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"Ponai, o kaip apie sovietų 
politinius kalinius?”

Liepos pradžioje Perthe įvyko 
ustralijos Darbiečių partijos 
iLP) dvimetinė tautinė konferen- 
įa, kurioje, kaip ir kitais atvejais 
kiose konferencijose, nustatyta 
LP partijos veiklos gairės dve- 
>ms metams, sudarančios būsimų- 
rinkimų atveju politinę platfor- 
į Konferencijos nutarimai gali 
iii keičiami tik kitoj dvimetinėj 
aferencijoj arba specialiai su
liktoj (ypatingojoj). Šių metų 
nferencijoj priimta daug nutari- 
iį, charakteringų ALP politinei li
pi, kurioje ypač pasireiškė kairy- 
> partijos sparnas. Pav., nutarta 
iprinti unijų galią, kuri ir taip kai 
ida reiškiasi virš vyriausybės ir 
lituoja krašto ekonominę padėtį 
ėl šio nutarimo kai kas pavadino 
LP Unijų partija); griežtai pasisa- 
ta prieš multinacionalines korpo- 
tijas; prieš uranijaus kasimą ir 
sportą — rezoliucijoj net pabrė
žia, kad ALP, grįžusi į valdžią, 
pripažins dabartinės vyriausybės 
luotų uranijaus eksploatavimo li
nijų. Daug ginčų kilo dėl ameri- 
ečių. navigacijos bazės Omega 
ustralijoj įrengimo. Klausimas 
•aėjo tik vieno balso dauguma, 
iimta rezoliucija, reikalaujanti 
doneziją evakuoti Rytų Timor, 
įsant nutraukti Indonezijai para- 
į Griežčiausiai pasmerkta Tre- 
)jo pasaulio kraštai dėl politinių 
linių kalinimo — Čilė, Thailand ir 
ti

KONKURSAS 
ISTORIKAM

Lietuvių Istorijos Draugija 
tiria 1000 dol. premiją už 
lokalinę Lietuvos istorijos mo- 
ografiją. Premijai gauti taisyk
is:
1. Monografija turi būti pa

lįsta šaltiniais ir moksline lite- 
itūra.
2. Tema pasirenkama iš bet 
orio Lietuvos istorijos laikotar- 
io.
3. Monografija turi būti pa

gyta lietuvių kalba.
4. Monografijos apimtis —150- 

00 puslapių (kanceliarinio for- 
uato lapų, rankraštis su dvigu- 
ais tarpais).
5. Monografija pasirašoma sla

pyvardžiu. Į uždarą voką (išvir- 
ėj užrašius autoriaus slapy- 
ardį) įdedamas lapelis su auto
bus vardu, pavarde, veikalo 
atraite, adresu ir telefono nu
neriu.
6. Monografijai parašyti termi-

1978 gegužės 1.
7. Rankraštį siųsti adresu: 

Lietuvių Istorijos Draugija, 6547 
po. Washtenaw Avenue, Chica-

Ill. 60629.
Premijos mecenatas — kun. 

k Juozas Prunskis.
Lietuvių Istorijos Draugijos 

valdyba

Kai ALP lyderis, buv. ministeris 
pirmininkas G. Whitlam, baigus 
skaityti paskutinį rezoliucijų punk
tą, jau rengėsi pradėti konferencijos 
užbaigiamąją kalbą, pakilo iš salės 
nedidelis, elegantiškai apsirengęs 
asmuo ir pasakė tik du sakinius: 
"Džentelmenai, o kaip apie sovietų 
politinius kalinius? Ten jų yra dau
giau, nei Thailande, Čilėje ir 
kitur...”

Ir konferencijos pirmininkas 
(kartu ir ALP pirmininkas) Bob 
Hawke ir partijos lyderis G. Whit
lam atrodė labai susinervinę. Jie 
nerodė nervingumo anksčiau, kai 
konferencijos metu į salę buvo įžy
giavęs būrys Women Liberation 
Organization moterų, su plakatais ir 
priėję prie mikrofono reiškė savo 
"abortų laisvės” reikalavimus, nei 
kai būrys aboridženų susėdo ant 
grindų prieš prezidijumą reikalau
dami žemės teisių. Dabar betgi kas 
kita. Abu partijos vadovai ir eilė ki
tų buvo susinervinę, nes anas ele
gantiškas vyriškis buvo jiems gerai 
žinomas sovietų emigrantas — disi
dentas Viktor Fainberg. Dėl jo ALP 
partijos vadovybėje buvo karštai 
ginčytasi — leisti jam konferencijoj 
kalbėti ar ne.

įvykiai
VILNIAUS PROBLEMA

Lietuvos bolševikiniai garsiakal
biai didžiuodamiesi skelbia, kaip 
Vilnius sparčiai auga. Tačiau vietoj 
tuo džiaugtis, reikėtų rimtai susirū
pinti, ką toks augimas mums duoda. 
Iš tiesų, Vilnius, taip sparčiai aug
damas, praranda savo lietuvišką 
veidą: šiandie jis internacionalinis 
su lietuviška administracija, bet 
netrukus jis pasidarys grynai rusiš
kas avanpostas į vakarus. Dabar 
Vilniuje priskaitoma 425.000 gyven
tojų. Nuo 1961 metų iki dabar Vil
nius įsileido virš 200.0Coimportuotų 
gyventojų, daugiausia rusų. Čia iš
plėstas didelis rusų mokyklų tinklas,

V. Fainberg, kuris nuolat gyvena 
Londone, važinėja po pasaulį steng
damasis suorganizuoti pagalbą so
vietų politiniams kaliniams, ypač 
tiems, kurie laikomi psichiatrinėse 
ligoninėse ir kuriems duodami 
kenksmingi sveikatai vaistai. Jam 
jau pavyko penkiuose kraštuose su
organizuoti komitetus vesti kovai 
prieš psichiatrijos Rusijoj piktnau- 
dojimą. Savo kampanijoj Fainberg 
buvo gana sėkmingas — net kraštu
tiniai kairieji pritarė jo užsimoji- 

leidžiama rusų spauda, veikia rusų 
teatrai ir t.t. Patiems lietuviams įsi
kurti Vilniuje tiesiog neįmanoma, 
kai rusų kolonistams apsigyvenimo 
problemos iš viso nėra. Pastatytieji 
nauji Vilniaus gyvenamieji rajonai iš 
tiesų apgyvendinti vien rusais. Taip 
reikalams vystantis neilgai teks 
laukti, kad Vilnius turės keisti savo 
iškabą: vietoj Lietuvos sostinės Vil
nius pasidarys svarbiausiu rusifika
cijos bastionu sovietinės imperijos 
vakaruose. Jau dabar tarybinė 
spauda džiūgauja, kad 2000-siais 
metais Vilnius priartės prie milijo
ninio didmiesčio, tačiau tas lietu
viams nieko gero nežada. 

mams. Tuo tikslu — organizuoti pa- 
gelbą sovietų politiniams kaliniams 
— jis buvo atvykęs ir į Australiją. 
Keletas vadovaujančių ALP asme
nų, jų tarpe ir Partijos pirmininkas 
Bob Hawke ir keli buv. ALP minis
terial rėmė Fainbergo kampaniją 
Australijoje. Fainbergas jau turėjo 
išvažiuoti iš Australijos birželio 
mėn., bei Bob Hawke įkalbėjo jį at
vykti į Perthą ir kalbėti konferenci
joj. Fainbergas pratęsė savo vizą ir 
pasiliko. Bet G. Whitlam atsisakė 
leisti Fainbergui kalbėti. Fainber
gas giliai įsižeidęs, kad jam buvo 
atimta galimybė konferencijoj kal
bėti, tuojau, konferencijai pasibai
gus, iš Pertho išvyko. Bet išvykda
mas jis paliko savo konferencijai pa
rengtos kalbos nuorašą, kurį, deja 
vos viens kitas laikraštis paminėjo. 
Apskritai V. Fainbergo pasirody-
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TARP KŪJO IR PRIEKALO

Eurokomunizmas, arba komuniz
mas, atsisakęs Maskvos kontrolės ir 
priklausomybės, atsidūrė tarp kūjo 
ir priekalo: Maskva viešai smerkia jį 
kaip eretišką ir išdavikišką, kai ka
pitalistiniai kraštai įtaria jį kaip 
Trojos arklį, nes tai esąs Maskvos 
suktas manevras palaužti vakariečių 
budrumą.

* * ♦
Libijos ir Egipto pasienyje vyksta 

iš abiejų pusių kariniai susidūrimai. 
Egiptas, nutraukęs ryšius su Sov. 
Sąjunga, visu svoriu pakrypo į Va
karus, tuo tarpu Libija yra visiškoje 
sovietų kontrolėje.

***
Carter imasi kietesnės laikysenos 

Izraelio atžvilgiu ir nevengia pasa
kyti, kad Izraeliui laikas nusileisti, 
grąžinti arabams jų žemes ir prieiti 
prie taikos susitarimo. Tuo tarpu 
prieš tai Izraelio min. pirm. Begin 
(Likudo partija) pasisakė, kad Izra
elis turi pasilaikyti Vakarinį Jorda
no krantą, o dabar jis paminėjo, jog 
nėra tos arabų žemės, dėl kurios 
grąžinimo Izraelis negalėtų tartis. 
Tame jo posūky įžiūrima Carterio 
spaudimas.
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Stovime prieš 
didelius įvykius

Prieš akis didelio, pasaulinio mas
to lietuvių renginiai, į kuriuos rei
kėtų mums visiems atkreipti ypa
tingą dėmesį, nes jie liečia ne tik 
atskiras organizacijas, bet ir visą 
lietuvių išeiviją bendrai. Artimiau
sias iš jų yra šeštoji skautų tautinė 
stovykla, kuri jau už nepilno pus
mečio įvyks Australijoje. Nepraeis 
nė pusmetis, o Kanadoje, Toronto 
mieste įvyks Pasaulio Lietuvių Die
nos. Dar už pusmečio vėl Australi
joje turėsime Sydnejuje Australijos 
Lietuvių Dienas. Tai parengimai, 
kurie mus liečia tiesioginiai ir visus 
įpareigoja. Dirbant lietuvišką darbą 
ir budint lietuvybės sargyboje ne
turėtų būti pasiteisinimų, kad čia 
skautų ar sportininkų bei kitų vie
netų organizacinis reikalas. Iš tiesų, 
visa tai liečia kiekvieną lietuvį ir 
bendruomeniškai, ir asmeniškai.

Įdomu pastebėti: tam tikrais at
vejais bandoma visą bendruomenę 
įtraukti į vienos ar kitos pusės akci
ją kreipiantis "Brangūs lietuviai, 
ateikite talkon", gi kitokiais atvejais 
tokių iškilmingų bei visuotinių atsi
šaukimų nėra, tarsi būtų prileidžia
ma, kad čia ne mūsų, o skautų ar 
sportininkų organizacinis reikalas ir 
tegu jie patys tuo rūpinasi.

Priešingai, kiekvienas lietuviškas 
užsimojimas nežiūrint kokiu vardu 
jis eitų ar būtų organizuojamas, yra 
mūsų visų ir kiekvieno asmeniškai, 
nes ten, kur žybsi Uetuviškaugnelė, 
ji patraukia ne tik mūsų dėmesį, bet 
ir kiekvieną įpareigoja dėtis, palai
kyti, kad tik toji ugnelė švytėtų ir 
plėstųsi. Nuolat ir visai pagrįstai 
nusiskundžiama, kiek mažai aktyvių 
žmonių pasireiškia mūsų politinėje 
veikloje {politiniuose mitinguose, 
demonstracijose ir pan.). Galimas 
daiktas vien tik dėl to, kad daugelis 
savo lietuvišką veiklą bando apribo
ti sritimis: čia bendruomenininkai, 
čia katalikai, čia klubininkai, čia 
skautai, čia sportininkai, čia politi

Knyga apie marksizmą
Amerikoje prof. Dr. Vladas Juo

deika yra paruošęs stambų dviejų 
dalių veikalą — ’’Didžioji iliuzija — 
marksizmas teorijoje ir tikrovėje”. 
Tai veikalas, kurio mums ypatingai 
trūko ir kuris būtinai mums reika
lingas pastojant kelią marksizmo iš
pažinėjų ekspansijai.

Šio veikalo pirmame tome dėsto
ma marksizmo teorija — filosofija, 
ekonomika, politika, santykiai su 
religija, etika ir kiti teoriniai poreiš- 
kiai. Antrajame tome atskleidžia
mas marksizmas praktikoje, kaip jis 
reiškiasi Sovietų Sąjungoje ir kituo
se kraštuose, kur įvesta komunisti
nė santvarka. Veikale parodoma, 
kad marksizmas yra klaidingas 
savo teorijoje ir neįgyvendinamas 

Mūsų mielą bičiulį, veterinarijos daktarą MIKĄ CHODĄ, 
staiga mirus jo mylimai žmonai, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

kai. Iš tiesų, nė viena sritis negali 
būti išskirta, kur tik pasireiškia nors 
ir mažiausia lietuviška kibirkštėlė. 
Antai, aušrininkas ir didelis lietuvių 
atgimimo veikėjas Dr. Janas Šliū
pas, būdamas aktyvus ateistas, ka
daise pats su kun. Burba organizavo 
Amerikoje lietuviškas parapijas, ne 
matė, kad tokiu keliu einant galima 
daugiau laimėti lietuvybei, negu 
vykdant savo ideologinę misiją.

Turime Australijoje savo bend
ruomenines institucijas, autoritetus, 
su kuriais skaitosi visos organizaci
jos (čia galėtume pasididžiuoti mūsų 
taip vadinamu tautiniu drausmin
gumu), vis tik net ir iš organizacinių 
aktivistų tenka nugirsti nusiskundi
mų, kad dirbama, organizuojama ir 
veikiama nesulaukiant pačių autori
tetų pritarimo ir palaiminimo.

Visi žinome, kad pati lietuvybė 
yra nedaloma, kad lietuvybė nėra 
vien tik politika, o kiekvieno lietuvio 
bet kokio pasireiškimo pagrindas, ir 
kaip tik todėl netiktų skirstytis į 
sritis — čia mano, o čia tavo. Gyve
name tokiose sąlygose, kad kiekvie
no dėmesy ir sąžinėje rūpestis lietu
vybe turėtų būti statomas pirmuti
nėje vietoje, nes kiekvienu atveju, 
kur tik kas grindžiama lietuvybe, 
neturėtų nė vieno išskirti, nežiūrint 
asmeninių ar ideologinių įsitikinimų. 
Todėl ir pradžioje paminėti mūsų 
lietuviškieji didelio masto renginiai 
nėra vien tik atskiros organizacijos 
ar pavienių komitetų uždaviniai, bet 
mūsų visų tiesioginis reikalas ir rū
pestis, kad tik jie būtų kuo įspūdin
giausiai ir sėkmingiausiai pravesti 
neklausiant kokiu vardu visa tai 
rengiama. Rezultate viskas eina 
bendron lietuvybės sąskaiton. Todėl 
ir šio rašinio pradžioje paminėti pla
taus masto lietuviški užsimojimai 
lietuvybės vardu jungia mus visus į 
bendrą akciją neklausiant, kieno 
vardu toks ar toks užsimojimas or
ganizuojamas, o tik rūpinantis, ar 
tas naudinga lietuvybei, ar ne. Kad 
ir kaip būtume siauri savo požiūruo- 
se, vis tiek viską susumuojant galu
tinėje sąskaitoje daugiau laimi pla
čiausia prasme lietuvybė. O šitai tu
rint galvoje ar galima skyriotis?

(v.k.)

praktikoje, taip pat duodami palygi
nimai ir laisvosios santvarkos pag
rindai. Pats vaikalas parašytas 
moksliškai, bet populiariai, taiko
mas plačiajai visuomenei.

Autorius prof. Dr. Vladas Juodei
ka' dėstė ekonomiką Vilniaus ir 
Kauno universitetuose, o išeivijoje 
dėsto ekonomikos ir politikos moks
lus Portlando universitete, Ameri
koje.

Šiam stambiam veikalui išleisti 
reikalinga ir visuomenės talka. Tam 
tikslui lėšos kaupiamos prenumera
tos keliu. Veikalo abu tomus spaus
dins Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla Bostone. Užsisakiusiems iš 
anksto ir prisiuntusiems pinigus — $ 
30 už abu tomus, veikalas bus pri-

E.J. Laurinaičiai 
A.K. ir H. Virgeningai 
S. Žukienė

’’Ponai, o kaip
Atkelta 

mas konferencijoj buvo nutylėtas. 
Jo kalboje, kurios sutrumpintą ver
siją paskelbė, žurnalas The Bulletin 
(July 23, 1977), sakoma:

”Aš kreipiuosi į jus, Darbo parti
jos narius ir į dirbančiųjų klasę, so
vietų viešai veikiančių grupių, tu
rinčių tikslą skatinti Sov. Sąjungoje 
Helsinkio nutarimų vykdymą, narių 
vardu, kurių (grupių) svarbiausieji 
nariai arba laukia teismo kalėjime 
arba kurių du praėjusį penktadienį 
nuteisti už ’’antisovietinę propogan- 
dą ir valstybės išdavimą”. Helsinkio 
nutarimu, galutiniojo akto pirmos 
sekcijos septintasis paragrafas ne 
tik įpareigoja signatarus ’’...gerbti 
žmogaus teises ir pagrindines lais
ves, į kurias įeina minties, sąžinės, 
religijos ir įsitikinimų laisvė”: tame 
pat paragrafe susitarimų signatarai 
pasižada prisiderinti prie Žmogaus 
ir Socialinių Teisių Chartos pa- 
reikšdami: ’’Niekas neturi būti kan
tonams arba nehumaniškai ir paže
minančiai su juo elgiamasi ar bau
džiamas”.

Bet Helsinkio susitarimų parag
rafai patys savaime negali išlaisvinti 
sąžinės kalinių. Kraštuose, kur įsta
tymai neturi griežtos interpretaci
jos, tarptautiniai susitarimai tik ta
da rimtai vykdomi, kai jų nevykdy-

ŽINIOS
Amerikos nepriklausomybės (lie

pos 4 d.) proga JAV ambasadoriui 
Maskvoje būdavo leidžiama kalbėti 
per Maskvos radiją. Šį kartą tokio 
pasisakymo nebuvo, nes ambasado
riaus kalbą sovietai norėjo išcenzū
ruoti, o šis nesutikęs išleisti iš savo 
kalbos žodžių — ’’JAV ir toliau vie
šai skelbia tikėjimą į žmogaus teises 
ir viltį, kad tų teisių pažeidinėjimai 
bus sustabdyti neatsižvelgiant, kur 
jie vykdomi”.

♦ ♦ ♦

Pietų Afrikoje aparteidinė vy
riausybės politika numatoma švel
ninti ketinant suteikti daugiau teisių 
juodiesiems, tačiau revoliucinis juo
dųjų sąjūdis Rodezijoje įgyja vis aš
tresnių formų. Anglija ir Britų 
Commonwealth kraštai smerkia Jan 
Smith režimą. Iš baltųjų hegemoni
jos Rodezijoje išlaisvinimą remia ir 
kaimyniniai kraštai. Neseniai Rode- 
zijos kariniai daliniai buvo įsiveržę 
giliai į Mozambiką, kur sunaikino 
kovotojų prieš Rodeziją partizanų 
lizdus. Paimta daug karo grobio, jų 
tarpe didžiules siuntas sovietinės 
gamybos ginklų. Mozambikas, kaip 
žinia, yra Sov. Rusijos įtakoje ir tie
sioginėje kontrolėje.

* * *
Šiaurės jūroje gaunama nafta ap

rūpina apie 50% britų pareikala
vimų. Tas mažina britų priklauso
mybę nuo arabų ir kitų kraštų naf
tos šaltinių.

su sovietų...
iš psi. 1
mas atneša daugiau nenaudos, 
laimėjimų. Politinių kalinių keli 
laisvę nepasiekiams per už see 
vykdomus pasitarimus, bet didė 
čia vieša kampanija, vedama I 
dono aikštėse ar Paryžiaus sali 
Vladimiras Bukovskis, sovietų k 
jimų ir koncentracijos stovj 
kankinys, buvo iškeistas į Čilės 
munistų vadą L. Corvalan tik po 
saulinės kampanijos. Matemat 
L. Pliušč ištrauktas iš kalėjim< 
psichiatrinės po 2 metus truki 
nepertraukiamų kankinimų, k 
5000 "kairiųjų” mitingas Paryž 
pademonstratavo Prancūzijos u 
ir socialistų ryžtingumą imtis 
griežtesnės akcijos įskaitant ir 
sijos boikotavimą.

Aš prašau jus, Australijos 
bančiųjų klasės judėjimo atstovi 
judėjimo, kuris tiek daug davė i 
gaus teisių evoliucijai jūsų kr; 
užimti tvirtą poziciją kalinamų 
sąžinės įsitikinimų. Aš pri 
jus ginti rusų darbininką Vladii 
Borissovą, vieną iš žymiausių s< 
listų žmogaus teisių gynimo ju 
me ir iniciatorių vieno iš piru 
streikų Sov. Sąjungoje. Devyi 
pusė jo gyvenimo metų pral 
psichinio kalėjimo ligoninėse ir 
linėse psichinėse ligoninėse u 
kovą už žmogaus teises. Trečiu 
tu išleistas po tvirtos britų psic 
rų ir rašytojų ir Prancūzijos i 
intervencijos, jis kasdien te 
arešto grėsmėje kaip buvęs ligi 
Nors jis aukštų kvalifikacijų i 
trikas, prityręs tekintojas, nu 
nikas ir stalius, jam atimta d 
teisė, kad jis esąs psichiškai u 
jėgus.

Aš tikiuosi, kad šio krašto dir 
čiųjų klasės atstovai ras būdų 
duoti savo nusistatymą. Sov. Si 
gos valdančiųjų klasei ir partij 
valstybės vadams. Tas jiems 
nepatikti. Vargu ar įmanoma 
bėti vilką tuojau pat tapti vegel 
Bet jūsų pastangos galėtų išge 
gyvybes ir laisvę nors kelių bra 
ir drąsių žmonių.”

*♦♦*••*•*•<***#*»**•♦♦<**<>♦♦**

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

siųstas prenumeratoriui asmeniškai. 
Tikimasi taip pat aukų ir šalia pre
numeratos.

Veikalą leidžiant lėšoms kaupti 
Los Angeles mieste sudarytas spe
cialus komitetas, kurio pirmininku 
yra rašytojas Jurgis Gliaudą. Komi
teto narių tarpe yra visa eilė žinomų 
ir garsių vardų: poetas B. Brazdžio
nis, prof. Dr. M. Gimbutienė, J. Ko
jelis, prel. J. Kučingis, A. Storius, 
gen. J. Černius (jau miręs), rašytoja 
Alė Rūta.ir visa eilė totų. Komiteto 
pirm. J. Gliaudą išsiuntinėjo atsi
šaukimus į viso pasaulio lietuvių 
benduomenes prašydamas veikalo 
išleidimą paremti ir jį užsisakyti. 
Pinigus — čekius ir pašto perlaidas 
rašyti ’’Book Fund” vardu ir pasiųsti 
Komiteto iždininkės adresu: Alfonsą 
Pažiūra, 1284 E. Live Oak Drive, 
Anaheim, Ca. 92805, U.S.A.

ADELAIDE

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Šių sparnuotų lietuvių Adelai 
minėjimai rengiami kiekvienais 
tais. Minėjimų iniciatoriai ran 
nai.

Nusistatyta, kad tik kas per 
metai Dariaus ir Girėno minėj 
rengiami vieši visai lietuvių v 
menei, o ketverius metus tokie 
nėjimai pravedami uždaruose 
movės susirinkimuose. Šiais m 
minėjimas įvyko vien ramovėm 
sirinkime liepos 17 d.

Susirinkimą atidarė skyi 
pirm. K. Taparas, pakviesdi 
kalbėtoju nepriklausomybės 
dalyvį p. J. Gučių, kuris sugla 
atpasakojo anų istorinių dienų 
venimus. Minios žmonių aerodi 
laukė iš vakarų pasirodant i 
šaunių lakūnų. Deja, jie nepasi 
Tik po kelių dienų didvyriai pa 
Lietuvą jau karstuose.

Tą pačią dieną Dariaus ir G 
žygis buvo paminėtas ir per A 
dės lietuvių radijo pusvalandi 
minėjimo visa programa bw 
juostelės pertransliuota ramo 
susirinkime.

Ramovėm
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5. ir V. NOREIKŲ GASTROLĖS 
AUSTRALIJOJE

Iniaus Operos ’’leading” tenoras 
oreika yra ne vien to teatro so- 
5 bet ir Vilniaus Operos ir Bale- 
’eatro meno vadovas-direkto- 
Daugelis mūsų tautiečių besi- 

j Vilniuje turėjo progos žavėtis 
dainuojant operoje. Plačiai jis 
taipogi žinomas iš jo įdainuotų 
stelių.
igęs muziką puoselėjančioje 
oje, dar vaiku būdamas atkrei- 
save dėmesį jam įgimtu muzi- 
mu ir gražiai skambančiu balsu, 
paaugęs be sunkumo pateko į 
iaus Tallat-Kelpšos vardo Muzi- 
Mokyklą, o iš ten į Vilniaus 
;ybinę konservatoriją, mūsų ži- 
d dainos veterano Kipro Pet- 
ko klasę. K. Petrauskas lavino 
uolį trejus metus.
)s 15 metų jaunuolis pirmą kar
toja prieš mikrofoną dainuoda- 
solo per radiją, o 17 metų, dar 
imas 4-to konservatorijos kurso 
entas, debiutavo ’’Eugenijus 
jinas” operoje, Lenskio vaid- 
yje. Po minėtų pasirodymų pra- 
sparčiai žengti pirmyn vokalis- 

■tisto keliu. 1957, jo debiuto 
oje metais, laimėjo Maskvoje 
tautiniame vokalistų konkurse 
>o medalį už lietuvių liaudies 
ij atlikimą, o 1966 m. įvyko jo 
utas garsiojoje ”La Scala” Mila- 
Pinkertono rolėje Puccini ”Ma- 
e Butterfly” operoje. Tas sėk- 
jas debiutas Milano Teatre su- 
ėjam eilę kvietimų į kitus Euro- 
operų teatrus: Hamburg, Wies- 
jn, Berlin, Varšuva, Bukarest, 
apest, Sofija ir kt. Šiuo metu jis 
dažniausiai kviečiamas tenoras - 
rolierius dainuoti Maskvos Di- 
jame Teatre.
eno pasaulyje žinoma, kad ne 
vienas operos solistas yra dera- 
aukštumoj ir koncertuose, nes

dėtinga kompozicija iš Liaudies dai
nų ciklo ’’Piemenėlių Dainos” reika
lauja iš atlikėjo didelio profesinio 
patyrimo bei įgudimo. Sakyčiau, 
priklauso tos rūšies kompozicijoms, 
kurias atlikėjas gali ar aukštai iš
kelti, ar...sumenkinti! V. Noreika jo 
’’išieškotoje” interpretacijoje, gau
siai naudodamas savo gražaus balso 
moduliavimus, spalvas ir kontrasti
nius fortissimo ir pianissimo, išsėmė 
visą to veikalo būdingą originalumą 
ir prasmingumą. Mano manymu, 
kompozitoriai turėtų būti dėkingi 
tokiems vokalistams-kūrėjams, nes 
nuo to priklauso jų rašomų veikalų 
neabejotinas pasisekimas. J. Indros 
’’Saulėlydyje” lyriniai apdainavo 
baltom burėm, lyg žuvėdrą plau
kiantį laivą. Po šios dainos atidavė 
"konservatyvią” duoklę nuo seno 
skambančioms dainoms: J. Gruodžio 
’’Visur tyla” ir St. Šimkaus ’’Kur ba
kūžė samanota”. Baigė pirmąjį išėji
mą dviems arijoms iš J. Karnavi- 
čiaus operos ’’Gražina”, sukūru- 
sioms operos teatro nuotaiką.

Po pertraukos, karštų plojimų su
tiktas, interpretavo kitataučių kū
rėjų muzikos veikalus. Giliu atsida
vimu atliko F. Schuberto puikią, 
dainininkų mėgiamą, dainą ”An die 
Musik”. Deja, praleido programoje 
pažymėtą F. Liszt’o ”0h, quand je 
dors” (mano asmeniška pastaba — 
viena mano mėgiamiausių dainų pa
rašyta V. Hugo žodžiams). E. 
Grieg’o, gan žinomoje dainoje ’’Grį
žimas į Tėvynę” gražiai nuskambėjo 
nuostalgijos jausmai, ilgėjimasis tė
viškės ir noras mirti gimtojoje že
mėje. Keturiose, labiau žinomų ope
rų arijose, atsiskleidė kaip didelės 
potencijos ir vokalinio lankstumo 
operos artistas. Auditorijai ilgai 
plojant, keliais išėjimais dar dainavo 
’’bisus”.

įsi turi tam reikiamo pasiruoši- 
r, be abejo, gabumų. Tad ir ten- 
lasakyti, kad dainavimas rečita- 
ir dainavimas operoje yra di- 

i skirtingi. Tolygiai esti ir su 
istais: ne kiekvienas talentingas 
dstas sugeba būti ir vertingu
apaniatoriumi.
. Noreika pradėjęs sėkmingai 
tis rečitaliuose savo krašte, juos 
idavo ir kituose kraštuose. Iš vi- 
ūdien yra ’’atidainavęs” net 240 
talių! Dainavo tokiose salėse 
i Leningrado Didžioji Filarmoni- 
salė, Didžioji Konservatorijos 
Maskvoje ir užsieniuose.
Australiją atvyko pirmą kartą, 
mingai gastroliavo Sydnejuje ir 
bourn’e. (Melbourn’o laikraštyje 
e Age” liepos 11 d. tilpo muzikos 
io kritiko ir modernios muzikos 
mo kompozitoriaus Felix Wer- 
labai rimtas V. Noreikos rečita- 
yertinimas).
iepos 15 d. įvyko jo rečitalis 
(laidės Edmund Wright House 
doje ir puošnioje salėje. Pirmo- 
rečitalio dalyje buvo vien lietu- 
originalios dainos. Pradėjo A. 
žinsko "Little Fire” (lietuviškai 
iausiai būtų "Ugnelė”). Sukūrė 
yboje besikūrenančios ugnelės 
kylančiais dūmais spalvingą vo- 
nį vaizdą. V. Klovos įdomi ir su-

Dėmesio!
(ą tik išėjo iš spaudos Juozo 
nio Jūragio nauja eilėraščių 
fga
MENS IR PAUKŠČIO METAS 
inyga gaunama Minties Spaus- 
'ėje 417 Burwood Rd., Belmore, 
W, 2192 ir pas platintojus.
(aina 5 doleriai.

Australija brazilietės akimis

PALAIDI VIEŠNAGĖS
ĮSPŪDŽIAI

Atvažiavus iš Brazilijos, tropikų 
krašto, lotynų tautų kultūros į Aus
traliją, laukia daug staigmenų ir 
įdomybių. Pirmiausia jau krenta į 
akis skirtingi architektūros stiliai. 
Mane ypač sužavėjo tie baltais gele
žiniais mezginiais išpuošti viktorinių 
laikų nameliai. Šalta Sydnejuj — 
žvarbumas nebe tropikinių kraštų. 
Gatvėse australai sudaro kultūrin
gą, vienodą įspūdį ir užklausus ko 
nors rodo šiltą susidomėjimą žmo
gumi — įspūdis gaunas simpatiškas. 
Minioj nėra to įvairumo kaip Brazi
lijoj, ir, rodos, niekad nemačiau tiek 
baltų žmonių, tokių neregėtų veidų, 
kad tikrai jaučiuosi labai skirtingam 
pasaulio krašte. Sydnejaus gamto
vaizdis lygumos — pasigendu Brazi
lijoj nuolat matomų kalnų. Bežiūrint 
į Sydnejaus vaizdus, kilo mintis, kad 
pas mus labai viskas atskirta: jeigu 
kokia vieta graži tai graži, jei ne, tai 
ne. O čia man kartais krito į akį kar
tu esą nesuderinami dalykai — tarp 
grožio ir to, kas jį gadina. Vaikščio
dama po krautuves pajutau visur 
daugiau laisvės ir mažiau patarna
vimo. Bendrai, kažkaip jaučiaisi de- 
mokratiškesnė nuotaika. Brazilijoj 
tuoj junti visuomenės susiskirstymą 
į klases. Čia, bent iš pirmo žvilgsnio, 
to nejaučiama.

Žmonių bendravime labai stebina 
"tiesiai ir aiškiai” sakomi žodžiai, 
neatsižvelgiant į kas, su kuo, kur 
kalba. Bendrai, Brazilijos lietuvaitės 
akimis žiūrint, pasigendama jaus

Aktorius D. Banionis L.v. Beetho- 
veno vaidmeny to paties vardo filme

Gaila, kad buvo kiek peršalęs, 
nors profesiniai balsą valdydamas, 
pilnai pajėgė rečitalį atlikti, tačiau 
keletas gaidų paliudijo nežymų pa- 
kimimą. Ta proga prisimena pana
šus peršalimo įvykis su mūsų kitu 
žinomu tenoru S. Baru. Tad ir pra
šosi išvada, kad mūsų Australijos 
klimatas tenorams tikrai nėra ’’sve
tingas”.

V. Noreikai akompanavo jo žmona 
Žaneta Noreikienė. Šį kartą pasa
kymas ’’akompanavo” tikrai neiš
reikštų šios talentingos pianistės 
sugebėjimų. Tokią puikią piano pa
lydą solistui tenka išgirsti tikrai re
tai. Tą glaudų muzikinį bendradar
biavimą apibūdinčiau kaipo aukštos 
klasės, rafinuotą menininkų ’’Part
nership”. Buvo tai ne vien rečitalis, 
bet puikių dviejų menininkų kon
certas.

Kohcertantams į sceną buvo iš
neštos puokštės gėlių ir dovanos.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 

mingumo, romantiškumo, 
poezijos bei mistikos. Australijoj 
atrodo viskas perdaug ’’straight”, 
nuoga, materiališka, paprasta. Tuo 
pačiu daugiau atvirumo, teisingumo. 
Atrodo, čia žmonės daugiau dirba, 

negu Brazilijoj, bet nesijaučia to 
’’amerikoniško” tempo, o atvirkščiai, 
ypač viešose vietose labai prilygsta 
braziliškam tinginiavimui. Įdomu, 
kad čia žmonės net pasirenka die
nas, kada ’’susirgt”.

Lietuviška Sydnejaus visuomenė 
labai energinga, moka gražiai links
mintis, daug gabių, pajėgių žmonių, 
kokių mums Brazilijoj trūksta. Su
žavėjo puikus lietuvių klubas. Gaila, 
kad jo lankymas suvaržytas, kas lie
čia jaunuolius. Atrodo, kad tai svar
bus dalykas, kuris turėtų kaip nors 
būti išspręstas.

Lankantis Brisbane — oro šiltu
mas, malonūs pajūriai, ramus mies
tas bei jauki lietuvių visuomenė 
kažkaip priminė namus, t.y. Brazili
ja

Mano viešnagė Australijoj iki šiol 
buvo taip turtinga kultūriniais iš
gyvenimais ir sutiktom neeilinėm 
lietuviškom asmenybėm, kad tik 
palygintina su ta, kurią aš turėjau 
Amerikoj ir Kanadoj Pirmo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso metu. 
Tai yra tos apraiškos, kurias aš ypač 
branginu ir kurių pasigendu Brazi-

R. Steponaitytė

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

Sceniniai 
atgarsiai

Filmų aktorius lietuvis Donatas 
Banionis, Rytų Vokietijos pastaty
tame filme ’’Ludwig van Beethoven 
gyvenimo dienos” vaidina patį kom
pozitorių Beethoveną. Jo sukurtas 
vaidmuo kritikų labai išgirtas. Gaila, 
kad anglosaksų spaudoje D. Banio
nis pristatomas kaip rusų aktorius.

**♦

Šiais metais Toronto mieste, Ka
nadoje, įvyko ketvirtasis lietuvių 
teatro festivalis. Į festivalį atvyko 
penkios lietuvių teatro grupės ir 
buvo suvaidinti penki lietuviški 
dramos veikalai: B. Sruogos 3 
veiksmų lyrinė drama ’’Pavasario 
giesmė”, Stasio Pilkos 3 veiksmų 
komedija ’’Žemės rojus”, K. Runimo 
2 veiksmų drama ’’Laisvės kaina”, 
A. Kairio komedija "Didysis Penk
tadienis” ir B. Pūkelevičiūtės 3 
veiksmų lyrinė drama ’’Palikimas”.

Pirma vieta už geriausiai sureži
suotą veikalą ir geriausias dekoraci
jas paskirta Los Angeles dramos 
sambūriui (rež. D. Mackialienė, dail. 
A. Žaliūnas), vaidinusiam B. Pūke
levičiūtės ’’Palikimą”. Jaunas akto
rius Saulius Matas, "Palikime” vai
dinęs sūnaus Eugenijaus vaidmenį, 
buvo pripažintas geriausiu festivalio 
aktorium.

Festivalio iniciatorė ir rengėja, 
Hamiltono teatro ’’Aukuro” režisorė 
E. Dauguvietytė — Kudabienė, 
kviesdama visus atsilankyti į festi
valį, pokalbyje su ’’Tėviškės Žibu
rių” žurnaliste A. Petraitiene, giliai, 
taikliai ir teisingai pasakė: ’’Per 
spaudą ir klojiminius teatrus pradė
jo reikštis mūsų tautinis atgimi
mas”. Gaila, kad mes Australijoje ne 
visi suprantame ir įvertiname lietu
viško teatro reikšmę lietuvybės gy
vastingumo išlaikyme. Mano supra
timu, vadovaujantieji bendruome
nės organai ir mes patys turėtume 
daugiau remti ir rūpintis scenos mė
gėjų teatrais ir jų klestėjimu.

***
Virgilijus Noreika, Vilniaus ope

ros solistas su žmona akompaniatore 
Žaneta Noreikiene viešėjęs Austra
lijoje ir žavėjęs mus savo dainų ir
arijų rečitaliais susilaukė palankaus 
įvertinimo ir australų spaudoje. 
Melbourne dienraščio ’’The Age” 
muzikos kritikas kompozitorius Fe
lix Werder parašė ilgoką recenziją 
apie V. Noreiką, pavadindamas ’’Di
namika ir spalva galingame balse”.

♦♦♦

Sydnejaus lietuvių teatras Atžala 
kruopščiai ruošiasi premjerai, kuri 
numatoma dar lapkričio pradžioje. 
Bus vaidinama M. Henecken ir B. 
Kolje 3 veiksmų komedija ’’Pirmas 
skambutis”. Ši komedija su dideliu 
pasisekimu buvo vaidinta nepri
klausomoje Lietuvoje. Savo dialo
gais ir komiškom situacijom veika
las tebėra įdomus bei juokingas ir 
šiandien. Vaidina: K. Bitinienė, D. 
Karpavičienė, G. Zigaitytė, E. žižy- 
tė, J. Dambrauskas, J. Maksvytis, 
P. Rūtenis, S. Skorulis, H. Šliteris. 
Režisuoja K. Dauguvietytė. Deko
racijas ruošia A. Dudaitis.

Paulius Rūtenis

V. KRĖVĖS DRAMĄ “ŠARŪNAS” 
Trakų pilies kieme suvaidino Vil
niaus universiteto studentų teatras. 
Inscenizaciją paruošė R. Samulevi- 
čius. Spektaklį režisavo L. Ciunis, 
scenovaizdžius sukūrė dail. A. Daki- 
nevičius, muziką — kompoz. O. Bala
kauskas. Pagrindinių Šarūno ir Vil- 
tės vaidmenų atlikime studentams 
talkino profesiniai dramos teatro 
aktoriai H. Kurauskas ir K. Kyman
taitė.
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Kai pasibaigus karui lietuviai su
gūžėjo į Unros lagerius, gal pirmą 
kartą mūsų tautos istorijoj pasiju
tome beklasės visuomenės nariais. 
Nebuvo čia nei ponų, nei mužikų. 
Visi mokslo laipsniai ir turėtos pa
reigos neteko pirmykštės vertės ir 
blizgesio. Visi buvome vienodai ne- 
davalgę, gyvenome už antklodinių 
sienų,buvom vienodai dengiami mo
čiutės Unros padėvėtais ar pusiau 
kariškais skudurėliais. Ir vis tiek 
visi jautėmės patenkinti, kad lai
mingai išnešėme kudašių iš tėvelio 
Stalino nagų.

Laiko tėkmėj iš šios beklasės vi
suomenės ėmė išryškėti ir kilti mū
sų tautinėj istorijoj išnykusi karta 
arba klasė — vaizbūnai. Tad ir dy- 
pukiška visuomenė suskilo į dvi kla
ses: bėdžiai ir vaizbūnai. Pėdžiai ar
ba liaudis kaip ir visos liaudys, ir 
toliau skurdo lagerių padangėse, 
valgė avižinių kruopų košę gausiai 
užsisrėbdami kaloringa sriuba, o ko 
trūko, parūpino vaizbūnai, kuriems 
buvo prieinamos visokiausios gėry
bės. Tuko šie rinktiniai tautos na
riai, pūtėsi doleriais jų piniginės, ir 
išdidumas kėlė jų nosis iki padebe- 
sų. Jiems buvo tik nusispiauti į vi
sokius mokslus ir menus. Vaizbūnas 
galėjo už lašinius ir amerikoniškas 
cigaretes įsigyti universitetų diplo
mus ar daktaratus ir kiekvieną dy- 
puką nupirkti su kūnu ir dūšia.

Prasidėjus masinei emigracijai 
vaizbūnai, lyg magiška lazdele pa
mojus, išnyko ir į naująsias tėvynes 
vėl atvykome kaip neklasinė visuo
menė — vien liaudis. Visi vienodai 
buvome apginkluoti šūpėlėmis, kir
kėmis bei šluotomis ir taip ėmėme 
kurti savo ateitį.

Metai bėgo, Visi vergavome (anot

Iš dykaduonio užrašų
KLASINĖ VISUOMENĖ

vysk. M. Valančiaus — ’’žudėmės”) 
pagal savo sugebėjimus ir išmonę. 
Pastangos ėmė nešti vaisius. Iš san
dėliukų ir garažų ėmėme įsikurti 
nuosavuose namuose, puošniose re
zidencijose. Metę kirkas įsikabino
me į pelningesnius biznius bei įvai
rias profesijas, ir po ketvirčio šimt
mečio vėl atkrito lietuviška visuo
menė į klases.

Mūsų australiškoji visuomenė 
neskaitlinga, tad ir klasinė įvairovė 
nėra tokia ryški. Bet, pvz., Ameri
koj jau ryškiai susikristalizavo trys 
klasės: intelektualai, inteligentai ir 
liaudis.

Mes čia pasibėdavojame dėl ge
neracijų plyšio: vyresnioji ir jau
nesnė kartos atsidūrėme priešingo
se griovio pusėse. Bet vis dėl to ir 
vieni ir kiti dar šiaip taip surandame 
bendrą kalbą, nors vieni daugiau 
naudojame lietuvių, o kiti anglų lie
žuvius. Tokioje Amerikoje intelek
tualai nenoriai leidžiasi į kalbas ne 
su inteligentais, tai ką jau bekalbėti 
apie liaudį. Net ir tokia daktarų 
kasta nesutelpa į vieną maišą: ten yr 
Amerikos Lietuvių Gydytojų S-ga, 
yra ir Amerikos Liet. Katalikų Gy
dytojų S-ga. Koks tų daktarų medi
ciniškas ir tautiškas skirtumas ar 
panašumas, vienas dangus težino.

Australiškoji mūsų visuomenė 
negali pasigirti intelektualų gausu
mu. Jie tokie vieniši, kaip tos sėkli
nės eglės kirtime. Ką beveiksi neįsi
maišęs tarp paprastų žmonių. Gal 
ryškiau išsiskiria mūsų doleriniai 
intelektualai. Tai kas, kad jų vilose 
nerasi lentynėlės su lietuviškom 
knygom. Jom skaityti pagaliau ir 
laiko nelieka. Gerai, kad dar peržiūri 
iš kaimyno pasiskolintą ’’Mūsų Pas
togę” ar ’’Tėviškės Aidus” bei aus

trališką dienraštį. Bet ir ten nieko 
naujo, ko nežinotų, neranda. Užten
ka vien visų knygų knygos, kurioje 
surašyta visa išmintis — dolerinės 
santaupos. Kad išlaikytų savo klasės 
orumą, dolerinis intelektualas ne
linkęs maišytis visur. Susirinkimai 
neįdomūs, minėjimai nuobodūs. Ne
bent į balių, jei gaunamas garbės 
kvietimas. Jei jau esi gerbiamas, tai 
mat juos bala ir tuos kelis nepelnin
gai įneštuotus dolerius. Bet jautiesi, 
kad esi įvertintas ir be tavęs tokie 
visuomeniniai veikėjai negali išsi
versti. O ir rengėjams smagiau, kai 
toks retas svečias teikiasi apsilan
kyti ir savo stalą papuošia ’’Vaikš
čiojančiais Jonais” ar* kitokiais pra
bangiais buteliais. Ir rengėjams 
smagu, ir visas parengimas įgauna 
daugiau orumo.

Tačiau pati ryškiausia ir skaitlin
giausia mūsų visuomenės klasė da
bar yra pensininkai.

Savo laiku pensija ir pensininkai 
prilygo kone keiksmažodžiui: ”Ką? 
Pensija? Kaip aš gyvensiu iš tų uba
giškų pajamų? Kuo mokėsiu sąskai
tas?”. Bet australiški įstatymai juo
kų nekrečia. Prauliavojai 65 vasa
ras, užlaužia ranką už nugaros, veda 
prie durų ir žinokis. Iš karto pasi
junti lyg iš medžio kritęs. Pasirai- 
vai, apčiupinėji visus sąnarius ir imi 
apmislyti savo naują situaciją. Iš 
papratimo tą patį vakarą automa
tiškai prisuki žadintuvą -Rytą pašokus 
apima siaubas: nejaugi nusenau ir 
jau niekam nereikalingas? Liūdnas 
mintis išblaško žmona. Ji seniai jau 
sudariusi sąrašą atsilikusių darbų ir 
tik laukė šios palaimintos valandos, 
kada vyras išeis į pensiją. Apmau
dingai rengiesi ir po pirmųjų pensi
ninko pusryčių imiesi darbo. Bet ir 

dirbi lyg nesavom rankom — juk už 
tavo darbą negausi nė cento. 0 čia 
dar ir žmonos pastaba, kita tave lyg 
šaltu vandeniu perlieja.

Po kiek laiko ateina iš senosios 
darbovietės riebus čekis, dar vėliau 
slenkstį peržengia pensijos pinigai. 
Banke iš gerų darbingų laikų buvo 
užšaldyta juodai dienai kukli sume
lė. Iš tiesų, nėra taip jau bloga pa
virsti pensininku. Žmona palieka 
vienintelis ir nuo seno pažįstamas 
bosas: ją kiaurai pramatai ir žinai, 
ko ji nori ar ko nenori. Šitaip stygas 
suderinus gali tik gyventi ir džiaug
tis.

Ir džiaugiasi mūsų pensininkai: 
skraido aplink pasaulį per pusiaują 
ir per ašigalius, švaistosi po visas 
pasaulio sostines, tartum kokie mi
lijonieriai. Tai kas, kad išleisi pinigą. 
Grįžęs rasi krūvą čekių. Ir Withla- 
mas, ir Fraseris rūpinasi tavimi, 
tartum nuosavu vaiku. Tik prašyk 
Dievulio, kad sveikatos nepagailėtų.

Pensininko statusas vėl visus su
lygino: kas buvo inžinierius, moky
tojas ar juodadarbis, dabar tik pen
sininkas.

Belieka tik dabotis ir nepersival
gyti. Daktaras draudžia pridėti svo
rio. Nepersimiegok, nes sekančią 
naktį negalėsi užmigti. Apie 
gėrimus kita kalba: jei paimsi tau
relę viršaus, negu tavi skilvis lei
džia, kitą dieną keiksi vaišintoją ir 
kvailinsi save. Mokėk naudotis dy
kaduonio gyvenimu.

Tamošius Kirstukas

Tikybos pamokoj, mažųjų skyriu
je, kapelionas ilgai aiškino mokinu
kams apie nuodėmę, maldą ir atlei
dimą.. Pagaliau jis paklausė mažytės 
mergaitės:

- Ką mes privalome daryti, prašy
dami Dievo atleidimo?

- Pirmiausia privalome padaryti 
nuodėmę, - atsakė mažylė.

Rasa Slavėnaitė, ilgoką laiką ke
liavusi po Aziją, Europą ir Šiaurės 
Afriką, trumpam laikui grįžusi į 
Australiją, aprašė savo ir jos bendra- 
keleivių keliones po Himalajų kalnus 
(Nepalyje). Čia patiekiam tų apra
šymų dalis.

Dabar esame Pokhara miestelyje, 
prie ežero; miestelis mažytis, Šiau
rės Vakarų Nepalyje. Čia yra ramu, 
laikas teka pamažu, gyvenimas pap
rastas, bet reginiai aplink žavingi. 
Tačiau jau kelios dienos vis žvelgia
me į tolumoje dunksančius didingus 
kalnus, kurie apima tris ketvirčius 
Nepalio teritorijos. Iš anksto rūpi
namės, kaip atrodys žygiavimas 
pėsčiomis per Himalajus! Gruodžio 
mėnuo, ir Nepalyje žiema, bet žy
giavimui yra idealus sezonas — nėra 
monsūnų lietų nei vasaros kanki
nančių karščių. Kalnuose bus šalta, 
ir mums reikės šiltų drabužių, šiltų 
miegojimo maišų ir gerų žygio batų. 
Reiner ir aš to visko neturime. Tai, 
ką turime, yra tik patys reikalin
giausi daiktai, bet ryžtamės rizikuo
ti. Kadangi Azijoje jau esame kelia
vę septynis mėnesius, tai išmokome 
apriboti savo reikalavimus ir išsi
versti tuo, ką turime. Mes įsitikino
me, kad lengva našta yra vienas 
svarbiausių dalykų, kas ir patį žygį 
palengvina. Kiti grįžta ir pasilieka 
dėl be reikalo prikrautų pundų, ku
rie tik apsunkino jų žygį. Taip pat 
nenorime samdyti vadovo ar nešiko. 
Mes pasiryžę daryti taip, kaip daro 
vietiniai žmonės. Drabužius pasii- 
mame tik tuos, kuriuos dėvime, mū
sų miegojimo maišai tik vidutiniškai 
šilti, bet rizikuojame tikėdami, kad 
kurioj nors sustojimo vietoj būsime 
aprūpinti antklodėmis. Maisto 
mums pasiimti nereikia, nes yra 
vietų, kur maistu aprūpina; mūsų 
batai tik sportiniai, bet tikime, kad 
jie išlaikys. Įsidedame šiek tiek 
vaistų ir daugybę bandažų.
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HIMALAJŲ KALNUOSE
Rasa Slavėnaitė

Mūsų pasirinktas žygiavimo ke
lias vadinamas Janasar keliu, bet iš 
tikro planuojame žygiuoti toliau, nei 
Janasar — iki vietovės, vadinamos 
Muktinath, kuri tėra 25 mylios nuo 
Tibeto sienos. Muktinath leistas 
lankyti dar tik prieš kelis mėnesius. 
Tai sritis, kur gyvena Tibeto pabė
gėliai, bet norime aplankyti Mukti
nath ne vien dėlto, kad pamačius ti
betiečius ir jų gyvenimo būdą, koks 
jis turėjo būti Tibete daug daug me
tų prieš Kinijos komunistų invaziją, 
bet ir dėl to, kad jis laikomas šven
čiausia lankymo vietovių Nepalyje 
tiek Budos tiek Hindu tikybų pili
grimams. (Abi šios tikybos susimai
šiusios ir klesti viena šalia kitos). 
Kai kas sako, kad Muktinath buvo 
uždaras vakariečiams dėl to, kad, 
pagal tradiciją, jis buv rezervuotas 
tik piligrimams, tuo tarpu kiti tvir
tina, kad jis buvo uždaras dėl įvyku
sių konfliktų ir net kovų tarp nepa
liečių ir tibetiečių. Kadangi jis tik 
neseniai atidarytas, mums įdomu jį 
pamatyti be jokios vakarų civilizaci
jos įtakos — anksčiau, nei jų kultūra 
bus sugadyta ir prasidės išnaudoji
mas ir galingesnė, pinigus grobianti 
vakariečių rasė nustelbs ir sunaikins 
silpnesnių, primityvių rasių kultūrą.

Kelias į Janasar yra dalis seno 
prekybos kelio į Tibetą, bet šiandie 
vakariečiams tuo keliu eiti už Jana
sar yra griežtai uždrausta. Nors 
Muktinath yra arčiau prie Tibeto, 
negu Janasar, bet jis yra į šoną nuo 
ano prekybos kelio.

Atstumas, kurį mums teks nueiti, 
yra apie 70 mylių (viena kryptimi), 
bet tai tiesiosios mylios — kalnai, 
kuriuos mums teks pereiti, mylių 

skaičių padidins. Dargi prieš prade
dant keliauti ne laikas svarstyti, 
kiek mes nukeliausime. Nebūdami 
prityrę tokioj nuotykingoj kelionėj 
galime daug kur nuklysti.

Tie ’’mes” esame 5: Reiner (vo
kietis), Kip (amerikietis, kurį mes 
sutikome bekeliaudami), Ingrida 
(australe) ir Tonia (Ingridos 10 metų 
duktė) ir aš. Kelionę pradėsime visi 
kartb ir matysime, kaip mums sek
sis — ar drauge išsilaikysime.

PIRMOJI DIENA —
GRUODŽIO 15—JI

Prieš leisdamiesi į kelionę mes 
dar kartą studijuojame žemėlapį. 
Nuo ežero vykstame autobusu į 
Pokharą. Perėję kaimą išsukame iš 
asfaltuoto kelio į pirmą purviną ke
lelį. Po pusės valandos pasiekiame 
mažą tibetiečių pabėgėlių stovyklą. 
Šie žmonės verčiasi rankdarbių ir 
meno išdirbinių gaminimu, savo ga
minius pardavinėja krautuvėms ir 
turistams ir tuo užsidirba pragyve
nimą. Čia sustojame išgerti ”chi” 
(pieno su arbata). Žmonės siūlo 
mums pirkti savo gaminių, bet atsi
sakome paaiškindami, kad žygiuoja
me per kalnus. Toliau jau keliauja
me, savu keliu, palikę žmones, na
mus ir triukšmą. Hyenija yra pir
masis kalnas, kurį pasiekiame ir vėl 
sustojame išgerti ”chi” ir gauname 
kelias lipnias duonos skiauteles. Ligi 
čia takas lygiame žemės paviršiuje, 
platus, žole apaugęs. Kai pasiekėme 
antrą kaimą, Suikhet, atsidūrėme 
slėny, apsuptame ryžių terasomis. 
Čia vėl išgeriame ”chi”. Prie mūsų 
susirenka būrys vaikų ir visi žiūri į 

mūsų Tonią. Jie labai nustebę, kai 
tokia maža mergaitė žygiuoja į kai 
nūs, jie siūlosi su ja žaisti. Manėmi 
šiame kaime pasilikti nakčiai, bet 
tebuvo dar tik 2 vai. po pietų. Ketu 
rių valandų kelias mums atrodė kai[ 
aštuonių. Nutarėm žygiuoti toliau 
Netrukus pasiekėme 1200 pėdų ko 
pimo bazę, iš kurios kopiama į Nau 
danda kaimą. Prie kavinės ke 
lios jaunos mergaitės, kurios nešė 
malkas didžiulėse pintinėse ant gal 
vų. Pintinių svoris turėjo būti ne 
paprastai didelis, nes nuo mergaičių 
kūnų prakaitas bėgo kaip vanduo.

Pradedame kopti — ir tai neleng- 
va! Tonia mus visus nustebina ir 
pirmoji pasiekia viršų. Naudandų 
pasiekiame saulei besileidžiant, su
sirandame pirmą viešbutį ir ruošia
mės atsikvėpti. Viešbučiai čia nėra 
’’tikri” viešbučiai, kaip įprasta — čia 
tik privatūs namai, turį kambarį 
svečiams apsistoti. Paprastai čia yra 
vienas kambarys su apie dešimčia 
lovų, kurios kainuoja 1—2 rupijas 
(10—20 centų) nakčiai. Kalnuose va
karienė 6 vai. vakare ir mūsų pag
rindinis maistas nuo dabar bus: 
”chat”, ”dahl”, ’’subdji” (ryžiai, lęšių 
sriuba ir daržovės). Maistas šviežias 
ir skanus kainuoja 5 rupijas (50 cen
tų) už tokią porciją, kokią pajėgi su
valgyti. Čia nėra elektros, nes kalnų 
žmonės darbe pasikliauna dienos 
šviesa. Jie eina gulti labai anksti. 
Taip darėme ir mes. Patalpos ir vi
daus įrengimai labai paprasti — me
dinė lova, kartais su plonu čiužiniu, 
ant kurio užkopus įlendama į mie
gamąjį maišą ir užmiegama, kai tuo 
tarpu nakties vieniši garsai atsilie
pia per slėnį.

Bus daugiau
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SUSIPAŽINKIME

Naujas Rajono Vadeiva

Nuo liepos 1 d., iš pareigų pasi
traukus LSB Australijos Rajono va
deivai, s. Vytautui Bukevičiui, nau
juoju rajono vadeiva paskirtas s. fil. 
Balys Barkus, skautų vadovas, vi
suomenininkas.

Brolio Balio, iš profesijos agrono
mo, skautiškoji biografija rodo jį tu
rint labai didelį skautiškąjį patyri
mą:

Į LSS įstojo 1932 m. Kaune, Jėzu
itų gimnazijoje veikusion Mairionio 
draugovėn, kur tais pat metais davė 
ir skauto įžodį. 1938 m. perėjo į 
Akademikų Skautų Korp. ’’Vytį”, 
1939 m. davė sk. vyčio, o 1940 — 
skautininko įžodžius. Atvykęs į 
Australiją įstojo į Sydnejaus Senųjų 
Skautų židinį, priklauso Sk. Vyčių 
Geležinio Vilko būreliui.

Skautiškąjį patyrimą brolis Balys 
gilino įvairiose stovyklose ir kur
suose: 1936 m. lankė skautų vadų 
mokyklą—stovyklą Karmėlavoje, 
dalyvavo draugovės stovyklose Pa
neriuose, Giruliuose, Palangoje, II 
Tautinėje Stovykloje Aukštojoje 
Panemunėje (kur buvo ”brolėnu” 
latvių skautams ir palydovu prie už
sienio svečių, ekskursijoje iš Kauno

s. fil. Balys Barkus 
LSB Australijos Rajono Vadeiva

j Klaipėdą), keliose ’’Aušros” Tunto 
stovyklose ir rajoninėje ’’Trakų” 
stovykloje Adelaidėje.

Vadovo darbas broliui Baliui ne
naujas: 1932-39 vadovavo Maironio 
skautų draugovei Kaune, persikėlęs 
studijuoti į Žemės Ūkio Akademiją 
Dotnuvoje 1940 m. steigė akademi
kų būrelį, nors raudonoji okupacija 
tai sutrukdė. Vokietijoje vadovavo 
skautų vienetui Oberleningene, 
Australijoje — 1972.2.6 - 1976.2.16 
- Sydnejaus ’’Aušros” Tunto tunti-’ 
ninkas, Rajono 25-mečio Jubiliejinės 
Stovyklos 1973 m. viršininkas.

LSS Australijos Rajono vadijoje 
brolis Balys 1970-72 dirbo kaip rajo
no iždininkas, o nuo 1976.3.1, iki 
paskiriant vadeiva — iždininku-tie- 
kimo skyriaus vedėju. Pakeltas į 
skautininko laipsnį 1972 m.

Broliui s. Baliui, vadeivos pareigų 
perėmimo proga, linkime sėkmės ir 
daug gražių valandų Australijos ra
jono skautiškojo jaunimo gretose!

v.s. B. Žalys

Skautų 
veikloje

VI TAUTINĖS STOVYKLOS 
FONDAS.

Tautinės Stovyklos fondui aukojo: 
Mecenatai: Rėmėjas, Melb. $ 100.00 
K. ir J. Kuzmickai, Melb. $ 100.00
Dr. A. ir B. Staugaičiai,

Melb. $ 100.00
I J. Normantas, Geel. $ 100.00
L. Pakalnis, Adei. $ 100.00
V. Neverauskienė, Adei. $ 100.00
D. Kutkaitė, Adei. $ 100.00
V. ir V. Saudargai, Syd. $ 100.00 
Čikagos Skautininkių Dr-vė,

Aukotojai: 
B. Vingrys, 
s. J. Zinkus,

USA $ 98.72

Melb. $ 50.00
Syd. $ 50.00

Visiems fondo rėmėjams skautiš
kas ačiū!

VI Tautinės Stovyklos 
Rengimo Komitetas

Nesuklydo
Duktė: Mano sužadėtinis sako, 

kad pragyvenimas dviem kainuoja 
nedaugiau kaip vienam. Ar tai tiesa?

Tėvas: Iš tikrųjų taip. Motina ir 
as išleidžiame tiek, kiek tu viena .. .

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

Mieli Tuntininkai ir Vadovai,
Rajono vadeivai s. V. Bukevičiui liepos 1 d. pasitraukus iš pareigų, 

esu pakviestas būti naujuoju rajono vadeiva. Pradėdamas šias atsako- 
mingas pareigas kreipiuosi į Jus, prašydamas Jūsų glaudaus bendradar
biavimo ir tampraus ryšio.

Savo ruožtu aš irgi pasižadu palaikyti su Jumis glaudžius santykius, 
padėti Jums pagal mano išgales sėkmingai vadovauti savo vienetams. 
Ateityje po Tautinės Stovyklos, jei sąlygos leis, mėginsiu aplankyti visus 
mūsų tuntus ir susipažinti vietoje su jų vadovais ir veikla.

Padėdami vienas kitam ir glaudžiai bendradarbiaudami mes stiprinsi
me mūsų lietuvių skautų veiklą Australijoje.

Sėkmės skautiškame darbe!
Vis budžiu!

s. fil. Balys Barkus
LSS AUSTRALIJOS RAJONO 

BROLIJOS VADEIVA

Pasaulio skautų šeimoje
* LSS Seserija paskelbė konkursą 
pasiruošimui vykti į VLją Tautinę 
Stovyklą Australijoje: I-ji premija 
— $ 1000, II-ji — $ 750 ir II-ji — $ 
500. Premijos skiriamos už skautiš
kąją praktiką ir teoriją ir Lietuvos 
istorijos ir geografijos žinojimą.

* Iš spaudos išėjo v.s. A. Saulaičio 
paruošta 495 psl. knyga ’’Skautiškų
jų vienetų vadovai ir vadovės”. 
Knyga ’’apimanti visus dabartinės 
lietuviškosios skautybės poreiškius 
ir duodanti vadovui-vei tikrą žibin-

AUŠRIEČIŲ KAUKIŲ BALIUS

Sydnejaus Aušros tuntas liepos 
23 d. ukrainiečių salėje Lidcombe 
turėjo savo metinį kaukių balių. Ne
didelė, bet jauki salė buvo užpildyta 
gausiais dalyviais ir skautišku jau
nimu. Visą baliaus tvarką ir ruošą 
pravedė patys jaunieji skautai, 
įnešdami daug naujovių ir origina
lumo. Kaukių ypač buvo daug ir ga
na įdomių. Pastebėtina, kad šį kartą 
vien jaunimas buvo kaukėtas. Už 
originaliausią kaukę Dr. A. Viliūnas 
skyrė 100 dolerių premiją, kuri ati
teko ’’Siamo dvyniams” — Ritai 
Barkutei ir Arūnui Stašioniui. Šalia

tą, šviečiantį išeivybės lietuvybės 
ateičiai”. Pagrindiniai skyriai: skau- 
tybė, organizacija, vadovavimas, 
ugdymas, programa, vienetas, lie
tuvybė, jaunųjų vadovų lavinimas, 
vilkiukų ir paukštyčių vadovai, sk. 
vyčių vadovas, tėvai, sunkumai ir 
klausimai, vyresnieji vadovai, vado
vo uždavinys, stovykla, stovyklų 
vadovai, tėvai ir vaikai, laikotarpiai, 
ir kt. Veikalą bendromis jėgomis iš
leido LSS Brolija ir Seserija. Kny
gos kaina: $ 2.00

* LSS Brolijos ir Seserijos vado- 
vų-vių suvažiavimas įvyko gegužės 
14-15 d.d., Clevelande, J.A.V. Daly
vavo apie 150 vadovų-vių.

* Pirmojo skautininkių suvažiavi
mo Kaune 50-metis paminėtas su- 
ruošiant skautininkų suvažiavimą 
kovo 25-27 d.d. Čikagoje. Dalyvavo 
virš 100 sesių.

* Latvių skautai laisvajame pa
saulyje šiemet švenčia 60 metų su
kaktį. Jų skautų sąjungai vadovauja 
prezidentas — Fricis Sipols. Skautų 
Vyr. Skautininku yra E. Davidsons, 
skaučių — s. Gaujeniece.

v.s. A. Jak^o piešinys

Australijos Rajono lokiukai visi 
kaip vienas dalyvaus Vl-je Tauti
nėje Stovykloje!

to, dar buvo trys premijos, kurios 
visos buvo nuspręstos visų vakaro 
dalyvių balsavimo keliu.

Baliaus programą taip pat atliko 
visi baliaus dalyviai, dainuodami 
lietuviškas sutartines vadovaujant 
tunto muzikiniam aktyvui — Jonui 
Zubrickui, Dariui Gečauskui, R. Bu
kevičiui, G. Saukai ir Gintai Viliū- 
naitei.

Dar viena baliaus naujovė tai ka
lėjimas — daboklė, kur buvo sodina
mi įtariami baliaus tvarkai ar kito
kiais motyvais ’’nusikaltę” asmenys, 
kurie turėjo išsipirkti ar būti išper
kamais. Pro daboklės grotas matėsi 
uždarytų ’’neklaužadų” tarpe ir pa
čių vyriausių skautų vadovų bei 
bendruomenės tūzų. Žaidimas gal 
būtų dar įdomesnis, jeigu kiekvie
nam suimtajam būtų ant krūtinės 
uždėta iškaba, už ką jis pasodintas.

Šalia visų linksmybių dar veikė 
turtingas bufetas, baras, bazaras ir 
pravesta loterija. Tokioj nedidelėj 
salėj muzika galėjo būti ir tylesnė.

inf.

Iš Skautų Aido

laužavedy. Kengūrų skiltis pasi-
, , . . .. ruošusi laužo programai. Atliks

v.s. A. Jakšto piešinys šuolius j aukštį ir į toU
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

Hipokritiškus rūpesčius atmetant

• Liepos 7 d. ’’Mūsų Pastogės” Nr. 
27 tilpo adelaidiškio B. Strauko 
straipsnis, pavadintas ’’Rūpestis 
jaunimu ir hypokrizė”, kuriame, 
"besirūpinant” jaunimu, paliečiama 
Bendruomenė, lituanistinės mokyk
los, mokytojai, Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga (Ine.) ir Lietuvių Namai. 
Paskaičius šį straipsnį, toliau gyve
nantiems tautiečiams gali susidaryti 
netikslus Adelaidės lietuvių veiklos 
vaizdas.

Autorius vis prisimena dviejų sa
vaitgalių mokyklų atsiradimą. Pagal 
liaudies posakį, nėra to blogio, kad 
neišeitų į gerą: dvi lietuviškos mo
kyklos Adelaidėje, turėdamos geras 
sąlygas ir patalpas, išmokė ir išauk
lėjo lietuviškoje tautinėje dvasioje 
beveik visus Adelaidės lietuvių vai
kus. Tą darbą jos pavyzdingai atlie
ka ir toliau. Vargu ar surasi čia lie
tuviuką, kuris nemokėtų lietuviškai 
kalbėti, skaityti ar rašyti. Pagarba 
ir padėka priklauso tautiniai susi- 
pratusiems tėvams ir mūsų idealis
tams mokytojams, kurie tai sugebė
jo ir sugeba padaryti ir be elektro
ninės pagalbos...

Adelaidės Lietuvių Bendruome
nėje jaunimo švietimo reikalais bu
vo daug svarstyta, posėdžiauta, tar
tasi. To pasėkoje, buvo sudaryta iš 
specialistų auklėtojų Švietimo Ta
ryba, esanti Apylinkės Valdybos ži
nioje, kurios tikslas ir yra rūpintis 
jaunimo švietimu. Ištikro, lituanis
tinis auklėjimas Adelaidėje yra pa
čioje aukštumoje. Turime Bendruo
menės mokyklą, veikiančią Lietuvių 
Namuose, ir šv. Kazimiero mokyklą, 
veikiančią Liet. Katalikų Centre. 
(Būtų gerai, jei mokyklos skyriai 
galėtų veikti ir tolimesniuose prie
miesčiuose, pvz., Christies Beach, 
Semaphore, Woodville ar pan.). 
Mokslas mokyklose tęsiasi mažiau
siai 8 metus (8 skyriai), be to veikia 
ir vaikų darželiai patiems mažiau
sioms. Tenka pastebėti, kad šiuo 
metu bendruomenės mokykloje dir
bančiųjų mokytojų pusę sudaro bu
vę šios mokyklos auklėtiniai, tik 
aukštesniuosius skyrius moko vy
resnieji. Šias lietuviškas mokyklas 
baigusiems (ir nebaigusiems) jau
nuoliams yra sudarytos kuo geriau
sios sąlygos toliau tęsti mokslo ži
nias lituanistiniuose kursuose (su 
parengiamąja klase) iki australiškos 
gimnazijos baigimo lygio. Džiugu, 
kad per paskutinius kelerius metus 
lietuvių kalbos matrikuliacijos eg
zaminus laikė gražus būrelis Ade
laidės lietuvių jaunuolių.

Gaila, kad B. Straukas per savo 
akinius viso to neįmato. Jis dar pas
tebi senius, kurie tuojau ’’nepajėgs 
taurelės pakelti”, ir mažiukus, visai 
ignoruodamas vidurinio amžiaus 
darbuotojus, stipriai ir pajėgiai pa
sireiškiančius svarbiausiose Adelai
dės lietuvių organizacijose, uoliai 
dirbančius visų lietuvių ir (jaunimo) 
labui. Adelaidės lietuvių jaunimą 
reikia pagirti, o ne kritikuoti. Jis yra 
darbštus ir susipratęs. Jis mokosi, 
sportuoja, šoka tautinius šokius, 
ateina ir į bažnyčią ir į Lietuvių Na
mus, taip pat ir į klubą pažaisti ar 
padirbėti. Nėra abejonės, kad kai 
ateis jų subrendimo ir pasiruošimo 
laikotarpis, jie pakeis dabartinius 
darbuotojus ir vadovus. Todėl ne
tinka, pagal senovišką atgyventą 
paprotį, vis bėdoti, verkšlenti, nie
kuomet nepasitenkinti dabartimi, 
nors ji ir būtų pačiame žydėjime. 
Neskirkime jaunimo nuo savęs ir 
nestatykime dirbtinių užtvarų, 
atskirų jiems klubų, bet paimkime 
pavyzdį kad ir iš graikų ir italų, ku
rių bendruomenės taip stipriai ir 
vieningai išsilaiko svetur. Jie vaikų 
ir jaunimo neskiria nuo savęs, bet 

visuomet im kartu su savimi į visus 
subuvimus, balius, vestuves, laido
tuves ir pan., tuo nuo mažens juos 
įpratindami dalytis bendrais 
džiaugsmais ir skausmais, perduo
dami paveldėtus papročius ir protė
vių kalbą. Panašiai buvo (tur būt ir 
tebėra) ir Lietuvoje. Tik čia lietuvių 
tarpe pastebimas anglosaksiškas 
paprotys vaikus ir jaunimą skirti 
nuo suaugusių. Žiūrėk, jei ateina 
svečių, vaikai tuojau nusiunčiami į 
savo kambarius ar į kiną; jei vai
kams rengiamas subuvimas, tėvai 
pasišalina. Taip ir atsiranda plyšys: 
čia mūsų, čia jūsų. Jei, pagal B. 
Strauką, jaunimui statysime atski
rus klubus, neužilgo gali atsitikti 
taip, kad tėvai nebegalės atpažinti 
savo vaikų, o vaikai nebenorės pa
žinti tėvų... Todėl nerašinėkime hi- 
pokrizių, o junkime ir glauskime 
jaunimą prie savęs, mylėkime jį, pa
sitikėkime juo ir priimkime kaip ly
giateisius vienos šeimos — bend
ruomenės narius į savo tarpą, po 
vienu stogu. Jaunimas, būdamas 
kartu su mumis, geriau supras mūsų 
rūpesčius, tikslus, siekimus, grei
čiau persiims mūsų papročius ir 
laisviau vartos savo tėvų kalbą. At
siminkime, kad lietuvybės išlaiky
mas jaunojoj ir jauniausioj kartoj 
priklauso nuo šeimos sąmoningumo 
lietuvybės atžvilgiu (jei lietuvybė 
mirs šeimoj, ji nebebus gyva nė jo
kioj kitoj institucijoj ir apmirusio 
lietuvybės daigo nebeatgaivins jokia 
kita institucija jokiame svetimame 
krašte). Lietuvišką aplinkumą čia 
sudaro mūsų Bendruomenė su įvai
riomis jos apraiškomis, organizaci
jomis, institucijomis, namais bei

Prisiminimuose
GYVOJI

NEVILTIES DIENOMIS

Prasidėjus II-jam Pasauliniui ka
rui, nėra kalbos, ir mūsuose buvo 
pajausta Demoklo kardas. Daugiau
sia iš vokiečių. Apie Maskvą kažkaip 
mažiau galvota. Atrodė, kad Stalino 
diktatūra turi perdaug vidaus prob
lemų ir dėl to silpnybių, todėl steng
sis išlikti nuošalėje ir į karines 
avantiūras nesivels, jei pati nebus 
paliesta. Tik ir šiaip jau eiliniui pi
liečiui kilo nerimas ir dėl Kremliaus, 
kai pamatė be jokio kivirčo Berlyną 
ir Maskvą pasidalinant paklupdytą 
Lenkiją. Apie kokius nors Ribben- 
tropo ir Molotovo pasirašytus slap
tus susitarimus tačiau nieko nežino
ta, mūsų spaudoje net tokių užuo
minų nebuvo. Politiką tačiau giliau 
sekantiems ir su užsienių diploma
tais susitinkantiems buvo aišku — 
turi būti tarp vokiečių ir sovietų su
sitarimas. Ir taip visu svoriu ir pla
čiai buvo pajausta dilema dėl Lie
tuvos ir apskritai Pabaltijo.

’’Sulauksim vokiečių ar rusų” — 
išgirsdavai Kauno svetainėse, kavi
nėse, net ir kaimo seklyčiose. Nuo
monės smarkiai išsiskirdavo. Vieni 
sakė, kad geriau būtų vokiečiai, bet 
kiti — geriau jau rusai. Tie, kurie 
pasisakydavo už vokiečius, pabrėž
davo, kad jie vis dėlto vakariečiai, 
iškilūs savo civilizacija bei kultūra, 
ekonominė santvarka priimtinesnė, 
Lietuvos žemės ūkis tik klestėsiąs. 
Apie nacių užmačias iškeldinti bei 
sunaikinti vietinius gyventojus ir į 
jų vietą atvežti vokiečius niekas ne
užsimindavo, nes tokios mintys nie
kam nė į galvą neateidavo. Pasisaką 
gi už rusus, pabrėždavo jų nuošir- 

klubais. Reikia tik džiaugtis, kad 
Adelaidėje veikiančios lituanistinės 
mokyklos, į kurias tėvai pagal savo 
pasirinkimą leidžia vaikus, randasi 
lietuviškoje aplinkumoje. Jei, pa
vyzdžiui, paimsime bendruomenės 
mokyklą, veikiančią Lietuvių Na
muose, tai ji turi visas galimybes 
naudotis gausia lietuviška bibliote
ka, susipažinti su mūsų praeitimi, 
veikla bei kultūriniais atsiekimais 
čia pat esančiame muziejuje, gali 
repetuoti scenoje, sportuoti bei 
žaisti aikštelėje, naudotis tautiniais 
motyvais dekoruotais Lietuvių Na
mais ir, galų gale, vaišintis ALB 
Moterų Sekcijos teikiamais prieš
piečiais. Kur kitur mokykla (ar, 
bendrai, jaunimas) suras lietuviš
kesnę aplinkumą ar didesnę globą 
bei priežiūrą?

Be reikalo B. Straukas prikiša 
jaunuoliams, lankiusiems bendruo
menės ar parapijos mokyklas, tar
pusavį ’’baisų antagonizmą”. To nė
ra Adelaidės lietuviško jaunimo tar
pe. Nejaučiamas taip pat toks ’’bai
sus antagonizmas” vienų kitiems ir 
visų Adelaidės lietuvių tarpe. Turi
me Lietuvių Namus ir Lietuvių Ka
talikų Centrą. Jie mums reikalingi. 
Juos kūrėme pūslėtomis rankomis ir 
juos išlaikome savo darbu ir auko
mis. Tarp šių dviejų lietuviškumo 
centrų palaikomi geri santykiai, rei
kalui esant, vieni kitiems padedame.

B. Straukas, ’’rūpindamasis jau
nimu ir hipokrizėmis”, paliečia ALB 
Adelaidės Apylinkės ir Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos (Ine.) Valdybas 
bei jų kompetenciją. ’’Tad kas paga
liau sprendžia bendruomenės reika
lus? — klausia jis. Savaime aišku,

A. Zubras

ISTORIJA

dūmą, svetingumą. Vokiečiai greitai 
sunaikinsią bei suvokietinsią lietu
vių tautą. Rusus, mat, apskritai bu
vom linkę laikyti žemesnės kultūros, 
todėl tarp jų patekus jųjų asimilia
cija lietuviškojo elemento galėtų 
būti tik labai lėta. Būdavo primena
ma ir istorija: šimtmetinė rusų oku
pacija (1795—1914) rodo, kad lietu
viai sugeba rusams atsispirti. Tiesa, 
rusuose dabar komunizmas, bet ko
munizmas vis dėlto išpažįsta tautų 
brolybę. Vokiškasis gi nacizmas 
skelbia germanų pranašumą, todėl 
ir mus lietuvius telaikys tik žemes
nės klasės žmonėmis, antros eilės 
piliečiais. Revoliucijos laikais Rusi
joje buvo žiaurumų, bet tai juk buvo 
revoliucija. Nauja santvarka visad 
aukų pareikalaujanti, bet tai jau 
praeities reikalas. Apie politinius 
kalinius, apie priverčiamų darbų 
stovyklas retas teužsimindavo. Ži
nota, kad Stalinas sunaikinęs šimtus 
aukštųjų pareigūnų, generolų. Bet 
tai rūmų kova Kremliuje, tik pa
čiuose aukštuosiuose valdančiuose 
sluogsniuose. Taip buvo ir carų lai
kais. Retas jų savo mirtimi mirė. O 
ar ne taip ir Vokietijoje? Žiūrėk, net 
pats Hitleris be jokio teismo kelis 
aukštus partiečius savo ranka nudė
jo. Ir dar viešai pasauliui giriasi. 
Argi tinka valstybės galvai eiti bu
delio pareigas?

Tai tokių šnekų 1939 m. yra tekę 
man pačiam girdėti, jose dalyvauti. 
Neviltininkų kalbos. Tautos laisvės 
bei nepriklausomybės vertybės 
daugelio mūsuose buvo labai gyva, 
dainomis apdainuota, vaivorykštės 
spalvomis išpuošta, Marijos žemei 
paties dangaus padovanota. Ir tai 

kad bendruomenės reikalus demok
ratišku būdu sprendžia pati bend
ruomenė visuotiniuose susirinki
muose, o apylinkės valdyba tuos 
sprendimus vykdo ir atlieka kitas 
ALB statute numatytas pareigas. 
Panašiai yra ir su Adelaidės Lietu
vių Sąjunga ir jos valdyba, kuri, bū
dama teisiniai registruota ALB or
ganizacija, vykdo visuotinio narių 
susirinkimo nutarimus, pagal susi
rinkimo priimtą veiklos planą ir pa
jamų bei išlaidų sąmatą, registruotų 
A.L. Sąjungos įstatų ir tuo metu 
veikiančių vietos valdžios įstatymų 
ribose. Visus Adelaidės Lietuvių 
Namų reikalus, įskaitant ”kaip Lie
tuvių Namai geriausiai turėtų pasi
tarnauti lietuvybei”, sprendžia bal
sų dauguma Adelaidės Lietuvių Są
jungos nariai, o tuos sprendimus 
vykdo Sąjungos Valdyba. Tenka pa
minėti, kad tarp Adelaidės Apylin
kės ir A.L. Sąjungos valdybų visuo
met buvo ir yra palaikomi kuo glau
džiausi ir nuoširdžiausi ryšiai (da
bartinis apylinkės pirmininkas yra 
kartu ir Sąjungos vicepirmininkas). 
Dirbama savo srityse vienam ir tam 
pačiam tikslui — savai bendruome
nei.

Dar B. Straukas pamini, ”kad 
Lietuvių Namai stambiausias paja
mas gauna iš baro”. Kad iš šio pa
reiškimo nesusidarytų netikslus 
vaizdas, pažiūrėkite į tas ’’stambias” 
pajamas: 1975/76 finansinių metų 
baro prekybos pelnas buvo — brutto 
$ 7610 (panašus pelnas ir 1976/77 
m.). Jei reikėtų apmokėti algas baro 
tarnautojams, tai to pelno neužtektų 
atlyginti net vienam tarnautojui, o 
kur kitų einamųjų išlaidų (elektra, 
valymas, mokesčiai, amortizacija ir 
t.t.) padengimas? Gerai, kad visą 
baro prekybos darbą (taip pat ir vi
sus kitus Lietuvių Namų darbus) be 
jokio atlyginimo atlieka Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos nariai, pareigū
nai ir talkininkai, tai yra įmanoma 
netik išlaikyti Lietuvių Namus, bet 
ir juos gerinti visų Adelaidės lietu
vių labui.

Petras Bielskis, Adelaidė.

nežiūrint politinių, ideologinių bei 
partinių skyriojimųsi. Bet kokiuose 
ano meto pokalbiuose didžioji dalis 
tikėjosi šventąją Lietuvą išlosiant 
laisvą, nes Berlynas ir Kremlius dėl 
jos likimo niekad taikiu keliu nesu
sitarsią . Šie neviltininkus šiurkš
čiai sudrausdavo. Buvo ir tokių, ku
rie nieko nekalbėjo. Tai tie, kurie ir 
nepriklausomybės metais tik dėl 
juodos duonos kąsnio ir sriubos du
benio tegyveno. Kas valdžios kėdėje 
sėdės, jų neliečia. Kita dalis, tiesa, 
labai maža,tikėjosi išganymo iš rytų 
šalelės, iš ketvirtosios Romos, iš 
Maskvos. Stebėtina buvo tik, kad 
Paleckis, Liudas Gira, Cvirka ir keli 
kiti pasidarė dažni svečiai Soįvietų 
pasiuntinybės pobūviuose. Ir visos 
tos šnekos, visi svečiavimaisi sėdint 
už medinės tvoros, kai anapus jos 
Lenkija jau suklupo, išdidžioji 
Prancūzija į viršų pakėlė rankas.

Šnekos nutilo, kai 1939 m. spalio 
10 d. į Pabaltijį atžygiavo raudono
sios armijos įgulos. Kiekvienam aiš
ku, kad Lietuva,Latvia ir Estija at
sidūrė Kremliaus meškos letenoje. 
Ir vis dėlto prisimena čia Schilleris: 
— ir prie duobės krašto žmogus te- 
bepuoselėja viltį. Akys, rodos, aiš
kiai turi įžvelgti realią nuogybę, bet 
jausmai, vadinkime širdis, byloja 
kitaip. Net valdžios ir kariuomenės 
vyrai lyg ir norėtų tikėti, Maskvos 
žodžiais, kad iš susirūpinimo šių 
kraštų gerove pastatanti čia savo 
vyrus sargybon. Be jokių politinių 
ar teritorinių reikalavimų, be jokių 
diktatų dėl tų kraštų vidaus sant
varkos. Lietuvai net Vilnių su geru 
gabalu teritorijos grąžinanti.

Bus daugiau

Mūsų Pastogė Nr. 30, 1977.8.1, psl. 6

6



KALBA
KELIONĖ Į

KANADĄ SUTVARKYTA.

ALFAS valdyba nuo pat šių metų 
pradžios tvarkė kelionę į Lietuvių 
Dienas ir Pasaulio Lietuvių Sporto 
šventę. Buvo tariamasi su įvairiomis 
lėktuvų bendrovėmis ir paskirai ke
lionių biurais Sydnejuje ir Melbour
ne, Geriausias sąlygas pasiūlė Kuoni 
Travel iš Melbourno. Šios bendro
vės savininkai yra Balys ir Jonas 
Stankūnavičiai. Be pigiausios kelio
nės, jie pažadėjo paaukoti 500 dol. 
pinigais, du kelionės bilietus didžią
ja! ALFAS loterijai, visiems daly
viams sportinius marškinėlius 
(T-shirt) su specialiu užrašu, bei ke
lionės krepšius, irgi su užrašu ir 
specialią taurę nusivežti į Kanadą. 
Kaip išsireiškė Balys Stankūnavi- 
čius: ”Aš pats esu sportininkas (bu
riuotojas ir su Australijos jachtos 
rinktine Italijoj laimėjo Europos

AUSTRALIJA
IR NAUJOJI ZELANDIJA

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI rugpjūčio mėn. MA nariams sky
rė sekančias intencijas: 
bendrąją — kad kiekviena krikš
čionių bendruomenė būtų šviečiąs 
pavyzdys savo bažnytiniu ir apašta
lišku gyvenimu.
misijų — kad Šventoji Dvasia in
spiruotų naujus kelius ir būdus 
Kristaus Karalystei Kinijoje skelbti.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Krikščionių bendruomenė yra lyg 
didžiojo Kristaus mistinio Kūno ląs
telė, kurioje turi atspindėti bažnyti
nio gyvenimo ir apaštališkos veiklos 
gajumas. Mes privalome melstis, 
kad krikščioniškosios bendruome
nės pirmoje eilėje pačios persiimtų 
šiomis savybėmis, tuo paliudydamos 
Kristaus buvimą jose ir taip pat, kad 
jos savo pavyzdingu gyvenimu 
apaštalautų kitų, t.y. nekrikščioniš
kų bendruomenių tarpe.

Yra bent keturi požymiai, cha
rakterizuoją bažnytinį ir apaštališką 
gyvenimą krikščioniškoje bendruo
menėje, būtent —

1. kada bendruomenė reiškiasi 
kaip Dievo tauta,

2. kada b—nės narius nuolat gai
vina Dievo žodis, kuris ugdo ir stip
rina jų dvasinį bei dorovinį gyveni
mą,

3. kada jie savo dvasiškių vado
vybėje nuolat palaiko vienybę su 
Kristaus mistiniu Kūnu, be kurios, 
t.y. tos vienybės, pagal Šv. Tomą 
Akvinietį, nėra išganymo, ir —

4. kas svarbiausia, kada jų širdis 
riša visų efektyviausias vienybės 
sakramentas — šventoji Eucharisti
ja. Ji yra ne kas kita, kaip dieviška
sis Atpirkėjas, kuris turi būti kiek
vieno krikščionio visų maldų, ilgesio 
bei mintijimo centras. Jo meilė turi 
saistyti visus krikščioniškosios 
b—nės narius neatjungiamais ry
šiais, skatinti juos artimo meilės 
darbams ir naujiems apaštališkiems 
užsimojimams bei jų vykdymui ir, 
pagaliau, per bažnytinį ir apaštališ
ką gyvenimą savo pavyzdžiu pat
raukti tautines bendruomenes prie 
Kristaus.

Kun. S. Gaidelis, S. J. 

pirmenybėse II-ją vietą, kai ir dabar 
jis už poros savaičių skrenda į New 
Yorką, kur Rhodes saloje vyks 
Amerikos taurės buriavimo varžy
bos. Čia jis bus technikinis patarė
jas) todėl sportininkams ir noriu pa
dėti iš visos širdies.” Ačiū už esamą 
ir būsimą paramą Australijos lietu
viams sportininkams.

Iš Melbourno ir Sydnejaus iš- 
skrendama PAN—AM "Jumbo” jetu 
kitų metų birželio 23—čią dieną, 
penktadienį ir Los Angeles būsim tą
pačią dieną. Kada grįšim atgal į 
Australiją, šiuo metu dar nėra aiš
ku, priklausys nuo būsimų vėlesnių 
gastrolių Amerikoje.

RAŠO LEONAS BALTRŪNAS
Mūsų specialus įgaliotinis mel- 

bourniškis L. Baltrūnas, be labai 
pasisekusios kelionės ir vaišių Ame
rikoje ir Kanadoje, šiuo metu su 
žmona važinėja po Europą. Pasita
rime su ŠALFASS valdyba Toronto 
mieste, jis išsiderėjo ir padidino 
mūsų dalyvių skaičių iš 40 iki 65. 
Tuo pačiu pakilo ir mums duodama 
pinigų suma iki $ 21.700 dolerių. 
Kaip jis rašo, viso rengiamojo komi
teto nuotaika mūsų atžvilgiu yra la
bai palanki. Jie stebisi, kad mes 
Australijoje jau taip anksti pradė
jom taip rimtai šiai šventei ruoštis ir 
Australiją jie štato. visiems kaip 
gražų pavyzdį. Visai sporto šventei 
yra užsakytas idealus sporto stadio
nas, kuriame yra viskas.

Būdamas Clevelande, jis susitiko 
su sportininkų šio miesto galva J. 
Kijausku, kuris ir jo klubas, nori ir 
remia, kad australiečiai atsilankytų į 
Clevelandą.

Provizorinės rinktinės
IŠRINKTA PROVIZINĖS 

RINKTINĖS

MOTERŲ TINKLINIS

Treneris. R. Dambrauskas Syd.
1. A. Liesytė Syd., 2. R. Kaspe

raitytė Syd. 3. I. Dambrauskienė 
Syd. 4. S. Dambrauskaitė Syd. 5. L. 
Luckutė Geel. 6. I. Gulbinaitė Syd. 
7. S. Gustafson Syd. 8. A. Boodville 
(Morkūnaitė) Adei. 9. R. Andriejū- 
nienė Syd. 10. C. Bann Syd.

VYRŲ TINKLINIS
Treneris G. Sauka Syd.
1. G. Sauka Syd. 2. A. Zduoba 

Syd. 3. J. Belkus Syd. 4. R. Dam
brauskas Syd. 5. R. Milašas Syd. 6. 
P. Boodville Adei. 7. A. Laurinaitis 
Syd. 8. S. Bernotas Syd. 9. E. Kar
pavičius Syd. 10. G. Kymantas Geel. 
11. R. Gailius Geel. 12. E. Zduoba 
Syd. 13. M. Mauragis Canb. 14. A. 
Reivytis Adei.

MOTERŲ KREPŠINIS
Treneris S. Visockis Adei.
1. A. Tamošiūnaitė Melb. 2. E. 

Vyšniauskaitė Melb. 3. R. Šidlaus
kaitė Melb. 4. V. Jucįūtė Melb. 5. R. 
Rupinskaitė Adei. 6. R. Grigonytė 
Adei. 7. R. Kasperaitytė Syd. 8. M. 
Čerkesienė Syd. 9. L. Schrederytė 
Geel. 10. N. Opulskytė Adei. 11. L 
Dambrauskienė Syd. 12. R. Araitė 
Syd. 13. S. Gustafson Syd. 14. A. 
Kasperaitytė Syd. 15. J. Stanfield 
Geel. 16. A. J an čau skaitė Geel. 17. 
A. Liesytė Syd. 18. V. Venclovaitė 
Canb.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI

1978-jų metų liepos mėn. pradžioje, Toronto mieste Kanadoje, įvyks 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės. Jų tikslas yra paminėti 60-ties metų 
sukaktį nuo mūsų Nepriklausomybės paskelbimo ir 40-ties metų, nuo 
I-sios Lietuvių Tautinės Olimpiados Kaune.

Į šias žaidynes yra pakviesti ir Australijos lietuviai sportininkai. No
rint tinkamai reprezentuoti mūsų Australijos lietuvius, reikalinga pa
siųsti pačias geriausias mūsų sportines pajėgas įvairiose sporto šakose. 
Visam tam reikalinga labai daug finansinių lėšų, kurios be mūsų lietuviš-
kos bendruomenės paramos, negalės būti sutelktos.

Australijos lietuvių sportininkų vardu, aš kreipiuosi į Jus, prašydamas 
savo auka padėti jiems, nes tik Jūsų dosnumas įgalins mūsų sportininkus 
šiose žaidynėse parodyti pasauliui, kad Australijos jaunimas yra dar la
bai gyvas ir sportiniame gyvenime neatsilieka nuo kitų pasaulio kraštų.

Nuoširdus sportiškas ačiū Jums

Antanas Laukaitis 
Pirmininkas.

P.S. Čekius siųsti prašau ALFAS vardu, 18 Miller Ave., Ashfield, 
N.S.W. 2131

SVARBU LENGVAATLETAMS
Kadangi lengvaatletams ir plau

kikams yra nustatytos normos, tai 
visi Australijos Lietuvių Klubai, iš 
kurių atsiras lengvaatletų ir plauki
kų reprezentuoti Australijos lietu
vius, prašomi ALFAS valdybai kaip 
galima greičiau pristatyti šių spor
tininkų sąrašus, kuriose šakose ir 
distancijose jie dalyvaus ir jų at
siekti sportiniai rezultatai. Iki šiol 
lengvaatletų ir plaukikų yra didelis 
trūkumas.

NORINTIEMS VAŽIUOTI
Visi ir ne sportininkai, norintieji 

didele papiginta kaina skristi į Pa
saulio Lietuvių Dienas, praneša 
ALFAS valdybai, kuri turi žinoti 
apytikriai, kiek iš viso su šia grupe 
skris žmonių. Tiek sportininkams, 
tiek ir ne sportininkams depozito 
200 dol. reikės įmokėti iki kitų metų 
vasario;! dienos. Išrinktieji sporti
ninkai, kuriems trečdalis kelionės 
bus apmokėta rengėjų, Australijoje 
turės susimokėti pilną kelionę, kitus 
pinigus gaunant Kanadoje ar grįžus 
namo.

VYRŲ RINKTINĖ
Treneris S. Šutas Geelong
1. R. Gulbinas Syd. 2. A. Čerkesas 

Syd. 3. P. Andriejūnas Syd. 4. J. 
Obeliūnas Melb. 5. R. Leknius Melb. 
6. J..Jaunutis Adei. 7. A. Milvydas 
Melb. 8. S. Karpuška Geel. 10. P. 
Šutas Geel. 11. P. Bindokas Geel. 12.
S. Ragauskas Melb. 13. V. Brazdžio
nis Melb. 14. A. Reivytis Adei. 15. 
A. Dulinskas Syd. 16. A. Wiasek 
Geel. 17. P. Andrikaitis Syd. 18. P. 
Obeliūnas Geel. 19. A. Jaunutis 
Adei. 20. G. Brazdžionis Melb. 21. E. 
Paškevičius Hob. 22. J. Ignatavičius 
Adei. 9. E. Kardas Geel.

P.S. Kadangi vyrų rinktinės bal
savime daug žaidėjų surinko po tiek 
pat balsų, tai į provizorinę rinktinę 
tapo išrinkta 22 žaidėjai.

Visi rinktinių treneriai prašomi 
susisiekti su provizorinių rinktinių 
žaidėjais-joms, nustatyti treniruočių 
ir pasiruošimo eigą ir kuo skubiau 
pradėti intensyvų rinktinių pasiruo
šimą.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL 724 5408 Veikia 24 valandų per parą.

AUKOS PLAUKIA
Be anksčiau ALFAS V—bos gau

tų 750 dolerių aukų, sportininkams 
Sydnejuje daugiau aukojo: O. ir V. 
Arai 50 dol., E. Eglesys 30, J. 
Cervin 20, A. Giliauskas 10 ir V. 
Kardelis 5 dolerius.

Visi klubai ir paskiri rinkėjai, ga
vę ALFAS aukų lapus, prašome 
mums pranešti aukotojų pavardes, 
kad mes jas galėtume paskelbti 
spaudoje ir padėkoti.

PRAŠYMAS IMIGRACIJOS 
MINISTERIUI

ALFAS valdyba, plačiai paaiškin
dama apie Australijos lietuvius 
sportininkus ir busimąsias Lietuvių 
Dienas Kanadoje, parašė Federali
nės valdžios imigracijos ministeriui 
J.R. Mackkellar raštą, kuriame pra
šoma padėti Australijos lietuviams 
sportininkams finansiniai. Balys 
Stankūnavičius, būdamas ministerio 
specialus patarėjas etniniams reika
lams, su savo asmenišku, labai gra
žiu laišku, šiuos raštus Melbourne 
pats įteikė imigracijos ministeriui. 
Teigiamas ar neigiamas atsakymas 
paaiškės po priimto naujo Australi
jos vyriausybės biudžeto.

ALFAS primena, kad paskiri klu
bai turėtų savo klubų vardu prašyti
savo sportininkams paramos iš savų 
valstijų sporto ministerių.

Vienoje lituanistinėje mokykloje 
mokinys parašė tokį rašinį apie kar
vę:

Karvė yra naminis gyvulys, žin
duolis. Ji turi šešias puses: dešinę, 
kairę, dar vieną apačioje, kitą viršu
je ir vieną priekyje ir kitą užpakaly
je. Karvė yra aptempta jaučio oda ir 
viename gale turi uodegą, o kitame - 
kaktą. Uodega reikalinga musėms 
nubaidyti, o kakta, kad būtų kur ra
gus įsodinti. Po karve kabo pienas, 
kuris turi tam tikrus įrengimus 
tampymui. O kai juos tampai, tai 
bėga pienas. Karvė nuolat gamina 
pieną, ir jis niekad nesibaigia, tik 
nežinau kodėl. Karvė ėda labai ma
žai. Ką kartą suėda, paskui vėl ėda 
tą patį, kol būna soti.

Jautis taip pat yra karvė, bet 
apačioje neturi pieno ir dėl to nėra 
žinduolis gyvulys. Daugiau rašyti 
nebežinau ką.
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Sukakties proga
Rugpiūčio 16 d. STASEI ir V.NCUI MAKARAVIČIAMS sueina 

30-ties metų vedybinio gyvenimo sukaktis. Vietoje sukaktuvinių iškilmių 
p.p. S. ir V. Makaravičiai Mūsų Pastogei paaukojo 200 (du šimtus) do
lerių.

Sveikindami p.p. Makaravičius gražios sukakties proga ir linkėdami 
šviesių ir saulėtų metų, nuoširdžiai dėkojame už tokią stambią paramą 
Mūsų Pastogei.

Mūsų Pastogės
Redakcija ir Administracija

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

BESTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS tOCAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugpiūčio 6 d., šeštadieni:
MARK MERLIN & MAREE
Ypatingai žavinga programa

Moterų veikioj
S.D.M.S.G. D-jos 25 METU 

JUBILIEJINĖ PARODA

Moterų D—jos 25 m. darbo su
kakties proga be iškilmingo pami
nėjimo — koncerto bus dar ruošiama 
moterų darbų paroda.

Paroda įvyks Sydnejaus Lietuvių 
Klube Bankstowne viršutinėje salė
je šeštadienį, rugpiūčio 27 ir 28 die
nomis.

Maloniai kviečiame visas moteris 
šioje parodoje dalyvauti.

Išstatyti bus tapybos, keramikos, 
audimo, siuvinėjimo, mezgimo 
darbai, bei kilimai. Taip pat, išsta- 
tysime įvairių išdirbinių iš Lietuvos, 
kad būtų proga pasigėrėti mūsų 
tautodaile.

Kiekviena dalyvė prašoma pris
tatyti po tris darbus (darbų gali būti 
ir mažiau, bet nedaugiau kaip trys).

Atvežti darbus prašome tiesiog į 
Lietuvių Klubą: šeštadienį, rugpiū
čio 27 d. 2 vai. — iki 3.30 vai. į viršu
tinę salę.

Prašome prie kiekvieno darbo 
prisegti ar prisiūti kortelę, kurioje 
būtų pažymėta savininkės vardas, 
pavardė, adresas, telefono numeris.
Jeigu darbas norima parduoti, tai 
užrašyti ir kainą. Moterų D—ja ko
misijos nuo parduotų darbų neims, 
bet moterys, kurios norės darbus 
parduoti, prašomos pačios su pirkė
jais susitarti ir pačios priimti pini
gus.

Prie tapybos darbų reikia pažy
mėti pavadinimą ir kokiais dažais 
dirbta (medium).

S.L.M.S.G. D—ja atsakomybės už 
eksponatus nesiima. Apdraudimo 
neturėsime, bet D—ja padės visas 
pastangas, kad paroda būtų prižiū
rėta, bent pora narių budės parodo
je per lankymo valandas. Lankymo 
valandoms pasibaigus, durys bus 
užrakintos ir raktas paliktas pas 
Klubo vadovybę.

Labai maloniai prašome visas da
lyvauti. Būkite malonios pristatyti 
ir atsiimti savo darbus pačios. Atsi
prašome, kad neturime galimybės 
visų asmeniškai paprašyti ir darbus 
surinkti.

Paroda lankytojams bus atidary
ta: šeštadienį, rugpiūčio 27 d. nuo 
5.30 iki 8.30 vakaro. Sekmadienį, 
rugpiūčio 28 d. nuo 2 vai. iki 8 vai. 
vakaro.

Savo darbus ir eksponatus prašo
me pasiimti iš parodos sekmadienį, 
nuo 8 vai. vakaro iki 9 vai. vakaro, 
t.y. parodai pasibaigus.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY stoi.s2EA 8OO khz 

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

CANBERRA slo„s2XX >0.0.«, 
Ketvirtadieniais 8-8.30vaivak

ADELAIDE stot>s5UV 530 
Sekmadieniais 1 -1.30 vai. p.p. 
Šeštadieniais 9.30-iovai.ryto 

(kas antrą savaitę)

Ačiū visoms iš anksto — nuo jūsų 
pastangų priklausys parodos pasi
sekimas. Bus proga parodyti, ką 
mūsų darbščios ir talentingos mote
rys gali padaryti. Taip pat, dėkoja
me visiems, kurie ateis pasižiūrėti, 
ir Sydnejaus Lietuvių Klubui už pa
talpą ir visokiariopą pagelbą.

Valdyba

PRANEŠIMAS

Rugpiūčio 28 d., Sydnejaus Liet. 
Klube Sydnejaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija ruošia 
savo 25-rių metų veiklos minėjimą. 
Oficialioji programos dalis prasidės 
2.30 vai. punktualiai. Ta proga vyks 
Draugijos narių rankdarbių paroda.

Po programos minėjimo dalyviai 
kviečiami bendrai kavutei. Lauksi
me jūsų visų atsilankymo. .

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

MAMOS KALTĖ

— Tėte, kur yra Alpės?’1
— Klausk mamos, ji viską kaž
kur nukiša — atsakė tėvas.

Melbourne Dainos Sambūrio

Tradicinis balius
įvyksta rugpiūčio 6 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Namuose

Geras orkestras — gera vakarienė
Bilietai — $ 7.00 asmeniui. Gėrimai gaunami vietoje
Svečiai prašomi iš anksto užsisakyti vietas pas

p.p. E. Šeikienętel. 422367, E. Balčiūnienę tek 852656

■i ■■ M W ■■ ■■ ■» ■■ M ■■ ■■ M ■■ ■■

ESAME DĖKINGI

Australijos Lietuvių Fondo meti
nis vakaras, įvykęs Sydnejaus Lie
tuvių Klube, buvo pradėtas lietu
višku suktiniu, vėliau sekė klumpa
kojis. Pasigėrėtina, kad vyresnioji 
karta gyvai įsijungė į tuos šokius 
tuo parodydami pagarbą mūsų pap
ročiui. Trankiai prasidėjusi gera 
nuotaika tęsėsi iki gero vidurnakčio.

Ta proga dėkojame Tautinių Šo
kių Grupei už pasigėrėtinai pašok
tus tautinius šokius, Grupės vadovei 
nenuilstamai A. Saudargienei, ne
pakeičiamai pranešėjai G. Viliūnai- 
tei, uoliam akordeonistui J. Zubric- 
kui už jų darbą triūsą ir pastangas 
remti Australijos Lietuvių Fondą. 
..Taip pat tariamas nuoširdus ačiū 
loterijos fantų aukotojoms V. Ra
manauskienei ir M. Kavaliauskienei, 
gerai loterijos organizatorei M. 
Reisgienei ir visoms kitoms loterijos 
talkininkėms, kurių pagalba šis me
tinis vakaras papildė Fondo lėšas. 
Ačiū visiems.

A.L.F. Įgaliotinis Sydnejuje 

PATIKSLINIMAS

Aprašant Dariaus ir Girėno mi
nėjimą, kuris įvyko liepos 17 d. Syd
nejuje, nepaminėtos sesutės Roma 
ir Violetos Maksvytytės, kurios pia
ninu ir smuiku patraukliai išpildė 
programos muzikinę dalį. Dėl to 
p-les Maksvytytės ir rengėjus malo
niai atsiprašome. Red.

Rugpiūčio 21 d., sekm.:
ŠAMPANO IR VIŠČIUKŲ

VAKARAS 
specialus vakaras tik klubo nariams 
su bilietais

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

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

Antradieniais stalo tenisas
Tre4 .dieniais šachmatai 
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Melb. Dainos Sambūris

SYD. LIET. KLUBO NARIAMS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo (Lithuanian Club Ltd.) na
riams, kad kandidatų pareiškiihai į 
Klubo Valdybą (Board of Directors) 
1977/78 metų kadencijai priimami 
iki 1977 m. rugpiūčio 21 d. 16 vai.

A. Reisgys
Klubo Valdybos Sekretorius

Jau skaitėme, kad Sydnejaus 
Jaunimo Centras prie Lietuvių Klu
bo jau atremontuotas ir rugpiūčio 7 
d., sekm., apie 5 vai. organizuojamos 
talkininkams drauge su kviestiniais 
svečiais užbaigtuvės.

Dėmesio!
Nors nėra negražios moters, o 

ypač mergaitės, bet grožis visados 
laipsniuojamas ir kiekvienas pagal 
savo skonį iš gražiųjų pasirenka pa
čią gražiausią. Toks gražuolių para
das numatomas jau rugpiūčio 13 d. 
Syd. Liet. Klube, kur iš gražiųjų bus 
renkama pati gražiausia. Sporto 
Klubas Kovas drauge su ALFAS 
Valdyba tą dieną rengia Kovo grožio 
karalaitę. Tuo pačiu metu vyks ir 
jaunatviškas pasilinksminimas — 
pobūvis. Lietuvaitės grožio konkur
sui registruojasi pas p. T. Dam
brauskienę arba Kovo valdybos na
rius.

Atminkite: rugpiūčio 13 d. Syd. 
Liet. Klube gražuolių vakaras.

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

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

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

PRANEŠIMAS

Praėjusio Sydnejaus ramovėnų 
susirinkimo metu nutarta, kad na
riai, nesusimokėję nario mokesčio už 
pastaruosius dvejus metus, bus iš
braukti iš sąrašų. Kad šito neįvyktų 
raginame visus ramovėnus apsimo
kėti nario mokestį.

Taip pat primename, kad 1978 m. 
Sydnejuje įvyks L.K.V.S. Ramovės 
suvažiavimas. Ruoškimės tam iš 
anksto. Drauge kviečiame buvusius 
karius, partizanus stoti į ramovėnų 
eiles ir tuo papildyti mūsų retėjan
čias gretas.

Nario mokestį priima p. Vinevi- 
čius prie bažnyčios arba skyriaus iž
dininkas Adomas Laukaitis kiekvie
na proga.

L.K.V.S. Ramovės Sydney 
Skyriaus Valdyba
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