas Lietuvos 
atsiskyrimas nuo Sovietų Sąjungos, 
bet vien tik teisė tai padaryti per 
referendumą arba absoliučią parla
mento narių balsų daugumą.

Lietuviai per šį konstitucijos pro
jektą siekė autonomijos, be kurios 
kraštas negalėtų pravesti tinkamų 
reformų reikalingų pašlijusios ekono
mikos pagerinimui. Gorbačiovas ir 
Maskva nori iš Pabaltijo produkcijos 
pakėlimo ir prekių kokybės pagerini
mo, bet kartu atsisako suteikti tam 
būtiną laisvę. Mat, imperializmas 
Kremliui yra svarbesnis už perestroi- 
kos pasisekimą. Politbiuras pamiršo, 
kad be sėkmingų reformų imperija vis 
tiek sugrius ir pavergtos tautos pačios 
pasiims Jų nepriklausomybę. Komu
nistinė valdžia staiga pradėjo pulti 
Sąjūdį dėl logiško reikalavimo leisti 
Lietuvai pačiai tvarkyti savo eko
nominį gyvenimą, kadangi tik tokiu 
būdu lietuviai galėtų pakelti ne tik 
savo krašto gyvenimo lygį, bet ir 
padėti Sovietų Sąjungai.

Paskutinių dienų įvykiai rodo, kad 
imperialistinė liga yra stipresnė už 
Maskvos ekonominius ir politinius 
rūpesčius. Nuo to nukentės pati 
sovietų imperija. Praras reformų 
šalininkus Pabaltyje - vienintelėje 
Sovietų Sąjungos dalyje, kur pakeiti
mai būtų galėjų atnešti teigiamų 
rezultatų.

Kas liečia pabaltiečius, įskaitant ir 
lietuvius, įvykiai tik patvirtina, kad ir 
prie Gorbačiovo negalima tikėtis ko 
nors panašaus į laisvę. Visgi gana 
tvirta pabaltiečių laikysena gali 
priversti Maskvą pakeisti jos konsti
tucijos kai kurias dalis, kenkiančias 
Pabaltijo respublikų savarankiškumui. 
O perestroikos nepasisekimas Pabal
tyje pagreitins sovietų ekonominės 
suirutės dlgą ir kartu priartins tikros 
laisvės valandą.

Šiaip ar taip, lietuviams nėra ko 
nusiminti. Maskva dar turi vieną 
savaitę laiko apsigalvoti, ar ji nori 
pabaltiečių pagalbos ar ne.

Dr. Jonas Kunca

minute buvo pagerbti mirusieji laivės 
kovotojai, partizanai ir visi kariai. 
Žodį tarė šaulys Bartaška, pasveikin
damas Geelongo lietuvių vardu "Ra
movės" Melbourno skyrių, švenčiantį 
35 metų sukaktį, perskaitė savo 
kūrybos eilėraštį "Atmetama sovie
tiška globa".

Toliau sekė programa. Pirmuoju joje 
dalyvavo solistas Jurgis Rūbas atlikęs 
"Rikių" dainą iš kantatos "Kryžių ir 
rūpintojėlių Lietuva". Ši kantata 
sukurta prieš metus, kada buvo 
švenčiamas 600 metų Krikščionybės 
Lietuvoje jubiliejus. Vėliau, vadovau
jant Petrui Morkūnui, oktetas atliko 
keturias dainas - "Ramovėnų maršą", 
"į kovą", "Gaudžia trimitai" ir 
"Žygis į Vilnių". Solistui ir oktetui 
vadovavo Birutė Prašmutaitė.

Po minėjimo buvo pietūs ir kavutė, 
kuriuos paruošė Bendr. Moterų Drau
gija. Dar ilgai salėje skambėjo dainos, 
kurioms abejingas neliko nei vienas 
dainos mylėtojas.

Išsiskirstė visi draugiškoje ir šven
tiškoje nuotaikoje.

Geelongo Apylinkės valdyba

AR JAU RUOŠIESI VYKTI I LIETUVIŲ DIENAS?
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BE N D R U O ME NĖS
I N KO RPO R AVIMAS

JAU DAROMI APKLAUSINĖJIMAI

IŠGANYMAS AR NUOSMUKIS?

Jau prieš daugeli metų, kai kurios 
mūsų organizacijos, norėdamos įsigyti 
juridiniai įteisintos organizacijos teisę 
- inkorporavosi.

Toks inkorporavimas buvo neišven
giamai būtinas organizacijoms ar 
klubams, kuriems buvo pavesta įsigyti 
bendruomeninius namus. Laiko tėk
mėje, vienokia ar kitokia dingstimi, 
inkorporaciją atliko ir kai kurios kitos 
organizacijos. Australijos Lietuvių 
Bendruomenė, išgyvenusi patį kūry
bingiausią laikotarpį ir neabejotinai 
atsistojusi ant tvirto pagrindo, ne tik 
kultūriniu, visuomeniniu, bet ir politi
niu atžvilgiu, iki šiol išvengė pagundos 
pasekti kitų . pavyzdžiu ir savo 
organizaciją inkorporuoti.

šis klausimas ne kartą buvo 
keliamas Apylinkių susirinkimuose 
(Sydnejuje, Melbourne, Adelaidėje) ir 
visur buvo atmetamas. 1988 metų 
balandžio mėnesio 16 - 17 dienomis 
Melbourne įvykusiame Lietuvių Ben
druomenės suvažiavime vėl buvo 
iškeltas Bendruomenės inkorporavimo 
klausimas. Kaip Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pirmi
ninkė "Mūsų Pastogės" Nr.45 rašo: 
"Dauguma atstovų pasisakė prieš." 
Bet vis tiek Krašto valdyba atkakliai 
kovojo, sukeldama gyvas diskusijas, 
inkorporavimo klausimą perduoti 
Krašto Tarybos suvažiavimui. Negaliu 
įsivaizduoti, kaip šių trijų didžiųjų 
Apylinkių atstovai balsuos prieš savo 
Apylinkės bendruomenės narių nusi
statymą - neinsikorporuoti. Koks čia 
būtų Vox populi?

Kokie Krašto valdybos pirmininkės 
motyvai už inslkorporavimą? Kalbė
jau su JAV, Kanados oir Pietų 
Australijos Latvių Federacijos pirmi
ninku, ir visi prisipažino, kad finansine 
prasme insikorporuoti esą naudinga, 
kadangi gaunama valdžios finansinė 
parama, palikimai iš tautiečių pagal 
testamentus. Inkorporuota organi
zacija, turinti įstatymais numatytas 
teises ir privilegijas. Pagal JAV ir 
Kanados bendruomenių pirmininkų 

pasakojimus, esą narių skaičius nėra 
esminis reikalas, kadangi inkorporuo
ta bendruomenė atstovauja visus 
tautiečius. Pastarasis motyvas gal 
tinka didelėms bendruomenėms, bet 
ne Australijai, kur į bendruomenės 
metinius susirinkimus apsilanko, kai 
kada, vos pusšimtis žmonių.

Kad bendruomenei būtų galima 
vadovauti inkorporuotai ar ne inkor
poruotai, pirmiausiai reikia gauti 
bendruomenės mandatą. Organizuo
jant Lietuvių Sąjungas ar Lietuvių 
klubus, kuriems buvo pavestas Lietu
vių namų įsigijimas, žmonės jautė 
pareigą prie tokių namų įsigijimo 
prisidėti. Todėl noriai stojo į anas 
inkorporuotas organizacijas. Dabar, 
kada mūsų bendruomenė pergyveno 
žydėjimo laikotarpį ir įgyvendino 
visus bendruomeninius planus, stoti 
nariais į inkorporuotą bendruomenę, 
vargu ar pas ką nors dar beatsiras

Lietuvių Dienų metu Adelaidėje, Naujų Metų balius įvyks gražioje Regency 
College salėje, Days gatvėje, Croydon Park.

Bronius Straukas

entuziazmo. Pagrįstai gręsia galimy
bė, kad mūsų bendruomenės susirinki
mai bus dar menkesni. Nedaug bet 
kuriai bendruomenės valdybai teiks 
džiaugsmo, kai vadovavimo mandatą 
jai suteiks keli ar keliolika 
inkorporuotų narių.

Iki šiol nuveikėme didžiulius darbus 
negaudami valdžios finansinės para
mos, galime apseiti be jos ir ateityje. 
Australija skęsta bilijoninėse skolose 
ir, reikia tikėtis, multikultūrizmo 
karštligė greitai baigsis, baigsis ir 
pinigų mėtymas etninėms grupėms, 
bandant tokiu būdu "nupirkti" jų 
balsus. Vieną kartą valstybei reikės 
mokėti skolas, išdaigoms pinigų tada 
gal pritruks.

Kam mums dairytis į šalis, kai 
esame taip puikiai užsitikrinę savo 
finansinę ateitį. Dėkime savo aukas ir 
testamentinius palikimus į Australijos 
Lietuvių Fondą, kuris gana sparčiai 
auga, o iš jo neribotą laiką gausime 
pastovias ir gana konkrečias lėšas 
mūsų tautiniams reikalams. Palikimus 
ir aukas kreipdami į kelis centrus, 
savai bendruomenei teiksime meškos 
patarnavimą.

"Mūsų Pastogės" 1988 metų vie
nuoliktame numeryje rašiau apie mūsų 
Bendruomenės ateitį cituodamas Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
sukurtos Lietuvių Chartos ištraukas, 
kurių viena skamba taip: "Tautinei 
bendruomenei priklauso kiekvienas 
lietuvis, nepaisant, kur jis gimė ir 
kada gimė, kuris nori būti bendruome
nės nariu ar nenori, kalba lietuviškai 
ar nekalba, naudingas bendruomenei 
ar žalingas, bendruomenės garbė ar 
gėda, tik išvydęs šį pasaulį ar jau lipa į 
karstą." Tik tokio bendruomenės 
atvirumo dėka, Australijos Lietuvių 
Bendruomenė iš nieko sukūrė visą jai 
reikalingą institucijų tinklą ir be 
niekieno pagalbos, pati viena tvirtai 
atsistojo ant kojų. Gal ir dabar 
nesidairykime į svetimas kišenes, o 
pasitikėkime savais ištekliais, kurie, 
tikriausiai, mūsų neapvils. Gal lėšų 
turėsime mažiau, bet mažiau bus ir 
rūpesčių.

Br. Straukas

Melboumo anglikonų arkivyskupas 
dr. David Penman ragino Australijos 
demokratų partijos parlamento atsto
vus balsuoti prieš Australijos vyriau
sybės paruoštą įstatymo priėmimą, 
liečiantį tariamus karo nusikaltėlius. 
Dr. D. Penman pasakė, kad priėmus šį 
įstatymą, gali iškilti pasiskirstymas 
tarp Australijos gyventojų. Bažnyčia 
galvoja, kad dovanoti yra daug geriau, 
negu kad iškelti nusikaltimus, kurie 
įvykdyti prieš taip daug metų. Savo 
laiške Australijos demokratų partijos 
lyderei, senatorei Janine Haines, dr. 
D. Penman rašo, kad jo nuomone 
dovanojimas ir žmonių tolerancija 
daugiatautinėje šalyje yra ypatingai 
reikalinga. Ragino demokratus išlals-

SIEKIM TIES O

Siūlymas demaskuoti staliniškųjų 
židinių vykdytojus yra nuoširdus ir 
teisingas. Tačiau šiuo metu mes 
išgyvename istorinį persitvarkymo 
laikotarpį lr turime būti kaip niekad 
vieningi. Tai padės mums sukurti 
socialinio teisingumo visuomenę. Jau
čiu, kad dalyvauti svarstyme turiu ne 
tik moralinę teisę, bet ir privalau 
pareikšti savo nuomonę, nes aprašo
mus įvykius labai gerai žinau.

Šiek tiek apie save. Esu Lietuvos 
nusipelnęs išradėjas, respublikinės 
premijos laureatas, turiu mokslinį 
laipsnį ir mokslinius vardus. Bet iki 
šiol nežinau, ar esu reabilituotas, nes 
reabilitacijos reikalu niekur nesikrei
piau. Mat, 1941 metų birželio 14 d., 
"Baltramiejaus naktį", turėdamas tris 
mėnesius ir 21 dieną amžiaus, buvau 
įrašytas į valstybinių nusikaltėlių 
sąrašus, įgrūstas į gyvulinį vagoną ir 
kelias savaites, be jokio maitinimo, 
dardinamas į Tomsko sritį. Iki šiol 
niekas nesupranta, kaip išlikau gyvas. 
1947 metais man, turinčiam pussepty- 
nių metų, leido grįžti. Atrodo, visiems 
ištikusiems gyviems vaikams leido 
grįžti į Lietuvą. Kūdikystę primena 
išlikę ant kaklo ir krūtinės nenykstan- 
tys randai, kuriuos vadinu staliniškai- 
siais. Dar iki šiol prisimenu ypatingą 
alkį, žiauberėlio saldumą ir kaip 
parkritęs ant grindų stengiausi sulakti 
nutiškusį pieno lašą. Nors nuolat 
kankino alkis, turėjau daug tokių pat 
alkanų draugų: tremtinių iš esčių ir 
rusių motinų. Rusas senelis su didele 
barzda kartkarčiais pasikviesdavo į 
savo trobą ir duodavo tai džiovintą 
žuvį, tai duonos kampelį. Jau man 
gyvenant užkampiame Gajos rajone, 
vis dar buvau šaukiamas per vakari
nius patikrinimus kalinių stovyklose 
Krasnojarsko miškuose ar Karagandos 
kasyklose. Mat suėmimo metu tėvas, iš 
pradžių Papilio, o prieš suėmimą 
Kalneliškių kaimo mokyklos vedėjas, 
buvo Vilniuje, ir į nusikaltėlių 
sąrašus vietoj jo buvau įrašytas aš. 
Matyt, taip bandyta įvykdyti planą. 
Tėvui vėliau už akių vadinamoji 
"trijulė" paskyrė lo metų kuriuos jis 
praleido lageriuose. Iš šešių tūkstan
čių kitą pavasarį gyvų liko tik 380. 
Tokių lagerių buvo daug.

Motinai teko tremtinės dalia. Iki 
šiol nežinau, ar tremtinys, ar nusikal
tėlis aš buvau. Perskaitęs saugumo 
komiteto pirmininko Eismonto 
straipsnį "Tiesoje" dar labiau pasime
čiau, Jis visus surikiavo pagal nusi
kaltimų rūšis. Bet aš nežinau, prie 
kurių esu priskirtas jo sąrašuose: 

vinti Australiją nuo bereikalingų 
veiksmų, kurie liečia įvykius įvykusius 
karuose net prieš keturias dešimtis 
metų.

Garsusis Melbourne teisininkas 
Frank Galbally pasakė, kad jis jau yra 
paprašytas ginti tris šiuo metu 
Viktorijoje gyvenančius biznierius, 
buvusius europiečius, kurie jau buvo 
apklausinėti Federalinės policijos apie 
tariamus karo nusikaltimus.

Pagaliau ir Australijos vyriausybė 
pereitą savaitę pripažino, kad Special 
Investigation Unit karo nusikaltėlių 
reikalams darė apklausinėjimus keleto 
žmonių, kurie yra sąraše turinčiame 
dvi dešimtis pavardžių.

S, NE KERŠTO

prostitučių, buržuazinių partijų narių 
ar kurių nors kitų. Kur reikia man 
rašyti pareiškimą dėl reabilitacijos? 
Tėvas ir motina jau reabilituoti. Aš 
Lietuvoje esančiuose sąrašuose įrašy
tas vietoje tėvo.

Motina Sibire prarado sveikatą. 
Nors neseniai ją nuoširdžiai gydė 
Kauno Klinikose, ketvirtame nervų 
skyriuje, nuolatiniai galvos skausmai 
nepraeina. Sužinojau, kad jai gali 
padėti vaistai "Vasazalin”. Kreipiausi 
į sveikatos apsaugos ministrą. Iš 
Kauno sveikatos skyriaus telefonu 
paaiškino, kad tai labai deficitiniai 
vaistai, ir reikia bandyti gydyti kitais. 
Jau išbandyti visi kiti aukštos kvalifi
kacijos gydytojų patarti vaistai, bet 
liga už juos stipresnė. Kyla klausimas, 
pagal kokius principus skiriami defici
tiniai vaistai? Ar gali juos gauti tie, 
kurių sveikata buvo neteisėtoje 
tremtyje sugadinta? šiuo metu, atro
do, tokiais vaistais naudojasi tie, kurie 
neteisėtai trėmė.

Manau, kad vienybę stiprinti, re
miantis koncepcija "palikti viską, kaip 
buvo", neteisinga. Nors ir kerštauti 
nereikėtų. Iki šiol nsuprantu, kodėl 
kažkoks Gečas - Gecevičius nuolat 
ieškomas Anglijoje, nors šalia pilna 
vykdžiusių didesnio mąsto nusikalti
mus žmoniškumui. Reikėtų atskleisti 
pavardes žiauresnių vykdytojų, kurių 
parašai buvo po nuosprendžiais. Vien 
tam,<kad daugiau tai nesikartotų.<Tik- 
kerštą reika T užmiršti.Socialinio 
teisingumo visuomenė bus tada, khi 
turėsime garantijas, kad vaikai, vai
kaičiai ir vaikaičių vaikaičiai tų, 
kurie vykdė nusikaltimus, niekada 
nepatirs blogio, kokį patyrėme mes.

Kartu noriu atkreipti dėmesį, kad 
niekas niekam nedavė teisės klijuoti 
be atodairos etikėtės "stalinietis", 
"brežnevietis" arba "stagnatas". Ir 
tais laikais buvo žmonių visuose 
sluoksniuose, kurie stengėsi nukreipti 
įvykius nuo blogio srovės. Pažiūriu aš 
ir į save. Man suteiktas garbės vardas, 
turiu vyriausybinį apdovanojimą. Ži
nau, kad, prieš juos suteikiant, buvo 
naršoma mano biografija. Daug žmo
nių nebijojo pasirašyti dokumentus, 
nors apie mane viską žinojo. Tarp jų 
yra mokslinis darbo vadovas bei 
ansktesnis Politechnikos Instituto 
rektorius, partizaninio judėjimo daly
vis ir kiti (pavardžių neminiu, nes gal 
jiems pagyrimai nėra malonūs). Tai 
leidžia daryti prielaidą, kad esminiais, 
persitvarkymo klausimais mes galime 
būti vieningi.

Povilas Varanauskas

VISŲ AUSTRALJOS LIETUVIŲ ŠVENTE
- LIETUVIŲ DIENOS -
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VI EŠ N A GĖ

TaCiau pas lietuvius yra labai paplitę 
talkos, vienas kitam labai padeda, ko 
nėra pas lenkus, todėl ir gaunami 
tokie geri rezultatai. Šiaip su lenkais 
ūkininkais ir valdžia jie sugyvena gana 
gerai, nors seniau pasitaikydavo daug 
nesusipratimų. Jie gavo nemažą 
paramą statyti Kultūros namams, 
kurių vietą aš ir apžiūrėjau. Kai jie 
bus pastatyti, reikia tikėtis, kultūrinis 
gyvenimas čia labai pagerės. Kiek 
teko girdėti iš kitų vietinių lietuvių, 
lenkai šio jauno ir gabaus viršaičio 
nelabai mėgsta, kadangi jis visur 
sakosi esąs lietuvis ir labai aiškiai 
matosi jo palankumas ir pagalba 
saviems žmonėms. Tokių vyrų šiam 
kraštui reikia daugiau, nors jų čia ir 
yra nemažai.

Vieną popietę, vežamas Viktoro 
Vainos, aplankau apylinkių žymesnius 
ūkininkus. Tur būt pats turtingiausias 
ir gražiausiai gyvenantis yra Vytas 
Šliaužys, turintis 36 hektarus žemės. 
Tačiau čia jau ne ūkis, bet tikra 
didžiulė farma. Gražūs gyvenamieji 
namai, visos mažos ir didžiulės ūkio 
mašinos, įtaisytas malūnas, puikios 
kiaulidės, karvidės ir visa kita, ką gali 
matyti tik pas labai grai gyvenantį 
amerikoną. Pats šeimininkas jaunas, 
virš 30 metų vyras, turintis jauną 
lietuvišką šeimą. Visa tai, kaip jis pats 
sako, galima buvo įsigyti ir anksčiau, 
kada tos mašinos buvo daug pigesnės 
ir ūkininkai gaudavo valstybines 
pašalpas. Dabar to jau negalima būtų 
padaryti. Apžiūrėjau šį puikų ūkį, 
buvome pakviesti į gražią namų 
seklyčią, kur šeimininkas pavaišino 
savo paties gamintu skaniu vynu.

Kitame, mažesniame A. Stepanaus
ko ūkyje, turinčiame 20 hektarų 
žemės, taip pat buvome priimti labai 
gražiai. Šis ūkis taip pat labai gražiai 
sutvarkytas, šeimininkai gyvena pui
kiai, tik skundžiasi, kad ir pas juos, 
Punsko apylinkėse jaunimas nelabai 
nori likti ūkiuose, tęsti toliau tėvų 
pradėtą darbą. Grįžtant iš kaimų 
užsukome pas mokytojus Joną Pajaujį 
su žmona. Jie abu jau pensininkai, 
buvę vilniečiai, po karo atsidūrę šiose 
vietovėse ir ilgus metus mokytojavę 
Lenkijoje ir Punske. Tai labai inteli
gentiški ir lietuviški žmonės, gyveną 
gražiame savo name.

Sekmadienio ryte nuėjau į Punsko 
bažnyčią, kur pamaldas laikė vietos 
klebonas kunigas I. Dzirmeika. Baž
nyčia. pilna žonių, choras giedojo 
lietuviškai. Pati bažnyčia, stovinti ant 
kalniuko, tikras Punsko miestelio 
papuošalas. Važiuodamas į Punską, 
būtinai norėjau aplankyti Seinų bazi
liką, kur prieš penkiolika metų aš pats 
mačiau, kaip lenkai joje vartojo jėgą 
prieš lietuvius ūkininkus, po pamaldų 
pradėjusius giedoti lietuviškas gies
mes. Po to susipažinau su Seinų 
lietuviais. Iš jų gavau daug informaci
jos apie tai, kaip lenkai juos 
skriaudžia, neleidžia turėti net savo 
pamaldų šioje lietuviškoje šventovėje. 
Seinams aš pats turiu didelį sentimen
tą - juose anksčiau mano dėdė 
prelatas Juozas Laukaitis, buvęs 
vyskupo A. Baranausko sekretorius, 
kunigų seminarijos profesorius, drau
ge su kitais kunigais leido ir ilgą laiką 
redagavo tuo laiku labai svarbų ir 
populiarų laikraštį "Šaltinis" bei 
spausdino lietuviškas knygas. Savo 
gyvenimą jis pabaigė garsiajame 
Rusijos Vladimiro kalėjime. To paska
tintas, aš pradėjau pasaulinę akciją 
per spaudą ir radiją visame pasaulyje, 
prie ko vėliau prisijungė ir daug kitų 
žmonių, kas pagaliau atnešė savo 
vaisius - buvo gautos lietuviškos 
pamaldos Seinų bazilikoje. Gaila tik, 
kad tą sekmadienį, kada aš buvau
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Seinuose, lietuviškų pamaldų nebuvo. 
Visi važiavo į Žagariu atlaidus. Todėl 
ir mes nusprendėme vykti į atlaidus, 
pirma aplankę buvusią Jaunimo kon
greso dalyvę Dalią Jankauskaitę, kuri 
su tėvais gyvena pačiuose Seinuose. Ji 
yra Lietuvių Sąjungos sekretorė. 
Kartu su Viktoru Vaina ir Violeta 
Grigutyte, dar ir dabar esančia 
Australijoje ir savo gražiais lietuviš
kais pasirodymais žavinti Sydnejaus 
lietuvius, labai gražiai atstovavo 
Lenkijos lietuvių jaunimą Australijo
je. Jankauskų šeima tuo metu turėjo 
svečių iš Lietuvos, todėl ir mes tuoj 
pat buvome pasodinti už vaišingo 
stalo. Dalia su didžiausiu malonumu 
prisiminė kongresą ir savo viešnagę 
Australijoje. Vaišingumas kaip ir 
Lietuvoje, tik, gaila, reikėjo važiuoti 
toliau, į atlaidus.

Atlaiduose jau nebuvau buvęs daug 
metų. Žmonės čia suvažiavo iš visų 
apylinkių. Netllpus bažnyčioje, keli 
šimtai stovėjo lauke. Menu atlaidus 
Lietuvoje, kada vaikams tai buvo 
didžiausia šventė. Eidavom pro taip 
vadinamus "karabelninkus", pirkda- 
vom ledus, baronkas ir kitus nieknie
kius. Stebėdavom tą didžiulę ūkininkų 
ir ūkininkaičių minią, bažnyčioje 
patarnaudavome mišioms ir, jeigu, 
gaudavom puslitį, tai atrodydavo, kad 
jau tikrais milijonieriais tapome. 
Šiuose atlaiduose buvo tik dvi 
mažytės būdelės su saldainiais ir 
kitais menkniekiais. Pamaldoms pasi
baigus, per pusvalandį visi išvažinėjo 
namo. Kaip šie atlaidai buvo nepana
šūs į tuos kur prisimenu Lietuvoje!

Lenkijos Visuomeninės Kultūros 
draugijos centro valdyba leidžia savo 
leidinį "Aušra", išeinantį keturis 
kartus per metus ir leidžiamą 4,500 
egzempliorių tiražu. Laikraštis lei-? 
džiamas Seinuose ir spausdinamas 
Bialystoke. Dabartinė redaktorė yrą 
V. Malinauskaitė. Ji baigusi lituanisti
ką Vilniaus universitete. Kurį laiką 
dirbo Lietuvoje, vėliau grįžo į Punską, 
gaudama šį valdžios apmokamą darbą. 
Paskutiniu metu jaučiamas didelis 
Lenkijos lietuvių nepasitenkinimas 
redaktore. Kaip man papasakojo 
daugelis lietuvių tikrųjų šio krašto 
patriotų, ji šiuo metu yra nukrypusi 
nuo tos lietuviškosios linijos. Lietuvių 
draugija nori ją atleisti, tačiau 
redaktorė yra valdžios palaikoma ir, 
kaip jie sako, saugumo, todėl ji savo 
darbą dirba toliau. Norėdamas pats į- 
sitikintl kas per redaktorė, su Viktoru 
nuvažiavom į jos tėvų ūkį, esantį už- 
kelių kilometrų nuo Punsko, kur ji 
gyvena kartu su tėvais. Susipaži
nom, pakvietė į vidų, tačiau mūsų 
kalba kažkaip nesirišo. Negalėjau 
prieiti prie to diskusinio taško, kas 
liečia jos ir visų šio krašto lietuvių 
nesutarimus. Šiaip moteris atrodo 
išsilavinusi, ūkis matosi daug prastes
nis kaip anksčiau matyti kitų lietuvių, 
tačiau, ji, matyt supratus mūsų tikslą, 
buvo labai jau šalta ir priešingai 
visiems kitiems lietuviams, mūsų net 
nepavaišino. Nežinau, bet kaip nors 
turėtų būti susitvarkyta su šiuo 
leidiniu, esami nesusipratimai labai 
kenkia visiems krašto lietuviams.

Labai įdomu buvo apsilankyti ir 
vieninteliame Punsko restorane "Rū
toj”. Valgykla čia graži, maistas 
geras, bare ir balkone išgėrėme po 
alų, kuris buvo geresnis už lietuvišką
jį. Visa "Rūtos" aplinka maloni, čia 
renkasi žmonės, daugiausiai vakarais, 
savaitgaliais, išgerti, pavalgyti, ir su 
draugais susitikti. Miestelyje yra ir 
kita, jų taip vadinama K arčiam a, kur 
daugiausiai tik vyrai po darbo užeina 
išgerti.

Gerą įspūdį padarė ir jaunimo 
šokiai, kurie vyko dabartiniuose 
mažuose Kultūros namuose. O, kiek 
gražaus jaunimo buvo čia, suvažiavu
sio iš visų apylinkių. Muzika pačių 
jaunuolių. Maža salė tik nedidelę dalį 
šokančių talpino, kai daugumas stovi
niavo koridoriuje ar lauke. Jau labai 
senai mačiau tų anų laikų šokių, tai 
polkučių, fokstrotų ir valsų, kuriuos 
jaunimas plėšė net grindys lingavo. 
Mūsų čionykštis jaunimas tikrai neži
notų kaip šokti ten. Susipažinau su

Tęsinys seknčiame "M.P."

TAUTINĖ STOVYKLA DAR
ATEITYJE

Perskaičiau gražų ir įdomų brolio 
B. Barkaus VII Tautinės stovyklos 
aprašymą, kurioje, deja, ne visiems
Australijos lietuviams skautams teko 
dalyvauti. Nežinau kodėl, brolis B. 
Barkus pamiršo, kad tos Amerikoje 
įvykusios Tautinės stovyklos tęsinys 
vyks Australijoje, Adelaidėje, gražio
je Mylor vietovėje, todėl ji ne 
praeityje! Ši stovykla nors ir ne
pagrindinė, bet nemažiau svarbi, 
ypatingai Australijos lietuviams skau
tams.

Tad kviečiu ir raginu visus Austra
lijos lietuvius skautus joje dalyvauti, o 
taip pat ir brolį B. Barkų, kur jis galės 
įspūdžiais apie pagrindinę Tautinę 
stovyklą pasidalinti su mumis.

Stovyklos rengimo komitetui yra 
labai svarbu žinoti kiek asmenų 
dalyvaus stovykloje, todėl nedelsiant 
prašau pranešti, prisiunčiant stovyk
los registracijos lapus ir 35 dolerius,

Kariuomenės šventė PERTHE
Lapkričio 20 dieną Kariuomenės 

šventės minėjimą ruošė ramovėnai. 
Pamaldos įvyko įprastu laiku, kuriose 
buvo įneštos Tautinė ir Ramovėnų 
vėliavos. Kunigas dr. A. Savickis 
pasakė tai dienai skirtą pamokslą, 
paminėdamas, kad kartu švenčiame 
Kristaus Karaliaus šventę.

Po pamaldų visi susirinko Lietuvių 
namuose, kur laukė ramovėnų suruošti 
pietūs.

Minėjimą vedė J. Jaudegis. Ramo
vėnų pirmininkas B. Steckis pristatė 
viešnią Mrs. Pat Halligan. Plojimais 
buvo pagerbti savanoriai - kūrėjai V. 
Valaitis, A. K Ii maltis ir A. Einas. Tik 
buvo gaila, kad dėl silpnos sveikatos ir 
senyvo amžiaus jie patys dalyvauti 
negalėjo.

Paskaitą skaitė A. Statkus, pasako
damas apie Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimą ir Nepriklausomybės kovas 
prieš bolševikus, bermontininkus ir 
lenkus, paminėjo svarbesnius Nepri
klausomos Lietuvos politinius įvykius. 
Išreiškė viltį, kad vėl ateis diena, 
kada Lietuva bus laisva valstybė ir vėl 
bus atkurta Lietuvos Kariuomenė.

Toliau kalbėjo Mrs. Pat Halligan. Ji 
yra buvusi Sovietų Sąjungoje, Lietu
voje ir kituose Pabaltijo kraštuose. 
Gerai žino okupuotų Pabaltijo kraštų 
padėtį. Dabar Persitvarkymo Sąjūdis 
reikalauja religinės, ekonominės lais
vės. Prie Gorbačiovo sąlygos okupuo
tuose Pabaltijo kraštuose šiek tiek 
pagerėjo, bet pilnos laisvės nėra: 
jauni vyrai, kurie atsisakė kariauti 
Afganistane, uždaryti kalėjimuose, 
teisinė sistema nėra savarankiška, bet 
priklauso nuo komunistų valdžios 
direktyvų. Kvietė laisvo pasaulio 
žmones garsinti sunkią Pabaltijo tautų 
padėtį ir reikalauti, kad Sovietų

daugeliu jaunuolių, kurių nemaža 
giminių gyvena čia Australijoje. Visi 
klausinėjo apie mūsų gyvenimą, o 
nusivedę į atskirą persirengimo kam
barį, vadovai, muzikantai ir visi kas 
ten buvo, vaišino tikrai jaunatviškai. 
Matydamas tiek daug jaunimo taip 
gražiai ir linksmai leidžiant laiką, aš 
pats viduje atjaunėjau, tik gaila jau tų 
polkučių nesušokau. Visi punskiečiai 
labai laukia, kada bus pabaigti nauji 
Kultūros namai, kur ir visas lietuvių 
kultūrinis gyvenimas pagyvės.

numeryje. Antanas Laukaitis

daliniam stovyklos apmokėjimui. Ypa
tingai yra svarbu tai žinoti iš anksto, 
dėl lovų, palapinių ir maisto, kad 
galėtume tinkamiau pasiruošti.

Tėveliai taip pat gali stovykloje 
dalyvauti. Jiems bus parūpintas hoste- 
lis stovyklos ribose. Vienai dienai,
vienam asmeniui kainuoja 14 dolerių.

Registracijos lapai išsiuntinėti vi
siems tuntams, jei kas Jų dar norėtų, 
prašome kreiptis į D. Baltutytę, 1 
Belinda St., S.A. Evandale 5069. 
Telefonu (08) 3630153.

Norintieji stovyklauti palapinėje, 
prašome ją atsigabenti, joms pastatyti 
stovyklos aplinkoje yra labai daug 
vietos.

Visi budėkime!
D. Baltutytė

VII Tautinės Stovyklos Australijoje 
komiteto pirmininkė

Pereitame "Mūsų Pastogės" nume
ryje, straipsnyje "Skautai. Vadovų 
atžymėjimai" padaryta klaida. Turėjo 
būti: "Apdovanota Lelijos Ordinu - v. 
s. Jonė Žitkevičienė iš Melbourne."

Sąjunga leistų šioms tautoms laisvai 
išspręsti savo ateitį.

Petras Čekanauskas kalbėjo apie 
Australijos Gynybos Sąjungos suva
žiavimą. Jis smarkiai kovoja, kad 
Australija neįsileistų "žvejų" laivų iš 
Rusijos, rašydamas laiškus, skambin
damas telefonu įvairiems politikams ir 
įtakingiems asmenims. Deja, jo ištek
liai jau baigiasi, tokia veikla brangiai 
kainuoja.

Lietuvių Sąjungos vardu ramovėmis 
pasveikino Sąjungos pirmininkas E. 
Stankevičius. Gintaras Radzivanas 
paskaitė eilėraštį apie partizanus, 
Algis Malinauskas eilėraštį "Aš kal
tas". Mažas vyrų choras, vadovauja
mas V. S kr olio, padainavo tris dainas. 
Tylos minute pagerbti mirusieji ramo
vėnai. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.
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Gruodžio 4 dieną Sydnejaus tautie
čiai vėl lepinosi nuostabiame "Dai
nos" choro koncerte, kuris buvo 
skirtas trisdešimt ketvirtosioms įsikū
rimo metinėms. Koncertas vyko 
iškilmingoje nuotaikoje ir aukštame 
atlikimo lygyje.

Choras " Daina" pradėjo mus džiu
ginti lietuviška daina net nuo 1954 
metų. Turėjo geresnių ir ne taip gerų 
dienų, bet kaip ten nebūtų buvę, prieš 
akis visada turėjo pagrindinį tikslą - 
lietuvišką dainą. Per visą šį netrumpą 
laiką, chorui vadovavo visa eilė 
pasišventusių chorvedžių. Tai Jonas 
Gaižauskas, Algis Plūkas, Kazimieras 
Kavaliauskas, Bronius Kiveris, Zita 
Belkutė, Stasys Žukas... Apie šį 
žmogų reikia pasakyti, kad buvo 
laikas, kai kartą o kartais ir du kartus 
savaitėje į choro repeticijas atvykda
vo net iš Newcastlio. Daugumas šių 
nusipelniusių vadovų, be savo darbo 
(juk visiems dar reikėjo užsidirbti ir 
duoną kasdieninę), dirigento pareigų, 
davė chorui ir ką nors specifinio. K. 
Kavaliauskas išvedė chorą į "plates
nius vandenis", užmezgė ryšius su 
kitų miestų chorais, pradėta bendra
darbiauti, ruošti bendrus koncertus. 
Jam vadovaujant, dainiečiai suruošė - 
sukvietė Australijos chorus į pirmąją 
kontinente lietuvių dainų šventę. 
1961 metais ruošė bendrus koncertus 
su latviais ir estais. B. Kiveris ne tik 
atidavė ilgus savo gyvenimo metus 
pasišvęsdamas choro vadovavimui, 
bet ir pats kūrė jam muziką, kurio 
vienu kūriniu teko gėrėtis ir šiame 
paskutiniame metiniame koncerte.

Choro " Daina" dainomis gėrimės ne 
tik jo rengiamuose koncertuose, 
minėjimų programose, lietuviškų pa
maldų metu. Jis vienas svarbiausių . 
lietuviškos kultūros propaguotojų 
Sydnejuje ir ne tik savųjų tarpe. Porą 
kartų yra pasirodęs TV bei radijo 
programose, Shell Folkroric festiva
liuose Operos rūmuose ir kt.

Žinoma ir geriausias chorvedys 
nieko nepadarys be pasišventusių 
choristų, be pagalbininkų, ant savo 
pečių nešančių choro administracijos 
naštą. Jų buvo daug ir visų jų 
neįmanoma suminėti trumpesnės ap
imties rašinyje.

šiuo metu chorui vadovauja jauno
sios kartos gabi dirigentė Birutė 
Aleknaitė talkinama muziko Justino 
Ankaus. Choro valdybai pirmininkauja 
Pranas Nagys, talkinamas vicepirmi
ninko Antano Kramiliaus ir narių 
Aldonos Stasiūnaitienės, Povilo Lau
rinaičio if Vlado 'Račkausko.

Neužmiršta choro jo veteranas 
muzikas Bronius Kiveris, tai vienur, 
tai kitur "pridėdamas ranką" patari
mu, pagalba. Globoja chorą ir, 1961 
metais jį krikštijęs, prelatas Petras 
Butkus - geru žodžiu ir nuolatine, 
stambesne pinigine auka. "Daina" ir 
šiaip rėmėjų turi nemažai (nors 
galėtų būti ir daugiau!), daugumas jų 
buvę choro nariai.

Metinio "Dainos" choro koncerto 
programa vyko Lietuvių klubo viršu
tinėje salėje, kuri buvo tiesiog 
sausakimšai pilna prigužėjusių tautie
čių, viešnių, svečių iš visų pasviečių. 
Jų buvo iš Melbourne, Newcastlio, iš 
Lietuvos. Teko net salę platinti 
"laužiant" jos sienas ir pristatant 
kėdžių į erdvius klubo koridorius...

Programa pradėta mišraus choro 
dainomis, diriguojant Justinui Ankui. 
Kaip tolimesnės programos įžanga 
suskambėjo Maironio giesmė "Lietu
va, brangi..." (muz. J. Naujalio). Po 
šios giesmės sekė liaudies daina " Aš 
augau pas tėvelį.." harmonizuota L. 
Abariaus ir visus tiesiog sužavėjo
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DAINOS" METINIAME 
»NCERTE APSILANKIUS
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Sydnejauslietuvių choras "Daina". Pirmoje eilėje iš kairės: A. Stasiūnaitienė, 
J. Muščinskienė, I. Barilienė, A. Skirkienė, I. Daniškevičienė, dirigentas J. 
Ankus, dirigentė ir vadovė B. Aleknaitė, L. Gaidžionienė, B. Ropienė, J. 
Mickienė, M. Kopcikienė. Antroje eilėje: E. Nagienė, A. Stasiūnaitienė, 
O.Kapočienė, D. Bartkevičienė. Trečioje eilėje iš kairės: J. Šarkauskas, V. 
Stasiūnaitis, J. Barila, P. Nagys, P. Laurinaitis, A. Sidaravičius, A. Kramilius. 
Ketvirtoje eilėje iš kairės: S. Norvilaitis, A. Vinevičius, J. Paltanavičius, J. 
Gatavičius, A. Laukaitis, S. Abramavičius, S. Šatkauskas, V. Račkauskas, A. 
Šidlauskas. Nuotraukoje trūksta O. Stošienės, J. Burokienės, D. Ankienės, A. 
Kolbakienės, S. Donelos, E. Viržintienės ir P. Viržinto.

St. MontvidoNuotrauka

Stasio Šimkaus harmonizuota lietu
vių liaudies daina " Oi, kas sodai, do 
sodeliai...", kurią talkinant chorui 
solo padainavo Gražina Zigaitytė - 
Burba.

Sekančias keturias dainas, V. 
Paketuro harmonizuotą lietuvių liau
dies dainą "Išausk mergele...", L. J. 
Šimučio "į naują žygį...", M. K. 
Klajūno "Audros siaučia" ir St. 
Šimkaus harmonizuotą liaudies dainą 
"Šią naktelę..." dirigavo Birutė Alek
naitė.

Mišrų chorą pakeitė vyrai, Justinui. 
Ankui diriguojant atlikdami M. K. 
Klajūno "Liaudies dainą", T. Makači- 
no "Karo žygio dainą", A. Kleniekio 
"Daina prie laužo". Šioje dainoje, 
bene pirmą kartą, solo partiją atliko 
Petras Viržintas.

Po dvidešimties minučių pertrau
kos, salėn įplaukė "Dainos" moterų 
choras padainavęs "Devynbalsę", A. 
Bražinsko "Brangiausią žemę", Alf. 
Mikulskio " Pavasarį" ir V. Paltanavi
čiaus "Nemuną”. Ypatingai šauniai 
skambėjo paskutinioji dama. Šiai 
koncerto daliai dirigavo Birutė Alek
naitė.

Susirinkus salėje pilnam choro 
sąstatui, solistė Gražina Zigaitytė - 
Burba, pritariant chorui, deklamavo 
M. K. Klajūno "Laisvės žiedai" Po to 
skambėjo dar dvi dainos - K. V. 
Banaičio "Paskutinis vakarėlis" ir A. 
Pociaus harmonizuota lietuvių liau
dies daina "Palankėj, palankėj...", 
kurioms dirigavo Justinas Ankus.

Nuotaikingą Klaipėdos gimnazijos 
dainą "Miškų gėlė" ir J. Gaižausko 
"Tėviškės klevai" dirigavo B. Alek
naitė.

Bronius Kiveris dirigavo savo paties 
komponuotai dainai "Man skamba 
toliuos..." , kurią publika sutiko 
karštomis katutėmis.

Kompozitoriaus B. Budriūno giesmę 
"Mano protėvių žemė" nepaprastai 
puikiai solo pagiedojo solistė Gražina 
Zigaitytė - Burba.

Paskutinioji programos daina " Gra
ži mūsų žemė" (kompozitorius V. 
Juozapaitis), tarytum išsakė visus 
susitvenkusius dainorių jausmus 
tikslus:
Kaip saulę ant rankų iškėlę, 
Mes nešam tave, Lietuva!..

Ilgai salėje skambėjo aplodismen
tai, atsidėkojant šauniems "Dainos" 
choristams ir jų vadovams Birutei 
Aleknaitei, Justinui Ankui, akompa

§
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niatoriui Broniui Kiveriui, solistei 
Gražinai Zigaitytei - Burbai. Ir tikrai 
- "Dainos" choras apsilankiusių 
nenuvylė. Tai buvo vienas geriausių 
koncertų, ką galėjome girdėti per 
keletą paskutiniųjų metų. Bisui 
publika išprašė dar vieną dainą 
"Jaunystė". Pranešimai buvo daromi 
labai gražiai papasakojant apie atlie
kamus dalykus dviem kalbom - 
lietuviškai ir angliškai. Pranešėja - 
Danutė Ankienė.

Programai pasibaigus, žodį tarė 
choro vadovė Birutė Aleknaitė, trum
pai padėkodama Choristams, kolegoms 
B. Kiveriui ir Justinui Ankui, valdybos 
pirmininkui Pranui Nagiui ir visiems 
visiems taip gausiai apsilankiusiems 
svečiams.

įteikdamas chorui piniginę dovaną 
A LB Sydnejaus Apylinkės vardu, 
valdybos pirmininkas A. Giniūnas 
padėkojo chorui už jo nenuilstamą 
darbą. Susirgusio ir negalėjusio at
vykti į šį koncertą prelato P. Butkaus 
įpareigotas, E. Lašaitis prelato vardu 
įteikė dovanėles dirigentams. P. 
Grosienė drauge su sveikinimu, at
siuntė ir stambesnę piniginę dovaną.
Po to'sekė tradicinis choro valdybos 

narių dovanėlių įteikimas dirigentams 
ir talkininkams. Po choro valdybos 
pirmininko žodžio, kuriuo buvo pa
sveikinti svečiai iš Lietuvos ir 
tolimesnių apylinkių, padėkota gau
siai apsilankiusiems svečiams, visi 
persikėlė į žemutinę klubo salę, kur 
vyko bendra svečių ir choristų 
vakarienė. 2.

OKUPUOTOJE
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§Neseniai Vilniaus universiteto 

mokslinė taryba priėmė nutarimą, 
kuriuo rudens semestre atsisakoma < 
kai kurių mokslų dėstymo. Tai 
pirmiausiai liečia tokias disciplinas, 
kaip TSKP istorija, mokslinis komu- § 
nizmas, mokslinis ateizmas, socializ- § 
mo politinė ekonomija. Prieita išva- § 
dos, kad epitetas "mokslinis", deja, § 
nedaro mokslo iš tų disciplinų, nes jos S 
savo turiniu diskreditavo pačią mokslo $ 
idėją... |

Šiuo metu Lietuvoje statoma naujos^ 
automagistralės tąsa tarp Ukmergės § 
ir Panevėžio. >

TRUMPAI
IS VISUR

§ 35 metų sovietai sustabdėj Po 35 metų sovietai sustabdė 
§ "Laisvės Radijo" ir "Laisvosios Euro- 
§ pos Radijo" transliacijų trukdymą. 
§ Dviejų tūkstančių specialių trukdymo 
? stočių išlaikymas sovietams kainavo 

daugiau kaip vieną bilijoną dolerių per 
metus. Jau anksčiau buvo sustabdytas 
BBC ir " Amerikos Balso" radijo stočių 
transliacijų trukdymas.

Sovietų Aukščiausia Taryba priėmė 
§ valdžios pristatytą naują konstitucijos 

projektą. Balsuojant pagrindinius 
konstitucijos paragrafus, penki atsto
vai balsavo prieš projektą, 27 susilai
kė. Užsienio spaudos pranešimais, visi 
šie atstovai buvo pabaltiečiai.

§ 
§

Gruodžio 1 dieną Pakistano prezi
dentas Išak Khan ligšiolinę opozicijos 

§ lyderę Benazir Bhutto paskyrė Pakis- 
§ tano ministre pirmininke. Tai pirmoji 

moteris.pasiekusi tokio aukšto posto iš 
visų musulmoniškų valstybių.
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Argentinos prezidentui Raul Al- 
fonsin besilankant Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, keletas Argentinos 
karinių dalinių sukilo prieš Argenti
nos vyriausybę. Sukilėliai įsitvirtino 
keliose kareivinėse ir reikalavo ąm- 

§ nestijos karininkams teisiamiems už 
žmogaus teisių pažeidimus.

Po keletą dienų trukusios įtemptos 
padėties, gruodžio 5 dieną sukilimas 
užgniaužtas lojalių kariuomenės dali
nių, policijos bei civilių savanorių 
puolimu. Atrodo, kad pasidavę sukilė
liai, išskyrus jų vadą, baudžiami 
nebus.

§

j 
§

Jeruzalės gatvėje buvo užpultas

§

§ žydų tautybės Ivano Demjanluko 
§ advokatas Joram Še f tel. Užpuolėjai 

advokato veidą apipylė rūgštimi, ko 
pasėkoje sutriko vienos akies regėji
mas.

§
Buvusiame Vladikaukazo mieste 

(dabar Ordžonikidzė) Sovietų Sąjun- 
gos pietuose, keturi ginkluoti asmenys 

$ pagrobė autobusą pilną vaikų. Prieš 
§ paleisdami įkaitus, jie išreikalavo virš 
§ dviejų milijonų išpirkos įvairia valiuta 
§ bei keleivinį lėktuvą su įgula. At~ 
§ skraidinę lėktuvą į Izraelį, Tel Avivo 
| aerodrome jie pasidavė vietiniams 

pareigūnams. Izraelio vyriausybė gro- 
bikus grąžino sovietams, išgavę pa- 
starųjų pažadą, kad nusikaltėliams 

.< nebus taikoma mirties bausmė.
§

Amerikiečiai suėmė Jugoslavijos 
§ generalinį konsulą Čikagoje Bahrudin 
§ Bajedič. B. Bajedič suimtas bandant 
§ išgabenti į užsienį arti dviejų milijonų 

dolerių.

Australijos vyriausybė uždarė Ju
goslavijos konsulatą Sydnejuje, pasta
riesiems atsisakius išduoti policijai 
konsulato darbuotoją, peršovusį kroa
tų jaunuolį, buvusį kroatų demonstra
cijos minioje, gatvėje prieš konsulatą.

Iš Australijos, kartu su savo 
šeimomis, ištremti visi aštuoni Sydne- 
jaus konsul to darbuotojai.

Sovietų politbiuro ideologas Vadim 
Medvedjev griežtai pasisakė prieš kai 
kurių sovietų žurnalų planą, išleisti 
Aleksandro Solženicino raštus. Ne
žiūrint "glasnost" politikos, sovietų 
valdžiai "Gulag Archipelago" auto
rius vis tiek nepriimtinas.

Mūsų Pastogė" Nr.49 1988.12.12 pusi. 5

5



SUSITIKSIME ADELAIDĖJE
LIETUVIŲ DIENOSE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e
AT V Y K S T A NTI EJI

Pasiūlymas sportininkams iš Lietu
vos dalyvauti išeivijos sportinėje 
šventėje, Lietuvos sportinės vadovy
bės ir visų sutiktų sportininkų buvo 
sutiktas su didžiausiu entuziazmu. 
Australijos lietuviai Lietuvoje yra 
žinomi, kaip svetingi ir nuoširdus 
žmonės, pati Australija, žiūrint iš 
Lietuvos, atrodo, kaip rojaus kampe
lis. Tokias nuotaikas iš Australijos 
parsiveža visi Čia apsilankę mūsų 
tautiečiai.

Lietuvos sportininkų ruošimasis 
dalyvauti Olimpiniuose žaidimuose 
Korėjoje ir trumpas laikas nuo 
pakvietimo iki III Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių Adelaidėje, apsunki
no rinktinės, ypatingai krepšinio 
komandos, sudarymą. Norinčių va
žiuoti daug, vietų rinktinėje mažai, o 
čia dar reikia suderinti su įsipareigoji
mais savo sporto klubams, dalyvauti 
įvairiose pirmenybėse, gauti sutikimus 
iš darboviečių, mokyklų ir t. t. 
Sunkiausia buvo bilietų gavimas 
lėktuvuose: atleidus keliavimo suvar
žymus, daug žmonių nori, nors 
laikinai, ištrūkti iš Sovietų Sąjungos ir 
pamatyti pasaulį.

Daugumai, atvykstančių lietuvių 
sportininkų, tai bus pirmoji išvyka iš 
Lietuvos į ne komunistų valdomą 
kraštą. Visiems jiems bus pirmas 
kartas, kai jie susitiks su užsienio 
lietuviais, gyvens jų namuose, kartu 
su jais valgys Kūčias. Jie turės progų 
pabendrauti su žmonėmis, kurie Lie
tuvą apleido, jiems dar negimus. Jie 
susitiks su savo amžiaus jaunuoliais 
taip pat lietuviais tik gimusiais 
užsienyje, Lietuvos niekada nemačiu-

Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinė su vadovais
siais.

Atvykstantieji bus ne vyresni kaip 
21 metų. Jie priklauso jau antrai 
pokarinės Lietuvos kartai. Nepri
klausomos Lietuvos neatmena nei jų 
tėvai. Ir mums ir jiems tai bus 
ypatingas susitikimas. Ilgai atskirti 
vieni nuo kitų, turėsime savo santy
kiuose parodyti supratimą ir jų 
gyvenimo pajautimą. Mums reikia būti 
dosniais ne tik gražiais žodžiais ir 

sveikinimais, bet atidaryti ir savo 
kišenes, apdovanojant šiuos jaunuolius 
asmeninėmis, kad ir nedidelėmis 
piniginėmis dovanomis. Žinokite, kad 
šie sportininkai, važiuodami į užsienį, 
savo asmeniams reikalams negauna 
išsikeisti jokių pinigų. Negauna jie 
nei, turistams leidžiamų išsikeisti, 
septynių rublių dienai, kad nusipirkti 
dantų pastos, šaltą gėrimą ar suveny
rą. Nebūkime drovūs ir parodykime, 

kad Australijos lietuviai yra tikrai 
dosnūs savo svečiams.

Lietuvos sportininkų išvyka į Aus
traliją bus pirmas kartas, kada grupė 
Lietuvos jaunuolių galės laisvai ben
drauti su žmonėmis iš Vakarų 
pasaulio. Parsivežtais įspūdžiais jie 
dalinsis su JJetuvos jaunimu. Tikėki
mės, kad įspūdžiai bus teigiami, 
malonūs, neužmirštami.

J. Mašanauskas

Šachmatai "VYČIO" SRORTO DIENA

Pasaulio šachmatų Olimpiadoje, 
kuri įvyko Graikijos mieste Solonikuo- 
se, dalyvavo žaidėjai iš 107 valstybių. 
Australija savo olimpinės komandos 
sudėtyje turėdama tik vieną ^žaidėją 
turintį didmeistrio titulą, pasiekė 
neblogų rezultatų laimėdama ketu
riasdešimtą vietą. Iš sužaistų runty- 
nių laimėjo septynias, dvi sužaidė 
lygiomis ir penkias pralaimėjo. Staig
mena tapo pergalė prieš Vakarų 
Vokietiją rezultatu du ir pusė taško 
prieš vieną ir pusę taško, kai vokiečių 
komandoje žaidė vien šachamtų 
didmeistriai.

Olimpiados nugalėtojai Sovietų Są
jungos komanda. Antroje vietoje 
Anglija. Trečioje - Olandija. Moterų 
taurę laimėjo Vengrijos komanda, 
kurios sudėtyje žaidė trys, pasaulyje 
pagarsėjusios seserys Polgar. Viena iš 
seserų, dvylikametė Judith, žaisdama 
antroje lentoje, iš sužaistų trylikos 
partijų, laimėjo dvylika, vieną partiją 
užbaigė lygiomis. Tokio rezultato dar 
nebuvo per visas buvusias Olimpiadas.

Buvęs vienas iš geriausių Sydnejaus 
šachmatų klubo žaidėjų Vaclovas 
Liūgą nuolatinai apsigyveno New- 
castlyje ir ten įsijungė į vietinį 
šachmatų klubą. Šio miesto šacmati- 
ninkų čempionate laimėjęs antrąją 
vietą, antrame turnyre išsikovojo 
miesto čempiono titulą. Sveikiname 
Vaclovą ir linkime toliau sėkmingai 
garsinti lietuvių vardą australų tarpe.

Gauta žinia iš Jungtinių Amerikos
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Valstybių, kad Čikagoje gyvenęs 
buvęs Marijampolės šachmatų meis
tras Aleksandras Zųjus mirė rugsėjo 
21 dieną. A. Zujus gyvendamas 
Vokietijoje, Ravensburgė aktyviai 
dalyvavo, vokiečių šachmatų turny
ruose ir yra laimėjęs keletą taurių. 
Išvykęs į Jungtines Amerikos Valsty
bes aktyviai žaidė Čikagos lietuvių 
šachmatų klube.

Svečias iš Lietuvos Alius Mikėnas, 
šachmatų didmeistrio Vlado Mikėno 
sūnus, nuo atvykimo globojamas 
Lidijos ir Stasio Rimkų, dalyvauja 
visuose šiuo metu rengiamuose aus
tralų ir lietuvių šachmatų turnyruose.

Iki šiol Alius Mikėnas pralaimėjo tik 
vieną partiją, kai per galių surinko jau 
nemažai Pereitą savaitę Alius lankėsi 
pas Vaclovą Liūgą Newcastlyje, o 
mėnesio pabaigoje vyks į Lietuvių 
Dienas ir III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes Adelaidėje.
Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo 

metinį viešą turnyrą laimėjo Carl R. 
Smith. Laimėtojui pereinamąją taurę 
išgraviruotą Lietuvos šachmatininko 
didmeisterio V. Mikėno vardu ir 
piniginį prizą 400 dolerių įteiko 
V.Mikėno sūnus Alius. Turnyro antrą 
vietą laimėjo dr. Irvis Veclovas kuris 
jau daugelį metų sėkmingai eina 
šachmatų klubo pirmininko pareigas. 
Klubo čempionas V. Patašius dali
nosi trečią vietą su kitais keturiais 
dalyviais. Turnyras pravestas tvar
kingas ir visi Jame dalyvavę išreiškė 
padėką klubo Sekretoriui S. Rimkui už 
jo įdėtą darbą.

Lapkričio 6 dieną į Adelaidės 
Lietuvių namus sugužėjo sportuojan
tis jaunimas, tėvai ir klubo rėmėjai 
tradicinei metinei Sporto Dienai, 
kurios metu pietus suruošė III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
komiteto ponios. Malonu, kad į pietus 
apsilankė didelis skaičius sportininkus 
remiančių adelaidiškių.

Po pietų jaunimas žaidė krepšinį 
atnaujintoje Lietuvių namų aikštėje. 
Lietuvių namų salėje vyko stalo 
teniso varžybos, o klube biliardo 
finalai, kurie sukėlė didelį susidomėji
mą ir buvo stebimi gausaus žiūrovų 
būrio.

Kaip kasmet, Sporto Diena praėjo 
linksmoje nuotaikoje, o pavakaryje 
visi susėdo už klube paruoštų vaišių 
stalų. ALFAS pirmininkas J. Jonai
čius pasveikino sportininkus, padėkojo 
Pasaulio Sporto žaidynių komiteto 
ponioms, kurių jau beveik du metus 
ruošiami pietūs žymiai praturtino 
žaidynių organizacinio komiteto iždą 
ir prašė visų padėti ateinančių sporto 
žaidynių pravedimo darbuose.

Reikia džiaugtis, kad Adelaidėje 
turime tiek daug talkininkų, kurie jau 
ilgą laiką nuoširdžiai aukoja savo 
laiką ir darbą, kad būsimos Pasaulio 
Lietuvių žaidynės praeitų adelaidiš- 
kiams įprastu aukštu standartu.

V. Arūnas

5XA5J' n
I NEO RMACIJA

Jau gauta nemažai Tautinės Sto
vyklos registracijos lapų, bet dar yra 
skautų, kurie pareiškė norą dalyvauti 
stovykloje, bet neprisiuntė registraci
jos formos ir mokesčio. Kviečiame 
visus kuo skubiau tai padaryti, 
kadangi registracijos laikas jau pasi
baigė.

Stovyklos mokestis vienai dienai 
yra 14 dolerių. Tai tiems, kurie 
negalės stovykloje išbūti visą laiką, 
bet tiktai vieną dieną ar ilgiau.

Visi atvykusieji iš kitų miestų, 
renkasi sausio 2 dieną, 10 vai. ryto į 
Lietuvių namus (6 Eastry Street, 
Norwood) iš kur jie bus nuvežti į 
stovyklą.

Stovyklos registracijos lapus prašo
me siųsti: Miss D. Baltutis, 1 Belinda 
Street, Evandale, S. A. 5069.

Sausio 8 diena, sekmadienis - 
svečių diena. Tą dieną vyks paskutinis 
laužas.

Sausio 9 dieną, pirmadienį, stovyk
los uždarymas ir visi palieka stovyklą.

Tautinės Stovyklos komitetas
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1989 METŲ PARENGIMAI 
SYDNEJUJE

VASARIS
5 d.- Blynų balius - Moterų Socialinės Globos Draugija.

12 d. - Vasario 16 minėjimas - Apylinkės valdyba.
18 d. - Lietuvių - estų svečių priėmimas - Apylinkės valdyba. 
KOVAS
5 d. - Kaziuko mugė - Katalikų Kultūros draugija.

12 d. - Puvinskio minėjimas - Šaulių kuopa.
26 d. - Sporto klubo "Kovas" popietė.
BALANDIS
9 d. - Koncertas - Ramovėnai.

16 d. - Parapijos Šventė.
23 d. - "Dainos" choro koncertas.
GEGUŽĖ
6 d. - Metinis Lietuvių klubo balius.

21 d. - Moterų Socialinės Globos Draugijos popietė.
BIRŽELIS
11 d. - išvežtųjų minėjimas - Tautos Fondas.
18 d. - išvežtųjų minėjimas - Baltų komitetas.
LIEPA

9 d. - Dariaus ir Girėno minėjimas - Apylinkės valdyba.
16 d. - Pamaldos - Pavergtų Tautų komitetas.
RUGPJŪTIS
6 d. - Moterų Socialinės Globos Draugijos metinis susirinkimas.

20 d. - Apylinkės metinis susirinkimas.
RUGSĖJIS
10 d. - Tautos Šventė - Apylinkės valdyba.
17 d. - Sporto klubo "Kovas" metinis balius.
23 d. - "Mūsų Pastogės" balius.
SPALIS

1 d. - "Dainos" choras.
15 d. - Skautai Akademikai - ASS.
29 d. - Pensininkų popietė.
LAPKRITIS
5 d. - leSminė Engadinėje - Moterų Socialinės Globos Draugija.

19 d. - Kariuomenės Šventė - Ramovėnai.
GRUODIS
3 d. - "Dainos" choro metinis koncertas.

31 d. - Nauju jų Metų balius - Lietuvių klubas.

■ NEWCASTLE
DISKUSIJŲ KLUBE

Lapkričio 6 dieną pas Joną Lizderiį 
(vyko paskutinis Šių metų Diskusijų 
Įdubo susirinkimas. Paskaitą skaitė J. 
Lizdenis tema "Birželio išvežtųjų 
skaičiai ir likimas Sibiro taigose".

Paskaitos pradžioje buvo duotos 
statistinės žinios apie visą Lietuvos 
tuStėjimo laikotarpi 1940 - 1941 
metais, kada dviejų okupantų, sovie
tų ir nacių, savivaliavimų pasekmėje 
kraštas neteko virt milijono gyvento
jų. Prie Šio skaičiaus buvo prieita 
palyginus dviejų Lietuvos gyventojų 
suraSymo rezultatus: pagal 1939 metų 
surašymą Lietuvoje buvo 3.215.000 
gyventojų, pagal 1959 metų suraSymą 
- tik 2.711.000 gyventojų (įskaitant ir 
atsikėlusius rusus), kai tuo tarpu, 
žinant dvidešimties metų periodo 
prieauglio procentą normaliose sąly
gose, Lietuvoje turėjo būti 3.858.000 
gyventojų. Kodėl ir kur dingo virt 
vieno milijono žmonių?

Sovietų Sąjungos parėdymu buvo 
įvykdyti abu didieji Lietuvos gyvento
jų trėmimai prievarta: 1941 metų 
birželio mėnesio 14 - 18 dienomis 
išgabenta 34.260 gyventojų, 1944 
metų pabaigoje -150.000. Be to, 1940 
metais buvo suimti 2000 visuomenės 
darbuotojų, kitomis progomis Šimtai 
žuvo kalėjimuose ar buvo tuoj pat 
sušaudyti - tikslių žinių nėra.

Kitos aplinkybės dramatiškai suma
žinusios Lietuvos gyventojų skaičių, 
buvo Šios: iš Klaipėdos į Lenkiją 
pasitraukė 50.000, Vokietijon re
patrijavo 65.000, artėjant antrai 
sovietų okupacijai, bijodami trėmimų 
ir žudynių pasikartojimo, į Vakarus 
pasitraukė 130.000 lietuvių.

Didelė paskaitos dalis nušvietė 
Sibiro tremtinių pergyvenimus ir 
likimą, stebėtinai išsamiomis žiniomis 
apie jų kasdieninį gyvenimą. Visi Šie 
žiaurūs faktai ir gūdi statistika buvo 
perduoti klausytojams objektyviai, be 

birželio trėmimų emocinės retorikos, 
ir, gal būt todėl, dar stipriau išryškino 
totalitarinių režimų pagrindinę savy
bę - visišką nesiskaitymą su žmogumi. 
Apskaičiuota, kad 1946 metais Uralo 
ir Sibiro rajonuose radosi 15 - 18 
milijonų prievarta suvežtų įvairių 
tautybių tremtinių, kurie kai kur 
sudarė net 98 procentus vietinių 
gyventojų. Visi, be išimčių (vyrai ir 
moterys), buvo pajungti įvairiems 
sunkiems darbams ir traktuojami 
paminant visas žmogaus teises. Pa
naudodama šias pigias ir gausias darbo 
pajėgas, Sovietų Sąjunga įvykdė 
daugelį suplanuotų pramonės projek
tų Tolimojo Sibiro plotuose.

Paskaitos pabaigoje J. Lizdenis 
trumpai palietė "glasnost" ir "pere
stroika" ir svarbiausiai, šių naujų 
"vėjų" reikšmę Lietuvai ir visiems 
lietuviams.

Diskusijų metu, nariai dalinosi 
mintimis apie pastaruoju metu Pabal
tijo kraštuose, taigi ir Lietuvoje, 
vykstančius sąjūdžius prieš Maskvoje 
centralizuotos valdžios kontrolę. Bu
vo taip pat, ne tiek diskutuojama, kiek 
spėliojama, kokia turėtų būti mūsų, 
lietuvių laikysena tremtyje, sąryšyje 
su įvykiais Lietuvoje, kol kas dėl šito 
nėra jokių direktyvų iš mūsų vadovų 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Šiuo susirinkimu buvo užbaigti dar 
vieni sėkmingos veiklos metai. Kol kas 
numatyta susirinkti sekančiais metais, 
vasario mėnesyje. Paskaitą skaitys 
Vanda Česnaitienė.

Viktorija Kristensen 
Diskusijų klubo reporterė

Pastaba: Norėčiau atitaisyti paskai
tos "Klaipėdos istorija" aprašyme 
padarytą klaidą: Vanda česnaitienė 
nėra klaipėdietė, kaip jame rašiau, bet 
lietuvė, gimusi Palangoje. Klaipėdoje 
gyveno tik keletą metų, kur jos tėvas 
iki 1939 metų turėjo tarnybą.

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Australijos lietuvių rašytojų

ANTOLOGIJA
Australijos Lietuvių Fondo valdyba 

prisimindama A. A. prelato P. Vaserio 
pageidavimą ir norą išleisti Australi
jos lietuvių plunksnos mylėtojų anto
logiją, nutarė šį projektą remti 
pakviesdama A. Zubrą į redakcinę 
komisiją. A. Zubras maloniai sutiko 
tam darbui vadovauti, taip pat į talką 
jis pakvietė E. Karazijienę ir J. 
Arienę.

Didelė ir nuoširdi padėka K. Butkui 
už tokią stambią 20.000 dolerių auką 
jo mylimos žmonos A. A. Nadieždos - 
Valerijos prisiminimui.

Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba

-AUKOS-
tautos fondui

Prisimindama prieš 7 metus mirusį 
savo vyrą Vincą, našlė Veronika 
Rušienė Tautos Fondui . skiria 50 
dolerių auką.

Pavėluotai skelbiame aukas Tautos 
Fondui iš Canberros, Tautos šventės 
proga:
20 dolerių - V. Keraitienė, 14 dolerių 
- B. Minlus, po 10 dolerių - K. 
Makūnas, B. Grušienė, R. Katkauskas, 
A. Kontvainis, po 5 dolerius - A. 
Švedas, F. Panks, J. Žentelis, po 2 
dolerius - M. Martišienė, K. Kemešys 
ir J. Bankus.

S v. Rašto tyrinėtojų skelbimai
DORINĖS ir VISUOMENINĖS 

REFORMOS

Galime spręsti kad kai kurie manys, 
kad Kristaus Karalystė bus autokra
tišką valdžia pasaulyje, kokios žmonės 
dar neturėjo, ir kad jų gyvybės, 
nuosavybė ir visokie reikalai bus 
Karaliaus rankose, be jokio atšau

kimo. Vienok taip nebus, nes mes 
turime tikriausių ir pilnai (tikrinančių 
įrodymų, kad kiekvienas tos Karalys
tės nusistatymas ir patvarkimas yra 
skirtas jos pavaldinių naudai. Šitos 
tarpininkaujančios karalystės Kara
lius juk taip mylėjo savo paduotintas, 
kuriems Jis viešpataus, kad atidavė 
savo gyvybę už juos kaip atpirkimo 
kainą, taip užtikrindamas kiekvienam 
asmenišką progą pasirodyti vertais 
arba nevertais amžinojo gyvenimo; ir 
visas Jo Tūkstantmetinio karaliavimo 
tikslas yra gelbėti žmonėms išlaikyti 
ištyrimą. Ką gi daugiau galima 
reikalauti? Būdamas Atpirkėjas Jis juk 
turi teisę kontroliuoti visa, ką Jis 
nupirko savo krauju. Todėl visi, kurie 
įvertina tokią Jo parodytą meilę, - jei 
jiems būtu duota proga balsuoti - 
tačiau taip nebus daroma, pavęs jam 
visą valdžią ir viešpatavimą ir sutiks 
su Jo teisingos valios reikalavimais.

Bet kyla klausimas: Ar "šventie
Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland, 4121
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Dėkojame už aukas, o ypatingai 
Bonifacui Mintai Canberroje, kuris 
renka aukas atstovaudamas Tautos 
Fondą.

A. Kramilius 
Tautos Fondo iždininkas

MELBOURNE
Daktaro A. Statkevičiaus kelionei 

per Giedrę Kaladienę aukojo: 200 
dolerių - J. Erminienė, 150 dolerių - 
Katalikių Moterų Draugija, 80 dole
rių - Melbourne "Dainos" sambūris, 
50 dolerių - Z. Poškaitis, 40 dolerių - 
J. Mašanauskas (jaunesnysis), po 20 
dolerių - I. ir S. Tamošaičiai, D. 
Baltutienė, J. Rūbas, H. Statkuvienė, 
J. Kvietelaitis, 15 dolerių V. 
Sidabrą.

Visiems aukojusiems tariame nuo
širdų ačiū.

Dr. A. Statkevičiaus 
Iškvietimo komitetas

KIEK AŠ 
SUŽINOJAU!

Zita Prašmutaitė visiems "Mūsų 
Pastogės" skaitytojams siunčia linkė
jimus iš Montrealio. Rašo koncertas -4 
Hamiltone pasisekė gerai, po jo 
vaišės, šokiai.

Virginija Bruožytė norėtų savo 
įspūdžiais pasidalinti su visais Austra
lijoje, tik laiko kelionėse maža. 
Daugiausiai klausytojų apsilankė To
ronte. Priima labai šiltai.

Tomas Zdanius sako, kad dar 
Australijos nepasiilgo, tik jo pamėgto 
krepšinio labai trūksta. Žada daly
vauti sporto šventėje Adelaidėje.

Arūnas Bruožis rašo, kad viskas 
labai gerai, kelionės įdomios, tik labai 
pasiilgo šeimos. Sako: "Iki greito 
pasimatymo namuose!"

Adelaidėje gyvenanti "Mūsų Pasto
gės" bendradarbė Isolda I. Poželaitė- 
Davis metų pabaigoje išvyksta į JAV, 
kur atliks savo įsipareigojimus Čika
gos Illinois universitete.

siems," kurie bus draug-paveldėtojais 
Karalystėje, ir bendrais teisėjais, bus 
galima saugiai pavesti visiškai auto
kratinę valdžią?

Ištikrųjų kad taip! Kaip Kristus 
Jėzus priparodė, kad Jis turėjo daug 
savo Tėvo dvasios, ir yra "Tėvo esmės 
paveikslas," taip pat ir visi tie, iš 
kurių susidarys "mažasis būrelis" 
Jėzaus draug-paveldėtojų Karalys
tėje, pirma turės prirodyti, kad ir jie 
turi "Kristaus dvasios," - šventosios 
meilės dvasios. Viena jų pašaukimo 
sąlyga yra, kad jie pasidarytų "tos 
pačios išvaizdos, kaip jo brangiausis 
Sūnus," ir nė vienas kitas nebus 
pripažintas padarusiu savo pašaukimą 
ir išrinkimą tikrą. Tos klasės nariai 
išrenkami iš tarpo silpnųjų ir netobu
lųjų todėl, kad jie galėtų atjausti 
silpnybes tų, kuriais jie turės rūpinties 
ir mokinti kaip reikia kovoti už 
teisybę ir tiesą ir prieš klaidas ir 
nuodėmes. Taip yra; kaip galima pilnai 
pasitikėti Vyriausiuoju karališkosios 
kunigijos Kunigu, taip pat be jokios 
baimės galima pilnai pasitikėti žemes
niais kunigais. Dievas suteiks jiems 
galybę ir valdžią, nes Jis pažįsta juos, 
ir tai yra geriausia garantija, kad jų 
galybė bus naudojama ištikimai, 
išmintingai ir meilingai, pasaulio 
palaiminimui.
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Aukos
Mūsų Pastogei 

”MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

J. Jasulaitis Vic. $10
R. Kaunienė Vic. $5
B. Prašmutaitė Vic. $25
A. Šabrinskas Vic. $5
M. Gaivalsk Qld. $5
E. ir S. Dainiai S. A. $5
E. Karblane Vic. $5

SYDNEJUJE
Šių metų Kūčios, gruodžio 24 - toji 

yra šeštadienį - tai supuola su mūsų 
lietuviška radijo programos valanda.

Todėl ir savo tradicinę Kūčių radijo 
valandėlę nutariau perkelti į šią radijo 
programą.

Malonu pranešti, kad Lietuvių 
radijo valandos bendradarbis Vytau
tas Juška sutiko duoti man šioje 
programoje apie 40 minučių, pažadėjo 
savo pagalbą.

Kad ir dideliame Kūčių - Kalėdų 
pasiruošimo darbų įkarštyje - malo
niai prašau visų tautiečių, skirti šią 
10 vai. susikaupimui Kūčių - Kalėdų 
religinėms mintims ir mūsų "Dainos" 
choro giesmėms.

Kūčių religinė valanda - šeštadienį 
nuo 10 iki 11 vai. per 2EA radijo stotį. 
Iškilmingos Kalėdų pamaldos - 
gruodžio 25 dieną, sekmadienį, 11.30 
vai. St. Joachim bažnyčioje, Lidcom- 
be, į kurias maloniai kviečiu parapi
jiečius ir svečius.

Prelatas P. Butkus

Papildydamas straipsnį "Ką veiksi
me Adelaidėje” "M.P." Nr.47 pranešu, 
kad kandidatų į būsimą Krašto 
valdybą jau turime daugiau negu 
reikia. Dalis kandidatų yra jaunosios 
kartos atstovai, aukštuosius mokslus 
baigę Australijoje.

A. Giniūnas 
Sydnejaus Apylinkės 

pirmininkas

Parapijos Savaitgalio mokyklos 
mokslo metų darbo užbaigtuvių 
šventė įvyks gruodžio 18 dieną, 
sekmadienį.

Pamaldos 11.30 vai. St. Joachim 
bažnyčioje, Lidcombe. Po pamaldų

m a e i į a
alb

KRAŠTO VALDYBOS 
BRAN EŠI M AS 
Paskelbtoje Krašto Tarybos darbo

tvarkėje ("MP" Nr.46) yra padaryti 
pakeitimai.

1. Sesijos pradžia ne 9 vai., bet 8.45 
vai.

2. Gruodžio 29 d. 16 valandą 15 
minučių, pagal pageidavimą, įrašytas 
naujas punktas "Išeivijos ryšiai su 
Lietuva".

3. Gruodžio 31 dieną, 10 valandą 15 
minučių - Mokytojų konferencijos 
vedėjos pranešimas.

Tarybos atstovai naują darbotvarkę 
galės gauti prie registracijos stalo.

Prašome visus Tarybos narius atsi - 
nešti pažymėjimus.

ALB KRAŠTO VALDYBA

šventė tęsiama parapijos salėje - 
įdomi savaitgalio mokyklos vaikų 
programa. Įėjimas nemokamas. Norin
tys už 5 dolerius galės gauti pietus, 
bus parduodami gėrimai.

Prašome visus atvykti į šią mokinių 
šventę.

Tėvų komitetas

MELBOURNE
Visi, kurie nori lankyti lituanisti

nius kursus ir baigus gimnaziją, gauti 
pažymį už svetimą kalbą, prašomi 
nedelsiant registruotis per ALB 
Melbourno Apylinkės valdybą, arba 
tiesiog pas R. švambarienę telefonu 
5556204.

Užsirašiusieji privalo atvykti se
kančių metų vasario 4 dieną, 9 
valandą ryte į University High, Story 
St. Parkville, kad būtų galima 
suskirstyti į tinkamas klases.

Viltis Kružienė
ALB narė švietimo reikalams

Spalio 16 dieną įvyko Melbourno 
Lietuvių draugijos metinis narių 
susirinkimas. Draugijos pirmininkė D. 
Levickienė perskaitė 1987 - 1988 
metų veiklos darbų ataskaitą. Vienas 
iš svarbesnių draugijos veiklos darbų 
tai Patikėtinių Fondo įsteigimas, 
kuriame bus laikomi įmokėti rankpini
giai žemės pirkimui, visų pareiškusių 
norą gyventi Sodyboje. Rankpinigiai 
žemės pirkimui turėtų būti ne mažiau,

vcoeooeeoeooeooeeeoooeooeoooooooeeeeoeooo

I NAUJŲ METU SUTIKIMO

ii BALIUS
Gruodžio mėn. 31 dieną, šeštadienį North Melbourno salėje, 50 

Enrol St.

i
 Grieš šaunus orkestras. Puiki vakarienė. Putos šampanas.

Pradžia 8 valandą. Kaina 20 dolerių asmeniui.
Visi tautiečiai iš toli ir iš arti kviečiami šiame baliuje dalyvauti.

Bilietus galite užsisakyti iš anksto, tačiau paskubėkite, kad .vietų
! j nepritruktų.

Bilietus užsisakyti galima pas J. Tamošiūną tel. 8596291 arba V.
Q Kružienę tel. (059) 755872.
3 Melbourno Apylinkės valdyba
■oceeoopoooooccooooBoooooc oaoeeoe oooooa eat

registruotiems klubo narių vaikams 
SEKMADIENĮ, gruodžio 18 d. 3 val.p.p.

::

NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel 70814K

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. ir 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

KŪČI OS
Šeštadienį, gruodžio 24 dieną, 7.30 vai. vakaro ruošiamas tradicinis 

Kūčių stalas.
Norintieji dalyvauti prašomi registruotis ir susimokėti klubo 

raštinėje iki gruodžio 18 dienos.
Kaina 12 dolerių asmeniui. Vaikams iki 12 metų - 8 doleriai.

Šeštadienį, gruodžio 31 dieną, 8 vaL vakare

METU SUTIKIMO B A ::
:: Įėjimas 25 doleriai asmeniui, įskaitant vakarienę ir šampaną.

Bilietus prašome įsigyti klubo raštinėje iki gruodžio 24 dienos.

kaip 20.000 dolerių, sudarant 15 
asmenų grupę. Kol bus nupirkta žemė, 
už įmokėtus rankpinigius Sodyba gaus 
7 procentus palūkanų. Atsiradus 
tokiems, kurie pageidaus įmokėtus 
pinigus atsiimti, turės apie tai 
perspėti Sodybą prieš 6 mėnesius. 
Tiems, kurie atsiims pinigus anksčiau, 
kaip prieš 12 mėnesių, už grąžintus 
rankpinigius bus mokama tik 4 
procentai palūkanų. I. Petrašiūnų! 
pasitraukus iš draugijos valdybos, 
susirinkimas į jo vietą vienbalsiai 
priėmė J. Šnirą, kuris eis iždininko 
pareigas.

Sekretorei D. Sadauskaitei - Gay- 
lard laikinai išvykus, jos vieton buvo 
pasiūlytos B. Kymantienė ir 0. 
Prašmutienė.

Valdyba paruošė anketas, kurias 
prašo, pageidaujantiems apsigyventi 
Sodyboje, užpildyti ir grąžinti valdy
bai arba palikti pas V. Alekną, 
"Talkos" įstaigoje.

Lietuvių Draugijos valdyba

PERTHE
LIETUVIŠKAS KRYŽIUS

Pertho lietuvių kapelionas kunigas 
dr. A. Savickis suprojektavo lietuviš
ką metalinį kryžių - koplytėlę. Metalo 
suvirinimo darbus atliko A. Siebertas.

Kryžius buvo pastatytas St. Francis 
Xavier bažnyčios šventoriuje. Po 
lietuviškų pamaldų, lapkričio 20 
dieną, kryžius buvo pašventintas, 
tikintiesiems giedant giesmes. Tau
tiečiai nusprendė, kad šventoriuje 
vieta nesaugi ir kryžius gali nukentėti 
nuo vandalizmo. Nutarta kryžių 
perkelti į Lietuvių namų kiemą. Tai 
buvo padaryta tą pačią popietę.

::

RADIJO VALANDĖLĖ
Sekančiais metais pirmosios lietu

vių radijo valandėlės bus perduoda
mos sausio 3 ir 24 dienomis per 6NR 
radijo stotį.

SKELBI MAS

Priimame užsakymus automobiliams 
pirkti. Jūs galite nupirkti automobilį 
savo giminaičiui, gyvenančiam Lietu
voje, žymiai papiginta kaina. Mokant 
australietiškais doleriais, mašinos 
kaina sumažėja beveik perpus.

Galite nusipirkti LADA 2104 už 
8140 dol., LADA 2105 už 7690 dol., 
LADA 2106 - 8480 dol., LADA 2107 
už 9160 dol., LADA 2108 už 9700 doL 
ir vėliausią LADA 2109 už 10.440 
dolerių. Apmokama australietiškais 
doleriais. Jūsų giminaitis Lietuvoje 
gaus automobilį laike 6 savaičių nuo 
mašinos apmokėjimo.

Jūs taip pat galite persiųsti 
paveldėjimus pinigais į Lietuvą. Už 
šias sumas gavėjams nereikia mokėti 
muito ir jos išmokamos užsienio 
valiuos sertifikatais.

Mes galime Jums suteikti patarimų 
keliaujant į Lietuvą, iškviesti savo 
gimines aplankyti Jus Australijoje. Jie 
dabar gali patys apsimokėti už savo 
kelionės bilietą Australijon, kuris 
kainuoja 1200 rublių į abi puses.

Dėl smulkesnių informacijų prašo
me rašyti:

EAST - WEST 
CONSULTANTS

177 Rundle Street, Adelaide S. A. 
5000, P.O. Box 108 Rundle Mall.

arba paskambinti tarp 10 vai. ryto ir 4 
vai. po pietų telefonu (08) 2337544.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 682 - 6628

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomL Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams 825 Užsienyje paprastu paštu $30 N. Zelandijoje oro paštu $40 Užsienyje -oro paštu 855
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ANKSTYVOSIOS KŪČIOS

M

DANUTE
SIMANKEVIČIENĖ

Parengimą, kurį čia žadu aprašyti, 
maniau pavadinti "Trapiųjų Kūčio- 
mis" ar "Senelių pabendravimu”. 
Tačiau Anelei, pirmajai atvykus ir 
mane, niekad anksčiau nesutiktą,

YRA ŠALIS

YRA ŠALIS - dainavome su ilgesiu ir ūpu - 
yra šalis - toli toli už marių -
gurgėdamos per akmenis kur skuba skaidrios upės - 
ir skamba vandeny varpai nuskendę vario ...

PALIKOME TAVE, ŠALIE - tik trumpai valandėlei - 
Nubėgsim, sakėme, tiktai už kiemo vartų - 
o vėtroms ir audroms staiga praėjus 
sugrįšime mes paliktų dirvonų arti ...

YRA ŠALIS - kurion kas vasarą sugrįžta paukščiai - 
ir iš šaltos ir iš šiltos šalies ...
Ir saulėj blizgančiais sparnais jie moja, šaukia:
- NEJAU IŠ TŪKSTANČIŲ nei vienas grįžti negalės?
Ar smėlio žemėje tuščius lizdus susukę 
čia prarymosit lig mirties?

YRA ŠALIS - bet, mes ne paukščiai!
Mes tik šešėliai be vilties - 
Ir veltui iš širdies gelmių mes šauksim - 
Pasaulis mūsų skundo negirdės ...

YRA ŠALIS - kurion subėga visos mūsų skausmo upės ... 
yra šalis - kur gandras ir kregždė 
kiekvieną ten pavasarį sugrįžt galės ...

Kur grūdas augs, 
ir lapas kris ... 
ir Nemunas tekės ...

Tiktai pavargusios ir liūdnos mano akys 
Jau viso šito 
Niekad neregės ...

* Australijos lietuvių poetė -

* Bendradarbiauja lietuviškoje periodikoje -

* Dainuoja namų, Tėvynės ilgesį —

* Gyvena Mt. Macedon miestelyje, Viktorijoje, 
kur išgyveno gaisrų siaubą ir sunkios 
ligos kirtį. Vėl, savo gerbėjų džiaugsmui, 
grįžta prie poezijos rašymo - '

pražydėjus! judamajame vežimėlyje 
sėdinčiam Jonui neatsidžiaugia savo 
keturkojės lazdelės patogumu. Kal
bančiosios labai pozityvus, Šviesus 
nusiteikimas skleidžia Šilumą visai 
aplinkai.

Vėliau, jau kava bei saldumynais 
laisviau besivaiSinant, Vincas nu
klysta prie didžiulio Lietuvos žemėla
pio, iškabinto klubo patalpose, rodo

stipriu glėbiu bei energingais bučiniais 
apdovanojusią, - "trapiųjų" būdvar
džio atsisakiau. O kai Mykolas ir 
Marytė, gerokai jaunesni už mane 
pačią, tarpduryje pasirodė - tuomet 
mano rašiniui ir "senelių" epitetas 
virto klaidinančiu. Vėliau, visai vie
nuolikei susirinkus, įsitikinau, kad štai 
praleisime porą valandų su žmonėmis, 
kurie, kaip ir kiekviename kitame 
bendruomenės suėjime, yra savo 
amžiumi, išsilavinimu, interesais ar

Petrui, kur Alvitas ir kaip ten kadaise 
per atlaidus buvę. Tik Česlovas labai 
susijaudinęs, nori papasakoti apie 
savo vaikystės dienas Latvijoje, ir 
kaip paskui visi grįžę Lietuvon, tačiau 
jis ■ šiek tiek įvykius’ užsimiršta ir 
retsykiais nežymiai ašaroja. Ar užtai, 
kad neprisimena, ar todėl, kad taip 
retai tenka saviškių tarpe pabuvoti? 
Užsiminęs apie rašytoją Milošą, vis tik 
nepajėgia šių prisiminimų toliau 
vystyti ir man šį kartą nepavyksta

negalavimo laipsniu atskiri ir nepa
kartojami individai. Jų vienintelis 
bendras vardiklis yra lietuviška kilmė 
bei mažesnis ar didesnis negalavimas, 
prirakinęs juos bendrabučių, senelių 
bei slaugos namų vienatvėje ar net 
savosios sodybos kasdienos nuobo
dulyje.

Socialinės Globos moterų draugija 
ir po trisdešimt šešių metų dar vis 
nestokoja savanorių vairuotojų, kurie 
net iš tolimiausių Melburno priemies
čių mielai suvežą šiuos žmones, o 
pobūviui pasibaigus, juos vėl saugiai ir 
su tinkamu dėmesiu į namus iš
vežioja.

Virtuvėje puošiami silkių patieka
lai, mišrainė ir pjaustomas vyniotas 
kalakutas, seikėjamas spanguolių ki
sielius. O kai pasigirsta "Tyliąją 
naktį..." garsai, jau visi - viešnios, 
svečiai, vairuotojai bei virėjos - 
sėdime už papuošto stalo, gi Emilijai 
Šeikienei - vyriausiai draugijos šeimi
ninkei - sukalbėjus maldą, dalinamės 
baltu plotkeliu, šventa Lietuvos 
duonele - lietuviškos klebonijos do
vana. Visigardžiuojasi, o pasistiprinus 
- ir pokalbiai smagesni. Juozas, jau 
devyniasdešimt su kaupu, dar tiesus ir 
bemaž elegantiškas, vaizdingais žo
džiais piešia savo slaugos namų 
atmosferą. Žymiai jaunesnei Vik
torijai jis, atrodo, imponuoja ir jinai 
žada - "jei tik vaikai pavėžės" - 
būtinai jį aplankyti. Kukliai save 
"bobute" vadinanti anų laikų moky
toja Veronika, baltų plaukų aureole

sužinoti, kokia jų giminystė. Mykolas, 
tačiau, jau pačioje pradžioje atsisakęs 
vaisių sunkos, grįžta prie atokiau 
stovinčio stalo, prie savo neišgerto 
vyno ir pats vienas, pirmą kartą šioje 
popietėje linksmai šypsosi... Iki šiol 
tyliai sekęs kitų pokalbius, Kazi
mieras, pastebėjęs koridorium einantį 
bibliotekos vedėją, išeina pasiskolinti 
nauju knygų. Magdutė, tačiau, neju
čiomis pranyksta duryse į didmiesčio 
gatvę ir tenka ją, šelmiškai pra
švitusią, susigrąžinti.

Šiaip gi niekas neskuba namo, tiktai 
rūpestingosios Liolė Bartaškienė ir 
Augustė Ramanauskienė primena vai
ruotojams, kad jau pats laikas 
globojamuosius išvežioti į juos adop- 
tavusius namus ar nuosavas sodybas. 
Juos ir dar kitus, kurie negalėjo arba 
nenorėjo popietėje dalyvauti, šios dvi 
nuoširdžios ir išmintingai mylinčios 
globėjos aplanko bent kartą per 
mėnesį. Ačiū joms, kad mus pakvietė 
prisidėti prie savojo kilnaus darbo.

Vairuotojai, kaip ir mes virėjos, 
grįžom į savo namus lyg su kokiu 
šventu kalėdiniu paženklinimu. Kuk
liai viliamės, kad tokio jausmo lydimi 
sugrįžo namoliai ir mūsų svečiai bei 
viešnios. 0 jie lauks sekančio pobūvio, 
ir lėtai plaukianti jų laiko upė, tokio 
laukimo stiprinama, ims gal būt 
smagiau tekėti.
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Nr. 49/1988.12.12/pal.2

Poetas įr> skulptorius ŠARŪNAS ŠIMULYNAS 
lankėsi Australijoje 1977-78 m. Gyvendamas čionai 
jis surengė skulptūros darbų parodą.
Australijos vaizdų įkvėptas Šarūnas parašė ilgą 
poemą "Australija", tilpusią rinkinyje 
"Ledynų Motina" (1986). Šioji poema bus, tikriausiai, 
vienintelis plačios apimties lietuviškas poezijos 
kūrinys apie šį. kontinentą.

IŠ POEMOS AUSTRALIJA

Ar liūliuos mano svajonę, suglaudęs ragus 
dindingas barjerinis rifas?

Negyventų salų žemos šakos 
ar paglostys žvilgančią vilti, 

Ar kaip tolimoji šiaurės banga 
linguodama

Į aisbergų sieną suduš?

Huplukdysmaheį švežrtųTųbičfųsžtą, 
Privalomą valandą jūra nuslūgs.
Ir mangrovę giraitės,
Įsiręžę tiesiomis šaknimis, 

siūbuos vėjy.
O nusvidinti rykliai, 

įsmigę į makrelių būrius,
Saulėn pakeltus purslus dabins 

laumių juostom;
Pažaliavę jūros vėžliai plauks pavieniais kūbriais,
Irimėlyna, mėlynesnė už dangų 

platybė - sūriuos.

Dabar jau tikiu:
Palaimos lapota sala,
Lyg stebuklinga gydomoji šaknis. 
Erdvės ir vakaro vandenų žydrume 
IšUtolo, lyg tolimo miesto gaudesį

girdint.
Nustelbdama bangų ošimą dūzgia,
Visų medžių šakose

cikadomis ūžia.
Brūzgynuose bliaudamos ožkos šmėžuoja.
Dugno šiltnamių languose

blyksi koralai 
Ir į rojų patekusios žuvys...

Pašoko iš guolio naktis:
Suglamžytais apdarais, tamsi
Atlėkė įkaitus audra,

iš paskos vilkdama vėsą,
Už mergiškai tylias dienas 

laužė šakas, braukė lapus
Kol troškimai, 

apsvaiginti žaibų ir lietaus,
Užmigo tankmėj.

Blunkanti tamsa palietė vėsą.
Vėsa palietė girią, 

Pajudino baritonišką paukščio švilpimą, 
Ir saulėtekio užkalbėtam smiltyne 
Išvydau apsiverkusi vėžlį, 
Sunkiais plaukmenų mostais

grįžtantį jūron.

Gilios ir plačios 
liko jo šliūžės,

Ir smėlio duobutėje užkasti 
gležni jo kiaušiniai.

Šlaitų medžiai dūzgė cikadom,
Žole, lyg luotai žali, 

pakalusios galvas plaukė goanos:
Fikusų giraitei gulus į prieblandą
Aš nušoviau mekenantį ožį 

ilgais pirmykščio plaukais;
Jį pakėlė atsitiesus tankmė. 
Ir nuo užgautų šakų ant manęs pabiro aibė 

žaliųjų skruzdžių-

Dirgindamos dieną, kankindamos naktį 
netilo skardinės cikados, -

Siuvamųjų mašinų dūzgimu,
Lentpjūvių pjūklais tolumoje, - 
Nervingai grūdamos 

drebino, purtė medžius. 
Ir baltos papūgos 

neištvėrę
Virš girios erzelį pylė.
Vėl atoslūgis ginė vandenis jūron, mačiau, 

pasilipęs ant kalno kupros:
Kėlė paviršiun koralų gūbrius, baltesnius 

nei dangaus karvių pieno puta.
Besidriekiančiam horizonte braidžiojo rifai,
Ir vėjas, nešantis vėsą, 

dalino džiaugsmą nušiurusiai žolei,
Aukštai besiganančiai bandai.
Krykštė, 
šuorais mesdamas man 

gaivinantį drėgmės apsiaustą...
Kiekvienam medy kuri sau 

triukšmavo cikados,
Eukaliptai virpėjo
Lyg vaikystės žiemų telefono stulpai...
Fikusų tankmę gožė tamsa,
0 vėjas įlindęs jau švokštė, 
Sakytum aklas klaidžiojo tarp susivijusių krūmų, 
Judino karančius kūnus lianų,
Ir žalias mėnuo kartu su žvaigždėm ryškėjo
Už erdvėje šmėklaujančių 

permatomų šikšnosparnių.

Kolei žadino tamsa, 
Šalimais, mano medyje -
. bosu švilpė paukštis,
Ir verkšlenantys vėžliai jau plaukiojo 

palei atoslūgio krantą;
Draskydami lizdą, riejosi žvilgantys 

ištįsę driežai.
Atsainiai žvelgė į mane, 4 .
Naguotomis kojomis mynė kevalus minkštus.
Kvailai pakreipę galvas, 

gomuriuos traiškė drungnus kiaušinius, f.
Nakties alkį vijo iš kūnų.

Anksčiau ar vėliau - viskas grįžta. ..
Jūros vėžliai ganės romūs 

koralų atoluos, ....

Visai netoli atbudusio kranto:
Skaičių virtinėm ištiždavo resvėjančios bangos, 
0 dugne išsišiepę gigantės tridaknos 
Lyg bastionų vartai girgždėjo; r. •
Vos palietus žeberklu, 

dunkstelėdavo perlamutrinės burnos ' 'x
Už verdamos gerkles. 5

Povandenės pievos knibždėjo 
šimtaspalvėm išvėpusiom žuvimis. 

Properšų šešėliuose, lyg ’
medžių kamienai nuskendę, 

Tykojo spygliuoti šliūžai, 
Ir jūra liūliavo nuodingas medūzas - 
Mačiau jas, 

iš bangų veidrodžio žiopsančias...

Vakare vakarinė kalva dar ūžė cikadom. 
Įkaitus alsavo uola, 
Kuria užsiropščiau į viršų.
Atstraksėjo iš krūmų jaunutė volubė 

pažiūrėti į mane, 
Prišokavus galvą padėjo ant žemės. 
Paskui atsirėmė kojomis man į pilvą 
Ir uostė ilgai, 

ieškodama ją išnešiojusio maišo.
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Mangrovoje juokas netilo -
kaip molžemis rudas;

Tai paukščiai, žuvies apsiriję,
nepakilo j dangų. 

Plasnojo besočiai.
Klegėjo pašiauSę sau plunksnas.

Piligrimų vora jau lipo i kalnus.
Švintant žolėtame horizonte ožkos, 
Ragais drėksdamos

apsmurgusį rūkų, 
BesiropSdamos uolomis, kažką kvaila giedojo. 
Ir goanos, nešiojančios kūne mėsą dvispalvę, 
Prie smėlyno prigludę, vos pakėlusios galvas,

uostė orą, 
Ir nematomas paukštis,

į kerotą fikusą kritęs, 
Žemėn pylė keisčiausius balsus.

Tvankuma grumdė nusilpusią dieną, 
Bet visi gyviąj knibždėjo. 
Jūros vilnis

ir sroves po vandenių, 
Žuvų išmargintas koralų kalvas

dusino karštis, 
Druskėtus, gelmių vėlykloje sunarpliotus plaukus 
Džiovino uolos,

išnirę į orą;
Po atoslūgio
Akmens įdubos dubeny

susipešę krabiukai gaudė žuvytę. 
Piktai plakėsi Šonais,

iStiesę didžiąją ranką... 
Kur dabar tasai driežas,

kurį pagavęs paleidau?

u-

KELMO MEILĖ PATRAUKLIAI EGLAITEI 
NEPRISIRUOŠIANT PAČIAM PAS JĄ NUEITI 

s

įsimylėjo kelmas į eglaitę, 
Tingėdamas pas ją nueiti. 
Jis vien tik snaudė ir sapnavo, 
Kad, štai, pas jį jau atkeliavo 
Eglaitė, patraukli, liekna. 
Su savo amžina 

daina.
Deja, ji buvo ne viena--------  <.
Su ja Ir beržas prisistatė...
- Ir kas čia jo nematė! - į .... ,
Pavydo ėdamas, paniuręs kelmas tarė sau piktai.
Koketė eglė jam į tai:
- Berželis už tave meilesnis, 
Švelnesnis ir

šnekesnis.
O tu, bejausmi tinginy, 
Kodėl pats pas mane neateini 
Pasišnekėti, padainuoti, pasiglamonėti. 
Kaip žmonės daro, prisiminę savo gimtą klėtį; - 
Ir, Širdžiai skaudant, pasiguosti, 
Kaip elgiasi, Štai, beržas, klevas, alksnis, gluosnis, 

uosis--------
Apkiautęs kelmas, pavydžiai atsidusęs, 
Vien jautė, kad jį spiečia musės, 
Pats sau irzlus, nususęs.
Taip sapno niekad neužbaigęs,
Žinojo, kad jį mėgsta gličios miško sraigės, 
Ir šungrybių šeima gausi 
Jį guodžia miško ošesy.
O pliuškė eglė, apsiausty gerų meilužių, 
Su jais šlamėjo, švokštė, glamonėjosi ir ūžė, ūžė, ūžė-----

® SUSITINKAFILOSOFAI a Kaip matome šioje nuotraukoje, 
Australijos gamta šiais laikais patrau
kia ne tik kovingus ekologus, bet ir 
ramius filosofus.

Kairėje stovi docentas Stasys 
Juknevičius iš Vilniaus universiteto, 
Australijoje išbuvęs 3 mėnesius. 
Vakarams ir Tarybų Sąjungai kei
čiantis akademikais, Stasys turėjo 
progos atvykti Melbourne univer
sitetan, o vėliau susitikti ir su 
filosofijos profesoriais Sydnėjuje. Jo 
apsilankymo tikslas buvo artimiau 
susipažinti su vakarietiškomis es
tetinės estetinės pagavos teorijomis ir 
anglosaksų filosofinėm srovėm bei 
darbo metodika. įdomi jam buvo ir 
filosofijos dėstymo struktūra Austra
lijoje palyginant ją su dėstymu anglų, 
amerikiečių, prancūzų ir kituose 
universitetuose.

Stasys tikisi, kad šis pradinis ir 
dalinai netikėtas kontaktas tarp 
Lietuvos ir Australijos filosofų vys
tysis ir toliau. Lietuvos filosofų tarpe, 
ypač pas jaunuosius doktorantus, 
netrūksta gyvo susidomėjimo anglo
saksuose įsišaknijusiai pažinimo teo
rijai ir gamtamokslio bei socialinei 
filosofijai. Tolimesni apsilankymai 
būtų naudingi. 0 čionykščiai filosofai 
- australai ir lietuviai - savo darbus 
nagrinėtų Vilniaus universiteto semi
naruose.

Nuotraukos dėžinėje stovi New
castle universitete ilgus metus fi
losofiją dėstęs ir dabar Sydnėjuje 
gyvenąs prof. Vytautas Doniela, pas 
kurį Stasys buvo kurį laiką apsistojęs.

V.D.
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prisilaikoma. Prisimenu, vieną kartą 
per neapsižiūrėjimą angliškoji laik
raščio dalis nebuvo atspausdinta ir aš 
tuoj gavau raštą su perspėjimu.

MUSU PASTOGES UŽUOMAZGA

1947 m. pabaigoje iš Vokietijos 
Australijon atvyko pirmasis DP imi
grantą transportas. Jų tarpe buvo 437 
lietuviai, kurie laikinai buvo apgy
vendinti Bonegillos stovykloje Vikto
rijoje.

Tuo metu aš buvau Australijos 
Lietuvių Draugijos pirmininku ir iš 
Imigracijos departamento gavau spe
cialų leidimą aplankyti savo tau
tiečius. Man juos lankant teko iš 
daugelio išgirsti pageidavimą lietu
viško laikraščio. Prisimenu žurnalistą 
p. Mockūną, kuris rašė iš Bonegillos 
sakydamas: "Kaip galima greičiau 
pradėkime leisti laikraštį". Panašiai 
rašė ir kiti, bet, kaip tyčia, tuo metu 
nei vienas žurnalistas ar panašių 
gabumų, plunksną valdantis žmogus 
nebuvo paskiriamas darbams į Sydney. 
Ir aš sau vienas galvojau: "Kaip man 
pradėti leisti laikraštį? Nėra redak
toriaus! Nėra prityrusių žmonių! 
Nėra pinigų!"

1948 m. pradžioje nutariau pradėti 
žygius gauti laikraščiui leisti leidimą. 
Kreipiausi asmeniškai j vieną iš 
aukštesnių Imigracijos departamento 
valdininkų, kuris patarė paduoti 
prašymą, davė nurodymų ir patarimų 
ir užtikrino, kad leidimą gausiu.

Kiek vėliau buvau du kartus 
pakviestas į Commonwealth Security 
.Valdininkai peržvelgė mane nuo 
galvos iki kojų, šiek tiek apklausinė ję 
jie patys man pabrėžė, kad aš jau 20 
metų gyvenu Australijoj, paste
bėdami, kad jie neranda priežasčių 
leidimo man neduoti, kartu nuro
dydami, kad nevaryčiau propagandos 
prieš imigracinius potvarkius ir, kad 
ketvirtis laikraščio turi būti spaus
dinama anglų kalba. Šito paskutinio 
potvarkio anais laikais buvo griežtai

sutinka tai atlikti veltui, mes galime 
jam tik pasakyti ačiū ir palinkėti 
sėkmės". Valdybos aš nekaltinau, nes 
žinojau, kad tuo metu draugijos kasoje 
buvo tik apie 30 svarų. Prisiiėmę 
atsakomybę valdybos nariai, iškilus 
reikalui, būtų turėję mokėti iš savo

Maždaug tuo pat laiku teisininkas p.k- kišenės, kaip ir aš.
J. Žukauskas buvo paskirtas į Queens
land. cukraus nendrių kirsti. Prieš 
išvažiuodamas jis užsuko pas mane. 
Besikalbėdamas jis parodė didelį 
entuziazmą lietuviškam laikraščiui. 
Aš jam papasakojau kas tuo reikalu 
jau padaryta, kas daroma ir ką ateity 
manau daryti. Jis viskam pritarė, davė 
kai kurių patarimų ir, man kviečiant, 
sutiko būti laikraščio redaktorium.

Jam išvykus įvyko A.L.D. posėdis, 
kuriame dalyvavo valdybos pareigūnai 
p.p. W.Marcinkevičius, D. Kuodis ir aš. 
Narys p.J. Motiejūnas buvo iškeltas į 
Tasmaniją darbams. Valdyba buvo ko
optavusi du patarėjus: p. M. Bogušą ir 
p. Guobienę. Aš pranešiau koks didelis 
žmonių skaičius pageidauja laikraš
čio, nors apie tai ir ankščiau jau buvo 
kalbėta. Priminiau, kad valdžios 
leidimas man jau pažadėtas ir, kad p. 
J. Žukauskas, man kviečiant, sutiko 
laikraštį redaguoti. Maždaug nuro
džiau formatą. "Laikraštis", sakiau, 
"gali priklausyti Australijos lietuvių 
draugijai, išrenkant patikėtinį - 
juridinį asmenį. O už visą kitą, kaip 
pav. finansinę ir ūkinę dalį, atsako 
ALD valdyba".

Po ilgų kalbų ir truputį ginčų 
valdybos nariai nesutiko laikraščio 
leisti dėl to, kad nenorėjo prisiimti 
atsakomybės. Man tada nieko kito 
neliko kaip pasakyti: "Lietuvišką 
laikraštį leisiu aš pats ir jis bus mano 
nuosavybė; visus ALD skelbimus, 
straipsnius ir kt. skelbsiu veltui". P. M. 
Bogušas tada pareiškė: "Jeigu už 
skelbimus ir kitus patarnavimus drau
gijai reiktų mokėti, tai kamuotų 
pinigo, dėl to dabar, kai p. Baužė

1948 m. birželio mėnesį iš Can- 
berros gavau pranešimą, kad laikraš
čio leidimas jau duotas. Departa
mentas reikalavo prisiųsti jiems 
laikraščio pavadinimą. Tuo reikalu 
tučtuojau parašiau p. J. Žukauskui į 
Queenslandą. Jis man prisiuntė sąrašą 
pavadinimų, jų tarpe ir "Mūsų 
Pastogę" - Our Haven.

Tenka išgirsti, kad kai kas nori 
savintis, jog, būk jie išrinkę laikraščiui 
vardą. Bet tai neatitinka tikrovei; 
jokiais kitais pasiūlytais pavadinimais 
aš nesu pasinaudojęs.

1948 m. šv. Kalėdų metu pavyko 
Ištraukti P. J. Žukauską iš cukraus 
nendrių. Jis tuoj grįžo į Sydney, 
laikinai apsigyveno mano namuose ir 
ėmė ruoštis leisti "Mūsų Pastogę". 
1949 m. sausio mėnesio pradžioje 
mano žmona, p. J. Žukauskas ir aš 
apžiūrėjome keletą spaustuvinių ma
šinų. Neatradome kas būtų mums prie 
širdies, bet, kita vertus, norėjome 
kaip galima greičiau išleisti laikraštį. 
Pagaliau susitarėmė su "Publicity 
Press” spaustuve. Mokėjome 30 svarų 
už 1000 iki 1200 egzempliorių.

POLĖKIAI I
AvexfeZna mZe&ts 6k.aLtytoju/> 
4u 5v. Kalėdom Vi N. MeZaZė

Sausio men. 1949

Hurlstone Park, Sydney^
A, 0, Baužų namų kieme 
"Mūsų Pastogės" darbuotojai 
per pertrauką.

J3 kairės:

Leidėjas: Antanas BauSė 
Redaktorius; Juozas Žukauskas 
Administratorė: Ona Bauiienė 
"M,P," antgalvės 
gamintojas: Jonas Bastys

ANKSTYVŲJŲ 
METŲ

ALBUMAS

Spaustuvininkui spausdinti svetima 
kalba buvo labai sunku, o redaktoriui 
dar sunkiau - reikėjo net po keletą 
kartų skaityti korektūras.

1949 m. sausio mėnesio 14 d. Petty 
Sessions teisėjas patvirtino "Mūsų 
Pastogės" leidimą. Savininkas ir 
leidėjas buvo Mr.Anthony Bauze, 
liudininkais Mr. H. Pattison , Mr. M. 
Bogušas ir advokatas. Sausio 28 d. 
išėjo "Mūsų Pastogės" pirmas nume
ris. Antgalvę nupiešė p. J. Bastys, 
administratorium buvo mano žmona, 
laikraščio būstinė mano namuose. 
Ekspediciją tvarkė visa mūsų šeima. 
Kai kada susirinkdavo nemažai talki
ninkų. 100 egzempliorių siuntėme į 
Bonegillą, 50 į Gretą, 50 į Cowrą, 
mažesnius skaičius kitur. Admi
nistracijai pirmieji metai būvi labai 
sunkūs, nes apie 20 ar 30 prenu
meratorių beveik kas savaitę keitė 
adresą.

Laikraštį pradėjau leisti ne pasi- 
pelnijimo tikslu, bet tautiniais, pa
triotiniais sumetimais. Žinojau, kad 
lietuviams jis buvo labai reikalingas, 
ypač tuo laiku. ALD valdyba vėliau 
suprato reikalą ir laikraštį truputį 
parėmė. Kad supažindinusvisuomenę 
su "MJ*." finansine padėtim kas 
mėnesį kviesdavau ALD centro val
dybos iždininką subalansuoti kasos 
knygą; revizijos komisijai pirmuosius 
du metus leidau knygas tikrinti, kad 
per metinį atstovų suvažiavimą ga
lėtų duoti pranešimą.

"Mūsų Pastogę" leidau tris ir pusę 
metų. Sąlygos buvo sunkios ...
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