
MASIinSTOCĖ
CYvm n mot.i Australian Lithuanian Weekly "Our Haven"

metai Registered for posting as a newspaper category B Kaina / Price 50 c. 16.5.1977 Nr. 19 (1481)

Etijopijos prokomunistinis mili- 
tarinis režimas kratosi ryšių su 
JAV. Gruodžio mėn. Maskva priža
dėjo Etijopijai sunkiųjų ginklų ir 
karo reikmenų už 90 milijonų dole
rių. Iki šiol Amerika ją šelpė ir 
ginklavo. Dabar naujieji šeimininkai 
išvaro JAV ir kitų vakarų kraštų 
diplomatus, o viduje vis tebevyksta 
neramumai. Daug rūpesčių kelia 
Eritrėjos provincija, kuri siekia ne
priklausomybės. Kaimyninė Soma- 
lija su Etijopija yra priešai nuo seno. 
Etijopijos posūkis susidedant su 
Sov. Sąjunga yra didelis nuostolis 
Amerikai ir jos įtakai šiame regione, 
tačiau ekspertai teigia, kad sovietai 
eina rizikingu keliu. Somalijoje rusai 
turi savo karinę bazę laivynui ir lėk
tuvams. Somalijai nepatinka sovietų 
suartėjimas su Etijopija, kuri 9 kar
tus už Somaliją didesnė, turi 28 mil.

■ gyventojų ir neišvystytus žemės 
į turtus. Sovietų veržimąsi į Etijopiją 
I skatina jos geresnė strateginė pozi
cija, tačiau tuo rizikuoja prarasti
Somaliją ir galį būti su laiku išvyti ir 
iš Etijopijos, kaip kad atsitiko su 
Egiptu. Jaučia šią sovietinę drau-

I gystę ir pati Etijopija, ries Amerika 
įprpz. Carterio nuosprendžiu sulaikė 
[bet kokią materialinę parama,

Vietnamo min. pirm. Dong lankėsi 
I Prancūzijoje, kuri pažadėjo Vietna- 
Įmą remti ekonomiškai. Paryžiuje 
I taip pat vyksta Vietnamo ir JAV 
(atstovų pasitarimai. Vakarų tikslas
■ sulaikyti Vietnamą nuo sovietų ir
■ kiniečių įtakų. Tai būtų savo rūšies
■ Jugoslavija Azijoje.

. ; , , Antanas Gustaitis
algins

les - vyrai į vyrą ir petys į petį, 
ur šaukia trimitai ir būgnų tranku, 
įitarę ir tarę tie patys tą patį, 
žygį, kiek siekia galinga ranka!

iia kumpis, agurkas, silkutė ir grybas, 
b gaidžio šlaunelių — vėžių pamaina, 
kir jaučio liežuvis tautinės kūrybos, — 
f drąsiai i mūši su kario daina!I *■ € V .

iens piauna, kits pila, pasmeigia, atrie- 
r duria Į aki paršiuko galvos, — /kia 
feningai su peiliais ir šakėm j prieki, 
e žingsnio nuo tikslo atgal be kovos!

š laisvę atkandam, už tiesą nuryjant. 
i vargą parvirstam ant žemės slidžios, 
[šiandien praradę, ką vakar turėjom, 
Barba ir šlovę ir vėl iš pradžios!

is plunksną, kas ylą, kas šluotražio kotą 
spaudžiam Į delną žemaičio valia, — 
visa, kas buvo tėvynei aukota, 

H dvigubai grįžta savaitės gale...

POLITIKOJE
Jau nebe pirmą kartą Izraelio 

patriotai sukelia sensaciją. Atsimin
kime pagrobtųjų išlaisvinimą En- 
tebbėje (Uganda) iš teroristų. Da
bar paaiškėjo, kad 1960 m. dingo 
laivas, kuris plaukė iš Vak. Vokieti
jos, kitom žiniomis iš Belgijos, į Ita
liją su 200 tonų uraniumo. Dabar 
teigiama, kad tas uraniumas pateko 
paslaptingu būdu į Izraelį. Jau prieš 
daugelį metų buvo kalbama, kad 
Izraelis turi "juodai dienai” prieš 
arabus keletą atominių bombų. Sa
koma, kad tada Izraeliui laivą su 
uranijumu pagrobti padėjusios Ita
lija ir Prancūzija.

Vėliau atsirado ir laivas. Perda
žytas, kitu vardu ir su kita nauja 
įgula.

Kovo 12 d. suėjo 70 metų rašyto
jui ir satyrikui Antanui Gustaičiui. 
Tai vienas iš mūsų satyrinės poezi
jos meistrų. Jis yra drauge drama
turgas, aktorius režisierius. Ameri
koje išleido net tris humoristinės 
poezijos knygas, buvo Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premijuotas.

Lietuvių veikloje
1977 m. sausio pabaigoje Lietuvo

je pasirodė naujas leidinys kuni
gams Tiesos kelias. Savo išore jis 
panašus į LKB Kroniką ir kt. pog
rindžio leidinius. Tiesos kelias, lei
dėjų teigimu, būsiąs "langas, pro 
kurį turi pakliūti daugiau šviesos į 
kunigų gyvenimą”. Jis žada dalintis 
su kunigais pastoracijos patirtimi, 
supažindinti su naujovėmis teologi
joje ir filosofijoje ir pateikti žinių iš 
katalikiškojo pasaulio.

Perskaičius Tiesos kelio I-jį nu
merį lieka geras įspūdis - leidėjai 
liečia aktualius klausimus ir bando 
juos dalykiškai spręsti.

Reikia tik pasidžiaugti, kad Tiesos 
kelias išėjo kaip tik laiku, nes tary
binė valdžia planuoja kunigams leis
ti oficialų leidinį, panašų į "Maskvos 
patriarchijos žurnalą”. Tokio leidi
nio Lietuvos kunigai nepageidauja.

LKB Kronika ragina visus kuni
gus aktyviai įsijungti į Tiesos kelio 
leidimą bei platinimą. (Elta)

Po to, kai prez. Carteris pabrėžė 
žmogaus teisių principą, sovietai jį 
apkaltino sulaužus duotus priešrin
kiminius pažadus: nekovojąs su be
darbe, nesirūpinąs krašto ekonomi
ja, nuo ko kenčianti už jį balsavusi 
varguomenė. Iš tiesų Carterio po
puliarumas kyla ne tik krašto vidu
je, bet ir užsienyje. Kandidatuojant 
į prezidentus jis gavo 51% balsų, o 
šiandie pagal viešąją nuomonę per 
balsavimus jis gautų iki 80% balsų. 
Jis palaiko tiesioginį ryšį su savo pi
liečiais, dažnai kalba televizijoje; 
pasaulis stebisi jo nauja politika, 
kieta laikysena prieš sovietus, kas 
kelia įtarimų, kad tai gali iššaukti 
trečiąjį pasaulinį karą, kurį pradėtų 
Sov. Sąjunga, bijodama, kad tokia 
Amerikos laikysena jai, labai nepa
lanki. Tačiau ir Sov. Sąjunga yra li
gonis: nesveika viduje bei pašliję 
santykiai su satelitais.

Jaunimo
seminaras

Vasario 26 - 27 d.d. Kultūros Židi
nys- Brooklyne VLIKas buvo suruo- 
šęs politinį seminarą jaunimui, ku
riame daugiausiai reiškėsi pats gau
si -i; (dalyvavęs jaunimas, o vyresnie
ji »i\vo daugiau pasyvūs klausytojai 
ir Stebėtojai. Iš pasisakymų matosi, 
kad minėtas seminaras buvo labai 
sėkmingas, ypač patikęs jaunimui. 
Seminare tarp kitų buvo plačiai 
svarstomas ir išeivijos jaunimo lan
kymosi Lietuvoje klausimas. Prele
gentai (prof. R. Misiūnas ir J. Ku- 
raitė) savo pranešimuose priėjo iš
vados, kad tiek išeivijos jaunimui, 
tiek ir Lietuvos gyventojams iš mū
sų jaunimo lankymosi Vilniaus kur
suose ar šiaip su ekskursijomis yra 
žymiai daugihu naudos negu žalos. 
Gausiai dalyvavęs ir gyvai diskusi
jose reiškęsis jaunimas tokioms iš
vadoms gyvai pritarė. Iš vyresniųjų 
kalbėjo tik vienas VLIKo tarybos 
narys Juozas Audėnas, kuris kate
goriškai pasisakė prieš jaunimo da
lyvavimą Vilniaus kursuose ir orga
nizuotose ekskursijose. Jis rėmėsi

Šiuo metu pavergtoje Lietuvoje 
leidžiami šie pogrindžio žurnalai: 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka, eina nuo 1972 metų, skelbianti 
bažnyčios ir tikinčiųjų reikalus; 
Aušra - tautinės minties žurnalas, 
keliąs ir žadinąs lietuvių tautinę są
monę ir pagaliau pats vėliausias - 
Dievas ir Tėvynė, kurio veidas dar 
nėra išsikristalizavęs.

Penkerių metų sukakties proga 
nuo Romo Kalantos mirties, kuris 
susidegino 1972 metų gegužyje 
Kaune, VLIKo valdybos nuprašytas 
Joseph Boley parašė apie R. Kalantą 
knygelę "Flames for Freedom”,kurią 

leidžia Tautos Fondas.
Tautos Fondo Taryba gegužės 28 

d. New Yorke šaukia Tautos Fondo 
narių suvažiavimą. Tautos Fondo 
nariais laikomi asmenys, į metus 
Tautos Fondui moką nemažiau 100 
dolerių.

PRANAS GASPARONIS: SEIMĄ

tuo, kad tų kursų programose yra 
nemažas leninistinės istoriografijos 
bei propagandos krūvis. Tačiau jis 
susilaukė replikos, kad dar ir tirš
čiau bolševikiniu šlamštu priterštus 
kursus yra išklausęs Tomas Venclo
va, Romas Kalanta, Nijolė Sadūnai- 
tė, Mindaugas Tamonis ir tūkstan
čiai Kauno gatvėmis demonstravu
sio jaunimo, šaukusio "Laisvės Lie
tuvai!”

Šių diskusijų klausėsi ir Tomas 
Venclova ir joms pasibaigus jis tarė 
žodį pareikšdamas, kad jaunimui 
reikia naudotis sąlygomis vykti į 
Lietuvą bet kaip, net ir į kursus ir 
tada, kai tas sąlygas nustato oku
pantas. Kontaktas tarp laisvo ir pa
vergto žmogaus visada atsveria ga
limus pavojus.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY sto..s2EA 800 kHl
Antradieniais i.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p

MELBOURNE st.„.s3ZZ .220^

Ant 1 adieniais 9.30 -10 vai. vak.
Trečiadieniais 9.30-ievai. ryto

CANBERRA stoi.,2XX kuokui
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai vak.

ADELAIDE siot>>5UV 530 kh»
Sekmadieniais 1-1.30 vai.p.p.
Šeštadieniais 9.30 -lovai, r y to 

(kas intr.i savaitę)
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Informacijos 
keliai

Be ginčių visi sutiksime, kad šalia 
lietuvystės išlaikymo informacija 
apie lietuvius, apie Lietuvą ir jos 
aspiracijas yra vienas iš mūsų veik
los pagrindinių uždavinių. Toji in
formacija vykdoma įvairiopais ka
nalais. Net mūsų asmeniški susitiki
mai su svetimaisiais, mūsų kultūri
niai pasirodymai nelietuvių tarpe 
arba kitataučius pasivadinant kaip 
svečius mūsų parengimuose irgi yra 
daug pasakanti informacija.

Skundžiamės, kad nėra lengva 
patekti į svetimųjų spaudą ir 

joje kelti savo tautines problemas. 
Tačiau ir šitas kelias, dedant pas
tangų, yra įmanomas. Antai, mel- 
bumiečiai išnaudoja lokalinius prie
miesčių laikraščius aprašydami ne 
tik savo veiklą, bet tuo pačiu pri
mindami ir pačią Lietuvą bei jos 
tragišką padėtį. Gal tokie vietiniai 
priemiesčių laikraščiai ir nesiekia 
tiek plačiai, kaip kad didieji, vis tiek 
juos perverčia daug rankų, net ir 
tokių, kurios turi įtakos į krašto 
kultūrinį bei politinį gyvenimą.

Savu laiku patekti į radiją buvo 
labai tolima svajonė. Žinoma, už di
delius pinigus ir tada būdavo galima 
gauti keletą minučių, bet ir jas nusi
pirkus tebūdavo paglostoma tik 
mūsų pačių pasitenkinimas, bet ne
atsiekiama ko nors pozityvaus. 
Šiandie padėtis radikaliai pasikeitus 
- radijo transliacijos gaunamos kar
tą, o kitur net porą kartų į savaitę ir 
tik mūsų pačių nuožiūrai - užpildy
kite tas gaunamas valandėles kaip 
patys išmanote, tik nesivelkite į po
litiką. Kokios puikios atsivėrė gali
mybės informacijai apie Lietuvą, 
apie lietuvių kultūrą, lietuvių įnašą 
ir vaidmenį istorijoje, jų atsiekimus 
mene, socialiniame gyvenime ir 1.1.! 
Šiandie visas pasaulis pilna burna 
kalba apie žmogaus teises, apie jų 
įgyvendinimą bei kovą už jas ten, 
kur jos paneigiamos. Ateiviai iš pa
vergtų tautų gal turi net daugiau 
racijos šiuo klausimu kalbėti ir in
formuoti, kas vyksta šiandie jų pa
vergtose tėvynėse, kuriose žmogaus 
teisės yra totaliai paneigtos. Tai nė
ra tik skundai dėl daromų gim
tuosiuose kraštuose skriaudų, bet 
lygiai ir perspėjimas šio krašto gy
ventojų ir vadovų, kad reikia budėti, 
kad to neįvyktų ir čia. Faktų prista
tymas nėra kokia, destruktyvi poli
tika, nuo kurios sulaiko ir perspėja 
australų radijo pareigūnai. Vėlgi iš 
kitos pusės tų etninių radijo valan
dėlių klausosi ne vien tik specialios 
etninės grupės, bet jomis domisi ir 
visa eilė tų pačių australų, kultūri
ninkų, politikų, kurie suinteresuoti 
tomis grupėmis arba jų kilmės kraš
tais. Taigi, tokia informacija yra la
bai toli siekianti.

Gaila, mes patys, gavę tokias va
landėles, atrodo, nežinome, kaip jo
mis naudotis ir kaip jas išnaudoti. 

A.A.
Dr. ELENAI LIUTIKIENEI

mirus, jos vyrą Sydnejaus Lietuvių Šachmatų Klubo narį Česlovą 
Liutiką, dukrą Natą ir sūnų Jurgį nuoširdžiai užjaučiame.

Šachmatų Klubo Valdyba ir nariai

Mūsų Pastogė Nr. 19, 1977.5.16, psl. 2

Neseniai Sydnejaus apylinkės susi
rinkime vykę debatai vietinės lietu
vių radijo valandėlės reikalu 
atskleidė tik vieną pusę, kad jos ne
patenkinančios pačių lietuvių klau
sytojų, tačiau nebuvo visiškai pa
liesta informatyvinė pusė, kuri šiuo 
atveju būtų bene pati svarbiausia. 
Pigiomis dainelėmis ir primityvių 
eilėraštukų deklamacijomis užpildo
mas laikas tik tiek, kad jis nebūtų 
tuščias. Kad nebūtų vienašališka, 
bent trečdalį turimo laiko reikėtų 
skirti informacijai anglų kalba. Tai 
turėtų būti mūsų tiesioginis rūpestis 
kuo daugiau ir plačiau skleisti tos 
informacijos visomis prieinamomis 
priemonėmis. Savo tarpe jau turime 
išsiauginę visą eilę autoritetų, kurių 
žodis būtų nepalyginamai svaresnis, 
negu paties pranešėjo ar radijo ko
mentatoriaus.

Labai klystame išnaudodami tokią 
galingą informacijai priemonę kaip 
radijas vien tik lengvai pramogai. 
Pagaliau pramoga pramogai nelygu: 
lygiai pramoga yra ir šokių muzika 
bei pigios dainuškos, ir taip pat 
aukšto lygio koncertiniai dalykai. 
Tėra tik laipsnio skirtumas. Tačiau 
ir pramoginiuose dalykuose turėtų 
būti parenkami tokie dalykai, kurie 
patys bylotų ir tuo pačiu informuotų 
apie mūsų kultūrinį lygį, skonį ir 
mūsų aspiracijas.

/v.k./ ■>

Iš Liet. Kat. Bažnyčios
Kronikos Nr 26

Į Kauno kunigų seminariją yra 
nukreiptos daugelio akys. Geros va
lios žmonės pergyvena, kad Maskva 
bedievių rankomis ją smaugia. Nauji 
kunigai neužpildo mirusiųjų kunigų 
paliktų vietų. 1976 m. mirė 25 kuni
gai, o Seminariją baigė vos devyni. 
Jau astuoni metai pasaulis šaukia - 
bedieviai trukdo jaunuoliams įstoti į 
Seminariją, nustato stojančiųjų li
mitą ir pan. Pavadinkime tuos be
dievius tikruoju jų vardu. Tai KP 
CK ir VSK - partija ir saugumas. 
Kad nesusirinktų perdaug audros 
debesų, šie Seminarijos "globėjai” 
padidino stojančiųjų skaičių nuo 5 
iki 10, o dar vėliau nuo 10 iki 19. Kad 
niekas neabejotų bedievių gera va
lia, skleidžiamos kalbos -ateityje se
minaristų skaičius bus dar padidin
tas.

Kas pažįsta KP ir VSK taktiką, 
tas po šio saugumo manevro iš karto 
susirūpino: jei bus padidintas semi
naristų skaičius, saugumas smaugs 
Seminariją kitokiu būdu. Turbūt 
neatsitiktinai 1976 m. vasarą sto
jantieji į kunigų seminariją taip uo
liai būvo verbuojami būti Bažnyčios 
priešų talkihinkasiš -VSK neetati
niais agentais. Kai kurie kandidatai 
net po šešis kartus buvo kviečiami 
’’pasikalbėjimams”. Klierikų verba
vimas būti čekistų agentais gražiau
siai pailiustruoja valstybės atskyri
mo nuo Bažnyčios įstatymo įgyven
dinimą Tarybų Sąjungoje. Gali būti 
kunigas, net ir vyskupas, bet būk 
kartu ir čekistas, mes - tarybų val
džia - tau duosime gerą parapiją, tik 
tu netrauk jaunimo įbažnyčią, mes 
tau leisime važiuoti į Ameriką, tik tu 
ten skelbk apie tikėjimo laisvę Ta
rybų Sąjungoje arba bent tylėk, mes

t yir II in nil'll |J M mi u n n in n

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

"TALK A” LTD.
•Moka už indėlius (deposits) 7% metiniu palūkanų, už terminuotus 

indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividento.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtų, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•įstaiga veikia?
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vaL p.p. Liet. Namai, 50 Errol 

St. North Melbourne.
Pašto adresas: TALKA, Box 4061, G .P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL p.p. Liet. Namai, 6 

Eastry St., Norwood.

Atsuko lazdos galą 
sovietams

Prof. Aleksandras Jese
ninas-Volpinas, rusų disi
dentas, dabar dėstąs mate
matiką Bostono universite
te, iškėlė amerikiečių teis
me bylą už šmeižtą. Jis rei
kalauja 500,000 dolerių su
mos už tai, kad sovietų kont
roliuojami ir Amerikoj vei-

tau leisime bendrauti su šv. Sostu, 
tik tu padėk realizuoti mūsų planus - 
efektyviau griauti Bažnyčią.

Klierikų ir kunigų verbavimas 
Bažnyčios griovimui yra vienas iš 
didžiausių VSK nusikaltimų, kuris 
turi būti iškeltas Belgrade vyksian
čiame patikrinime, kaip įgyvendina
mi Helsinkio nutarimai.

Nedaug mažesnis Kunigų Semi
narijai VSK padarytas nusikaltimas 
yra nuolatos vykdoma stojančiųjų į 
Seminariją atranka. Pagal VSK pla- 
nąjSeminarijoje gali mokytis šitokie 
klierikai: pasirašiusieji dirbti VSK 
agentais, invalidai, negabūs ir abe
jotino moralinio kilnumo, pvz., vie
nas vilnietis, 1976 m. vasarą įstojęs į 
Seminariją, taip išsireiškęs: ”Ot pa- 
gersiu, kai būsiu kunigas!” (LKB 
Kronika kol kas jo pavardės neskel- 

. bia, laukdama, kad netrukus jis pats 
paliks Seminariją). Vienas kitas 
kandidatas ir su geromis savybėmis 
pralenda pro VSK koštuvą, - žiūrė
kite, saugumas nesikiša į seminaris
tų reikalus!

O gal VSK pareigūnams jau už
teks, kad seminaristai įbauginti, ne
pasitiki vieni kitais, kad vos per
kanda filosofijos ir teologijos moks
lus ir nuolatos reikalingi vaistų ir 
poilsio? Ne, jų apetitas perdaug di
delis, kad nurimtų.

V. Kudirka prieš 100 m. rašė: 
’’Anei druko, anei rašto mums tu
rėt neduoda, / Nori, kad Lietuva būt 
ir tamsi, ir juoda”.

Persisunkę ta pačia caristine dva
sia, VSK pareigūnai budi, kad semi
naristų visas dėmesys būtų nu
kreiptas į sportą, vaišes. Seminari
jos drausmės laužymą ir perdėtą 
susirūpinimą sveikata bei buitinė
mis sąlygomis. Kad seminaristų in
teresai nepakiltų iki Bažnyčios ir 
Tėvynės vargų atjautimo, saugumas 
pasistengė, kad Seminarijoje nebū
tų klausoma net Vatikano radijo lai
dų. Seminaristams uždrausta turėti 
tranzistorius, skaityti LKB Kroniką, 
naujus religinius leidinius, kursuo
jančius savilaidos būdu. Šiais moks
lo metais klierikams buvo uždrausta 
švarko atlape nešioti net kryželį, 

kiantys organai ji pavadino 
’’psichiškai nesveiku“.

Skunde formaliai kaltina
mi New Yorko komunistų 
laikraštis Daily World, TA- 
SSo žinių agentūra ir No- 
vosti biuras.

Prof. Jeseninas - Volpinas 
yra poeto Jesenino sūnus.

kad juo nepapiktintų atsitiktinai su
tikto tarybinio jaunimo.

O gal dabar nurims pareigūnai iš 
VSK? Ne, ne! Jiems per maža, kad 
klierikų dvasią maitina komunistinis 
laikraštis Tiesa ir Sportas. Kitokios 
spaudos Seminarijoje neužtiksi. 
Saugumiečiams neramu, kad, ko 
gero, atsiras tokių ’’atsilikusių" 
klierikų, kurie permažai domėsis 
komunistine ’’tiesa”. Tokiu būdu 
1976 m. Kunigų seminarijoje įvestos 
politinformacinės paskaitos. Pana
šiai kaip kariuomenėje ar lageriuo
se. 1976 m. gruodžio 4 d. Seminari
joje buvo surengtas TSRS Konsti
tucijos minėjimas. Seminarijos rek
torius dr. V. Butkus kalbėjo apie di
delius TSRS laimėjimus visose gy
venimo srityse ir apie demokratiš
kiausią pasaulyje tarybinę Konsti
tuciją. Po to klierikams pristatė lek
torių iš Žinijos draugijos, sakyda
mas, kad ’’gerbiamas lektorius atsi
lankys pas mus dažniau ir paskaitys 
ištisą politinių paskaitų ciklą”. Iš 
tikrųjų gruodžio 16 d. Žinijos lekto
rius skaitė Seminarijoje paskaitą 
’’TSRS tarptautinė padėtis, jos san
tykiai su kitomis šalimis ir apie di
dėjančią socialistinio bloko reikš
mę”. Lektorius neužmiršo suniekinti 
ir akademiką Sacharovą, kuris, gir
di, nors didelis žmogus, bet ideolo
giškai neišsilavinęs, svaičiotojas.

(Elta)

Detentė Brežnevo 
akimis

Pranešama, kad 1973 m. 
vykusioje Rytų Europos ko
munistinių vyriausybių vadų 
konferencijoje Ęrežnevas 
pareiškęs, jog detentė esanti 
tik sovietų manevras pasau
liniam jėgų balansui pakeis
ti. Anot Brežnevo, detentės 
priedanga rusai iki 1985 m. 
sukurstą tokią galingą kari
nę bei ekonominę jėgą, kad 
Kremlius pajėgsiąs savo va
lią primesti ten, kur tik pa- I 
norėsiąs.

Šią žinią apie tokią Brež- I 
nevo kalbą gavęs britų sau- I 
gumas
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J. Slavėnas

VISAS GYVENIMAS
LIETUVAI

(50 metų nuo dr. Jono Basanavičiaus mirties)

Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

JONO BASANAVIČIAUS MINTY
SE IR DARBUOSE LIETUVA.

Nuo pat sąmoningo gyvenimo 
pradžios Jonas Basanavičius, kaip 
pats vėliau sakė, instinktyviai jautė 
stiprų patraukimą domėtis visa kuo, 
kas buvo surišta su paslaptinga se
nove, praeitim. Jis klausę pasakų, 
dainų, jis pats užrašinėdavfc, nes jos 
kalbėjo į jo jausmus - tai senovės 
palikimas, turtas, kuris slepia raktą 
savajai kultūrai pažinti. Žengdamas 
tolyn moksle jis pats vienas ir pade
damas kitų, ieško medžiagos, kuri 
jam atskleistų tautos praeities už
dangą. Jis skaitė kronikas, istorijos 
veikalus. ’’Nei vieną kartą aš nesu 
abejojąs dėl savo tautystės”. (Auto- 
biogr.)

Lietuvoje tuo metu buvo drau
džiama spauda, vyko posukiliminiai 
persekiojimai, rusinimas, persekio
jamas tikėjimas. Lietuviui nebuvo 
Lietuvoje vietos dirbti savųjų tarpe. 
Išvykęs į Bulgariją Basanavičius 
pajuto skirtingą atmosferą. Nors 
toli nuo Lietuvos, bet Bulgarija ne
seniai buvo atgavusi laisvę, kas Ba
sanavičiui buvo svajonė.

Bulgarijoje Basanavičius pradėjo 
dirbti savo profesijoje tolimoj už- 
kampėj - Lom Polankos miestely - 
kur jis pradėjo organizuoti sveika
tos centrą. Turkų valdymo metu 
sveikatos reikalais mažai buvo rūpi
nosi - ”i ligonines žmonės važiuo
davo tik numirti”. Per trumpą laiką 
Basanavičiaus pastangomis padėtis 
buvo pakeista, žmonės pradėjo ligo
nine pasitikėti. Basanavičiaus rū
pesčiu buvo pastatyta nauji ligoni
nės rūmai - erdvūs, moderniški.

Atsidėjęs savo pareigoms sveti
mame krašte Basanavičius neuž
miršo Lietuvos. Šioje vietoje Bulga
rijos ir Rumunijos sieną sudarė Du
nojus, kurio krantai Bulgarijos pu
sėj labai aukšti, o Rumunijos - pla
čios lygumos. Basanavičius savo au
tobiografijoj rašo: ’’Toli šiaurėj, 
Lietuvos linkui žiūrėdamas, giedrą 
dieną matai aukščiau minėtus Kar
patų kalnus, kurie ir čia rodos iš 
karpų suaugę. Palei Dunojų vaikš
čiodamas ir ant šitos upės kranto 
stovėdamas ir per Karpatus siekda
mas akimis pamatyti savo numylėtą 
tėvynę, ne kartą ir ne vieną valandą 
praleidau apie lietuvius ir senovės 
trakus mąstydamas”.

Iš Bulgarijos buvo lengviau susi
siekti su užsieniu, ir Basanavičius 
pradėjo susirašinėti su Prūsijos lie
tuviais, ten leidžiamų laikraščių re
daktoriais - su Fridrich Kuršaičiu, 
buv Keleivio redaktorium, su Eino- 
rium, kuris dabar Tilžėje buvo pra
dėjęs leisti Naująjį Keleivį. Einorius 
pakvietė Basanavičių bendradar
biauti jo leidžiamam laikrašty, o 
pastorius Jacobis pakvietė įstoti na
riu į Lietuvių Literatūros Draugiją 
(Litauische Literarische Gesell
schaft). N. Keleivis pradėjo spaus
dinti visą eilę Basanavičiaus 
straipsnių ir net studijų, kaip Atsi
minkim, Rubežiai ir skaitlius lietu
vių tautos, Kam teks tėvynė mūsų ir 
kit. Kiek vėliau Apie kryžiokus, 
Apie įsteigimą Ragainės pilies. M. 
Šerniaus Lietuviškoj Centungoj - 
Birutė, Apie lietuvišką mokslo 
draugystę, Apie senovės Lietuvos 
pilis. Šį straipsnį spausdinti redak
torius pertraukė nenorėdamas su
kelti vokiečių nepasitenkinimo. Ba
sanavičiaus, S. Sauerveino straips
niai pr ūsų lietuvių spaudai suteikė

I tautinio gyvumo.
Kuriam laikui pertraukęs darbąi 

Basanavičius išvyko į Vieną ir Pra
hą, kur norėjo pagilinti savo profe
sines žinias, o taip pat padirbėti vie
tinėse bibliotekose, aplankyti mu
ziejus, ypač etnografinius. Šių 
darbo atostogų metu vedė čekų vo
kietaitę Gabrielę Eleonorą Mohl, bet 
su ja tegyveno apie 5 metus. 1889 m. 
ji mirė džiova. Gabrielė jau gerokai 
buvo pramokusi lietuvių kalbos ir 
net vertė lietuvių liaudies dainas į 
vokiečių kalbą.

Begyvenant Prahoje Basanavičiui 
kilo mintis leisti savo laikraštį, ku
riame drąsiai būtų galima nagrinėti 
lietuviškus reikalus. Pirmiausia Ba
sanavičius tokį laikraštį norėjo leisti 
Bulgarijoje ir tuo reikalu vedė pasi
tarimus su spaustuvininkais. Bet 
Bulgarijoj tuo metu dar buvo žymi 
rusų įtaka, o antra vertus, sunku 
susisiekti su bendradarbiais, siunti
nėti laikraštį uždaruose vokuose 
brangu. Geriausią tokį laikraštį būtų 
leisti arti Lietuvos sienos, nes kon
trabandos keliu būtų įmanoma per
nešti per sieną ir Lietuvoje slaptai 
platinti. Basanavičius 1883 m. sausio 
7 d. laišku pasiūlė A. Višteliauskui ir 
J. Mikšui lietuvišką laikraštį įsteigti 
Ragainėj. Gavęs teigiamą atsakymą, 
Basanavičius sausio 23 d. pasiuntė 
Aušros projektą su keliais straips
niais ir Prakalba minėtiems asme
nims. Basanavičius taip rašo, kaip 
jis giliai pergyveno Aušros parengi
mą ir pasirodymą: ’’Parašęs ją (Pra
kalbą), skaitydamas žodžius ’’Kaip 
aušrai auštant nyksta ant žemės 
nakties tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasia”, grau-

Aldona Veščiūnaitė. ŽODŽIAI 
KAIP SALOS. Poezija. Išleido Al
gimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas Čikagoje 1976 m. Aplankas 
ir titulinis puslapis dail. V. Siman- 
kevičiaus, gyv. Melbourne. 64 psl. 
Kietais viršeliais. Kaina nepažymė
ta.

Mums miela pristatyti naują poe
tę ir tai dar iš savo tarpo, gyvenan
čią Sydnejuje. Seką mūsų literatū
rinį gyvenimą ne vienas galėjo pas
tebėti autorės skelbtų eilių ir perio
dikoje, daugelis asmeniškai ją gir
dėjo deklamuojant literatūros va
karuose. Tai pirmoji A. Veščiūnaitės 
poezijos knyga. Labai skoningai iš
leista, ypatingai gražiai estetiškai 
dail. V. Simankevičiaus sukurtas 
knygos aplankas ir titulinis puslapis.

džiai apsiverkiau ir iš akių byran
čiomis ašaromis sušlapinau rank
raštį. Tarytum aš tuomet prajau
čiau, kad šitie iš gilumos širdies ki
lusieji žodžiai užgaus jautresnių lie
tuvių širdis ir sukels juose tėvynės 
ir savo kalbos meilę, be kurios nė 
koks tautos atsigaivaliavimas nega
limas - taip ir atsitiko.”

Aušra teišgyveno vos trejus me
tus, bet ji buvo pirmas tautinės 
dvasios laikraštis, davęs pradžią lie
tuvių tautos naujam atbudimui. Po 
Aušros pasirodė jau keli laikraščiai 
ir sulaukus draudimo atšaukimo, jau 
buvo pasirengta naujos gadynės 
reikalavimams. ( Bus daugiau )

-a.----------------------------------------------

KNYGOS
Pati poezija yra savotiška žodžio ir 
tapybos sintezė. Galimas daiktas dėl 
to, kad autorė, pradėjusi savo meni
ninkės kelią kaip tapytoja, ir vaiz
duoja savo vidinius išgyvenimus ta
pybiškai. Iš čia ir pats knygos var
das - žodžiai kaip salos, žodžiai, tarsi 
dažų plėmai, ištaškyti plokštumoje, 
kartais turį savitarpį sąryšį nuotai
kos ar minties prasme, o dažniausiai 
jie paliesti tik dėl paties žodžio spal
vos, neatsižvelgiant nei į mintį, nei į 
paties žodžio reikšmę. Savotiškai 
įdomus ir net originalus bandymas, 
todėl ir pats priėjimas bei knygos 
vertinimas išeina iš konvencionalių 
rėmų ir reikalauja naujo metodo. 
Čia apstu nuotaikos, pagaunančių 
vaizdų, išdėstytų vienoje plokštu
moje, ir kiekvienas, mėgstąs de- 
skriptyvinius kūrinius, autorės poe
zija gėrėsis. Tačiau tie, kurie poezi
joje ieško minties, žodžio prasmės ir 
skambesio derinio, šiuo rinkiniu ne
bus užganėdinti, nes mintis yra gel
mių, ne plokštumos vaisius.

Visai knygai būdinga patys eilė
raščių vardai, kurie nedaug arba 
dažniausiai nieko nepasako apie patį 
eilėraštį. Todėl jie gali tikti bet ku
riam eilėraščiui arba jų iš viso gali ir 
nebūti (galbūt, tai būtų net ir ge
riau, nes skaitytojas, perskaitęs pa
vadinimą, veltui eilėrašty ieško to, 
kas tuo pavadinimu pasakyta). Te- 
nelaiko skaitytojas autorės maniera, 
kad daugumoje ji nevartoja skyry
bos ženklų: jie čia iš tiesų visai ne
reikalingi, nes jie tik skaldytų ir 
kliudytų nuotaikos tėkmei.

Visą rinkinį galima būtų palaikyti 
autorės poetiniu dienoraščiu, kur 
kiekvienu atveju gal daugiau pasa
kytų vietoje eilėraščio pavadinimo 
vien jo sukūrimo data - nesijaustų 

manieringų pretenzijų, o tik maty
tųsi su kiekviena diena besikeičian
čios nuotaikos.

Šis knygos pristatymas visai ne
pretenduoja į jos vertinimą. Kiėk- 
viena naujovė turi pralaužti konser- 
vatyvizmo užtvaras, kol įsipilietina. 
Tas galioja visur, ypač mene, kuris 
grindžiamas originalumu ir nauju
mu. Gal Aldonai Veščiūnaitei ir ten
ka toji garbė, kad ji ateina su nau
juoju bandymu įvesti į mūsų litera
tūrą tapybinę poeziją. Naujų kelių 
ieškotojai šią knygą pasitiks su en
tuziazmu, tačiau tradicionalistai bei 
konservatoriai bus, kaip paprastai, 
labai rezervuoti, gal net priešiški. 
Betgi esminis meno bruožas ir yra 
nuolatinis ieškojimas ir atidengimas 
naujų išraiškos formų. Malonu pri
pažinti, Kad Aldona Veščiūnaitė 
kaip tik ir žengia tuo keliu.

n.n.

Jonas Mulokas. VILNIUS LENKŲ 
OKUPACIJOJ. Išleista Melbourne 
1976 m. Tiražas 300 egz., 114 psl. 
Kaina nepažymėta.

Mūsų santykiai su lenkais vis dar 
aiškioje įtampoje, nors ieškoma ke
lių tas įtampas šalinti ir ieškoti gra
žesnio sugyvenimo. Istoriniai ir ne
tolimos praeities įvykiai, kada len
kai nesiskaitė su lietuviais ir siekė 
visiško dominavimo, abiejų santy
kius labai drumstė, tokie grėsmingi 
debesys pasimaišo ir dabar, po tokių 
antrojo karo pergyvenimų, kai ku
rioje lenkų spaudoje lenkų lietuvių 
reikalai užkliudomi. Jono Muloko čia 
minimoje knygelėje suglaustai pri
statomi faktai, kaip lenkai elgėsi su 
lietuviais užėmę Vilniaus kraštą ir 
lietuvių apgyventas sritis. Nors tie 
faktai jau buvo aprašyti ir minimi 
kituose šaltiniuose, tačiau juos au
torius surinko ir sudėjo į vieną vie
tą. Iš jų skaitytojas matys, kad ne 
vien lenkų politikieriai, bet lygiai ir 
dvasiškiai laikėsi tos pačios kraštu
tinio lenkiško nacionalizmo linijos. 
Pravartu mums visiems susipažinti 
su knygoje paduotais faktais, kad 
pamatytume lenkų nusistatymą 
lietuvių atžvilgiu.

Daug sužinosi 
ska.ityria.Tnaa 

Mūsų Pastogę!
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AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDAS.

PIRMOSIOS KREGŽDĖS. Skai
tėme Mūsų Pastogėje ir Tėviškės 
Aiduose p. A. Zubro kreipimąsi į 
tautiečius, kviečiant savo auka pri
sidėti prie prof. J. Marvan mokslinio 
veikalo anglų kalba - ’’Modern 
Lithuanian Declension” išleidimo, 
kurį tiktų mums vadinti Moderni 
Lietuvių kalbos gramatika. Visų 
lietuvių tautinės garbės reikalas,

kad šis veikalas kuo greičiau patek
tų į viso pasaulio didžiųjų ir univer
sitetų bibliotekas, kalbotyros ir li- 
tiuanistų mokslininkų bei visų lie

tuvių knygų lentynas. Šiam reikalui 
pirmosios aukos jau gautos: po 50 
dol. įmokėjo Dr. Valteris Didžys ir 
p. A. Zubras (abu iš Melbourno).

A.L. Fondas pritaria ir kviečia vi
sus tautiečius jungtis šį veikalą iš
leisti. Fondas duos pilnas apyskaitas 
spaudoje.

AUKOS A.L. FONDUI. Sydneju- 
je mirus a.a. Dr. Elenai Liutikienei, 
pagerbiant jos atminimą ir reiškiant 
šeimai užuojautą, vieton gėlių ar 
vainikų, aukojo A.L. Fondui:

20 dol. p.p. Sofija ir Jonas Meiliū
nai (Melb)., 3 dol. p. E. Migevičienė 
(Sydn.), 2 dol. p. P. Donelienė 
(Sydn.).

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas, tikėdama, kad pa
gerbimas mirusio tautiečio, skiriant 
paramą lietuvių kultūrinių apraiškų 
puoselėjimui ir ugdymui, yra dau
giau reikšmingas, nei greit vystan
čių gėlių vainikas.

A .L. Fondo Valdyba.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO ĮGALIOTINIAI:

ADELAIDE - S. Dainius, 25 Manuel Ave., Blair Athol, S.A. 5084 
CANBERRA - A.V. Balsys, 22 Ferguson Cr., Deakin, A.C.T. 2600 
GEELONG - P. Vaičekauskas, 13 Malcolm St., Bell Park, Vic. 3215 
MELBOURNE - L Alekna, A.L.F. iždn., 50 Errol St. Nth Melbourne 3051 
PERTH - prof. Z. Budrikis, 7 Hotchin St., Nedlands, W.A. 6009 
SYDNAY - B. Stašionis, Liet. Klubas, 16 -18 East Ter. Bankstown 2200

Ir sumainė žiedelius...

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Velykų sekmadienį kun. P. But
kus Sydnejuje moterystės sakra
mentu sujungė dvi jaunas lietuviš
kas širdis - Valeriją Šatkauskaitę iš 
Sydney, Bass Hill, ir Saulių Karpuš- 
ką iš Geelong (Vic.). Mūsų džiaugs
mui atsiranda jaunuolių, kurie ne
pasimetė tarp svetimųjų, bet geriau 
vertina savuosius. Tą padarė ir 
Saulius su Valerija. Vestuvinėse pa
maldose gražiai skambėjo Dainos 
choro giesmės, kėlusios jaunųjų ir 
svečių nuotaiką.

Po jungtuvių visi vyko į vestuvi
nes vaišes, kurios vyko Berala salė
je. Svečių dalyvavo apie 140, suva
žiavusių iš tolimiausių vietovių - 
Geelongo, Melbourno, Canberros ir 
vietiniai iš Sydney. Ceremonijas 
nuotaikingai su taikliu sąmojum 
pravedė Valerijos brolis Vytautas. 
Vyr. pabrolys Obeliūnas iš Geelongo 
perskaitė sveikinimų telegramas iš 
Lietuvos, Amerikos, Adelaidės, 
Melbourno, Geelongo ir Brisbanės. 
žodžiu sveikino: Geelongo sporto 
klubo pirmininkas, įteikdamas gra
žią dovaną, Sauliaus ir Valerijos 
krikšto tėvai, Sauliaus mamytė ir 
Valerijos tėvelis. Galop jaunuosius 
pasveikino kun. P. Butkus, įteikda
mas popiežiaus palaimintą rožinį ir 
Moterystės knygą kaip kelrodį su 
prasmingu įrašu.

Jaunasis visiems nuoširdžiai pa
dėkojo už tokias gražias vestuves ir 
dovanas.

Abu jaunieji - Saulius ir Valerija 
yra aktyvūs lietuvių bendruomenės 
ir sporto organizacijų nariai. Valeri
ja baigusi gimnaziją, sekretorių 
kursus ir lietuvių savaitgalio mo
kyklą, buvo aktyvi skautė ir sporti
ninkė. Taip pat dalyvavo grožio ka
ralaitės konkursuose ir buvo išrink
ta ’’Miss Lithuania”. Daug keliavo - 
aplankė Lietuvą, Afriką ir Europos 
kraštus. Dirbo Imigracijos Depar
tamente.

Saulius gerai visiems žinomas 
sportininkas, tarnauja Australijos 
kariuomenėje vyr. leitenanto laips-

Krikšto Tėtis

Valerija (Šatkauskaitė) ir Saulius 
Karpuškai

nyje.
Jums, Sauliau ir Valerija, linkiu 

Aukščiausiojo palaimos, išauginti 
kaip žadėjot pilną krepšinio koman
dą sveikų lietuvių vaikų.

Sugrįžo iš kelionių po pietryčių 
Azijos kraštus sydnejiškis Mykolas 
Petronis. Paklaustas, ką matęs toje 
išvykoje, mūsų keliautojas prisipa
žino, kad matęs nedaug, nes jie ke
liavo ne taip kaip A. Laukaitis atvi
romis akimis, bet pusiau primerkto
mis. Su juo keliavęs Kazys Butkus 
dar porai savaičių užkliuvo Filipi
nuose pas savo žmonos sesers sūnų 
Dr. A. Gilandą, kuris profesoriauja 
Maniloje.

Balandžio pabaigoje pasimatyti su 
artimaisiais ir pasisvečiuoti į Ame
riką išvyko adelaidiškės p.p. K. 
Garbaliauskienė ir A. Gučiuvienė.

»**

MES PADEDAME LUOŠIEMS
IR

LIGOTIEMS
Australija turi daug būdų padėti žmonėms, kurie 

yra ligoniai, sužaloti po nelaimingų atsitikimų arba 
invalidai. Tokią pagalbą teikia federalinė vyriausy
bė, valstijų vyriausybės, vietinės savivaldybės arba 
savanoriškos organizacijos.

Socialinės Globos Departamentas gali padėti pi
nigais invalido pensijos (invalid pension) forma. Ši 
pensija duodama asmenims, kurie yra nepagydomai 
akli arba nepajėgūs dirbti dėl luošumo. Į nedarbin
gumą įskaitoma iš prigimties fiziniai ar psichiniai 
nenormalumai, arba įgyti nelaimingų atsitikimų bei 
kitokiais atvejais.

Luošo vaiko parama (handicapped child’s allo
wance) gali būti mokama motinai arba globėjui luo
šo vaiko, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra ir 
dėmesys namie.

Socialinės Globos Departamentas per visą Aus
traliją steigia ir išlaiko per savo sveikatos atstaty
mo tarnybą visą eilę sveikatos pataisymo bei atsta
tymo centrų. Šie centrai, aprūpinti įvairių sričių 
specialistais (gydytojais, slaugėmis, socialiniais 
darbuotojais, profesiniais lavintojais, psichiatrais, 
sveikatos atstatymo patarėjais, mokytojais) padeda 
ligotiems asmenims prisitaikinti prie gyvenimo. 
Daugeliui ligotų asmenų jos padėjo sugrįžti į darbą, 
steigti savo įmones ar net prieglaudų darbovietes. 
Kitus gi pralavino, padrąsino ir grąžino į nepriklau
somą gyvenimą.

Plačios apimties veiklos programos pravedamos 
eilės organizacijų luošiems vaikams ar suaugu
siems. Čia įeina luošų vaikų lavinimo centrai, darbo- 
terapijos centrai, prieglaudų darbovietės, aprūpi
nimas gyvenamąja ar atostogų pastoge.

Invalidai pensininkai dar gali būti pripažinti ir 
"priedinei pašalpai” skiriamai federalinės arba 
valstijų vyriausybių. Į tokias priedines pašalpas įei
na: papildoma parama, jei tokie asmenys moka nuo
mą, nuolaidos už telefoną, už keliones geležinkeliu, 
laivu arba autobusais, taip pat už pašto patarnavi
mus bei perkant valdiškuose knygynuose, sumažinti 
mokesčiai už turimus namus.

Savanoriškų organizacijų pagalba, kur įeina ir 
maisto pristatymas į paliegėlių namus.

Jeigu yra sunkumų susigaudyti apie pagalbą li
gotiems asmenims savo apylinkėje, prašykite infor
macijos kiekvienoje socialinės globos įstaigoje kurių 
adresai ir telefonai yra telefonų knygų pirmame 
skyriuje titulu Commonwealth Departments.

i

Departamento telefoninė vertėjų tarnyba padeda 
asmenims, kurie silpnai arba visai nekalba angliš
kai. Telefoninė vertėjų tarnyba: Sydney 211 1111, 
Melbourne 662 3000, Brisbane 225 2233, Adelaide 
50 3650, Perth 22 3366.

Commonwealth Department 
of

Social Security
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RADIJO VALANDĖLĖS G.E. Kazokienė

NUTAUTINIMO DARBE
Jau kelinti metai širdis rauda da- 

,'vaujant mūsų didžiuosiuose minė
tinuose, kuriems vis pasiruošiama 
įbai skubotai. Paskutinėmis minu- 
ėmis, nebesuradus ko išstumti į 
ceną, stumiami vaikai deklamavi- 
nui, dainavimui, ir net nepagalvo- 
ama pasiklausti patarimo dėl este- 
inės ir tautinės pramogų vertės 
uose dalykuose nusimanančių.
Minėjimai, koncertai ir atskiri pa

rodymai yra vienkartiniai reiški- 
iai, kurie ateina, perlieja krūtinę 
ūdna nuotaika ir vėl praeina vi- 
antis, kad kitais metais bus geriau. 
Radijo valandėlės, dar neperse- 

iausiai atsiradusi nauja scena mūsų 
endruomeniniame gyvenime, yra 
iu nuolatinis reiškinys, besikarto- 
įs vieną ar du kartus savaitėje. Tai 
ebėra pasirodymai uždarose salėse 
iimtinai lietuviškai visuomenei, 
tadijo transliacijos dėl savo cha- 
akterio jau virsta viešu išėjimu į 
lačią visuomenę. Klaidos, nesupra- 
imas, nesusigaudymas, žinių stoka 
uolat kartojant daug aiškiau čia 
rasikiša.
Yra daugybė aspektų, dėl kurių 

alima pasisakyti po beveik metų 
adijo valandėlių egzistavimo, 
įčiau šiuo kartu bent apgraibom 
aliesiu tik du: kultūrinį lygį ir lie- 
iviškumą. Man teko girdėti Mel- 
ourno, Canberros ir Sydnejaus 
rogramas, daugiausia, aišku, 
ydnejaus.

5ov. kareivio 
gyvenimas

Prisimename, kaip pereitų metų 
įbaigoje sovietų karo lakūnas V.I. 
ilenko į Japoniją nuskraidino pas
itinki modelio sovietų karinį lėk- 
ivą MIG 25 ir pasiprašė pabėgėlio 
įsės. Lakūną perėmė Amerika, o 
ktuvą, pirmiau jį ištyrinėjus, ja- 
mai grąžino sovietams.
Šalia kitų dalykų, kuriuos Belenko 
įpasakojo Amerikos kariniams 
lecialistams, jis taip pat patiekė 
omių faktų ir bendrai apie sovieti- 
o kareivio gyvenimą. Sov. Sąjun- 
>je yra privaloma karinė dvejų 
etų tarnyba vyrams tarp 18 -20 
etų. Kartą pakliuvus į kariuome- 
i, kareiviai laikomi uždarose sto- 
klose, visai atskirti nuo pasaulio, 
ireivis retai išleidžiamas atostogų, 
kareivio artimieji net nežino, ku- 
)je vietoje kareivis tarnauja. Ka
lviui mokama per mėnesį apie 3 
leriai ’’algos”. Kariuomenėje 
rksta labai daug savižudysčių, o 
zertyrai be išimties baudžiami 
rtimi. Maistas nėra geras ir jo ne- 
kankamai. Kareiviai maitinami 
ip farmos gyvuliai apskaičiuoto- 
s maisto normomis.
Apie 29% sovietų kariuomenėje 
daro tautinės mažumos, iš kurių 
ugumas nesusikalba laisvai rusiš-
i. Kariuomenė taip griežtai su- 
irstyta specialybėmis, kad karei-
ii, net dirbą vienas šalia kito, ne- 
io, ką daro vienas, ką kitas. Pats 
lenko, kaip treniruotas lėktuvo 
itas, neturėjo jokio supratimo 
e jo paties lėktuvo viduje elek- 
ninius įrengimus, net jam nebuvo 
ta į juos ir pasižiūrėti. Kareivio 
įlosimas yra griežtai disciplinuo- 
ir ilgas. Prileidžiama, kad savo 
Galybės ribose sovietų kareivis 
gerai paruoštas ir kovingas.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Nenagrinėjant klausimo, kokiai 
visuomenės daliai (ar lietuviškai, ar 
australiškai, ar abiem) tos progra
mos skirtos, sustokime prie muzika- 
linės dalies, kuri yra suprantama ir 
lengviau priimama visų. Iš lietuviš
kos valandėlės visų pirmiausia tiki
mės ir lietuviškos muzikos, tiek ins- 
trumentalinės, tiek ir vokalinės, ku
ri atspindėtų lietuvišką kultūrą, nes 
juk tai toks ir yra pagrindinis jos 
tikslas. Bet čia mes ir užkliūvame, 
nes pasirodo, visai neaišku, kas yra 
lietuviška muzika. Dabar paskleis
tos populiarios tarptautinės lengvos 
dainelės užtvindo viso pasaulio 
menkavertes radijo stotis. Ir šita 
vadinama sub - culture, kitsch, chal- 
tūra arba lietuviškai žemoji kultūra

PAS MENININKUS
PREMIJA

HENRIKUI ŠALKAUSKUI

Pereitą savaitę Brisbanės viena
me viešbuty buvo surengta konkur
sinė dailės paroda, į kurią vieną savo 
kūrinį pasiuntė ir mūsų žinomas 
dailininkas Henrikas Šalkauskas. 
Vertinimo komisija Henriko darbą 
parodoje pripažino geriausiu ir už jį 
skyrė autoriui 1000 dolerių premiją. 
Sveikiname Henriką Šalkauską!

♦♦♦

Sydnejuje Centre Point Patalpo
se buvo surengta mišri dailės paro
da, kurioje dalyvavo ir dail. Vladas 
Meškėnas, išstatęs dešimtį savo 
darbų - portretų. Kaip žinia, dail. V. 
Meškėnas yra vienas iš stipriausių 
portretistų Australijoje.

KINIEČIŲ PARODOJE

Plačiai išgarsintoji kiniečių anti
kinio meno paroda pasidarė kaip 
stebuklas, tūkstančiai veržėsi jos 
aplankyti. Atvažiavau iš Newcastle 
ir nuskubėjau į parodą. Išstovėjęs 
gerą valandą eilėje pagaliau pate
kau į parodą. Bet čia vėl ’’vidinė” ei
lė, laukianti pasižiūrėti filmo. Tau
pydamas laiką nusprendžiau pir
miau apžiūrėti eksponatus, o jei dar 
liks laiko, pasižiūrėsiu ir filmo. Čia ir 
prasidėjo mano nuotykiai. Tvarkda
riai manęs į parodą neįleidžia, kol 
nesu matęs filmo. Mane pagavo ap
maudas dėl to priverstino filmo, ku
rio staiga pradėjau neapkęsti. Pra
sidėjo ginčai, ir mes priėjome prie 
kasos: jie grąžiną man pinigus, jeigu 

paskandina aukštesnio lygio muziką 
ir dainas, nes ji lengvai prieinama 
plačioms masėms, nemokytai liau
džiai ir visiems muzikinio jautrumo 
ir išsilavinimo neturintiems žmo
nėms.

’’Duonos ir žaidimų” - romėnų 
mestas šūkis patvirtino jų valdovų 
išmintį. Bet kas blogo, jei žmonės 
dainuoja ar klausosi lengvų dainelių, 
pasklidusių po visą pasaulį? Žinoma, 
yra daug negatyvesnių užsiėmimų, 
tačiau tokios populiarios dainelės, 
internacionaliniai šliageriai veikia 
irgi negatyviai, gramzdindami 
bendrą muzikinį lygį. O mažoms 
tautoms gresią ir mirtinas pavojus, 
būtent, nutautėjimas naujais meto
dais.

aš nenorįs žiūrėti parodos, o aš gin- 
činu, kad aš net iš Newcastle spe
cialiai atvykau pamatyti parodą, 
laukiau eilėj, nusipirkau bilietą ir 
dabar esu neįleidžiamas. Galų gale 
nusileido, bet grasino, kad organi
zatoriai liepė (!) laikytis tvarkos ir 
tvarka turinti būti. Visi išėjimai, įė
jimai perdalinti virvėmis taip, kad 
reikia arba lįsti per apačią, arba šokti 
per virvę. Atsidūręs pagaliau prie 
eksponatų buvau tiek įerzintas, kad 
ramiai apžiūrėti jų negalėjau. Per 
garsiakalbius nuolatos kartojo ne
paprastą pranešimą:”Ponai, ponios, 
vieną kart patekę parodą galite lais
vai vaikščioti, nebeprivaloma slinkti 
eilėje”. Prieš išeinant kabojo Mao 
Ce Tungo užrašas: ’’Tegu praeitis 
padeda dabarčiai”. Dabar jau ir man

Bendradarbiams
Primenu, kad visi bendradarbiai 

savo rašinius, o organizacijos savo 
pranešimus bei skelbimus siųstų re
daktoriaus adresu: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200, bet ne į 
pašto dėžutę 4558, G.P.O. Sydney. 
Dėžutės adresu siųstoji korespon
dencija redakciją pasiekia gerokai 
pavėluotai, nes ji ne kasdien tušti
nama, ir dėl to atsitinka, kad skubi 
informacija lieka nepaskelbta vien 
dėl to, kad redaktorių pasiekė po 
laiko.

Kai kurie bendradarbiai redakci
jai prisitfhčia savo rašinių ne origi
nalus, bet kopijas arba fotostatus. 
Tokie nuorašai dažnu atvfeju redak-

Modernusis kitschas netiesiogi
niai pasitarnauja visų tautų suvie
nodinimo, suniveliavimo tikslams. 
Pradėjus maitinti jaunimą nuo mažų 
dienų tokia subculture muzika, už- 
gniaužiama supratimas apie tautinį 
identitetą, tautinį savaimingumą, 
jeigu toks yra. Didžiosios tautos gali 
sau tai leisti, nes tai dirba tik jų 
naudai. Bet lietuvių atveju tai yra 
savižudybė. Nereikia jokių trėmimų 
į Sibirą, nereikia spaudos draudimo 
nei lietuviškų mokyklų uždarymo, 
nei lietuvių kalbos persekiojimo. 
Priešingai, moderniais laikais visos 
šitos institucijos yra naudojamos 
nutautinimo darbe užtvindant radi
jo, televizijos stotis menkavertėm 
melodijom, šliageriais ir kitu kit- 
schu. Rezultatas yra nepaprastai 
sėkmingas, nes žmonės nebijo ’’gra
žių dainelių”, kaip kad bijo šautuvo 
ar peilio. Šituo būdu tautinis sąmo
ningumas yra palaipsniui ir pagrin
dinai nuo pat jaunystės ištrinamas. 
Nutautinimas vyksta ne persekioji
mo būdu, o tą pačią kalbą panaudo
jant kultūrinei sąmonei niveliuoti.

Amerikos sub-culture muzika da
linai net ir simbolizuoja jų tautinę 
kultūrą. Užrikus ’’verskis kūliais, 
vartykis ir kratykis!” (rock, roll and 
rattle)) jau iš karto aišku, kad tai 
laisvojo amerikoniško jaunimo (tau
tinė!) daina. Iki šiolei mums ameri
koniška įtaka buvo žymiai mažiau 
pavojinga, negu kaimyninių tautų - 
rusų, lenkų, gudų. Lietuvių kompo
zitoriai ir muzikologai daug dirbo 
’’valydami” lietuvišką dainą nuo 
svetimybių, tačiau pas mus dabar 
nebepagalvojant priimama kiekvie
na lietuviškai dainuojama daina už 
lietuvišką.

Nukelta į psl. 6

pasidarė įdomu, koks gi tas filmas. 
Pakliuvau į filmą, kurio pradžia bu
vo grynai propagandinė, o kita dalis 
matyta televizijoj. Vienas jaunuolis 
panoro iš filmo išeiti, bet jam dar 
lendant pro virvės užtvarą prišoko 
tvarkdarys: be kalbų! Turi pabaigti 
žiūrėti filmą. Turi bilietą? Jei užmo
kėjai už bilietą, tai ir žiūrėk.

Negalėjau atsistebėti, kaip neat
pažįstamai pasikeitė neutralūs ir 
mandagūs australiški pareigūnai ki
niečių komunistams tik pirmą kartą 
atvažiavus į šį kontinentą. Prisimi
niau Maskvą, kur vadovas nepralei
do žmonių iš antro kambario į ket
virtą nemačius trečiojo. Viskas tas 
pats.

O apie pačią parodą tai tik tiek 
pasakysiu, kad mano įsitikinimu ki
niečiai prieš 3-4 tūkstančius metų 
buvo kultūringesni, negu šiandien.

Meno kankinys iš Newcastle

toriui sukelia rimtų abejonių ir jie 
gali būti nepaskelbti. Pagal visus 
žurnalistinius nuostatus kaip tai
syklė spaudai siunčiamas originalas, 
o nuorašas pasilaikomas sau. Šito 
turėtume laikytis ir mes.

Pageidautina, kad straipsniai au
toriaus turi būti pasirašomi. Auto
riui prašant gali būti rašiniai skel
biami ir nepasirašyti arba slapyvar
džiais pasirašyti, bet tuo atveju re
daktoriui būtina žinoti kas rašo.t
Joks rašinys nebus skelbiamas, jei
gu nenurodyta kas rašo ir iš kur.

Mūsų Pastogė laužoma trečiadie
niais ir atiduodama spausdinti ket
virtadienio rytą. Taigi visa medžia
ga, skirta artimiausiam Mūsų Pas
togės numeriui, redakciją turi pa- 
siekti vėliausiai antradienį, kad būtų 
galima suspėti surinkti ir patalpinti į 
išeinantį numerį. Telefoniniai pra
nešimai priimami ir trečiadieniais 
iki 10 vai. ryto.

Jūsų Redaktorius
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Radijo valandėlės..
Atkelta iš psl. 5

Sydnejaus lietuvių radijo valan
dėlė, lyginant su kitomis lietuvių 
radijo programomis yra pačio že
miausio kultūrinio lygio, nors Syd
nejaus lietuvių kolonija skaitoma ir 
pati didžiausia. Transliacijos stačiai 
užtvindytos internacionaliniu kit- 
schu, senoviniais ir naujesniais 
menkaverčiais šliageriais, Dolskio ir 
Šabaniausko šedevrais taip, kad ge
ra lietuviška daina belieka tik ne
pastebimas lašas. Tokia muzikinė 
dalis parodo ne lietuvišką kultūrą, o 
paties pravedėjo muzikinę ir tautinę 
nuovoką. Lietuviui tokia muzika ir 
daina primena, kad ir Lietuvoj buvo 
ir yra daug menkavertiško gaivalo, 
o svetimtaučiui sudaro vaizdą, kad 
mes savaimingos lietuviškos kultū
ros iš viso neturime.

Sydnejaus lietuviškos radijo va
landėlės programos jau yra atlieka
mos pagal nusistovėjusį šabloną, 
susidedant vien tik iš pagrojamos 
plokštelės ir pranešėjo padekla
muojamų abejotinės vertės eilėraš
čių. Kaip muzikinėj daly, taip ir ei- 
lėraščiuose pasirodo didelis nesio- 
rientavimas estetine prasme. Ir taip 
visas pusvalandis išvirsta į lietuvių 
literatūros ir muzikos parodiją.

Galimas dalykas, kad atsiras 
žmonių, kurie bus ar yra patenkinti 
tokio lygio programomis. Bet ieš
kant populiarumo ar daug atsiras 
žmonių, kurie bus laimingi, klausy
dami gitarom pritariant raudonųjų, 
partizanų dainos, pavadintos ’’girių 
legenda” su tokiais žodžiais - ’’liau
dies sūnūs žygiavo, priešų galvas 
skaičiavo”, transliuotos balandžio 26 
d.

Visa informacija prasideda ir pa
sibaigia primenant ’’Golden Trio” 
grojimą Lietuvių Klube šeštadie

pažinkime Australiją

Po pietų važiuojame prie Gulf of 
.rpentaria - tai didelė jūros įlanka 
istralijos šiaurėje, apie 80 km. nuo 
irmanton. Kelias beveik visur 
Asfaltuotas, tik vietomis taiso- 
ts, todėl turime daryti aplankas 
kinais šunkeliais.
Artėjant prie Karumba miestelio, 
etoje daugiausiai matyto nususu- 
t> miško, prieš akis stojas lygumos 
■veik be jokios augmenijos. Kaip 
<>mu žiūrėti į tolumą, kur tiesioje 
•rizonto linijoje matai susitinkant 
mgų su plika žeme.
Nuošaliau nuo Karumba miestelio 

'•įvažiuojame jūros įlanką. Čia išli- 
ę fotografuojamės ir kitus fotogra- 
tojame, nes šioje kelionėje pirmą ir 
enintelį kartą stovime prie šiauri
ui Australijos pakraščio. Jūra 
tini, bet vanduo nešvarus. Krante 
ali išsklaidytų tūkstančiai visokių 
riauklių. Atrodo, kad kriauklių 
rinkėjai čia neužvažiuoja, o mes jų 
pasirenkame tik po kelias retesnes. 
Praleidę pusvalandį pajūryje, va
žiuojame į Karumba miestelį. Pla
čios gatvės, seni namai. Tik viešbu
tis ir baras naujas ir modernus. Ne
blogai atrodo ir vėžiukų (prawn) ap
dirbimo fabrikėlis. Jame sugautus 
vėžiukus paruošia eksportui (dau
giausiai į Japoniją) ir Australijos 
didmiesčių rinkai. Upėje stovi kele
tas laivų, kurie plaukia į jūrą vėžiu
kų gaudyti. Kaip praėjusiais metais 
keliaudamas pastebėjau nedraugiš- 
kiausius žmonės Australijoj gyve
nančius Woomera, Karumba pasiro
dė patys draugiškiausi išbetkur su
tiktų. Bare mane užkalbina vietos 
golfo klubo sekretorius. Turiu kvie- 

niais ir filmų rodymus antradieniais. 
Kitų tautų radijo valandėlė progra
mose duoda aiškinimus apie tas tau
tas ir valstybes anglų kalba, apie jų 
padėtį ir aspiracijas, duoda vaizdą 
apie išeivijos egzistenciją, jų prasmę 
ir kultūrinius atsiekimus.

Iš transliuotų programų galima 
pasidaryti išvadą, kad Sydnejaus 
lietuviškos radijo valandėlės atpila
mos grynai dadaistiškai, be pakan
kamo supratimo tiek turinio, tiek 
krypties prasme, kas būtina darant 
atranką ir muzikoj, ir poezijoj. Tam 
neužtenka vien gerų norų ir drąsos 
(tikrai retos dorybės lietuvių tarpe), 
bet neišvengiamai reikia didesnio 
intelektualinio supratimo lygiai taip 
kaip ir kituose specifiniuose kultūri
nio gyvenimo klausimuose.

Iki šiol esančio kultūrinio lygio ir 
krypties Sydnejaus radijo progra
mos lietuvių tarpe sukelia didelio 
nusivylimo ir nepasitenkinimo, o 
svetimtaučių tarpe misreprezen- 
tuoja lietuvių kultūrą kaip menka
vertį svetimų įtakų kratinį.

Jeigu mums dar rūpi šis klausi
mas, būtina ieškoti būdų esančiai 
padėčiai pataisyti. Mano supratimu 
yra mūsų visų didelis apsileidimas, 
kad nepasinaudojame gyvų žmonių 
turimom žiniom, sukauptom jų ilgų 
studijų metais. Dažniausiai tokie 
žmonės yra pasyvūs visuomenine 
prasme, tūno užsidarę ir griaužia iš
mintį iš knygų. Iš tokių'ir reikėtų 
sudaryti programų paruošimo 
komisiją. Kiekvienas specialistas 
turi savo ribas, ir tokio neatsiras, 
kuris išdrįstų užgriebti vienas visą 
radijo programą, bet subūrus juos į 
grupę, sutelkus jėgas galima būtų 
nesigėdinant išeiti į viešumą. Tokio 
kultūrinio lygio programos, kokias

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
Tęsinys iš M.P. Nr. 17

t imą (visam gyvenimui) atsilankyti į 
jų klubą, kai tik čia būsiu. Kai suži
nojo, kad iš šio-miesto pasiunčiau 
vieną laišką, supažindina ir su pašto 
viršininku. Išsikalbame apie vietos 
gyvenimą. Ir čia ne pergeriausi rei
kalai. Sako, prieš 10 metų labai daug 
sugaudavo vėžiukų, o dabar mažai ir 
sunku išpildyti užsakymus. Atei
nančioms Velykoms miestelis 
planuoja suruošti šventę karnavalą. 
(Prieš Kalėdas ciklonas Karumba 
mieste pridarė daug nuostolio).

Pavakaryje grįžtame į ^lorinan- 
ton. Dar kartą apžiūrinėju vamz
džius, kuriais išvedžiotas požemio 
karštas vanduo. Jis naudojamas na
muose plovimams. Geriamo vandens 
tiekimas miestui įrengtas iš Norman 
upės. Vakare išeiname į miestą. Kai 
kuriose gatvėse per vidurį eina plati 
žolės juosta, o abiem kryptimis yra 
po 4 linijas važiavimui. Prie pašto 
įstaigos randu kritulių registracijos 
lapą, kuriame yra labai įdomūs da
viniai. Per 1976 m. sausio, vasario ir 
kovo mėnesius čia prilijo 1047.4 mm 
ir per tą laiką buvo 50 lietingų dienų 
(per vasarį 23 dienos). Daugiausiai 
per vieną dieną buvo 107.4 mm lie
taus. Šį vakarą dangus buvo apsi
niaukęs, bet nelijo.

Šalia mūsų apsistojimo vietos yra 
didoka salė, kurioje šį vakarą vyksta 
šokiai. Matėsi daug suvažiavusių 
auto mašinų, daug puošniai apsiren
gusių ponių ir panelių ir daug, daug 
vaikų, kurie sėdėjo prie lauke pas
tatytų stalų. Muzika grojo iki 3 vai. 
ryto. Po to. greit išaušo ir prasidėjo 
sekančios dienos kelionė. 

girdime iš Sydnejaus radijo stoties, 
yra vienašališkos, kompromituojan
čios lietuvių bendruomenę ir lietu
vių kultūrą bendrai. Jeigu valdyba 
nepajėgia suorganizuoti kvalifikuo
tų darbininkų grupės, tada iškyla 
klausimas, ar geriau turėti tokią va
landėlę, kokia ji yra, ar geriau iš vi
so jos neturėti. Klausiančiam tokia 
problema gyva kiekvienos translia
cijos metu. Kadaise buvo laikoma 
dideliu laimėjimu, kai kartą metuose 
Kalėdų proga per radiją išgirsdavo
me lietuvišką žodį. Mintis turėti ga
limybę per radiją prabilti kiekvieną 
savaitę tebuvo svajonė. Dabar gi, 
turėdami tokią galimybę, mes ja ne
sugebam naudotis ir nemokame 
prabilti į ’’pasaulį platų” dėl savo

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Ar iš tiesų taip?
Gerb. Redaktoriau,
Per etninę radijo stotį gegužės 10 

d. lietuvių kalba vedamos valandė
lės pradžioj p. V. Šliteris daug laiko 
paskyrė save teisindamas dėl jo 
programos kultūrinio lygio ir 
dėl lietuvių kultūros re
prezentacijos. Po jo pasisakymo 
viešame Sydnejaus bendruomenės 
susirinkime, kad toji programa pri
klauso jam, toks pasiteisinimas ne
buvo laukiamas. Jis ir nepriimtinas, 
nes nepagrįstas tiesa ir lietuvių tau
tos interesais.

Kaip tos valandėlės vienintelis 
reprezentantas p. V. Šliteris gina 
savo poziciją, o ne lietuvių tautos. 
Jis nemato skirtumo tarp Mūsų 
Pastogėje paskelbtos žinutės apie 
lietuvį (-vę), nusipelnusį Maskvai ir 
įrašytą plokštelę, kas turėtų būti 
aišku. Kultūrinio kūrinio vertės ir 
tautos kovos už laisvę supratimas, 
kūrinio atitinkamas pritaikymas

J. Zinkus

Rytą sužinom, kad naktį smarkiai 
lijo Croydon apylinkėse, ir keliai ten 
jau nepravažiuojami. Laimingai mes' 
tą vietą pravažiavom dieną anks
čiau.

Iš Normanton važiuojam Burke 
Developmental keliu jau į pietus. 
Pakelėse nieko įdomaus, o kelionė 
dar ilga. Vairuotojas pasiūlo naują 
pramogą laiko užpildymui - teismą. 
Jei kas turi kokių nusiskundimų gali 
atėjęs prie mikrofono juos išdėstyti. 
Kaltinamoji pusė turi teisę pasiaiš
kinti. Galima ir liudininkus kviesti. 
Bauda gali būti ne didesnė 50 c., juos 
įmetant į baudų dėžutę. Visi kelei
viai sprendžia (pagal balsų daugu
mą) ar kaltė yra įrodyta.

Pirmas nusiskundimas buvo jauno 
vyro. Kaltino vieną merginą, kaip 
pradininkę, kuri su kitų pagelba bu
vo paėmusi jo sportinius batukus ir 
jis jas ilgai gaudė iki batukus atsi
ėmė. Kai dauguma vakar tą įvykį 
patys matė rado merginą kaltą ir 
priteisė mokėti 30 c. baudą.

Vėliau, viena mergiotė apkaltino 
vairuotoją, kuris vakar jai einant 
vakarienės įgnybo. Ji turinti mėlynę 
ir dabar negali gerai sėdėti. Kaltės 
įrodymui mėlynė nebuvo parodyta 
ir liudininkų nebuvo, bet kai auto
buse yra moterų dauguma, vairuo
tojas įmetė 50 c. į dėžutę.

Per langus pakelėse matosi gra
žus juodžemis ir ant jo auganti 
aukšta žolė. Iš toliau atrodo kaip 
smilgos. Šią žemę vadina Black soil 
plains.

Toliau privažiuojame lyg didžiau
sią kapinyną - skruzdžių lizdus. Jie 
čia nėra tokie aukšti kaip Šiaurinėje 

pačių praeities ir padėties.
Neužtenka tik, saugant nervus, 

išjungti radiją ar pasigriebus kirvį 
bėgti sodan medžių genėti. Daug 
geriau būtų susėsti ir pasvarstyti, 
kaip sukvietus kvalifikuotus darbi
ninkus ir kaip pašalinus priežastis, 
kliudančias visiems bendradarbiau
ti.

Panašios pastabos tinka ir mūsą 
didiesiems vienkartiniams pasiro
dymams, kurių organizavimas ati
tenka atskirom valdybom. Valdybos 
turėtų, vos tik pradėjus pareigas, iš 
anksto ieškoti tinkamų žmonių spe
cifiniams minėjimams rengti, o ne 
paskutinę minutę išstumti scenon 
vaikus ir kitas, gerų norų turinčias, 
bet ne ten pataikiusias aukas.

programai tai būtų pagirtinas krite- 
riumas ruošiant lietuvių programą 
laisvajame pasaulyje. Nei šliageriai 
nei ’’Maskvai nusipelniusių” daini
ninkų dainos neatitinka lietuviškos 
valandėlės paskirčiai.

Neteisingai p. V. Šliteris painfor
mavo, kad per bendruomenės susi
rinkimą buvo kritikuojamas jo as
muo ir kad atsirado asmenų, pasiža
dėjusių jo valandėlei paruošti vieną 
kitą programą. Tai prasilenkimas su 
tiesa. Pirma - ne jo asmuo buvo kri
tikuojamas, bet žemo kultūrinio ly
gio programa, antra - per susirinki
mą aiškiai užinteresuotų asmeną 
pasisakyta, kad prie ruošimo priva
čios programos, neatitinkančios lie
tuvių interesams, neprisidės. Tie 
asmenys, kurie mielai dirbtų bend
ruomenei, bežadėjo dirbti p. V. Šli- 
teriui.

Nemažai laiko p. V. Šliteris pas
kyrė pateisinimui savo gramatinią 
klaidų, kurios, pagal jį, atsiranda dėl 
skubos. Čia noriu atkreipti jo dėme
sį, - gramatiką arba žinai, arba jos 
nežinai. Ne skuba tai nulemia, bet 
žinojimas.

Būtų pageidautina, kad p. V. Šli
teris painformuotų bendruomenę, 
kokiais principais vadovaudamasi' 
jis ruošia savo valandėles lietuviškai 
kalbantiems, kokį kriteriumą taiko 
lietuvių kultūrai ir kokiu būdu viena 
žmogaus programa jis tikisi išlaikyti 
radijo valandėlę, duotą lietuviu 
bendruomenei?

Ava Saudargienė

Teritorijoje, manyčiau neprašo!) 
metro. Jų taip gausu, kad atrodo lyg 
paminklai kapinėse. Sako, kad lai 
yra baltųjų skruzdžių rūšis (jų pri 
skaitoma apie 140 skirtingų rūšini 
kurios yra be akių, maitinasi me 
džiais ir statosi lizdus juos keldamos 
aukštyn ir laiko juos sujungtus po 
žemio urvais.

Daug kelio nuvažiavę pirmą karti 
pamatom laukinius arklius, Brau 
bies vadinamus. Sako, seniai, iš b 
rinės tarnybos išėjęs ponas Bramb# 
šiaurėje užveisęs arklių ūkį, bet p< 
kelių metų gavęs gerą pasiūlymą iš 
vyko specialiai tarnybai į Tasmani 
ją. Išvykdamas arklius paleido i 
paliko Dievo valiai. Nuo to laiko vis 
laukiniai (neturį sayininko) arklu 
Australijoj vadinami Brambies.

Laikydamiesi kelio į Cloncoui) 
pravažiuojame žemėlapyje pažyra* 
tą miestą Quamby. Jame yra labi 
senas viešbutis ir dar vienas gris 
vantis, jau be langų namas. Pav> 
žiavus dar 43 km. įvažiuojame į isto 
rinį ir jau nykstantį miestą Clo» 
coury. Vario klodams išsibaigus b 
syklos užsidarė ir dalis gyventoj 
persikėlė į ML įsą. Miestas pradėj 
kurtis 1867 m. ir ilgai buvo šiaurės 
vakarų Queenslando administracija 
centras. Dabar jis perkeltas į J# 
Isa- ( Bus daugiau )

Mūsų Pastogė Nr. 19, 1977.5.16, psl. 6

6



PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖ

ATIDARYMAS IR VARŽYBOS.
Stadione, Pabaltiečių Komiteto

Melbourne pirmininkas Romas Ra
dauskas laksto sušilęs, kai tuo tarpu 
sydnejiskiai pasidrebindami geria 
karštą kavą. Palikus puikų ir saulėtą 
Sydnejaus ’’Indijos vasaros" orą, at
sidūrėme vėjuotame, šaltame, lietu
mi puškiančiame Melbourne klima
te. Nenuostabu, kad apie jį ir šimtai 
anekdotų Australijoje yra pripasa
kota. Paskutiniai pasiruošimai prieš 
atidarymą. Sutinku daug pažįstamų. 
Adelaidiškiai su pačiu "Vyties" bosu 
A. Skipariu ir nepavargstančiu P. 
Andriejaičiu tvarko savuosius, kai 
buvęs sydnejiškis, dabar Geelongo 
’Vyties” bosas A. Adomėnas (paty
lomis pašnibždėjęs, kad senatvėje 
vis tiek gal grįš į savo senąjį Sydne- 
jų) su prieteliais stebi paskutinius 
pasiruošimus. Ir Sydnejaus ’’Kovo" 
didysis bosas Juozas Dambrauskas 
jaučiasi kaip namuose, nes kur tik 
jis pažiūri, visur sydnejiskiai. dau
giau gal nei vietinių.

Ir štai i sporto salę, su savo paly
da. Įeina Australijos Parlamento 
pirmininkas B. Snedden. Įnešus 
Australijos vėliavą ir vėliau visų 
trijų tautybių sportininkams įžygia
vus su savomis vėliavomis, šventės
oficialioji dalis pradedama Australi
jos ir visų Pabaltijo valstybių him
nais. Atidarymo žodį tarė Melbour
ne! Pabaltiečių Komiteto pirminin
kas R. Ragauskas, trumpai apšvies
damas šių varžybų reikšmę ir vėliau 
pakviesdamas B. Snedden oficialiai 
atidaryti šią V-ją Pabaltiečių Sporto 
Šventę. Parlamento pirmininkas sa
vo laisvu ir gražiu žodžiu pasveiki
nęs visus svečius ir dalyvius oficia
liai atidarė šias varžybas.REZULTATAI.

KREPŠINIS. Kaip ir visuomet 
anksčiau buvo, ir šiais metais tikė-’ 
tąsi, kad krepšiny dominuos latviai, 
nes jie paprastai atsiveždavo pilnus 
savo komandų sąstatus, kai daugu
mas mūsų žaidėjų, dėl didelių nuo
tolių, neatvažiuodavo. Tačiau šį 
kartą, be mažų išimčių ir sydnejiš- 
kių A. Čerkeso ir R. Gulbino susi- 
žeidimų, dalyvavo kone visi rinkti
nių dalyviai.

Didelę staigmeną šiose žaidynėse 
padarė mūsų jauniai, tiek mergai
tės, tiek ir berniukai, nugalėdami 
savo didžiausius varžovus latvius. 
Pirmąsias rungtynes mergaitės lai
mėjo 48:34 ir antrąsias 52:31. Abe
jas rungtynes mūsų jaunės sužaidė 
labai gerai, kai antrose, įgavusius 
daugiau pasitikėjimo, mūsų mergi 
nos parodė ypatingai gražų susižaį- 
dimą, kas ir atnešė joms pelnytus 
laimėjimus.

Jauniai berniukai savo pirmąsias 
rungtynes prieš latviukus pralaimė
jo 29:32. Rungtynės buvo gana 
įtemptos ir pats žaidimas buvo kone 
visą laiką vedamas mūsiškių, tačiau 
juos lydėjo labai didelė metimų ne
sėkmė, kas ir atnešė pralaimėjimą. 
Tačiau jau antrose rungtynės, mū
siškiai daugiau susižaidę ir apsipra
tę su sale, visą žaidimą veda ir at
siekia tikrai gražų laimėjimą 49:41, 
kas jiems ir suteikia jaunių laimėto
jo vardą.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

Visos šios šventės lietuvių pasidi
džiavimas tikrai yra mūsų moterų
krepšinio komanda. Jau seniai aš 
esu bematęs taip gražiai, kovingai ir 
su tokia energija bežaidžiančias mū
sų merginas. Gražūs praėjimai, 
sviedinių ėmimai ir puikūs metimai 
joms atnešė pelningus ir gana ne
sunkius laimėjimus prieš estes 66:40 
ir latves 60:37. Su šia moterų ko
manda, joms dar daugiau pasiruošus 
ir susižaidus, Australijos lietuviai 
Kanadoje per pasaulines lietuvių 
pirmenybes gėdos tikrai nepadarys 
ir turi daug vilčių iškopti į viršūnes. 
Moterys yra tikrai vertos gražaus 
pasveikinimo.

Lietuviai vyrai šį kartą buvo ne
pilnos sudėties. Rungtynėse su es
tais jie pasirodė daug stipresni ir 
laimėjo 59:38. Į šiąs varžybas latviai 
buvo atvežę savo Adelaidės latvių 
rinktinę, kuri žaidžia aukščiausioje 
P. Australijos lygoje ir kuriai vado
vauja vienas iš geriausių Australijos 
rinktinės ir olimpiados žaidėjų Bli- 
cevs. Rungtynes nuo pat pradžių 
pradeda latviai ir tik vieną kartą, 
pirmojo puslaikio viduryje mūsiš
kiams pasiseka persverti rezultatą 
savo naudai. Tačiau neilgam ir lat

viai laimi pirmąjį puslaikį. Antrąją 
me, lątviai pradeda smarkiai spausti 
ir būna momentų, kai trys ar net ir 
keturi latvių žaidėjai atsiranda pa
tys vieni lietuvių pusėje. Rungtynes 
latviai laimi 99:67. Stebint žaidimą 
aiškiai matėsi nesusižaidimas, iš 
skyrus A. Leknių, blogoki mėtymai 
ir antrame puslaikyje nuovargis.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
LIEČIA SYDNEJAUS 

RAMOVĖNUS

Ramovėnų susirinkimas aprašy
tas ’’Mūsų Pastogėje”, yra parašy
tas ir pasirašytas ’’Buvęs”. Tikrai 
pagirtina, kai mūsų tarpe
atsiranda asmenų, kurie praneša 
mūsų bendruomenei apie paskirų 
organizacijų veiklą. Bet, kodėl ir ko
kiam tikslui yra iškraipomi faktai, 
minimos pavardės ir kaltinami tie,

Sydnejaus kovietės šiais metais 
atsiekia gerų rezultatų žaisdamos 
prieš kitas komandas (A Division) A 
klasėje.

KOVAS - PARISIENES 43 - 34
Taškai: I. Kačiušytė 14, M. Čer- 

kesienė 10, S. Gustafsonienė 8, A. 
Kasperaitytė 4, R. Kasperaitytė 3, 
A. Liesytė 2, D. Dulinskienė 2.

KOVAS—ARNCLIFFE SCOTTS
GOLD 25-23

Taškai: R. Kasperaitytė 8, A. 
Kasperaitytė 6, I. Kačiušytė 4, A. 
Liesytė 3, R. Andriejūnienė 2 ir M. 
Čerkesienė 2.

Rungtynės vyksta Condell Park 
Stadiume.

Ateityje Kovo moterų komandos 
Žais sekančiomis dienomis: geg. 23 
d. Kovas II 8.25 v .v., geg. 30 d. Ko
vas I 7:35 v.v., birželio 6 d. Kovas II 
6.45 v.v. ir Kovas 18.25 v.v.; birželio 
20 d. Kovas II 6.45 v.v. ir Kovas I 
8.25 v.v., birželio 27 d. Kovas II 7.35

Jau dabar vyrų komandos treneris 
turi rimtai pagalvoti kaip reiks vyrų 
komandą paruošti važiavimui į Ka
nadą, nes su buvusiu pasirodymu ir 
žaidimu, mes galime atsidurti skan
dalingoje padėtyje. Pats laikas jau 
dabar pradėti visiems individuali
niai ruoštis. ( j3US daugiau ) 

kurie dirbo ir kuriems gal reikėjo 
padėkoti, kad ramovėnų buvusiai 
valdybai buvo nelengva eiti savo 
pareigas susidėjusiose aplinkybėse. 
Buv. valdyba ir revizijos komisija.su 
kuria teko bendradarbiauti,smarkiai 
praretėjo. Išrinkta 1976 m. tik iš 
trijų asmenų ir vieno kandidato, o 
revizijos komisija irgi iš trijų, bai
giant savo kadenciją, valdyba atsi
dūrė keblioje padėtyje. Pirmininkas 
dėl sveikatos stovio atsistatydino, 
sekretorius per daug pirmininkui 
irgi dėl sveikatos nepadėjo, tad 76 
m. gruodžio 22 d. valdybos 2 nariai 
pakvietė vienintelį kandidatą į val
dybą. Persiskirstę pareigomis, nu
tarė kviesti kuo greičiausia reviziją 
ir šaukti visuotinį susirinkimą, bet ir 
čia pasirodė nepasisekimas. Revizi
jos narys padėjo irgi šaukštą, gi 
antrąs revizijos narys išvyko atos
togų. Valdyba buvo užimta savo na
rių palydėjimu į dausas. Tik 77 m. 
kovo 18 d. nutarta ir paskirtos revi
zijos ir visuotinio susirinkimo datos. 
(Valdybos protokolas Nr 11). Čia vėl

ĮgJPOPTA^
KOVO KLUBE

v.v. ir Kovas I 8.25 v.v.; liepos 4 d. 
Kovas I 6.45 v.v. ir Kovas II 8.25 
v.v.

Kovo A. Grade vyrų komanda žais 
sekančiomis dienomis: gegužės 23 d. 
6.45 v.v., gegužės 30 d. 10.05 v.v.; 
birželio 6 d. 8.25 v.v., birželio 20 d.
9.15 v.v., birželio 27 d. 9.15 v.v.

Kovo 17 metų berniukai žais: ge
gužės 27 d. 6.45 v.v.; birželio 3 d.
8.15 v.v., birželio 10 d. 9.00 v.v., bir
želio 17 d. 9.45 v.v., birželio 24 d. 
9.00 v.v.

Kovo 13 metų berniukai žais: ge
gužės 27 d. 6.00 v.v., birželio 3 d. 
6.00 v.v., birželio 10 d. 6.00 v.v., bir
želio 17 d. 6.00 v.v., birželio 24 d. 
6.00 v.v.

Mūsų jaunimas prašo visus, 
mėgstančius sportą, atvažiuoti į 
Condell Park Stadiumą pasižiūrėti 
šių įdomių rungtynių.

Kovo Valdyba

Visaip
Gegužės 7 d. Liet. Klube tuoj po 

Gintaro šokių grupės pasirodymo 
visas jaunimas ir kai kurie kviestieji 
svečiai dingo iš salės. Pasirodo, klu
bo mažojoje salėje slaptai jau laukė 
parengta puota Gintaro muzikantui 
akordeonistui Jonui Zubrickui jo 
dvidešimtojo gimtadienio proga. 
Surengė Jono senelė, norėdama 
savo anūkėliui padaryti staigmeną.

Pereitą savaitę Sydnejuje vyko 
tarptautinė dietetikos specialistų 
konferencija, kurioje dalyvavo ir dvi 
šios specialybės lietuvaitės: Lidija 
Pocienė' iš Adelaidės ir Giedrė Gir- 
dauskaitė iš Čikagos.

Gegužės 28 d. Syd. Lietuvių Klu
be įvyks Savaitgalio Mokyklos me
tinis balius. Programoje Linksmieji 
Broliai, loterija ir kitos staigmenos. 
Pradžia 7 vai. Visi malonlaikviečiami 
- įėjimas veltui. Savo dalyvavimu 
paremsite ugdyti lietuviškas atža
las.

nesklandumas. Pirmininkas parei
kalavo iš sekretoriaus viską per
duoti jam asmeniškai,ir nei iždinin
kui nei sekretoriui neliko nieko kito, 
kaip perduoti pasilaikant tik savo 
veildą įrodančius dokumentus. Per 
visuotinį susirinkimą, - susirinkimo 
pirmininkas turėjo šiek tiek papra
kaituoti, dėl taip straipsnyje pažy
mėtų ’’didelių diskusijų”. Buvo ir 
’’mažų diskusijų”.

Straipsnį užbaigsiu, kaip ir ’’Bu
vęs”: Tenka pastebėti, kad į Sky
riaus Valdybą yra išrinkti aktyvūs 
šauliai, ir todėl reikia manyti, kad 
jie tinkamai sutvarkys ramovėnus, 
kuriems jie patys priklauso. Dau
giau didelių diskusijų nebus. Abiejų 
organizacijų valdybos posėdžiaus ir 
spręs reikalus patys su savim.

Turiu prisipažinti, man galbūt, ir 
daugiau kam ne visai aišku kai 
kurie dalykai: kariuomenėje tarna
vęs galėjo būti šauliu gi šaulys ne
būtinai buvo karys.

Algirdas Andriejūnas - Pogirskis 
553 Hume H’way Yagoona 

Tel. 70 6440
Buv. Valdybos Ramovėnų 

Kandidatas - sekretorius
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

MOTINOS DIENA

Newcastle apylinkės valdyba Mo
tinos Dienos proga surengė moti
noms pagerbimą gegužės 1 d. St. 
Peters Hall, Hamilton. Tai buvo šil
ta ir jauki šeimų susitikimo popietė. 
Atsilankiusios motinos buvo pa
puoštos gėlių puokštele, kurias sko
ningai paruošė p. G. Kutienė. Po 
sveikinimo žodžio sekė J. Barštytės 
- Davis deklamacija ir Zinos Trio 
dainos, palydint gitara.

Pobūviui įsibėgėjus (jau sutemus) 
p. V. Kutas rodė savo gamybos fil
mus 1976 ir 1977 m. gegužines 
Blacktown Parke ir Gyvataro pasi
rodymus. Nors šie filmai p. V. Kuto 
ir yra pirmieji bandymai, bet vis 
tiek pavykę. Kiek žinoma, p. V. Ku
tas ištisai nufilmavo Gyvataro pasi
rodymą Sydnejuje ir juo susidomė
jusi net pati Gyvataro vadovė p. G. 
Breichmanienė, norėdama įsigyti jo 
kopiją.

Šioje Motinų pagerbimo popietėje 
visi buvo patenkinti ir turėjo gražų 
ir malonų vakarą. a §

SYDNEY
BENDRUOMENĖS VAKARAS

Gegužės 7 d. Sydnejaus Liet. 
Klube ALB Krašto Valdyba buvo 
surengusi jaukų ir nuotaikingą 
bendruomenės vakarą, į kurį pribu
vo gana gražus skaičius tautiečių. 
Vakaro svečius pasveikino pats 
ALB Krašto Valdybos pirm. prof. A. 
Kabaila, sekė nuotaikingas tautinių 
šokių grupės Gintaro pasirodymas. 
Tai vyresniųjų grupė, kurią moko p. 
A. Saudargienė. Pasikeitė mokyto
jai, pasikeitė ir grupės vardas. Toji 
pati grupė anksčiau vadinosi Gran
dinėlė. Aiškiai matėsi naujos moky
tojos pridėta ranka - kažkaip iškal
bingesnis judesys, nuotaikingesnis 
ritmas. Tenka tik džiaugtis grupės 
pažanga ne tik šokyje, bet ir sudėty; 
girdėtis, kad ketina stoti vis daugiau 
naujų šokėjų. Kiti pranašauja, kad 
metų pabaigoje Gintaras jau bus 
visai paruoštas puikus reprezenta
cinis vienetas.

Po programos ponios salėje plu
šėjo platindamos loterijos bilietus, 
kuriuos daugelis pirko glėbiais. Lai
minguosius bilietus p. J. Viliūnienei 
pravedant ištraukė Liet. Bendruo
menės Garbės Narė p. O. Baužienė. 
Toliau sekė bendras ir nuotakingas 
pavakarojimas grojant gerai muzi
kai iki išnaktų. Tikimasi, kad ALB 
Krašto Valdyba susidarė pinigėlių 
bent pašto ženklams.

MELBOURNE

PUIKUS BALIUS

Balandžio 30 d. Melbourno lietu
vių parapijos choro vadovybė su
ruošė metinį balių Lietuvių Namuo
se. Pasirodo, kad parapijiečiai įver
tina choro įnašą parapijos gyveni
me. Salė buvo perpildyta svečiais ne 
tik iš Melbourno, bet ir iš toliau.

Baliui gerokai įpusėjus šiltais žo
džiais choro vardu svečius pasveiki
no choro valdybos pirmininkas p. J. 
Skimbirauskas, kuris taip pat pra
vedė ir loteriją, o laiminguosius bi
lietus traukė p.p. V. Koženiauskienė 
iš Moe, Kęsminienė iš Morningtono 
ir V. Šarauskas. Vakarienė, kurią

Skubiai reikalingas
Canberros Lietuvių - Australų Klubui skubiai reikalingas sekretorius. 

Atlyginimas - virš 200 dolerių savaitei. Suteikiamos lengvatos gauti butą 
atvykstančiam iš kitur. Darbo valandos darbo dienomis 10*6 vai.

Kreiptis.raštu nurodant savo kvalifikacijas. Anglų kalbos žinojimas 
būtinas. Rašyti: Lithuanian - Australijan Club, Box 19, P.O. Lyneham, 
A.C.T. 2602. „ , . .. ... .. _Prašymus paduoti iki gegužes 21 dienos.
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paruošė pačios choristės, prilygo 
vestuvėms, o baliui baigiantis dar 
buvo duodama kavutė su pyragai
čiais. Muzika patenkino tiek jaunus, 
tiek ir vyresniuosius, taip kad gro
jant nedaug kas liko sėdėti prie sta
lų. A.G.

* *
Melbourno Apylinkės Valdyba 

gegužės 28 d., šeštadienį, 7 vai. Lie
tuvių Namuose (50 Errol St., Nth 
Melbourne) rengia Melbourno Dai
nos Sambūrio dirigento ir vadovo 
Alberto C e 1 n o s pagerbimo vaka
rienę. Visus Melbourno tautiečius 
kviečiame pagerbimo vakarienėje 
dalyvauti. Išlaidų padengimui daly
viai moka po 5 dolerius. Užsisakyti 
vietas iki gegužės 23 dienos pas p.p. 
A. Pocių (tel. 3805969), J. Antanaitį 
(5445983), A. Šilvienę (584370).

Melb. Apyl. Valdyba

MŪSŲ PASTOGĖS REIKALAI 
MELBOURNE

Mūsų Pastogės įgaliotinis Mel
bourne p. Ignas Alekna patarnauja 
skaitytojams priimdamas prenume
ratas, skelbimų mokesčius bei užsi
likusias skolas. Kreiptis į jį asme
niškai arba savaitgaliais Kredito 
Draugijos ’’Talkos” būstinėje 50 
Errol St., Nth Melbourne (Liet. Na
muose).

M.P. Administracija

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

SSXXZXXZ3SSSZSZZZSZX333SSSZSS!

Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’Atžala”
gegužio 22 d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Namuose, 50 Errol Street, 
North Melbourne
patiekia Melbourno lietuviams P. Rūtenio trijų veiksmų rimtą komediją

MONIKĄ
Režisuoja pats autorius P. Rūtenis.
Bilietai: $ 4.00, pensininkams ir nedirbančiam jaunimui $ 3.00.

A.L.B. Melbourno Apyl. Valdyba

INFORMACIJA

PRISIMINKIME
BIRŽELIO ŽAIZDAS

Kasmet birželio mėnesį minime 
Lietuvos okupacijos pradžią, nu
kankintus, išvežtus ir tebekenčian
čius savo tautiečius, sudėjusius gy
vybės aukas, 1941 metų sukilėlius, 
žuvusius ir nukankintus laisvės ko
votojus - partizanus ir visus kitus, 
kurie kovojo ir tebekovoja už Lietu
vą. Mes renkamės paminėti juos 
maldose, pasisemti iš jų heroizmo 
žygių stiprybės ir pasiryžimo, kad 
atėjus laikui ir mes galėtume įsi
jungti į laisvės kovotojų eiles. O šiuo 
metu bent nedidele auka prisidėti 
prie tautos vadavimo darbo.

Tėvynės vadavimo darbas labai 
sunkus ir reikalaująs daug lėšų. 
Mūsų vyriausiosios tautinės institu-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gegužės 21 d., šešt.: z
ISPANIŠKAS VAKARAS

Ispaniški šokiai, dainos, spalvinga
programa

FILMAI
Gegužės 24 d., antr., 7.30 vai.:

THE WICKER MAN
Filmas tik suaugusiems (R)

Sydnejaus -Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už alų.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., §e§t. 842 vai., sekm. 6-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Katvirtadieniais dvigubi jackpotai

cijos, kur tik įmanoma, teikia infor
macijas tiems, kurių balsas pasauli
nėj politikoj svarus, kurie formuoja 
visuomeninę nuomonę ir kurie gali 
mums padėti. Prisiminkime, kad 
priešo propagandos lėšų šaltiniai 
neišsemiami, jo skleidžiamos apie 
mūsų tėvynę iškreiptos, išgalvotos, 
melagingos žinios, kad mus pačius 
savitarpyje sukiršintų, o pasaulį už
migdytų ir kad jis liautųsi klausęs 
mūsų balso. Mūsų aukos padės 
priešpastatyti prieš netiesą neabe
jotinus faktus, įrodymus ir išsklai
dyti skleidžiamus melus.

Argi mes galime negirdėti ken
čiančios tėvynės balso?

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

ILGAI NESIMAČIUS
— Vaje, kaip tamsta pasikei

tei! Turėjai storus, juodus plau
kus, o dabar esi plikas. —Buvai 
raudonveidis, o dabar išblyškęs. 
Buvai kresnas vyras, o dabar 
išdžiūvėlis. Iš tikrųjų, stebiuos 
tamstos pasikeitimu, pone Jony
nai.

— Bet aš ne Jonynas!
— Dievaž, tai, vadinas, ir pa

vardę pakeitėt!

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

VALGYKLA veikia: pirm. - peųkt. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai. sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

ŠEŠTINIŲ PAMALDOS
SYDNEJUJE

Gegužės 19 d., ketvirtadienį, 
Kristaus Dangun Žengimo arba 
Šeštinių šventė - privaloma. Šv. Mi
šios Lidcombe 7 vai. vak. Po jų bus 
giedamos gegužinės pamaldos. 
Kviečiami visi tikintieji.

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Kiekvieną antradienį 7 vai. vak. B 
gegužinės pamaldos ir Liet. Klubo B 
jaunimo kambary Bankstowne B 
(prieš filmus). Kviečiami visi, ypač R 
jaunimas. Gražiu sutapimu čia įvyks ■ 
ir jų užbaigimas - gegužės 31 d.

Atgaivinant buvusią tradiciją vėl B 
bus gegužinės pamaldos CABRA -B 
MATTOJE šv. Širdies bažnyčioje, B 
13 Park Rd., gegužės 22 d., sekma-B 
dienį, 5 vai. vak. Kviečiami visi arti B 
mesnių apylinkių lietuviai.

Kun. P. Butkus

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
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