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LIETUVIS CONCORDE

Visi girdėjome ir daugelis matę 
moderniausią keleivinį lėktuvą Con
corde, kurį pastatė jungtinėmis jė
gomis anglai ir prancūzai. Šis lėktu
vas laikomas šio amžiaus technikos 
stebuklu ir savo reikšme technikos 
pažangoje prilygsta amerikiečių nu
sileidimui ant mėnulio. Concorde 
lėktuvo pastatymas truko penkioli
ka metų ir kainavo tris milijardus 
dolerių. Šiandie po pasaulį kursuoja 
16 Condorde lėktuvų, kurių greitis 
yra 1350 mylių per valandą. Atlantą 
perskrenda per tris su puse valan
dos (palyginimui: prieš 43 m. Darius 
ir Girėnas per Atlantą skrido 37 va 
landas!).

Concorde lėktuvo statybai buvo 
įjugtos geriausios technologinės pa
jėgos. Nedaug kas žino, kad prie šio 
lėktuvo statybos esminiai prisidėjo 
ir lietuvisinžnierius konstruktorius, 
paruošęs ir pritaikęs kurui paduoti 
tobulas pompas. Jo konstrukcijos 
pompos pripažintos kaip pačios pa
tik- niausios. Esamo tipo Concorde 
lėktuvai skraido su 36 kuro pompo
mis, nors praktiškai jų tebereikia tik- 
dvylikos. O tai įvesta atsargumo su- 

įtnesimąis trij:* rusj;; f hidrau
linės ir dvejos elektrinės.

Mat, vienai sistemai neveikiant 
Įsijungia kitos sistemos. Šių pompų 
konstruktorius yra lietuvis inžinie
rius Pijus J. Nasvytis, gyvenąs Cle- 
velande, U.S.A., ir dirbąs Thompson 
- Ramo - Woolridge bendrovėje 
(TRW), aviacijos pompų pramonėje, 
kur eina projektų inžinerijos sky
riaus viršininko pareigas. Statant 
Concorde lėktuvą projektuotojų 
akys nukrypo į šią bendrovę, kaip 
patikimiausią pompų statybos atž
vilgiu. Amerikonai, nors tiesioginiai 
ir nedalyvaudami Concorde projek
te, bet jį palaikė ir prašant pasiūlė 
inž. P.J. Nasvytį, kaip geriausią tos 
srities specialistą.

Dailės 
aukštumose

PREMIJA DAIL.
HENRIKUI ŠALKAUSKUI

Rugsėjo 6 d. Commonvealth ban
ko patalpose (Martin Plaza, Sydney)

PROJEKTE
Patyrę apie Concorde projektą 

sovietai irgi juo susidomėjo ir šnipi
nėjimo keliu išgavo planus ir pastatė 
savo panašaus tipo lėktuvą, pavadi- 
tą Tupolev 144 vardu. Norėdami už
bėgti Concorde lėktuvams už akių 
jie pirmieji pagal turimus planus 
pastatė ir paleido pirmam skridimui, 
kuris, kaip ir galima buvo tikėtis, 
baigėsi skaudžia katastrofa.

Kai buvo pagamintas pirmasis 
Concorde modelis, Londone buvo 
surengtos didelės iškilmės, kuriose 
dalyvavo ir karalienė Elžbieta su 
savo vyru Pilypu. Išgirdusi Nasvy- 
čio pavardę, karalienė susidomėjo ir 
net paklausė, ar jis amerikietis, o 
kai jis prisipažino tokiu nesąs, greta 
stovįs princas Pilypas tiesiai už
klausė, tai kas tu toks. Inž. Nasvytis 
prisipažino esąs lietuvis.

Paties inž. P.J. Nasvyčio nuomo
ne, aviacijos eigoje Concorde tipo 
lėktuvai turi prieš akis didelę ateitį. 
Nors šiandie tokiems lėktuvams da
roma daug priekaištų, kad jie labai 
teršią orą, kad jie yra grėsmingai 
triukšmingi. tačiau visa tai yra per

Mūsų žymieji menininkai Eva Kubbos ir Henrikas Šalkauskas, aukš
čiausiai įvertinti šių metų Robin Hood parodoje

buvo atidaryta pagarsėjusi konkur
sinė dailės paroda ir paskelbti kon
kurso laimėtojai. Pirmą vietą už ak- 
varelinį kūrinį ’’South Tary No. 1” 
laimėjo mūsų žinomas dailininkas 
Henrikas Šalkauskas ir po jo sekė 
irgi plačiai Australijoje žinoma dai
lininkė lietuvaitė Eva Kubbos, ku-

dėta. Concorde orą teršia net gi ma
žiau, negu BOEING lėktuvai, o dėl 
atmosferos sukrėtimo tai kariniai 
lėktuvai, skraidą panašiu greičiu, 
sukelia dar didesnį triukšmą.

rios akvarelinis darbas ’’Ethereal 
Moment” įvertintas kaip ’’Highly 
Commended”.

Turimomis 'žiniomis šioje parodo
je dalyvauja tik du lietuviai ir aukš
čiausiai įvertinti.

Ilgesnį laiką apie Henriką Šal
kauską meno pasaulyje retai tekda

vo išgirsti, tik būdavo pakviečiamas 
tai vienur tai kitur pateisėjauti 
įvertinant kitų darbus ar skiriant 
premijas. Po trejų metų tylos Hen
rikas vėl staiga švystelėjo kaip me
teoras ir su pirmu pasirodymu 
aukštai įvertintas ir pferpijųotas. 
sveikiname Henriką Šalkauską ir 
Evą Kubbos su pelnytu laimėjimu ir 
linkime dar didesnio kūrybinio po
lėkio.

Čia tenka pažymėti, kad šioji vi
soje Australijoje pagarsėjusi metinė 
konkursinė Robin Hood vardo paro
da turi labai aukštą prestižą ir ne 
visi dailininkai turi galimybių joje 
išstatyti savo kūrinius. Dail. Henri
kas Šalkauskas Australijoje yra lai
mėjęs apie 50 premijų įvairiose kon
kursinėse parodose, jų tarpe pen
kias Robin Hood parodose. Šioji 
.premija ir įvertinimas buvo pats 
aukščiausias iš visų parodoje daly
vavusių.

Nė kiek neatsilieka laimėtų pre
mijų skaičiumi ir dailininkė Eva 
Kubbos, kuri šioje parodoje buvo 
beveik tolygiai įvertinta tik be pre
mijos.

**♦
JAV turi Europoje daugiau kaip 

7.000 taktinių atominių gynybos priemo
nių, kurios būtų pavartotos, jei Sovietai 
staiga pultų V. Europą.
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Spauda, 
baliai, 

loterija
Prieš akis didžiausia Sydnejuje 

metinė atrakcija - Mūsų Pastogės 
spaudos balius. Tai jau giliai šaknis 
{leidusi mūsų tradicija, tautiečių šil
tai priimta ir laukiama.

Balius kaip balius. Mūsų Bend
ruomenėje visi baliai organizuojami 
pirmoj eilėj specialiais tikslais - su
kaupti lėšų kokiam nors visuomeni
niam ar kultūriniam tikslui. Spaudos 
balius jau savaime pasako ir savo 
paskirtį - palaikyti ir paremti lietu
višką spaudą, šiuo atveju Mūsų 
Pastogę. Tai bene pats rimčiausias 
ir drauge mūsų veikloje prasmin
giausias uždavinys - kad lietuviška 
spauda išsilaikytų ir gyvuotų. Juk 
mūsų visos veiklos rūpestis suburti 
ir išlaikyti lietuvius viename viene
te, o tam yra pagrindinė priemonė - 
spauda. Per spaudą mes susižinome, 
informuojamės, per spaudą sąmoni- 
namės ir buriamės. Štai dėl ko 
spauda yra mūsų lietuviškame gy
venime esminis faktorius, kuris bū
tinas nuolat ir nuolat remti ir palai
kyti, tačiau tokia investacija visu 
šimtu procentų pasiteisina. Joje 
dirba žmonės be jokio atpildo, kaip 
bendradarbiai, korespondentai, jai 
neskaičiuojamas valandas aukoja 
faktinieji jos darbuotojai, pasiten
kindami tik minimaliniu atlyginimu 
jau vien tik vedini minties, kad jų 
darbas, pasiaukojimas yra tiesiogi
nėje lietuvybės tarnyboje. Lygiai 
nemažesnis nuopelnas ir visų tų 
skaitytojų, kurie ją prenumeruoja ir 
kitokiais būdais paremia.

Šalia atsitiktinių aukų Mūsų Pas
togė dar turi garbės prenumerato
rių, kurie savanoriškai skiria 
savo metinę pastovią auką prenu
meratos forma. Tačiau yra ir išskir
tinų Mūsų Pastogės rėmėjų, kurie 
kasmet Mūsų Pastogei skiria dideles 
aukas visai nesireklamuodami ir net 
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neklausdami kokių nors ypatingų 
privilegijų. Tai mūsų žymieji ir iški
lieji dailininkai. Jau nuo to laiko - 
prieš dvidešimt metų, kaip pradėti 
spaudos baliai, iškilo baliaus 
loterija, kurioje dominuoja mūsų 
dailininkų dovanoti paveikslai. Po 
kelis didelės vertės paveikslus įsi
gyja tautiečiai kiekvienais metais. 
Tačiau ar kas pagalvoja, kad šie au
kotojai, patys būdami palyginamai 
neturtingiausi, spaudą paremia di
džiausia auka! Tokių dailininkų, kaip 
E. Kubbos, L. Urbono, H. Šalkausko 
kūriniai meno rinkoje vertinami 
šimtais dolerių. Ir tai ne vienkarti
nė, o kasmetinė duoklė!

Savo tarpe turime jau daug prasi
gyvenusių tautiečių, kuriems šimtas 
kitas, o gal ir tūkstantukas dolerių 
šen ar ten jau nesdarytų didelės 
problemos, bet ar iš jų atsirado to
kių, kurie taip paremtų mūsų spau
dą, kaip kad remia dailininkai? Štai 
ir šiame spaudos baliuje suaukota 
net šeši didelės vertės originalūs 
meno kūriniai - bene turtingiausia 
loterija mūsų spaudos balių istori
joje!

Ar nebūtų jau pats laikas pagal
voti, kad ir mūsų'biznieriai ar pro
fesionalai spaudai panašiai talkintų, 
kaip kad dailininkai? Taip, baliaus 
loterijos prestižą turėtume išlaikyti 
ir toliau, tačiau ar nebūtų gražu ir 
pavyzdinga, jeigu mūsų pasiturį 
tautiečiai patys nupirktų iš dailinin
kų jų darbų ir paaukotų tam pačiam 
tikslui, kaip kad dabar aukoja daili
ninkai? Gal ir tie patys dailininkai 
šiam tikslui perkamus darbus ati- 
duotif’su atitinkamom nuolaidom, 
tačiau moraliai jie pasijustų labiau 
įvertinti, pagerbti ir daugiau res
pektuojami, tuo pačiu ir pats pirkė
jas - aukotojas atsiskleistų kaip kil
nus spaudos rėmėjas ir mecenatas.

Gili pagarba ir padėka spaudą rė- 
musiems mūsų dailininkams. Tikė
kimės, kad panašiu keliu spaudą 
rems ne vien tik jie, bet ir šią jų 
naštą padės nešti ir mūsų iškilesni 
ir prasigyvenę tautiečiai.

r (V.k.)

Žinios
”Ne tik kraštui pažinti - Visuome

niniai kraštotyros muziejai ugdo in
ternacionalizmą ir tautybių tarybinį 
patriotizmą”. Tokia antrašte.'Vals
tiečių laikraščio liepos 27 d. laidoje 
pasirodė straipsnis apie Lietuvos 
smulkesnių vietovių kraštotyros 
muziejus. Jo autorius, paminklų ap
saugos pareigūnas, dėsto kuo atski
rų vietovių kraštotyros muziejai tu
rėtų domėtis, tuo ir truputį ”prap- 
lėsdamas” kraštotyros sąvoką. Jis 
aptaria kelis pavyzdingus muziejus, 
kurie renka medžiagą apie sovieti
nius karius, kritusius ’’išlaisvinant” 
kraštą, vietinius komunistus ir pan. 
M. Melnikaitės vidurinės mokyklos 
muziejus esąs pagirtinas, nes: 
’’Kraštotyros būrelio ir muziejaus 
veiklos centre - patriotinė ir inter
nacionalinė tematika. Nebe pirmi 
metai kraštotyrininkai... renka me
džiagą apie fašistinių okupantų pik
tadarybes Zarasų krašte”.

(Kaip žinia, prieš kiek laiko Lie
tuvoj iškilo skandalas, kai kraštoty
rininkai - studentai pradėjo domėtis 
partizanais, užrašinėdami jų dainas 
ir t.t. Nežinoma, ar minėtas straips
nis turi tiesioginį ryšį su tais įvy
kiais, tačiau jis ir panašūs skelbimai 
rodo, kokiom sunkiom sąlygom turi 
dirbti tikrieji kraštotyrininkai, kai 
partija varžo jų veiklą. Juk pagrįstai 
galima paabejoti, ką bendro turi 
internacionalizmas su kraštotyra? 
E.) ELTA)

*♦*
Rugsėjo 6 d. Japonijoje, Hokkaido 

saloje nusileido sovietų kovos lėktu
vas MiG 25 ir lakūnas pareiškė - 
norįs gauti pabėgėlio teisę Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Lėktu
vas MiG 25 yra sovietų ’’top secret”, 
laikomas pačiu greičiausiu kovos 
lėktuvu pasaulyje, per valandą 
skrendąs 2,681 km. Jis aiškinosi ke
tinęs skristi į USA, bet buvo pri
verstas nusileisti Japonijoje pritrū
kus kuro. Lakūnas, kurio pavardės 
nepaskelbė, paprašė japonų parei
gūnų uždengti lėktuvą brezentais, 
nes tai esąs sovietų labai slaptas 
lėktuvą^, Tačiau jau tą patį vakarą 
jis buvo rodomas japonų televizi
joje.

Singapūras atmetė trečią kartą 
sovietų reikalavimus įrengti savo 
sandėlius Indijos vandenyje plau- 
kiojantiems sovietų karo laivams. 
Tačiau Singapūras įsileidžia sovietų 
prekybinius ir žvejų laivus į uostą 
remontams. -.■■.I '

Japonija iš naujo reikalauja, kad 
sovietai grąžintų Kurilų salas, ku
rias karui baigiantis užėmė Sov. Są
junga ir jas laiko savo kontrolėje. 
Sovietai aiškina, kad tos salos Rusi
jai buvo pripažintos dar Jaltos kon
ferencijoje. Kirilų salos sovietams 
esančios labai svarbios strateginiu 
atžvilgiu.

MIRUSIEJI
DAR VIENAS KAPAS

Po ilgos ir sunkios ligos rugpiūčio 
26 d. senelių priežiūros namuose 
Burwoode mirė Juozas Bartininkas. 
Velionisj Australiją atvyko 1948 m. 
Iš pereinamos stovyklos su grupe 
lietuvių buvo atsiųstas į Sydnejų, 
kur dirbo vandens tiekimo ir kanali
zacijos žinyboje. Atlikęs darbo prie
volę jis perėjo dirbti į stiklo fabriką 
Aleksandrijoje.

1969 m. pradėjo jam gangrenuoti 
kairė koja, kuri buvo amputuota, o 
po metų paraližuota ir kairė ranka, 
ir taip paliko invalidu. Kol buvo 
sveikas, bet vienišas jis laikas nuo 
laiko pasirodydavo lietuvių paren
gimuose.

Ilgokai jam bebūnant senelių 
priežiūros namuose jis buvo lanko
mas draugų ir pažįstamų, šalpos or
ganizacijų.

Kun. P. Butkui atlaikius gedulin
gas pamaldas ir per pamokslą atsi
sveikinus Lidcombe kat. bažnyčioje, 
velionis palaidotas Rookwood kapi
nių lietuvių sekcijoje. Prie kapo at
sisveikinimo žodį tarė P. Zaremba.

Velionis Juozas Australijoje gi
minių neturėjo. Apie jo mirtį pra
nešta jo dukroms Lietuvoje. Būda
mas visą laiką invalidas a.a. Juozas 
turto nesusikrovė, tad buvo praves
ta rinkliava laidotuvių išlaidoms pa- 

•dengti. ‘ ‘ *
P.Z.
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’’TALKAI” 15 metų
Tam tikram laikui praslinkus, . Pradžioje tebuvo duodamos vie- 

žvilgteriama atgal norint suvokti nam nariui nedidesnės $ 600.- pas
kolos. Laiko tėkmėje duodamų pas
kolų dydis buvo keičiamas. Dabar 
vienam nariui duodama iki $ 10.000.- 
dydžio paskola. Pagal duodamų pas
kolų dydį, už jas imama nuo 11% iki 
13% metinių palūkanų, kurios skai
čiuojamos kas metų ketvirtis. Visos 
ne hipotekinės paskolos yra ap
draustos skolininkų mirties atveju, 
kurių draudimą talka Talka paden
gia savais kaštais. Taip pat ap
drausta judamas turtas nuo 
apiplėšimo ir pinigai kelyje tarp 
Talkos ir banko.

Talkos steigėjai eilę metų dirbo 
jos valdyboje, drauge atlikdami visą 
raštinės bei atskaitomybės darbą be 
atlyginimo, tegaudami vos po keletą 
dolerių metuose kelionės išlaidoms 
padengti. . Barkus pirmininko pa
reigose išbuvo 6 metus, J. Šniras 
atskaitomybės vedėjo pareigose iš
buvo 6 met., J. Kalnėnas valdyboje 
tebedirba ir dabar su poros metų 
pertrauka. Kiti steigėjai valdyboje 
išbuvo po porą - trejetą metų: F. 
Gužas, V. Bartuška, V. Jakutis. Vė
liau į Talkos vadovaujamąjį darbą 
įsijungė vėliau į ją įstojusieji nariai. 
Po poros metų valdyboje dirbo: B. 
Zdanis, J. Antanaitis, A. Mikaila. B. 
Vanagas v-boje yra 12 metų, Paulius 
Baltutis - 11 metų ir jau devintus 
metus Talkos valdyboje pirminin
kauja, J. Balbata v-boje dirba 9-tus 
metus, Viva Alekna - 4-tus metus.

Dabartinėje Talkos valdyboje 
dirba: Paulius Baltutis - pirm., B. 
Vanagas - vicepirm., Viva Alekna - 
sekret., J. Kalnėnas ir J. Balbata 
v-bos nariai.

Penkioliktuosius veiklos metus 
baigdama Talka (drauge su skyriu
mi) turi 495 narius, įnašų kapitalas 
$ 17.510.-, indėlių $ 643.401.-, atsarg. 
kapit. $ 6.283.-, yra išdavusi viso 393 
paskolas $ 856.618.- sumai. Didėjant 
apyvartai, didėja ir Talkos pelnas: 
šiais metais ji turės apie $ 5.000.- 
pelno.

nueito kelio tolį, jame patirtus nuo
tykius, sunkumus bei džiaugsmus. 
Talka savosios penkiolikos metų 
veiklos laikotarpyje nelinksmino 
savų tautiečių matomomis tautiniai 
bendruomeninės veiklos apraiško
mis, bet stengėsi savo patarnavi
mais palengvinti piniginius rūpes
čius šokantiems, dainuojantiems, 
sportuojantiems ir kitus bendruo
meninius darbus dirbantiems. Tal
kos darbas daugiau intymus - siaurai 
asmeniškas. Retas nori girtis kiek 
jis turi susitaupęs, taip pat dažnas 
nenori pasakotis kiek yra įsiskoli
nęs. Todėl tokių organizacijų, kaip 
Talka, veiklos sukaktį minint teks 
peržvelgti ne asmeninį jos narių 
veiklinį judrumą, bet suminėti tik 
atitinkamų skaitlinių grupavimąsi, 
kurių kaitaliojimąsis išryškins orga
nizacinės veiklos sėkmę ar nesėkmę.

KŪRIMASIS IR DARBO TĄSA
Kilusi mintis, prieš penkiolika 

metų vienuolikos mūsų tautiečių 
apgalvotu sprendimu buvo įgyven
dinta įsteigiant Melbourne Lietuvių 
Kooperatinę Kredito Draugiją Tai-' 
ką. Steigėjų išrinktoji pirmoji Tal
kos valdyba: L. Barkus - pirm., V. 
Bartuška - vicepirm., F. Gužas - 
sekret., J. Šniras - atsk. ved. ir J. 
Kalnėnas - narys 1961.9.15 Talką 
įregistravo Kooperatyvų Registro 
Įstaigoje ir netrukus, su labai kukliu 
pradiniu kapitalu, pradėjo darbą. 
Geelongiškiui Kazimierui Šimkevi- 
čiui didžiausiu tuolaikiniu įnašu ir 
nemažu indėliu Talkos kasą papil
džius, buvo pradėta duoti nariams 
paskolos. Esant didesnei paskolų 
paklausai negu indėlių pasiūla, pa
tiems valdybos nariams teko asme
niškai indėlininkų ieškoti. Gi susi
tarus su skolininkais jiems paskir
tosios paskolos buvo išmokomos da
limis per keletą kartų.

Talkos tikslas buvo mokėti indėli
ninkams didesnius procentus už in
dėlius ir imti mažesnes palūkanas už 
paskolas negu kitos kredito įstaigos 
ima.

Po aštuoneto darbo mėnesių, pir
muosius apyskaitinius metus Talka 
baigė turėdama 53 narius, buvo iš
davusi 6 paskolas $ 2.300.- sumai, 
pirmąją metinę apyskaitą suvesda- 
ma $ 3.860.- balansu.

Metai iš metų Talkos narių skai
čius, įnašai, indėliai ir paskolos di
dėjo. Viėrii tautiečiai Talkos veikla 
domėdamiesi, kiti gi pasunkėjus ir 
pabrangus gauti kreditus australų 
finansinėse organizacijose surado 
kelią į lietuviškąją Talką, kuri savais 
patarnavimais jų neapvylė.

1963.10.1 Talka pradėjo paskolas 
drausti skolininkų mirties atveju, 
draudimo išlaidas padengdama iš 
tuomet imtų už paskolas 8 % meti
nių palūkanų. Talkos veikimo laiko-*
tarpyje skolininkams mirus, draudi
mo įstaiga apmokėjo Talkai virš $ 
4.000.- skolininkams išduotų pasko-

UETUVfŲKOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA

"TALKA’LTD,
S "Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 
g indelius 9*A % (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y.
9 birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus j 
9 (shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines j 
K paskolas iki $ 3.000 sugarantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš | 
K 13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
K "Įstaiga veikia:

MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol
i St. North Melbourne,
S Pašto adresas: TALKA. Box 4051, G.P.O. Melbourne 3Ū01
į ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 p.p. Liet. Namai, 6 Eastry 
S' St., Norwood.

Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

VEIKLOS IŠDAVOS

Talka joje taupantiesiems už pap
rastus indėlius moka 7% palūkanų 
už termininius - 9’/2%, o už įnašus 
iki 10% dividendo.Vietos bankai gi 
už smulkias santaupas nuo $ 2.000.- 
iki $ 4.000.- laikomas taupomose 
sąskaitose, temoka nuo 3.75% iki 
4% metin. palūkanų. Tuo būdu tarp 
Talkos ir kitų bankų mokamų palū
kanų yra 3,23% arba 3% skirtumas.

Talkoje esamų 642 indėlininkų 
bendros santaupos yra $ 643,401.-, 
arba kiekvieno taupytojo $ 1,000.- 
santaupų vidurklis, už kurias kituo
se bankuose jie gautų tik 3,75% pa
lūkanų.

Tad visi taupytojai už jų laikomas 
santaupas ir įnašus Talkoje gauna 
per metus $ 22.000.- daugiau negu 
kituose bankuose gautų. Atkrei
piant dėmesį dar į tai, kad skolinan
tys ne Talkoje, bet kitur; o svar- 

. biausia perkant prekes, dažniausiai 
auto mašinas, H.P. kredito forma, 
yra permokama palūkanomis labai 
didelės pinigų sumos. Taupymo ir 
skolinimosi sandėrius atliekant sa
voje Talkoje, šios bendrosios mūsų 
—*---- - (jar smai-kiau ūgteltų.

DabartinųpTalkos valdyba. Iš kairės: V. Alekna - sekr., J. Balbata, P. 
Baltutis - pirm*, J. Kalnėnas, B. Vanagas - vicepirm.

TALKOS steigėjai. Iš kairės: V. Bartuška, L. Barkus - steig. inic., F. Gu
žas, J. Šniras, J. Kalnėnas, J. Petrašiūnaš ir Ig. Alekna. Trūksta V. Ja
kučio ir A. Aniulio. Jau mirę: J. Valys ir V. Savaitis.

VEIKLOS IŠDAVŲ 
PASISKIRSTYMAS

Anksčiau suminėtieji duomenys 
rodo Talkos naudingumą paskiriems 
jos nariams. O iš gyvenimo prakti
kos žinome, kad dvasiniai ir ekono
miniai stiprūs pavieniai asmenys 
sudaro stiprią jų atstovaujamą tau
tinę bendruomenę. Tad šia prasme 
Talkos veikla yra praktiškuoju Lie
tuvių Bendruomenės stiprinimo 
ramsčiu.

Be to, Talka nebuvo šykšti savo 
pinigine parama ir kitoms lietuvių 
tautinės apraškos sritims. Savo 
15-os metų veiklos laikotarpyje ji 
ketvertu tūkstančių dolerių parėmė 
vietos lietuviškąją spaudą. Virš še- 
šių tūkstančių dolerių ji skyrė įvai-

■ į

rioms bendruomeninėms instituci
joms bei kultūrinės veiklos organi
zacijoms. Visos Melbourne Lietuvių 
Namų skolos kitiems bankams, jau 
kuris laikas, pervestos į Talką, tuo 
sutaupoma nemažos svetimiems 
mokėtųjų už paskolas palūkanų su
mos. Drauge, iš suminėtų faktų ma
tome, kad mažytė Australijos lietu
vių bendruomenės dalelė, susitelku
si Talkon, nemažai laimėjo sau as
meniškai, o drauge, sava organizuo
ta veikla parėmė ir savą Bendruo
menę. Kokios naudos turėtume, jei 
visi Australijos lietuviai ekonomi
nėse kredito organizacijose susi
telktume. y

TALKOS SKYRIUS

Matant Talkos geras veiklos pa
sekmes, kitų vietovių lietuviams 
pageidaujant, buvo pradėta tirti ga
limybės dėl kitose Australijos vals
tijose Talkos skyrių steigimo. Tal
kos vadovybės, o daugiausia jos pir
mininko Pauliaus Baltučio iniciatyva 
buvo gautas leidimas steigti Talkos 
skyrių Adelaidėje. Talkos pirminin
kas P. Baltutis ir atskaitomybės ve
dėjas J. Šniras pakviesti nuvyko į 
Adelaidę, kame vietos lietuviams 
padarė skyriaus steigimo reikalu iš
samius pranešimus. Gavę adelaidiš- 
kių pritarimą, įsteigė ten Lietuvių 
Kooperatinės Kredito Draugijos 
Talkos skyrių, pakviesdami jam va
dovauti V. Neverauską - pirmininku, 
V. Baltutį ir J. Lapšį skyr. v-bos 
nariais. Formaliai Talkos skyrius 
Adelaidėje pradėjo veikti 1975 m. 
liepos 1 d.

Talkos skyrius Adelaidėje pir
muosius savo veiklos apyskaitinius 
metus baigė 1976.6.30 turėdamas 52 
narius su $ 580.- inašų, 51 indėlinin
ką su $ 33.771.- indėlių, išdavė 9 
paskolas $ 25.650.- sumai. Tai labai 
graži pradžia, teikianti vilčių sėk
mingai skyriaus veiklai ateityje. O 
tos veiklos geras vystymąsis pri
klausys ne nuo ko kito bet nuo Ade
laidės lietuvių bendruomeninio są
moningumo.

ŽVELGIANT IŠ LAIKO 
PERSPEKTYVOS

Žvelgiant į veiklos užuomazgą ir 
jos vystymąsi iš laiko perspektyvos, 
tenka džiaugtis, kad Talkos steigimo 
mintis ir jos organizaciniai darbai 
buvo teisingai suprasti ir planingai 
pradėti vykdyti. Buvo gerai pasi
elgta Talkos steigimą ir jos ateities 
veiklą išskiriant iš vietos organiza
cijų kompetencijos, visa bazuojant 
ant savų tautiečių individualių eko
nominių interesų tenkinimo pagrin
do.

Pirmoji Talkos valdyba rūpestin
gai paruošė organizacinio darbo pla
ną, tvarkingą piniginės atskaitomy
bės sistemą. Įstatais nustatytai val
dybos narių kadencijai pasibaigus; 
dalis jų sutiko būti renkamais į se-
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ę kančią valdybą norėdami palengvin
ti naujai pririnktiems v-bos nariams 
laipsniškai įsijungti į d-jos sistema- 
tingą tolimesnio darbo tąsą. Taip, 

į rotacine tvarka Talkos valdyboms 
besikeičiant, ilgiau drauge 
bedirbant, valdybos narių sąstatas 
darėsi labiau pastovus. Piniginei 
apyvartai ir pelnui didėjant, nuo 
1967 m. buvo pradėta skirti valdybai 
didesnis atlyginimas, kuris beveik 
kas metai dabar didinamas.

Besireiškiant infliaciniams nega
lavimams, kredito paklausoms ir už 
juos mokamoms palūkanoms bei už 
indėlius mokamiems procentams 
kaitaliojantis, Talkos valdyba paro
dė gerą atidumą prie šių sąlygų pri
sitaikydama ir šiuos apyskaitinius 
metus baigdama gražiais rezulta-. 
tais.

Dideli Talkos valdybos darbo 
ramsčiai yra du jos nuolatiniai 
bendradarbiai: Juozas .Šniras, at
skaitomybės vedėjas ir Ignas Alek
na, kasininkas.

J. Šniras Talkos reikalais tebesi

rūpina nuo pat jos įsteigimo. Išėjęs 
iš Talkos v-bos jau kelinti metai 
tvarko jos atskaitomybę, išmaningai 
ją tobulindamas. Ignas Alekna savo 
paslaugumu ir nepailstamu rūpes
tingumu yra didelis talkininkas val
dybai ir mielas patarnautojas d-jos 
nariams.

Žvelgiant per penkiolikos metų 
laikotarpio Talkos atliktus darbus 
tenka džiaugtis gražia jų sėkmė ir 
padėkoti visoms Talkos valdyboms 
už jų nuoširdų bei sąžiningą darbą. 
Visi tautiečiai kviečiami sparčiau 
telktis į Talkos narių eiles.

Liudas Barkus

Jubiliejinis balius
Šių metų Mūsų Pastogės spaudos 

balius yra jubiliejinis. Gal nedaug 
kas prisimena, kad pirmasis Mūsų 
Pastogės spaudos balius buvo su
rengtas 1956 m. rugpiūčio 18 d. irgi 
Cabramattoje, savivaldybės salėje. 
Taigi, po dvidešimt metų ir vieno 
mėnesio, šis jubiliejinis balius taip 
pat įvyksta Cabramattoje rugsėjo 
18 d. tik ne savivaldybės salėje, o 
naujoje, puošnioje Etruscan Lounge

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
RUGSĖJO 18 D.feTRUSCAN SALĖJE, 

ARTHUR ST. CABRAMATTA

Australijos Lietuviu Fonde
A.L. B-nės Krašto Valdybos buvo 

paskelbtas liepos mėnuo A.L. Fondo 
lėšų telkimo vajaus mėnesiu, tačiau 
tautiečiai, atsiliepdami į atsišauki
mą, prisiunčia naujų aukų. Pasta
ruoju metu aukojo:

Po 100 dol.: p.p. Dr. Valteris Di- 
džys (Melb.) pakeldamas savo įnašą 
iki 200 dol. ir Albertas Zubras 
(Melb).

Po 50 dol.- p.p. Tadas ir Julija 
Kesminai (Mornington, Vic.) ir O.M. 
iš Sydney.

priėmimų salėje, Arthur St., Cabra- 
matta.

Šio jubiliejaus proga kviečiami 
visi susitikti ir prisiminti anuos se
nus laikus. Be abejonės, po dvide
šimt metų daugelio veidai jau bus 
pasikeitę, daugelis iš viso negalės 
dalyvauti, nes per tą laiką iškeliavo į. 
kitus kraštus geresnės laimės ieš

koti, o didelė dalis išemigravo į tą 
kraštą, iš kurio jau niekas nesugrįž
ta. Tašau su džiaugsmu turime pri
pažinti, kad per tuos dvidešimt me
tų pribuvo ir priaugo visai naujų 
Mūsų Pastogės bičiulių, kurie užpil
do atsiradusias spragas. Tikimasi, 
kad šis jubiliejinis spaudos balius 
bus nepalyginamai gausesnis ir jau
kesnis, negu anas pradinis.

20 dol. - p.p. L. ir A. Kaladės 
(Melb.)

15 dol.- p.p. V. ir J. Rekešiai 
(Melb.).

Po 10 dol.- p.p. Br. Adomavičienė 
(Melb.), A. Giniūnas (Sydn.), J. 
Grybas (Sydn.), A. Kutka (Sydn.), 
Latrobe Valley Seniūnija, vieton 
vainiko mirus J. Mačeckui, (Vic.), S. 
Montvidas (Sydn.) ir Br. Vingrys 
(Melb.).

A.L. FONDO ŠIMTININKAI: p. 
Albertas Zubras yra įrašytas į A.L. 
Fondo šimtininkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naująjį šimtininką p. A. Zubrą ir 
dėkodama vienam pirmųjų šimti
ninkų Dr. V. Didžiui už naują šimti
nę, taip pat nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams - Fondo rėmė
jams.

A.L. Fondo lėšų telkimo vajus 
vyksta, palyginus, sėkmingai. 
Fondo kasoje jau sukaupta 12.000 
dol. Paskelbtas Fondo vajus jau da
vė per 5.000 dol. Fondo Valdyba tiki, 
kad tautiečiai, kurie ligi šiol nesus
pėjo įsijungti į Fondo rėmėjų eiles, 
neliks abejingi Fondo užsibrėžtiems 
tikslams ir darbams, paseks tuos, 
kurie Fondą rėmė ir remia, tuo būdu 
pozityviai prisidės prie lietuvybės 
išlaikymo ir mūsų kultūrinių verty
bių puoselėjimo šiame krašte.

Visi kviečiami ir mielai laukiami!
A.L. Fondo Valdyba

KELIONIŲ (SPŪDŽIAI Rato Antanas Laukaitis

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULI
(Tęsinys)

KANADA, i

Palikus vaišinguosius Montrealio 
lietuvius ir nepamirštamus olimpi
nius atsiminimus su savo nauju 
draugu inž. Rimu Sonda, jo puikiu 
Buicku traukiame sostinės Ottawa 
link. Įdomus yra mano naujojo 
draugo, dabar gyvenančio Toronte, 
Kanadoje atsiradimas Vakaruose. 
Karo metais jo tėvas, Lietuvoj ag
ronomas, kartu su savo žmona mo
kytoja ir šešių mėnesių sūnumi bėga 
nuo karo audrų į Vakarus, tačiau ar
tėjantis frontas juos atskiria: tėvas 
atsiduria Kanadoje, kai motina ir 
sūnus pasilieka Lietuvoje. Susira
dus vieni kitus, prasideda visokiausi 
bandymai, kaip atsigabenti likusią 
šeimą į Kanadą. Tas trunka apie 
septyniolika metų, kol pagaliau mo
tinai suteikiamas leidimas išvykti iš 
Lietuvos. Tačiau sūnus, dabar jau 
baigęs universitetą ir tapęs inžinie
riumi turi dar ketverius metus 
laukti Vilniuje, kol ir jam duodamas 
leidimas išvykti pas savo tėvus. At
vykus į Kanadą, jaunajam inžinie
riui nepripažįstamas inžinieriaus 
diplomas, tačiau jis, gyvenimo už
grūdintas, labai intensyviai pradeda 
mokintis anglų kalbą, tuo pačiu pra
dėdamas ir savo studijas Toronto 
universitete. Kelių metų laikotar
pyje, jis ne tik baigia universitetą, 
bet taip pat padaro ir ’’Master”, po 
ko jam yra pripažįstamas ir Lietu
vos baigimo diplomas ir įrašomas jis 
į jo apgintų diplomų skaičių. Šian
dien, jis važinėdamas Sov. S-gos pa
su, džiaugiasi Kanados gyvenimu ir 
laukia penkerių metų laiko, kada 
galės pasidaryti ir pilnu Kanados 
piliečiu.

Nors Kanadoje ir leidžiama greit
keliais važiuoti negreičiau kaip 60 
mylių (Amerikoje tik 55), tačiau 
mūsų Buickas spaudžia iki 90, o kar
tais ir dar greičiau, kiekvienu mo
mentu tikėdamiesi policijos sirenų ir 
... piniginės pabaudos. Tačiau viskas 
sekasi gerai ir mes atsiduriame sos
tinėje. Žinau, kad čia gyvena lietu
vių, tačiau neturime perdaug laiko ir
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jų ^neieškome. Apžiūrime didžiuo-. 
sius Parlamento rūmus, prie kurių 
yra nemaža eilutė norinčių į juos pa
tekti turistų. Tai gana seni rūmai, 
pastatyti ant parlamento kalvos su 
Taikos bokštu, turinčiu 291 pėdą 
aukščio, šalia esančiais Senato rū
mais, skaitykla ir biblioteka ir mi- 
nisterio pirmininko įstaiga. Įdomus 
yra senasis parlamento bibliotekos 
pastatas, kuris yra vienintelis origi
nalus senųjų rūmų pastatas, išlikęs 
po 1916 metų didžiulio gaisro, su
naikinusio visus kitus parlamento 
pastatus. Įdomus yra Rideau kana
las, jungiantis sostinę Ottawa su 
Kinigston. Šis 123 mylių kanalas bu
vo baigtas statyti 1826 metais pul
kininko J. By ir ilgą laiką sostinė 
buvo žinoma kaip ”Bytown” mies
tas. Pati Ottawa, kaip ir Australijos 
Canberra turi atskiras 'sostinės 
miesto teises.

Po įdomaus sostinės apžiūrėjimo 
traukiame toliau Ontario valstijos 
gražiaisiais keliais. Gamta čia ypa
tingai graži ir primenanti Europą, 
tik su mažu skirtumu šiais metais. 
Jeigu beveik visoje Europoje vasa
ros metu buvo ypatingai didelės 
kaitros, išdeginusios visą žolę ir Eu
ropos žaliąją gamtą padarę panašią į 
australiškąją, tai Kanadoje ir vėliau 
Amerikoje gamta buvo ypatingai 
graži. Kanada, turinti tūkstančius 
didesnių ir mažesnių ežerų, apsuptų 
nesibaigiančiais lapuočių miškais ir 
kvepiančiais pušynais, bei eglynais, 
keliautojui suteikia nepaprastą 
grožį ir pasigėrėjimą. Nors ir gero
kai pavargus po visų olimpinių ma
lonumų ir nuoširdžių lietuviškų at
sisveikinimų, mano akys nesimer- 
kia, bet stebi šiuos nuostabius ir 
gražius kanadiškus vaizdus. Važiuo
jame į p. Sondų vasarvietę ’’Puntu
ką”, labai gražioje kurortinėje vie
toje, ant pat didžiulio, ežero kranto. 
Vieta tikrai ypatingai graži, namas 
pačių tėvo ir sūnaus statytas ir di
džiulis žemės sklypas mamos labai 
gražiai išpuoštas, teikia tikrą poilsio 
ir ramybės vaizdą. Nenuostabu to
dėl, kad dabar, tėvams išėjus į pen-

on::;
siją, jie labai retaikada grįžta į didijį 
Toronto ir visą laiką praleidžia šioje 
pasakiškoje vietovėje.. Gerai atsi
gaivinę ir tėvams papasakoję olim
pinius įspūdžius, traukiame tolyn į 
Toronto, kurį pasiekiame jau vėlai 
vakare. Labai gražiai ir čia yra įsi
taisę mano naujieji prieteliai. Di
džiulis trijų aukštų namas, brangia
jame Toronto mieste turi labai di
delę vertę. Kalbant gi apie namus, 
aš nežinau kito tokio krašto ir mies
to, kur namai būtų tokie brangūs, 
kaip Toronto mieste. Jeigu Ameri
koje panašus namas kainuotų apie 
30.000 dol. Australijoje (Sydnejuje) 
apie 40.000 dol., tai Toronto mieste 
jo kaina būtų mažiausiai 60-70.000 
dol. Namų ir žemės sklypų kainos 
čia yra tiesiog pasakiškos, todėl ne
nuostabu, kad daugumas kanadiečių 
parduoda savo nuosavybes čia ir ke
liasi gyventi į šiltąją Amerikos Flo
ridą.

Pačiame Toronto mieste po mano 
paskutiniojo lankymosi, išaugo nau
jasis milžiniškas pastatas, tai To
ronto televizijos bokštas, kuris yra 
pats aukščiausias pastatas pasauly
je, turintis 1815 pėdų ir 5 inčus 
aukščio. Pati bokšto viršūnės antena 
buvo užkelta 1975 metų balandžio 
2-trą dieną Sikorsio gamybos milži
nišku Olgos helikopteriu ir tuo buvo 
baigtas pasaulyje aukščiausias lais
vai stovintis televizijos bokštas. Šio' 
bokšto paskutiniosios 335 pėdos turi 
visų Toronto televizijų ir radio FM 
stočių antenas, kai 1465 pėdų aukš
tyje yra aukščiausias pasaulyje 
bendras stebėjimo punktas. Gi 1150 
pėdų aukštyje yra pasaulyje aukš
čiausias ir didžiausias sukąmasis 
restoranas. Čia taip pat yra teatras, 
paštas, paskiros suvenyrų krautu
vės ir kt. Iš apačios kylama specia
liais stiklo sienomis elevatoriais, pro 
kuriuos galima puikiai stebėti ma
žėjantį miestą. Šie stikliniai eleva
toriai į aukštį šauna 1200 pėdų grei
čiu, taip kad pakilus į viršų ausyse 
jauti nemažą spaudimą.

Prieš, kelis mėnesius, būnant Ja
ponijos sostinėje Tokyo, teko lanky

ti to miesto aukštąjį televizijos 
bokštą, kuris buvo laikomas pačiu 
aukščiausiu pasaulyje, tačiau, paki
lus į Toronto bokštą ir jo pačią vir
šūnę, aš pasijutau tikrai silpnas ant 
savo kojų ir man rodėsi, kad tas vi
sas didysis bokštas svyruoja ir gali 
greitai sugriūti,1ko aš nepajutau To
kyo. Iš bokšto viršūnės visas Toron
to miestas atrodo labai gražiai, ypa
tingai nakties metu, tolumoje ma
tant net Amerikos krantų šviesas. 
Šis visas aukštasis pastatas yra ne
ginčijamas moderniosios statybos 
stebuklas, tačiau nusileidus į apačią, 
nors man aukštumų ir nelabai bijan
tis, žemės kietas paviršius pasidarė 
labai mielas.

Pagal' vietinių lietuvių pasakoji
mus, Toronto mieste ir apylinkėse 
gyvena virš 10.000 lietuvių, kurie 
yra labai gerai įsitaisę, turi net dvi 
savo parapijas, mokyklas, kapines, 
puikų klubą, skautų stovyklavietę ir 
kt., kai lietuviškos organizacijos ir 
jaunimas yra labai stiprūs ir pajė
gūs. Įdomu ir malonu buvo susipa
žinti su Kanados Lietuvių B-nės pir
mininku Jonu Simanavičium.Vaišin- 
goje klebono kun. Ažubalio kleboni
joje, apžiūrėjus visus Anapilio para
pijos pastatus ir busimąją bažnyčios 
vietą, labai nuoširdžiai teko išsikal
bėti su pirmininku J. Simanavičium. 
Jis tikisi ir labai, kartu su visa Ka
nados lietuvių bendruomene laukia 
Australijos lietuvių jungtinio ar 
paskiro choro atvykstant į Ameri
kos - Kanados lietuvių dainų šventę, 
kuri įvyks 1978 metų liepos mėnesio 
pradžioje. Jo nuomone, Amerikos, 
Kanados ir Australijos meninės ir 
kultūrinės pajėgos turėtų dažniau 
vieni su kitais pasikeisti ir vieni ki
tus aplankyti. Šiandien jau šiems 
kraštams didelių finansinių sunku
mų nėra, todėl reikia daryti visa kas 
galima, kad ateityje galima būtų kuo 
artimiau bendradarbiauti.

Vėliau kalbantis su Kanados ir 
Amerikos paskirais sporto veikė
jais, gaila kad neteko sutikti dabar
tinio ŠALFAS V-bos pirmininko ka
nadiečio p. Bernecko, man teko iš
girsti, kad ateityje bus bandoma 
pravesti vakarų pasaulio lietuvių 
sportines šventes, į kurias bus pak
viesta sportininkai ir iš kitų, ne tik 
Š. Amerikos ir Kanados, kraštų. 
Jeigu tokios svajonės ateities gyve-
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ŽVILGSNIS Į BENDRUOMENĘ IR TAUTĄ
Lidija Pocienė

Koksai lietuvių bendruomenės li
kimas galutinėje išvadoje, susipa
žinus, su statistiniais daviniais apie 
emigracinių grupių likimą Įvairiuose 
kraštuose, turėtų būti visiems aiš
kus. Dauguma emigrantų, ypač jų 
vaikai, įsijungia į gyvenamo krašto 
bendruomenę, priima 10 krašto kul
tūrą ir užmiršta savo kalbą ir pap
ročius. ■

Tad, atsakymas galėtų būti tik 
vienas - lietuvių bendruomenė emi
gracijoje anksčiau ar vėliau nustos 
egzistavusi. Bet, juk tas pats likimas 
laukia ir kiekvieno paskiro žmogaus 
- jis anksčiau ar vėliau mirs.

Tad, svarstant klausimą ar verta 
išlikti lietuviais yra lygu klausimui - 
ar iš viso verta gyventi.

Jei būtume tikri, kad lietuvių 
bendruomenė emigracijoje išliks 
amžinai, ar bent kiek žodžio "amži
nai” prasmė galioja, šitas klausimas 
nebūtų aktualus. Bet kadangi mūsų 
bendruomenė tikriausiai nustos eg
zistavusi, ne vienai motinai ar tėvui 
kyla mintis, kokiomis priemonėmis 
ir p incipais remiantis auklėti savo 
vaikus. Ar mokyti juos kalbos, 
stengtis įdiegti jiems tautinio sąmo
ningumo, ar ne? Ar jie bus laimin
gesni išaugę sąmoningais lietuviais, 
ar nežinodami savo kilmės? Ir pa
galiau, ar iš viso mes esame pajėgūs 
ką nors tą prasme padaryti?

Pasaulyje, kuriame šiandien gy
vename, nelengva rasti atsakymą. 
Iš vienos pusės, kaip kurie visuome
niniai sluoksniai, ypač akademiniai 
rateliai, dažnai ir kai kurios mokyk
los, bando iš viso tautiškumo sąvoką 
paneigti. Dažnai tautybės žodžiu yra 
nusakoma klimatinių sąlygų ir natū
ralios atrankos ‘būdu susidariusios 
anatominės ir kultūrinės ypatybės. 
Tuo pasinaudodamos, kai kurios ne
atsakingos filosofinės srovės bando 
įrodyti ir pedagoginės indoktrinaci- 
jos metodais įdiegti jauniems žmo
noms ’’kitoniškumo”, o kraštutiniais 
atvejais, tautinio pranašumo idėją, 
kaip pvz., Hitlerinė Vokietija.

Iš kitos pusės faktas, kad vis dau
giau ir daugiau etninių grupių, dar

ATVIROMIS...
nime išsipildys, tai, manau ir sporti
niame gyvenime bus labai daug at
siekta. 0 to Australijos lietuviai 
sportininkai ypatingai su nekantru
mu laukia ir tikisi, kad ne tik jie ga
lės atvažiuoti į Ameriką bei Kanadą, 
bet tuo pačiu ir šių kraštų sportinin
kai vėl galės apsilankyti Australijo
je ir net visame Pietų Pacifike.

Labai malonu buvo lankytis ir 
’’Tėviškės Žiburių” redakcijoje. 
Nors tuo metu laikraštis ir turėjo 
savo dviejų savaičių atostogas, ta
čiau redaktoriaus pavaduotojas p. 
Kastytis mane supažindino su di
džiuliu redakcijos, administracijos ir 
spaustuvės pastatu, nuoširdžiai pa
pasakodamas apie esamą laikraščio 
padėtį, darbus ir kt.

Tik prieš keletą metų Toronto lie
tuviai baigė statyti savąjį didingą 
Lietuvių Namų pastatą, kuriame 
yra keturios didesnės ir mažesnės 
salės, skaitykla, biblioteka, valgyk
la, puikus licenzijuotas klubas ir 
jaukus pensininkų klubas. Viskas 
yra nauja, gražu ir didinga ir čia lie
tuviškos Toronto organizacijos ir 
jaunimas randa sau puikią prieglau
dą. Namai turi savo direktorių tary
bą, kurios pirmininku yra Stasys 
Kuzma. Jo pasakojimu, nors namai 
ir klubas ir turi nemažai skolos, ta
čiau to nebijoma ir greitu laiku tas 
viskas bus išmokėta. Jeigu Sydne- 
jaus Lietuvių Klubas savo pagrindi
nes pajamas turi iš ’’pokerio maši
nų”, .tai Toronto Lietuvių Namai ir

Lidija Pocienė, viena iš jaunes
niosios kartos aktyviųjų lietuvaičių, 
savo intelektualiniu brandumu iš
siskirianti iš daugelio mūsų kultūri
ninkų. Šis jos straipsnis buvo skai
tytas Melbourne akademinių pas
kaitų cikle liepos pabaigoje.

vos prieš 50 metų gyvenusių ak
mens amžiaus būsenoje, šiandien 
bando išryškinti savo kultūrinį sta
tusą, reikalauja ir įgyja sau tautinę 
nepriklausomybę. Jei pereitame 
šimtmetyje ir šio šimtmečio pra
džioje (maždaug iki Pirmojo Pasau
linio Karo) dvi ar net trys generaci
jos galėjo mokyklose naudotis tuo 
pačiu politiniu geografijos atlasu, 
šiandien jį reikia keisti kone kas 
mėnesį.

Ar galime tad surasti bendrą tai
syklę, kuria remdamiesi galėtume 
nusakyti, kas yra pagrindiniu fakto
riumi tautybės išlaikymo ar jos nu- 
stojimo procese?

Kažin ar'yra kokie tikslūs statis-’1 
tiniai daviniai, turį tuo atžvilgiu 
reikšmės? Paimdami pavyzdžiu 
’’Amerikos katilą”, kuriame tiek 
daug tautybių ištirpo, tesurasime 
vienas kitam prieštaraujančių reiš
kinių. Skandinavai, kaip ir vokiečiai, 
anglai ir olandai, tautos identiteto 
išlaikymo atžvilgiu labai neatsparūs. 
Tas jau išryškėjo ne tik Amerikoje, 
bet ir prieš tūkstantį metų Europo- 

naujoji Anapilio parapija su visais 
milžiniškais pastatais, savo pagrin
dines pajamas gauna iš čia labai po
puliaraus ’’Bingo” lošimo. Nors žai
džiančių lietuvių ir labai mažai pasi
taiko, taiau jų geroje vadovybėje ir 
priežiūroje, kanadiečiai ir ypatingai 
moterys, paliekatūkstančius dolerių 
ir tuo pačiu padeda išmokėti šių, mi
lijoninės vertės pastatų skolas. Tik
rai puiku.

Toronto mieste yra tikrai puikiai 
įsitaisiusių mūsų tautiečių ir pati 
lietuviška veikla yra ypatingai gera, 
nepastebint didesnių tarpusavio po
litinių ginčų, kas yra labai sveikinti
na, tuo pačiu duodant pavyzdį ir ki
tiems. Šiuo metu esanti pasaulinė 
bedarbė čia mažėja ir, pasak toron- 
tiečių, norint darbo visuomet galima 
rasti. Nemažai čia yra ir iš Australi
jos atvykusių lietuvių, iš kurių vieni 
yra daugiau, kiti mažiau patenkinti, 
daugumoje pasiilgstant saulėtojo 
Australijos oro.

Be Toronto, teko lankytis ir neto
limai esančiame Hamiltone, kur la
bai gražiai ir vaišingai buvau priim
tas savo prietelių kauniškių buvusių 
sportininkų A. Tėvelio, J. Bulionio, 
V. Pulkauninko ir jų šeimų namuo
se. Visi jie labai puikiai' įsikūrę ir 
gyvena tikrai labai gražiai.

Kanada kaip ir anksčiau, taip ir 
dabar, paliko man labai gražų ir ge
rą įspūdį, ypatingai šį kartą, besi
lankant jau vasaros metu, kai nuo 
šalčio mano galva nespirgėjo ir nuo 
sniego druskos batų puspadžiai ne
tirpo.

(Bus daugiau) • 

je, kada normanai, užkariavę ir ko
lonizavę šiaurinės Prancūzijos pro
vincijas, kaip ir Siciliją, neužmetė 
tenai gyvenančioms tautoms savo
sios kultūros, o priešingai - labai 
greitai susimaišė su vietiniais ir pri
ėmė jų kultūrą ir papročius. Taip 
pat ir rusai, prieš Pirmąjį karą mili
jonais emigravę į Naująjį Pasaulį, 
nežiūrint jų kultūros savitumo ir di
delio skaičiaus, ištirpo toje tautybių 
jūroje. Gi prancūzai, italai, ispanai, 
lenkai ir net lietuviai daug ilgiau iš
laikė savo tautinį savitumą.

Kartais bandoma aiškinti, kad 
tautybių grupės, įgijusios Ameri
koje aukštesnį rasinį statusą, buvo 
mieliau priimamos į privilegijuotus 
sluoksnius, o kitos susibūrė ghetto’- 
se ir tik paskiri individai, bandyda
mi atsikratyti menkavertiškumo 
stigmos, prasimušė į aukštesnes 
klases ir tik tada užmiršo savo tau
tybę. Gaunasi išvada, kad pasirinki
mą turį greičiau nutautėja, negu to
kio pasirinkimo neturį. Bet ir šitas 
argumentas ne visada galioja.

Geriausias pavyzdys yra ispanai 
ir prancūzai, ypatingai pastarieji. 
Prancūziškoje Kanadoje šita tauta 
18-to šimtmečio pabaigoje mieliau 
priėmė žemesnės klasės piliečių sta
tusą negu anglosaksišką kultūrą. 
Žinoma, iš to būtų galima padaryti 
skubota išvadą, kad tik masė, gry
nas skaičius yra tasai pagrindinis 
faktorius kuris neleidžia tautinėms 
mažumoms išnyktigyvenamamkraš
te. Tačiau tam vėl prieštarauja liki
mas milijonų rusų ir Balkanų kraštų 
emigrantų, kurių palikuonys vis 
dėlto nutautėjo.

Istorijos eigoje buvo sukurtos iš
tisos filosofinės teorijos siekiant iš
laikyti tautinį identitetą.

Geriausias ir nepaprastai gerai

Aukštas vyras ir didelis žmogus
(Petro Pilkos netekus)

Angliškai kalbančiame pasaulyje 
žinomas toksai pamokinančio pobū
džio patarimas - priežodis: ”It would 
be a big mistake to call a tall man a 
great man”. Akademinė tiesa! Vie
nok, skaudžioje tiesoje, Australijos 
Lietuvių Bendruomenėje, amžinas- 
tin palydint Petrą Pilką, būtų didelė 
klaida sakyti, kad šis aukštas vyras 
nebuvo didelis žmogus. Taip! - yra 
teisybė, kad žmogaus žmogiškajai 
didybei parodyti aukštas ūgis ir pla
tūs pečiai nėra būtinybė, bet kokiu 
mastu velionį bematuotume - jis bu
vo Aukštas Vyras ir Didelis Žmo
gus. Ir ar neskaudi yra toji gyveni
miškoji iropija, kad tokius žmones 
tikrai įvertiname tik tada, kai jų jau 
nėra?!..

’’Petras Pilka - This Is Your Life” - 
taip, maždaug, įsivaizduotume tai 
girdėdami iš televizijos aparato, jei
gu kam nors būtų atėję į galvą su
sukti tokį filmą. Deja!.. Ir kai žiūri į 
šios šviesios asmenybės gyvenimo 
knygą, tai šioje matosi du aiškūs 
faktai, būtent - jis čia atkeliavo ir 
kaip jis iškeliavo. Tuomi būtų gali
ma suprasti, kad kiti jo gyvenimo 
knygos lapai neaiškūs. Anaiptol, 
anaiptol! Jie yra taip aiškūs ir pilni 
tokiosgražios tiesos, kad į visą tai 
žvelgdamas nežinai, žmogus, nuo ko 
pradėti ir kuomi užbaigti, Kur jo 
nebūta? Kur jo nedalyvauta? Kur jo 
neprisidėta? Ir visa tai ne tuščiais 
žodžiais, bet našiu ir apčiuopiamu 
darbu! Visa tai paliekant aprašyti 
tiems, su kuriais jis dirbo, statė, šo
ko, dainavo, sportavo bei posėdžia
vo, trumpai ir drūtai galima pasa
kyti tik taip, kad platūs buvo jo pe
čiai ir ant jų jis nešė didelę ir sunkią 
bendruomenės darbų naštą!

dokumentuotas pavyzdys yra žydų 
tautos istorija. Kaikurių mokslinin
kų ” išrinktosios tautos” idėja buvo 
sąmoningai paskleista siekiant liau-
dį apsaugoti nuo susiliejimo su 
Egipto ir Babilono kultūromis. Šita 
idėja turėjo dvejopą tikslą. Pirma, 
nuo mažens indoktrinuoti žydai 
buvo skatinami neužmiršti jiems 
pažadėtos išrinktosios tautos rolės, 
kuri dominuos kitas tautas pasauly
je (Nacizmo pradai). Antra, kadangi 
su šiuo pažadu buvo surišta sąlyga, 
kad jie turės prisilaikyti tam tikrų 
moralinių ir dvasinių normų, tiktai 
utilitarinėmis kategorijomis galvoją 
žydai, tas idėjas ir išlaikė.

Istorijos šviesoje galėtume pasa
kyti, kad šitokia indoktrinacija at
nešė lauktų vaisių: žydai, nors ir 
pasklidę po visą pasaulį ir atskleisti 
įvairiausių kultūrų įtakoms, išsau
gojo savo identitetą. Bet, iš tos pa
čios istorijos žinome, kokią, milžiniš
ką kainą tauta už tai turėjo sumokė
ti. Juk kaip tik toji idėja, tasai tikė
jimas, kad jie išrinktieji, kad jie ge
resni už visus kitus, kad kitos tautos 
jiems turi tarnauti ir kitomis tauto
mis jie gali naudotis, ir yra pagrin
dinė, ko gero vienintelė, taip vadi
namo antizemetizmo priežastimi.

Antra vertus, šis jų įsitikinimas, 
yra ir pagrindinė motivacija savo 
kultūros ir identiteto išlaikymui 
bei propagavimui.

Kitas įdomus tautos egzistencijos 
ar kultūros išsaugojimo ar raciona- 
lizavimo pavyzdys, nors ne taip 
gerai žinomas ir neturėjęs tokios į« 
takos į istorinius įvykius, tai Pueblo 
indėnų tautelės. Garsusis šveicarų 
psichologas C.G. Jung’as savo kny
goje ’’Prisiminimai, sapnai, mintys” 
(Memoirs, Dreams, Reflections), 
pasakoja apie Naujosios Meksikos 
Pueblo indėnų mažą kultūrą, išlai
kiusią savo identitetą remiantis re-

Nuketta į psL 6.

Skaudi tiesa, bet, vienok - yra tie
sa, kad visi nešę ir nešą tąją bend
ruomeniško darbo naštą, tos pačios 
bendruomenės yra visomis įmano
momis progomis nupeikiami, kriti
kuojami ir net apšmeižiami. Taip! - 
bepigis šiandieną nerašyti ir nekal
bėti, kad Petras Pilka buvo gerbia
mas, mylimas ir labai reikalingas, 
kai jo jau nėra! Faktas - jis buvo 
mylimas, bet... ar visų!? Tiesa - jis 
buvo gerbiams, bet ar visų?! Jis bu
vo ir būtų labai reikalingas, bet... ar 
visiems? Ir ar netiesa, kad ir Petras 
patsai to nepatyrė, kad apie tai ne
kalbėjo?.. Jo gyvo ir gyvais žodžiais: 
- ’’Jeigu iš į mane mėtytų akmenų ir 
akmenėlių man mirus kas pastatytų 
paminklą būtų į ką pažiūrėti!” O, ar 
taip turėjo būti? Padėkime visą tai, 
ką jis bendruomenei davė, ant Tie
sos Svarstyklių ir pasverkime tuo
mi ką jis gavo iš bendruomenės ir 
vėl paklauskime - ar tai turėjo būti?

Duok, Dieve, bent tavo, Petrai, 
šeimos atveju, kad tu būtumei bu
vęs tas vadinamasis ’’milijonierius”. 
Vienok ir čia nesislepia tiesa, kad 
niekas neatvažiavo prie tavo durų 
su sunkvežimiu, pilnu aukso, ir ne
pasakė: - ’’Kabink kiek tiktai nori!” 
Visa tai turėjo būti užsidirbta, kaip 
taikliai pastebėjo žurnalistas Stasys 
Kašauskas: ’’Petro Pilkos - milino- 
nieriaus su sukirdusiomis rankomis”

Retas šios padangės lietuvis paly
dėtas į amžinąjį poilsį be tavo gero 
žodžio, buvo jie vadinamieji turčiai, 
buvo jie - lozoriai. Ir Lozoriaus žo
džiu palydėdamas tave, tariu: - 
’’Jeigu man taip Visagalio būtų lem
ta, tegu paguldytų mane netoli ta
vęs. Su tavimi lengva buvo dirbti, 
nes Aukštas ir Didelis Vyras buvai!”

Kazys Intas
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Žvilgsnis į bendruomenę...
Atkelta iš psl. 5

ligija, kurią jie laikė absoliučioje 
paslaptyje. Pagal Jung’a, tie indėnai 
tikėjo, kad be jų pagalbos saulė ne
galinti persiristi dangaus skliautu ir 
tik dėl jų ritualinių apeigų saulė rie
da dangumi. Tad, jų egzistencijos ir 
identiteto išlaikymo motivacija labai 
paprasta. Įsitikinę, kad be jų pagal
bos saulė užges ir visas kosmosas 
sustos ir, kad nuo jų priklauso gy
vybė pasaulyje - jie atlieka savo ri
tualines apeigas, kad išliktų gyvi.

Savo paskaitoje ’’Sportas valsty
binės idėjos užuomazgoje” Jose Or
tega y Gasset (ispanų filosofas, mi
ręs prieš 20 metų), nurodo, kad tau
tos išsaugojo papročius ir ritualus 
ilgai po to, kai tų ritualų ar papročių 
atsiradimo priežastys jau buvo už
mirštos. Žydų išrinktosios tautos 
idėja, kaip ir Pueblo indėnų rituali
niai šokiai, palaipsniui tapo sau tiks
lu, absoliučia tiesa, nors pradžioje 
buvo sugalvotos griežtai apibrėžtam 
tikslui, būtent tautos identiteto iš
laikymui. Kai priemonė tampa sau 
tikslu, ji taip pat tampa ir varžtu. 
Galėtume paklausti, ar toji išrinkto
sios tautos idėja tikrai pagelbėjo žy
dams išlaikyti savo tautinį savitu
mą? Galimas daiktas, kad tokia in-
doktrinacija iškraipė tikrąjį tautos 
charakterį ir suteikė rasei visai nei
giamų bruožų.

Kyla klausimas, ar ir mums nėra 
pavojaus išnykti, jeigu mes nesu- 
siesime lietuvybės su kokia nors 
akivaizdžia ar iliuzorine nauda?

Mūsų tautos istorija, toli gražu, 
neįrodo, kad užsidarymas nuo kitų 
kultūrų, introspekcija, yra vieninte
lis arbą-svarbiausias tautą išlaikąs 
faktorius. Ypatingai ’’Aušros” ir taip 
pat Nepriklausomybės laikais buvo 
stengtasi įrodyti, kad tik konserva
tyvus kaimas išsaugojo lietuvybę. 
Tiesa, beraščiame kaime buvo už
sikonservavusi lietuvybė. Lietuvos 
kaimą nuo Liublino unijos ligi ’’Auš
ros” galima sulyginti su emigrantų 
ghettais kur nos Naujame pasauly
je. Tai savotiška vidinė emigracija. 
Neturėdami pasirinkimo, neturėda
mi kitos išeities, nepriimti privile- 
giuotų sluoksnių, lietuviai egzistavo, 
sakytume šalia istorijos ir išsaugojo 
savo kalbą, bet nebūtinai idetitetą.

Nes tautinis idetitetas nėra stati
nė, o dinaminė vertybė.

Pripažindami tai, turime betgi ir 
pripažinti, kad lietuvybė atgimė ne 
per kaimą, o kaip tik per turėjusius 
pasirinkimą. Aušrininkai kaip, pvz., 
Basanavičius, ir Varpininkai kaip 
Kudirka, turėjo pasirinkimą. Jie 
jautėsi namuose daugiau negu vie
noje kultūroje, o lietuvybė jiems nei 
žadėjo, nei davė kokios asmeniškos 
ar materialinės naudos.

Čia ir glūdi toji paslaptis. Kokia 
paslaptinga kibirkštis juos palietusi 
uždegė?

Mes lietuviai, emigracijoje, savo 
identiteto išlaikymui neturime stip
rių motyvų. Mes savęs nelaikome 
išrinktąja tauta ir saulė neužges, jei 
mes nekalbėsime lietuviškai ir už
miršime savo papročius. Tai kodėl

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL 724 5408 VeBda 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė Nr. 36,1976.9.13?,^sl 6
‘ .’VJ - - . < ■/ 

turime likti lietusiais? Kas yra toji 
mus siejanti idėja? Kuo mes atpa
žįstami? Ką mes norime išsaugoti? 
Koks mūsų vienintelis identiteto 
bruožas?

Su rašytu žodžiu visur prasidėjo 
istorija, kaip mes ją žinome. Rašyti
niame žodyje tautos išsaugojo savo 
dvasinę kultūrą. Pirmoji lietuviška 
knyga buvo atspausdinta dvejiems 
metams praėjus po Cervantes’o gi
mimo. Lietuviai skaitė Mažvydo ka
tekizmą, esmėje ne lietuvišką tik 
lietuvių kalba parašytą, kai ispanai 
jau turėjo Don Quichotą. O Mikolo- 
jaus Daukšos Postilės pasirodymo 
metais, Shakespeare’as jau rašė sa
vo garsiuosius veikalus, gi Daukša, 
rašydamas lenkiškai, aiškino kaip 
svarbu yra neužmiršti lietuvių kal
bos.

Kai Europoje virte virė intelektu
alinis gyvenimas, mes tesirūpinome 
savo kalbos išlaikymu. Be abejo, be 
Daukšos, Dionizo Poškos ir, vėliau 
aušrininkų ir varpininkų pastangų, 
mes lietuviai būtumėme nustoję sa
vo kalbos, ir tikriausiai, savo tauti
nio identiteto. Nes kalba buvo, ir gal 
net tebėra, vienintelis mums cha
rakteringas bruožas.

Apie kalvas ir pakalnes
Jonas Juška

Keliaujant automobiliu iš Mel
bourne į Sydnejų, teko įveikti zigza- 
guotas įkalnes bei kelių statybos 
darbais paženklintas lomas. Na, ir 
kasgi čia ypatingo, nes juk ir visas 
žmogiškasis gyvenimas dažnai pa
ženklintas ’’kalvomis ir pakalnėmis”, 
o efemo taisyklės - nevisada aiškiai 
nusmaigstytos. Pasijunti patenkin
tas tik tada, kai įveiki pasitaikančius 
sunkumus, kai viskas aišku ir lygu 
kaip ant delno. Šios metaforinės 
užuominos, beje, pasitarnauja tik 
kaip stilistinė priemonė, kai tenka 
kalbėti ne tik apie save, kaip indivi
dą, bet ir apie visuomeninį bei orga
nizacinį gyvenimą apskritai. Gyve
nime, aišku, geriausiai sekasi tiems, 
kurie neturi didesnių užmojų, ambi
cijų ar iniciatyvos, nesiima jokios ri
zikos ar atsakomybės. Aprašydamas 
savo įspūdžius, liečiančius viešnagę 
pas Sydnejaus lietuvius, gretinu 
juos su kelionės ’’kalvom ir pakal
nėm”, o veikloje - su laimėjimais ir 
nesėkmėm. Bendrai paėmus, laimė
jimai ar nesėkmės tėra tik reliaty
vaus pobūdžio: kartais yra kuo pasi
džiaugti, o kartais - ir susimąstyti.

KLUBAS IR JO VEIKLA

Sydnejaus Lietuvių Klubas - tai 
stambus laimėjimas, tai nelyginant 
’’žiburys ant kalno”, spinduliuojantis 
po plačią apylinkę, teikiantis tautie
čiams pramogų ir eilę kitų patogu
mų. Klubo veikla grįsta grynai eko
nominiais pamatais, nes tik toks 
pagrindas yra stipriausias ir pasto
viausias. Kadangi klubo valdyba yra 
aukštos- reputacijos žmonių sąsta
tas, tai ji jaučia gyvą ne tik ekono
minį, bet ir tautinį pulsą: rūpinasi 
tokiais dalykais, kurie šiaip jau klu
bams mažai terūpėtų.

Mes niekad nekovojome už kokią 
nors religinę, mokslinę ar egzisten- 
elnę idėją. Uetlpviai^edalyvavo nei 
naujų kontinentų užkariavimuose, 
nei' jokių išradimų ar naujų
filosifinių idėjų propagavime. Su 
mažomis išimtimis, lietuvių litera
tūra yra niekas kitas, kaip savo kal
bos ir tautybės propagavimas. Šalia 
to, dar džiaugiamės savo dalinai su- 
romantinta praeitimi. Tai tikriausiai 
ir yra viena iš priežasčių, kodėl mū
sų kalba taip kalbotyros mokslinin
kų vertinama. Kaip graikai saugojo 
savo filosofų idėjas, kaip italai savo 
papročius, kaip žydai savo religiją, 
taip mes saugojome savo kalbą.

Ir šiandien męs nieko daugiau ir 
neturime. Mes negalime pasigirti 
nei dideliais mokslininkais, nei filo
sofais ar rašytojais.

Grįžtant prie Jung’o knygos. Jis 
ten taip pat pamini, kokia svarbi yra 
Paslaptis.

Paslaptis, kaip aš ją suprantu yra, 
ne tik reikalavimas, kad neišduotu
me to, ką žinome, bet, kad iš viso 
nesuformaluotume, neištartume kai 
. kiurių tiesų, kurias tik širdimi gali
ma suprasti. Tai panašu į Dievo įsa
kymą ’’Netark savo Viešpaties Var
do be reikalo”.

Iš senovės žydai buvo supratę, 
kaip ir graikai, kad yra dalykų, ku
rių negalima paliesti. Ir tikrai, mes 
negalime suformaluoti motyvo tau-

Antai, V. Simniškio, vyriausiojo 
paties klubo vadovo žodžiais tariant, 
”... mes pinigo be reikalo nemėtome; 
žinome klubo privalumus ir sunku
mus; turime planų ir stengiamės 
juos įvykdyti; jei kuriai organizaci
jai, o ypač jaunimui, reikalinga mū
sų parama, tai mes ją visados su
teiksime, tik reikalaujame: žinokite 
ko norite, ateikite’su konkrečiu pla
nu...” Jaunimui, savaime aišku, pla
nų gal ir netrūksta, o pritrūksta tik
tai ryžto, disciplinos ir pozityvaus 
nusiteikimo, kuris juos išvestų iš tos 
rojinės aleliujikos, k.a.: palaidumo ir 
rezistencijos against established 
authority and so forth. Gaila, bet 
taip jau yra, kad daugelis jaunimo 
atstovų tegarbina tik asmenybę, 
neturinčią intelekto, pasitenkinan
čią vidutiniškumu, prasčiausios rū
šies muzika ir kultūriniu infantiliz
mu. Tėvai ir jaunimo auklėtojai tu
rėtų gerai įsisavinti vieną pagrindi
nę tiesą: gyvenimas nėra atspėja
mas ar buriamas, jis... yra kuriamas! 
Tikrąjį rojų reikia patiems susikur
ti, k.a.: gyventi idealais (idealizmas - 
tai tikėjimas) vertybėmis ir stengtis 
būti žmonėmis, o ne maištininkais!

Svečiuojantis klube teko ne tik 
laiką smagiai praleisti, bet ir pasi
grožėti klubo kapelos muzika. Žavė
jo ir tas, sakyčiau, kamerinės apim
ties (vienuolikos dainininkų) an
samblis, pasivadinęs ’’tie patys”. Ką 
gi, jei norite - būkite ir ’’tie patys”, 
viena yra aišku, kai išeisite į sceną 
su nauju pasirodymu, tai būsite vėl 
nauji ir nebe tie patys! Dainininkų 
pajėgumas didelis, tereikia tik ryžto 
ir darbo.
TAUTOS ŠVENTĖ - MINĖJIMAS

Aišku, apie klubą ir jo veiklą dar 
būtų galima ir daugiau rašyti, bet 
tai nėra proginio svečio pareiga.

Kita diena (sekmadienis) džiugino 
akį (ir dūšią) jaunimo pasirodymu - 
programos atlikimu. Tautos šventės 
programa prasidėjo pamaldomis 
bažnyčioje. Teko pasigrožėti muz. 
Br. Kiverio vedamo choro giedoji
mu, nors choras toli gražu nebuvęs 
pilno sąstato. Didelį kreditą reikia 
atiduoti ir kun. P. Martūzųi, nes jo 
gilus - religinės filosofijos prasme - 
pamokslas buvo ir įdomus, ir nau
dingas pasiklausyti. Tiek per pa
maldas, tiek ir salėje matėsi daug 
(ąpię 3Q0t400) šventišką nuęįtejku- 
sios publikos. . \ • zė .

tos egzistencijai. Galbūt, kartą išta
rę, kas mes esame, prarasime tos 

^paslapties jėgą. Tad "ta lietuvybės 
kibirkštis, kuri paliečia lietuvį, ir jis 
joje randa gyvenimišką vertybę 
svarbesne už kokią nors naudą - lai 
lieka neištariama paslaptis, nes ją 
suformalavę mes tikriausiai nusivil
tume: ji neišreikštų pilnos tiesos.

Lietuvių tauta atgimė nesitikėda
ma jokios naudos. Mums nebuvo 
duotas ir mes nereikalavome jokio 
Dievo pažado, mes nesugrįžome prie 
savo tautybės, bijodami, kad užges 
saulė. Kodėl mes lietuviai - mes nie
kad nesužinosime.

Ir jei bendruomenės likimas ir ne 
nuo mūsų valios priklauso, gal mes 
visgi esame kiekvienas individualiai 
atsakomingi už tai ar gera ar bloga 
būti lietuviu, o lietuviais būdami sa
vaime dėsime pastangų išmokyti 
savo vaikus lietuviškai. Nereikia 
jiems pažadėti premijos. Niekas ne
žadėjo premijos nei Basanavičiui nei 
Kudirkai.

Gal niekas taip gerai neišreiškė 
atgimusios Lietuvos džiaugsmo eu
forijos tamsiosiršviesios pusės, kaip 
Kazys Binkis, suteikdamas vilties 
ateičiai savo paslaptingais žodžiais: 
Augnelijų arija

Žinia, jog iš dulkių ir virsim į dulkes 
O dulkės taip lakios, taip lengos, 

taip smulkios, ■ 
Kaip lėta livano elenga.
Tad laukom augnelijų arijos ada, 
Tad būkim, kaip aitra ridelijų rėja.

Salėje programą atliko vietos jau
nimas. Programa buvo originali, to
dėl ir įdomi. Kas buvo vyriausias tos 
programos sumanytojas ir paruošė- 
jas, ir kokiais veikalais pasinaudota, 
- gal ne tiekjjautsVarbu. Svarbu, kad 
ji buvo vykusiai sukomponuota ir 
meniškai atlikta. Pasirodo, Sydne- 
jus turi jaunimo - ir dar kokio jauni
mo! - mergaitės stebino ne tik savo 
kuklumu, grožiu ir subtiliiu mote
riškumu, gražia scenine laikysena, 
taisyklinga ir muzikalia kalba, bet ir 
tautinių rūbų puošnumu bei judesio 
grakštumu atliekant tautinius šo
kius. Apie kiekvieną atlikėją būtų 
galima daugiau ar mažiau ir atskirai 
pasisakyti, o bendrai - visi jie stip
rūs ir talentingi; visi galėtų vykti į 
jaunimo kongresus ne gėdai, o pasi
didžiavimui. Va, štai koks yra tikra
sis lietuviškasis Sydnejus!

Praleidęs tas kebas dienas sūnaus 
ir bičiulių globoje, pamačiau Sydne
jų visai kitomis akimis. Nuoširdžiai 
tikiu, kad šitoji kolonija gali būti vi
sais atžvilgiais pati jaukiausia ir 
stipriausia lietuviškoji sala Austra
lijos kontinente. Pavyzdžiui, kad ir 
’’Mūsų Pastogės” redaktorius, o taip 
pat ir eilė kitų veikėjų, imponavo 
atvirumu ir nuoširdumu, ypač lie
čiant pokalbiuose jautresnes temas. 
O tų diskusinių temų yra, - jos jau 
kiek laiko atsispindi spaudoje. Re
daktorius stengiasi išjudinti mūsų.- 
bendruomeninį gyvenimą iš apatijos 
ir sustingimo, tik aimanuoja, kad 
mažai veiklių žmonių, norinčių ir 
galinčių pasišvęsti bendruomeni
niam darbui ir... kad vis daugiau jų 
netenkame.

Šiuo metu, gal daugiau nei kita
dos, visus jaudina tas perdėtas indi
vidualizmas, grupinis ir asmeninis 
uždarumas, savo teisybės ar požiū
rio nuožmus pabrėžimas veikloje ir 
polemikoje. O to, deja, tikrai netu
rėtų būti! Kiekvienas individas vis 
siekiame laimės, kaip duonos kas
dieninės, bet jos pritrūksta, gal būt, 
dėl to, kad esame perdaug aperso- 
nalistiškai nusiteikę. Apersonaliz- 
mas žlugdo visus: ir krikščionį, ir 
ateistą, paneigdamas tiek vieno, 
tiek ir kito žmogiškąją vertę. Turė
dami prieš akis kilnius lietuviškumo 
išlaikymo tikslus, nesumenkėkime 
dvasia! Si&ąihsj

6



Na
"ji .JūdlsO i > nt'l Ąitfn’l'št» °" '...»,.

i e ir svetur VIEŠBUČIO SARGAS IŠGELBĖJO 
LIETUVIO DAILININKO PALIKIMO 

DALELĘ

kad Sov. Sąjungos apsiginklavimas toli 
prašoka jos gynybos reikalavimus. Ji sie
kianti visose karo srityse, įskaitant ato-

LIETUVIAI "KULTŪROJE” ?'

Paryžiuje išeinąs lenkų kalba žur
nalas "Kultūra”, skyrelyje "Lietu
viškoji Kronika” korespondentasža- 
giefis dažnai duoda žinių apie Lie
tuvą ir lietuvius, tiek okup. Lietu
voje, tiek laisvajame pasaulyje. Čia 
yra kelios ištraukos iš liepos - rug
pjūčio men. numerio.

* Devintajam sovietų penkmečiui 
buvo asignuotos stambios pinigų 
sumos trijų Pabaltijo valstybių pra
monei kelti. Tuo tarpu dabar bepra
sidedančiam dešimtajam penkme
čiui tas investicijas numatoma su
mažinti iki Sovietų Sąjungos vi
durkio . Šį kartą Gudijos ir Ukrainos 
vakarinių dalių atsilikęs ūkis turįs 
gauti stiprią investicijų injekciją. Ar 
turės tai ryšio su didėjančia rusų 
kolonizacija? Tiek Lietuvoje, tiek 
Gudijoje numatoma išvystyti elek
troninę, radio technikos ir chemijos 
pramonę. Lietuvoje būsiąs pastaty
tas didelis amoniako fabrikas, o Gu
dijoje - potašo trąšų, nes ten esą po- 
tašo druskų klodai.

* Vakarus pasiekia daug informa
cijos apie priespaudą Lietuvoje. Ji 
galėtų užpildyti ne tik trumputi 
"Lietuviškos Kronikos” skyreli, bet 
visą Kultūros numerį. Neseniai Pa
ryžiuje "Editions Albatros” išleido 
pranzūzų kalba knygą "Lituanie”, 
parašytą Andre Martin, 200 psl. Ji 
atvaizduoja religinę priespaudą 
Lietuvoje ir turi keliasdešimt pusla
pių gerai dokumentuotų faktų. Li
kusius puslapius užpildo istorija, ra
portai apie kunigų vargus Lietuvos, 
Gudijos, Latvijos ir Ukrainos res
publikose. Pavaizduoja Katakombų 
Bažnyčią, jos gajumą ir karžygišku- 
mą. Trumpai.- daug informacijos ir 
sukrečiantis įspūdis.

* Lietuvos Žydų Sąjunga Izraely
je savo biuletenyje praneša, kad 
pastaruoju metu iš Lietuvos į Izraelį 
atvykę apie 10 tūkstančių žydų. Te
nai dar liko apie 5 tūkstančiai.
, * Vakarų Vokietijoje yra Lietuvos 
vokiečių sąjunga. Ji leidžia savo 
žurnalą Rauta (Rūta), kuris tikru 
vokišku akuratiškumu skelbia žinias 
apie Lietuvos vokiečių dislokaciją. 
Imkime apskritais tūkstančiais: 21 
V. Vokietijoje, 5 - R. Vokietijoje, po 
pasaulį , išblaškytų - 9, deportuotų į 
Rusiją - 4, mirusių - 11, žuvusių be 
žinios - 7 tūkstančiai (tiksliai 6.887). 
Šiuo metu Lietuvoje yra apie 20 
tūkst. liuteronų. (ELTA)

SOVIET TERROR IN LITHUA
NIA. Pictorial. Sovietų teroras Lie
tuvoje nuotraukose. A. Vytenis. 32 
autentiškos nuotraukos bolševikinio 
teroro Lietuvoje iš 1941 m. Išleido 
Australian Citizens Committee for.
Lithuanian Rights 1976 m. Sydne

juje. Spausdino Mintis.
Pardavinėjama po vieną dolerį.

.Gaunama kreipiantis: Australian 
Citizens Committee for Lithuanian 
Rights, P.O. Box 417, Strathfield, 
N.S.W. 2135.

Leidinėlio pobūdį nusako pats A. 
Vytenis savo įžangos žodyje: "Šis 
nuotraukų rinkinys leidžiamas vie
šumon kaip bolševizmo nusikaltimų 
prieš žmoniškumą įrodomoji me
džiaga, kaip viešas kaltinimas So
vietų Sąjungai už nusikaltimus, ku
rie valstybės remiami ir taip įprasti 
Sovietų Sąjungos pareigūnams.

Tatai bent kiek parodys Rytų Eu
ropoje vykstančią klastą ir vartoja
mus metodus, bent kiek išryškins, 
kaip žiauriai ir negailestingai Sovie
tų Sąjunga slegia Rytų Europos 
tautas.

Mums gi lietuviams, ištrukusiems 
iš bolševikiškojo pragaro, šis rinki
nys lai bus kaip liūdnas ir skaudus 
priminimas bolševikiškos tikrovės 
pavergtoje tėvynėje”.

Leidinėlyje, kuris yra 36 psl., pa
aiškinimai dvikalbiai - angliškai ir 
lietuviškai.

KRONIKA
Sydnejuje keletą dienų paviešėjo 

melburniškiai p.p. J. Juškai. Mel
bourne p.p. Juškų visa šeima yra ži
noma kaip plačiai besireiškią lietu
viai aktyvistai visuomeninėje ir kul
tūrinėje srityje. Jaunasis Vyt. Juš
ka ALB Krašto Valdybos narys jau
nimo reikalams, neseniai pradėjo 
kurtis Sydnejuje. Jo tėvelis p. J. 
Juška, yra muzikas, dirigentas, 
spaudos darbuotojas.
Svečiai išnaudodami progą už

mezgė kontaktus su sydnejiškiais 
kultūrininkais, dalyvavo Tautos 
šventės minėjime, lankėsi Klube, 
Mūsų Pastogės redakcijoje ir t.t. 
Tikimės, kad p.p. Juškai savo išvyka 
buvo patenkinti.

*♦*
Rugsėjo 5 d. Sydnejaus ”Sun - 

Herald” paskelbė lietuvio dantų gy
dytojo Viktoro Bagdonavičiaus 
(Victor Bagdon) nuotrauką prista
tant jį kaip pirmaujantį čiuožėją. 
Viktoras nuo pat mažens pamėgo 
ledo sportą ir jį praktikuoja ir da
bar. Šalia to jis taip pat yra geras 
slidininkas.

*»♦
Šiandien Lietuvoje priskaitoma 

apie 170 draustinių, t.y. vietų, ku
rios paverstos,mūsų terminais .na
cionaliniais parkais, kur draudžiama 
medžioti, kirsti medžius, ir visa kita, 
kas žalotų draustinio natūralumą ar 
originalumą. Prie draustinių priski
riama dar apie 200 senųjų dvarų 
parkų, globojama ir neleidžiama 
kirsti apie 550 medžių.

Siuvamos mašinos idėja kilo apy
tikriai tuo pačiu laiku kelių žmonių 
galvose. Tačiau pirmasis praktišką 
siuvamą mašiną sukonstruktavęs ir 
ją užpatentavęs laikomas išradėjas 
amerikietis Elias Howe 1845 m. Vė
liau Howe mašiną patobulino ir pra
monei pritaikė Isaak Merrit Singer;

1976 m. kovo 15 d. New Yorke staiga 
mirė dailininkas Albertas VetfiOnes. Jo 
kambaryje buvo sukrauta nesuskaitoma 
daugybė piešinių, daug tapytų drobių, di- 
dele-dalis jų suvyniota į ritinius. Daūinin- 
kaSitoug tapė (Amerikoje ir 1958-1959 me
tai* pietų Prancūzijoje. Po jo mirties į 
kambarį viešbutyje, kuriame gyveno dai
lininkas, atėjo miesto atstovas ir pasižiū
rėjęs pasakė viską išmesti. Viešbučio va
dovybė nurodymą įvykdė, bet sargas pa- 
isigailėjo 7 tapytų drobių ir 63 akvarelių. 
Jis mėgo spalvas.

KODĖL JIE GINKLUOJASI?
Niekada iki šiol nebuvo tiek daug kal

bama ir rašoma apie karo grėsmę, kaip 
paskutiniuoju metu. Pagrindą toms kal
boms sudaro nuolatinis Sovietų Sąjungos 
ginkiavimasis, prašokęs visus pokarinius 
rekordus. Kai kurie laikraštininkai nuro
do, kad tas ginkiavimasis yra atvirkščiai 
proporcingas krašto ūkinei paliečiai: kuo 
labiau trūksta duonos ir buitinių prekių, 
tuo daugiau krašto pajamų išiėidžiama 
ginklams ir' kariuomenei. Tai daroma ne 
atsitiktinai, 'bet siekiant už ekonominį at
silikimą kompensuoti kariškąja galia.

Nato karo ekspertai dabar yra įsitikinę,

mines bombas, pralenkti visą pasaulį ir 
padiktuoti savo valią Nato* kraštams. Ma
noma, kad tai yra tykus pasiruošimas žai- 
biniam karui, neduodant Vakarų Europos' 
valstybių kariuomenėms taiko susimobili- 
zuoti.

šiandien jau atvirai kalbama, kad karo 
grėsmė nuolat didėja, o jai pašalinti be
verk nieko nedaroma. ;

Australijos uostų darbininkai ke
tina paskelbti streiką, jeigu bus 
įleisti Amerikos atominiai karo lai
vai į Australijos uostus. Amerikos 
laivai, kaip lėktuvnešis "Enterprise” 
nebuvo įsileistas į Sydney, bet nu
matoma, kad įplauks į Melbourną. 
Aiškinama, kad šių vizituojančių 
laivų neįsileidžiama vien dėl to, kad 
galįs kilti pavojus dėl radioaktyvu
mo. Tačiau iš unijų pusės čia slypi 
politiniai motyvai.

Amerikoje prez. G. Fordas laimė
jo kandidatūrą į prezidento rinki
mus nedidele persvara įveikęs savo 
varžovąRegan. Tokiu būdu į Ameri
kos prezidentus kandidatuoja da-

Geelongo Lietuvių Sporto Klubas 
Vytis pradėjo leisti savo rotatorinį 
biuletenį, kuriame aprašoma klubo 
sportinė veikla. Leidinėlis pavadin
tas "Žinios” ir numatomas leisti 
kiekvieną mėnesį. Išleistas pirmasis 
Nr. rugpiūčio mėn.

Turimomis žiniomis ateinantį šeš
tadienį specialiai į Mūsų Pastogės 
Spaudos Balių atvyksta iš Melbour
ne ALB Krašto Valdybos pirminin
kas inž. p. A. Šimkus. Ta pačia pro
ga p. Šimkus numato pasimatyti ir 
su eile bendruomenės darbuotojų.

Sudominti Spaudos Baliaus lote
rija - jos nepaprastai vertingais lai
mikiais, eilė tautiečių, kurie dėl su-
ridėjusių sąlygų patys negalės ba-

bartinis prez. G. Fordas - respubli
konų partijos kandidatas ir Carter - 
demokratų partijos. Rinkimai įvyks 
lapkričio mėn.

**«

liuje dalyvauti, įdavė baliaus parei
gūnams pinigų, kad galėtų bent lo
terijoje dalyvauti ir išbandyti savo 
laimę.

*«*

Mūsų Pastogės spaudos balius - 
/ienas iš didžiausių parengimų Syd
nejuje, jau tik už savaitės. Kviečia
mi visi iš arti ir.toli be baimės, kad 
gali pritrūkti vietų. Baliaus salė yra 
pakankamai erdvi, kad jokios spūs
ties nebus.

***

Adelaidiniai apdūmojimai
Rašo Br. Straukas

Lietuvių radio 
pusvalandžiai 
AUSTRALIJOJE

SYDNEJUJE lietuviškas radio 
pusvalandis transliuojamas antra
dieniais 1.30-2 vai. dienos metu ir 
kartojamas trečiadieniais 2-2.30 vai. 
p.p. per ABC Radia Ethnic Austra
lia 2 EA banga 800.

MELBOURNE Lietuvių radio 
pusvalandis nuo rugpiūčio 1 d. bus 
transliuojamas pirmadieniais 
10-10.30 vai. vak. per 3ZZ Access 
Radio 1220 kHz.

CANBERROJE lietuviška 'radio 
valandėlė transliuojama ketvirta
dieniais 8-8.30 vaL vak. per Austra
lian National University radio 2XX. 
banga 1010.

Tautiečiai maloniai prašomi įsidė
mėti laiką ir pasiklausyti.

Adelaidiškius apniko keliavimo 
karšligė. Kas savaitė pavieniai, šei
mom ir būriais pakelia bures į toli
muosius užjūrio kraštus. Šiuo metu 
mažiausia pora desėtkų adelaidiškių 
išsibarstę įvairuose pasaulio kam
puose. Dauguma savo užjūrinį pasi
svečiavimą pradeda apsilankymu 
Lietuvoje. Kitus traukia senutės 
Europos ilgesys ar egzotiniai toli
mieji rytai. Jų kelionių įspūdžių ne
trūksta mūsų spaudoje ir privačiuo
se pašnekesiuose. Dažnai išgirsti 
tokį pokalbį: "Kur jūsų žmona dabar 
svečiuojasi?” - "Pereitą savaitę pra
leido Paryžiuje, dabar jau Londone. 
Kitą savaitę skrenda į Toronto, o 
paskui į Chicago”. Ir taip buvę var
gingi dypukai, kaip vėlės nemarūnės 
išsiblaškę po visus pasviečius, savo 
sunkiu darbu atkutę, išauginę ir iš
mokslinę vaikus, dabar tartum 
Windsoro kunigaikščiai maišosi vi
sose pasaulio sostinėse. Na, ir Die
ve, padėk! Geriau šiam tikslui išleis
ti atliekamus dolerius, negu pasida
ryti turtingiausiu visose kapinėse.

* ♦ *
Nors adelaidiškiai turi du tauti

nius barus, kuriuose galima atsigai
vinti ir bičiuliškai praleisti valandėlę 
kitą, kol tai netrukdo suruošti per 
metus dar keliolika balių ar kitais 
vardais pavadintų pasisvečiavimų, 
savaime suprantama su užkandėliu 
ir gomurio padirginimu.

pelnę asmenys, iš anksto gavę ne
mokamus vadinamuosius garbės 
pakvietimus. Atrodo, viskas natū
ralu ir labai paprasta. Kas turi tei
sės kištis į kurios nors organizacijos 
vidaus reikalus ir nūrodinėti, ar ji 
gali tokį stalą paruošti ir ką už jo so- * 
dinti. Tačiau tikrovėje taip nėra. 
Laikas nuo laiko atsiranda patarėjų, 
kad, girdi, tokie stalai iš viso nerei
kalingi ar net žalingi ir siūlo jų visai 
atsisakyti. Gal tik paprastas sutapi
mas, kad panašių minčių neteko iš
girsti iš prie garbės stalo sėdėjusių 
asmenų. Jei garbės svečio idėja kam 
būtų nepriimtina, paprasčiausia su
sirastų sau vietą kitur, palikdamas 
rengėjus ramybėje. Tačiau • visa 
bėda, kad turime savo tarpe labai 
jautrių ir sakyčiau perdaug ąmbi- 
cingų asmenų, kurie mirtinai įsižeis, 
jei nebus pasodinti už garbės stalo 
ar salėje ne pirmose eilėse. Užsirūs
tinę į viską pamos ranka ir jau nė su 
pyragu kitą kartą neprisiprašysi. 
Esmėje mes visi esam daugiau ar 
mažiau garbingi, bet bendruomeni
niu atžvilgiu ne visi lygūs. Anot G. 
Orwell, kai kurie esame lygesni už 
kitus. Sakysim, sąžiningas baro lan
kytojas bendruomenei naudingas, 
nes jai neša pelno, o savaitgalio mo
kyklos mokytojas materialiniu at
žvilgiu grynas nuostolis, nes jo ve
damą klasę nuolat reikia šelpti pini
gais. Tačiau turėsime sutikti, kad jų 
visuomeninėj pozicijos ir bendruo
meninis įnašas yra skirtingi.

Garbės titulai ir garbės vietos ci
Kiekvienas baliaus rengėjų pres

tižo reikalas, kad parengimas gerai 
pavyktų, netruktų svečių ir atneštų 
kiek pelno. Beveik kiekviename ba- ________ _ _____________ __

'• liuje paruošiamas garbės stalas, už šią'tradiciją iš mūsų gyvenimo iš-
kurio sodinami organizacijai misi- stumti. , „

vilizuotos visuomenės yra visuotinai 
pripažintos ir vargu kam pasiseks
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MŪSŲ PASTOGĖS BALIUS 

MELBOURNE

Šį balių Melbourne organizavo 
Melb. apyl. valdyba rugpiūčio 28 d. 
Liet. Namų jubiliejinėje salėje. Su
sirinko gana apsčiai svečių, tik su 
balana reikėjo ieškoti jaunimo.

Balių atidaryti pakviestas ALB 
Krašto Valdybos pirm-kas inž. A. 
Šimkus, kuris pasveikino svečius ir 
priminė šio baliaus tikslą - paramą 
Mūsų Pastogei.

Džiugu buvo matyti svečius iš to
limesnių vietovių: p.p. Makarevičius 
iš Beech worth, Eskirtus iš Sale, 
Bertašienę iš Wodonga.

Tenka taip pat pasveikinti ir p. 
Vincą Ališauską, kuris švęsdamas 
gimtadienį savo svečius susivedė j šį 
balių. Tuo jis praturtino balių daly
viais ir pakėlė nuotaiką.

Gausybė suaukotų loterijos laimi
kių ir bilietų platintojų ponių apsuk
rumas pastorino ir sustiprino Pas
togės ramstį.

Skanią ir sočią vakarienę patiekė 
Soc. Globos Mot. Draugijos ponios.

Greitai prisiartino vakaro pabai
ga, tačiau p. B. Vingrys, tik ką grį
žęs iš kelionės po pasaulį, panoro il
giau pabendrauti, ir savo auka or
kestrui pratęsė pačią linksmiausią 
vakaro dalį.

lietuvių poetų apžvalga nuo 18 šimt
mečio iki antrojo pasaulinio karo 
plačiau nagrinėjant vienus dėl jų 
kūrybos ypatingos formos, kitus dėl 
jų įtakos poezijos vystymąsi ar vien 
dėl individualaus stiliaus. Tačiau vi
sų lietuvių poezija buvo paveikta ir 
savo ruožtu paveikė jaunos, atsiku
riančios Lietuvos kultūrinį ir visuo- 
meninį ir politinį gyvenimą.

Paskaita pailiustruota trumpom 
ištraukom iš žymesnių darbų, o ba
ladė ’’Jūratė ir Kastytis” buvo per
skaityta ištisai ir palydėta gausiom 
katutėm. Naujieji nepriklausomos 
Lietuvos poetai, kaip Sruoga, Bin
kis, Kirša, Santvaras, Brazdžionis ir 
kt., kurių kūryboje atsispindėjo 
naujos pasaulinės srovės, išklausyta 
su ypatingu susidomėjimu. Paskai
tininke p. Janina Davis apgailestavo 
negalėjusi, stokojant medžiagos, 
supažindinti diskusijų klubo narius 
su išeivijoje priaugusios jaunosios 
kartos poetais, kurių daugumas yra 
Amerikoje. Šie, ypatingai A. Mac
kus, ir Australijos lietuviai poetai 
buvo aptarti gyvų ir išsamių disku
sijų metu.

Ateinantis • susirinkimas įvyks 
rugsėjo 26 d. pas Dr. V. Donielą. 
Paskaitą skaitys p. Zina Zakaraus
kienė.

V. Kristensen
IGA

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠORIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

LG ?lę, v
*

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

KLUBAS ATVIRAS:
Pinn.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 

val.penkt. 4 ikilŽvaL, šėšt. 2 iki 1 
vaL, sekm. 12J0 iki 11 vaL

ŠOKIAI grojant "Golden Trio' 
kapelai: 
šeštadieniais <8-12 vai. vak. 
sekmadieniais 6-10 vaL vak.

NEWCASTLE LIETUVIŲ 
DISKUSIJŲ KLUBE

Rugpiūčio 1 d. p. P. Leonavičiaus 
bute įvyko Diskusijų Klubo susirin
kimas. Paskaitą skaitė p. Janina 
Davis apie Lietuvos poetus, lyriką ir 
naujas kryptis.

Įžangoje paskaitoje iškelta ir ap
tarta apgailėtinas faktas^kad poezi
jos darbai niekad nebuvo ir nėra to
kie populiarūs, kaip proza bet ko
kioje formoje. Apgailėtinas tuo la
biau, kad bent lietuvių tautos atveju 
visa jos istorija, dvasia ir charakte
ris atsispindi jos poezijoje, tiek ir 
dainose bei visame folklore.

Paskaitoje daugiau ar mažiau 
chronologine forma duota išsami

MŪSŲ PASTOGES*.

Patirta, kad Sydnejaus apylinkės 
visuotinis susirinkimas bus šaukia
mas spalio 10 d., kurio metu bus 
renkami ir apylinkės atstovai į ALB 
Krašto Tarybą.

Pranešimai
NAUJIENA ADELAIDĖJE

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Adelaidės skyrius spalio 9-11 d.d. 
(ilgasis savaitgalis) organizuoja jau
nimui trijų dienų lituanistinę sto
vyklą. Stovyklos metu paskaitos ir 
pokalbiai lietuviškais klausimais.

Visais stovyklos reikalais kreiptis 
į J. Mockūną tel. 293 7839.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

RADIJO KLAUSYTOJAMS 
MELBOURNE

Šiuo pranešu, kad lietuvių radijo 
pusvalandžio laikas (3ZZ Access 
Radio / 1220 kHz) yra keičiamas.

Nuo 1976 m. rugsėjo 21 d. lietuvių 
radijo programa bus transliuojama 
reguliariai kiekvieną antradienį tarp 
9.30 ir 10.00 vai. vakaro.
Stasys Stankūnavičius, 
lietuvių atstovas, 
3ZZ radijo stoties 
Planavimo Komiteto narys

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - i 
penktadieniais 6-9 val.v., šešt. 6-10 J 
vai., sekmadieniais 1-9 vaL vak. >

VIETOJ { 
30 GĖLIŲ

Mirus a.a. Kaziui Trušinskui 
jo atminimui vietoje vainiko skiria
me $ 10 auką Mūsų Pastogei.

A. ir A. žvirblis, Geelong

Pagerbdami a.a. Petrą Pilką 
vietoje gėlių Mūsų Pastogei skyrė: 
O. ir V. Arai $10.00
K. ir V. Bitinai $10.00
I. ir V. Daudarai $10.00

SPAUDOS BALIUS
Rugsėjo 18 d. Etrusccan Lounge salėje, Arthur St., Cabramatta. 

šiame baliuje:
1. Ypatingai puošni ir iškilminga erdvi salė.
2. Nepaprastai vertinga loterija (mūsų menininkų 
kūriniai ir meniški išdirbiniai)
3. Originali programa
4. Kitos staigmenos.

Baliuje valgiai ir gėrimai vietoje. Valgiais bus galima vaišintis ištisą 
vakarą,' ir jie įskaityti į bilieto kainą. Jokių užkandžių ir gėrimų įsinešti 
neleidžiama. Įėjimas - 8 doleriai kiekvienam.

Biliet ais būtina apsirūpinti iš anksto, kad rengėjai 
kelias dienas iš anksto tikslų dalyvių skaičių.

Bilietus platina:

KO TIKIMĖS IŠ SYDNEY LIETU
VIŲ KLUBO?

žinotų bent

M. Zakaras, 18 Lundy St„ Kingsgrove, tel. 502 3367
V. Aras, 54 Prince St., Mosman, teL 90 5917
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, teL 682 3580
J. Maksvytis, 7 Fleming St., Carlingford, tel. 871 6269
V. Kasokas, 13 Percy St., Bankstown, tel. 709 8396
V. Bitinas, 56 Ahnora St., Mosman, tek 969 6394
A. Jablonskienė, la Stacey St., Bankatown, tęL 709 4031
L. Stašionienė,11 Berala St., Berala, tel. 649 9062
J. Ramanauskas - Sydney Liet. Klube
Dr. K. Kemešys, Canberra, tel 814682
A. šertas, 115 Janet SL, Newcastle, tek 631653

Spaudos Baliuje apranga vakarinė
Salėje stalai po 12 ir 22 vietas. Stalų ir vietų užsakymai priimami 

Jabar. Tuo reikalu kreiptis į redaktorių tel. 709 8395.

Šis klausimas bus svarstomas 
rugsėjo 26 d., 4 vai. Sydney Filiste
rių būrelio rengiamose viešose dis
kusijose. Oficialiai kalbės p.p. R. 
Bukevičius, Vyt. Šliogeris ir A. 
Reisgys. Po pranešimų vyks atviros 
diskusijos dėl Klubo esamos padė
ties ir ateities. Būtų gražu, kad kuo 
daugiau lietuvių šiose diskusijose 
dalyvautų, ypač Klubo narių, kurie 
tiesioginiai užinteresuoti pačiu Klu
bu. Diskusijose be abejonės iškils 
naujų minčių, kas gali turėti įtakos 
ir į netrukus įvykstančius direkcijos 
rinkimus. Ypač pasigėrėtinas fak
tas, kad klubu ir jo problemomis do
misi mūsų jaunoji inteligentijos 
karta - jau čia išaugę ir mokslus bai
gę filisteriai.

I

KVIEČIAMI VISI

Prieš 100 metų gimė vienas žy
miausių Lietuvos atbudimo laiko
tarpio poetų - Pranas Vaičaitis. 
Jis tegyveno 25 metus, bet lietuvių 
literatūroje yra palikęs pėdsakus, 
kurių laiko dulkės nepajėgia užpūsti.

Rugsėjo 26 d. (sekmadienį), šv. 
Joachimo parapijos salėj, tuojau po 
lietuviškų pamaldų įvyks šio poeto 
dvigubos sukakties minėjimas. 
Programoje - poeto Juozo Almio Jū- 
ragio paskaita - Pranas Vaičaitis ir 
jo kūryba; Danutė Bartkevičienė ir 
aktorius Paulius Rūtenis skaitys Pr. 
Vaičaičio kūrybos.

Mirus a.a. Petrui P i 1 k a i, jį pa
gerbdami Z. Motiejūnienė ir B. Pas- 
kočimas vietoje gėlių Mūsų Pastogei 
aukojo $ 10.

Tautiečiai nuoširdžiai kviečiami 
savo atsilankymu pagerbti mūsų 
Tėvynės atbudimo laikotarpio 
poetą.

Įėjimas laisvas.
Minėjimo rengėjas - Sydnejaus 

Lietuvių Rašytojų ir Literatų 
Būrelis.

LITHUANIAN AUSTRALIAN
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius. V .Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J. Maksvytis, AJieisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown,N.S.W. 2200;
TeL 7098395

Box 4558, G .P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams 

6mėn.
Užsieny metams
Oro paštu užsieny
Atskiras numeris
Redakcija rašinius taiso

$15.00 
$ 8.00 
$18.00 
$37.00 
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