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Kai šiandie vykdomi žmogaus 
Skrydžiai į erdves, į mėnulį, 1933 m. 
Šėpos 15 d. Lituanicai pakilus iš 
k’ew Yorko skristi per Atlantą į 
Lietuvą Dariaus ir Girėno žygis bu
ki lygiai toks sensacingas, kaip kad 
Iries keletą metų amerikiečių skry
lis į mėnulį. Iš tikrųjų tai nebuvo šių 
Lkūnų pigi bravūra pasiekti pasau- 
io garso, kokį jau turėjo amerikietis 
įindbergas, bet savo žygiu pasauliui 
iriminti Lietuvą, kuri tuo laiku bu
to nedaug kam žinoma. Tai jaunų 
tyrų idealistinis bruožas, kurį jie 
[patingai pabrėžė net savo testa- 
t.ente skirdami tą savo skridimą 
jaunajai Lietuvai ir Lietuvos jauni
ki, kad tuo idealizmu degtų ir 
[teinančios kartos. Tokiais idealiz

TAU, JAUNOJI LIETUVA!
Darių ir Girėną minint

mo simboliais Darius ir Girėnas te
bešviečia ir dabar, kada to idealizmo 
šiandieniniame pasaulyje taip pasi
gendama.

Tiesa, Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas savo žygį pilnai įvykdė už jį 
apmokėdami pačia aukščiausia kaina 
— gyvybėmis. Peskridę Atlantą jie 
žuvo prie pat namų slenksčio Soldi
no apylinkėje, 6411 km nuo New 
Yorko ir 650 km. nuo Kauno, kuris 
buvo lakūnų siekiamasis tikslas. Jų 

. žuvimo priežastys ir aplinkybės taip 
ir liko neišaiškintos: ėjo kalbos, kad 
jiems pritrūko kuro, kad jie nakties 
tamsoje ir po ilgo skridimo pervargę 
(skrido 37 vai. 11 min.) ir užkliudę 
medžių viršūnes, o dar buvo teigia
ma, kad jie pačių vokiečių buvę pa

šauti. Dėl politinių aplinkybių tai 
nebuvo išaiškinta, tačiau jie savo 
mirtimi pasiekė gal net daugiau, ne
gu jie to būtų atsiekę gyvi. Perskri
dus Atlantą ir žuvus katastrofoje 
buvo pasaulinis įvykis, kuris buvo 
plačiai aprašytas ir paminėtas viso 
pasaulio spaudoje, o tuo pačiu pri
minta ir Lietuva. Kaip tik tai šitoji 
lakūnų tragiška mirtis ir atnešė 
jiems nemarumą, kurių pasiaukoji
mas prilygsta didžiųjų pasaulio idea
listų pasiaukojimui. Jie patys pasi
darė lietuvių tautos mistiniais hero
jais, kurių minėjimai tapo lyg ir ne- • 
oficialia tautos švente. Todėl kiek
vieno sąmoningo lietuvio atmintyje 
visados Darius ir Girėnas liks kaip 
negęstą lietuviško idealizmo šviesu
liai.

SVARBUS PRANEŠIMAS

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠO
KIŲ INSTITUTO organizuojami 
tautinių šokių kursai įvyks rupgiū- 
čio ŽŲ—£8 dienomis Dainavoje, 
15100 Austin Rd., Manchester, 
Mich. 48158, U.S.A. Žinodami gan 
didelį trūkumą tautinių šokių moky
tojų, kviečiame jaunimą, nejaunes- 
nius kaip 17—likos metų amžiaus, 
pasinaudoti proga ir atvykti į kur
sus. Kursų mokestis savaitei vienam 
asmeniui 70 dol., kitiems suaugu
siems tos pačios šeimos nariams po 
35 dol., o vaikams iki 12 metų — 20 
dol. Užsimokama atvykus į kursus. 
Registruotis nedelsiant šiuo adresu: 
Jadvyga Matulaitienė 188 Logan 
str., Brooklyn, N.Y. 11208. Telef. 
212 / 235-6453.

Dail. Antanas Tamošaitis, rug- 
piūčio 27 d. skaitys paskaitą — Lie
tuvių tautiniai drabužiai — tautinių 
šokių mokytojų kursuose, Dainavo
je.

J. Matulaitienė 
LTŠ Instituto pirm.

PLAČIAME PASAULYJE
HKLAVIMOS RŪPESČIAI VA
IRUOSE TIK DĖL SOVIETŲ.

Maskvos Pravda rašo, kad žino
ta teisių JAV Carterio adminis- 
kijos kampanija turi tikslą pri- 
pgti dar vieną pavojingą spiralę 
Wų lenktynėse, tad triukšminga 
Ppanija nukreipta kam kitam, 

žmogaus teisėms apginti. Car- 
[nesudelsė atsikirsti dėl’tų kalti
nų, sakydamas, kad jo kampanija 
■ai sudaro Maskvai rūpesčių. So
pu prezid. Brežnevo nurodymu, 
|V ir Sovietai dar turi nustatyti 
h pasirašyti naujam strateginių 
|klų apribojimo susitarimui, nes 
k 5 metų tokia apribojimo sutar
šei raketų, povand. laivų ir bom- 
pšių baigiasi spalio mėn. Pravda 
[ rašo, kad Vašingtonas svarsto 
[jus ginklų planus ir tokiu būdu 
[šia dirvą naujai pavojingai gink- 
įlenktyvių spiralei ir tuo pačiu 
Moja propagandą dėl žmogaus

teisių. Dar Pravda tvirtina, kad 
NATO karo pajėgų vyr. vadas 
gener. Haig pareiškė pasitenkinimą, 
jog Vašingtono keliamas triukšmas 
perkalbėjo kitus NATO narius pa
kelti Vakarų gynybą.

JAV prezidento nelauktas spren
dimas nubraukti naujoviško B—1 
bombonešio gamybą sukėlė JAV 
krašte įvairių nuomonių audrą. JAV 
oro pajėgų štabo viršininko .gen. D. 
Jones buvo prieš tai pranašauta, 
kad bombonešis bus gaminamas. 
Kongresmanas Dornan sako, kad 
Maskva gali džiaugtis tokiu nubrau
kimu. Senatorius Goldwater, šali
ninkas tokio lėktuvo, kuris pakeistų 
20 metų senumo bombonešį B—52, 
pakaltino Carterį dėl jo užsienio po
litikos silpnumo. Du senatoriai Hart 
ir Culver mano, kad Carterio šis 
sprendimas sudaro ’’sveiko proto 
laimėjimą”. Carter pripažįsta, kad
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šis sprendimas jam buvo vienas 
sunkiausių, bet jis pasiryžęs pakeis
ti nuomonę, jeigu santykiai su 
Maskva pakriktų į blogesnę pusę. 
B—1 bombonešio pranašumas toks, 
kad labai žemu skiridimu galėtų būti 
rusų radaro nepastebėtas prasi
skverbti pro priešo oro gynybą. Bet 
nėra garantijos, kad Sovietai nepa
tobulintų tokio apsigynimo ir net 
yra žinių, kad sovietai, suuostę 
bombonešio planus, jau dirba ta 
linkme. į B—1 gamybą reikėtų įdėti 
astronomiškas lėšas iki 22.586 mil. 
dol. Tačiau atsisakius naujo lėktuvo 
gamybos apie 50.000 darbininkų gali 
netekti darbo.

JAV Senatas po gyvų ginčų susi
laikė skirti lėšų naujiems mirties 
spindulių ginklams. Senato posė
džiavimo kadencija baigėsi, reikalas 
liko neišspręstas ir pavestas prezi
dentui. Neutroninė bomba tai baisus 
ginklas, kuris užmuša žmones in
tensyviu spinduliavimu, tačiau jis 
nekenkia pastatams. Bombos iššau
namos patrankomis ar raketomis ir 
sunaikina žmones 1 km. spinduliu. 
Senato debatai šiuo reikalu laikomi 
paslapty. . (a.p.)

Žinios
Australijoje šiuo metu dėmesys 

sukauptas į uranijaus eksploataciją 
ir eksportą. Pasaulio rinkoje urani
jaus pareikalavimas yra gana didelis 
ypač atsimenant energijos trūkumą. 
Australijos darbiečių partija ir uni
jos uranijaus eksportui priešinasi, 
įtardamos, kad uranijus bus panau
dotas atominiam apsiginklavimui, 
tačiau užmirštama, kad Australija 
nėra vienintelė pasaulyje, turinti 
uranijaus monopolį. Nežiūrint to, 
Australijos fed. vyriausybė vis tiek 
pasiryžusi atgaivinti uranijaus ka
syklas ir patį metalą eksportuoti.

♦♦♦
Jugoslavijos prez. Tito pakviestas 

ir ketina vizituoti Kiniją jau rugpiū- 
čio mėnesį.

♦♦♦
Birželio 24 d. Afrikoje paskelbta 

nauja nepriklausoma respublika — 
Djibouti, turinti 240.000 gyventojų. į 
Tai 49—ji Afrikos valstybė. s;t • ■
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Idealizmo 
keliu

Idealizmas ir ateitis. Ar galima 
šias dvi sąvokas jungti lygybės 
ženklu? Į klausimą tiksliausiai atsa
ko istorija ir didžiosios asmenybės, 
kurios išlieka istorijoje kaip tik ant 
idealistinio pagrindo. Idealizmas už
tikrina ateitį ir nepraeinamumą ne 
tik atskiram individui idealistui, bet, 
galima sakyti, ir bendruomenei bei 
tautai.

Idealizmo priešingybė yra mate
rializmas. etine, dorine prasme. Kai 
idealistas gyvena vadovaudamasis 
gėrio idealu be jokią asmeniškų iš
skaičiavimų, tai materialistas visų 
pirma žiūri, kiek jam pačiam bus 
naudos ką nors darant ar kam anga
žuojantis. Todėl materialistas nėra 
gyvenimo variklis į ateitį, o tik esa
mo laiko išnaudojimas vien tik sa
viems interesams.

Šiandie ne vien tik mūsų, bet 'ir 
bendrai pasaulyje gyvenimas tiek 
materializmu persunktas, kad atsi
randa rimtų abejonių, ar iš viso 
žmonija turi ateitį. Jaunimas, kuris 
nuo neatmenamų laikų nešė tą idea
lizmą, dabar vengia bet kokio anga
žavimosi, o gyvena tik šia diena, 
tarsi iš viso rytojaus nesitikėtų. 
Nuolatiniai darbininkų streikai rei
kalauja didesnių atlyginimų už ma
žiau darbo visai nesirūpindami, kad 
tuo smukdo visą kraštą.

Šitokia visuotinė savanaudiškumo 
nuotaika, apėmusi visą pasaulį, ne
aplenkia ir mūsų. Iš tiesų, visa mūsų 
tautinė lietuviškoji veikla remiasi ne 
kuo kitu, o tik idealizmu. Iš vyres
nės kartos veikėjų bepalikusi vos 
saujelė, kai daugumas laikosi nuo
šaliai vadovaudamiesi paprasčiausiu 
išskaičiavimu — neapsimoka. Su 
jaunimu dar liūdniau, nes šalia to, 
kad neturi aiškaus tautinio sąmo
ningumo, jam į lietuvišką aktyvumą 
kelią pastoja stoka paprasčiausio 
idealizmo. Juk daug lengviau ir pi
giau gyventi niekur nesiangažuo- 
jant, savęs nevaržant, neįsipareigo- 
jant.

Štai dėl ko mūsų akys krypsta 
ieškodamos anų idealistinių šviesu
lių, kurie per laiką neišblėsta ir ne
gęsta, bet masinėj pilkumoj dar 
skaisčiau sužėri. Jų mūsų tauta pra
eity nestokoja, netrūksta jų ir da- 
dar, tik žinoma kitose sąlygose ir ki
tose aplinkybėse. Juo labiau tų ide
alistų atsiranda, kada užviešpatauja 
prievarta. Lietuvoje šiandie okupa
ciniam rėžimui kiekvienas idealistas 
jau yra priešas. Tokius idealistus 
režimas ravi, sodina į kalėjimus, 
tremia, bet kaskart jų vis daugiau 
pridygsta. Buvo metas, sakysim, 
lietuvių tautos atgimimo metas, ka
da, galima sakyti, visa tauta gyveno 
idealizmu. Tas idealistinis tautos 
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Pulkininkui
A.A.

IGNUI MIKUČIONIUI
Lietuvoje mirus, jo žmonai Salomėjai, Geniams ir jų šeimai gilią 
užuojautą reiškia

A.S. Čeičiai 
P.L. Velioniškiai 
M. Labutienė
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nusiteikimas truko ir per visą ne
priklausomybės laikotarpį per visas 
okupacijas iki šiandie. Užtenka tik 
prisiminti iš dabarties Kalantą, Sa- 
dūnaitę, tikėjimo gynėjus, pogrin
džio spaudos leidėjus, kas liudija, 
kad idealizmo dvasia šiandieninėje 
Lietuvoje nėra užgęsusi, o priešin
gai ji kaskart vis labiau plečiasi.

Į idealistų gretas rikiuojasi ir mū
sų kasmet minimi Darius ir Girėnas, 
kurių idealizmas nebuvo iššauktas 
žiaurios gyvenimo tikrovės, kaip 
kad yra dabar Lietuvoje, Jų idealiz
mas juo labiau stebinantis, kad jie 
gyveno Amerikoje, tame pragma
tizmo krašte, kur idealizmui sąlygos 
klestėti tikrai nėra palankios, kaip 
kad jos nepalankios ir šių dienų mū
sų jaunimui, o. tačiau Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas vien idealisti
niais motyvais pasirinko sau žygį, 
kuris įamžino juos ir jų idealizmą 
mūsų tautos istorijoje. Jie savo ne
lygstamu pavyzdžiu nenustoja savo 
reikšmės ir prasmės tiek ano meto 
lietuviam, tiek dabar, tiek ir ateity, 
nes kiek pats idealizmas nemirtin
gas, taip pat nemirtingais tampa ir 
tie, kurie nesvyruodami eina idea
lizmo keliu. /v.k./

Apie 'kreivą veidrodį" 
/LKB Kronika, Nr.2?/

' (Ištraukos)

1977 vasario 2 Tiesoje skaitėme 
rašytojo J. Baltučio straipsnį — at
sakymą užsienio žurnalistui, Figaro 
laikraščio korespondentui, pavadin
tą ’’Kreivas veidrodis”.

Nemačius Figaro straipsnio, yra 
sunku pasakyti, kiek jame tiesos. 
Reikia prileisti, kad koresponden
tas, dieną kitą pasižvalgęs Lietuvo
je, negalėjo susidaryti išsamesnio 
vaizdo.

Bet mus nustebino J. Baltušis, ži
nomas mūsų visuomenei kaip didelio 
talento rašytojas, gražiai nušvietęs 
ne vieną netolimos mūsų praeities 
lapą, atviromis akimis žvalgęsis 
Amerikoje ir matęs ten ne tik šiukš
lyną, bet ir gėlyną, ko nepajėgė ma
tyti kai kurie kiti mūsų rašytojai, 
kurie ten lankėsi. Jo straipsnis, už
griebęs įvairias Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo sritis — ekonominę, 

l kultūrinę, politinę, istorinę, religinę 
— išėjo panašus į kreivą veidrodį. 
Tai akivaizdu paskaičius kad ir tas 
eilutes, kur liečiamas religinis as- 

' pektas.
J. Baltušis piktinas Figaro kores- 

I pondentu, kam šis rašo: ’’Tarybinis 
režimas smarkiai varžo tikybą (už
daro bažnyčias, seminarijas, vie
nuolynus), negali viešai tikėti tie, 
kas nori turėti gerą darbą”. Ko pik
tintis? Juk tai gryniausia tiesa.

0 gal mūsų gerb. rašytojas neži
no, kad sakysim, tokiame Vilniuje iš 
kelių dešimčių bažnyčių veikia tik 
kelios? Kaip jis paaiškintų, kodėl jos 
uždarytos? Pačios užsidarė? Kaip jis 
paaiškintų, kodėl jos užsidarė? Buvo 
toks potvarkis 1948 metais, kuriuo 
Lietuvoje uždaryta daug bažnyčių:

KAS PASTOS KELIĄ?
KOMUNIZMAS PLEČIASI

Neskaitant praėjusio karo ar karo 
pasėkoje komunistųkontrolėn pate
kusių kraštų, jau taikos metais ir 
mūsų akivaizdoje į komunistų ran
kas pateko 15 kraštų. Štai jie — 
Vietnam, Kambodija, Laos, S. Ye
men, Somalia, Etijopija, Benine, 
Guinea—Bissau, Congo—Brazza
ville, Mozambique, Angola, Mada
gascar, Guayna, Surinam, Jamaica.

Kai Vakarai nuolaidžiauja ir lai
kosi pasyvios politikos, komunistinė 
agresija plečiasi. Ypatingai šioje ak
cijoje visokiais būdais pasireiškia 
Sovietų Sąjunga, nesiskaitydama su 
priemonėmis ir kiekvienu atveju sa
vo veiksmus mokanti pateisinti.

Kol Sov. Są-ga; nebuvo pasaulyje 
pirmaujanti savo karine galybe, tai 
ji buvo greita nusileisti sutikus vie
nokį ar kitokį jos ekspansijai- pasi
priešinimą, net gi bandė pataikauti 
tiems, iš kurių tikėjosi ateity prita
rimo. Pradžioje' skaitėsi .net ir jos 
kontrolėje esančiais kraštais, kurie 
vykdė sovietų valią, bet norėjo kito
kio socializmo. Bet kai sovietai pa
juto savo karinį svorį ir pamatė, kad 
Vakarai vengia konfliktų su Sov.

ne tik bažnyčių, bet ir visi vienuoly
nai.

J. Baltušis žino, kad ’’Kauno 
mieste veikusi Kunigų seminarija 
veikia ir šiandien”. Bet kaip ta se
minarija veikia? Senosios patalpos 
atimtos, dabartinės patalpos než
moniškos, studijuojančių skaičius 
apribotas, bažnytinė vyriausybė ne
gali laisvai pasirinkti nei dėstytojų, 
nei priimti studentų. Beje, ar žino J. 
Baltušis, kad anksčiau seminarijos 
dar veikė Vilniuje, Vilkaviškyje ir 
Telšiuose? 0 kur dabar jos? Ar jis 
žino, kokius kryžiaus kelius turi nu
eiti tie, kurie nor tapti kunigais? Ar 
tai nėra tikras varžymas?

Maždaug prieš 20 metų dar nebu
vo įstatymo, baudžiančio už religijos 
dėstymą vaikams. Dabar toks įsta
tymas yra. Ar tai nėra ’’tikybos var
žymas?”

J. Baltušis rašo: ’’Bažnyčių durys 
atdaros kiekvienam tikinčiajam”. 
Tai tik pusė tiesos.

Tepaaiškina gerb. rašytojas, 
kodėl žymi dalis religinių patarnavi
mų atliekama slaptomis, prašant 
neatžymėti į religinių įrašų knygas 
krikšto ar santuokos? Kodėl kartais 
kunigas turi važiuoti kelias dešimtis 
kilometrų pas ligonį ar kūdikio pa
krikštyti, kai yra arčiau kunigų, ir 
vis naktimis?

Tai tokia mūsų ’’laisvė”. Ją, be 
abejo, žino ir drg. Baltušis. Kada kai 
kurie jo plunksnos draugai, pavyz
džiui, jo literatūrinis mokytojas ra
šytojas Kazys Boruta, pateko val
džios nemalonėn ir išplaukė į ’’Gula
go salyną”, mūsų gerbiamasis hu
manistas J. Baltušis jų viešai nepa
žino. Ir tik vėliau, sušvelnėjus reži
mui, išdrįsdavo nenusisukti į šalį 
nuo savo senųjų draugų.

J. Baltušis rašo apie vieningą mū
sų tautos valią, įsijungiant į tarybi
nių tautų sandraugą. Kam tada rei
kėjo tokios didelės mūsų tautos da
lies aukų, išmėtant po Sibiro platy
bes ir sugrūdžiant į ’’Gulago saly
ną?” Kam reikėjo tokių siaubingų 
egzekucijų, kokių ėmėsi tarybiniai 
organai?

’’Kreivo veidrodžio” antspaudas 
ryškus ne tik šianą^ straipsnyje, bet . 1
ir meninėje kūryboje, kur tas ”iš- parduota sąžinė!

Sąjunga ir net visur pataikauja, tada 
parodė, kad ji turi nagus. Vengrijos 
sukilimo sutriuškinimas, Čekoslo
vakijos formalus okupavimas at
skleidė sovietų tikrąsias intencijas.

Šiandie Europoje išsivystė taip 
vadinamas eurokomunizmas, kitaip 
sakant komunizmas su demokrati 
niu prieskoniu (taip bent skelbia di
dieji Europos nepriklausomų vals
tybių komunistų partijų vadai - 
Italijos Berlinguer, Prancūzijos 
Marchais, Ispanijos Carrilo), kuriu 
palankumo prieš porą metų dar ti 
kėjosi Sov. Sąjungos vadai, siekda 
mi pripažinimo jų dominavimui. At 
rodo, pataruoju metu Sov. Rusijos 
vadovybė įsitikino, kad minėtas eu
rokomunizmas nėra jokia priedanga, 
o minėtų kraštų komunistų realus 
nusistatymas savarankiškai tvarky
tis savuose kraštuose be sovietų 
kontrolės, tai sovietiniai vadai pra
dėjo prieš juos propagandinę akciją, 
neabejodami arba įsitikinę, kad gali 
jie šiauštis kiek nori, bet su laiku jie 
vis tiek paklus sovietų hegemonijai, 
nes kieno galia, to ir valia.

Kiek kitaip eurokomunizmą 
priimtų sovietų lyderiai, jei jis būti 
iškilęs prieš trisdešimt metų. Vaka 
riečiai nė piršto nebūtų pakėlę, kaip 
kad nesukrutėjo sovietams užimant 
Čekoslovakiją, kaip pasiskelbė nuo 
Rusijos nepriklausoma Jugoslavija 
Bet tuo laiku net Stalinas nedrįso 
sukelti tarptautinio skandalo arba 
antisovietiškų nuotaikų. Šiandie 
Sov. Sąjunga aiškiai yra atskleidusi 
savo imperialistinius užsimojimus ii 
lygiai priešais skaito ir savo ideolo
ginius brolius komunistus, bet no 
rinčius išlikti savarankiškais, kaip ii 
įprastiniu terminu kapitalistus.

Prahoje buvo sušaukta 76 krašti 
komunistų ir kraštutinių kairiųjį 
konferencija, kurioje sovietų atsto 
vas reikalavo Rusijos komunisti 
partijai vadovaujančio vaidmenį 
pasaulio komunistų sąjūdy. Ispani 
komunistų laikraštis ’’Triunfo” pas 
kelbė savo vado S. Carrrillo straips 
nį, kuriame pabrėžiama, kad komu 
nistinis sąjūdis nėra bažnyčia, ( 
Maskva ne Roma, ir kad inkvizicija 
laikai jau seniai praėję.

mestinis žvilgsnis”, kurį jis prikiš 
užsienio žurnalistui, jaučiamas ik 
koktumo. Štai ”Su kuo valgyt 
druska” (II tomas, 47 puslapis) ra 
šoma apie pavasarininkus: ’’kreiva 
Soniai kažkokie, nosių galais nurau 
donijusiais...” Toliau cituoti jau ne 
patogu. Tuo metu pavasarininka 
buvo pati masiškiausia organizacij 
jaunimo tarpe — 90.000 narių jun 
gusi į savo gretas (Maž. liet. tar. en 
ciklopedija, II, 811). Iš tiesų raudo 
nosių ten buvo kuo mažiausiai, šiar 
dien jų dar nepalyginamai daugiau

Dabartinė vyresnioji kaimo karts 
pakėlusi daug skaudžių negandi 
sąžiningai plušanti kolūkio laukuose 
išsaugojusi savo širdyje dvasiu 
tautumą — tai dauguma anų pava 
sarinirikų. Gaila tų žmonių, J. Balti 
šio taip suteptų... Kaip suprasti n 
šytojo plunksną: tai protu nekont 
roliuojamas jausmas — tendencij 
ar sąmoningas juodinimas? Viena 
poetas yra pastebėjęs: ’’Kas šaudo 
praeitį iš pistoleto, ateitis į tą šai 
dys iš patrankos...”

Perskaičius J. Baltušio straipsn 
širdyje lieka sunkus jausmas ir kyl 
skaudus klausimas: Kieno veidrodi 
yra kreivesnis? Figaro korespoi 
dento ar ’’Parduotų vasarų” auti 
riaus? Gaila, kad talentas sėdi ne ti 
ant tiesos žirgo, bet įsirėpščia ir 
melo kumelaitės traukiamas rogei
Už parduotas vasaras blogiau yr 
—j—-a----—(Elta)
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Dail. V. Meškėnas 
i. V. Kabailienės portretas 

aliejus

Dail. Vlado Meškėno vardas mūsų 
rpe jau seniai žinomas, tačiau nors 
paroda ir kiek keistoka, vis tik yra 
pirmoji individualinė paroda. Gal 
i pats dailininko, kaip portretisto, 
larakteris yra lemiamas, nes su
irti kūriniai pagal užsakymą tuoj 
siskirsto pas pačius užsakytojus, ir 
įtorius praranda teises į savo kū- 
nius, kuriuos surinkti reikia mal- 
mti savininkų sutikimo. Kaip ten 
:būtų, pagaliau dail. Vlado Meškė- 
) individualinė paroda įvyko Sett- 
r's galerijoje, Paddington.
Parodoje išstatytieji darbai at
leidžia autorių, dirbantį įvairiose 
ityse: portretistas, piešėjas, tapy- 
jas ir žanrinio stiliaus menininkas. 
V. Meškėno anglimi piešti portre- 
i yra atlikti lyg nesuvaldomos ins- 
racijos akimirkomis, lyg sponta- 
škas genialus blykstelėjimas kas
etinio darbo prozoje. Jie veikia 
vo nuostabia linijos jėga, emocio- 
diu betarpiškumu ir stebinančiu 
larakterio perteikimu. Autorius 
įgriebia pozuotojo panašumą vienu 
iu. Tokių anglimi pieštų portretų 
taisyti neįmanoma — jie arba pa
ėsta iš karto, arba iš viso nepa
ėsta, todėl Tetai kas iš menininkų 
aasi šito mediumo, reikalaujančio 
tikrųjų tobulo linijos apvaldymo, 

okią linijos galybę, kokią Meškė- 
is parodo portrete ’’Meno prekiau
ja" arba dail. J. Olsen portrete re- 
liužtinkama ne tik mūsuose, bet ir 
leno istorijoje apskritai. Vos keliais 
mtūriais bruožais sukuriamas iš- 
uškingas meno kūrinys, atsklei- 
hąs tiek autoriaus stiprybę, tiek 
indelio dvasinį vidų neprarandant 
zinio panašumo.

Dail. V. Meškėnas 
"Mėho prekiiutoja” ’ ’71'1 ;

piešinys anglim

Dail. Vlado Meškėno 
PARODA

Tapyti portretai netenka to triuš
kinančio linijos betarpiškumo, nes 
spalva perima vedamąjį gaidą, nus- 
tumdama liniją į antrą vietą. Tačiau 
pasireiškia čia tos psichologinės 
varžybos tarp menininko ir modelio. 
Kai kuriais, ypač vyrų portretais V. 
Meškėnas pasiekia didelę dramatinę 
įtampą, pvz. Donald Grant portrete. 
Čia horizontalių ir vertikalių linijų 
susikirtime įkomponuota medelio fi
gūra, o fonas apsunkintas drąsiais ir 
kietais potėpiais, sudarančiais jau 
ištisas plačias dėmes. Be dramos, 
bet giliai psichologiški yra prof. A. 
Kabailos ir p. V. Kabailienės port
retai, atlikti ypač tapybiškai tiršta 
faktūra ir spalvingų potėpių pertek
liuje. Meškėno koloritas skamba
stipriom, bet sutramdytom spal
vom.

Dail. V. Meškėnas 
p.. J. Pongrass portretas 

aliejus

Baltiečių skulptūros paroda
Estų Meno Centras skelbia bal- 

tiečių skulptorių konkursą. Baigmi
nė jų darbų paroda bus atidaryta 
Baltietiškųjų Studijų Puoselėjimo 
Draugijos (Association for the Ad
vancement of Baltic Studies — 
AABS) studijų dienų proga 1978 m. 
gegužės 10 d. Toronto universitete. 
Ji truks iki dešimtojo tarptautinio 
skulptorių suvažiavimo birželio mė
nesį Toronte. Skulptorių darbai bus 
atrinkti trijų narių vertintojų komi
sijos, sudarytos iš esto, latvio ir lie
tuvio.

Šios parodos tikslas — parodyti 
ką dabarties baltiečių skulptoriai 
kuria, pažadinti visuomenės domesį 
baltiečių skulptūrai ir sudaryti sąly
gas parduoti darbus baltiečių meno 
rinkėjams.

Darbai gali būti abstraktiniai arba 
realistiniai, lengvai kilnojami, pa
minkliniai, gilūs ar negilūs sienų ba
reljefai, biustai, statulos. Gali būti 
naudojama betkokia medžiaga: me
dis, audeklas, raizgytas stiklas 
(plexi—glass), elektra ir t.t.

Mums rūpi žinomų menininkų 
darbai ir kartu galimi nauji talentai, 
kuriuos norime padrąsinti.

Piešiniai, nuotraukos, nedideli 
modeliai numatomų skulptūrų arba 
patys darbai turi būti atsiųsti į To
ronto iki 1977 m. spalio 1 d. Iš tų 
darbų bus sudaryta keliaujanti pa
roda ir veiks visą spalio mėnesį. Tuo 
metu bus jieškoma užsakytojų. Kū
riniai turi būti pritvirtinti prie kar
tono, tinkamai paruošti parodai (tik 
be stiklo ir rėmų). Prie jų turi būtį 
pridėki įrtišai, pažymini kampe dydį, 
medžiaga, kainą, 'pavardę ir’ auto

Savotiškai intymus dailininkas 
yra savo artimųjų portretuose: 
dukters ir anūkės. Jautrus ir tapy
biškas jaunos madonos, kūdikį mai
tinančios, darbas, kuriame ir linijos, 
ir fonas suminkštėja ir prisiartina 
prie stebėtojo nuoširdžiu žmogišku
mu.

Tačiau nenuginčijamą žavesį me
nininkas atskleidžia jaunų gražių 
moterų portretuose. Ponio J. Pong- 
rass portrete linijos ima skambėti 
kaip nuostabios melodijos; galvos 
išlenkimas, krintančių plaukų sruo
gos aidi kaip puikiausi akordai. 
Spalvos melodingos ir taip harmoni
zuotos tarpusavy, kad skamba kaip 
gerai suderintas orkestras. Nors 
kompozicija yra klasiška, tačiau
nuotaika ištisai romantiška, tegu ir 
labai sudrausminta. Nė viename
portrete nebuvo tiek daug giedrių
spalvų, kaip šitame darbe. Abstrak
tus fonas, kietesnis savo linijomis, 
bet spalvingas, lyg atsveria tą gra
žios moters romantiką sėkmingai iš
vengiant sentimentalumo.

Visuose portretuose, pieštuose ir 
tapytuose, jaučiama didelė meni
ninko disciplina, racionaliai tram
danti audringą emocionalią prigimtį.

Pagaliau V. Meškėnas pasirodo ir 
su žanriniais tapytais darbais ir 
grupinėm, figūrinėm kompozicijom. 
Tačiau labai abejotina, ar meninin
kui, turinčiam taip labai retai sutin
kamą figūrinio piešimo talentą, ver
ta gaišintis su dalykais, nereikalau
jančiais nei tokio linijos meistrišku
mo, nei psichologinio įžvalgumo.

Bendrai, paroda svari ir įvairi. 
Neišeina iš galvos mintis, kad mūsų 
tautiečiai turėtų ne tik aplankyti 
parodą, bet ir pasinaudoti retai su-
tinkamais menininko sugebėjimais 
užsakant sau brangių asmenų 
portretus.

G.E. Kazokienė

riaus arba savininko adresą. Skulp
toriai, kurie gaus užsakymus, gaus 
atitinkamą pranešimą ir užbaigtus 
kūrinius turės atgabenti į Toronto 
iki 1978 m. balandžio 1 d., kad galėtų 
būti kataloguoti AABS parodai.

Baigminė paroda bus sudaryta iš 
užsakytų kūrinių, iš tinkamų pasiū
lytųjų ir jau turimų skulptūrų — 
originalių arba reprodukcinių.

Iš parodos dalyvių skulptorių bus 
imamas minimalis $ 3 mokestis už 
patarnavimus. Kiekvienas skulpo- 
tius turės pats pasirūpinti savo dar
bų transportu ir drauda.

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS.

A.L. Fondo Valdybai maloni pa
reiga skelbti aukotojus, skyrusius 
paramos prof. J. Marvan mokslinės 
lituanistinės knygos išleidimui. Au
kojo: 100 dol. Canberros Lietuvių 
Klubas. Po 25 dol.: p.p. Algirdas ir 
Julija Grigaičiai, Dr. Iz. Kaunas, 
archit. Algis Klimas, Sofija ir Jonas 
Meiliūnai (visi Melb). 20 dol p. An
tanas Bakaitis (Melb.). 5 dol. p. Č. 
Liutikas (Syd.), p.p. O. ir V. Jakučiai 
vietoj gėlių mirus a.a. Dr. E. Liuti
kienei.

A.L. Fondo šimtininkai. Į. A.L. 
Fondo šimtininkų sąrašą įrašyti: 
Canberros Lietuvių Klubas ir Bronis 
\janagas, kuris įmokėdamas 40 dol.

DAILININKAS 
VLADAS MEŠKĖNAS

KUR KRISTOJONO 
DONELAIČIO KAPAS?

Vienas Kultūros barų (1977 m. — 
2 ne) skaitytojas, susirūpinęs Kr. 
Donelaičio palaikų likimu, rašo, kad 
esą surasta vieta Dariaus ir Girėno, 
Jono Biliūno ir kit. palaikams, bet 
kada bus surasta vieta mūsų groži
nės literatūros pradininkui?

1967 m. vasarą Tolminkiemyje, 
kur ilgus metus klebonavo Kristijo
nas Donelaitis, buvo atlikti kasinė
jimai surasti šio žymaus poeto pa
laikus. Kaip žinoma, Donelaitis buvo 
palaidotas bažnyčioje, netoli alto
riaus. Praėjusio karo metu bažny
čia buvo sugriauta. Kasinėjimo ko
misija rado dviejų žmonių palaikus 
ir remdamasi eile pagelbinių įrody
mų, manosi radusi Kr. Donelaičio 
palaikus. Pagal išlikusią kaukolę 
buvo atkurtas poeto portretas.

Spaudoje buvo plačiai rašoma 
apie komisijos atliktus darbus ir ra
dinį. Buvo taip pat pabrėžta, kad 
poeto palaikai laikinai perkelti į Is
torijos — etnografijos instituto mu
ziejų Vilniuje — kol bus atstatyta 
Tolminkiemio bažnyčia. Tada palai
kai vėl bus grąžinti.

Jau praėjo 10 metų, Tolminkiemio 
bažnyčia neatstatyta ir vargu ar ka
da bus atstatyta. Pačio Tolminkie
mio vardas, kaip ir daugelio vietovių 
vardai, ištrintas iš Prūsijos žemėla
pio ir įrašyta "Čistyje Prudi”. O kur 
šiuo metu Kristijono Donelaičio pa
laikai? Nieks tikrai nežino. Kai kas 

į kalba, kad esą palaidoti Klaipėdoje.

Informacijų ir registracijos blan
kų reikalu rašyti: Estonian Art 
Centre c/o Mali Puhm 28 Riverside 
Cres. Toronto, Ont. M6S 1B6 
Canada Tel. 764-4394

(paskelbta M.P. Nr. 23) pakėlė A.L. 
Fondui įnašą iki 132 dol.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naujuosius šimtininkus, nuoširdžiai 
dėkoja visiems tautiečiams, skyru- 
siems gražios paramos. Tikime, kad 
išleistas prof. J. Marvan veikalas su 
dideliu kaupu atlygins aukotojams 
plačiai skelbdamas lietuvių kalbos 
reikšmę kalbotyros moksle. A.L. 
Fondo Valdyba turi vilties, kad prie 
šio svarbaus reikalo dėsis tautiečiai 
ir lietuviškos organizacijos.

Ta proga primintina, kad aukoju
sieji nemažiau 25 dolerius gaus vei
kalą su autoriaus prof. J. Marvan 
įrašu.

iA. Liet. Fondo Valdyba | 
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Namie i
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ

MINĖJIMAS ADELAIDĖJE.

Pabaltiečių komitetas Adelaidėje 
susiformavo prieš 25 metus, t.y. 
1952 metais, tikslu propaguoti Pa
baltijo kraštų išlaisvinimo reikalą, 
primenant žiaurumus ir kančias, 
kurias perneša Pabaltijo valstybės 
jas okupavus Sovietų Sąjungai.

Šiemet suėjo 25 metai, kaip šis 
komitetas kiekvienais metais su
ruošia Birželio išvežimų minėjimus, 
pakviesdamas įtakingus asmenis iš 
visuomeninio ir politinio gyvenimo, 
kalbėtojais ir svečiais. Per 25-rių 
metų laikotarpį Pabaltijo klausimas 
nepailstamai iškeliamas su visomis 
Sovietų Sąjungos grobuoniškomis 
politikos apraiškomis, ypatingai 
pabrėžiant vykdomą šių taikių tautų 
naikinimą ir rusinimą ir papraščiau- 
sių žmogaus teisių pamynimą.

Pabaltiečių komitetui pirminin
kauja kiekviena tautybė iš eilės. 
Šiais metais, jau kelintą kartą, ko
mitetui pirmininkauja lietuvis J. 
Lapšys, kuris jau ilgus metus šiame 
komitete dirba. Reikia stebėtis jo 
neišsenkančia energija, nes vien tik 
suruošimas šio minėjimo atima labai( 
daug laiko, o kur dar įvairūs eina
mieji reikalai ir t.t. Gal kai kam at
rodo, kad minėjimai nustojo savo 
pirmykščio svarbumo ir vertės, nes 
lyg tai kartojimas metai iš metų to 
paties dalyko. Netiesa, nes austra-

TAUTOS
FONDE

Reikia pasidžiaugti Australijos 
lietuvių dosnumu, nors mūsų skai
čius ir retėja, bet aukos, atvirkščiai, 
didėja. Šiuo metu Kanados lietuviai 
stovi pirmoje vietoje. Australijos 

lietuviai nors ir gyvendami toli nuo 
pačios Tautos Fondo veiklos Ameri
koje, ją stipriai remia ir sparčiai ve
jasi Kanados lietuvius. 
CANBERRA. Canberos lietuviai 
per T.F. įgaliotinį p. A. Švedą birže
lio liūdnųjų minėjimų metu aukojo: 
$ 20 J. Janulaitis, $ 12 J. Voveris, 
$ 10 E. Vaz. Po $ 5 P. Keršulis, E. 
Laurinonis, T. Žilinskas, A. čeičys,
M. Martišienė, P. Dabrėga ir P. 
Dirkis. Po $ 2: P. Velioniškis, p. Vi- 
tartas, p. Žentelis, J. Lizdenis, V. 
Šimkus, M. Mauragis, L. Venclovas, 
J. Kovalskis, P. Gružauskas ir kun. 
Butkus. Po $ 1: E. Ramanauskienė, 
S. Skukauskienė ir J. Vaitas. Viso 
$ 100.00
ADELAIDE. Tų pačių birželinių 
proga prie šv. Kazimiero bažnytėlės 
per T.F. įgaliotinį J. Stepaną auko
jo: $ 10 Pr. Pusdešris. Po $ 5: A. 
Stankevičius, S & J. Bardauskai, K. 
Valinčius, H. Vikas, V. Nekrošius, 
A. Kubilius, R. Dičiūnas, p. Jakutis,
N. Masiulis, I & V. Vosyliai, Pr. Mi
kužis ir A. Urnevičius. Po $ 4: R. 
Ramanauskas ir L. Pakalnis. Po $ 3: 
p. Darškus, p. Karia ir p. Kerulis. 
Likusieji mažesnėmis sumomis. Viso 
$ 120.00
SYDNEJUS. A.a. Petrovino Jurijo- 
no laidotuvėse Prano Žitkausko rū
pesčiu vietoj gėlių aukojo T. Fondui: 
po $ 10: V.P. žitkauskas, J. Alkevi- 
čius. Po $ 5: J. Kecorius, E. Rašy
mas, J. Žukauskas, Adomas Laukai
tis, V. Šneideris ir J. Kuraitis. $ 4 K. 
Eirošius. Po $ 2: P.M.,P. Liubins- 
kas, p. česnavičius, S. Jankauskas, 
L. Kramilienė, J. Jasiulis, K. Daniš- 
kevičius, p.p. P. Penkaičiai ir $ 3 K. 
Butkus.

Anksčiau aukojo $ 10 kun; P. But
kus. Visiems T.F. įgaliotiniams ir 
aukojusiems Lietuvos laisvės reika
lams nuoširdžiai dėkojame.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
AUSTRALIJOJE.
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r svetur
lai, kuriems rūpi žmogaus teisių rei
kalas, mielai minėjimuose dalyvauja 
ir remia mūsų kovą su okupantu, 
dažnai tai pagarsindami parlamente 
arba spaudoje.

Šiemet minėjimas įvyko birželio 
19 dieną. Iš ryto iškilmingos mišios 
su gedulo kaspinu perrištomis vė
liavomis ir atitinkamu pamokslu. 
Lietuviška radijo valandėlė tą dieną 
transliavo anglų kalboje, apibūdi
nant 1940 ir 1941 metų birželių įvy
kius. Po pietų prie karių paminklo 
padėtas vainikas, o trečią valandą 
miesto salėje minėjimas su menine 
dalimi. Pagrindinis kalbėtojas — 
žurnalistas Stewart Cockburn. Jis 
savo kalboje iškėlė pabaltiečių 
problemą ir vyraujančią apatiją dėl 
šių tautų likimo, ne tik Jungtinėse 
Tautose, bet visame Vakarų Pasau
lyje. Su apgailestavimu priminė 
australų mums padarytas skriaudas, 
ypatingai pirmaisiais metais, kai at
vykę buvome vadinami ’’bolts”, be 
teisės dirbti savo profesijoje ir t.t.

Pabaltiečių įnašo į šio krašto kul-

Baltų Tarybos pirm. J. Lapšys ati
daro minėjimą

LAIŠKAI REDAKCIJAI
DAR NEKRUTĖKIM...

Mūsų Pastogės 25 nr., p. K. Upiš- 
kis ragina melbourniškius džiaugs
mui, pasididžiavimui ir visų bend
ram pasitenkinimui dar kartą su
krusti Lietuvių Namuose. Ir taip, 
kaip Adelaidėje...

Ačiū už sugestijas. Adelaidėje 
tautiečiai tą pat dieną sulaksto į du 
vėliavų pakėlimus, Motinos minėji
mus ir pan., jie mums melbourniš- 
kiams per greiti, nespėsime... Ma
nyčiau priešingai — išsitarnavome ir 
poilsio.

Kas kita su tais tautiečiais, kurie 
anksčiau gąsdinę save "negerais” 
klubo įstatais, karčiamos grėsme ir 
t.t., tik dabar, prieš pora metų, įsto
jo nariais. Jie pražiopsojo patį įdo
miausią Melbourno Lietuvių Namų 
pirkimo, išpirkimo, plytų valymo, 
statybų naujų, remontų senų patal
pų, jų puošimo ir kitus periodus, da
bar matomai jaučiasi nepatogiai 
naudodamiesi kitų prakaitu ir kaštu. 
Tokiem, žinoma, niežti delnai atsi
griebti ’’nepriklausomybę” nors vie
na sauja. Gaila, bet kad ta tautinė 
didybė jau įmūryta abiem saujom į 
Jubiliejinę Salę, švenčiant mūsų 

tūrinį ir ekonominį gyvenimą negali 
paneigti nei vienas šio krašto pilie
tis, toliau tęsė kalbėtojas, ir jų teisę 
gyvenant laisvėje reikalauti laisvės 
savo tautai ir kraštui. Baigdamas S. 
Cockburn kvietė pabaltiečius ir to
liau rengti minėjimus, iškeliant Pa
baltijo tautų nelaimes ir joms pada
rytas skriaudas.

Rezoliuciją Australijos vyriausy
bei perskaitė Pabaltijo Moterų są
jungos pimininkė E.L. Valtenbergs.

Meninėje dalyje pasirodė jungti
nis pabaltiečių choras ir sol. G. Va
siliauskienė. Dainos nuskambėjo 
gražiai ir darniai.

Minėjime dalyvavo daug įtakingų 
Federalinės ir Pietų Australijos 
valdžios asmenų ir archivyskupas J. 
Gleeson.

Daug kas nuogąstauja, kad šie 
minėjimai darosi šabloniški ir reika
linga ieškoti naujos formos. Šieme
tinis minėjimas įrodė, kad galima 
atsiekti gerų rezultatų, įdedant 
kruopštaus darbo ir pasiruošimo.

Linkėtina, kad ir ateityje birželio 
išvežimų minėjimas primintų mūsų 
vaikams ir šio krašto gyventojams 
lietuvių tautos kančias ir pastangas 
nusikratyti rusiško jungo. vb

ATŠVĘSTOS PETRINĖS.

Liepos 3 d., sekmadienį, buvo pa
gerbtas mūsų kapelionas kun. Dr. 
Petras Bačinskas jojo vardinių pro
ga. Kadangi pati šv. Petro diena yra 
trečiadienį, todėl paminėjimą teko 
nukelti į liepos 3 d.

Šventė pradėta iškilmingomis pa
maldomis šv. Marijos bažnyčioje, 
kurių metu giedojo vietos lietuvių 
choras vedamas K. Stankūno. Po 
pamaldų šventės dalyvių į lietuvių 
namus prisirinko tiek, kiek 
nedidukė salė galėjo sutalpinti ir čia 
prie turtingo vaišių stalo, paruošto 
p.p. Ruzgių, buvo praleistos kelios 
valandos jaukioj nuotaikoj. Kapelio
nui palaiminus stalo gėrybes pir
miausia buvo pasistiprinta, o po to 
sekė sveikinimai. Pirmasis kalbėjo 
bažnytinio komiteto pirm. K. Bag
donas ir žodžio pabaigoje įteikė vo
kelį, kaip parapijiečių dovaną. Kartu 
įteikta ir privačių dovanų. Toliau 
sveikino: K. Stankūnas apylinkės 
vald. vardu, asmeniškai abu p.p. 
Žvirbliai, svečiai iš Geelong’o, A. 
Preimonas, V. Kaciūnąs, V. Loren
cas ir angliškai p. Bagdonienė. Visi 
sveikinusieji linkėjo kunigui Petrui 
geros sveikatos kartu dėkodami už 
rūpestingą globą bei paramą, kape-

Nepriklausomybės 50 metų sukaktį, 
įtrinta į kitas lygintas sienas, įlopy- 
ta į stogą... Pasigirianti ir svečiam 
kitataučiam, kad paeinam iš tautos, 
mylinčios laisvę ne paveiksluose, 
bet darbe, gyvenime. Jie žino mūsų 
senovinę istoriją, karvedžius, mums 
patiems perpasakoja ir Stalino ag
resiją, tačiau praktiškai jie daugiau 
suinteresuoti mūsų sugebėjimais, 
ambicijom į bendrą pasaulio kultū
rinį progresą.

Juokai nebejuokais, bet šiuo metu 
turime ir aktualesnių, ir skubių už
duočių - skautų VI Tautinė stovykla, 
sportininkų išvyka į Kanadą, Lietu
vių Fondas etc. Nereikėtų blaškytis 
impulsyviais susikrutinimais, juk 
prie savų ambicijų prisiskyrėm ir 
kur Encyclopedia Britannica, ten 
turės būti ir E. Lithuanica, o dabar 
dar prisideda ir moderni (prof. J. 
Marvan) Lietuvių kalbos gramati
ka...

Manau, kad tuos išsipuošimo rei
kalavimus kitiems tie vėlyvi sukru- 
tėliai turėtų patys dar kartą persi- 
svarstyti, nes be dail. A. Vingio 4 
paveikslų ir keletos kitų dekoraty
vinių emblemų ir tautinių raštų mo
tyvų, Melb. Liet. Namus jau dabar 

liono visad teikiamą bet kokiuose 
mūsų mažos kolonijos lietuviškuose 
pajudėjimuose.

Kartu buvo pasveikinti ir visi čia 
taip vadinami ’’birželiniai’ — Petrai, 
Jonai, Vladai, Antanai. Po "ilgiausi! 
metų” vaišės tęsėsi nuskambant į 
lietuviškai dainelei, o V. Lorenco 
akordeonui prabilus, ėmė suktis į 
porelės.

* * *
Vyt. Laurinaitis su žmona aplan 

kęs visą Europą ir galiausiai Lietuvą 
jau pakeliui atgal į Australiją - 
Brisbane, o Vyt. Lorencas pakuojasi 
tuo pačiu keliu aplankyti Lietuvą 
Sveikiname grįžtančius ir laimingo- 
kelionės linkime išvykstantiems 
kartu dalinamės jūsų džiaugsmu pa 
matyti Tėvynę.

koresp.
PERTH
Tautinių šokių grupė ’’Šatrija' 

pakviesta dalyvauti liepos 21 d. tau 
tybių koncerte Pertho koncertų sa 
Įėję.

***
Liepos 16 d. vietos ramovėnai su 

rengė Dariaus ir Girėno tragiškoji 
skridimo minėjimą. Po minėjimi 
įvyko vaišės su šokiais.

Po operacijos iš ligoninės sugrįž 
p. O. Liutikienė ir sveiksta namuos 
slaugoma savo senutės 89 metų mc 
tinos.

***
Kun. J. Petrauskas svečiuojas 

Europoje, p. Liutikas išvykęs į Ler 
kiją pasimatyti su giminėmis ir p: 
žįstamais; p. Norvilas keliauja a[ 
link pasaulį ketindamas užsukti ir 
Lietuvą.

***

SYDNEY
Mūsų Pastogės subatvakarii 

įvyksta liepos 30 d. Sydnejaus Liet 
Klube su originalia programa, lote 
rija ir kitokiais patraukliais daly 
kais. Kviečiami visi iš arti ir toli - 
tikrai nesigailėsite!

Kai kas įtaria, kad aną sekmadien 
surengtas Sydnejaus Liet. Klube 
sporto Klubo Kovo pastangomis 
Madų paradas priviliojo gana dauj 
svečių iš ’’užsienio”: matėsi eili 
melbourniškių su pačiu klebonu kun 
P. Vaseriu prieky, keletas iš kitur.

Aną šeštadienį įvykęs Canberra: 
studentų balius turėjo būti sostinei 
sensacija, bet praėjo labai kukliai 
Daugumą dalyvių sudarė svečiai ii 
Sydnejaus.

♦♦♦

Galvota, kad po sėkmingo madi 
parado Sydnejaus sportininkai ko 
viečiai švenčia savo pergalę su šam 
panų ir ’’ilgiausių metų”. Pasirodo 
kad tuo buvo atžymėtos koviečic 
būsimo daktaro R. Gulbino sužadė 
tuvės su viešnia iš Los Angele 
Laura Žaliūnaite. Viešnia susižavėj 
ne tik Australija, kur jos tėvų gy 
venta ir kur ji pati gimusi, bet i 
berneliu. Sveikiname!

puošia šių dailininkų darbai: T. Zi 
karo(5), A. Vaičaičio (3), Urbono(2) 
J. Neliubšio (2), V. Simankevičiam 
(2), Baukaus (2, Nemuno vaizdai 
nėra niekur dingęs), R. Viesulo (II 
Šerelio (1), E. Zdanavičiūtės (1), Fi 
rinauskienės (1) ir A. Jankaus (10) 
Realistiniai ir modernūs, savo te 
matika apima nuo Vytauto Didžioji 
iki Judo, nuo geležinio vilko iki ne 
laisvės grandinių taip, kad prie geri 
norų kiekvienas gali susirasti savi 
širdžiai ką nors mielo ir artimo.

I.ldS.li J >' JjąSrH“ .»«?>'’ I •• 
melbourniškis
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Prisiminimai

Prisiminti tenka apskritai to meto 
mūsų nuotaiką hitlerinės Vokietijos 
atžvilgiu. Juk dar taip neseniai —
1939 m. kovo 22 d., — vokiečiams 
ultimatyviai pareikalavus, mūsų 
vyriausybė buvo priversta pasira
šyti dokumentą, atiduodant Vokie
tijai Klaipėdos uostą ir apylinkinę 
teritoriją. Tai buvo milžiniškas 
smūgis, ir viltis jį atgauti nebuvo 
prarasta. 0 kaip atgausi? Tik jei 
Vokietija įsivelia į naują pasaulinį 
karą ir vėl jį pralošia. Šitas motyvas 
galėjo sverti mūsų ministrų kabine
to abejingumui vokiečių viliojimams 
ginklu atsiimti Vilnių.

Beje, čia tenka pabrėžti kai kurių 
mūsų manymą, kad Lietuvos vy
riausybė iš viso neturėjo priimti ko
vo 20 d. vokiečių ultimatumo, ir mū
sų užsienio reikalams ministras J. 
Urbšys perleidimo sutarties netu
rėjo pasirašyti. Atsakymas turėjo 
būti: ’’Mes nesutinkam, nieko nepa- 
sirašom, bet pasipriešinti esame 
persilpni”. Žinau, kodėl taip nepa
daryta: bijota, kad tuo keliu ėmę 
žygiuoti vokiečiai, galėjo nesiten
kinti vien Klaipėdos teritorija, bet 
užimti visą Lietuvą. Tokią galimybę 
dar 1935 m. viename pokalbyje buvo 
pareiškęs Stasys Lozoraitis ir tos 
pačios nuomonės buvo tada dar de
partamento direktorius Juozas 
Urbšys.

Grįžtant prie K. Bizausko, atrodo, 
kad jis tikėjo raudonosios Maskvos 
geromis intencijomis Pabaltijo at
žvilgiu. Ribbentropo—Molotovo su
sitarimai bei protokolai jam nebuvo 
žinomi. Kad Bizausko turėta iliuzijų 
dėl Kremliaus, patvirtina jo elgesys
1940 m. A. Merkio kabinete,jo lan
kymasis Maskvoje su lietuvių dele
gacija ir pareiškimai grįžus. Vienas 
tos delegacijos narys, Petras Ma
čiulis, man pasakojo, kad Bizauskas 
susižavėjęs Stalinu, kai šis pobūvio 
metu Kremliuje atkreipęs ypatingą 
dėmesį jam. Stalinas sėdėjęs kiek 
tolėliau, bet klausęsis Bizausko po
kalbio su kitu rusų pareigūnu. Vienu 
momentu atsikėlęs, priėjęs prie Bi
zausko, suvyniojęs į poperį bonką 
vyno ir pasakęs: ’’Bizauskai, pats 
man patinki! Parvežk šią bonką savo 
žmonai nuo Stalino.” Bizauskas tą 
palaikęs reikšmingu žestu. Jei taip 
Stalinas pasielgė, tai aišku tik dėl to, 
kad žinojo Bizauską esant opozicijos 
žmogų tautininkams kabinete ir 
prezidentui A. Smetonai.

Sumušus Lenkiją ir ją vokiečiams 
su rusais pasidalinus, Maskva spalio 
mėnesio 10 d. grąžino Lietuvai se
nąją jos sostinę Vilnių. Tiek metų il
gėtasi, tiek dainuota apie Vilnių, bet 
grąžinus jokio džiaugsmo. O koks 
būtų, jei mes patys būtumėm susi
grąžinę Gedimino miestą. Čia tenka 
prisiminti, kad Vilniaus grąžinimo 
dieną, spalio 10, Kremlius privertė 
mūsų vyriausybę pasirašyti sutartį, 
leidžiančią įvesti į kraštą raudono
sios armijos įgulas, 20.000 karių. Vi
si pajautėm, kad tai nepriklausomy
bei pirmas žingsnis į kapus. To meto 
nuotaiką, turbūt, vaizdžiai ir taikliai 
formulavo komikas Pupų Dėdė 
(Petras Biržys), Kauno radijofone 
padainavęs savo sukurtą dainą: 
"Vilnius, mūsų, Lietuva rusų". Dėl 
tos tat nuotaikos į Vilnių nepersikė- 
lo nei prezidentūra, nei vyriausybė 
su centrinėmis valdžios įstaigomis. 
0, rodos, natūralu buvo tai padaryti.

I Vilnių pirmą kartą nuvykau lap
kričio mėnesį. Palyginus su Kaunu 
atrodė jau didmiestis. Architektū
roje dominuoja renesansas, bet su
tinki ir tikrą baroką. Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios vidaus dekoracija 
tikra muziejinė vertybė. Kai karo 
metu, savaitę prieš subombardavi- 
mą, nuvykau į vokiečių Wuerzbur- 
84, tai daug kas priminė Vilnių. Gy-

IŠ NETOLIMOS PRAEITIES
A. Zubras
venimas Vilniuje tačiau atrodė 
skurdus, ypač vietinių vilniškių. Jų 
daugumas buvo likę ir be darbo ir be 
pinigų. Išsiskyrė atvykusieji lietu
viai, kurių daugumas valdininkai. Jų 
ir nuotaika kita, drąsi ir savimi pa
sitikinti laikysena. Nepatiko man į 
akį krentantis lietuvių šovinizmas, 
reikalavimas krautuvėse ir įstaigose 
kalbėti tik lietuviškai. Negi tas taip 
lengvai pasiekiama tiems, kurių 
daugumas tos kalbos net nebuvo 
girdėję.

ATŽYGIUOJA RAUDONOJI 
ARMIJA

1940 m. birželio 14 d. Molotovas 
paskaitė mūsų užsienio reikalų mi
nistrui J. Urbšiui ultimatumą: su
daryti Maskvai priimtiną vyriausy
bę ir įsileisti raudonąją armiją, nes
kaitant jau esamų sovietinių dalinių. 
Birželio 15 d. rusai visu ruožu ir vi
somis karinėmis priemonėmis ėmė 
riedėti į Lietuvą. Kadangi ministrų 
kabineto daugumas narių, įskaitant 
ir premjerą A. Merkį, nutarė nesi
priešinti net ir simboliškai, prezi
dentas A. Smetona su šeimos nariais 
paliko kraštą. Visiems aišku, kad 
okupacija, nežiūrint įvairių dangs
tymų. Naująją J. Paleckio vyriausy
bę lyg ir sudarė prezidentą pava
duojąs Merkys (tokios teisės pagal 
konstituciją jis neturėjo), bet iš tik
rųjų tai iš Maskvos atsiųstas Molo
tovo pavaduotojas S. Dekanozovas. 
Visuomenė tuos visus įvykius priė
mė abejingai, nes niekam nebebuvo 
staigmena.

Tuo metu dėsčiau lietuvių kalbą 
Tauragės mokytojų seminarijoje. 
Kaip tik buvo mokslo metų pabaiga

Keista daugyba
Feljetonas

Nuo to laiko, kai ožius lupdami, 
plaukėm Australijos žemėn, daug 
kas mūsų sieloje pasikeitė, jeigu 
mes d,.r iš viso turime sielą. Jei kiek 
jos dar bus išlikę, tai mes visas jos 
jėga ' būsim nukreipę į savigyrą bei 
maišu dangstymą viso to, kas mums 
gyvenime nepavyko, kas blogo išėjo, 
trumpai šnekant, sudarome apie sa
ve įspūdį žmogaus, patenkintai 
kriuksinčio po elektra šildomomis 
kaldromis žiemą, ir po vėdintuvo 
šlamesiu - vasarą. Nė velnias savo 
naujausiom šakėm dabar iš tautiečio 
burnos nepajėgs ištraukti atviro pa
sipasakojimo apie savo nepasiseki
mus bei klapatų klapatėlius. Jeigu 
aš darau, tai viskas gerai, o jeigu tu 
darai, viskas šlamštas, ir tik manda
giai kalbant...

Tad gi didžiai buvau pritrenktas, 
kai n<‘M*niai Sydnejuje sutikau ožių 
tupimo draugą Zalatorių, kuris 
užuot save per velnią gyręs bei 
kėlęs ; padanges,atviriausiai, • su 
rask man dabar tokį kvailį!, - ėmė 
skųstis savo vargais bei nepasiseki
mais.

Va, pradėjo laivo draugas Zala- 
i orius, kantriai tada prieš 20 metų 
atidirbau valstybės kontraktą 
\ iktorijoje kareivinių dvokinyčioje, 
pu to apsigyvenau prie Syd.iejaus ir 
vedžiau... australe.

Aha, taria pagalvojau sau vienas, 
čia Zalatoriaus byloje daug nėra 
koi’nbinarijų, viskas aišku kaip dau
gybos- lentelėj: padauginus vieną 

’’li^nvį ?š Vięiibš‘liūstrh'lįs gausime 
vieną australišką šeimą. Vieną lie

ir išleistuvės naujųjų mokytojų. Di
rektorius Macelis pasakė labai liūd
ną, beviltišką prakalbą. Aš buvau 
baigiamojo ketvirto kurso auklėto
jas. Buvę mano mokiniai išprovoka
vo žodžiui. Pasakiau tikrai nediplo- 
matiškai atvirai: "Lietuvių tautai 
ateina sunkios dienos. Būsite nau
dingi tiek savo tautai, kiek įstengsi
te bent dvasioje išlikti laisvi ir mo
kytojauti savajam krašte.” Po poros 
savaičių buvau iš mokytojo pareigų 
atleistas. Vienas buvusių mano auk
lėtinių, vėliau sužinojau, buvo pas
kirtas Šiauliuose kompartijos ar 
komjaunimo (šiuo metu gerai nebe
prisimenu) sekretoriumi. Girdėjau jį 
kalbant iš tribūnos ir Tauragėje 
viename mitinge turgaus aikštėje. 
Tų mitingų tada buvo labai dažna. 
Nebebuvo jis joks vaikėzas — ket
virtajam seminarijos kurse buvo jau 
gerokai mitusių, net ir mano am
žiaus. Jis, matyt, buvo reikiamas įs
taigas painformavęs apie mane.

Po išleistuvių seminarijoje užėjau 
lyg ir pasiguosti pas savo gerą bi
čiulę žydę gydytoją Leveraitę. Pas 
ją atvažiavęs švogeris iš Linkuvos. 
Mano bičiulė sako: ’’Švogeris sako, 
kad mes dabar išgelbėti." Supratau 
ją turint galvoje žydus. Pajaučiau, 
kaip mūsų pasauliai išsiskiria. Atro
do, kad ir ji susiprato išsišokusi ir 
lyg aiškindamosi: ’’Juk ir jums su 
vokiečiais nepakeliui. Atėmė Klai
pėdą, užimtų ir visą Lietuvą, jei ne 
rusai. Pačiam tai tuo blogiau, nes 
buvai antivokiško dienraščio redak
torius.” Pasakiau, kad vokiečių ne
laukiu, bet liūdna, kad nepriklauso
ma Lietuva žūsta. Matau, kad gydy
tojos kabinete tebekaba Antano 
Smetonos paveikslas. Sakau: "Pa
veikslą reikės jau nukabinti.” Susi-

PULGIS'ANDRIUŠIS

tuvaite pads ilginus iš vieno austra
lo. taip pat gausime australišką šei
mą. Taip ir Zalatoriui nėra kito pa
sirinkimo kaip pasilikti išmirštančiu 
lietuvybės nariu savo šeimoje.

- Kaip pupos ėmė birti vaikučiai, - 
toliau šnekėjo Zalatorius, - mano 
australe žmona Trišia užpipirino 
juos vežioti į savaitgalinę mokyklą, 
brolyti, turėjau pirkti mašiną, o kiek 
reikėjo prarasti anivalandžiams 
brangiausio laiko, kiek teko išmest 
pinigo knygoms, pieštukams, kram
tomąja) gumai ir kitoms mokslo 
priemonėms. Net pati mano žmona 
įkibo mokytis lietuviškai, girdi, ne- 
sulaukimas - lietuvių vaikų motina ir 
nemokėsianti lietuviškai! Ir. brolyti, 
po kelių metų taip kietai įsikibo, net 
mano lietuvių kalbą ėmė kritikuoti, 
esą, mesk tą kaimišką žemaičiavimą 
ir šnekėk kaip pridera inteligentui, 
na kitaip neišrinks į komitetą, vadi
nasi, negausi sakyti dažnai prakal
bų, niekas nerašys apie tave laik
rašty.

Ilgainiui musu namuose pasidarė 
lyg koks Vanago muziejus, tik tuo 
skirtumu, kad Vanagui daiktus vel
tui dovanoja, o aš turiu grynais 
pirktis, šimtus mesti kiauran lietu
vybės maišam Va, nusiperkam gė
lesnėj vietoj namus, rengiamės da
žyti -dinas. o Trišia jau iš anksto 
viską apgalvojus ir sako:

- Či kabės Lietuvos Vytis, įrėmin
tas!

Bet gi mes .Australijos piliečiai? - 
priešinausi jai.

Kas gali būti australui pialpniau, 
negu baltas arklys, a? • paklausė 

mąsčiusi tyliai gydytoja: ’’Reikės! 
Paprašysiu švogerį.”

Raudonajai armijai atžygiuojant į 
Lietuvą, Vokietijos siena, žinojau, 
buvo laisva lietuviams pabėgti. 
Sklido kalbos, kad Rytprūsiuose at
bėgsiantiems net patalpos patušti
namos. Tuo metu man tačiau atrodo 
pabėgimas lygu išdavimui. Areštai 
bei deportacijos kažkaip į galvą ne
ateidavo. Jaučiau, kad dabar viskas 
kis, kad visos senosios vertybės bus 
griaunamos. Žmogus tačiau vienaip 
ar kitaip gyvens. Turės, žinoma, 
prisitaikinti, tikruosius jausmus nu
slėpti. Kaž kodėl daugiau galvojau 
apie pasikeisiančią ekonominę ir so
cialinę padėtį, bet mažiau apie pa
vojų tautai, lietuvybei.

Esu bedarbis, bet tebegyvenu sa
vajam krašte. Su darbu ne taip jau 
skubinausi, bet jaučiau būti be dar
bo pavojinga. Naujojoj santvarkoje 
bedarbis tai liekas žmogus. Liekas 
žmogus tai kažkas asocialaus, taigi 
pašalintinas. Kas nedirba, tas ir ne
valgo. Radijo transliacijose ir mitin
guose nuolat girdėjai: ’’Liaudies 
priešai, tamsusis gaivalas, reakcio
nieriai.” Jautei, lyg ir tau taikoma. 
Kad daug mano pažįstamų yra su
imtų ir įkalintų, tai žinojau, nors su
imtųjų artimieji apie tai ir vengdavo 
kalbėti. Tik iš veidų ir užuominų iš- 
skaitydavai.

Liepos mėnesį atvykau į Kauną. 
Iš Karmelitų bažnyčios išeinančią 
sutikau gen. Glovackio žmoną. Vy
ras dingęs, ir ji nieko apie jį neži
nanti. Tik vėliau, vokiečiams atėjus, 
patyriau iš paties generolo, kad jis 
buvo pabėgęs į rytų Lietuvą, į Pul- 
gio Andriušio tėviškę. Slapstęsis 
Žaliojoj girioj. Prieš rinkimus į va
dinamąjį liaudies seimą Laisvės alė
joje (ar jau tada buvo pavadinta 
Stalino prospektu, to neprisimenu) 
netikėtai susidūriau su Ernestu 
Galvanausku, buvusiu Klaipėdos 
prekybos instituto rektoriumi.

Nukelta į psl. 6

fri'-ia ir tuo reikalas baigės.
Turėjau išsirašyti iš Čikagos lie

tuvišką Vytį su visais rėmais. Kai 
nuėjau i muitinę sumokėti už rėmus, 
valdininkai draugiškai paklausė, ar 
tas įrėmintas baltas arklys bėgs per 
Melburno Taurę ir koki jo šansai. Po 
to net muito neėmė, mano žmona 
buvo teisi.

O dėl Lii-i aviškosios Enciklopedi
jos tai mūsų lietuviškoje šeimoje už

■ virė tikras Z.dgirio mušis. .Mano 
Trišia ėmė kepešyti. girdi, ką suau
gę vąikm traiv apie savo tėvą, jei
gu r.amtv'-e nematys šio- didžiau
sios lietuvių knygos. Iš mūšio lauko 
išėj.oj visiškai pralaimėjęs tai vra. 
neišėjau, be’ yvžie buvau išvežtas 
pas knygų pimm'ojų. ir ten turėjau 
kaklą pal-išl. p-.: virve ilgiems, ii 
giems išsimokėjimo metams.

Toliau jau nebek’.ausįau Zalato- 
r:av>. 'is į-iiėido kaip lenktyninis 
arklys per aikštę keldamas debesė
lius dulkių, girdi, musų namuose ir 
sode skaiY hėj<; ’.ik lietuviškos sutar 
tinės, vaikučiai užsikopę i vaisme
džiu viršūne’ dūdavo lumzdeliais, 
saiione -uk>>si '.autiniai rateliai, žai
dimai, Trišia išmoko kankliuoti, 
deklamuoti Maironio eilėraščius, te
levizija visai turėjo i<me>ii į šiukš
lyną. tegu ji ienai ir baigia savo ne 
lemtas dienas, tegyvuoją lietuvybė!

Ė. pagalvojau sau vienas, ir gabus 
esi, Zalatoriau: padauginęs vieną 
lietuvį iš vienos australe? ir gavai 
grynų gryniausią lietuviška šeimą!

Ir ėjau šalin dar kartą pamatęs, 
kad mes dabar ir iš akėtvirbalio . 
mėgstam pri-ivirti sriubos. Tik vai 
gyioju jau nebėra.

Na. ir atsisveikinda
mas. Zalatorius ta'-ė: - Matai, būčiau 
vedęs lietuvaitę,seniai būtumėm 
aust raibi! Ir dar kiek tūkstančių 
švitrų būtum .mtaupę!

Mūsų Pastogė Nr. 28,1977.7.18, psl. 5
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PAKRYPĘ REIKALAI Parama
Mūsų Pastogei

3 ZZ RADIJO STOTIES 
KLAUSIMU

Australijos federalinės vyriausy
bės nutarimu nutrauktos lėšos 3 ZZ 
ACCESS radijo stočiai. Taip pat nu
tarta sudaryti tautinių grupių radijo 
transliavimo komisiją ir sudaryti 
sąlygas tautinėms grupėms naudo
tis valstybine radijo stotimi. Ryšium 
su tuo yra padaryta daug pareiški
mų, protestų ir kaltinimų.

Liepos 5 dieną Melbourne lietu
viško radijo pusvalandžio, galbūt, 
paskutinėje laidoje per 3 ZZ radijo 
stotį mes padarėme šiuos pareiški
mus.

”A numebr of statements... (pri
dėta atskirai).”

Šis mūsų pareiškimas buvo taip 
pat įteiktas Melbourne dienraš
čiams.

Toliau mes pareiškėme:
’’Kaip jau minėjome anglų kalba, 

šios radijo stoties vadovybė yra pa
dariusi įvairius pareiškimus. Tą patį 
yra padariusios ir įvairios organiza
cijos.

Mes, lietuviškos radijo laidos ve
dėjai, norime pabrėžti, kad tie žmo
nės nekalba visų stotį naudojančių 
vardu, o tuo labiau nekalba mūsų, 
lietuvių, vardu.

Mes pritariame federalinei vy- 
r ausybei, nutariusiai sudaryti tau
tinių grupių radijo transliavimo ko
ry isiją, ir manome, kad tai yra tik
riausias ir geriausias būdas raciona

Iš netolimos praeities
Atkelta iš psl. 5

Liaudininko Šleževičiaus kabinete 
jis buvo finansų ministras. Tom pa
čiom pareigom, visų nustebimui, jis 
buvo pakviestas ir į Paleckio suda
rymą ministrų kabinetą. Pasikalbė
jus su Galvanausku paaiškėjo, kodėl 
jis ir Krėvė—Mickevičius sutiko 
būti ministrais. Tikėjosi, kad kas 
n >?s dar bus galima išgelbėti, kad 
L'etuva ir kiti Pabaltijo kraštai 
gaus iš Maskvos tokias teises, ko
ki.s turėjo Mongolijos komunistinė 
daiis, vadinta tada Orutinės Mongo- 
lijc s vardu. Pasakiau savąjį įtarimą 
dėl formalaus mūsų krašto įjungimo 
į Tarybų sąjungą. Tų užuominų jau 
buvo tekę nugirsti mitinguose. Įta
rimą Galvanauskas dar sustiprino, 
papasakodamas apie Krėvės—Mic
kevičiaus vizitą Maskvoje ir apie 
pasikalbėjimą su Molotovu. Šis jam 
aiškiai pasakęs, kad suvereninės 
nepriklausomos Lietuvos nebebus. 
Grįžęs iš Maskvos, Krėvė ’’susirgęs” 
ir ministrų kabineto posėdžiuose 
.lebedalyvaująs. Kaž kodėl Galva
nauskas mūsų pasikalbėjime vis 
grįždavo prie tautinės lito valiutos. 
Turbūt kaip finansininkui jam tas 
klausimas labiausiai rūpėjo. Prisi
menu jo sakinį: ’’Jeigu jau ir litą pa
naikins, tai jau pabaiga.” Keliom 
dienom praslinkus nuo mudviejų 
susitikimo, Galvanauskas slapta pe
rėjo sieną į Vokietiją. Sienos, mat, 
dar rusai nebuvo suspėję aklinai už
daryti. Liaudies seimas buvo renka
mas liepos 14 ir 15 dienomis. Balsa- 
vau ir aš. Kaip nebalsuosi, jei sako
ma, kad balsuotojai atžymimi pa
suose. Nebalsavai — esi liaudies 
priešas, ir iš paso lengvai atpažįsta
mas bet kur beieškant darbo. Tiesa, 
tuo metu tebeturėjau dar užsienio 
pasą, ir jame atžymėjo mano balsa
vimą. Dėl to užsienio paso jau vėliau 
turėjau tikro rūpesčio. Buvo, maty t, 
kada nors paskelbta visiems užsie
nio pasus grąžinti, o aš nenugirdau 
ar pražiopsojau. Tik spalio mėnesį 
su dideliu triukšmu milicininkas iš 
manęs jį atsiėmė, grąžindamas 
įprastinį vidaus pasą.
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lizuoti tautinių grupių galimybes 
naudotis radijo bangomis.

Mes esame nepatenkinti tuo, kad 
lietuviškos radijo transliacijos Mel
bourne gali prarasti tęstinumą — 
būtent uždarius šią stotį dar nėra 
galutinai užtikrintas laikas kitoje 
stotyje. Neabejojame tačiau, kad 
kaip jau anksčiau buvo pranešta, 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
Melbourne, kuri yra padariusi žygių 
gauti laiką 3 EA stotyje, tą laiką 
greitai paims ir galės tęsti lietuviš
kas radijo programas Melbourne.”

Kreipdamiesi į mūsų klausytojus 
baigdami programą mes pasakėme 
šiuos žodžius, kuriuos norime pa
kartoti:

From: Lithuanian Programme 
Committee, 3ZZ.

Press Release
A number of statements atta

cking the Federal Government over 
its Ethnic Broadcasting policy have 
been broadcast over 3ZZ during the 
past two weeks.

We do not take issue with state
ments made by private individuals 
or by distinctive and recognisable 
groups; they are entitled to their 
opinions.

We do, however, object most

Liaudies seimas liepos 22 d. nuta
rė ’’prašyti” Lietuvą priimti į TSR 
sąjungą. Rugpjūčio 3 d. Tarybų Są
jungos aukščiausioji taryba Mas
kvoje ’’patenkino” Lietuvos vyriau
sybės prašymą. Jėga ir klasta tapo 
pridengta juridiniu šydu. Deja, jis 
toks skystas ir taip lengvai perma
tomas buvo 1940 metais ir toks te
bėra šiandien. Istorija nežino įvykio, 
kad suvereninis kraštas savo geru 
noru atsisakytų nepriklausomybės. 
Tai lygu žmogui, kuris sveikas bū
damas prašytųsi mirties. Jugoslavi
jai niekad nė į galvą neateina pasi
kviesti Maskvos valdovų ir jųjų 
santvarkos, nors ji ir išpažįsta 
marksistinį socializmą. Nė vienam 
kiniečiui neateina mintis komunisti
nę Kiniją paversti Kremliaus sateli
tu.

Mūsų žygis į Vilnių 1939 m. rug
sėjo mėnesį, atrodo, Lietuvos reika
lą būtų nukreipęs kita linkme. Lie
tuva tikriausiai pagal 1939 m. rug
pjūčio 23 d. Ribbentropo—Molotovo 
pasirašytą paktą būtų ir toliau išli
kusi Vokietijos įtakos sferoje. Kiek 
Lietuvos vyriausybė bent iki 1941 
m. birželio mėnesio, iki Vokietijos — 
TSRS karo, būtų galėjusi išlikti ne
utrali, sunku pasakyti. Tikriausiai 
vokiečiai nebūtų vertę mus išeiti jų 
sąjungininkais, nes mūsų militarinis 
pajėgumas buvo jų reikalui per- 
menkas. Manau tačiau, kad ūkiškai 
būtų reikalavę jų rinkai išimtinos 
priklausomybės. Bet tuo metu ir
taip jie kontroliavo visus mūsų gali
mus sausumos ir jūros kelius. Nete
ko pagaliau ir girdėti, kad ragindami 
žygiuoti į Vilnių, būtų diktavę mums 
kokius reikalavimus. Galutinas re
zultatas, turbūt, būtų buvęs tas 
pats: raudonoji armija, sumušus vo
kiečius, iš Lietuvos nebūtų pasi
traukusi, ir sovietizacija būtų įvyk
dyta. Tik nebūtų buvę ar tik labai 
mažai politinių bėglių, nes žmonės 
nebūtų turėję sovietinio rėžimo ir 
deportacijų patyrimo. Nebūtų tat 
mūsų ir čia Australijoje, t. -. «>■>.

"Dar kartą norime padėkoti vi
siems klausytojams, visiems bend
radarbiams ir visiems, visiems jums, 
mus moraliniai ir materialiniai pa- 
rėmusiems.

Atsisveikiname su jumis nežino
dami ar tai paskutinis kartas ar ne. 
”Iki pasimatymo” jei tai nepaskuti
nis. Sudiev, jeigu transliuojame 
paskutinį kartą.

Dar kartą ačiū jums visiems. Ačiū 
kad mūsų neužmiršote, neapleidote, 
kad sudarėte mums progą pasida
linti su jumis tuo, kas mums yra 
brangu — būtent lietuviška daina, 
lietuvių atsiekimais, lietuvių kūry
ba, lietuvišku žodžiu.

Tik nuo jūsų pačių noro, nuo jūsų 
pačių reikalavimo pareis, ar lietu
viškas žodis bus ir toliau girdimas 
Australijos radijo bangomis.”

V.J. Alekna. G. Žemkalnis.

strongly to statements made by 
certain members of the Planning 
Assembly of 3ZZ and its Executive 
Committee claiming to speak on be
half of the Planning Assembly and 
implying that all 3ZZ user groups 
are in unanimous agreement in their 
condemnation of the Government. 
Such statements are simply not 
true.

The Lithuanian Programme 
Committee dissociates itself from 
any statements made bu spokesmen 
of the Executive Committee of the 
Planning Assembly of 3ZZ, critici
sing the Australian Government for 
its policies regarding the establish
ment of the Ethnic Broadcasting 
Commission.

The Lithuanian Programme 
Committee firmly believes that the 
establishment of such a Commission 
would be the most progressive and 
potentially most beneficial act pro
posed by the Australian Govern
ment in promoting and fostering 
Ethnic Communities’ aspirations 
and their cultural heritage and that 
by pursuing this farsighted policy 
the Government has shown its con
cern and desire for the development 
of a better understanding and grea
ter harmony between various ethnic 
groups within the multicultural 
society of Australia.

The Lithuanian Programme 
Committee can see merit in the con
cept of "Access” broadcasting when 
such access is directed towards po
sitive andunifying aims rather than 
used for disruptive and divisive ma
nipulation of the society. The 
Lithuanian Programme Committee 
intends to continue using the facili
ties provided by 3ZZ until time is 
made available to interested Ethnic 
Communities on the proposed 
Ethnic Broadcasting Commission 
network.

V.J. Alekna G. Žemkalnis

LITHUANIAN PROGRAMS
COMMITTEE, 3ZZ

Paskutinių kelių mėnesių laiko
tarpy ’’Mūsų Pastogei” aukojo:

X.Y. NSW $ 12.50

0. Liutikienė W.A. $ 5.00
K. Starinskas VIC$ 2.00
Makarevičiai VIC $ 15.00
S. Liaksas S.A. $ 50.00
A. Sabrinskas VIC $ 10.00
Melbourne S.G.Mot.D-ja $ 35.00
P. Kviecinskas QLD. $ 5.00
K. Sčitnickienė NSW $ 2.50
J.Zinkus NSW $ 5.00
A. Chelna VIC$ 5.00
T. Gailiūnas VIC$ 2.00
T. Kirby VIC$ 5.00
B<Vosilaitis VIC $10.00
P. Burokas NSW $ 5.00
J. Kušleika NSW $ 5.00
A. Žilys NSW $ 5.00
P. Marašinskas NSW $ 5.00
K. Peliurytis NSW $ 5.00
Vi Lozoraitis NSW $ 5.00
J. Laurinaitis NSW $ 5.00
V. Kasputis W.-A. $ 2.00
K. Rašinskas VIQ$ 5.00
Nežinomas iš Berlyno ' $ 10.00
V. Aukštiejus VIC$ 2.00
A. Meliauskas W.A.$ 5.00
M. Gaivalsk QLD$ 1.00
R. Norvydas VIC$ 5.00
J. Ruzgys QLD $ 15.00
S. Gintalienė NSW $ 10.00
N. Čelkienė NSW $ 2.00
J. Beinoravičius S.A. $ 5.00
C. Čekanauskas W.A. $ 45.00
H. Janulis NSW $ 5.00
R.Jočys NSW $ 2.00
B. Dambrauskas NSW $' 5.00
A. Giliauskas NSW $ 2.00
V. Brilingas NSW $ 5.00
M.Choda NSW $ 5.00
E. Alyšaitis S.A. $ 5.00
Ramovėnai NSW $ 20.00
V. Volodka W.A. $ 10.00
P. Kviecinskas QLD$ 6.00
R. Rakūnienė VIC$ 5.00
J. Alkevičius NSW $ 10.00
Gyvataras Canada $ 43.01
K.J. Lynikąs VIC $ 10.00
E. Karblane VIC$ 2.00

A. Andriejūnas 
A. Reisgys

B. Paskočimas NSW $ 11.00
P. Andriukaitis NSW $ 10.00
J. Vizbaras VIC $ 10.00
V. Žygas VIC$ 5.00
A.Jakštas NSW $ 5.00
Z. Brėdikis WA.$ 5.00
Dr. A. Ivinskis NSW $ 10.00
E. Svirklienė NSW $ 10.00

NSW $ 10.00
NSW $ 10.00

Visiems aukotojams, taip pat au
kojusiems ’’Mūsų Pastogei” vietoj 
gėlių mūsų mirusiųjų atminimui 
nuoširdus ačiū.

M.P. Administracija

Pastaruoju metu kažkaip sutarti
nai pasireiškė Sydnejuje gyveną 
lietuviai rašytojai: beveik vienerių 
metų laikotarpy viešumon pasirodė 
apie penketas atskirų autorių kny
gų. Juos visus visuomenei numato 
pristatyti Sydnejaus senųjų skautų 
Židinys talkinant p. D. Skorulienei.

***

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 VeiĮda 24 valandas per parą.
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Kovo 
madų paradas

Liepos 10-sios sekmadieni, Syd- 
nejauš Lietuvių Klube kažkas tai ki
taip, negu paprastais sekmadieniais, 
kada žmonės, po pamaldų pavalgę 
lietuviškų skanėstų, nuplovę juos 
putojančiu alučiu, ar pabandę vieną 
kitą pokerio mašiną, važiuoja i na
mus, ir klubo šventiška nuotaika 
vakarais džiaugiasi tik mažokas 
skaičius svečių. Gi šį sekmadienį, 
žmonių kaip bičių avily, net ir ’’vie
narankiai banditai” paslaptingai 
šypsosi, sugavę tiek daug savo sek
madienio aukų. Pasirodo, klube vy
ko Sydnejaus sporto klubo ’’Kovo” 
madų paradas. Jau seniai klube ne
simatė tiek daug moterų. Ir vyres
nių, ir jaunesnių, ir sportininkių, ir 
eksportininkių. Viengungių akys net 
ant kaktos iššoko, besižvalgant, jau 
nekalbant apie pačius modelius. O 
svečių net ir iš kitų vietovių. ’’Kovo” 
Garbės Narys kun. P. Butkus kun. 
P. Vaserį iš Melbourne atsivedė, kai 
Wollongongas, Newcastelis ir net 
Los Angeles buvo gražiai reprezen
tuojama.

’’Kovo” pirmininkas J. Dam
brauskas, lietuviškai ir angliškai 
pasveikinę gausią publiką, pristato 
šio parado pranešėją Rudį Dam
brauską, kuris, pasirodo, yra ne tik 
geras sportininkas, bet ir puikus 
kalbėtojas. Visam šiam madų para
dui sukneles su kitais įvairiausiais 
moteriškais drabužiais, iš savo pui
kaus moteriškų rūbų saliono—krau
tuvės St. Marys priemiestyje, pas
kolino Zina Grosaitė—Zoratto, kuri 
jau kiek laiko savo prekyboje labai 
gražiai užsirekomendavusi ir lietu
viams duod nuolaidų.

1980 m. OLIMPU ADA MASKVOJE
Antanas Laukaitis

Daugelis manęs jau dabar klausia 
ar aš važiuosiu į Maskvos olimpiadą? 
Klausimas, atrodo, toks paprastas, 
tačiau atsakymas, bent šiuo metu 
yra neįmanomas. Jeigu ki
tos mano matytos olimpiados buvo 
gana lengvokai prieinamos, tai 
Maksvos olimpiada bus didelis gal
vosūkis ne man vienam. Namanau, 
kad Maskvoje galėtų daug ką padėti 
ir aukšti Lietuvos sporto pareigū
nai, su kuriais teko susipažinti 
Muenchene ir Montrealyje.

Būnant Maskvoje, be kitų šio di
delio ir niūraus miesto įžymybių, 
sportinis įdomumas mane patraukė 
ir į Lūšnykus, kur randasi Maskvos 
centrinis sporto stadionas turintis 
100.000 sėdimų vietų ir kuriame 
vyks oficialios atidarymo ir uždary
mo iškilmės, bei kitos sportinės var
žybos, kaip lengvoji atletika, futbo

Visos modeliuotojos merginos ko- 
vietės sportininkės ir jų šis parengi
mas, kaip ir busimieji ateityje, turi 
pagrindinį tikslą kaip nors daugiau 
surinkti pinigų savam klubui, kad 
kitais metais koviečiai, su kitais 
Australijos lietuviais sportininkais, 
galėtų tinkamai rėprezentuoti Aus
tralijos lietuvius būsimoje Pasaulio 
Lietuvių Dienų šventėje Kanadoje.

Ir štai, pirmoji pasirodo krepši
ninkė Regina Laukaitytė, grakščiai 
modeliuodama jaunos merginos ap
rangą. Ją seka Audrė ir Rita Kaspe- 
raitytės. Šypsniu trykštanti S. 
Dambrauskaitė ir dar tik savo me
daus mėnesio pirmąsias savaites 
švęsdama Irena Dambrauskienė, 
ryškioje lempų šviesoje stebina 
svečius gražiai modeliuojamais dra
bužiais. Taip viena kitą seka grakš
čiosios kovietės, kol prasideda va
karinių drabužių parodymas ir čia 
prie merginų prisijungia Dana Kar- 
pavičienė, kuriai suknelės atrodo, 
kaip magiška lazdele pritaikintos.

Apie valandą laiko trukęs paradas 
praėjo su didžiausiu pasisekimu, 
plojimais palydint kiekvieną mergi
ną ir jos modeliuojamą drabužį. Pa
baigoj ’’Kovo” pirmininkas, prista
tęs žiūrovams visas merginas, supa
žindino ir su šio parado rengėją T. 
Dambrauskiene, techniška patarėja 
J. Reisgyte ir drabužių saliono savi
ninke Z. Grosaite—Zoratto.

’’Kovo” valdybos surengtas madų 
paradas tikrai buvo pasisekęs, at
nešdamas keletą dolerių į sportinin
kų kasą ir praskaidrindamas blankią 
sekmadienio popietę. Gi didžiausia 
šio vakaro staigmena buvo Romo 
Gulbino, bebaigiančio medicinos 
studijas ir prieš kelias sava ' iš
rinkto į N.S.W. krepšinio rii... lę, 
susižiedavimas su besisvečiuojančia 
iš Los Angeles Laura Žaliūnaite. 
Geros sėkmės abiems, kai sporti
ninkams ačiū už puikų sekmadienio 
parengimą. A.L.

las, bei kliūtinis jojimas su arkliais. 
Šalia šio stadiono, kaip ir Montrea
lyje, vyks gimnastikos, judo, van
densvydžio ir tinklinio varžybos. Ži
noma, iki būsimos olimpiados šis 
centrinis Maskvos stadionas bus la
bai praplėstas ir sumodernintas. 
Dalis stadiono bus uždengtas, su 
stogu,ir nauja 3000 vietų salė čia jau 
pradėta statyti. Atrodo, kad Mas
kvoje jokių susitrukdymų tikrai ne
bus, nes, ten nesant industrinių 
streikų,kaip rusai sako, visi olimpi
niai darbai bus baigti jau 1979 me
tais ir pati olimpiada kitų metų lie
pos — rugpiūčio mėnesį tikrai įvyks.

Rusai šios olimpiados įrengimams 
ir pastatymui nesigaili nieko ir, jei 
kitose srityse jaučiami nemaži trū
kumai, tai Maskvos olimpiadai tokių 
žodžių, kaip’’nėra ar negalima” So
vietų Sąjungoj negali išgirsti. Dau- 
giaukaip20 naujų pastatų ar įrengi
mų yra suprojektuota pačioje Mas
kvoje, Taline, Leningrade, Kijeve ir 
Minske. Kitas didžiulis sporto cent
ras Krylatskoje, kur vyks irklavi
mas, yra smarkiai praplečiamas ir 
pritaikomas olimpiniam standartui. 
Čia taip pat bus pastatytas uždaras 
velodromas ir 13,5 kilometrų ilgumo 
dviračiams važiuoti kelias. Šioje 
apylinkėje taip pat bus įrengtas 
specialus pavilionas su 3000 sėdimų 
vietų šaudymui iš lanko varžyboms.

Kitoje Maskvos pusėje, taip vadi
namoje Myr gatvėje randasi pats 
didžiausias Europos uždaras stadio
nas, turintis 45.000 sėdimų vietų. 
Šiame stadione taip pat bus padary
ta moderniškų pakeitimų ir čia tuo 
pačiu laiku vyks krepšinio ir bokso 
varžybos. Gi netoli šios vietos, jau . 
dabar yra pradėtas statyti naujas 
uždaras plaukimo ir nardymo olim-

POMIRTINIS PRANEŠIMAS

Birželio 22 d. Sydnejuje mirė 
Kostas Vaseris, gimęs Skuode 1911 
m. rugsėjo 4 d. Tėvas Kazys ir moti
na Julija Stanaitė Vasterienė. Į Aus
traliją atvyko 1949 m. sausio 29 d.

Velionis testamento nepaliko. Pa
likimo reikalu giminės ar artimieji 
prašomi skubiai atsiliepti. Rašyti šio 
laikraščio redakcijai.

A.a. Kostas Vaseris Vaseris

pinis baseinas. Ketvirtas būsimas 
olimpinis Maskvos centras yra Le- 
ningradskyj alėjoj. Čia bus prave
dama lauko rutulio, moterų krepši
nio, imtynių, fechtavimosi ir kai ku
rios judo ir futbolo varžybos. Estijos 
sostinėje Taline vyks buriavimo 
varžybos ir čia visi įrengimai bus 
baigti jau 1979 metų pabaigoje. 
Darbai olimpiniame kaimelyje ir 
spaudos centre jau dabar eina pilnu 
tempu.

Pati didžiausia busimosios olimpi
ados Maskvoje problema yra ir bus 
tai hoteliai ir būsimų svečių tiek iš 
užsienio, tiek ir iš pačios Sov. Są
jungos, apgyvendinimas. Jau dabar 
yra pradėta statyti nemažas skai
čius naujų hotelių, kurių statybos 
kontraktus turi švedai, suomiai, 
prancūzai ir amerikiečiai, jau nes
kaitant pačių rusų. Neseniai įvykęs 
didžiulis gaisras didžiajame Rossya 
hotelyje, kurio metu buvo labai ap
gadintas šis hotelis ir jame žuvo 
mažiausiai 45 žmonės, nors apie tai 
sovietų spaudoje buvo labai mažai 
užsiminta, davė pradžią sovietams 
pradėti daryti planus svečių apgy
vendinimui privačiuose namuose. 
Kaip tas viskas bus praktiškai įgy
vendinta, tai dar ir dabar nėra 
aišku. Maskva turi 8 mil. gyventojų 
ir būdama Sov. S-gos, kurioje gyve
na 250 mil. gyventojų, sostinė, ji yra 
visuomet pilna vietinių lankytojų. 
Olimpiados metu kiekvieną dieną 
visus sportinius parengimus stebės 
apie 400.000 žiūrovų ir tikimasi, kad 
per olimpiadą apsilankys daugiau 
negu pusė milijono svečių iš užsienio 
ir Rytų Europos. Taip kad sovie
tams norint patenkinti visus sve
čius, norint ar nenorint, reiks juos 
kaip nors apgyvendint privačiuose 
namuose. Ši problema ir yra pati di
džiausia olimpiniams Maskvos ren
gėjams.

Vienas įdomiausių olimpiados 
įrengimų bus vengrų elektronikos 
inžinierių sukonstruktuotas ir 
Vengrijoje pagamintas olimpinis 
varžybų rezultatų lentos rodiklis. 
Jau Montrealyje buvo pademons-

SPORTAS
MELBOURNE

KAIMYNAI PAS KAIMYNUS

Liepos 24 d., sekmadienį Mel
bourne įvyksta kaimyninės sporto 
rungtynės: atvyksta į Melbourną 
Geelongo Vyčio sportininkai išmė
ginti jėgų su Melbourne Varpo 
sportininkais. Rungtynės įvyks Al
bert Park Basketball stadione šia 
tvarka:

1.30 vai. berniukai žemiau 12 m. ir 
18 m.

2.30 vai. moterys ir mergaitės že
miau 16 m.

3.30 vai. vyrai ir berniukai žemiau 
14 m.

Visi sporto mėgėjai tautiečiai 
maloniai kviečiami šiuose pasirody
muose dalyvauti ir pasigėrėti mūsų 
žaidžiančiu jaunimu. 

truota elektroninė naujovė, kai bė
gikas bėgdamas olimpiniame sta
dione, pats galėdavo didžiuliame 
ekrane save matyti bėgant. Vengrai 
sukonstruktavo elektroninę lentą, 
kur be visų iki šiol turėtų dalykų, 
specialus aparatas, galės rodyti ju
dantį vaizdą, transliuojamą teleka
mera. Lempų šviesa turės 16 skir
tingų laipsnių, kas padidins vaizdo 
kontrastus. Iš karto didžiosios elek
troninės lentos aparatai nuspręs lai
mėtojus, užfiksuos rekordus ir tuoj 
pat perduos žinias spaudai.

Latvijoje, latvių inžinieriai su
konstruktavo ir pradės greit gamin
ti specialius mikroautobusus, spe
cialiai pritaikintų olimpiadai. Spe
ciali mašina latvių yra sukonstruk- 
tuota olimpinei ugnies estafetei ly
dėti. Be visų patogumų čia, bus ir 
atsarginis deglas, olimpinei ugniai 
saugoti.

Lietuvoje, suprojektuoti 60 įvai
rių olimpinių suvenyrų modeliai bu
vo visi priimti ir Lietuvos dailės ir 
meno dirbtuvės pradėjo jau juos ga
minti kaip būsimus olimpinius suve
nyrus.

Olimpinis 1980 metų talismanas 
bus rudas meškiukas. Maskvos 
olimpiados krepšinio turnyre daly
vaus dvylika vyry komandos iš 
kiekvieno pogrupio. Moterų varžy
bose, kaip ir Montrealyje, dalyvaus 
šešios komandos. Tas buvo nutarta 
Tarptautinės Krepšinio Federacijos.

Maskvos olimpiados rengėjai ir 
Sovietų S-ga jau dabar giriasi, kad 
1980 metų olimpiada bus pati sau
giausia iš visų iki šiol buvusių ir čia 
nei dalyviams, nei svečiams nereiks 
nieko bijotis, nes jeigu jau dabar, 
įvažiuojant į Sovietų Sąjungą žmo
gus dažniausiai esi perleidžiamas 
per kiečiausius pasaulyje patikrini
mus, tai olimpiados metu, šie visi 
patikrinimai bus dar griežtesni ir 
teroristams ar rengėjams tikrai ne
bus jokių galimybių atsidurti Mas
kvoje. Vienas tik patarimas būsi
miems olimpiniams svečiams Mas
kvoje yra, tai bent kiek pramokti 
rusiškai, nes kitaip gali būt daug vi
sokiausių nemalonių atsitikimų.

DIDŽIOJI SOVIETŲ PASLAPTIS

Maskvoje žydas televizijos inži
nierius kelis kartus prašėsi išlei
džiamas emigruoti, bet jam dėl ne
žinomų priežasčių tokio leidimo ne
davė. Šiaip taip jis prisikasė prie 
KGB viršininko ir tiesiai jo užklau
sė, kodėl jis neišleidžiamas.

— Tu esi televizijos inžinierius ir 
perdaug žinai mūsų techniškų pas
lapčių, kurias gali išduoti kapitalis
tams.'

— Kokias paslaptis aš galiu išduo
ti, kai mūsų technologija yra ma
žiausia penkiolika metų atsilikusi, — 
nusistebėjo tasai inžinierius.

— Va, čia ir yra pati didžiausia 
paslaptis.

Paraginkit savo pa
žįstamos užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOGĘ
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PRANEŠIMAS

Kuopos Valdyba

DĖMESIO MERGINOS

ŠAULIAMS, RAMOVĖNAMS IR 
VISUOMENEI ŽINOTINA

Pranešame, kad Dariaus ir Girėno 
Šaulių Kuopos eilinis — informacinis 
susirinkimas įvyks liepos 24 d., 
sekm., 2.30 vai. Liet. Klube Banks- 
towne. Darbotvarkė bus paskelbta 
susirinkimo metu.

Šauliams ir šaulėms susirinkime 
dalyvavimas būtinas.

Rugpiūčio 13 dieną (šeštadienį) 
Sydnejaus Lietuvių Klube Austra
lijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Są
junga ir Sydnejaus Sporto Klubas 
"Kovas” rengia jaunatvišką pasi
linksminimą, kurio metu bus renka
ma 1977-jų metų "MISS KOVAS”. 
Sydnejaus merginos, nebūtinai ir 
klubo narės, kviečiamos šiuose gra
žuolė* rinkimuose aktyviai dalyvau
ti, užsirašant pas p. T. Dambraus
kienę, ar valdybos narius. Laimėto- 
jos gaus dovanų. Įį

Sy inejaus lietuviai prašomi gau- P 
šiai dalyvauti šiame sportininkų su- 
buvin e, kurio visas pelnas eina ke- 3 
lionės į Kanadą išlaidoms padengti.

ESAME DĖKINGU

Liepos 10 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpose suruoštas moteriš
kų rūbų paradas buvo ypatingai 
sėkmingas. Salė pilna žmonių, ir jie 
su dideliu malonumu sekė kovietes 
— lietuvaites, demonstruojančias 
modernią aprangą.

Kovo Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
mūsų merginoms už labai puikų pa
sirodymą parado metu; Rudy Dam
brauskui už įdomiai pravestą prane- 
šinėjimą. Ypatingai didelė padėka p. 
Trudy Dambrauskienei už visą šio 
parado suorganizavimą, p—lei Jū
ratei Reisgytei už pagalbą paruo
šiant merginas paradui, p. Zinai Zo- 
ratto (Grosaitei) (Vai’s Fashions) už 
patiektus rūbus. Ir didelis ačiū vi
siems svečiams už apsilankymą. 
Taip pat dėkojame p.p. Z. Motiejū
nienei. Z. Zoratto (Grosaitei), L. 
Franco, M. Andriūnienei ir Lomai 
Andriūnaitei už dovanotus loterijai 
fantus.

Apie 20 sportininkų iš Sydnejaus 
ateinančiais metais važiuos į pasau
linę lietuvių šventę Kanadoje. Mūsų 
visuomenė, suprasdama, kad jie bus 
reikalingi finansinės paramos, jau 
dabar pradėjo duoti aukų. Šio vaka
ro metu aukojo: p.p. P. Birkmanis 
$ 20. Natalija Čelkienė $ 10, ir jau 
anksčiau davę p.p. M. Zakaras $ 10, 
Lipšius S 20, V. Daudaras $ 20 ir M. 
A.idriūnienė $ 12.

Kovo Valdyba

MŪSŲ PASTOGĖS
SUBATVAKARIS

Nors Mūsų Pastogė savo egzistenciją apreiškia kiekvieną savaitę atei
dama į jūsų namus, vis tik kartas nuo karto ir metų eigoje reikia skirti 
dėmesio jos egzistencijai ir jos tolimesnio kelio užtikrinimui. Mūsų Pas
togės administracija liepos 30 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių Klube 
rengia kuklų

MŪSŲ PASTOGĖS SUBATVAKARĮ

Mūsų Pastogės skaitytojai, bičiuliai ir visi lietuviškos spaudos palai
kytojai maloniai kviečiami tą dieną šiame parengime dalyvauti. Progra
moje bendras visų Mūsų Pastogės bičiulių susitikimas, žavingos mūsų 
žinomos scenos dainininkės GRAŽINOS ZIGAITYTĖS dainos, pat
raukli loterija ir bendri masiniai pravesti tautinia rateliai. Maloniai kvie
čiami visi gausiai atsilankyti: liepos 30 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių 
Klube Bankstowne. Įėjimas nemokamas. Savo dalyvavimu moraliai ir 
materialiai paremsite Mūsų Pastogę!
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Kad nebūtų abejonių, dėl bendra
darbiavimo šaulių ir ramovėnų, tal
piname L.K. Veteranų Sąjungos 
’’Ramovė” Centro Valdybos 1976 m. 
gegužės 10 d. rašte išdėstytą nuo
monę: į Australijoje besisteigiančius 
LŠST šaulių būrius, nurodoma, kad 
jų steigimąsis ramovėnų turėtų būti 
sutinkamas teigiamai.

Atsižvelgiant, kad LKVS ’’Ramo
vė” apjungia tik buvusius Lietuvos 
karius, o šauliai, kaip gimininga 
mums organizacija, jungia plačią 
lietuvišką patrijotinę masę — suau
gusius ir jaunimą, šaulių įsisteigimą 
tenka skaityti naudingu Lietuvos 
laisvinimo kovai faktorių.

To akyvaizdoje, šaulių steigimasis 
yra teigiamas, palaikytinas ir kiek 
sąlygos laidžia, nepažeidžiant LKVS 
’’Ramovės” veiklos interesų, remti
nas.

LŠST D ir G. Š. K. Valdyba

Dėmesio!
Ką tik išėjo iš spaudos Juozo ( 

į Almio Jūragio nauja eilėraščių į! 
h knyga
?i AKMENS IR PAUKŠČIO METAS

Knyga gaunama Minties Spaus- i 
į tuvėje 417 Burwood Rd., Belmore,

NSW, 2192 ir pas platintojus.
Kaina 5 doleriai.

Tradicinis Aušros Tunto skautu

KAUKIŲ BALIUS
jau liepos 23 d. ukrainiečių salėje, Joseph St., Lidcombe.

Už geriausią kaukę 100 dol. premija (Dr. A. Viliūno auka) ir bus 
atrinkta visų baliaus dalyvių balsavimo keliu.

Premija numatoma ir geriausiai jaunųjų kaukei (iki 16 metų)
Pradžia 7 vai. Įėjimas: suaugusiems $ 4 , studentas $ 2, pensininkams 

ir aktyviems skautams įėjimas veltui.
Stalų užsakymus priima p. D. Šumskienė tel. 708 2886
Baliuje: gera kapela, turtingas bufetas, bazaras ir gera nuotaika

Melbourne Dainos Sambūrio ba
lius jau rugpiūčio 6 d., šeštadienį, 
Melb. Liet. Namuose. Kaip Melb. 
Dainos Sambūris yra visų melbur- 
niškių pasididžiavimas, taip ir Dai
nos Sambūrio balius yra kiekvieno 
melburniškio ambicija ir garbė jame 
dalyvauti. Sekite skelbimus Mūsų 
Pastogėje!

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

GOLDEN TRIO KAPELAI

Filmai:
liepos 19 d., antr., 7.30:
NO SEX PLEASE, WE’RE BRITISH 
Fantastinis filmas vędusiems ir vien
gungiams!

Sydnejaus *Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primenama, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi turi dėvėti klubo 
mus ir 5% už alų. taisyklėse nurodytą aprangą

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vaL, sekm. 
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Katvirtadieniais dvigubi jackpotai

Aušros Tuntas

Kvietimas
Sydnejaus ’’Aušros” tunto skautai 

ir skautės kviečia visus iš arti ir toli 
atsilankyti į liepos 23 d., šešt., 7 vai. 
tradicinį skautų KAUKIŲ BALIŲ 
ukrainiečių salėje, Joseph St., Lid- 
combe. Čia jūsų lauks turtinga lote
rija, įvairių skanėstų bufetas, gai
viųjų gėrimų baras, gera šokių mu
zika, premijos kaukėms.

Prašome darytis kaukes ir kos
tiumus ir skatinti visus atvykti į 
skautų kaukių balių. Savo atsilan
kymu paremsite Sydnejaus lietuvių 
skautų veiklą.

Tuntas atsiprašo, kad paskutinę 
minutę turėjo pakeisti baliaus datą 
ir vietą. Salė, kaip visada, buvo už
sakyta Auburne, bet N.S.W. valdžia 
įvedė ’’noise pollution control”. Tas 
nuostatas neleidžia triukšmauti po 
11 valandos vakaro gyvenamajame 
rajone. Salę Auburne dabar galima 
nuomuoti tik iki 11 vai. vak., taigi 
teko ieškoti kitos išeities.

Tikimės ir laukiame jūsų visų lie
pos 23 d. ir iki greito pasimatymo 
skautų Kaukių Baliuje.

• ortin *• - ■ -* »U----- -

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai, sekm. 6-10 vai.

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

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo nariams, kad nario mokestis 
už 1977/78 metus priimamas ir kiti 
ženklai nariui išduodami kiekvieną 
dieną nuo 9 vai. iki 20 vai.

Pagal vyriausybės nuostatus na
rio mokestis privalo būti sumokėtas 
iki liepos pabaigos. Laiku nesumo
kėję privalo paduoti prašymą ir iš 
naujo sumokėti įstojamąjį mokestį.

Valdyba

Patirta, kad Sydnejaus Liet. Klu
bas rugpiūčio 14 d., sekmadienį, 
ruošia iki šiol neįprastą vakarienę, 
kur svečiai bus vaišinami šampanu 
ir keptais viščiukais, o visus links
mins specialiai samdyti linksminto
jai. Žinoma, įėjimas tik su bilietais.

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY ”OUR HAVEN"

Leidžia
Australijos Lietuvių Bendruomenė

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
I. Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;
Tel. 709 8395

Leidėjo ir Administracijos adresas: 
Box 4558. G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 649 9062

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
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Oro paštu kitur
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