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ŠAKNYS IR ATŽALOS

ALB Krašto Valdybos nario jaunimo 
reikalams Laurence Cox kalba Tau
tos šventės proga pasakyta Adelai
dės lietuviams.

Mieli lietuviai,
Lietuvių tauta neišsilaikė ir 

išsilaikys vien tik praeities didy- 
, Tauta išsilaiko žmonių ištverme 
ikiose aplinkybėse ir pavojuose, 
rs šiandie lietuvių tautai tebe
ria pavojus, praeityje ji yra iš- 
renusi juodesnių dienų. Bet vis 
to šiandie tautai yra krizės me- 

i todėl taip svarbu kiekvieno tau- 
iio sąmoningumas ir parama tau-

Daugumas Lietuvoje tautiečių ži- 
ir atlieka pagal galimybes savo 
reigą tautai.
įkas darosi Australijoje - laisvės 
pertekliaus šalyje? Kada naujai 
ykusius valdžia stengėsi asimi- 
iti, kaip visi kovojo dėl lietuvių 
bos ir tautybės išlaikymo! Vėliau 
džia įvedė integraciją vietoje asi- 
įacijos ir šiandien net skatina ec- 
ies grupes išlaikyti savo tautinę 
būrą. Taip valdžios užglostyti 
iga pasigendame mūsų vargo 
kyklos, knygnešių ir partizanų 
įsios.
kovingieji nauji ateiviai pasiklydo 
bnumuose ir patogumuose, 
ęu matomas toks atšalimas žmo- 
e, kurie gimė ir augo Lietuvoje, 
p uždegti jaunime lietuvybės 
smą ir meilę Lietuvai???
kėčiau kreiptis į senelius, die- 
his, bobutes - jūs esate vienintė- 
, kurie išgyvenote lietuvybę Lie- 
oje. Kas už jus geriau gali tą 
smą ir meilę tam kraštui perduo
tų anūkams? Niekas kitas, kaip 
jūs patys, nesvarbu, ar jūsų anū- 
i vieneri, ar dvidešimt vieneri 
tai! Kalbėkite, seneliai, ir pasa
ite anūkams apie Lietuvą!
Gaila klausytis, kada seneliai lau- 
savo liežuvius bandydami susi
eti su savo vaikaičiais angliškai. 
Prieš kalbant apie lietuvybės iš
imą jaunimo tarpe, leiskite pa

irti porą minčių:

Vėliavos akivaizdoje
ILS Krašto Valdybos nario jaunimo reikalams Laurence Cox žodis 

pakėlimo metu Tautos Šventės proga Adelaidės Liet. Katalikų

home vėliavą - ir ką mes galvojame? Kaip ji būtų buvus pagerbta 
įnėje Gedimino, Vytauto laikais!

ji buvo gerbiama tėvynėje nepriklausomybės laikais! O kokia ji 
uždrausta ir paslėpta tėvynėje šiandie.

•iHava taip pat mus mato ir ką ji galvoja? Ką ji mums sako?
x žiūri į mūsų sąžinę ir klausia: Ar tai viskas, ką galime padaryti 

labui? Ar negalėtume kiek daugiau dirbti lietuvybės išlaikymui? 
jrdaug užimti? — Netikiu! Perjauni? — Netikiu! Perseni? — Netikiu! 
ūkam ji sako: Nešnekėk, kad mirsi už tėvynės — geriau gyvenk ir 
‘k dėl tėvynės!

vėliava man sako ? Ji sako: Žiūrėk į mane: manyje įvairios spalvos 
hip ir lietuviai įvairūs, bet kaip aš esu viena vėliava - būkite viena 
h Palinkėkime vieni kitiems vienybės.
hulie prižadėkime vėliavai vienybę^įr vieningai dirbti!

(1) Ar lietuviams neišeitų į svei
katą, kad kas keletą metų vis atsi
rastų koks nors Whitlamas, kuris 
pažadintų ir užsnūdusiuose uždegtų 
lietuvišką dvasią?

(2) Nežiūrint jūsų visų tautinės 
sąžinės ir padėties, lietuviais esate 
gimę ir lietuviais mirsite. Kaip 
kiekvienas atšąlęs tikintysis prieš 
mirdamas grįžta prie Dievo, taip ir 
kiekvienas atšąlęs lietuvis į gyveni
mo galą grįžta ieškodamas savo lie
tuviškos genties.

Dabar kreipiuosi į jaunimą.
Kūdikiui nerūpi, iš kur jis atėjo. 

Jam svarbu, kad jis sotus ir jam šil
ta. Tik paūgėjus parūpsta - iš kur 
jis, ir greit sužino daug apie taip va
dinamus ’’gyvenimo faktus”, kartais 
daugiau, negu tėvai.

Tarp jaunuolių jis pasimeta ir ke
letą metų pats savęs ieško, kol pa
galiau susiranda. Keista, bet jau 
toks normalus brendimo vyksmas.

Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį: 
savęs suradimas tai nėra pastangos 
atpažinti save veidrodyje, nėra tik
tai susigyvenimas su savimi ir nėra 
vien tik išlaikymas savo vietos 
draugų tarpe.

Nukelta į psl. 2

N. Kruščiovui nuvainikavus Sta
liną Sovietų Sąjunga praktiškai virš 
dvidešimt metų neturėjo savo him
no, nes senajame buvo minimas 
Stalinas, nors himno melodija nuolat 
buvo grojama oficialiais atvejais. 
Buvo dėta pastangų sukurti naują 
himną, bet pagaliau apsispręsta prie 
senojo tik pakeitus tekstą - ten, kur 
buvo minimas Stalinas, įvesti Leni
nas. Tik neseniai su nauja versija

Vėliavos Lietuvos pavilione pasaulinėj© 
mūvėję New Yorke IS'3'J ra.

ĮVYKIAI
naujasis sovietų himnas be Stalino 
pradėtas plačiai vartoti pradedant 
radijo ir televizijos programas ir 
oficialiuose reikaluose.

Vakarų pasaulyje kelia didelio su
sirūpinimo sovietų prekybinis lai
vynas, kuris palyginus su vakarie
čių, neproporcingai auga. Sovietai 
nesilaiko pasaulio laivininkystės 
taisyklių bei nuostatų. Kai Vaka
ruose dėl streikų ir kitokių suvaržy
mų laivų remonto ir statybos įmonės 
daugiausia stovi tuščios, sovietų ir 
rytų bloko statyba veikia paspartin
tu tempu, ir taip sovietų laivynas 
ima užvaldyti visus jūreivystės ke
lius. Visai pagrįstai vienas iš japonų 
laivininkystės šulų pabrėžė: ’’Sovie
tų laivai plinta kaip liga”. Dabar 
priskaitoma apie 8000 sovietų pre
kybinių laivų, su kuriais negali kon
kuruoti vakariečiai, nes sovietai ne
silaiko tarptautinių susitarimų, nes 
prekes pervežioja pigiau turint 
minty labai žemą sovietų laivų igulų 
atlyginimą ir pigią varomąją me
džiagą (benziną).

*♦*
Aną savaitę Honoluluose įvyko 

pasaulio psichiatrų suvažiavimas, 
kuriame tarp kitų klausimų buvo 
svarstomas ir Sovietų Sąjungoje 
piknaudojamas psichiatrijos moks
las, kur asmenys, reikšdami skirtin
gą nuomonę, negu oficialioji, vai- 

džios, laikomi psichiatriniais ligo
niais ir uždaromi į psichiatrines li
gonines. Šiame kongrese buvo pa
tiekti raportai iš Sov. S-gos, kur 
psichiatrija piktnaudojama valdan
čios partijos (komunistų) autoritetų. 
Kongrese praktiškai nieko konkre
taus šiuo reikalu nenutarta. Tiesa, 
buvo padaryta priekaištų patiems 
sovietų psichiatrams, kad jie prasi
lenkia su savo profesine etika ir pa
siduoda valdžios direktyvoms.

**♦
Gruodžio 3-4 d.d. šaukiamas 

VLIKo seimas St. Petersburge, 
Floridoje.

***
Brazilijos džiunglėse užtikta iki 

šiol nebuvusi žinoma Pietų Ameri
kos indėnų gentis, kalbanti visai ne
žinoma kalba ir pati gentis pasižymi 
nepaprastu ūgiu ir fizine jėga. Gen
tis žmonėmis nėra gausi.

Artimuose Rytuose plinta chole
ros epidemija. Imamasi radikalių 
priemonių epidemijai sustabdyti.

**♦
Ir Kinija pasigaminusi ginklų su 

atominiais užtaisais, kurie numato
mi greitu laiku išbandyti.

**♦

Stipriai jaučiama bedarbė ir Va
karų Europoje: skaičiuojama, kad 
vienas iš dvidešimties žmonių 
bedarbis. -v . • i H “ i

H
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Kur mūsų 
rezistencija?

Prieš trisdešimt metų gal niekam 
ir nebuvo iškilęs klausimas - kaip iš
likti? Visų laiką mūsų dėmesio cent
re ir veikloje buvo rūpestis, kaip at
gauti laisvę ir nepriklausomybę, o 
išlikimo klausimas dar net nebuvo 
gimęs. Spaudoje plačiai buvo rašo
ma apie okupanto siautėjimą pa
vergtoje Lietuvoje, apie persekioji
mus, masinius trėmimus ir tuo pačiu 
guodėmės ir visokiais argumentais 
įrodinėjome, kad tautos neišnaiki
namos jokiais genocidais. Lygiai 
taip pat buvome tiek savimi tikri, 
kad bent iš mūsų pusės lietuvybė 
nesusvyruos, kad atlaikysime viso
kias asimiliacijos grėsmes ir būsime 
švyturiu net tiems, kurie namie yra 
okupanto persekiojami ir teriojami.

Tačiau po trisdešimt metų pats 
gyvenimas atvėrė visai kitokią tik
rovę, negu mes vaizdavomės ir gal 
net tikėjome. Tautos branduolys, 
tegu ir okupacinėje priespaudoje, 
nukraujavęs per karus ir partizani
nes kovas, skaudžiai nukentėjęs nuo 
trėmimų, pasitraukimų, vis tiek te
bėra gajus, kūrybingas ir režisuo
jantis, kiek tik anose sąlygose įma
noma. Gi šioje pusėje mes seniai 
pritrūkome rezistencinio kvapo, ir 
viena, kuo mes tepajėgiame di
džiuotis prieš savo pavergtuosius 
brolius, tai savo gerbūviu, savo na
mais ir ištekliais. Kitaip sakant, mes 
mokėjome gražiai įsikurti, prisitai
kinti prie esamų sąlygų, bet nepajė
gėme, o gal ir nesistengėme išlaikyti 
savo tautinio identiteto, 
nesukūrėme lietuvybės tvirtovės, 
kuri tvertų bent kelias kartas. Jau 
pirmosios emigracinės kartos rezul
tatai liudija, kad mes beveik be pa
sipriešinimo, be kovos ir pastangų 
pasidavėme. Nežiūrint šios skau
džios realybės vis tiek su įtarimu 
žiūrime į anos pusės, iš tėvynės at

Šaknys ir...
Atkelta iš psl. 1

Savo širdies gilumoje kiekvienas 
žmogus trokšta žinoti savo kilmę - 
kas jis yra ir iš kur jis. Nori žinoti 
apie savo protėvius, lygiai kaip įsū
nyti vaikai turi nesuvaldomą norą 
sužinoti apie savo tikruosius tėvus.

Jūs visi žinote knygą ir filmą 
’’Roots” [Šaknys). Tai daugiausiai 
šiandie skaitoma knyga. Amerikoje 
virš 80 milijonų žmonių sekė televi
zijoje filmą. Kodėl?

Televizijoje buvo rodoma geres
nių ir įdomesnių istorinių filmų, 
ypač apie vergus Amerikoje. Bet šis 
filmas ’’Šaknys” buvo apie žmogų, 
ieškantį savo protėvių, jo paties as
meniška istorija. Jaunime, nekovo
kite prieš kilmę, prieš savo ’’šaknis”, 
nes tai kova prieš save.

Nedarykite klaidos galvodami, 
kad vyresnieji tenori jums tik savo 
senas tradicijas įkišti. Faktinai jūsų 
tėvai ir visa bendruomenė stengiasi 
instinktyviai perduoti jums jūsų 
tautinį palikimą, jūsų šaknis. Ką jūs

A.A.
ALGIRDUI JOKŪBAUSKUI 

mirus, jo žmonai Irenai, dukrai Danai su šeima reiškiame gilią užuojautą. 
Mes liūdime drauge su Jumis.

Vytautas ir Lidija 
Juodaičiai

Mūsų Pastogė Nr. 37,1977.9.19, psl. 2
• = .<V ti sitiį

vykusį lietuvį, kad jie permažai ko
voja, kad perdaug pataikauja ir 1.1. 
Nežiūrint to, visi mus dar dirginą 
ėjimai ir arkliukai kyla ne iš mūsų 
pačių, o ateina kaip tik iš Lietuvos: Į 
pogrindžio spauda, protestai, net ! 
gyvybės aukos (R. Kalanta ir kt.), ■ 
visa tai liudija, kur vyksta aktyvus 
pasipriešinimas, o kur nuolaidi re- ' 
zignacija. .

Jeigu tokia kova ir toliau truks už 
lietuvybę šioje, laisvųjų pusėje, tai 
be abejo apie išlikimą negali būti ir 
kalbos. Lygiai ant aštrios briaunos 
stovi ir išlikimo klausimas pačioje 
Lietuvoje. Tik bet tokia paguoda, 
kad tenai niekad nesiliovė atvira re
zistencija nežiūrint kad ir kaip kieto 
okupanto spaudimo. Negalima rem
tis viltimi, kad tautos, jei sąmonin
gos, nesunaikinamos. Štai, galima 
sakyti, viena tauta buvo sunaikinta 
ir mūsų akivaizdoje — Rytprūsiuo
se. Tegu tai vokiečių dalis, bet savo 
plotu ir gyventojų skaičiumi prilygo 
Lietuvai (1939 m. Rytprūsiuose bu
vo beveik trys milijonai gyventojų). 
Kas šiandie yra Rytprūsiuose? Ne 
tik senų gyventojų, bet ir senųjų 
vardų neliko. Žinant okupanto azia- 
tišką brutalumą visada tas gali atsi- • 
tikti ir su lietuviais. Štai kodėl yra j 
ypač gyvas klausimas - ar išliksime 
ir kaip išliksime. Rytprūsių likimas ' 
mums labai daug pasako.

Menka ir net tuščia paguoda, bai- ! 
gianti įsipilietinti mūsų tarpe, kad 
dar ne viskas prarasta - tegu jauni
mas ir nekalba lietuviškai, bet vis 
tiek jie gimę ir yra lietuviai. Čia ga
lioja kaip tik toks nesulaužomas 
dėsnis: kas lietuviškai nekalba, tas 
lietuviškai ir negalvoja, o drauge 
lietuviškai ir negyvena bei už lietu- j 
vybę ir nesiangažuoja. i

Turint prieš akis išlikimo grėsmę i 
tiek čia, tiek ir Lietuvoje gal atsiras j 
sprendimų, kurie tą grėsmę suma- I 
žintų (Lietuvoje) arba pašalintų 
(čia). O tą galima atsiekti ne rezig
nacija, o besąlygine rezistencija.

(v.k.)

šiandie atmesite, tikrai vėliau ieš
kosite! Minėtos knygos autoriui 
Alec Haley užtruko dvylika metų ir 
šimtai tūkstančių dolerių atkasti sa
vo šaknis ir parašyti knygą ’’Šak
nys” (Roots). Prisiminkite Kin-Tay, 
tą afrikietį negrą, kuris kovojo dėl 
savo afrikietiško vardo ir dėl jo afri- 
kietiškos kilmės pripažinimo ir iš
laikymo.

Kiti negrai - vergai pakluso savo 
šeimininkams, pasidavė ir prisiėmė 
jiems duotą svetimą asmenybę. 
Kin-Tay išlaikė savo asmenybę ir 
savigarbą per vergiją ir per kančią 
ir tai perdavė savo vaikui.

Ar nėra Kin-Tay pavyzdys vi
siems išeiviams? Aš skatinu jus vi
sus stengtis išlaikyti kuo daugiau 
tautinio kultūrinio palikimo. Neat
meskite savo identiteto - laikykitės 
jo!

Pirminė ir sunkiausia jūsų paliki
mo dalis išlaikyti ir mokėti savo kal
bą.

BELGRADAS,
ir Honolulu

Po dviejų mėnesių svarstymų, 
rugpiūčio 5 Belgrade baigta Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos paruošiamoji dalis. 
Priimta darbotvarkė antrąjai kon
ferencijos daliai, kuri prasidės spalio 
4. Teigiama, kad bus apžvelgtas 
Helsinkio susitarimų 1975 vykdy
mas — pažanga ir atžanga — ir 
svarstomi nauji pasiūlymai.

Praeitą savaitę Maniloje vyko aš
tuntoji Pasaulio taikos per įstatymą 
konferencija. Posėdžiavo daugiau 
kaip 4000 įvairių tautų teisininkų. 
Konferenciaja pasibaigė rugpiūčio 
26 ir priėmė 46 rezoliucijas. Veda
moji mintis — valstybė turi apsau
goti žmogaus teises.

Pagaliau, šią savaitę Honolulu 
vyksta šeštoji Pasaulio psichiatrų 
sąjungos konferencija. Dalyvauja 
keli tūkstančiai psichiatrų. Kaip ži
nome, Sovietų Sąjunga plačiai nau
doja barbarišką politinių kalinių 
sveikatos gadinimą (ar naikinimą) 
psichiatrinėse ligoninėse.

Tarptautinėse konferencijose da
lyvauja ir mūsų kraštą okupavusios

Lietuvių kalba yra sunki, ir kal
bėdami darysite klaidų, kaip kad ir 
aš šiandie jų darau, bet nebijokite 
neteisingai kalbėti - kalbėkite drą
siai ir stenkitės, kad būtumėte su
prasti. Tik kalbant yra vienintelis 
praktiškas būdas išmokti laisvai 
kalbėti. Negalvokime ilgai apie įvai
rias galūnes prieš ką nors sakant, 
nes tada gal ir niekad nepasakysite. 
Jūsų kalba ir tarmė savaime taisysis 
girdint atsakymus pačiame pokal
byje.

Aš priminčiau tik dvi taisykles 
komunikuoti, t.y. susikalbėti lietu
viškai:

(1) Naudoti kiekvieną žodį, kurį 
mokate ir kaip galint dažniau.

(2) Venkite ’’Pidgin”, kaip ’’swim
ming pool-as”, ”beach-as”, ”pub-as” 
ir kt. Barbarizmai skurdina kalbą. 
Jeigu kalbate lietuviškai kaip suge
bate, ir jeigu jūsų kalba klausyto
jams iššaukia pasibaisėjimo, tai pa
prasčiausiai reiškia, kad kalbate su 
netinkamu asmeniu. Kalbėkite su 
kitu, bet - kalbėkite lietuviškai!

Kodėl aš tiek daug kalbu apie kal
bą? Todėl, kad nuoširdžiai tikiu, jog 
be kalbos tautinis palikimas turės 
didelių trūkumų, o svarbiausia - be
reikalingų trūkumų.

Lietuvių tauta išgyveno krizę ir iš 
visų reikalauja sąmoningumo ir pa
ramos. Aš norėčiau baigti priminda
mas, kaip jaunimas galėtų paremti 
tautą šios krizės metu.

(1) Venkite prieškarinės politikos 
- palikite tai istorijai. Jeigu norite 
politikuoti, junkitės prie vietinių 
partijų - daug daugiau atsieksite 
Australijai ir Lietuvai.

(2) Kuo daugiau dėkitės prie lie
tuviškos veiklos, kol surasite, kas 
jums patinka - skautai, ateitininkai, 
tautiniai šokiai, sportas ir t.t. Toje 
veikloje neišleiskite iš akių lietuviš
kumo.

(3) Kartą suradę savo vietą bend
ruomenės veikloje, būkite aktyvūs: 
pritraukite kitų, bet nesiduokite pa- 
viliojami iš bendruomenės veiklos.

(4) Niekada nepamirškite, kad jū
sų veikla bendruomenėje nėra tik 
malonumas - čia yra galimybė pa
čiam subręsti kaip lietuviui! Žinoki
te, kad dirbate siekdami išlaikyti 
lietuvišką kultūrą. Būkite pasiruošę 
dalyvauti bendruomenės pareigose.

(5) Nepamirškite kalbos! Skaity
kit lietuvišką spaudą - laikraščius, 
knygas. Rašykite lietuviškai. Dai
nuokit lietuviškai. Bet svarbiausia - 
kalbėkit lietuviškai ir kalbėkite 
drąsiai.

Laurence Cox

ofiR'/na p.r.’ioj’iin r.K'r.-f • >•••'* 

Rusijos atstovai. Deja, jų dalyva 
mo tikslas — ne žmogaus politin 
tikėjimo ir kt. teisių apsauga j 
valdomuose kraštuose. Tokie atsi 
vai daro visa, kad konferencijose r 
būtų priimta rezoliucija ar pasiekt 
susitarimas, smerkiąs SS prakti 
jos pavergtų tautų ar jos pačios 
liečiu atžvilgiu.

Kas darosi Lietuvoje, kai tos kc 
ferencijos vyksta? Ir pačioje Rusi 
je? Ten vykdomi suėmimai vien c 
to, kad žmonės nori, jog Rusija 1 
kytųsi pasirašytų susitarimų.

Rugpiūčio 24 Lietuvoje suimt 
Viktoras Petkus, Lietuvos grup 
Helsinkio susitarimų vykdym 
remti narys. Savo 1976 lapkričio 
manifeste grupė paskelbė, kad ji < 
vo dėmesį kreips į Helsinkio ”su 
tarimų humanitarinius paragrafo 
liečiančius sąžinės, religijų, minti 
ir įsitikinimų laisvę”.

Toks kuklus, bet svarus užsimo 
mas yra persekiojamas brutali; 
tardymais, kratomis ir suėmimais

Tą pačią dieną suimtas dar vien 
lietuvis — Antanas Terleckas, pi 
eitais metais Sovietų sąjungos K( 
viršininkui J.V. Antropovui įteik 
savo laišką, kur išdėstė savo pers 
kiojimo istoriją ir prašė liautis t 
daryti.

Deja, ne viena Sovietų Sąjun 
persekioja žmogų. Tokių yra ne vi 
Rytuose, bet ir Vakaruose — Pie 
Amerikoj, nekalbant apie Afriką.

Mūsų viltis, kad didėtų demoki 
tinių kraštų skaičius ir žmogaus b 
sės laimėtų visame pasaulyje.

Petras Cidzikas, gim. 1944, suii 
tas ir patalpintas į psichiatrinę lig 
ninę. Kaltinamas Lietuvos Katalil 
Bažnyčios Kronikos, antisovietin 
lapelių ir patriotinių eilėraščių pi 
tinimu (rusų žurnalas Posev, 19' 
liepos mėn.). Kas turėtų žinių apie 
ar kitus kalinius, reikia skubiai pr 
nešti Vlikui, 29 West 57th Stree 

į New York, N.Y. 10019. (Eit

♦♦♦

Pasaulio lietuvių jaunimo keto 
tasis kongresas įvyks 1979 m. lie; 
11-29 dienomis. Kongreso atida 

i mas ir jaunimo stovykla bus Ani 
i joje, o pats jaunimo kongresas 1 
j kietijoje. Australijos jaunimas 
i retų šitą datą įsidėmėti ir jau n 
i dabar pagalvoti apie dalyvavii
Jaunimo Kongrese.

JAV komisijos Europos saugun 
ir kooperacijos reikalams pirmini 
kas Dante B. Fascell rugpiūčio 1 
pranešė, kad komisija ir toliau pi 
ima informaciją apie žmogaus teis 
pažeidimus. Be to, tokios žinios rf 
kalingos VLIKui — informuoti tai] 
tautines organizacijas. Todėl pr 
neškime apie naujus suėmimus, ap 
jau seniau kalinamus asmenis, ap 
tuos,kurie vargsta ištrėmimo lag 
riuose ar psichiatrinėse ligoninės^ 
Žinias siųskime adresu: VLIKas, i 
W 57 Street, New York, New Yoi 
10019. (Eite)

***
Karas tarp Etijopijos ir Somalij 

vystosi į totalinį karą. Iki šiol tui 
momis žiniomis Somalija veržiasi 
priekį, o Etijopija užimanti tik gyl 
mosi pozicijas.

♦♦♦

Ispanijoje Katalonijos provinci 
reikalauja plačios autonomijos ir: 
laiku pilpos nepriklausomybės.
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SCENA PRAŽYSTA TULPĖM...
t?-'

DAINOS SAMBŪRIO KONCERTAS

Nemunėli, Nemunėli, per laukus
Per plačius, per girias.
Tyrą, tyrą plukdai vandenėlį
Į žydriąsias pasauly marias...

Melburniečiai ir svečiai iš kitur 
igpiūčio 28 d. Lietuvių Namų kon- 
>rtų salėje turėjo gražią tautinio 
eno - dainos šventę. Ne man rašyti 
lantrių terminų recenziją, bet tik 
iriu pasidalinti tuo džiaugsmu, ku- 
išgyvenome atsilankę į 28-jį Dai- 

)s Sambūrio koncertą.
Koncertą pradeda vyrų choras, 
ražu, kada vyrai tautiniais rūbais 
įsirėdę, margaraštėmis juostomis 
įsijuosę, neįprastai sustoję — kas 
ikščiau, kas žemiau, sutartinai už
kaukia: ’’Pilki keleliai ” ir ’’Medžio
jo dainą” kur solo dainuoja p. V. 
teikis. Dainos plaukia taip sutarti- 
ai su įvairiais išraiškos niuansais, o 
irigentės nėra...
Uždangai prasiskleidus išvystame 
loteris margaspalviuose tautiniuo- 
e rūbuose. Kiek gražių jaunų naujų 
eidų! Kas jos? Keleto veidų anks
tau matytų jau nėra. Įtemptai lau- 
iame, o jos vienos laisvai, jautriai, 
įeiliai dainuoja: Nemunėli, Nemu- 
ėli...Aš tėvelio sode serbentėlė, 
rotinėlės jauniausia dukra...” Gau- 
ūs plojimai, bet nekartoja. Toliau 
-"Ant kalno gluosnys” ir ”Padai- 
Mosiu tau dainelę”. Uždanga už- 
iskleidžia, o ausyse tebeskamba 
irdžiai malonūs garsai: Nemunėli,

Iš meilės
. >18 ' ■ i lį.'k ■ >

artimui
Kai sveikas žmogus gali mėgautis 
neinamomis gėrybėmis nesivaržy
mas, paprastai nepagalvojama, 
ad yra ir žmonių ligotų, su trūku- 
lais,kurie negali pasidžiaugti dau- 
eliu gėrybių. Tokie nelaimingieji 
įprastai paliekami jų pačių žiniai, 
i kai esi patsai kokios nelaimės ar 
gos ištiktas, tada ieškai išeities, 
ori gali būti naudinga ir kitam.
Visai kitoks yra adelaidiškis Ar- 

ydas Dumčius. Penkiolika metų iš- 
irbęs vaistų pramonėj jis pats pa
ryžo pagaminti kai ką naujo. O tam 
i paskatino paprasčiausias atsitik- 
inumas, kurio gal kitas ir nebūtų 
įstebėjęs.
"Prieš trejus metus, — pasakoja 

irvydas, — buvome parke su drau- 
o, kuris turėjo diabetiką vaiką. Pa
uliau išgerti plakto pieno (milšei- 
o), bet draugas pasipriešino saky
mas, kad jo sūnus diabetikas ir 
egalįs šiuo malonumu pasidžiaugti, 
r čia man šovė mintis išgalvoti pa
minti milšeiką, tinkamą diabeti

niam darbui jis pašventė trejus 
lėtus išleisdamas virš 5000 dolerių, 
f rezultate pasaulį išvydo naujas 
iminys ’’DIASHAKE”, specialistų 
diabetikų Draugijos pripažintas 

lip diabetikams tinkamas ”milk- 
ikas”.
"Diashake” yra miltelių pavidale 
pstruotas produktas, lengvai 
rpsta šiltame ar šaltame vandeny 
suplaktas atrodo kaip tikras mil
ukas. Dabar ’’diashake” gamina- 
as Melbourne ir Adelaidės labora- 
Tijose ir gaunamas Health Food 
fautuvėse.
Tai greičiausia pirmas toks milk- 

!įkas diabetikams ne tik Australi- 
!«, bet ir visame pasaulyje”, — , 
'ėja Arvydas. ’’Sunkiausia buvo 
statyti formulę”. Pats ’’Diashake”

Nereikia ilgai laukti, prieš mus 
stoja pilnas Dainos Sambūris - mo
terys ir vyrai, o jų prišaky- dirigen
tė p. Dana Levickienė, sutikta gau
singu plojimu. Dainos "Siūbau, lin- 
gau”, ’’Melnikas”, ’’Miškų gėlė” ir 
’’Jūreivių maršas” skamba taip 
sklandžiai - naujai. Netik gėrimės 
dainomis, bet ir visi esame dirigen
tės įtraukiami dainoriams pritarti. 
Visi stengiamės kiek galime, bet 
mintis durte duria: taip norėčiau 
prikelti bent vieną senelį...

Pertrauka, malonu sutikti priete- 
lius ir dalintis gražiais patirtais įs
pūdžiais, matant, kad tūlo tartas 
’’choras griūva” didi netiesa!

Skleidžiasi uždanga ir scena pra
žysta tulpių žiedais - moterys pasi- 
puošiusios baltomis sukniomis pa
dabintomis stilizuotų tulpių žiedais. 
Prasideda koncerto laukta dalis: B. 
Budriūno kantata - Tu Vilniuj pasi
lik, Valdove.

P. Pijus Vaičaitis - kronikininkas, 
skaito Gedimino išduotą raštą. Diri
gentės mostui paklusta visas choras, 
aiškiai juntamas jos įdėtas darbas. 
Sodriai dainuoja solistas p. J. Rū
bas. Dainavimas gražus - iškilmin
gas, tačiau brukasi-lenda palyginimo 
mintis. Kantata girdėta Lietuvių 
Dienų atidaryme. Tada ten - erdvi,

Mažo kaloringumo ’’milkshake”. Idealus gėrimas prižiūrint savo svorį 
ir sveikatą. Skanus, putojantis ir turi tik penktadalį kalorijų palyginus su 
visų geriamu ’’milkshake”. Labai taupus, nes kainuoja tik pusę to, ką 
mokate už stiklą delikatesų krautuvėje.

’’Diashake” maistingumo vertė yra aukštesnė už normalaus pieno, nes 
praturtinta vitaminais. Jo tinkamumą pripažino Pietų Australijos Dia
betic Ass. Galima gerti karštą ir šaltą.

Reikalaukita DIASHAKE Health Food krautuvėse.

Arvydas Dumčius

yra maistingas, mažo kaloringumo ii 
pusiau pigesnis, negu tikras milk- 
šeikas. Bet svarbiausia, juo gali mė
gautis diabetikai, nepakenkdami sa
vo sveikatai.

Ar tik ne Nietzsche bus pasakęs, 
kad didžiosios idėjos guli ant kelio — 
užtenka tik pasilenkti ir jas pakelti. 
Arvydas Dumčius yra vienas iš tų, 
kuris idėjos nepaliko gulėti ant ke
lio...

Įvykęs Sydnejuje licenzijuotų 
klubų tarnautojų streikas sukliudė 
ir Tautos Šventės minėjimą Sydne
juje, kuris turėjo įvykti rugsėjo 
10-11 drenomis Syd. Lietuvių Klube. 
Tomis diehbhiik Liet. Klubas buvo 
aklinai uždarytas, ir minėjimas tu
rėjo būti nukeltas savaite vėliau.

I

Melbourne Dainos Sambūris 28-jo koncerto metu su dirigente Danute 
Levickiene išpildant B. Budriūno kantatą ”0 Vilniuj pasilik, valdove”. 
Kairėje solistas J. R ūbas, naratorius P. Vaičaitis.

didinga aplinka. Dabar visi susi
spaudę, nė uodui vietos nėra. Tačiau 
imant visumą - jauti pasitenkinimą, 
džiaugsmą - atlikta gerai, o kitoms 
aplinkybėms esant, sakytume pui
kiai.

Kantatai vargonais pritarė Mr. C. 
Stevens, pianinu June Ball, kuriems 
priklauso mūsų visų pagarba ir pa
dėka.

Koncerto pranešėjos pareigose 
buvo žavi p. Rita Silvija Mačiulai- 
tienė.

Apylinkės Valdybos Pirmininko 
p. A. Pociaus padėkos žodžiu ir gėlių 
bei dovanų įteikimu baigtas koncer
tas.

Dėl koncerto turiu dvi kuklias 
pastabėles: būkime kantrūs su plo
jimais, išklausykime dainos ar pia
nino visus akordus ir tik tada plo-

NAUJI LEIDINIAI
PENSILVANIJOS ANGLIAKA
SIŲ LIETUVA. Tekstas Vlado Bū
tėno su Elenos Bradūnaitės ir Jur
gio Bradūno įnašais. Nuotraukos 
Algimanto Kezio, S.J. Albuminio 
formato leidinys, 343 psl. Išleido 
Lithuanian Library Press, Inc., Či
kagoje 1977 m. Kaina $ 20.00

Stebėtinai įdomi lietuvių imigra
cijos į U.S.A, istorijos iškarpa api
manti Pensilvanijos lietuvius, jų kū
rimąsi ir veiklą. Pasinaudodamas 
įvairiais jau skelbtais šaltiniais ir 
savo asmenišku apklausinėjimu 
žurnalistas Vladas Būtėnas duoda 
ryškų vaizdą, kaip lietuviai įsikūrė, 
veikė ir kovojo Pensilvanijoje, kurią 
būtų galima laikyti pirmaujančia 
lietuvių kolonija Amerikoje. Ir čia 
ypač išryškėja lietuvių pastangos 
atsiriboti nuo lenkų pastangų už- 
gošti lietuvius. Knyga tiek savo for
matu, tiek ir turiniu bei menišku 
apipavidalinimu tikrai imponuojan
ti. Fotografo kun. A. Kezio, S.J. 
gausios nuotraukos jau pačios savy 
turi išskirtiną vertę.

METMENYS. 1977 m. Nr 33. Kū
ryba ir analizė.

Apie Metmenų žurnalą daug 
kas yra girdėjęs ir su juo susipaži
nęs. Tai galima sakyti avangardinis 
lietuvių kultūrinis žurnalas tiesiogi-

brandūs studijiniai straipsniai lite
ratūros ir kitais kultūriniais klausi-

Nuotrauka P. Dargio
kim. Šiuo kart daug tuo nusikaltom. 
Antra - salėje palikime šviesas, gal 
tik kiek aptemdytas, kad choras 
dainuotų ne juodai skylei bet klau
sytojams, kurie galėtų programose 
išskaityti būsimų dainų pavadini
mus ar pasidaryti sau pastabas.

Tuojau po koncerto įvyko užbaig- 
tuvių vakarienė, kurios metu kun. 
P. Vaseris, M.L. Klubo pirm. p. V. 
Ališauskas, p. A. Čelna, P. Morkū
nas, Apylinkės pirm. p. A. Pocius 
tarė padėkos ir gerų linkėjimų žo
džius. Choro Valdybos pirm. p. V. 
Bosikis tarė padėką techniško pa
rengimo talkininkams.

Dirigentė p. Dana Levickienė 
jautriai pareiškė padėką visiems, be 
kurių nebūtų buvę ir šio koncerto.

Sotinantis nugirsta, kad Dainos 
Sambūris ateinančiais metais vyks į 
Pasaulio Lietuvių Dienas Kanadoje.
Graži žinia, reikia tik palinkėti sėk
mingo darbo.

Ignas Alekna

mais, plati politinė apžvalga, rimtos 
knygų recenzijos bei kritikos ir ap
tariami mūsų kūrybinio gyvenimo 
poreiškiai.

Šiame numery iš poezijos matome 
H. Radauską, Tomą Venclovą, aus
tralietę Lidiją Šimkutę. Įsidėmėti
nų straipsnių patiekia J. Blekaitis 
(H. Radausko tema)prof. A.J. Grei
mas (tautosakinė studija), A. Stak- 
nienė nagrinėja E. Cinzo kūrybą. Be 
kita ko paminėtina gražus prof. R. 
Šilbajoro pristatymas sydnejiškės 
poetės Aldonos Veščiūnaitės knygos 
’’žodžiai kaip salos”. Apie lietuvių 
mitologiją pasisako Dr. J. Balys ir 
prof. Dr. M. Gimtunienė. Numeris 
iliustruotas M. Petrauskaitės nuot
raukomis. Atskiro numerio kaina 
$ 3.00, metinė prenumerata - $ 10.

Metmenų adresas: M. Paškevi- 
čienės 3308 W. 62nd Pl., Chicago, BĮ. 
U.S.A. 60629.

Visaip
Atrodo, kad Šiaurės Amerikos 

lietuviai ypatingai suinteresuoti bi
tininkyste: anksčiau ilgą laiką seri
jomis leido straipsnius apie bites, 
bitininkystę ir medų Bostono ’’Ke
leivis”, o štai paskutiniu laiku biti
ninkyste susidomėjusi kanadiškė 
’’Nepriklausoma Lietuva”.

Sėkmingą misiją Melbourne atliko 
ALB Krašto Valdybos vicepirmi
ninkas p. V. Patašius, Tautos Šven
tės minėjime skaitęs paskaitą ir 
atskirame susirinkime suinteresuo-
tiems plačiau paaiškino apie ALB 
Krašto Valdybos projektą perorga
nizuoti Mūsų Pastogės leidimą.

Adelaidiškė Lidija Šimkutė — 
Pocienė šešias savaites praleida 

i« uUietuvoje lankydama AĮiiniiįe5.ktaa4 
lj s. f f kpr.SUs,įkepates'Iankėši

j Anglijoje ir Europoje.
t>__*■__ a xr- vi larri n io °
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Pažymėtina, kad emigracija pastaraisiais metais 
tapo itin svarbiu visuomeninio gyveninio elemen
tu. Dalis norėjusiu emigruoti iau pasinaudojo Izrae
lio vizomis. Keli šimtai šeimų siekia leidimų išvykti 
tiesiog j Kanadą ar JAV. Tačiau htitų klaida many
ti, kad bent kiek žymesnis kiekis lietusių -.icktų vi
siškai ir negrįžtamai palikti gimtąjį kraštą. Jokiu bū
du ne. Didžiausia lietuvių dauguma, gal išskyrus 
tik privilegijuotąjį elitą, geidžia iki J940 metų bu
vusias padėties atstatymo, kada kas tik norėjo, ga
lėjo laisvai išvykti užsienin mokytis, uždarbiaut ar 
su giminėm pasimatyt, o paskui be kliūčių grįžt na
mo.

Sitai šitokių tikrų eilinio piliečio kontaktu su 
išoriniu pasauliu valdžia ir stengiasi nieki: būdu 
neleisti. Šiuo požiūriu Lietuvos gyventojai yra to
kioj pačioj padėty, kaip ir visi kiti TSRS piliečiai, 
bet yra ir tam tikros specifikos, susijusios su ypatin
gu valdžios nenoru leisti kontaktų tarp eilinių lie
tuvių ir užsieniečių. Iš visos Lietuvos teritorijos 
svetimšaliams atviras tik Vilnius, gyventojų sudėti
mi mažiausiai lietuviškas iš visų Lietuvos miestų. 
Be to. diplomatai ir laikraštininkai netgi neturi tei
sės čia atvykti savais automobiliais. 1 iųtuvą aplen
kia bent kiek žymesnės užsieninės ar tarptautines 
parodos, jeigu ,ose dalyvauja žymesnis kiekis Va
karų atstovų. Apie 1 ictuvo* 'zoliieijos laipsnį kal
ba št.ii šis epizodas. įvvkęs tunus dienomis, kai bu
vo rašomas šis straipsnis. Kaimyniniame Minske ta
da vyko specializuota amerikiečių parod;. ..Tech
nika ir butai JAV". Daugelis Vilniaus ir kitų miestų 
gyventojų tikėjosi joje apsilankyti organizuotai ir 
tam įmonėse bei specialiose kontorose buvo nuo
mojami autobusai kelionėms į Minską šeštadieniais 

•ir sekmadieniais. Jokios kelionės praktikuojamos 
labai dažnai, bet kaip tik tomis dienomis kai Mins
ke buvo amerikiečių paroda, visos įstaigos ir orga
nizacijos gavo parėdymą sustabdyti ar atšaukti or
ganizuotas keliones į Minską. Oficiali priežastis bu
vo sakyta — gripo epidemija, bet niekas nė neban

dė slėpti tikrosios priežasties.
I okių pavyzdžių būtų galima papasakoti tūks

tančius.
Pačiu paskutiniuoju metu didelio atgarsio Lie

tuvoje susilaukė žinomo biologo ii kovotojo už pi
lietines teises Scrgiejtms Kovaliovo byla, Taktas, 
kad rusas disidentas, palaikė betilsiu katalikų bajf- 
r.vėi.'i ,r .sumokime už ui <ivo asmenine laisve, pa
darė didelį isp J<ų liiluvos ges e nt- m masėse. 
Valdžiai teko grr.bti.- pu mamų sukiiuėyti solida
rumo Kovaliovu dew nist racijas Visoj Lietuvoj 
teams dienomis buvo s ilaikv tii šimtai žmonių. Dau
gel) iššaukė į VSK, grasino, i -įkalino. kad nė ne
bandytų pasirodyt byloje. Šiaip jau teismo rūmuo
se nuolatos buvojo apie penketą dešimčių žmonių, 
prijaučiančių Kovaliovui ir protestuojančių prieš jo 
nuteisimą. 1 eismo salėti niekas iš jų nebuvo įleistas.

ten su specialiais leidimais leido tik iš anksto pa
rinktą publiką. Pačiuose teismo rūmuose nuolatos 
buvojo gerokas kiekis vietos VSK ir milicijos aukš
tesniųjų pareigūnų.

() įstaigose ir įmonėse, troleibusuose ir kavinė
se žmonės tuo metu atvirai svarstė Kovaliovo bylą. 
Žinoma oficialios informacijos nebuvo, visos nau-. 
jienos buvo perduodamos iš lūpų į lūpas. Jokiose 
sąlygose prie liesos prisipainiojo visokių gandų ir 
neįtikėtinų istorijų. Bet. kokių įvairių nuomonių ir 
sprendimų bebūtų buvę tucj reikalu prikalbėta, vi
si vieninga: tarė: Kovaliovo byla nešvari išmonė, 
daranti gėdą lietuviams. ..Nemanykit, ne lietuviai 
teisia Kovaliovą", šūktelėjo Kovaliovo draugams 
vienas is buvusiųjų teismo salėje. O juk tenai buvo 
tik ..atrinkti" draugai!

<i.d but ne mažiau atgarsio, kaip pati Kovalio
vo bela. gavo ir akademiko Sacharovo buvojimas 
Vilniuje. Apie jo atvykimą į Vilnių žmonės sužino
jo iš užsieni-' radijo. Km kurie pažirus jį gatvėje, 
sveikino iiu.-mmmėdami kepures, prašė sutikimo

NŪDIENĖJ LIETUVOJ
drauge nusifotografuoti. Žmonės ėjo prie teismo rū
mų bent į Sacharovą pažvelgti. Daugelis likėjo, kad 
asmeninis Sacharovo įsikišimas sulaikys susidoroji
mą su Kovaliovu. Ir nors taip neišėjo, platus dėme
sys Kovaliovo bylai, aiškus nepritarimas susidoroji
mui su Kovaliovu ir neslepiamajam simpatija daug 
ką liudija.

Visų pirma tai liudija prasidėjus nusivylimu 
tuo lietuvinimo procesu. į kurį savo laiku buvo de
dama tiek daug vilčių. Taip, iš tikrųjų, šiandien va
dovybėse visur ir'perdėm yra patys lietuviai, bet ka 
tai pakeitė iš esmės? Ar gal nebe toks nuožmus ta
po VSK ir nebe taip rūsčiai baudžia teismai'?. Gal 
nutrauktas kitų respublikų gyventojų perkraustinė- 
jimas Lietuvon? Gal būt nustojo smukęs gyveni ne 
lygis'? Arba gal. pagaliau, pasidarė paprasčiau nu
keliaut po užsienius'? Ne, ne ir ne. Nieko panašaus 
neatsitiko. Vadovaujantis pareigūnas lietuvis vyk
do tą pačią politiką, kaip ir jo pirmatakas nelietuvis. 
Lietuvis administratorius nė kiek ne mažiau ii. ne
lietuvį susirūpinęs savo labu ir abejingas visuome
niniams reikalams. Biurokratizmas, kyšininkavimas, 
abejingumas klesti, kaip ir pirma, o pastorėjo tik 
demagogijos, veidmainybės ir melo sluoksnis, ku
riuo bandoma visa tai uždengti, ‘šiandien daugeliui 
Lietuvoj jau pasidarė aišku, kad ..litovi/acijos“ 
vyksmas ne tik nepagydė visuomeninės dorovės, 
bet tuo pavidalu, kokiu jis įgyvendinamas - jis 
greičiau tik padeda jos puvimui. O iš to lengva da
ryti ir daug toliau einančių išvadų.

Taip, šiandien, kaip ir prieš dešimt ar dvide
šimt metų, net kaip visoj savo istorijos eigoj. Lietu
va nori visų pirma išlikti Lietuva. Bet šiandien, kaip 
niekad praeity, lietuviui daros aišku, kad jų tauti
nis atgimimas ir valstybinė nepriklausomybė įma
noma tik tikros demokratijos ir nenukrypstamo 
Žmogaus l eisiu prisilaikymo sąlygose. Pabaiga

Eitanas Finkelšteinas

Namie ir svetur
MELB0URN0 MŪSŲ PASTOGĖS 

BALIUS

Melbourne Apylinkės Valdybos 
ruoštas Mūsų Pastogės balius įvyko 
rugpiūčio 27 d. Lietuvių Namų Pra
mogų salėje. Čia susirinko per 150 
vietos ir iš toliau atvykusių svečių: 
p.p. Jablonskiai iš Sydney, Makara- 
vičiai iš Beech worth, Koženiauskai 
iš Moe (Latrobe Valley sen.) ir kiti.

Baliaus nuotaika buvo gana pakili, 
nes gera šokių muzika kvieste kvie
tė poras suktis šokio sūkuryje, p. M. 
Sodaitienės su draugėmis patiekta 
gera vakarienė bei skanėstai teikė 
tikrą malonumą, o šampanas ar 
stipriųjų stikleliai šildė krūtines. 
Suskambo Ilgiausių metų linkėjimai 
p.p. Suzanai Stankūnavičienei ir Ni
nai Jablonskienei, kaip tik tą dieną 
švenčiančioms gimtadienius. Dar 
kartą ponioms valio!

Turtinga loterija, kurios laimikius 
aukojo p.p. T. Bikulčienė, A. Bajo
ras, p. Koženiauskai, p. Lipčius, p. 
Makaravičiai, -A. Matukevičienė, 

Mūsų Pastogė Nr. 37. 1977.9.19. n«l 4

Apylinkės Valdyba ir M.L. Klubo 
Valdyba turėjo gerą pasisekimą — 
davė 185 dol. pajamų.

Apylinkės Valdyba - baliaus šei
mininkas savo ir Mūsų Pastogės 
vardu dėkinga visiems baliaus sve
čiams, šeimininkei p. M. Sodaitienei 
su padėjėjomis, loterijos laimikių 
aukotojams, kurių p. A. Bajoras jau 
kelinti metai šiomis progomis skiria 
M. Pastogės metinę prenumeratą ir 
visiems prisidėjusiems prie šio ba
liaus paruošimo.

Neapsiriksiu pasakęs ačiū Apy
linkės V-bai už malonų vakarą.

Pastogininkas

***
Sydnejiškiai Aldona ir Adolfas 

Jablonskiai šiuo metu išgyvena sa
votišką ekstazę: vos tik iškeitė savo 
seną Volkswageną į naujintėlaitį 
’’Saburu”, po poros dienų atvyko į 
svečius Adolfo brolis iš Venecuelos 
su dviem dukrom, kurie žada Aus
tralijoje pasisvečiuoti ilgesnį laiką.

PADĖKA dJ/
Melb. Dainos Sambūrio ruoštas balius, įvykęs rugpiūčio 6 d. Lietuvi 

Namuose, praėjo. Liko tik gražūs prisiminimai ir praturtėjusi Sambūri 
kasa. o

Sambūriečiai taria širdingą ačiū visiems svečiams, sudariusiems toki 
linksmą baliaus nuotaiką ir taip gausiai mus parėmusiems.

Emilijų valsą bešokant, krepšeliai liko tušti - ačiū Jums. Loterija praė 
jo su nepaprastu pasisekimu ir įdomumu - ačiū Jums.

Nuoširdžią padėką reiškiame aukojusiems loterijai fantų: p. Kožf 
niauskams (Moe), p. Lekniams, p. Balčiūnams, p. Vaitiekūnams, p. Pei 
rauskams, p. Matukevičienei, p. Krikščiūnui, p. Pilkauskienei, p. Mus 
cinskienei, p. Ročiui, p. Ašmonui, p.p., kurie parėmė pinigais per p. Žic 
gienę. Už piniginę auką Sambūriui - p. J. Kapliūnui.

Ačiū už dovanas tortais, skirtais baliui - p. A. Cininienei, p. Žalkaus 
kienei, p. Vaitiekūnienei, p. R. Mačiulaitienei, p. Milvydienei, p. Kriks 
čiūnienei.

Už bilietų spausdinimą ir paramą, neimant užmokesčio nuoširdus ači 
p. Vaškeliui.

Ačiū Gerb. mūsų laikraščių Redaktoriams už paslaugas.

Melb. Dainos Sambūris

Šia proga plati Jablonskių giminėlė 
sukruto kaip bitės prieš spiečiant. 
Stebėtina, ir kada dar turi laiko Al
dona paruošti Mūsų Pastogės teks
tus, kai ant jos gula ne tik šeimyni
niai, bet ir visuomeniniai rūpesčiai 
— Mūsų Pastogė, skautai, Apylin
kės Valdyba ir daug daug kitokių!

***

Pereitą savaitę Sydnejuje viešėjo 
p.p. Juškai iš Melbourne, tikėda
miesi ta pačia proga, aplankę sūnų 
inž. V. Jušką, pasidžiaugti sydnejiš- 
kiu Tautos Šventės minėjimu, kuris 
dėl klubų tarnautojų streiko turėjo 
būti nukeltas savaite vėliau. Svečiai 
papeikė Melbourne orą, bet labai 
pagyrė Melbourne Dainos Sambūrį, 
kuris, vadovaujamas ir diriguoja
mas Danos Levickienės, yra persi
mainęs ir pakitęs gerąja prasme. 
Šiame koncerte, kuris įvyko prieš 
porą savaičių, dirigentė parodė tik
ruosius savo muzikinius sugebėji
mus ir savo charakterį. Melbourne _ -
Dainos Sambūris, p. J. Juškos ver- lyvavo organizuotai lenkai, 
tinimu, vėl savo viršūnėje.- v.v vakai ir vengrai. ■

♦♦♦

Vos tik mirus sydnejiškiui P. Jut 
jonui, iš Lietuvos atvyko jo'Hukr 
perimti tėvo palikimo. Reikalas ge 
rokai komplikuojasi, nes velioni 
buvo surašęs kitokį testamentą, ku 
rį prieš mirdamas žadėjo, be 
nespėjo pakeisti. Reikalas atsidūr 
advokatų rankose.

♦♦♦

Tenka pasižiaugti sėkminga ALI 
Krašto Valdybos nario jaunimo rei 
kalams p. L. Cox išvyka į Adelaidę 
Jis Adelaidės lietuviams Tauto 
Šventės proga skaitė turiningą pas 
kaitą, turėjo eilę susitikimų su vie 
tos veikėjais ir jaunimu.

♦♦♦

Minint birželio trėmimus Ottayi 
je (Kanados sostinėje) pabaltieči 
padėjo prie žuvusių karių pamink 
spygliuotų vielų vainiką primenat 
tremtinių kančias ir Pabaltijo krašt 
pavergimą. Minėjime šalia baltų d
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VILNIEČIAI PERSPĖJA
Neretai girdime ir skaitome 

spaudoje, kad vilniečiai, biržiečiai, 
uteniškiai ir panašūs tik lietuvių 
vienybę ardo, geriau, esą, jungtis į 
vieną vienetą. Atkreiptinas dėme
sys kad tokie priekaištai atsiranda 
tik minint vilniečių vardą. Ameriko
je tokių vietovinių klubų daug ir 
ilgai veikiančių ir niekas jiems ne
priekaištauja, o kartais net pagyri
mų susilaukia. Giliau pasikasus su
randama, kad tokie priekaištai kaip 
tik ir ateina iš lenkiškų agentų. 
Tikslas aiškus — išbraukti iš lietu
vių sąmonės Vilniaus vardą, kad 
lenkai niekeno netrukdomi galėtų 
pasaulį informuoti: Vilnius tai len
kiškas miestas. Dabar jau einama 
dar toliau — angliškai kalbančiam 
pasauliui informuoti leidžiamos 
anglų kalba knygos, kad lietuviai 
yra neatskiriama lenkų tautos dalis, 
tai tuo pasako, kad lietuvių tautos iš 
viso nėra. Skaitykit knygą: ”A 
Member of a Dstinguished Family”. 
0 per savo agentus lietuviams kuž
da brolybę siūlant užmiršti praei
ties įvykius. Tikslas užmigdyt lietu
vius, ir kai ateis išlaisvinimo laikas, 
kad jie būt užklupti nepasiruošę. Su 
liūdesiu tenka pripažinti, kad len
kams tas labai gerai sekasi. Perilga 
būt vardint daugybę pavyzdžių, to
dėl apsiribojam tik vienu kitu punk
tu. Štai Kanados savaitraštis pas
kelbė lenkų egzilinės vyriausybės 
pirmininko neva pasikalbėjimą su jo 
bendradarbiu St. Šetkum. Pasikal
bėjimo svarbumui pabrėžti atspaus
dinta pirmame puslapyje. Atkrei
piame dėmesį į P. ir A. Bražinskų 
pagalbos šauksmą, kuris surado 
vietos tik laiškų skyriuje smulkio
mis raidėmis, kai tuo tarpų lenkiškai 
propogandai skiriamas pirmas pus
lapis. Tai aiškiai matome, kokiose 
stygose atsidūrė lietuvių tautybė 
išeivijoje, o tuo labiau Vilniaus 
krašto lietuviai. Lenkų premjeras 
Kazimierz Sabbat viską net ir Vilnių 
Lietuvai atiduoda, ko tik St. Šetkus 
prašo ir prisipažįsta padarytas klai
das, bet apie tos pačios lenkų vy
riausybės leidžiamus žemėlapius at
plėšiant nuo Lietuvos Vilnių ir nuo 
Ukrainos Lvovą, apie Suvalkų tri
kampyje lenkų elgesį ir lenkų profe
soriaus ir redaktoriaus leidžiamą 
propogandinę literatūrą, kad lietu
vių tautos iš viso nėra, dėl ko net 
turėjo reaguoti Lietuvos Generali
nis Konsulas Kanadoje, tai nė puse 
žodžio neprisiminė nei korespon
dentas, nei premjeras. Taigi kalba 
vienaip, o daro kitaip. Ir būkime 
tikri, kad po tokių parašymų prasi
dės lietuvių tarpe lenkų garbinimo 
propaganda, prasidės aktyvesnis 
lenkų dvasios skverbimasis,lietuvių 
budrumo silpninimas.

Toks išpuolis nepirmas. 1962 m. 
birželio 1 d. Argentinos lenkai išlei
do "Glos Polski” laikraščio lietuviš
kąjį numerį. Jame pirmame pusla
pyje įdėtas vytis, redakcijos žodis 
lietuviškai ir lenkiškai, V. Sidzi
kausko fotografija ir jo rašinys lie
tuviškai ir lenkiškai, fotografijos M. 
Čiurlionio, J. Basanavičiaus, V. Ku
dirkos, Dariaus Girėno, ’’Vargo mo
kyklos” ir trijų Lietuvos kunigaikš
čių. Rašo autoriai: O. Augustyn 
M.I.C, Nicodem Bowczys, Josef 
Mackiewicz, Leon Radziwill, Wal- 
demar Gilski, Stanislaw 
Czechowski, Ks. Szczepan Wol- 
kowski, Halina Jundzill, Mieczyslaw 
Szumillo, Michal Wiernicki, Gražyna 
Heybowicz, Sebastian Chorzewski, 
Boleslaw Lutyk, Wlodzimierz 
Woyslaw ir kiti, bet beveik visi ra
kiai kalba apie gerus norus sugy- 
\enti ir kad unijos laikai buvo ge
dausi lietuviams ir lenkams laikai. 
Daug lenkiškos meilės patoso ir pa
daliau paskutiniame puslapyje 
bliomba, mes Lietuvą pažįstame iš 
Serai pagamintų kaldūnų. Yra ir 

daugiau pašaipų. Bet tuo laiku lietu
viškoje išeivijos spaudoje pasirodė 
nemažai džiūgavimų: esą lenkai jau 
pasikeitę, taigi ir lietuviams jau pri
valoma kitaip į juos pažiūrėti. Tokie 
lenkų išpuoliai, tai niekas daugiau 
kaip barstymas ant lentos prisegio- 
tomis kilpomis grūdų, kad atskridę 
paukšteliai jų lesti į kilpas įsipainio
tų ir būtų pagauti ir sukišti į liubli- 
ninės unijos maišą.

Štai 1976 m. Australijoj pasirodė 
Jono Muloko 112 puslapių knyga 
’’Vilnius, lenkų okupacijoj” kurioje 
aprašyta, kad ir nepilnos Vilniaus 
krašto lietuvių kančios, bet pabaigoj 
siūloma priimti istoriko Z. Ivinskio 
pasiūlymus 1969 m. ’’Aiduose” Nr. 
Nr. 9 ir 10, kuriuose profesorius siū
lo viską dovanoti ir su lenkais eit į 
dialogą. Toks siūlymas lygus siūly
mui eit į uniją, kadangi lenkai savo 
užmačių neatsisako. Aišku, tai nauja 
taktika lietuvius įpinti į lenkišką vo
ratinklį. Nežiūrint, kad lenkų apaš
talavimas Lietuvoje atnešė Lietuvai 
labai skaudžių pasekmių, mūsų 
veiksniai ir kai kurie vadovai neva 
ieškodami gerų draugų ir vėl žavisi 
ta nešama lenkiškąją kultūros 
pažiba.

Tai tokiose sąlygose randasi mūsų 
sąjunga ir dabartinis jos veikimas. 
Sunku kovoti prieš daug pajėgesnį 
priešą, tačiau daug blogiau ir nepa
keliama, kai reikia jėgas eikvoti sa-

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS. Pastaruoju metu A.L. 

Fondas gavo aukų: (Skliausteliuose 
bendra aukotojų suma.)
25 dol.- p. A. Zamoiskis (Adei. $ 27)
10 dol.- p. V.V. Aleksandravičiai 
(Adei.) vietoje gėlių, mirus a.a. S. 
Dundai.

5 dol.- p. J. Donela (Adei. $ 25).
5 dol.- p. J. Dagys (Melb.), vietoje 

gėlių, mirus a.a. Algirdui Jokubaus- 
kui.

AUKOS PROF. J. MARVAN 
knygos išleidimui:
200 dol.- p. Viktoras Pleškūnas 
(Morwell, Vic.)
40 dol.- p. Ignas Taunys (Adei. 

$ 160)
25 dol.- p.p. E. ir S. Dainiai (Adei. $ 

150).
25 dol.- p. Vytautas Šalkūnas 

(Melb.)
A.L.F0ND0 ŠIMTININKAS: p. 

Viktoras Pleškūnas įrašytas į Fondo 
šimtininkų sąrašą. A.L. Fondo Val-

SYDNEY
Rugsėjo 9 d. Sydnejuje įvyko et

ninių grupių atstovų pasitarimas 
dalyvaujant Imigracijos fed. minis- 
teriui The Hon. M.J.R. Mackellar, 
M.P. Tai buvo daugiau informacinis 
pasitarimas be toli siekiančių rezo
liucijų. Lietuvius šiame susirinkime 
atstovavo Sydnejaus apylinkės pir
mininkas p. V. Saudargas.

PENKIOS
DIENOS

IKI
SPAUDOS
BALIAUS!
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Lietuvių vilniečių sąjunga Kana
doje kasmet turi savo suvažiavimus. 
Šių metų suvažiavime Sąjungos val
dyba davė pranešimą iškeldama rū
pesčius dėl lietuvių - lenkų santykių, 
kurie verti dėmesio ir visiems lietu
viams. To pranešimo santrauką 
skelbiame norėdami supažindinti ir 
Australijos lietuvius. Red.

vo apsigynimui prieš saviškius na
muose. Jau matome, kad šiai pro- 
lenkiškąjai įdėjai bemaž visa išeivi
jos lietuviškoji spauda pasidarė at
vira, tuo pačiu tapo mums uždara. 
Pralendam tik pro vieną kitą ir tai 
suspaustai ar net apkarpytai. Tenka 
labai apgailestauti, kad Vilniaus 
krašto lietuviai iki šiol nesugebėjo 
turėti savo - laisvo žodžio laikraš
tuko.

Lenkų okupacijos laikais Vilniaus 
krašte labai mažai buvo lietuvių, 
nekovojusių dėl lietuvių kalbos pa
maldų. Lietuvių sulenkinimui lenkai 
panaudojo lietuvių religingumą ta
da, tą patį daro ir dabar Suvalkų 
trikampyj. Šį nelemtą įvykį gerokai 
supurtė praeitais metais australietis 
lietuvių žurnalistas Antanas Lau
kaitis, mes jį paremdami jo rašinį 
išsiuntinėjom daugeliui laikraščių, 
visiems veiksniams ir įžymesniems 
asmenims. Raštu gavome 4 atsaky
mus:

Pirmasis iš Algirdo Gustaičio, ku
ris be raginimo jau buvo parašęs 
vysk. M. Sasinowskiui laišką ir ga-

50 Errol Si.
North Melbourne, Vic. 3051

dyba sveikindama p. V. Pleškūną, 
kartu nuoširdžiai reiškia padėką vi
siems tautiečiams už aukas, o taip 
pat p. s. Dainiui, A.L. Fondo Įgalio
tiniui Adelaidėje, už jo rūpestį ir 
pastangas telkiant Fondui lėšas.

Australijos lietuviai — jumyse 
mūsų stiprybė!

A.L. Fondo Valdyba 

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDO ĮGALIOTINIAI:
ADELAIDE - S. Dainius, 25 ManueLAve., Blair Athol, S.A. 5084 
CANBERRA - A.V. Balsys, 22 Ferguson Cr., Deakin, A.C.T. 2600 
GEELONG - P. Vaičekauskas, 13 Malcolm St., Bell Park, Vic. 3215 
MELBOURNE -1. Alekna, A.L.F. iždn., 50 Errol St. Nth Melbourne 3051 
PERTH - prof. Z. Budrikis, 7 Hotchin St., Nedlands, W.A. 6009 
SYDNAY - B. Stašionis, Liet. Klubas,. 16 -18 East Ter. Bankstown 2200

LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA

TALKA" LTD
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau 1100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t y. birželio 30 d.,, už.atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
• Teikia paskolas liti $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais 
iš 12%, iki į 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikiai
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai pp. Lietuvių Na
mai, 50 Errol St North Melbourne.

Pašto adresas: “TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL pp. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St, Norwood.

____________

vęs atsakymą. Prisiuntė susirašymo 
fotokopijas.

Antras prel. L. Tulabos, kuris be
girdamas vysk. M. Sasinowski kelia 
nepasitenkinimą prieš A. Laukaitį ir 
bendrai prieš bet kokius nors tuo 
reikalu veiksmus.

Trečias iš Lietuvos Pasiuntinybės 
prie Šv. Sosto Stasio Lozoraičio jr., 
kuris pažymi, kad mielai bendra
darbiaus su VKLS-ga, galimybių ri
bose remdamas jos darbą.

Ketvirtas vysk. A. Deksnys sako, 
kad gavęs skundų ir iš kitur, o anks
čiau ir iš pačių Seinų krašto lietuvių, 
kai kuriuos išvertęs ir pasiuntęs į 
aukštesnę instanciją — Vatikanan.

1976 m. lapkričio 13 d. Toronte 
susirinkimo įgalioti parašėm JAV 
Kunigų Vienybei pasitenkinimo 
raštą už jų nutarimą rūpintis Suval
kų trikampio lietuviais ir prašėm 
pagal galimybes neužmiršt ir Gudi
joj esamų lietuvių. Atsakymo nega
vom.

To paties susirinkimo įgalioti at- 
siklausėm VKLS-gos Centro Valdy
bos dėl vysk M. Sasinowskiui laiško. 
Ji atsiuntė vysk. M. Sasinowskiui ir 
Vatikanui rašyto laiško nuorašą.

Spalio 9-tosios reikalu pasiuntėm 
V-bos vardu atsišaukimą spaudai ir" 
raštus K.L. B-nės Krašto V-bos 
Bendruomenės p-kui ir 22 Kanados 
Lietuvių Dienos rengimo komiteto 
p-kui, prisimint šią dieną, kadangi 
Lietuvių diena vyko spalio 9.. Iš pa
šalinių asmenų buvo girdėta, kad 
Krašto Tarybos suvažiavime mūsų 
raštas buvęs skaitytas. Atsišaukimą 
atspausdino tik ”N.L.”, ”T.Ž.” ir 
’’Naujienos”.

Esame išsiuntę Vasario 16-tosios 
proga V-bos vardu žodį spaudai, 
kurį spausdino "T.Ž.”, ”N.L.” ir 
’’Naujienos”.

A Member of a Distinguished 
Family knygos reikalu parašėm raš
tą Lietuvos Generaliniam Konsului 
Kanadoje ir K.L. B-nės Krašto 
Valdybos p-kui. Konsulas parašė 
palankų atsakymą ir lenkams rašyto 
laiško nuorašą. B-nės p-kas neatsa
kė.

Š. m. pradžioje esame parašę Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkei Gabijai Juozapavičiūtei 
ir IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komiteto pirmininkui 
Andriui Š mitui prašydami į jaunimo 
kongresą kviesti ir Suvalkų trikam
pyje esančius lietuvių meninius vie
netus. Atsakymo negavom ir neži
nom ar ką darys.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Valdyba Kanadoje

M.-—.. m- WT 10'7'7 n m —>
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Paskutinis Berlyno kalinys
Ryšium su Sovietų S-gos griežtu atsisa

kymu paleisti paskutinį nacių kalinį Ru
dolfą Hessą iš Spandau kalėjimo, „Daily 
Telegraph" (rugp. 20 d.) išspausdino ži
nomo politinio rašytojo ir žurnalisto R. 
Conquesfo straipsnį, iš esmės nagrinėjan
tį Hesso bylą. Tuo būdu jis nori surasti 
psichologines priežastis, kodėl sovietai 
taip griežtai atsisako Hessą paleisti.

Pirmiausia nurodoma, kad Nuernberg  o 
teisme Hessas nebuvo priskirtas prie pa
čių didžiųjų nacių nusikaltėlių, kurie bu
vo nuteisti mirties bausme. Dar mažiau 
jis galėjęs nusikalsti Sovietų S-gai, nes 
jis iš Vokietijos išvyko dar nacių-lkomu- 
nistų paktui tebegaliojant.

R. Conquest toliau įrodinėja, kad 
Nuerniberego tarptautinis teismas buvęs 
neteisingais pagrindais sudarytas. Jame 
buvęs atstovas Sovietų S-gos, kuri prieš 
penkerius metus buvo pašalinta iš Tautų 
Sąjungos už Suomijos užpuolimą.

Sovietų atstovas teisme I. S. Nikičenko 
iš viso nebuvęs profesionalas teisėjas, o 
tiktai Stalino pasirinktas įrankis, jo įsa
kymu nuteisęs Zinovjevą ir daugelį kitų 
nekaltų žmonių. Chruščiovo laikais buvo 
viešai paskelbta, kad garsioji Zinovjevo 
byla buvo sufabrikuota, teismo sprendi
mai iš anksto Stalino, Ježovo, o kartais 
net Kagancvičiaus nustatyti. Vienas so
vietų generolas savo atsiminimuose pa
skelbė, kaip Nikičenko jį visiškai nekaltą 
per penkias minutes „nuteisė“. Tik po 
metų, įsikišus maršalui Budionyj, jis bu
vęs paleistas. Taigi, anot R. Conquest'o, 
to teismo sprendimai iš viso ibuvę netei
sėti.

Straipsnio autorius iškelia ir Katyno 
bylą, klausdamas, kodėl Nuembergo teis
mas nieko joje neapkaltino, nors pats fak
tas teisme net tris dienas (liepos 1-3 d.d., 
1946 m.) buvo minimas. Teismas Katyno 
žudynes pripažinęs karo nusikaltimu, nors 
(jei tai rusų darbas) tas nusikaltimas bu
vo padarytas (1940 m.) dar Sov. S-gai ne
kariaujant. R. Conquest taip pat klausia, 
kodėl šiandien niekas nebeieško Katyno 
nusikaltėlių, nors Sovietų S-goje dar vis. 
nubaudžiami paskiri nacių kolaiborahtai 

ir Hessas tebelaikomas kalėjime?
Daugiau kaip prieš 20 metų Chruščio

vas buvo pasiūlęs prisiimti Katyno kaltę, 
visą atsakomybę už tai suverčiant Stali
nui. Bet jo bendradarbiai nesutiko. Kodėl 
iki šiai dienai yra pridengiamas Stalinas 
ir jo nusikaltimai? Straipsnio autorius 
mano, kad tai yra psichologinis reiški
nys. Prisiėmus avieną kaltę, reikės neiš
vengiamai prisiimti ir kitas. Esą norima 
parodyti, kad Hesso nusikaltimai prieš 
žmoniškumą yra didesni už Stalino gau
leiterio Suslovo nusikaltimus, neteisėtai 
okupuojant Baltijos valstybes. Net ir pats 
L. Brežnevas buvęs kiek laiko iš Rumu
nijos atplėštų teritorijų valdytoju. Taigi, 
Stalinas taip pat turėjo savo Hessus, bet 
Hitlerio Hessas turi atkentėti už jų visų 
kaltes... E-L •

Laikas registruotis turnyrui

Pranešu, kad visi lietuviai šach
matininkai prašomi registruotis 
ketvirtajam lietuvių metiniam di
džiajam turnyrui, kuriame dalyvaus 
geriausi Sydnejaus ir N.S.W. aus
tralų šachmatininkai.

Liet. Klubo Valdyba šiais metais 
leido šachmatininkams žaisti pirma
me aukšte, nes tikimasi turnyre da
lyvaus virš šimto žaidėjų. Šis turny
ras dar daugiau išpopuliarėjo aus
tralų tarpe, kai kelionių biuro ’’Pa
langos” savininkas p. R. Cibas paau
kojo vieną kelionę į Sing'apoorą, 
$ 900 vertės. Šachmatų Klubo Val

dyba šią dovaną paleido loterijon ir 
jau platinami bilietai. Bilietus gali
ma gauti klube kiekvieną dieną pas 
Vladą Šneiderį.

Trejus metus iš eilės aukščiau mi
nėtą turnyrą laimėjo australai. Mū
sų geriausias šachmatininkas V. Pa
tašius kiekvienais metais baigė pir
mame penketuke. Šiais metais per 
Grading turnyrą iš devynių partijų 
V. Patašius laimėjo aštuonias. Tai 
labai geras rezultatas. Tikimasi, kad 
šiais metais šio turnyro laimėtoju 
galįs būti lietuvis. Turnyras prasi
dės spalio 19 d. 7.30 vai. Sydnejaus 
Liet. Klube.
Dr. H. Lukšės laimėjimai

Šiuo metu Sydnejaus lietuvių 
šachmatų turnyre naujas klubo na
rys Dr. H. Lukše eina be pralaimėji
mo. Visų nustebimui net įveikė klu
bo pajėgiausią šachmatininką V. 
Patašių. Aiškiai turėsime trečią 
aukštos klasės žaidėją Sydnejaus 
lietuvių šachmatininkų tarpe, iš vie
no laimėjimo sunku daryti toli sie
kiančių išvadų, bet iš viso ko matyti, 
Dr. H. Lukše turi visas gero šach
matininko ypatybes.

Kas nugalės Karpovą?

Kandidatų parinkimas kovai prieš 
pasaulio šachmatų meisterą Karpo
vą beveik baigtas. Rusas Boris 
Spasky įveikė vengrą Lajos Por- 
tisch, tad liko du kandidatai ir abu 
rusai: B. Spasky ir Viktor Korčnoj. 
Šiedu turės persižaisti ir laimėtojas 
stos ateinančiais metais į kovą dėl 
pasaulio šachmatų meisterio titulo 
prieš Karpovą. Sovietai tikrai ne
būtų laimingi, jei Korčnoj nugalėtų 
Spaskį, nes praėjusiais metais po 
turnyro Olandijoje Korčnoj atsisakė 
grįžti į Rusiją.

V. Augustinavičius

Rugsėjo 4 d. įvyko prieš dvejus 
metus mirusio ALB Garbės nario 
Antano Baužės antkapio pašventi
nimas dalyvaujant šeimos nariams 

ir gausiems velionio bičiuliams.
Nuotraukoje matome iš k. velio

nio sūnų Dr. R. Baužę, žentą p. Stic- 
ka, prieky velionio žmoną ALB Gar
bės narę p. O. Baužienę, dukrą An- 
tuanetę, jos vyrą H. Šliterį ir visai 
dešinėje dukrą Ireną. Visi jaunieji 
yra A. Baužės vaikaičiai.

Nuotrauka A. Reisgio

Amerikos prez. J. Carter perspė
jo NATO santarvininkus, kad So
vietų Sąjunga ruošiasi puolamajam 
karui. Prezidentas įspėjo, kad 
NATO valstybėj .■būtų, pasiruošusios 
atremti lemtingus smūgius.

JIS DARO MUMS GĖDĄ — Matyt, pas jus doleriai kaip 
grybai auga, — vėl suspiegė Gaide- 
lienė, — o kiti sunkiu prakaitų juos 
uždirba.

Stengdamas išlaikyti ramumą, 
Daknys tęsė toliau:

j, — Dabar steigiama nauja leidyk
la. Ji pasižada kiekvieną mėnesį iš
leisti po vieną knygą ir atsiųsti-ją 
mums tik už vieną doleriuką.

— Metams bus dvylika dolerių, — 
tuoj suskaitė Gaidelienė.

— Pinigą reikia siusti tik knygą 
gavus. Aš norėjau...

— Gali norą palikti sau. Knygoms 
skaityti aš neturiu laiko, — pasakė 
Petrėnas. — Bene mūsų ponios?

— Manai, kad ir jos nedirba, tin
giniauja, — tuoj atkirto Gaidelienė, 
— Ar ne tiesa, ponia Jonaitiene?

— Ne, mes negalime tiek pinigų 
išleisti knygoms, — patvirtino Jo
naitienė.

— Kas gali išmesti veltui tokią 
krūvą pinigų, pritarė žmonai Jonai
tis.

— Jūs galėtumėt susidėti po du, 
bus tik po šešis dolerius.

— Jam atrodo, kad pinigai mėtosi 
gatvėje, tik pasilenk ir rink, — pa
sakė Petrėnienė, kuri jau seniai no
rėjo įterpti savo žodį, nes nebuvo 
pratusi ilgai tylėti.

— Kaip matai, nieko iš to nebus, 
brolyt, — reziumavo Petrėnas, — 
sakau, ne pas kvailius pakliuvai.

— Tai gal mes visi keturi susidė- 
sime, —- nerimavo Daknys, — už tris 
dolerius turėsime po tris nuosavas 
knygas, be to, devynias paskaityti.

— Aš iš principo tuščių knygų, vi
sokių romanų neskaitau, — tarė Jo
naitis.

Nepratęs savo nuomonės reikšti, 
Jonaitis net suprakaitavo.

— Gal ponios skaitys, — mėgino 
laimėti situaciją Daknys. 

Č. Butkys
Sekmadienį po pamaldų, kaip 

įprasta, jie susirinko prie bažnyčios 
pasišnekėti. Tai įėjo į jų gyvenimo 
programą, pasidarė būtinybe. Jie 
veikiau -sutiks pasivėlinti į pamal
das, kaip į šitą susirinkimą. Ten ga
lima buvo užtikti ir Petrėnus, ir Jo
naičius, ir Gaidelius, ir Rymantus, 
žodžiu, visus, kurie dar tik neseniai 
atvyko į Ameriką ir įsijungė į vieti
nių lietuvių kolonijos gyvenimą. 
Deja, tas įsijungimas buvo tik pa
viršutiniškas: naujai atvykę ir se
nieji dar nesurasdavo bendros kal
bos. Tie naujieji mokėjo labai greit 
pralobti, senieji jiems negalėjo-šito 
dovanoti, sakydami:

— Mes tiek metų vargome, kol 
mažą turtelį sukrovėme, o jie, žiū
rėk, per dvejus metus turi nuosavus 
namus, savo automobiliais važinėja; 
gi namuose ir skalbiama mašina, ir 
šaldytuvas, ir geri baldai, ir daugu
mas jų turi net televizijos aparatus.

Tiesa, iš tų visų paujųjų išsiskir
davo tik Daknio šeima. Daknienė 
labai nesveikavo, vaikai dar buvo 
nedarbingi, lankė mokyklas. Dirbo 
tik vienas Daknys, kuris per trem
ties laiką buvo gerokai sumenkęs. 
Dakniai neturėjo nei namų, nei au
tomobilio ir, aplamai, sunkiai me
džiaginiai vertėsi. Dėl to kiti naujieji 
žiūrėjo į Daknius su tam tikra pa
šaipa, nors Daknys juos visus viršijo 
savo išsimokslinimu.

Pamatęs susirinkusius, Daknys 
tuoj priėjo ir su malonia šypsena 
pasisveikino:

— Džiugu jus visus matyti.
— O kur gi jūsų ponia? — paklau

sė stačiokiška storulė Petrėnienė.
— Peršalusi, tai .paailiko namie.
— Kaip paprastai nesveikauja, — 

•pairen^Y.^>li^a1lie!><?,'ė>^V4M,t'ėi^ž ir patogus, tik vienas doleriukas
— Taip, ponia, — lyg nesuprasda- mėnesiui.

mas jos ironijos, patvirtino Daknys,.
— bet aš džiaugiuos jus visus čia 
matydamas. Turiu nepaprastai gerą “ 
pasiūlymą.

— Žinome mes jūsų pasiūlymus,
— pašaipiai tarė Gaidelis.

— Ir aš, — pritarė Jonaitienė, — 
vėl kokį lietuvišką laikraštį nori 
įpiršti.

— Ir pigu, ir lietuviška spauda, 
visų jūsų kalbos mandrybių ir nesu
minėsi, — ironizavo Gaidelis.

— O gal vėl Lietuvių Enciklopedi
ją nori mums įbrukti, — pajuokdama 
paklausė Petrėnienė.

— Bergždžias triūsas, brolyt, — 
atkirto Petrėnas.

— Tokiems niekams mes neturi
me pinigų, — įterpė žodį tylusis Jo
naitis.

— Aš naudingesnį dalyką pirkau - 
aštuonių tomų Amerikos Enciklope
diją už keturis dolerius. Ir tai mane 
žmona išbarė.

— Nei tu tos enciklopedijos žiū
rėsi, nei mums ji reikalinga, tik pi
nigų metimas, — suspiegė Gaidelie
nė.

— Ne, ponai, šį kartą ne enciklo
pedijos reikalu kalbu, nors manau, 
kad galėtumėte ir ją lengvai užsi
prenumeruoti.

— Lengva svetimoj kišenėj pini
gus skaičiuoti. Geriau dabok savo 
turtus, — suriko nepatenkinta Gai
delienė, kur nepaprastai slėpdavo 
savo šeimos uždarbius, o jie turėjo 
būti nemaži, nes jų įsigyti namai bu
vo didžiausi, na ir automobilis nau
jausias.

— Aš, matote, — tęsė Daknys, 
nuduodamas, kad nesuprato ir šios

naują pasiūlymą. Nepaprastai pigus laikai mus moteris, — griežtu tonu 
pasakė Petrėnienė. — Mano patari
mas tamstai: surimtėti ir nekvar-

šinti galvų žmonėms visokiais nie
kais. Kiekvienas ir be tamstos pa
siūlymų tūri daug rūpesčių: dar na
mai neišpirkti, na, ir už automobilius 
reikia mokėti. O mums dar šiemet 
reikia namą dažyti.

— Bet tik trys doleriai per metus, 
sudarys voš dvidešimt penkis cen-

■ tus į mėnesį, — maldavo Daknys.
— Jei tamstai smulkmena, tai ir 

mokėk, — atkirto Gaidelienė, ir visi 
kartu su ja nusikvatojo.

— Tiesa, pasakyk mums, Dakny, 
kodėl neatėjai valgyti bendrų pietų 
per 16-tą Vasario? — paklausė Pet
rėnas.

— Aš buvau bažnyčioje.
— Menkas iš tamstos patriotas, 

boikotuoti tautiškų švenčių pager
bimus.

— Neturėjau pinigų.
— Tokiam reikalu gėda būt šykš- 

čiam, —.prabilo ir Gaidelis.
— Gal jūs dar neišiuntėte savo 

aukos, tai aš mielai prisidėsiu vienu 
doleriuku. Kuriam tikslui buvo 
rinkliava? — paklausė Daknys.

— Jokios rinkliavos nebuvo. Ne
galėjome gi gąsdinti susirinkusių. Ir 
taip už pietus po du su puse dolerių 
sumokėjom.

— Be to, kas norėjo išgerti, turėjo: 
primokėti už degtinę, alutį.

— Tiesa, mes šiandien taip ilgai j 
čia užsiplepėjom, o juk sutarėm su 
ponais Jonaičiais užeiti pietums i 
restoraną. Paskui nerasime geru 
vietų, — prisiminė Petrėnienė. Gal 
ir jūs, ponai Gaideliai?

— Visai pigu, tik po doleriuką už 
kalakučiuką, padeklamavo Petrė j 
nas.

— Dėkui. Aš paruošiau pietus na
mie.

— Gal tamsta, pone Dakny?
— Negaliu šeimos neperspėjęs. Be 

to, restorano pietūs man per bran-1 
iŠ6®* • • •R’-toJi Oi i: ■.!, I

Atsisveikinę su Gaideliais ir Dak I
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š dykaduonio užrašų
AUKŠTOJI POLITIKA

Nuolatos pasibėdavojame, kad 
ivynės laisvinimo baruose mažai 
is tenuveikiama. ALTas dėl to 
iltina VLIKą, reorganizuoti bend- 
lomenininkai kaltina visus iš eilės 
skyrus save, ir taip užsiėmę savi- 
•itika nebesurandame atliekamo 
iko pagrindiniam tikslui. Bet vis 
ek gerai, kad dar surandame laiko 
sugebame pasiginčyti, atseit, ne- 
iegame. Vis budime.
Vienas tautietis, bodėdamasis vi- 
is tais tuščiais tauškalais, nutarė 
itis privačios iniciatyvos ir, at- 
esdamas į šoną visas biurokrati- 
s, asmeniškai laisvinimo reikalais 
įsirūpinti.
Darbą pradėjo labai viltingai išsi- 
irsindamas spaudoje. Apkeliavo 
ilink pasaulį tirdamas tarptautinę 
ilitiką, taikstydamasis gauti au- 
encijas vis pas ministerius, partijų 
įdus, kardinolus ir kitokius aukš- 
s pareigūnus bei dignitorius. Buvo 
įsiruošęs Romoje išsibarti, kodėl 
ir visą savo istoriją Lietuva nega-

Jis daro mums...
Atkelta iš psl. 6

niu, Petrėnai ir Jonaičiai nuskubėjo 
restorano link.

— Ir šykštūs tie Gaideliai, — pa
sakė Jonaitienė.

— O tas Daknys tikras keistuolis, 
— pridėjo Petrėnienė. — Juk iš to 
pats jokios naudos neturi. Be to, jis 
mano, lyg mes būtume neturėję iš
laidų lietuviškai spaudai. Praeitą 
mėnesį skaitėm kasdieną ’’Draugą”.

— Norėjo išvilioti pinigą, — gar
džiai nusijuokė Petrėnas, — siuntė 
veltui,1 bet- nieko nelaimėjo,- kvailių 
nesurado. Neužsiprenumeravom.

— Na, ir vaikams reikia laikraštė
lio, — paaiškino Jonaitienė.

0 jos vaikutis VytukŽs tuoj ir pri
dėjo:

— Ponia Daknienė man užsakė 
"Tėviškęlę”, kaip kalėdinę dovaną.

— Skaitai ir ’’Eglutę”, — nepaten
kinta dėl jo išsišokimo pasakė moti
na.

— Algiukas Rymantukas man pa
skolina. Bet jis sakė, kad kitais me
tais ir jis daugiau nebegaus ’’Eglu
tės”. Jo tėvelis pasiliko skolingas ir 
už šiuos metus.

— Kokie dabar protingi vaikai pa
sidarė, — ne be sarkazmo pasakė 
Petrėnienė.

— Nesuprantu, ką savo liežuviu 
pliauškia. Apseis ir be tų laikraštė
lių. Skaitymas tik vargina protą. O 
čia bemaž kasdieną iš kaimynų vai
kų gauna pasiskaityti amerikoniškų 
"comic books".

Tuo metu kompanija priėjo prie 
restorano durų.

— Tik su sąlyga: restorane nega
dinkime sau geros nuotaikos, — pa
sakė Petrėnas. — Užmirškime apie 
Daknį. Tikrai, jis mums lietuviams 
daro tik gėdą, nei automobilio, nei 
namų.

Ponioms su vaikais įėjus į resto
raną, Petrėnas ir Jonaitis stengėsi 
vienas antrą praleisti pirma pro du
ris.

— Tamsta, pone direktoriau, pir
mas, — tarė Jonaitis, prisiminęs 
Petrėno titulą, kuris puošė jį Lietu
voje. — Aš tik mažas žmogus, buvau 
laborantu...

0 tuo metu visiems gėdą darantis 
Daknys, sugrįžęs namo, dalinosi su 
žmona savo nepasisekimu.

Doleris apdūmė jų akis. Jei visi 
pasiturį taip rems lietuvišką spaus
dintą žodį, kaip anie, tai tikrai jų 
vaikai neturės ko skaityti lietuviš
ki, o vaikų vaikai užmirš, kad jų 
Protėviai buvo lietuviai. O dar šie
met švenčiame mūsų spaudos laisvo 
^gavimo sukaktį. 

vo nė vieno kardinolo ir šiaip trak
tuojama lyg kokia podukra. Nežinia, 
ar šiuo reikalu su Roma turėjo pro
gos pasiginčyti, bet kiekvienu atve
ju Roma būtų lengvai išsisukusi ir 
įrodžiusi, kad Lietuva 16 amžiuje 
turėjo vieną kardinolą — Jurgį Rad
vilą. O taip pat buvusi atsiuntusi 
karališką vainiką Mindaugui. Taigi, 
Lietuva jau nebuvusi taip visiškai 
užmiršta. Bet norint pasiginčyti 
progų visuomet galima surasti.

Labai įdomios ir visiškai naujos 
šio žymaus politiko Lietuvos išlais
vinimo perspektyvos. Girdi, kinas 
susikibs su ruskiu, gal įvyks koks 
skandalėlis prie Vokietijos sienos, 
sukeldamas didelį "bumpt”, ir štai 
Lietuva jau keliasi iš vergijos į lais
vę.

O aš vis tiek kaip neviernas Ta
mošius netikiu tokioms pasakoms. Ir 
kol piršto neįdėsiu, nepatikėsiu. Jei 
kiti gali atlikti didelius politinius žy
gius, kodėl aš negalėčiau politikoj 
pasireikšti. M egi iš kelmo spirtas 
esmi. Žinoma, aš tik pensininkas, nei 
skalbyklos, nei batų taisymo dirbtu
vės neturiu, bet esu neblogoj svei
katoj, turiu užspaudęs juodai dienai

Šiais metais sueina 50 metų, kai 
amerikietis Charles A. Lindbergh 
be sustojimo perskrido Atlantą nuo 
New Yorko iki Paryžiaus. Lind- 
berghas kelionėje išbuvo 33 su puse 
valandos, šešetą metų vėliau Atlan
tą perskrido ir lietuviai Darius ir 
Girėnas, lėktuve išbuvę 37 vai. 11 
min. Lietuvių skrydis baigėsi tra
giškai.

VISUR
Iki šiol atrodė, kad malarija gali 

būti pašalinta panaudojant DDT 
nuodus prieš malarijos platintojus 
Anopheles uodus. Įsitikinus, kad 
malarijos bacilas išnešioja šie uodai, 
prieš juos buvo panaudota DDT 
purškalai, kurie malariją apstabdė ir 
tikėtasi, kad tuo buvo įvykdyta per
galė prieš malariją. Bet paskutiniu 
metu malarija vėl ėmė plisti tuose 
kraštuose, kur buvo nacionaliniu 
mastu panaudoti DDT purškalai. 
Matys, uodai pasidarė atsparūs 
šiems nuodams ir malarijos liga 
plinta, kaip ir anksčiau. Medicinos 
autoritetai aiškina, kad sėkmingiau
sia kova prieš malariją bus ne kova 
su uodais, tos ligos išnešiotojais, bet 
skiepijimas, kuris bus įmanomas tik 
anksčiausiai po dešimties metą.

*** 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 Vefltia 24 valandas per parą. Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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keletą šimtinių. Nuplausiu kaimy
nams pievutę, apkarpysiu kaimy
nams pensininkams plaukus, kurių 
vien aidas bėra palikęs. Ir taip per 
porą metelių kelionei pinigai ir yra.

Pagaliau nematau reikalo aplink 
pasaulį daužytis. Pirmiausia papra
šysiu audiencijos pas draugą Leoni
dą. Sakyčiau, taip ir taip, Leonidai, 
tavo pirmatakas Josifas su Adolfu 
taip nemandagiai viens pardavė, 
kits nupirko svetimą daiktą — Lie
tuvą. Abu šiuos vyrukus esame am
žinai prakeikę. Matai, tavo liaudis 
netgi nepajėgia apžioti matiuškos 
Rusijos, nepajėgia laukų suarti, 
duonutės neužsiaugina, nes tikisi 
visko gauti dykai iš mažosios Ame
rikos — Lietuvos, ir jų sukvailintas 
tu turi kviečių pirktis pas tuos pra
keiktus kapitalistus.

Ką tau reiškia tas sklypelis že
mės. Iškraustyk iš Lietuvos savo 
KGB, raudonarmiečius su visom ka- 
tiušom ir palik mus ramybėj. Jei 
būsi žmogus, grįžęs padarysiu 
bendruomenėje rinkliavą ir nupirk
siu geram stovy Holdeną. Žinau, kad 
mėgsti geras mašinas. Tau seniai 
padovanoti Bencai ir Linkolnai ant 
bruko nusidaužė, o atsarginių dalių 
ne taip lengva sublatinti. Bet jei bū
si nesukalbamas, tai ant tavęs už- 
siundysiu kiną ir dėdę Aminą ir iš 
tavęs ir visos tavo matiuškos liks tik 
skudurų kaugė.

Esu įsitikinęs, su i Leonidu bus 
galima gražuoju susišnekėti. Negi 
žmogus nesusigundys gauti dykai 
Holdeną. Taigi, viltingai žvelgiu į 
ateitį. Politikui svarbu su mažiausia 
pastangų pasiekti geriausių rezulta
tų. Kam čia trankytis po visokias 
sostines, kai beveik ranka pasiekia
ma visų sostinių sostinė — Maskva.

Į Kiniją tuo tarpu nematau reikalo 
važiuoti, nes ji vis tiek nepuls rus- 
kio, kol nebus pasiruošus. Kai kiek
vienas kinietis bus aprūpintas ter- 
bele ryžių ir lazda, tai jų vadas pa
varys per rusų rūbežių kokius tris 
šimtus milijonų, tai tu, mielas Leo
nidai, pabandyk sulaikyti tokį žmo
nių okeaną kad ir su katiušom ar 
Stalino vargonais! Dėdė Aminas irgi 
tuo tarpu užsiėmęs beaugindamas 
savo 33 vaikus. Bet šias dvi baidyk
les vis tiek paminėsiu, kad Leonidą 
pagąsdinčiau.

Sovietiniai vadai drąsūs, kai jų 
kas nors bijo. Šiaip jie patys bijo vi
sų, net ir savęs. Štai vienas mūsų

VISAIP
ALB Krašto Valdybos narys jau

nimo reikalams p. L. Cox dalinasi 
savo įspūdžiais iš Adelaidės, kur jis 
buvo išvykęs Tautos Šventės proga: 
’’Patiko man Adelaidėje - žmonės 
tokie nuoširdūs ir malonūs, tik kaž
kodėl ten viskas man atrodė dvigu
bai, nors tikrai nebuvau išgėręs...”

♦**
Rugsėjo 13 d. sugrįžo iš Amerikos 

geriausioje nuotaikoje Marina Osi- 
naitė - Cox, Amerikoje dalyvavusi 
tautinių šokių vadovų kursuose. 
Tikriausiai ji turės daug ko papasa
koti ir jaunimui parodyti.

***

Mums jau pažįstama Vilniaus 
operos solistė Nijolė Ambrazaitytė 
neseniai lankėsi Kanadoje aplanky
dama savo tėvus, seseris ir brolį,

Dėmesio!
Mūsų Pastogės Spaudos Balius 

jau ateinančią savaitę, rugsėjo 24 d. 
Sydnejaus Liet. Klube. Esame ku
pini vilčių, kad unijų streikas jam 
nepastos kelio, kaip kad buvo su
trukdytas Tautos Šventės minėji
mas. Tautiečiai raginami bilietais 
apsirūpinti iš anksto, nes vietų skai
čius ribotas ir rengėjams būtina ži
noti keliom dienom iš anksto, kiek tą 
vakarą bus svečių.

poetas dar Lietuvoje taikliai liaudies 
motyvais eiliavo: ’’Žvirbli, žvirbli, o 
ko ko? Kaip gyveni? Ničevo. Po so
vietus sau skraidau, draugą Staliną 
baidau”. Ir tai švenčiausia teisybė. 
Jis buvo drąsus naikinti beginklius, 
surakintus žmones, bet jį patį ėdė 
visą laiką baimė: bijojo savo sargų, 
žvirblių, bacilų. Nuo pastarųjų, sako 
gynėsi pasišlakstydamas karbolium. 
o kad kaip pavietrė nedvoktų, užsi- 
liedavo odekolono. Gaudavosi nuos
tabus stalininis aromatas. Taip jau 
labai žmogelis norėjo gyventi. O vis 
tiek pasimirė. Sako, šiame reikale ir 
Nikita truputį padėjo, paskutinę va; 
landą stukteldamas Josifui į pašir
džius, kaip anos pasakėčios asilas 
dvesiančiam liūtui. Taigi, pagąsdinti 
verta.

Tai tokie mano aukštosios politi
kos planai. Jeigu ir nieko nelaimė
siu, tai nieko ir neprarasiu. O pa
bandyti verta.

Tamošius Kirstukas

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE 

SYDNEY Stoti* 2EA •OO «H»

Antradieniais 1.30-2 »«i.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

CANBERRA sioi.*2XX ioio*hz 

Ketvirtadieniais s-8.30 vai »•*.
ADELAIDE Stot.* 5UV 530 kt)i 

Sekmadieniais i-i.ao vai.p.p. 
Šeštadieniais 9.30-io«ai. ryto

(kas antra savaite)

kurie gyvena Montrealyje. Ta proga 
įdėtos lietuviams ji davė koncertą.

Pereitą savaitę iš kelionių grįžo 
sydnejiškis Juozas Šopys, lankęsis 
Lietuvoje ir Lenkijoje. Viskas buvo 
gerai, aiškina mūsų keliautojas, tik 
Lenkijos vagišiai buvo apsukresni ir 
nukniaukė jam gana vertingą foto 
aparatą.

Šiemet sueina 170 metų, kai buvo 
išrastas garlaivis, kurį išrado ame
rikietis Robert Fulton 1807 m. Nuo 
pat mažens išradėjas svajojo, suras
ti būdą, kad laivai būtų varomi ne
priklausomai nuo vėjo.
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MELBOURNE
PADĖKA AUKOTOJAMS

Melbourne Lietuvių Bibliotekai, 
naujų knygų pirkimui nuo kovo 26 d. 
iki rugpiūčio 27 d. aukojo: 
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba 

$100.00 
Melbourne Apyl. Valdyba $ 125.00 
p. N. Butkūnas $ 5.00
p. V. šeštokas $ 5.00
p. Butkys $ 2.00

M.L. bibliotekos vedėjas ir knygų 
skaitytojai dėkoja A.L. Fondo Val
dybai, ir Melb. Apylinkės Valdybai, 
o taip pat ir visiems gerbiamiems 
aukotojams.

Aukos knygomis:
p. Giedraitis Jonas 13 knygų 
ir žurnalo ’’Kario” — 1960-67 m.

7 komplk. 
p. Mulokas j. 5 knygas
p. Sparvelis V., Senojo Vilniaus 
fragmentus — Vilniaus Menas 16 
pav. 1 knygą
ir M.K. Čiurlionio reprodukcijas 

32 paveiksi.
p. Pocius A. 1 knygą
p. Šalkūnas V., bibliotekai užsakė 
1977 metams ’’News Digest — In
ternational” žurnalą.

Gerbiamiems aukotojams už pa
aukotas knygas ir užsakytą žurnalą 
nuoširdus ačiū.

Bibliotekos Vedėjas

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Iš Amerikos lietuvių spaustuvių 
per keletą mėnesių gauta visa eilė 
naujų knygų. Iš tų pačių leidyklų ki
ti leidiniai jau pakeliui į mus.

Rugsėjo - spalio mėnesiais laukia
ma vertingų knygų iš L.K.M. Aka
demijos Reikalų Vedėjo. Taipgi ten 
pat yra užsakyti prof. dr. Salio raš
tai, kurių numatoma išleisti 2 tomai.

Be to, užsakyta prof. dr. Zenono 
Ivinskio raštai — Lietuvos Istorija, 
jų numatoma išleisti 5 tomai.

Kviečiami knygų mylėtojai atsi
lankyti į Melbourne lietuvių biblio
teką, čia jūs rasite sau tinkamų 
knygų.

Knygos duodamos skaitymui vie
nam mėnesiui ir nemokamai. M.L. 
Biblioteka atdara kiekvieną šešta
dienį nuo 10.30 iki 12.30 vai. dienos 
metu.

Ta proga noriu priminti ir prašau 
visus tuos skaitytojus kurie esate 
paėmę knygų iš bibliotekos 1976 
metais ir ankščiau ir dar nesate jų 
grąžinę, dar kartą prašau jas grą
žinti bibliotekon iki spalio pabaigos.

M.L. Bibliotekos Vedėjas

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad LŠST Dariaus - 

Girėno šaulių Kuopos Moterų Sek
cijos narių susirinkimas įvyks ne 
rugsėjo 18 d. bet rugsėjo 25 d. 2.30 
vai. Bankstowne, Lietuvių Klube, 
pagal ankstyvesnę skelbtą darbot
varkę. Šiaulių Kuopos Valdyba

LINKSMA VAKARIS
Rengia Sporto Klubas VARPAS

LIETUVIŲ NAMUOSE, Nth Melbourne
šeštadienį, spalio 1 dieną, 7.30 vai.

Kaina 7 dol. Jauniams, pensininkams 5 dol.
Bilietai pas J. Červinską tel. 48 4366, V. Balnionienę tel. 699 8949, R.

Ragauską tel. 93 6574

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 24 d

Sydnejaus Lietuvių Klube

Baliuje originali programa, tradicinė žymiausių mūsų dailininkų 
kūrinių loterija, vakarienė (smorgas board) ir jauki, nuotaikinga baliaus 
nuotaika. Įėjimas 10 dolerių asmeniui.

Bilietus galima gauti Lietuvių Klube ir pas platintojus: p.p. L. Stašio- 
nienė, A. Jablonskienė, V. Jaras, P. Ropė, V. Kazokas. Paskubėkite bi
lietų įsigyti ir stalus užsisakyti iki rugsėjo 20 dienos. Rezervuoti stalai ir 
vietos bus laikoma tik iš anksto apsimokėjusiems.

PRIMENAME: BILIETUS Į MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIŲ 
BŪTINA ĮSIGYTI IKI RUGSĖJO 21 DIENOS. NEATIDĖKITE TO 
PASKUTINEI MINUTEI!

W^W**^*************** *********......  t

dusų Ptettogė' NK asęimftMlpril» -wa-
f

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugsėjo 24 d., šeštadienį.:
Mūsų Pastogės

SPAUDOS BALIUS

Filmai Liet. Klube:
Rugsėjo 20 d., antr., 7.30 vai.: 
RAISE WITH THE DEVIL

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gė
rimus ir 5% už alų.

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

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Senųjų Skautų Židinio 
nariai, norį vykti į VI T.S., skubiai 
registruojasi įmokėdami $ 10 depo
zito pas šiuos asmenis: Tėvūną - A. 
Jakštą, kanclerę - A. Jablonskienę 
arba židinietį B. Žalį.

Tėvūnas
y *♦*

Rugsėjo 27 d. N.S.W. premjeras 
ir vyriausybė rengia priėmimą etni
nių grupių atstovams, kurios daly
vaus Festivalyje ’77. Iš lietuvių 
pakviesti Sydney apyl. pirm. p. V. 
Saudargas ir vicepirm. V. Bitinas.

Moterų veikloj
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Liet. Moterų Soc. Glo
bos Draugija praneša narėms ir pri
jaučiančioms, kad ir vėl dalyvausim 
labdaringų organizacijų metinėje 
mūgėje Lietuvių Sodybos (Lithua
nian Village) Engadine vardu Mi
randa Fair, Shopping Town, Kings- 
way, Miranda.

Mūsų stalui prekiavimo diena 
paskirta spalio 5-ji, trečiadienį nuo 9 
vai. ryto iki 5.30 vai. vak.

Tad ir vėl prašome jūsų širdingos 
paramos ir aukų, kaip vaikų žaislų,

Atitaisymas

A.A. Algirdui Jokubauskui mirus 
per ’’Mūsų Pastogę” Nr. 34 buvo pa
reikšta užuojauta velionio šeimos 
nariams, mano ir Melbourne Lietu
vių Klubo vardu, kurioje per neap
dairumą buvo paduotas neteisingas 
mirusiojo vardas.

Už šią nemalonią klaidą p. Ireną 
Jokubauskienę, p. Danutę Levickie
nę ir Jo gimines nuoširdžiai atsipra
šau.

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodytą aprangą.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

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

(vartotų), įvairių išdirbinių (mėgstu 
ir pasiutų rūbų ar vaikams rūbelių), 
žiurstų, rankšluosčių, keraminių 
produktų, medžiagų liekanų, vazo
ninių augalų ir kitokių gėrybių. Vai
kų ir suaugusių apranga leidžiama 
tik nauja, nedėvėta. Aukas maloniai 
prašome perduoti arba valdybos na
rėms bei patikėtinėms, ar Lietuvių 
Sodybos seniūnui p. L. Simanaus- 
kui, arba Liet. Klube Bankstowne 
arba sekmadieniais po pamaldų prie 
bažnyčios Lidcombe.

Taip pat maloniai kviečiame visus 
apsilankyti mūgės dieną Mirandoje 
spalio 5 d. ir iš anksto dėkojame už 
aukas ir palankumą.

Draugijos Valdyba

NUSQ PASTOSE
AUSTRALIAN LITHUANIAN

WEEKLY ”OUR HAVEN”

Leidžia
Australijos Lietuvių Bendruomenė j

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

Redakcijos adresas: 13 Percy St., I 
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 $ 20.1
Užsienyje paprastu paštu $ 24.1
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.1
Oro paštu kitur $ 5O.(
Atskiro Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir skelb 
savo nuožiūra. Už skelbimų turi
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