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PAREIŠKIMAS

1975 rugpiūčio 5 apie 15 vai. 30 
min. mano namuose buvau KGB 
darbuotojo Aleinikovo suimtas ir su 
apsauga nuvežtas į Kauno Lenino 
rajono Vidaus reikalų skyrių (VRS). 
Ten Aleinikovas pareiškė, kad aš 
nedirbąs, todėl parašiau paaiškini
mą, nurodydamas, kur ir ką dirbu. 
Po to Aleinikovas liepė man palauk
ti, nes su manimi norįs pasikalbėti 
VRS viršininkas. Kadangi oficialiai 
nebuvo paskelbta apie mano suėmi
mą, man pareiškus norą gauti pa
aiškinimą , buvau įmestas į kamerą 
kartu su sulaikytais kriminalistais. 
Po kokių dviejų valandų buvau nu
vestas į kabinetą, kuriame sėdėjo 
Aleinikovas ir dar kažkoks milicijos 
majoras, užsipuolęs mane vietoj pa
sisveikinimo klausimu: ’’Kodėl juo
kiesi?”, nors tuo metu mano veidas 
buvo visai rimtas, Išrėkęs dar ko
kius tris kartus šį liausimą, jis pra
dėjo klausinėti apie tai, ką jau buvau 
surašęs prieš tris valandas Aleini- 
kovui. Iš jo klausimų matėsi, kad jis 
visai nesiorientuoja, apie ką kalba
ma, nors supratau, kad jis yra tie
sioginiai atsakingas už mano suėmi
mą. Tuo tarpu Aleinikovas vaidino 
pašalinio stebėtojo vaidmenį.

Į mano klausimą, kodėl aš nebu
vau iškviestas į VRS, o atvesdintas 
jėga, man buvo pareikšta, kad man 
jau daug kartų siųsti iškvietimai, 
bet manęs nebuvę namie.

Mano tėvas, pastoviai gyvenantis 
tuo pačiu adresu kaip ir aš, teigia, 
kad jokio iškvietimo ar pranešimo 
nėra buvę. Po šio pokalbio buvo pa
reikšta, kad esu laisvas. Toks be 
priežasties sulaikymas yra nusikal
timas teisingumui.

Grįžęs į namus, radau atrakintą 
verandos durų užraktą, o kambario 
durų užraktas buvo sugadintas, - 
matėsi kirtimo, šaltkalvių įrankiais 
žymės. Paradinių durų du užraktai 
taip pat buvo atrakinti ir sugadinti. 
Iškviesti milicijos darbuotojai, iš 
kurių - vienas jaun. leitenantas, da
lyvavęs anksčiau mane suimant, el
gėsi visai nesuprantamai. Neapžiū
rėję nusikaltimo pėdsakų, nepatik
rinę pirštų atspaudų ir t.t., tuojau 
liepė laužti duris (atrakinti buvo ne
įmanoma), o patys išėję į kiemą rū
kė. Įėjus į kambarį, paklausė, ar 
nieko nepavogė. Atsakius, kad ne
pavogė, padiktavo pareiškimą, ku
riame sakoma, kad jokių pretenzijų 
milicijai neturime. Į klausimą, ar 
nusikaltėliai bus ieškomi, jie atsakė, 
kad, gal būt, ieškos. Toks savo pa
reigų atlikimas nedaro garbės mili
cijos darbuotojams ir rodo jų visišką 
profesionalinį nekompetetingumą.

Stebina ir tas faktas, kad dėl mi
nėtos įstaigos ir dar kai kurių kitų 
įstaigų darbuotojų biurokratiškumo 
gangsteriai turi pakankamai laiko 
veikti. 1975 kovo 20 mano tėvas Jo
nas Povilionis, Kazio s., buvo iš
kviestas į Kauno Socialinio aprūpi-

nimo skyrių ir be jokios priežasties 
išlaikytas 4 vai., o grįžęs rado sulau
žytus užraktus. Milicija kaltininkų 
taip pat iki šiol nesurado.

Nors mane suėmus, du KGB dar
buotojai, pasikalbėję su Aleinikovu, 
įėjo į mano kiemą, bet, vis dėl to, 
gangsteriai sugebėjo per 3 vai. at
rakinti ir sulaužyti 4 užraktus. Aš 
neteigiu, kad vagys sugeba gauti in
formaciją apie KGB ir VRS planuo
jamas operacijas, bet šitie sutapimai 
ir vagių operatyvumas yra tiesiog 
stebinantys.

Prašome imtis priemonių, kad šie 
tarpusavyje susiję įvykiai būtų iš
aiškinti.

V. Pavilionis 
Kaunas, 1975.VIII.21

”LKB Kronika” žino daug atvejų, 
kai KGB darbuotojai, prisidengę 
vagimis, įsilaužia į įtartinų asmenų 
butus ir juos patikrina...

(ELTA)

Vasario 14 d. mirė Lietuvoje dail. 
V. Palaima, sulaukęs 65 metų. Daili
ninkas daugiausia pasidarbavo kaip 
teatro dekoratorius, sukūręs nuo 
1931 m. dekoracijas devyniasdešim
čiai spektaklių.

♦**
Iš Polocko atvesta 450 km ilgio 

vamzdžių linija iki Mažeikių, Žemai
tijoje. Tais vamzdžiais tekės alyva. 
Mažeikiuose baigiama įrengti alyvos 
perdirbimo įmonės (rafinerijos). Ši
tą didelį darbą atliko lenkų firma 
Energopol.

***
— JAV prezidentas Fordas pasižadėjo 

būti garbės globėju estų festivalio, kuris 
įvyks liepos 5 d. Baltimorėje.

Balandžio 12 d. laidoje Sydney 
Morning Herald paskelbė informa
cijų apie plataus masto išeikvojimus 
Sovietų Sąjungoje. Ten minima, kad 
sovietinėje Azerbeidžiano respubli
koje (Kaukaze) konservuoto maisto 
įmonėje nusukta ar pavogta gėrybių 
už 9 milijonus rublių. Taip pat kal
bama, kad ir Lietuvoje viename 
tekstilės fabrike padaryta išeikvoji
mų už milijoną rublių.

Nors Sov. Sąjungoje šitokie išeik
vojimai, kaip ir visi kriminaliniai 
nusikaltimai viešumon nekeliami, 
bet atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas 
įvairių išeikvojimų bei vagysčių pa
daroma kasmet už milijardus rublių. 
Kovai su panašiais nusikaltimais 
Sovietų Sąjungoje net įvesta mirties 
bausmė, vienintelis kraštas pasau
lyje, kur už vagystes baudžiama 
mirtimi.

Viešai tokie nusikaltimai nekelia
mi, nes pagal sovietinę pažiūrą, bet 
kokie kriminaliniai nusikaltimai esą 
tik kapitalizmą produktas, kurie ne
turi jokio pagrindo socialistiniame 
krašte.

Mūsų supratimu, socialistiniame 
krašte jokios vagystės bei išeikvoji

Albertas Veščiūnas Figūra (Aliejus, 1958)
Kovo 15 d. Amerikoje staiga mirė dailininkas Albertas Veščiūnas, su

laukęs vos 51 metų amžiaus. Savo technika ir tematika jis buvo labai sa
vitas, patraukęs mano žinovų dėmesį tiek Europoje (Vokietijoje), tiek ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. A. Veščiūno pagrindas ir stiprybė yra 
piešiny, kuriame jis atsisklaidė kaip tikras virtuuozas. Vėliau parėjęs į 
tapybą jis piešinio technikos ne tik neprarado, bet gal dar labiau jį užak
centavo.

Australijoje paliko liūdesy savo seserį poetę Aldoną Veščiūnaitę.

ž a a © §
mai nelaikytini nusikaltimu, nes to
kiame krašte, kaip Sovietų Sąjunga, 
viskas priklauso valstybei įskaitant 
ir žmones, tokiu būdu valstybė vis 
tiek nieko nepraranda. Atrodo, so
vietiniai piliečiai šitą teisybę gerai 
žino ir ją praktikuoja.
SKATINA GARSIAU

PROTESTUOTI

Neseniai Australijoje lankėsi bri
tų mokslininkas prof. Peter Redde- 
way, dėstąs Londone politinius 
mokslus, pats studijavęs Harward ir 
Maskvos universitetuose, ypatingai 
domisi Sovietų Sąjungoje vykstan
čia kova už žmogaus tautines ir reli
gines teises. Jis kalbėjo australų vi
suomenei National Civic Council pa
rengime Melbourne, kur dalyvavo ir 
lietuvių atstovai. Savo kalboje jis 
pareiškė, kad prieš komunistinę 
priespaudą visų kiečiausiai ir vie
ningiausiai priešinasi lietuvių tauta, 
ypač lietuviai katalikai per savo 
slaptą Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką. Jis tvirtina, kad Lietuvos 
katalikai visai nusivylę Vatikanu, 
tarsi Vatikanas būtų Lietuvos kata

likus išpardavęs.
Kalbėtojas pabrėžė, kad jeigu no

rime palengvinti priespaudoje gy
venančių padėtį, turime kuo garsiau 
protestuoti, jokiu būdu nenuleisti 
rankų. Jo įsitikinimu, sovietai šiuo 
metu visų labiausiai bijo antisovie- 
tinės propagandos ir net nusileidžia, 
jeigu iš Vakarų susilaukia stiprios 
kritikos.

♦♦♦
Pirėnų kalnuose, Ispanijoje gyve

nanti tautelė baskai bruzda reika
laudami autonomijos. Protesto de
monstracijose prieš Ispanijos val
džią įvyksta nuolatiniai konfliktai su 
policija.

Netolimoje ateity Australijoje 
pramatoma dar didesnių ekonomi
nių sunkumų, taip pat gali pakilti ir 
bedarbių skaičius, kurių dabar yra 
apie 300.000. Tai buvusios darbiečių 
vyriausybės palikimas.

♦**
Nors sovietų pastatyta ir eilės 

kraštų pripažinta Angolos vyriau
sybė, tačiau civilinis karas Angoloje 
nėra baigtas. Angolos dešinieji visai 
nežada pasiduoti ir pasirengę ilgam 
partizaniniam karui. Jie įsitvirtinę 
kalnuose ir miškuose.

1



Statutai ir 
gyvenimas

Šioje skiltelėje užvedėm kalbą 
bendru'omeniniais reikalais, tęskime 
ir toliau. Mūsų interesas išlaikyti 
veiklią, organišką ir veržlią bend
ruomenę, todėl ir rūpesčių jos rei
kalais niekad nebus perdaug.

Artėja ALB Krašto Tarybos su
važiavimas, o drauge ir formalūs or
ganizaciniai rūpesčiai, jų tarpe ir 
bendruomenės statutas, apie kurį 
užsimena ir K. Upiškis (žiūr. M.P. 
Nr. 15).

Atrodo, kad ALB Statutas mūsų 
gyvenime ir veikloje yra lyg koks 
užkeikimas. Gal nebuvo nė vieno 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimo, 
kur statuto reikalams nebūtų pa
švęsta mažiausia trečdalis laiko. 
Įvedamas koks nors organizacinis 
formalus pakeitimas ar naujumas, 
tuoj būtinai persvarstyti ir keisti 
statutą. Praėjus metams, kitiems 
kai kam atrodo, kad toks ir toks pa
ragrafas statute nereikalingas, tada 
ir vėl statuto svarstymas ir iš naujo 
keitimas... žodžiu, statutas mūsų 
veikloje pasidarė nesibaigiantis žai
dimas, pasidaręs mūsų darbų ir už
simojimų norma. Betgi pagalvoki
me, argi jis mums taip mirtinai rei
kalingas, kad be jo negalime nė 
žingsnio žengti? Ar įmanoma suves
ti patį gyvenimą į statutinius parag
rafus taip kad ko nėra statute, to 
negali būti ir gyvenime?

Suprantama, organizacijai, kokia 
ji bebūtų, reikalingi tam tikri rėmai, 
nusaką jos pobūdį, kryptį ir organi
zacinę struktūrą, tačiau nebūtina jos 
statute siirasyti ir pargrafais su
skirstyti kiekvieną pajudėjimą ar 
užsimojimą. Kad mūsų statute ne
būtina viskas surašyti, praktika liu
dija, kad mes daug ką darome, ko 
nėra statute, arba nevykdome, kas 
statute įtraukta. Sakysim, toks 
bendruomenei svarbus dalykas kaip 
bendruomenės laikraštis Mūsų 
Pastogė, o jis niekur statute nepa
žymėtas. Arba buvo sudarytos ir 
veikė netgi gana reikšmingai Kul
tūros Tarybos, nors statute jų ne
buvo. Dabar gi statute įrašyta Kul

Liberal

The Labor way 
will not succeed

Mūsų Pastogė Nr- 16,1976.4.26, psb.2

tūros Taryba, tačiau šiandie jų ne
turime. Kas antri metai bendruo
menė organizuoja Australijos Lie
tuvių Dienas, kas sudaro praktiškai 
visą mūsų veiklos branduolį, o jų 
statute nėra. Tai mūsų darbo sritis. 
Imkime formalinę pusę. Štai pagal 
1972 m. laidos statutą kalbant apie 
apylinkės susirinkimus 20 paragrafe 
sakoma, kad susirinkimas įvyksta 
dalyvaujant pusei plius vienam tu
rinčių teisę balsuoti tos apylinkės 
narių. Tačiau šito paragrafo mes 
niekad nesilaikėm ir negalėjom lai
kytis, nes niekada nežinojome ir net 
ir dabar nežinome, kiek kuri apylin
kė turi narių. Tame pačiame parag
rafe toliau sakoma: ’’Kviečiamu lai
ku reikalaujamam skaičiui nesusi
rinkus po pusvalandžio susirinkimas 
įvyksta nežiūrint dalyvių skaičiaus”. 
Kai bendruomenė, šiuo atveju apy
linkė, neturi konkretaus savo narių 
skaičiaus, tai kaip galima nustatyti 
reikalaujamą skaičių? Gaunasi kaž
kas nepateisinamai, fiktyvaus. Saky
site, bendruomenė yra kitokio cha
rakterio organizacija, negu visos ki
tos. Jei taip, tai ir statutas turi ati
tikti jos charakterį.

Taigi, mes metai iš metų be palio
vos vargstame su savo statutu, ku
ris deja, mūsų lietuviškame gyveni
me kokios reikšmingos rolės nevai
dina: statutas sau, o gyvenimas ir 
veikla vėl sau.

Tad jeigu jau yra kalba apie sta
tutą ir jo išleidimą, tai ar nebūtų 
praktiškiausia iš pagrindų peržiūrė
ti turimą statutą ir jį perdirbti taip, 
kad jis būtų tik tarsi gairės organi
zacinei struktūrai ir bendruomeni
nei veiklai, kas sudarytų plačiausia 
prasme organizacinius rėmus. O to
kie dalykai, kaip statute nurodymas, 
iš kiek narių susidedanti bendruo
menės padalinio valdyba, išskai
čiuoti, kąš ji turinti veikti ir pan., 
yra antraeiliai dalykai, kuriuos ap
sprendžia ne statutas, bet pats gy
venimas. Tam yra bendruomenės 
susirinkimai, suvažiavimai, turį 
aukščiausią galią, ir nusprendžia, 
kaip vietoje tvarkytis ir kokiu būdu 
vystyti veiklą. Toks reformuotas 
statutas turėtų būti -daugiau kaip 
kelrodis, o ne kaip lietuviško gyve
nimo ir veiklos norma.

(v.k.)

BUDĖK, KOVOK, PASIAUKOK!
(Tfdnyi » pr. M. P. Nr.)

Praeitais metais man teko pasi
kalbėti su Anglų Parliamento nariu, 
klausdamas kodėl mus Anglija išda
vė? Duodamas labai vengiamą atsa
kymą, aiškiai nesuprasdamas rytų 
europiečių padėties, jis manęs pa
klausė, ar aš čia nepatenkintas va
karuose? Atsakiau, kad tai visai nė
ra svarbu, tik svarbu matyti laisvus 
mano tautiečius. Jeigu tai yra vie
nas vakarų diplomatijos pavyzdys, 
kiek kitų tokių yra?

Antras principas: Garantavimas 
tautų laisvės ir sienų neliečiamybė. 
Jeigu jau taip yra, tai kodėl pasi
lieka pavergtos Lietuva, Latvija, 
Estija, Ukraina, Moldavija, Karelija 
ir Kaukazinės valstybės? Kodėl pri
versta socialistinė sistema Lenkijai, 
Vengrijai, Čekoslovakijai, 
Rumunijai ir Bulgarijai? Kodėl pasi
lieka padalinta Vokietija? Ir 35 val
stybės pasirašė Apsaugos ir Bend
radarbiavimo dokumentą! Tai 
Sovietų imperializmo pripažinimas.

Aišku, kad Sovietų Sąjunga nori, 
kad Vakarai pripažintų Baltijos kra
štus kaip vakarinę dalį Sovietijos, 
nes tie kraštai iš tikrųjų yra Vaka
rai. Ką matėme mes Leningrade ir 
Maskvoj? Ir ką Rygoj ir Vilniuj? 
Nenoriu lyginti, bet yra reikalinga. 
Skirtumas tarp juodo ir balto, net 
pačioj socialistinėj tvarkoj! Maskvoj 
ir Leningrade, masės žmonių, sim
boliškai tamsiai apsirengusių, 
plaukia į priešingas kryptis, nekal
bėdami, ieškodami ko nors pirkti, 
stumdosi, keikiasi, labai nemalonūs 
ir nemandagūs žmonės. Žinoma, 
tarp šitų cinikų yra daug išimčių.

Tokią elgseną galima suprasti: jie 
yra daug išgyvenę, jie yra išlikėliai 
tos žiaurios Stalino opresijos - ir iki 
šios dienos stumdosi, alkūniuoja, ir 
po darbo laukia ilgose eilėse, kad 
galėtų parnešti šeimai kaulelį mėsos 
arba duonos gabaliuką. Viena mote
ris man pasakojo, kad sužinojus vie
noj krautuvėj esą varškės, laukė ei
lėje dvi valandas ir negavo - jau 
buvo išparduota. Rygoj ir Vilniuje 
vaizdai kitokie: nesimato tokių 
tamsių plaukiančių masių - žmonės 
turi spalvos - nešioja madingus dra

MIRUSIEJI
A.A. L. VALČIUKAS

Vyresnioji karta pernešusivisus į- 
sikūrimo vargus, nors ir blėstančia, 
bet dar gyva viltimi atsigulti amži
najam poilsiui savoje žemėje, staiga 
mirties paliesta iškeliauja 
amžinybėn. Skaudu, kai asimiliacija 
retina mūsų eiles, bet dar 
skaudžiau, kai nesugrąžinamai iške
liauja mūsų mažos Bendruomenės 
nariai į Anapus.

Kovo 28 d. Adelaidėje staiga mirė 
Liudas Valčiukas. Gimęs 1915 m. 
kovo 5 d., Kelmėje. Baigęs pieninin
kystės mokslus, svajojo apie ramų 
gyvenimą laisvoje Lietuvoje, bet 
antrasis pasaulinis karas išbloškia jį 
ir šeimą iš namų.

Ypatingai skaudžiai teko jam per
gyventi karo laikotarpį; atskirtas

NAUJI LEIDINIAI
BALTIC NEWS. HELLP (Help 

the Estonian, Latvian and Lithu
anian Peoples) Sąjungos leidinys 
Nr. 2/9/. Leidžiamas Tasmanijoje 
(P.O. Box 272, Sandy Bay, Tas.). 
Leidiny aktualūs dienos įvykiai, lie- 
čią Baltijos kraštus.

Anatolijos Kairys. TRYS KOME
DIJOS. Ku-kū, Didysis Penktadie
nis ir Rūtos ir Bijūnai. Išleido Dia
logas 1975 m., iliustravo Zita Sodei- 
kienė. 224 psl., tiražas 600 egz., kai
na $ US 5.00. 

bužius, kalba, yra linksmesni. Krau
tuvėse yra prekių, nes Baltijos 
kraštai daug prigamina, bet 
suvažiuoja rusai, išperka ir gabena 
lagaminais ir ryšuliais atgal į Rusiją. 
Reikia čia pastebėti, kad Baltijos 
kraštai turi aukščiausią per capita 
produkciją ir pragyvenimo 
standartą.

Mėgsta rusai Baltijos kraštus: 
atvažiuoja apsilankyti, pamėgsta 
mūsų Baltijos jūrą, mūsų ežerus, 
mūsų gamtą ir mūsų miestus, ir čia 
apsigyvena. Pagal Christian Scienc 
Monitor laikraščio statistiką, Talline 

rusų56%, Rygoj - 60%, Vilniuje tik
tai 43% lietuvių - kiti visi rusai, 
gudai ir lenkai. Be to, Rygoje man 
pasakojo, kad nors Ryga jau turi 
800.000 gyventojų, bet, sako, 
netikėk, per dieną dvigubai tiek su
važiuoja iš rytų. Tai kultūrinis ge
nocidas!

O kaip su mūsų sienomis? Apkar
pė mūsų istorines ir etnografines 
sienas rytuose ir pietuose ir sau 
pasilaikė šiaurinius Rytprūsius. 
Dabar patenkinti prašo, kad 35 val
stybės pripažintų šitas vienšališkai 
išbrėžtas sienas ir, kad jos pasiliktų 
“neliečiamos”! Yra dar lietuvių Bre
slau jo j, Lydoj, Ašmenoj, Gardine, 
Suvalkiuose, Seinuose ir 
Augustave, bet neleidžia jiems gauti 
lietuviškų laikraščių arba žurnalų - 
neleidžia jiems turėti savų mokyklų. 
Kultūriniai mėgina jungti Vilnių siu 
Minsku ir atskirti nuo Rygos. Nelei
do mums traukiniu važiuoti iš Rygos 
į Vilnių, nors traukiniu visur kitur 
važiavome - turėjome skristi lėktu
vu, mat, nenori, kad turėtume kon
takto su vietiniais.

Nors prezidentas Ford, prieš 
važiuojant į Helsinkį, pasisakė prieš 
pripažinimą Baltijos kraštų inkor
poravimo, nežinome iš tikrųjų kokia 
Amerikos dabartinė
pozicija.Norėdamas žinoti prieš iš
važiuojant ar aš dar lietuvis ag jau 
rusas, prašiau, kad mano 9 metų 
sūnus parašytų prezidentui laišką, 
kad paaiškintų dabartinę poziciją. 
Jis rašė:“Mano tėvelis yra

( Nukelta į 3: psl. )
 -*V ;

nuo savo šeimos, išgyveno šiurpią 
gyvenimo - mirties akyvaizdą, 
kurios nepajėgė ištrinti ramus gy
venimas Australijoje.

Labai mylėjo savo kraštą ir kiek 
jėgos leido dalyvavo lietuviškame 
gyvenime, vis dar tikėdamas pajusti 
po kojomis gimtosios žemės pulsą.

Išauginęs gražią lietuvišką šeimą, 
džiaugėsi anūkais ir stengėsi jiems 
įkvėpti savo krašto ir kalbos meilę. 
Savo krašto ilgesio kankinamas neį
augo kad ir svetingame Australijos 
kontinente.

Gražaus būrelio lietuvių palydė
tas į amžinojo poilsio vietą, paliko 
liūdesyje šeimą, gimines ir draugus.

Viešpatie, tegul jį gaubia amžinoji 
ramybė Tavo prieglobstyje!
...... ...... - - ? vb
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BUDĖK, 
KOVOK, 
PASIAUKOK!

( Atkelta iš 2 psl. )

tremtinys iš Lietuvos - tai aš esu 
pusiau lietuvis. Bet po Jūsų kelionės 
j Helsinki ir ar aš dabar jau pusiau 
rusas?“ Gavo sūnus atsakymą, kad 
palauktų, nes dabar dar neturi 
tinkamo atsakymo (Man atrodo, kad 
tiktai Dievas galėtų pakeisti žmo
gaus tautybę).

Trečias principas: Nevartojimas 
jėgų arba grąsinimų ir negelbėti 
tiems, kurie stengiasi nuversti 
dabartinę valdžią. Taip turėtų būti, 
bet, jeigu dabartinė valdžia neteisė
ta, tai kodėl tokį dokumentą pasira
šyti? Ir 35 valstybės jį pasirašė! 
Šiandien neįmanoma pradėti revo- 
lucijos šakėmis, pagaliais ir akme
nimis - automatiški ginklai tuojau 
sunaikina revolucijonierius. Taip 
atsitiko Rytų Vokietijoje, Lenkijoj, 
Vengrijoj ir vėliausiai 

Čekoslovakijoj. Lietuvoj man pasa
kojo, kad laisvės dvasia dar gyvuo
ja, nes drąsuoliai karts nuo karto 
pakelia trispalvę virš fabrikų stogų, 
dažniausiai apie Vasario 16 d. Tada 
sako, kad matytis daug milicijos 
visoj Lietuvoj.

Nepriklausomybė yra graži 
iliuzija šiandien! Bet pavirs miražu 
jeigu už ją nekovosime.

Ketvirtas principas: Respektuoti 
fundamentalines žmonių teises ir 
laisves. Stalinas vienu laiku buvo iš- 
trėmęs apie puse milijono lietuvių į 
Sibirą - daug jų nesugrįžo. Pačioj 
Rusijoj daug, daug milijonų žmonių 
buvo išžudyta ir ištremtų už tai, kad 
turėjo kelis akrus žemės (arba dėl 
išsireiškimo prieš žiaurų rėžimą). 
Net ir šiandien tokius disidentus 
uždaro į beprotnamius ...juos 
kankina...ir 35 valstybės pasirašė 
žmonių teises respektuoti 
dokumentą!

Kas dedasi Rusijoj? Lietuvoj? So
vietų Konstitucija yra gražus 
demokratinis dokumentas - leidžia 
jos respublikom atsiskirti nuo So
vietinės Tarybinės Sąjungos - jeigu 

taip respublikos valdžia nutaria. Bet 
respublikinės valdžios žmonių ir jų 
norų neatstovauja (ir tokio įvykio 
visai dar nebuvo)

Leningrade ir Maskvoj, gražiau
sios bažnyčios iš carų laikų pavers
tos "į muzėjus. Mūsų vedėjas 
Maskvoj aiškino, kad valdžia 
netrukdo tikintiesiems, ir, kad yra 
40 aktyvių bažnyčių, bet Maskva 
turi 8 milijonus gyventojų! Tikėji
mas į Dievą sako, yra pasaka. Tiktai 
reikia tikėti į Leniną, jo darbus, jo 
raštus, tikėti į žmogų, ir socializmo 
materialinius atsiekimus. Gaila, kad 
Rygoj yra toks pat bažnyčių likimas, 
kaip ir Maskvoj.

Vilniuje kitoks dalykas! Nors pa
vertimas Vilniaus Katedros į pa
veikslų galeriją simbolizuoja jų 
-mūsų tikėjimo išprievartavimą, jų 
ateizmą ir neapykantą mūsų tikėji
mui, aš Jums sakau tautiečiai, yra 
lietuviai, kurie iš visų pavergtų tau
tų stipriausiai išlaiko savo tautybę, 
nes tikėjimas juos stiprina ir duoda 
vilties. Dabar yra aktyvios Šv. Onos 
ir Povilo ir Petro bažnyčios, ir daug 
kitų. Sekmadieniais masės žmonių 
lanko bažnyčias, Aušros Vartuose 
dar matosi suklupusių ant kelių ma
sės ir girdisi jų giesmės ir maldos. 
Nelengva priešui Lietuvoj išnaikinti 
tikėjimą!

Visur pristatyta didžiausi 
apartmentų kompleksai - labai pasi
žymėjęs yra Vilniaus Lazdynų rajo
nas savo architektūra. Vilnius yra 
priaugęs net iki 430.000 gyventojų! 
Naikinami privatūs namai ir žmonės 
varomi į butus šitų milžiniškų kom
pleksų, kad valdžia geriau galėtų 
juos kontroliuoti ir indoktrinuoti. 
Neturėdami žmonės privatiškumo - 

tai jaunos šeimos pasilieka nedide
lės. Tai yra Sovietų Sąjungos 
psichologinis mūsų tautos genocidas 
(naikinimas). Ir 35 valstybės pasira
šė detentės dokumentą!.

Penktas principas: Respektuoti 
tarotautinius įstatymus ir teises. 
Kobnėra laisvės mūsų tėvynei ir kol 
naujas komunistines ugnis kuria 
Sovietai Čilėje, Portugalijoj, 
Angoloj ir kitur, nusikaltę yra 
Sovietai prieš internacionalinius 
įstatymus ir teises.

Paskutiniu laiku pavyko 
susilaukti vienbalsio JAV Atstovų 
Rūmų nutarimo, dėkui Atstovo 
McCollister pastangoms, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės laikytųsi 
tvirtai Lietuvos inkorporavimo 
nepripažinimo. Dabar yra laikas to 
paties laimėjimo siekti Amerikos 
Senate.Nebraskos Senatorius Carl 
Curtis, Senate pasiūlė tokią pat re
zoliuciją, kaip Atstovų Rūmuose. 
Senatorius John Sparkman, Senato. 
Užsienio Reikalų Komiteto 
pirmininkas, pranešė apie savo pa
lankumą šiai rezoliucijai. Dabar tik 
reikalinga siųsti laiškų ir telegramų 
šitos rezoliucijos priėmimo pagrei
tinimui, (t.y. Sen. Curtis rez.319)

Išsitrauk, Eetuvi, tuos 35 durklus 
iš tavo nugaros. Gydyk savo žaizdas 
paimdamas plunksną į ranką, rašyk 
laiškus, siųsk telegramas preziden
tui, senatoriams, laikraščiams, žur
nalams. Nelengva tau suprasti de
tentės galvoseną, kada draugai ir 
priešai tave išduoda, vieni žinodami, 
kiti nežinodami ką daro. Sukilk! 
Duok Washingtonui ir pasauliui 
žinoti, kad kenčia tavo broliai ir se
serys pavergtoj Lietuvoj. ŠAUK, 
kaip kadaise tas geležinis vilkas, kad 
atsiskambėtų Time ir Newsweek ir 
kitų žurnalų edit oriniuose- pusla
piuose. , PASIAUKOK! Ne tavo 
gyvynės prašau, tiktai kelias minu
tes tavo laiko ir piniginės aukos 
Lietuvių Bendruomenei Lietuvos 
išlaisvinimo reikalų išlaidoms 
padengti! Už tave ir už mane Romas 
Kalanta/kaip kadaise Kristus ant 
Kryžiaus, padėjo savo jauną gyvybę 
ant tėvynės altoriaus. Rašyk, mels
kis, BUDĖK!
(Dėl -suprantamų priežasčių auto
riaus pavardės neskelbiame. Red.)

JAUNIMAS IR LIETUVA
Prof. Leonardas Dambriūnas, vienas iš žymiųjų lietuvių kalbininkų už 

Lietuvos ribų, giliai susirūpinęs lietuviškosios išeivijos ateitimi, paskelbė 
savo pažiūrius apie lankymąsi okupuotoje Lietuvoje išeivijos lietuvių 
jaunimo “Akiračių“ šių metų vasario numery. Jo pasisakymą čia ištisai 
skelbiame. Red.

1. KAS BUS UŽ 25 METŲ?
Rašydami išeivijos ar Lietuvos 

ateities klausimu, mes paprastai 
vengiame žvilgsnio j tolimesnę atei
tį, pvz. kas bus už šimto metų. Tenki- 
namės dabartimi ar artimiausia atei
timi. Bet sena lotynų patarlė sako: 
ką darai, daryk protingai ir atsižvelk 
j pabaigą. Mes Čia galėtume sakyti 
— žiūrėk į tolimesnę ateitį. Ir jeigu 
mums atrodytų nerealu kalbėti apie 
tai, kas bus išeivijoj už 100 metų, tai 
vis dėlto būtų ne pro šalį pasvarstyti 
ar paplanuoti ateitį, kokios norėtu
me, sakysim, už 25 metų, t.y. jubilie
jiniais 2000 metais.

Tada išeivijos visuomeninia
me gyvenime vyraus toji karta, kuri 
gimė iš dalies pokario stovyklose Vo
kietijoj arba jau dabartinėse įsikūri
mo vietose, Tie, kurie iš Lietuvos ka
ro metu pasitraukė, būdami vyresni 
gimnazistai ar jauni studentai, tie jau 
bus seneliai pensininkai. O tie, kurie 
iš Lietuvos išvyko baigę ten mokslus 
(25 - 35 metų ir vyresni), tie dutūks
tantaisiais metais bus jau išemigra
vę ne į Floridą, o į paskutinę ir pasto
viausią gyvenvietę — į dausas.

LITHUANIAN NATIONAL ANTHEM
Words and Music by Vincas Kudirka

ORIGINAL WORDS

Lietuva, TSvynS mūsų 
Tu didvyrių žemė, 
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei!

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina 
Ir šviesa ir tiesa* ' * -'/■ .j *’*’.. 
Mūs žingsnius telydi!

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

Kyla tad klausimas, kokia bus 
išeivija už 25 metų. Mes vyresnieji 
norėtume, kad ji būtų bent tokia, 
kaip dabar, bent neblogesnė, t.y. 
su tuo pačiu tautiniu sąmoningumu, 
su tais pačiais siekimais, su tom pa
čiom kultūrinėm, visuomeninėm 
bei politinėm aspiracijom. Bet ar 
tai įmanoma? Kalbant labai apiben
drintai, galima būtų atsakyti: ir taip, 
ir ne. Tai priklausys didžia dalimi 
nuo mūsų pastangų ir mūsų sugebė
jimo pasirinkti tinkamiausią kelią į 
tą ateitį. Jeigu mes tiek tesugebėsi
me, kiek sugebėjo senoji išeivija, ku
rios iš 300,000 čia gimusių liko tik ke
li tūkstančiai tokio kaip vyčiai sąmo
ningumo, tai iš naujos išeivijos liktų 
tik keli nuošimčiai, sąmoningų lietu
vių. Bet kadangi naujosios išeivijos 
daugumą sudarė šviesuomenė, tai 
ir jaunų kartų lietuvišką sąmoningu
mą išlaikyti yra žymiai lengviau. Ta
čiau ir dabar aišku, kad ir nauja išeivi
ja visų savo vaikų sąmoningais lietu
viais neišlaikys. Dalis jau dabar tirps
ta ir toliau tirps emigrantų lydymo 
katile. Tad jeigu norime, kad tokių 
sulydytų ateityje turėtume kuo ma

ENGLISH TRANSLATION

Lithuania, land of heroes
Thou beloved fatherland
From the glorious deeds of ages 
Shall thy sons take heart.

Let thy children, day by day, 
Stride upon the virtuous way 
Let them labour for thy glory 
And the good of man.

May the sun of Lithuania
Clear the darkness of the night, 
And may light and may truth 
Guide our steps aright.

May the love of Lithuania 
Flame forever in our hearts 
In the name of Lithuania 
Let unity reign.

žiausia, o sąmoningų čia gimusių 
lietuvių k to daugiausia, tai šį reika
lą turime laikyti didžiausio svarbu
mo reikalu. Todėl jaunimo lietuviš
ko sąmoningumo ugdymas turėtų 
būti laikomas svarbiausiu reikalu, 
svarbesniu negu pvz. jo įtraukimas 
į kokią visuomeninę veiklą, į kokios 
organizacijos (ne jaunimo) valdy
bą ir pan. Kai jaunimas bus sąmonin
gas, jis pats susiras savo veiklos sritį.

2. TAUTINIO SĄMONINGU
MO PAGRINDAS

Lieka svarbus klausimas, kuo 
remiasi tautinio sąmoningumo ug
dymas, kas sudaro jo tvirčiausią at
ramą? Ir be ilgesnių įrodinėjimų tu
rėtų būti aišku, kad kiekvienas ugdy
mas remiasi supažindinimu su ver
tybėm ir įtaigojimu tas vertybes įsi
savinti. Kitaip sakant, norint išug
dyti sąmoningą lietuvį, reikia jau
nuoliui padėti tą lietuvybę pažinti 
ir sudaryti sąlygas ją pamilti. Vadi
nas, turime du pagrindinius ugdy
mo veiksnius — intelektualinį - pro
tinį ir moralinį - jausminį. Ir abu jie . 
vienodai svarbūs. Be pažinimo nė
ra meilės, o be meilės pažintas daly
kas neįsisavinamas. Todėl išeivijo
je ir stengiamasi kiek galint geriau 
supažindinti jaunimą su lietuvių 
kultūra, Lietuvos istorija ir bent iš . 
knygų su pačia Lietuva, o supažin
dinant stengiamasi įtaigoti, kad jau-

■ (tęsinys 4 - me psl.)

Mūsų Pastogė Nr. 16, 1976.4.26, psl. 3

"?■ ■■■■'’• * ' ■*

3



Petras PETRUTIS - MARGUČIO 
radijo vedėjas-

■ AISTRINGA LIETUVIŠKOJO ŽO
DŽIO LIEPSNELĖ

Pavasaris. Sekmadienio rytas. 
Kyla saulutė, kopinėdama tarp 
Čikagos debesų, protarpiais šildy
dama nugarą. Pūsteli vėjas, taršo 
skroblų ir mažesnių brolių klevų 
pumpuruotas galvas, primindamas, 
jog dar taip neseniai juos apklojęs 
balta sniego drobule. Tarp lapuočių 
patogiai įsitaisę snūduriuoja medi
niai ir mūro vienaaukščiai, Priešais 
vieną pasilenkusi žilagalvė 
kapstinėja kietą, nuo įžiemio dar 
neatsipeikėjusią žemę. Kažkur už- 
namėj sukiauksi šuo, gi savo ruožtu 
narsiai atsakinėja žvirbliai čirškalai.

Keli žingsniai ir didgatvis. Triuk-

Alio! Alio!

’Telkiu
šmingai praūžia automobilis (Did
miestis negerbia ankstyvo šventa
dienio ramumos). Tai Marquette 
gatvė, perpus skelianti to paties 
vardo lietuviškąją Čikagą. Toli deši
nėj baltuoja lietuvių ištekliais pas
tatyta Marijos gimnazija ir audito
rija. Priešais - stulpelis su kuklia iš
kaba “Lithuanian Plaza“. Kairėj 
kampinis pastatas užskleistais 
langais su užrašu “MARGUTIS“.

Praversi duris, bematant dings 
aplinkos idilė, atsidursi aistringos 
veiklos pasauly. Prie senovinio 
ąžuolinio stalo susikaupęs rašomąja 
mašinėle tarškina Petras Petrutis, 
šiuolaikinis Margučio vedėjas. Prieš 
keliasdešimt metų prie to pat stalo 
darbavosi Antanas Vanagaitis, 
įsteigęs “Margutį“ 1928 m. Ant sie
nos dabar kabo jo didžiulė portre
tinė fotografija.

Prie gretimo stalo pusbalsiai 
tariasi Mindaugas Pleškys ir Emilija 
Pakštaitė. Jiedu vadovauja Margu
čio patalpose prieblobstį radusiam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Ryšių centrui. Kitur vėl telefonu 
kalba Dalia Sruogaitė-Bylaitienė. 
Jos rūpestis - suburti “Pelkių Žibu- 
rėlio“literatūrinės radijo valandėlės 
dalyvius generalinei repeticijai. 
Kambario gilumoje apskritą stalą 
apgulę jau repetuoja būsimo 
fonomontažo “kaltininkai“. Jų tarpe 
ir Petras Jurkštas, kuris drauge su 
D. Bylaitiene prieš 23 m. pradėjo 
rūpintis dailiojo žodžio, literatūros 
ir muzikos programų radijo bango
mis puoselėjimu.

KALBA AMERIKA! aga
Rašo *M.P.‘ bendradarbis ROMAS SAKALAS

Žiburėlis”
Jeigu kurį nors iš jų dabar 

atitrauktumei nuo darbo, tai pasa
kytų, jog šiandieninės darbo sąly
gos, palyginant su anksčiau, labai 
geros. Prieš aštuonerius metus P. 
Petručio iniciatyva pasistačius 
nuosavą radijo studiją, visi reikalin
gi darbo įrankiai - rekordavimo apa
ratūra, muzikos ir garso efėktų įra
šai, nuo pašalinių garsų apsisaugoti 
specialūs kambariai yra čia pat, 
lengvai pasiekiami. Seniau juk rei
kėję važinėti po Čikagą skersai ir iš
ilgai norint radijo studiją pasiekti.

Tarpdury pasirodo pats jauniau
sias “margutininkas“ septyniolik
metis Audrius Regis. Rankos pilnos

’’Pelkių Žiburėlio” darbuotojai repetuoja V. Krėvės ’’Šarūną” 1974 m. 
Iš kairės: L. Šmulkštys, J. Lintakas, H. Paškevičius, R. Karuža, D. By- 
laitienė, V. Šuipskis, A. Barauskas, A. Regis.

SPECIALIAI ‘MŪSŲ pastogei1

garsiajuosčių ir plokštelių. Tyliai 
linktelėjęs, jis per kitas duris pra
nyksta gilyn į pastatą. Jei paseksi 
įkandin, po dešine matysi duris su 
lentele “Lietuvių Fondas“. Tai dar 
viena Margutyje prisiglaudusi lie
tuviška įstaiga. Kairėje - dvigubas 
langas, per kurį matyti Margučio 
šerdis.

Tai du nedidukai akustiniai kam
bariai. Viename išdėstyti mikrofo
nai, suraizgytos vielos, įtaisyti mik
rofonų lizdai. Kampe fortepionas, 
kuriuo kadaise Vanagaitis bandyda
vo naujas melodijas. Antrasis - 
“operacinė“, kontrolės kambarys. 
Čia išsirikiavę rekordavimo apara
tai, viduryje stalas su kontrolės len
ta, jo dešinėje raudonai paženklintas

JAUNIMAS IR LIETUVA
(atkelta iš 3 čia pusi.)

nimas tas vertybes įsisavintų ir pa
miltų.

Čia ir yra problemos esmė — 
ko reikia, kad jaunas žmogus ką nors 
pamiltų? Ko reikia, kad išeivių vai
kai pamiltų lietuvybę ir Lietuvą? 
Kaip žinoma, iš pareigos ar vien iš 
pareigos ką nors mylėti neįmanoma. 
Neįkvėpsi lietuvybės ir Lietuvos 
meilės nuolatiniu kalimu: tu turi my
lėti lietuvybę ir Lietuvą, nes esi lie
tuvių vaikas. Gyvenant savoj tautoj, 
savoji' tautybė . pamilstama savime, 
natūraliu su ja suaugimu, taip kaip 
natūraliai vaikai myli savo tėvus. Iš
eivijoj tokių natūralių sąlygų vaikams 
pamilti savo tėvų tautybę nėra, nes 
čia palankesnės sąlygos gyvenamo 
krašto kultūrai pamilti. Atsverti tai 
gyvenamo krašto kultūrinei įtakai 
reikia ko nors nepaprasto, kas stip
riai užimponuotų, kas paveiktų ne 
tiek protą, kiek jausmus. Kaip žino
ma, tokios įtakos daugiausia turi tau
tinė namų dvasia, savo tautinės kul
tūros puoselėjimas už namų ribų. 
Ir bene daugiausia įtakos čia turi tau
tinis menas — daina, šokiai.

Bet šiaip ar taip, visa tai, ką išei
vijos jaunimas gauna iš tėvų, litua
nistinėse mokyklose, stovyklose bei 
organizacijose, yra labai nedidelis 
kraitis — šio to po truputį. Ir dėl to 
jo ryšis su lietuvių bendruomene nė
ra labai tvirtas, ypač kai ta bendruo
menė nėra kompaktiška, yra išsklai
dyta. Yra betgi dar viena priemonė 
mūsų jaunimo lietuvybei stiprinti, 
apie kurią nelabai norime kalbėti. 
Turiu galvoj jaunimo konkretų susi
pažinimą su Lietuva. Žinoma, ir šios 
priemonės veiksmingumas yra re- 
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liatyvus. Tai priklauso nuo lankan
čio pasiruošimo ir nuo lankymosi 
laiko bei sąlygų Lietuvoj. Nuvykus 
kelioms dienoms, nedaug tebus lai
mėta. Nauda yra proporcinga ten 
išgyventam laikui. Šiuo metu beveik 
vienintelė galimybė ilgiau išeivijos 
jaunimui (kad ir nedideliam skai
čiui) pabūti Lietuvoj yra lietuvių 
kalbos kursai Vilniaus universitete. 
Apie juos ir norime čia truputį pla
čiau pakalbėti.

3. KONKRETUS SUSIPAŽI
NIMAS SU LIETUVA

Mūsų spaudoj tas klausimas iki 
šiol mažai tebuvo svarstomas, išsky
rus pačius kursantus, kurie Akira
čiuose ir Ateityje teigiamai apie juos 
pasisakė, pripažino jų naudingumą. 
Iš nekursantų buvo bent pora nei
giamų pasisakymų. Tai anoniminis 
pasikalbėjimas su tariamu kursan
tu Darbininke ir K. Bartkaus straips
nis „Su tokiais kursais mums nepake
liui“ (Švietimo Gairės, 1975, Nr.12), 
kuris paskui buvo perspausdintas 
Dirvoje. Abu šie straipsniai buvo 
re objektyvaus svarstymo, bet iš
ankstinio nusistatymo ir daugiau 
jausmų nei proto padiktuoti. Dėl to 
manome, kad, pasisakius patiems 
kursantams, tinka pasisakyti ir kam 
nors iš vyresniųjų, pasvarstyti reika
lą atvirai, nes slėpti čia nėra ko. Aš 
pats tariuosi su reikalu daugiau su
sipažinęs, nes turiu duomenų iš tre
jų metų kursų ir mano paties vaikai, 
sūnus ir duktė, yra juos lankę. Be to, 
teko kalbėtis ir su kitais kursantais 
bei jų tėvais.

Pirmiausia pažymėtina, kad
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mūsų vadovaujančios^ Organizaci
jos ne draudžia, o skatina ryšių su 
tautiečiais Lietuvoj palaikymą. 
White Plains konferencijoj 1974 
spalio 26-27 jos pareiškė, kad išei
viams „tikslinga puoselėti ir plėsti 
ryšius su pavergtoje Lietuvoje gy
venančiais tautiečiais išeivijos tau
tiniam tapatumui su savo tauta iš
laikyti ir solidarumui su ja ugdyti“. 
Taip pat pažymėtina, kad mūsų di
džiųjų organizacijų (Ateitininkų, 
Skautų), kurioms daugiausia jauni
mo priklauso, vadovybės taip pat 
nedraudžia savo nariams lankyti Lie
tuvą ar kursus. Ir pats akademinis 
jaunimas studentų suvažiavime To
ronte dauguma balsų pasisakė už 
Lietuvos lankymo reikalingumą.

Kaip jau minėta, Lietuvos lan
kymo naudingumas yra proporcin
gas ten praleisto laiko ilgumui. To
dėl kursai, kurie trunka šešias savai
tes, yra bent šešis kartus geresnė pro
ga nei turistinės išvykos Lietuvai pa
žinti. Kadangi kursuose ne tik dėsto
mi lituanistiniai dalykai, bet ir kas 
savaitę daromos išvykos į įvairias 
Lietuvos vietas, tai per tas kelias sa
vaites galima geriau pažinti Lietu
vą, negu per visas „tėvynės pažini
mo“ pamokas lituanistinėse mokyk
lose. Kartu tai gera proga susipažin
ti su giminėm ir šiek tiek su jaunimu 
aplamai. Tuo būdu ir įvyksta tas ry
šių užmezgimas, į kurį skatina minė
tos organizacijos. Todėl tas, kas pa
sisako prieš kursus, tuo pačiu pasi
sako ir prieš tų ryšių mezgimą bei 
jų palaikymą, taigi prieš bendrą iš
eivijos nusistatymą.

Ką kursai duoda? Sunku žo
džiais išreikšti kursantų pergyveni
mus. Tegalima pasakyti, kad toks 
susitikimas su Lietuva padaro di

džiausią įspūdį ir palieka labai ma
lonų prisiminimą — tiek pats kraš
tas, tiek ir ten sutikti žmonės. Grįžę 
namo, bent kurį laiką, kursantai jau
čiasi gerokai sukrėsti. Tą poveikį 
galima palyginti nebent su tuo, ko
kį Vincui Kudirkai padarė Aušros 
pirmo numerio pamatymas ar Šatri
jos Raganai Maironio „Jaunosios 
Lietuvos“ paskaitymas. Nėra abe
jonės, kad jų lietuviškas apsispren
dimas po tokio vizito lieka sukrėstas 
iš pagrindų teigiama prasme. Dabar 
nebėra klausimo, „kodėl turiu būti 
lietuvis“? Įdomu, kad grįždami na
mo kursantai jaučia reikalą parsi
siųsdinti lietuviškų knygų, parsive
ža lietuviškų plokštelių ir parsive- 
žę jas tik ir groja. Tas susižavėjimas 
Lietuva su laiku gal kiek ir atvės, bet 
vis tiek ryšiai jau nenutruks — su gi
minėm, su draugais. Kursantai kon
krečiai pajunta, kad išeivija ir žmo
nės Lietuvoje esame viena tauta, 
kurios dalis likimo audrų išblaškyta 
po visą pasaulį.

4. KAS TURĖTŲ KURSUS 
LANKYTI?

Ar visi tą susitikimą su Lietuva 

panašiai pergyvena? Tur būt, ne. 
Mat, kursantai būna gan nevienodi. 
Vieni prieš važiuodami apie Lietu
vą šį tą žino, moka kalbėti, skaityti ir 
rašyti lietuviškai, bet pasitaiko ir to
kių, kurie beveik nieko nemoka lie
tuviškai. Šie, be abejo, ir apie pačią 
Lietuvą ne daug ką težinojo, į ją va
žiuodami. Suprantama, kad jie ne
gali pergyventi to, ką pergyvena tie, 
kurie apie Lietuvą jau daug ką žino, 
nes negalima pamilti nepažįstamo 
dalyko. Todėl nėra naudos važiuoti 
į Lietuvą per jauniems, ir ne dėl to, 
kad jiems ten būtų pavojinga kuo
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Pelkių...
mygtukas. Jį paspaudus tiesiogine 
telefono linija susijungiama su radi
jo stotimi, kuri yra toli kitoje miesto 
dalyje, ir nuo pirmadienio iki penk
tadienio imtinai prakalbama į 
Čikagą ir apylinkę: “Laba diena, 
malonus Margučio klausytojai!“ 
(Vanagaitis tai vadinęs 
“dienžodžiu“).

Šalimais kitas kambarys, 
archyvas. Čia sukaupta keli šimtai 
lietuviškų plokštelių: kai kurios ke
liasdešimt metų senumo, anksty
vesniųjų emigracijų lietuvių kūry
binis palikimas. Kitame šone išri
kiuota nemažiau garsiajuosčių. Jei 
ko prireikia, klausk Audriaus arba 
jo bendradarbio studento Vytauto 
Šumskio. Abu čia yra kelerius me
tus nežinia kiek valandų praleidę 
juosteles tikrindami, rūšiuodami, 
numeruodami, kartotekuodami. 
Darbo daug, nes jau daugmaž 
dešimt metų čia kaupiama lietuvių 
išeivijos istorija “gyvuoju žodžiu“: 
pranešimai, kalbos, reportažai, 
interviu, fonomontažai, ištisi,suva
žiavimų, svarstybų įrašai. Kas tik 
gali turėti ilgalaikės reikšmės, 
kruopščiai saugoma ateities istori
kui. Tuo pat metu šiuo neįkainuoja
mu lobynu Margutis juk kasdien da
linasi su savo klausytojais.

Itin gausus yra ir “Pelkių žiburė
lio“ literatūrinių valandėlių 
archyvas. Čia sutelkta daugmaž du 
šimtai garsiajuosčių: prozos ar 
dramos veikalų ištraukos, eilių 
pluoštai, ištisi radijo vaidinimai, pa
čių autorių įskaitymai, aktorių 
repertuarų pavyzdžiai. Per eilę 
metų sutelktas tikrai įspūdingas 
būrys lietuviškojo rašto bei žodžio 
atstovų: vyresniosios ir vidurinio
sios kartos Akstinas, Andriušis, Ba
rauskas, Baronas, Blekaitis, Bradū-

nors „užsikrėsti“, o todėl, kad' jų tė
vų žemės pažinimas per menkas ir 
iš viso patriotizmo jausmas dar nė
ra išsivystęs. Taip pat maža naudos 
ir tiems jaunuoliams, kurie nemoka 
ar per mažai moka lietuviškai. To
dėl šie, norėdami važiuoti į kursus, 
pirmiausia turi pasimokyti namie, 
bent tiek, kad galėtų susikalbėti lie
tuviškai. Ir Vilniaus universiteto va
dovybė turėtų iš kandidatų į kursus 
reikalauti tam tikro lietuvių kalbos 
minimumo. Ne profesorių darbas 
mokyti iš elementoriaus. Apie tai 
čia užsimenama todėl, kad pernai 
vienas kursantas turėjo „studijuoti“ 
lietuvių kalbą iš elementoriaus. To
kie kursantai daro tik gėdą savo tė
vams ir visai išeivijai. Tokiems pa
tartina pirmiausia kursus išeiti pas 
mamą ar tėtį.

Pagaliau reikia porą žodžių 
pridurti ir apie vadinamą propa
gandą kursuose, apie kurią rašė anie 
prieš kursus nusistatę anoniminiai 
autoriai. 1974 metų kursų vadovas 
kalbininkas doc. Jonas Balkevičius 
rašė: „Mes nekeliame sau uždavinio 
perauklėti savo svečių ideologiš
kai, bet mielai bendraujame ir dis
kutuojame visais klausimais su jais, 
kaip ir su visais pas mus besimokan
čiais kapitalistinių šalių jaunuoliais, 
nors ir mūsų politinės bei ideologi
nės pažiūros skirtingos“ (Tarybi
nis Studentas, 1975.VI.20). Tai, ką 
čia pasakė docentas Balkevičius, 
patvirtins visi trejų metų kursų daly
viai ir tų kursų paskaitų tvarkaraš
tis. Bet jei tos propagandos ir būtų, 
tai jos nėra ko bijoti, nes ji nebūtų pa

vojinga. Tik neišsilavinęs žmogus, 
neturįs pedagoginės bei ‘psicholo
ginės nuovokos bei patyrimo, gali 

nas, Dikinis, Gandrimas, Gustaitis, 
Juknevičiūtė, Kačinskas, Kelečius, 
Kielaitė, Krėvė, Kurauskas, Lands
bergis. Lemešytė, Mironai, Pilka, 
Pūkelevičiūtė, Petkus, Ostrauskas, 
Rūkas, Santvaras, Škėma, Vaičiū
naitė, Vilutienė, Žukauskas ir daug 
kitų; jaunesniosios kartos Alenskas, 
Barauskas, Bilaišytė, Bradūnas, By- 
laitė, Baltrušaitytė, Juodvalkytė ir 
kiti; iš Lietuvos Avyžius, Banionis, 
Degutytė, Geda, Inčiūra, Grušas, 
Marcinkevičius, Kubilinskas, 
Giedra, Saja, ir kt.

Literatūrinės valandėlės 
užuomazga buvo 1953 m. spalio mė
nesį, kai Šviesos sambūrio rūpesčiu 
Margučio radijo bangomis buvo pa
minėtos Balio Sruogos mirties šeš
tosios metinės. Ištraukas iš Sruogos 
“Milžino Paunksmės“ skaitė I. Ni- 
vinskaitė ir V. Valiukas. Susilaukus 
entuziastiškos visuomenės 
pritarimo, Margučio vedėja Liliana 
Vanagaitienė pakvietė šviesiečius 
kas savaitę tokias valandėles paruo- 
šti.Netrukus redakcijon, šalia D. 
Bylaitienės ir P. Jurkšto, įsijungė ir 
jaunas poetas Algimantas Mackus, 
vėliau kiti. Bematant atsirado ir 
programos struktūra, išsilikusi iki 
nūdien: įvedus specialiu
G.Gudauskienės paruoštu radijo 
signalu, pateikiama autoriaus bio
grafinė informacija ir kūrybos apž
valga, paskum, dažnai su pritaiky
tais muzikiniais pervedimais, 
veikalo ištraukos.

Tais pirmaisiais gyvavimo metais 
Margučio klausytojus džiugino net 
36 “P.ž.“ Valandėlės. Dabar “P.Ž.“ 
transliuojamas nuo spalio iki birželio 
mėnesio imtinai, kas savaitė, ket
virtadieniais (daugmaž 40 
valandėlių per sezoną). Vasaros me
tu planuojamos ir magnetofono 
juostelėn įrašomos programos kitam 
sezonui, kuris tradiciniai pradeda
mas kuria nors B. Sruogos veikalo 
ištrauka. Pats “Pelkių Žiburėlio“

manyti, kad' subrendusį jaunimą ga
lima „perauklėti“ per 6 savaites. 
To nebūtų įmanoma padaryti net, 
jei ir visos kursų paskaitos būtų tik 
ideologinės ar propagandinės. An
tra vertus, kas Amerikoje studijuo
ja visuomeninius ar politinius moks
lus, tas ir čia privalo skaityti Marksą 
bei Engelsą, privalo susipažinti su 
komunistinių sistemų teorija bei 
praktika, ir niekas dėl to nieku neuž- 
sikrečia ir komunistine sistema ne
susižavi, o juo labiau niekas ten ne
emigruoja. Net ir mūsų „pažangie
ji“ lietuviai to nedaro, nors ir nepa
prastai žavisi tarybine santvarka. 
Čia tur būt ir yra išeivijos tragizmas, 
kad, patekę į aukštesnės civilizaci
jos kraštą, nei jie, nei jų vaikai nebe
nori grįžti į tėvų šalį. Išeiviai idealiz
mą — tėvynės meilę iškeičia į mate
rializmą — fizinių malonumų bei 
patogumų meilę. Išimčių nedaug. 
Todėl, anot poeto, „mylėdami Lie
tuvą iš tolo“, neužmirškime, kad iš 
tolo mylėti gali tik tas, kas yra ją pa
žinęs ar joje gyvenęs, bet negali tė
vų žemės mylėti iš tolo tas, kuris nė
ra jos matęs, kuris jos nepažįsta.

Todėl išeiviai turėtų ne trukdy
ti, ne atkalbinėti, o, priešingai, pa
dėti savo jaunimui kiek galint geriau 
susipažinti su tėvų kraštu, jei jie nori, 
kad išeivijos ryšis su tėvyne nenu
trūktų. Amerikos vyskupai p'-aeitą 
rudenį savo pareiškime apie katali
kų ir žydų santykius įkė, kad dide
lei daugumai žydų ryšys su Izraeliu 
yra esminis jų bruožas (Most' Jews 
zee this tie to the land as essential to
their Jewishness). Ar mūsų jaunimo 
ryšys su Lietuva nėra panašiai būti
na lietuviškumo garantija? Todėl ir 
parafrazuodami Jablonskio žo
džius, galime sakyti: maža garbė

Poetas Algimantas Mackus ir Dalia Juknevičiūtė ’’Pelkių žiburėlio" 
tarnyboje 1955 m.

vardas paimtas iš Sruogos dramos 
“Kazimiero Sapiegos“ ketvirtojo 
veiksmo pavadinimo.

Taip kaip ilgametis Margutis, taip 
ir “P.Ž.“yra pergyvenęs eilę krizės 
laikotarpių. Margutis programom 
laiką nuperka iš Čikagos ir apylin
kėse veikiančių komercinių radijo 
stočių. Kiek laiko programas teko 
transliuoti iš stoties toli užmiestin. 
Tuo pačiu teko atsisakyti “P.Ž.“ 
1964 m., o sekančiais autoavarijoje 
tragiškai žuvus Margučio vedėjams 
Vanagaitienei ir Mackui, atrodė, jog 
“Pelkių Žiburėlis“jau galutinai 
užgęso.

Margučio vadžias parėmęs Petras 
Petrutis pradėjo rimtai rūpintis 
nuosavos radijo studijos statymu. 
1968 m. gegužės mėn. Margučiui 
prabilus jau iš nuosavų patalpų, P. 
Petrutis vėl pradėjo kalbinti “P.Ž." 
atnaujinti. 1970 m., po devynerių 
metų tylos “P.Ž.“ vėl sužėrėjo B. 
Sruogos dramos “Barboros Radvi
laitės“ ištrauka - radijo teatru. Pro
gramų tvarkymu pradėjo rūpintis 
D.Bylaitienė, pagelbstima aktorės 
Dalios Juknevičiūtės-Šimoliūnienės 
(buv. Mackuvienės), kuri neseniai 
mirė vėžiu.

Patyrimo 
daugiau gauti...

Balandžio 24 d. išvyko į Europą 
Sydnejuje žinoma keramikė Jolanta 
Janavičienė, kur žada išbūti apie 
tris mėnesius. Jos išvykos tiesiogi
nis uždavinys dalyvauti tarptauti
niame Keramikos Centre Romoje, 
kur vyks seminaras, kuris truks du 
mėnesius. Čia dėstys ir demons
truos keramikos meną žymiausi Eu
ropos keramikos autoritetai. Į šį se
minarą patekti nėra lengva, bet Jo
lanta gavo asmenišką pakvietimą ir 
nori jį pilnai išnaudoti.

Jolanta ketina dar praleisti apie 
porą savaičių Graikijoj ir pasidairyti 
po Europą didžiuosiuose meno cent
ruose.

Australijoje Jolanta Janavičienė 
jau turėjo šešias savo keramikos 
parodas, o taip pat buvo išstačius! 
savo darbų internacionalinėje Kera
mikos parodoje Prancūzijoje ir Ita
lijoje, kur buvo aukštai įvertinta.

svetimas šalis lankyti, didi gėda savo
sios nematyti. Tai gerai jaučia visi 
tų trejų kursų lankytojai ir yra dėkin
gi jų organizatoriams. Dėkingi tu
rėtų būti ir tėvai tiems geriems lie
tuviams, kursų organizatoriams bei 
dėstytojams, kurie tai daro išeivi
jos jaunimo labui.

L. Dambriūnas

Antrasis “P.Ž“.veiklos etapas 
pasižymi kruopščiu muzikos ir garso 
efektų su literatūrine medžiaga 
montažavimu. Daug dėmesio krei
piama kaupti pačių autorių įskaitytą 
kūrybą. Be to, pradėta bendradar
biauti su kitomis JAV lietuvių radijo 
programomis. Paminėtini New 
Yorko "Laisvės Žiburio“ radijo 
redakcijos (muz. V. Strolios) paruo
šti muzikiniai fonomontažai.

Margutis, o drauge ir “Pelkių Ži
burėlis“ šiandien pergyvena naują 
krizę. Radijo stočiai, kurioje lietu
viškos programos transliuojamos 
bemaž 10 metų, pamažu išstumiant 
svetimkalbių programas, Margučiui 
gali tekti artimoje ateityje ieškoti 
naujos užuovėjos. To akivaizdoje 
atsinaujino kalbos apie pastovesnį 
pasitvarkymą, t.y. suradimą tokios 
radijo stoties, kuri būtų skirta išim
tinai kitakalbius Čikagos gyventojus 
aptarnauti.

Sunku įsivaizduoti lietuviškąją 
Čikagą be Margučio - vieno seniau
sių jos palydovų. Nepaisant šiuo
laikinių nepalankių sąlygų, Margutis 
ir jo “Pelkių Žiburėlis“ ir toliau bus 
nepamainomos lietuviškojo žodžio 
liepsnelės.

Jolanta Janavičienė

Pastaruoju metu be savo tiesioginio 
darbo dar dėsto keramiką Silverwa- 
ter moterų kalėjime. Taip pat ketina 
susipažinti su kalėjimų gyvenimu ir 
Romoje. Tam ji yra gavusi iš Aus
tralijos specialius įgaliojimus.

Jolanta nesiriboja vien keramika. 
Ji plečia savo meninį akiratį, lanko 
tapybos kursus ir pati tapo paveiks
lus.

Vėliausioji jos keramikos kūrinių 
paroda neseniai buvo Holdsworth 
galerijoje Sydnejuje.
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Skaitytojai pasisako
laiškų ar telefoninių pasalūnų ir 
skleidžia defetistines mintis. Atseit, 
broliuk, geriau sėdėk ramiai prie 
kakalio, o neužsiiminėk pavojingu 
amatu - rašymu.

Pagaliau ar taip jau baisu, jei koks 
“patamsių gaivalas“ atsiųs 
nešvankų laiškelį ar pakeitęs balsą į 
trūbelę pakeiksnos. Ar dėl to turė
tumėm atsisakyti kultūringos kriti
kos ar prasmingos polemikos? Negi 
rašysime vien tik kas jau labai gražu 
ir užmerksime akis visokiom nege
rovėm, stengsimės visiems įtikti, 
arba, anot poeto A. Miškinio, pasi
darysime “muilais“.

Kiekvienas, kas vienokiu ar 
kitokiu būdu išeina į viešumą, turi 
tikėtis, kad kam nors neįtiks, Bet ar 
yra galimybė įtikti visiems?

Gerai, kad Pilkų Petras vis pa
junta sąžinės graužimą, kai sustoja 
rašęs Mūsų Pastogei ir neapsikentęs 
vėl ima rašyti savo netrumpom ko
jom peržengdamas per visas 
vaiduoklių galvas. Būtų gerai, kad ir. 
kiti buvę bendradarbiai išsilaisvintų 
iš savo rūstybės ir fanaberijos ir 
pasektų geru Petro pavyzdžiu.

B. Straukas 
SPAUDA, JOS LAISVĖ IR ETIKA

Šiuo pavadinimu Mūsų Pastogės 
Nr. 12 tilpo Pilkų Petro rašinys. 
Perskaitęs apsidžiaugiau, kad galų 
gale Mūsų Pastogėje paskelbtas 
tokio turinio rašinys. Sveikinu nuo
širdžiai Pilkų Petrą už parašymą ir 
dvigubai sveikinu redaktorių, kad 
paskelbė.

Parašyta tikra liūdna teisybė. 
Mes daug kalbame, rašome ir visaip 
kaltiname Lietuvos dabartinę san
tvarką, kad Lietuvoje visokia spau
da kontroliuojama ir spaudžia, kad 
rašytų pagal “establišmentą“.

SPAUDOS LAISVĖ. ETIKA IR 
FANABERIJA

Dažnai mėgstame pakalbėti 
apie spaudos laisvę, jos etiką ir apie 
visokias kitas mūsų spaudos dory
bes ir nedorybes. Šį klausimą dar 
kartą “Mūsų Pastogės“ Nr. 12 iške
lia Pūkų Petras. Nepritardamas kai 
kurioms jo mintims norėčiau 
pareikšti kai kurių savo samprota
vimų-

Kadangi įpratome ar apsispren
dėme gyventi savoje tautinėje ben
druomenėje, neišvengiamai turime 
išlaikyti ir tarpusavį spaudos ryšį.

Lietuviškoji spauda emigracijoj 
gyvena sunkius laikus. Nelengva 
rasti laikraščiams redaktorių, o re
daktoriams bendradarbių. Niekas iš 
spaudos darbininkų iš to sau duonos 
nepelno. Viskas paremta gera valia 
ir patriotizmu neieškant pasipel
nymo.

Kiekvienas redaktorius gerai 
žino, kad, neturėdamas bendradar
bių, vienas pats ilgai laikraščio ne
redaguos. Jis pasidarys blankus, 
neįdomus ir to pasėkoje praras 
skaitytojus. Todėl nėra jokios abe
jonės, kad visi redaktoriai brangina 
kiekvieną bendradarbį, ar jis būtų 
nuolatinis, ar atsitiktinis,

Tačiau redaktoriaus ir bendra
darbio atsakomybė yra labai skir
tinga. Redaktorius atsakingas prieš 
savo laikraščio skaitytojus ir visuo
menę už kiekvieną paskelbtą ben
dradarbio rašinį ar mintį. Jis turi 
jausti visuomenės nuotaikas, su ku
riomis skrupulingai turi skaitytis. 
Bendradarbis tuo atveju turi lais
vesnes rankas. Jei jis parašė ką nors 
kontraversiško ir straipsnį pasirašė, 
gal už tai bus papešiotas. Bet jei 
pasirašė slapyvardžiu, nė vienas 
plaukas nuo jo galvos nenukris. 
Visa audra kris ant laikraščio, kon
sekventiškai - ant redaktoriaus gal
vos. Be to, redaktorius nėra koks 
laikraščio dievaitis. Savus reikala
vimus jam stato ir laikraščio leidėjai. 
Tokiu būdu redaktoriaus bosais yra 
ne tik leidėjai, bet ir kiekvienas 
bendradarbis, skaitytojas, o be to ir 
laikraščio neskaitanti visuomenės 
dalis, kuri mielai laikraštį prisime
na, kai tik atsiranda palanki proga 
ta kryptimi pamėtyti plytgaliu.

Vienu žodžiu, redaktorius visą 
laiką plaukia krokodilais apsėsta 
srove ir nežino nei dienos, nei 
valandos, kada bus pačiuptas už 
kojos.

Vengdamas šių pavojų ir norėda
mas išlaikyti laikraščio liniją arba 
nenukrypti nuo jos, norom nenorom 
yra verčiamas bendradarbių raši
nius pakoriguoti, o kai kada ir visai 
negali jais pasinaudoti, nežiūrint 
kaip gerai žurnalistiškai jie būtų pa
rašyti. Čia visa bėda ir prasideda.

Žurnalistika, kaip kiekviena rašy
tinė kūryba, reikalauja ne tik rašo
mosios kalbos apvaldymo, bet ir šo
kio tokio talento mintis nuosekliai ir 
logiškai reikšti. Deja, ne kiekvienas 
pajėgia tai suprasti: ką jau parašė, 
Skaito, kad tai yra lyg evangelija - 
niekam nevalia nė žodžio pridėti ar 
atimti. Pažįstu asmenį, kuris tvirti
na, kad galįs spaudoje rašyti abso
liutiškai visais klausimais. 
Paklaustas, kodėl tat nerašo, prisi
pažino, kad rašąs, tik redaktoriai jo 
nesuprantą.

Dalis bendradarbių po vieno kito 
neatspausdinto rašinio visai meta 
rašę, įsižeidžia arba net atsisako lai- 
raščio prenumeratos. Iš tiesų, tai 
labai apgailėtinas jautrumas. 
Rašančių į laikraščius yra taip 
nedaug, kad dėl mažmožio nustoti 
spaudoj bendradarbiavus yra nei 
daugiau nei mažiau tautinė 
nuodėmė.

Be to, Pilkų Petras, vyras ne iš 
silpnųjų, ima būkštauti anoniminių
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau!

Mūsų Pastogės Nr. 11 (kovo 21 d.) 
tilpo vedamasis “Heroizmas ir mes“. 
Ten pasakyta:: “Nežinia dėl ko mes 
iki šiol teturime tik vieną šventąjį, 
nors tauta jau daugiau kaip 700 me
tų kaip skaitosi krikščioniška-kata- 
likiška“. Nieko neturiu pasakyti dėl 
700 metų, bet dėl šventojo tai turiu 
didelį klausimą - kas yra tas vienas 
mūsų šventasis?

Paskaitęs tą vedamąjį peržiūrėjau 
kelių paskutinių metų Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos lei
džiamą. kalendorių, peržiūrėjau 
daugelio metų Australijos katalikų 
“Divine World Missionaries“ 
leidžiamą kalendorių ir nė viename 
iš jų neradau Lietuvos šventojo. 
Tiesa, radau minimą šv. Kazimierą, 
Lietuvos Globėją, bet australai jį 
mini kaip Lenkijos šventąjį, mūsiš
kiai gi tik kaip “šv. Kazimierą, Lie
tuvos Globėją“. Manau, tarp žodžių 
“šventasis“ ir “globėjas“ yra didelis 
skirtumas. Tad kas yra Lietuvos 
šventasis?

R. Gliaubertas

Esame tikri hipokritai - veidmai
niai, nes mes patys išeiviai, gyven
dami demokratiniuose kraštuose, 
kur yra ypač didelė visokios spaudos 
laisvė, kaip kad čia Australijoj, 
leidžiame mūsų leidėjams bei re
daktoriams vykdyti lygiai tokią pat 
spaudos nelaisvę, kokią smerkiame 
Lietuvoje.

Aš Pilkų Petro klausimu praeityje 
du kartus pasiunčiau rašinių į Mūsų 
Pastogę, tačiau nė vienas jų nebuvo 
paskelbtas. Vieną iš tų mano rašinių 
Mūsų Pastogės redaktorius (ne 
V.K.) man grąžino. Tą grąžintą raši
nį įdėjau į naują voką ir pasiunčiau į 
“Akiračius“ (JAV). Rašinys, kaip 
aktualus, labai greit “Akiračiuose“ 
buvo atspaustas. Panašiai atsitiko 
su mano dideliu rašiniu - recenzija 
su ištraukomis lenkų plkn. L. 
Mitkevič (buvusio karo atstovo Lie
tuvoje) knygos “Atsiminimai iš 
Kauno“. Tą rašinį buvau pasiuntęs 
“Tėviškės Aidams“.. Anuometinis 
redaktorius kun. P. Dauknys jo ne
spausdino ir grąžino su nurodymu, 
kad taip, kaip toj knygoj parašyta, 
jo manymu, negalėjo būti, todėl ne
spausdinąs. Ką gi, nieko netaisęs 
įdėjau į naują voką ir pasiunčiau į

M. P. SPAUDOS BALIUS
Malonu pranešti visiems lietuviškos spaudos rėmėjams ir Mūsų Pasto

gės bičiuliams, kad šių metų Mūsų Pastogės SPAUDOS BALIUS įvyks 
rugsėjo 18 d., šeštadienį, ypatingai puošnioje ir iškilmingoje The Etrus
can Lounge salėje, kuri yra Crn. Arthur Street ir Railway Parade, Cab- 
ramatta. Tai, galima sakyti, pati iškilmingiausia baliaus .salė, kokios 
Mūsų Pastogės spaudos baliai iki šiol dar neturėjo. Salė aprūpinta vėsin
tuvais, išklota kilimais, talpinanti laisvai 480 svečių. Baliaus svečiai bus 
pilnai aptarnauti, nereikės patiems nešioti lėkščių nei gėrimų. Po ilgo 
laiko Mūsų Pastogės baliaus svečiai vėl pasijus iškilmingoje ir šventiško
je baliaus aplinkoje.

Plačiau ir detaliau apie Spaudos Balių informuosime atitinkamu laiku. 
Čia skelbiama tik džiugi žinia, kad šių metų Mūsų Pastogės Spaudos 
Balius bus tikrai vertas savo vardo.

Gerb. p. Redaktoriau,

priimkite mano nuoširdžius svei
kinimus už priešvelykinę ’’Mūsų 
Pastogę” (Nr. 14). Ypatingai gražus 
estetinis šio numerio išdėstymas ir 
kompozicija mane sužavėjo. Linkiu 
tolimesnių pasisekimų.

Kazys J. Kemežys, Canberra

Statistika liudija, kad vedusieji 
asmenys gyvena ilgiau, negu vien
gungiai, našliai ar išsiskyrę.

Kanadą “Nepriklausomai Lietuvai“, 
kurios redaktorium buvo p. Jj 
Kardelis. “Nepriklausoma Lietuva“ 
mano rašinį absoliučiai netaisytą 
tuojau atspausdino kaip ypač įdomų 
istoriniu požiūriu rašinį.

Visgi ir mūsų spaudoj yra nedaug 
išimčių, kur kultūringai ir gerai pa
rašytus rašinius spausdina. Deja, 
tokių buvo ir yra nedaug.

Dauguma mūsų periodinės 
spaudos leidinių, kurių ypač daug aš 
prenumeravau, Kol dirbau, iki dabar 
yra siaurai užsidarę savo ideologijoj 
ar politinės partijos galvosenoje ir 
politinius pasaulio įvykius, nepalan
kius Lietuvos bylai, mėgsta nutylė- 
ti-nūslėpti. Rezultate skaitytojai - 
senoji karta, mažai mokanti angliš
kai, būna mažai informuoti, o dažnai 
tyčia desinformuoti politinėje srity
je ir gyvena tikėdami į politinius 
miražus.

Mūsų pačių užkrauta savo spaudai 
“nelaisvė“ yra, man rodos, didžiau 
šia senimo klaida. Šios klaidos išda
va - praradom didelę dalį mūsų pačiu 
jau čia išmokslintų vaikų, kurių 
daugelis baigia nutautėti. Daugelis 
mūsų vaikų neturi noro savos 
spaudos remti - prenumeruoti ir joje 
bendradarbiauti. Mat, daugelio 
mūsų spaudos leidinių turinys, lygi 
nant su anglų spauda, yra silpnas, 
ypač daug propagandos, dažnai 
neobjektyvios, šališkos, kuri paver
čia laikraštį propagandine brošiūra, 
o ne informaciniu leidiniu. Žinome, 
kad niekas nemėgsta bet kokios 
propagandos, ypač jei jos perdaug.

Vidurinioji išmokslinta karta ne
gali suprasti mūsų senimo atžaga 
reiviškumo, konservatizmo, kac 
išgyvenus demokratinėj santvarko 
27 metus senimas nepasimokęs ir 
nepakeitęs savo nusistatymo, ir ne 
suprantąs, kad negalima laikyti 
spaudos, kaip arklio, pažabotos dvi
gubais nasrų laužtukais - žąslais. 
Spauda auga, tarpsta ir atlieka savo 
paskirti tik būdama laisva.

Jau pragyvenom čia tiek daug lai
ko, kad kai kurių mūsų vaikaičiai 
užaugo ir net baigė aukštuosius 
mokslus šiame krašte. Šie vaikaičiu.

jau menkai lietuviškai kalba, <• 
daugelis ir kalbėti lietuviška; 
nemoka. Tokie kad ir išmokslinti, 
neš tik neprenumeruoja mūsų spau 
dos, bet ir pensininkų tėvų išrašytų 
laikraščių mažai skaito.

Senimas turi galų gale pradėti 
blaiviai, be jokių miražų galvoti ir 
kiek dar įmanoma savo spaudo- 
iaisvės reikalą pataisyti. Turime su 
prasti, kad spaudai uždėto- 
kamanos su žabokliais daugumoj ei 
vilizuotų kraštų jau seniai nuimtos. 
Jos liko tik diktarūriniuose kraštuo
se. Gyvename juk 1976-sius,- ne 1876 
metus!

V. Šliogeris

Nemelavau...
— Gėdinkis, — sako tėvas sū

nui. — Aš, būdamas tavo metų, 
niekada nieko nemeluodavau.

— O kada tu pradėjai? — 
smalsiai paklausė sūnus.
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Jeigu pajamos nepateisina išlaidų 
ir jeigu išlaidos nepateisinamos pa
jamomis, tada, pagal visus žinomus 
buhalterijos nuostatus-bankrotas Ir 
jeigu prekiauji dešromis, tokiu 
atveju uždaryk savo kromelio duris, 
suvalgyk tai, kas dar kabo ant vašu 
ir ...lauk lidvidatorių, o kreditoriai 
tai jau ateis ir nelaukiami.. Tokie 
tai, maždaug, įstatymai galioja . bi
znieriškame pasauly.

Bendruomenės reikaluose 
nebūtifia pajamas ir išlaidas 
skaičiuoti doleriais ir centais. Čia i 
išlaidų knygas įrašo įdėtą darbą, 
paaukotą laiką, asmeniškas ir bend
ras pastangas, nemiegotą ir posė
džiuose praleistą naktį ir kitą, Hol- 
denų padangas, papigintą benziną ir 
tam panašias, bendruomenės labui 
skiriamas, nematomas ir neapčiuo
piamas aukas.Į pajamų knygas, gi, 
įrašo atsiektus rezultatus, naudą 
bendruomenei ir paskiromis jos 
grupėmis moraliai ir, na - materia
liai. Taip! - ir materialiai! Iš kokio 
parengimo ar nesitikime iš pešti ke
lių dolerių pelno? Ir ar šie keli ar 
keliolika doleriukų nesustiprina 
rengėjų morališkai? Vienok, kai ma
tome į pajamas įrašomą arba teisin
giau pasakius įrašymo vertą rezul
tatą, kai išlaidos pateisinamos paja
momis, tada džiaugiamės. Vadinasi - 
susibalansavo!

Štai jau matome, kad III .Js 
Jaunimo Kongresas sparčiai 
žingsniuoja į praeitį, o pajamų kny
gose rezultatų vis dar teberašoma - 
“Nil“. Rašantysis nepretenduoja į 
ypatingus ekspertus, vienok, šiuo 
atveju, nereikia būti visakuomi nu
simanančiu “Philadelfijos 
Advokatu“, norint įmatyii 
absoliučiai nykų balansą. Sąžiningai 
skaičius visą prieškongresinę 
propagandą, dar sąžiningiau iščiu- 
pinėjus visas pokongresines siūles, 
t.y. atsiliepimus spaudoje, 53-jų pa
ragrafų nutarimus, taipogi ir pačią 
kongresantų rašytus (ir 
pasirašytus) nuotykius, o visą tai 
sveriant išlaidomis - lėšų telkimo 
pastangomis, kelionės vargais ir ga
na gražia suma visuomeniškų bei 
asmeniškų kietų dolerių - išvada 
gaunasi tik tokia, kad III-sis Jauni 
mo Kongresas buvo pigus brangiai 
kainavęs fiasco. Dovanokite už 
išsireiškimą, bet susidariau 
nuomonę, kad patrijotizmą ir 
idijotizmą skiria labai plona siena, o 
jeigu norite - tai tik kukutizmas...

Paimkime, kad ir tuos 53-jų para
grafų nutarimus! Visiškai galimas 
dalykas, kad Australijos lietuviu 
bendruomenė vis dar tebegyvena 
sausų paragrafų rėmuose, nes kiek- 
viename bendruomenės 
suvažiavime jie amžinai lopomi ir 
taisomi (nuo vieno galo kerpant ir 
prie kito duriant!). Ir štai tikėtis, 
kad visa šita-sausų statutinių įdėjų 
konglomaracija pažadins jaunimą 
dideliems ir patrijotiškiems 
darbams?! Bahhh! Daleidžiant, ir tik 
daleidžiant, kad visi mūsų atstovai 
šiuos nutarimus kongrese girdėjo, 
kiek iš jų pajėgūs pristatyti mūsų

jaunimui? Daug turime vilties 
juos įgyvendinti? Daug apie juos 
girdėsime?... Be abejo, daug girdė

BARĖ PONAS KATINĖLĮ...
Rašo Kukutis

jome prieš kongresą, kad “ateis 
laikai, pakils darbai, išauš nauja ga
dynė“. Antai, kad ir Viktorijos 
vyriausybės ministeris Hon. Brian 
Dixon paskyrė 300 dolerių kongreso 
reikalams. Ministeris norėtų i§. 
kongresantų išgirsti apie tai, ką jie 
kongrese nuveikė ir kokie, sugrįžus, 
tolimesni veiklos planai, 
Pasiųskime, tad, tam geram žmogui 
tuos “tolimesnės veiklos planus“ iš
kirpę iš “Mūšų Pastogės“ ir - kvit.

Toliau - vienas iš paminėtinų 
pokongresinių atsiliepimų būtų 
rašytas p. A. Laukaičio. Šiame šis, 
amžinas pramuštgalvis jaunimo rei
kaluose, numauna kongresantams 
kelnes ir gerokai įkrečia ten kur 
priklauso, už tariamai skystą repre
zentaciją ir blogoką pareigų atlikimą 
bendrai. Sutinkant, kad porą 
kietesnių užplojimų jaunystei 
niekuomet nepakenkė, vis dėl to, 
šiuo atveju, gal šiek -tiek neteisingai 
ir gal perkietai...? Reikia pripa
žinti, kad Antanas apie kongresan- 
tus, kongresą girdėjo visu geru glė
biu daugiau, nei apie tai betkada 
girdės A.L.B. iš viso. Vienok 
mažavaikystė buvo tikėtis 
šimtaprocentinio baldakimų ir

ooocoooooooooooooooooc
Daug sužinosi 
skaitydamas

Musę Pastogę!

Surinko Romas Sakalas

KONGRESINIS “PASAULIO LIE
TUVIS“

Jaunimo Kongresui skirta speciali 
“PąsaulioTjėtuVio“ mėnraščio laida 
jau atspausta ir išsiuntinėta skaity
tojams. Joje gausu žinių apie Pietų 
Amerikoje įvykusį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Trečiąjį 
Kongresą.

Reportažus paruošė J. 
Raslavičiūtė, G. Juozapavičiūtė, M. 
Saulaitytė, V. Nakas, R. Kasparas, 
J. Šlajus ir R. Sakadolskis. Kitose 
“Pasaulio Lietuvio“ laidose numaty
ta išspausdinti daugiau straipsnių 
pereitojo Kongreso temomis.

ANGLŲ KALBA APIE 
SADŪNAITŲ

Lietuvių kunigų vienybė išleido 
nedidelę 16 pusi, anglų kalba bro
šiūrą apie Nijolę Sadūnaitę. N. 
Sadūaitė, nuteista okupacinės 
Lietuvos vyriausybės už 
pogrindinės Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos platinimą, dabar 
atlieka 3 m. bausmę katorgoje Mor- 
dovijoje, o paskum turės dar trejus 
metus gyventi tremty. Knygutėje 
suglaustai aprašomas N. Sadūnaitės 
gyvenimas ir įvykiai privedę prie 
jos suėmimo bei teismo.Brošiūrą 
“No Greater Love: the trial of a 
Christian in Soviet occupied Lithu
ania“ galima gauti nemokamai. 
Kreiptis į Amerikos lietuvių katali
kų tarnybą: Lithuanian American 

vėliavų nešiojimo jau jaunimui išva
žiuojant, o nuvažiavus - ką ten ir be
kalbėti. Tuo labiau, kad veik 
kiekvienas iš jų iš namų išsprūsda- 
mas buvo “įgaliotas“ susitikti ir pa
sveikinti dėdę, pabučiuoti tetai į 
ranką ir t.t. ir t.p. Seni neretaineiš- 
kenčiame per betkokį minėjimą 
neišsprūdę gerklelės pašlapinti, 
pypkutępatraukti, o čia, prieteliau, 
kad jeigu būtų norėję - būtų galėję... 
ir už tai gal ir verti tėviško 
pabarimo. Tačiau jokiu būdu negali
me mūsų atstovų kaltinti už tai, kad 
jie nepareiškė jokio intereso idant 
IV-sis Jaunimo Kongresas susimes
tų Australijon.žinia, bendrai paė
mus, tai būtų buvęs labai patrijotiš- 
kas reikalas sutikti, bet tolyg būtų ir 
idijotiška išreikšti sutikimą visai net 
neatsiklausus tėvų ir Krašto Vado
vybės bendrai. Ir ištikrųjų - kokius 
bendrus nurodymus bei įgaliavimus 
jie iš čia išsivežė? Kas, kada ir kaip 
juos informavo? Kas išlydėjo ir kas 
sutiko? Kiek būtų patenkinta 
Krašto Vadovybė ir Bendruomenė, 
jeigu jie būtų tą IV-to Kongreso 
“bąiboką“ parvežę ir pakratę prie 
minėtųjų durų? Taip sakyti - Jūs 
auginkite, o mes ateisime pažiūrėti 
kai šis jau vaikščios!....

Aplamai paėmus visi trys ikšioli
niai kongresai bent mūsų bendruo
menei davė labai nedaug. Vienok ti
kėtinas!, kad su taip pačiais vargais 
ir bėdomis vėl atnaujinsime pažintį 
prieš IV-tąjį. O iki tam laikui tikrai

Catholic Services, 120 Front St., 
Baltimore, Md. 21202 USA.

-■NAUJA SKAUTŲ VADOVYBĖ

Kaip pranešama iš New Yorko, 
išrinkta nauja Lietuvių Skautų Są
jungos vadovybė. Tarybos 
pirmininke išrinkta seserijos vadovė 
skautininke Lilė Milukienė iš New 
Yorko, pakeitusi ilgametį pirm, 
skautininką Antaną Saulaitį. Broli
jos vyriausiu skautininku išrinktas 
Sigitas Miknaitis, o Seserijos - 
skautininke Irena Kerelienė. Abu iš 
Čikagos.

KONKURSAS JAUNIMUI

Minėdamas 65 m. gyvavimo su
kaktį, “Ateities“ žurnalas skelbia 
jaunimo kūrybos konkursą. 
Moksleivių bei studentų parašyti 
straipsniai, proza, poezija ir atsiųs
tos fotografijos bus vertinami iki 
rug. 15 d. Redakcija jau sutelkė $650 
premijoms. Medžiagą siųsti kun. dr. 
Kęstučiui Trimakui, 850 desPlaines 
Ave,. Apt. 409, Forest Park, Ill. 
60130 USA. “Ateitis“yra Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos leidinys.

Mirė:
Prof. Vanda TUMĖNIENĖ MIN- 

GAILAITĖ, medicinos daktarė, Vy
tauto Dižiojo Universiteto vaikų 
ligų katedros ir klinikos vedėja, 
kovo 24 d., sulaukusi 96 m. amžiaus 
Čikagoje. Parašiusi visą eilę mokslo
darbų vaikų ligų temomis, daug 
kartų atstovavusi Lietuvai tarptau
tiniuose vaikų ligų specialistų kon
gresuose, Lietuvos vaikų gydytojų 
draugijos steigėja.

Gener. Mikas RĖKLAITIS, Lie
tuvos nepriklausomybės kovų sava
noris, atžymėtas Vyčio kryžium, 
dalyvavęs derybose su sovietais dėl 
sovietinių įgulų Lietuvoje, pirmame 
bolševikmetyje kalintas, paskum 
pasitraukęs į vakarus ir apsigyve
nęs Čikagoje, kovo 31 d., sulaukęs 
79 m. amžiaus. Išeivijoje jis buvo 
pirmosios JAV LB Tarybos narys. 

būtų verta išbandyti p. B. Strauko 
“Dar vieną neišbandytą kelią“. Tei
sybėje šis kelias nėra nebandytas. 
Juo keliaudami į stovyklas susiren
ka skautai ir, jeigu teisingai prisi
menu, Adelaidėje susirinkdavo lie
tuviškas jaunimas bendrai. 
Gyvenimo raidoje yra tekę patirti, 
kad daugelis panašių stovyklų daly
vių, šiandieną jau pasiekę brandly- 
vesnio amžiaus, pripažįsta stovyklas 
buvusias tuo akstinu, kuris mažai 
besuprantamą lietuviškumą juose 
substancijaliai sutvirtino. Yra 
visiškai tikėtinas dalykas, kad p. 
Strauko siūlomose stovyklose dis
kusijų keliu mūsų jaunimas prieitų 
prie vieningesnės nuomonės dėl 
savo lietuviškosios prigimties bei 
padėties. Tuomi pačiu tikėtinasi, 
kad į IV-tąjį kongresą susirastų arba 
atsirastų ir tokių, kurie žinotų bei 
suprastų, ko jie važiuoja. Nebūtų, 
tada, taip, kad kaip dabar - kad 
važiuoja vien tik dėlto.kad važiuotų.

Iš viso to gero p. Strauko straips
nio tiktai vienas pasiūlymas atrodo, 
visiškai nepriimtinas, būtent, į sto
vyklas nepriimti lietuviškai nekal
bančių? Esą: - “Jie įneštų tik 
disonansą ir verstų kitus naudotis 
anglų kalba“. Prieteliau! Kartą nus
tokime kaltinę jaunimą, kad neiš
moko, ir tėvų - kad neišmokino. 
Anot tavęs: “....žiūrėdami į praeitį iš 
laiko perspektyvos dabar vis aiškiau 
pastebime, kad tautiniai tikslai, kaip 
jie svarbūs bebūtų, ne visi yra vie
nodos vertės“. Tad siekdami, jeigu 
jau ne pilnos lietuviškosios sąmonės, 
o tik pasąmonės, neįkabinkime jau
nimui ant nugaros tos tuščios 
mokyklinės kuprinės, į kurią per 
trisdešimt metų neįdėjome 
lietuviško elementoriaus. Faktas - 
duonos ir Coca-Cola visi jie dar su
geba lietuviškai paprašyti, lygiai 
kaip (be mažiausios abejonės) tėtės 
ar mamos padedami parašė III-jo 
Kongreso rengėjų reikalaujamus 
rašinėlius. Tačiau, iš jų pačių pasi
sakymo, ši Vyresniųjų Brolių stato
ma sąlyga pasirodė nedaug turinti 
vertės pačiame kongrese, kai 
reikėjo padoriau pasikalbėti su kitų 
kraštų atstovais, Ir koks, galų-gale, 
tikslas stoti į diskusijas tik su puse 
liežuvio?... Kode bausti tuos, kurie 
susikūrė mišrias šeimas, o vis dar 
jaučiasi esą lietuviai?

Pabaigai, pasinaudojant III-jo 
Kongreso Nutarimų 53-ju 
paragrafu, visi šio straipsnio išsi
reiškimai ir pastabos, kurios prieši
nasi man pačiam, negalioja.

MŪSŲ PASTOGES
PLATINTOJAI

Pranešame, kad ’’Mūsų Pastogės” 
platintojai ir įgaliotiniai yra šie:

Canberra - V.Balsys, 22 Ferguson 
Cres., Deakin, A.C.T. 2600.

Melbourne - N.Butkūnas, 82 
Parkmore Rd. Eastmoor, 3165

Ignas Alekna, c/o Talka, Lietuvių 
Namuose 50 Errol St., Nth Melb.

Geelong - J.Gailius, 281 Pakington 
St., Newtown, 3220

Melbourne - B.Vingrys, 42 Baker 
Ave., Kew East, 3102

Adelaide - E.Reisonienė, Liet. 
Namai, 6 Eastry StNorwood, 5067

Adelaide - A.Kubilius, Liet. Kat. 
Centras, Third Ave. St. Peters 5069

Brisbane - J.Miškinis, 97 Amy St. 
Hawthorne 4171

Sydney - J.Ramanauskas, Liet. 
Klubas, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, 2200

Alf. Šernas, 115 Janet St., Mere- 
wether, N.S.W. 2291

Šie platintojai turi pilnus įgalioji
mus, priima prenumeratas, aukas, 
išduoda pakvitavimus. Visais Mūsų 
Pastogės prenumeratos reikalais 
kreipkitės į minėtus asmenis ir mie
lai jums padės.

”M.P.” Administracija 
Mūsų Pąstogė Nr. 16,1976.4.26, psl. 7
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SLIDINĖTOJŲ DĖMESIUI

Ekskursija į Naująją Zelandiją
Negavus Arthur’s Point Kotelio, 

buvom priversti užsakyti pirmos 
klasės O’Connell’s hotelį, kur kam
baryje bus tik po du žmones, bet, ži
noma, ir kainos pasikeitė.
1. Kelionė lėktuvu $ 163.00. 2. Hotel 
accomadation 15 naktų $ 269.70. 3. 
Mašinos (Falcon) nuoma 16 dienų 
įskaitant 1600 km. keturiems žmo
nėms $ 79.00 per žmogų. 4. Apdrau
dimas sveikatos, daiktų praradimo 
ir jei nevažiuojama dėl svarbių prie- 
žaščių - grąžinama pinigai $ 18.00. 
Viso susidaro apie $ 530.00.

Jei nesusidarytų grupė virš pen
kiolikos keliautojų, kainos turės būti 
apie 30 dolerių brangesnės. Gali 
vykti ir neslidinėtojai, ekskursantai, 
nes mašinomis galima bus apžiūrėti 
Naują Zelandiją ir pažvejoti. Iš
vykstama iš Sydney rugpiūčio 28 d. 
ir grįžtama į Sydney rugsėjo 12 d. 
Kadangi reikalinga iki gegužės 10 d. 
įmokėti pinigus, jei kas dar suinte
resuoti prašome tuč tuojau kreiptis: 
P. Pilka, Box 150, Fyshwick ACT 
2609. Tel 957684 - 487828.

AIŠKUMO VARDAN 

Melbourne Lietuvių Klubo Tary
ba turi uždavinį rūpintis Lietuvių 
Namais, ir juos, kiek finansiniai iš
tekliai leidžia, gerinti: Tarybos 
užsimojimai tų namų gerinimui pa
reikalauja daug lėšų. Viena Tarybai 
prieinamų priemonių toms lėšoms 
telkti yra tų namų patalpų išnuo-
mavimas saviems ir kitataučiams.

Mūsų bendruomenės nariai, susi
būrę į organizacinius vienetus, dirba 
siekdami kokio nors kilnaus tikslo. Į 
tą veiklą įdeda daug pasiaukojimo, 
daug neapmokamo darbo 
stengdamiesi sukelti kuo daugiau 
lėšų jų pasirinktai sričiai plėtoti. To 
siekiant pasitaiko mėginimų apeiti 
Tarybos nusistatymą naudojantis 
Lietuvių Namais.

Išvengti bet kokių neaiškumų 
Melbourno Lietuvių Klubo Taryba 
■primena suinteresuotiems, kad įvai
raus pobūdžio bendruomeniniams 
užsiėmimams, kaip susirinkimai, 
minėjimai, repeticijos ir pan., kur 
jokia forma nėra renkami pinigai, 
Lietuvių Namai naudojami nemoka- 
mai.Priešingu atveju Klubo Taryba 
laukia rengėjų prisidėti prie tų 
namų išlaikymo nustatytu nuomos 
mokesčiu.

Ypatingais, bendruomenei svar
biais atvejais Melbour. Liet. Klubo 
Taryba nepaliko abejinga ir padarė 
nuolaidų, norėdama pagelbėti mūsų 
visų bendram lietuviškam reikalui.

Melbourno Lietuvių Klubo 
Taryba

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Romualdas Graimas, 
kilęs iš Prienų, apie 57 m. amžiaus. 
Jis pats arba apie jį žiną prašomi ra
šyti: Mrs. B. Kubertienė, 36 Ray
mond St., Bankstown, tel. 709 2305.
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PASAULIO ĮVYKIŲ APŽVALGA

Gegužės 2 d., sekmadienį, 3 vai. 
Liet. Klubo mažojoje salėje įvyksta 
p. V. Šliogerio paskaita - ’’Pasaulio 
įvykių apžvalga”. Prelegentas V. 
Šliogeris, pradėjęs prieš porą mė
nesių savo pranešimų ciklą apie da
barties pasaulio politinius įvykius, 
tęsia juos ir toliau. Gegužės 2 d. 
pranešime jis daugiau palies Euro
pos susivienijimo idėją ir kaip ji 
vystoma šiandie.

Suinteresuoti tautiečiai kviečiami 
pasiklausyti: gegužės 2 d., 3 vai. 
Syd. Liet. Klubo mažojoje salėje.

Meno Ansamblio repeticija gegu
žės 2 d., sekmadienį, 5 vai. Klubo 
mažoje salėje.

Visi seni ansambliečiai ir kiti, no
ri dainuoti, kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

PAŽVELKIME TIKROVEI Į AKIS

arba žvilgsnis į mūsų netolimą 
praeitį. Tokia tema gegužės 9 d. 
sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Klube 
paskaitą skaitys p. Vaclovas Sau
dargas, kuris savo pranešime kiek 
pasklaidys tradiciniai priimtus fak
tus. po kuriais slypi keistos prara
jos. Paskaita tikrai intriguojanti, 
kurios pasiklausyti maloniai kvie
čiami suinteresuoti tautiečiai. Ren
gėjas - Plunksnos Klubas.

Įsidėmėkite: gegužės 9 d., sekma
dienį, 3 vai. Sydney Liet. Klubo ma
žojoje salėje V. Saudargo paskaita.

S Sydney Lietuvių Caritas ir Dainos choras maloniai kviečia visus <? S '■ f n
s atsilankyti į tradicinį Sydney Lietuvių Carito »

BALIU
® gegužės 1 d., šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, S
® Bankstown. ft
« Programoje: Dainos choras, vad. S. Žuko ir A. Pluko vyrų oktetas. ft
® Kontinentalinė ’’Golden Trio” kapela bei kitos baliaus pramogos. «
S Rengėjai ft
® siS^se@aeeee8eea&se&eez8e&&eea@a&8eBeė@&e&es&ea&&ese3&Be@see&e&iz

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Motinos Dienos minėjimas Syd- 

nejuje ruošiamas gegužės 9 d. po 
pamaldų Lidcombe parapijos salėje. 
Ruošia ateitininkai ir parapijos mo
kykla. Paskaitą skaitys Dr. R. Za
karevičius. Programą išpildys mūsų 
jaunieji, po to mamoms ir svečiams 
kavutė.

Šiais metais Syd. skautai, atrodo, 
taip apsikrovę darbais, kad neturi 
laiko surengti Motinos Dienos mi
nėjimo, kurį paprastai jie ruošdavo.

*♦*
Baltų Komitetas Canberroje ba

landžio 10 d. buvo surengęs balių 
Lietuvių Klube,iš kurio gauta $1,125 
pajamų. Pelnas paskirtas Olimpi
niam Australijos Komitetui pare

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 last Terrace, Bankston. TeL:fflB-U14

Penktadieniais ir šeštadieniais Šokiai

Gegužės 1 d. CARITAS BALIUS

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4 iki 1 vai., šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vai.

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

miant Australijos sportininkus nu
vykti į olimpijadą Kanadoje. Priim
damas minėtai sumai čekį komisio- 
nierius visuomeniniams reikalams 
Mr. Grassby pabrėžė, kad iš baltie- 
čių pusės parodytas stebėtinas aus
trališko solidarumo pavyzdys. Baltų 
Komitete šalia p. Balsio aktyviai 
prisideda ir apyl. pirm. p. A. Bruz-

Balandžio 16 d. į Sydney sugrįžo 
Adolfas ir Aldona Jablonskiai, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
paviešėję virš šešių savaičių. Aldona 
yra Mūsų Pastogės tekstų rinkėja - 
’’linotipininke” ir dabar vėl savo pa
reigose. Jai išvykus ją pavadavo p. 
Mykolas Zakaras. Ačiū p. Zakarui už 
talką ir malonų bendradarbiavimą!

Jau virš dviejų mėnesių, kai diri
gentas Stasys Žukas, gyvenąs New
castle mieste, regulariai atvyksta į 
Sydney dirbti su Dainos choru, tai 
neturįs sau lygaus pasiaukojimas 
atsimenant, kad nuotolis tarp Syd
ney ir Newcastle yra virš 100 mylių. 
Dainos choras, vadovaujamas Stasio 
Žuko, ruošiasi Dainų Šventei Mel
bourne šių metų pabaigoje ir gegu
žės 1 d. atliks programą Caritas Ba
liuje Sydnejaus Liet. Klube. Šio ba
liaus programoje dalyvaus ir Algio 
Pluko vyrų oktetas.

FILMAI
Gegužės 2 d., 7 vai.

SERPICO
Moderniškas kriminalinis filmas

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. .Pasinaudokite lengvato
mis.

ŠOKIAI, grojant ‘Golden Trio' 
kapelai: Penktadieniais 
šeštadieniais 8 -12 vai.

ir

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 val.v., šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak.
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VLsios TAUTINĖS STOVYKLOS 
FONDAS

Mecenatai, pažadėję po $ 100,
įmokėjo:
D. ir H. Antanaičiai, Cic. $ 100,-
E. ir A. Bakaičiai, Vic. $ 100,-
V. ir B. Barkai, NSW $100,-
J. Kirša, Vic. $100,-
Makarevičienė, Vic. $40,-
R. ir A. Pociai, Vic. $100,-
Dr. A. Viliūnas, NSW $ 50,- 
Drs. N.ir K.A. Zdaniai, Vic. $100,- 
J. ir V. žitkevičiai, Vic. $100,-
Kitos Aukos:

Vietoj vainiko a.a.Blioko laidotu
vėse, stovyklos fondui aukojo:

V. ir B. Barkai, NSW $ 10,- 
N. ir K. Stašioniai,NSW $10,-

Pranešame gerbiamiems 
mecenatams ir aukotojams, kuriems 
yra patogiau, gali savo aukas įmo
kėti Lietuvių Namuose “Talkoje“ į 
skautų stovyklos fondą, kurias prii
ma p. Ignas Alekna.

Visiems mecenatams ir rėmėjams 
už aukas ir parodytą pavyzdį nuo
širdus skautiškas AČIŪ!

VITS Rengimo Komitetas

MŪSŲ PASTOGĖ
LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius V.Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, A.Reisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown,N.S.W. 2200;
Tel. 7098395
Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062
Prenumerata: metams $15.00

6mėn. $ 8.00
Užsieny metams $18.00
Oro paštu užsieny $37.00
Atskiras numeris $00.35
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.
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