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K “Aušros” Nr. 11 (51|

Ką davė partizanų kovos lietuvių tautai?
Iš Lietuvoje leidžiamo pogrindžio 

leidinio "AUŠROS” Nr. 11 (51). Šia
me straipsnyje keliamas klausimas, 
ką davė lietuvių tautai partizanų 
kovos? Svarstymas įdomus ir mums 
susipažinti. Red.

Partizanų kovos Lietuvoje tęsėsi 
apie 10 metų (1944-1954). Tikslų 
partizanų skaičių sunku nustatyti. 
Lietuvių enciklopedija (išleista už
sienyje) nurodo jų buvus net 
100.000. Partizaninis judėjimas 
buvo apėmęs visą Lietuvą: Žemaiti
ją, Aukštaitiją, Dzūkiją. Kiekvieno
je apskirty, kiekvienam valsčiuje, 
kiekvienoje parapijoje buvo parti
zanų, Partizaninis judėjimas apėmė 
visą tautą, vyrus ir moteris.

Čia nenagrinėsime priežasčių, ku
rios iššaukė partizanų kovas. Išsa
miai ir to judėjimo neaprašysime. 
Tai istorikų dalykas. Mėginsime tik 
atsakyti į klausimą: ką davė lietuvių 
tautai partizanų kovos? Juo labiau, 
kad kova buvo pralaimėta, neat
siektas galutinis tikslas, apie kurį 
svajojo kiekvienas partizanas - iš
vysti vėl nepriklausomą Lietuvą! 
Apie 5000 partizanų žuvo, kiti buvo 
įkalinti, išvežti Sibiran. Dalis jų iš 
Sibiro negrįžo, kiti grįžę negavo lei
dimo apsigyventi Lietuvoje, todėl 
turėjo įsikurti Latvijoje, Kalinin
grado srityje ir kitur. Kuriems pa
vyko Lietuvoje gyventi, tie buvo te
rorizuojami saugumo, vadinamųjų 
liaudies gynėjų” (stribų) ir net pa
čių gyventojų, kurie nukentėjo nuo 
partizanų. Tiesa, kad nuo partizanų 
nukentėjo ir nekaltų žmonių. Nekal
tos partizanų nužudytos aukos kelia 
opius klausimus, į kuriuos dabarti
nėmis sąlygomis sunku teisingai at
sakyti. Juk į partizanų eiles buvo 
siunčiami ir saugumiečiai. Tad kiek 
nekaltų žmonių žuvo nuo partizanų 
ir kiek nuo saugumiečių, kurie veikė 
prisidengę partizanų vardu?

0 kiek žmonių nukentėjo partiza
nų kovų metu, kiek buvo suimtų, 
kalintų, išvežtų Sibiran dėl ryšių su 
partizanais! Partizanų šeimos, net 
giminės buvo vežamos Sibiran, buvo 
daug sunaikinta turto, daug sude
ginta sodybų, daug liko apleistų, iš
vežus Sibiran gyventojus. Daug 
žmonių prarado sveikatą. O kiek 
kartaus nusivylimo pralaimėjus!..

0 vis tik partizaninis judėjimas 
buvo reikalingas. Jeigu jo nebūtų 
buvę, lietuvių tauta būtų neatlikus! 
to, ką tuo istorijos momentu turėjo 
atlikti.

1.1940 m. birželio 15 d. buvo Lie
tuvos kapituliacijos, jos gėdos diena. 
Tuometinė Lietuvos vyriausybė, 
priimdama Tarybų Sąjungos ulti
matumą ir neduodama įsakymo ka
riuomenei priešintis, padarė klaidą. 
Lietuvos laisvė bei nepriklausomy
bė buvo iškovota krauju ir be kovos 
jos nereikėjo atiduoti. Šia Lietuvos 
vyriausybės klaida pasinaudojo ta
rybinė propaganda, Lietuvos oku
paciją pristatydama pasauliui kaip 
laisvanorišką įsijungimą į Tarybų 
Sąjungą. Ir pasaulis buvo tuomet 

suklaidintas. 1940 m. Lietuvos vy
riausybės padarytą klaidą iš dalies 
atitaisė partizanų judėjimas Lietu
voje. Ko nepadarė savo laiku mūsų 
kariuomenė, tą atliko pati, 
nelaimėje palikta, tauta - tikrąja 
prasme Lietuvos liaudis. Juk 
daugumą partizanų sudarė artojai. 
Moksleiviai, studentai, mokytojai, 
mūsų kariuomenės atstovai ir kiti 
lietuvių šviesuomenės sluoksniai, 
visi kartu paimti, sudarė žymiai ma
žesnę partizanų dalį, negu kaimo 
gyventojai. Tiesa, pasaulis neat
kreipė reikiamo dėmesio į mūsų 
partizanų kovas, bet tauta partizanų 
lūpomis ir veiksmais tarė okupantui, 
kad ji nori būti laisva, kad ji paver
gėją sutinka su ginklu, o ne su duona 
ir druska.

2. Partizanų dėka mūsų kaimas li
ko lietuviškas. Rusai kolonizavo 
Lietuvos miestus, o į kaimus nedrįso 
kelti kojos... Latvijoje nebuvo par
tizanų, užtat ten kaimai labai suru
sėjo.

3. Partizanų kovos Lietuvoje 
1944-54 m. užims garbingą vietą lie
tuvių tautos istorijoje, kaip įrody
mas, kad lietuvių tauta pasipriešino 
antrąjai rusų okupacijai (Iji okupa
cija buvo 18 amž. gale). Tai buvo lie
tuvių tautos sukilimas prieš tarybi
nę invaziją.

ĮVYKIAI
NOBELIO LITERATŪROS

PREMIJA

Šių metų Nobelio literatūros pre
mija paskirta amerikiečiui rašytojui 
Isaac Bashevis Singer. Tai Lenkijos 
emigrantas žydas, emigravęs į 
Ameriką dar 1935 metais. LB. Sin
ger šiuo metu yra 74 metų, gyvena 
New Yorke, rašąs žydiškai, savo 
raštuose kelią universalųjį huma
niškumą. Yra parašęs apie dvylika 
romanų, novelių, vaikams kūrinių. 
Iki šiolei šis rašytojas plačiuose lite
ratūriniuose pasaulio sluogsniuose 
nebuvo pagarsėjęs.

♦**
N.S.W. rinkimuose, kurie įvyko 

spalio 7 d., sugrįžo į valdžią su didele 
persvara darbiečių partijos vyriau
sybė, vadovaujama premjero N. 
Wran. Palinkimas į darbo partijos 
pusę buvo toks didelis, kad ir patys 
darbiečiai tuo stebėjosi. Greičiausiai 
tuo buvo išreikštas gyventojų nepa
sitenkinimas federaline liberalų vy
riausybe, ypač po daug triukšmo 
sukėlusio biudžeto. Net pats opozi
cijos vadas Mr. Coleman nebuvo iš
rinktas.

Ne veltui pralietas partizanų 
kraujas, kaip ne veltui lietuviai išsi- 
■žudė Pilėnuose, kaip ne veltui be
ginkliai lietuviai gynė Kražių baž
nyčią nuo ginkluotų kazokų. Čia ne
siimsime išvardinti visų atvejų isto
rijoje, kai lietuvių kraujas, atrodo, 
veltui buvo liejamas ginant savo 
laisvę ir žmogaus teises. O tačiau jo 
dėka gyva mumyse lietuviška dva
sia. Ir mūsų partizanų pralietas 
kraujas, jų pasipriešinimo dvasia 
įkvepia ir ateity įkvėps Lietuvos 
vaikus tęsti jų pradėtą kovą už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Tarybinė propaganda visą laiką 
skelbė ir tebeskelbia, kad partizani
nio judėjimo Lietuvoje nebuvę, kad 
buvę tik "banditai”. Čia nemėginsi-

Graikų laivų magnato Onasis 
duktė Kristina, kuri neseniai ište
kėjo už ruso ir buvo apsigyvenusi 
Maskvoje, numato persikelti irapsi 

gyventi Šveicarijoje. Sakosi, įtempti 
santykiai su Sov. Sąjunga ir arabų 
kraštais galį pakenkti jos bizniui, 
bet atrodo svarbiausia, kad gyveni
mas Maskvoje jai esąs perdaug pil
kas ir nuobodus.

«*«
Prisimename neseniai įvykusią 

skaudžią katastrofą, kai ore virš San 
Diego susidūrė keleivinis lėktuvas 
su mažyčiu Cessna lėktuvu ir abu 
nukrito. Žuvo visi skridę keleiviai ir 
dar buvo keliolika užmuštų ant že
mės, nes lėktuvai nukrito apgyven
toje vietoje. Įdomu, kad žuvo ir ke
leiviniu lėktuvu skridęs Kalifornijos 
universiteto profesorius, aeronauti
kos specialistas, kurio specialybė 
buvo, kaip išvengti susidūrimų ore.

♦♦♦
Sąryšyje su buv. Italijos ministe- 

rio pir-ko Moro pagrobimu ir jo nu
žudymu, italų policija suėmė apie 
devynis teroristus, spėdama, kad jų 
tarpe yra Moro grobikai ir žudikai. 

me įrodinėti tos propagandos melo 
ir jos nesėkmingumo. Ja griauna ir 
tas faktus, kad paskutiniu metu vie
šuose susirinkimuose, kur būna 
svarstomi komunistinės statybos ir 
kiti klausimai, kai kurie kalbėtojai 
jau drįsta partizaninį judėjimą Lie
tuvoje pristatyti kaip pilietinį karą.

Partizanų kovų Lietuvoje laiko
tarpiui nušviesti būtina ir labai sku
bu rinkti žinias apie asmenis, daly
vavusius kovose, apie jų žygius ir 
kitus įvykius, susijusius su partiza
nų judėjimu. Užsienio lietuvių spau
doje apie partizanų kovas yra pas
kelbta labai maža duomenų. Apie jų 
kovas daugelyje Lietuvos vietovių 
visai nėra žinių. Tiesa, yra kai kurių 
žinių apie partizanus bei jų veiklą 
saugumo archyvuose, bet mes netu
rime perdaug vilties, kad kuomet 
nors tie archyvai pateks į mūsų ran
kas. Jie gali būti sunaikinti. Laikas 
bėga, išmirs žmonės, kurie nusineš į 
kapus ir daug mums brangios istori
nės medžiagos.

Tad dar laikas imtis skubaus dar
bo. Reikia rinkti duomenis apie par
tizanų kovas Lietuvoje ir juos 
skelbti pogrindžio spaudoje.

Drauge užtikta ir teroristų archy
vas, iš kurio paaiškėjo, kad teroristų 
grupė, pasivadinusi ’’raudonoji brf- 
gada”, turėjo ryšių su svetimos 
valstybės agentais.

*♦»
Amerikoje teisiami du sovietų 

diplomatai, kurie buvo sugauti, 
bandę papirkimu išgauti Amerikos 
karines paslaptis. Sovietai reikalau
ja juos tuojau paleisti, nes tai nesą 
jokio pagrindo juos apkaltinti ir 
teisti. Taip pat grasinama, kad tuo 
bus pabloginti Amerikos - Sov. Są
jungos santykiai.

Po PLB Seime išrinkus naują val
dybą pasitraukė Pasaulio Lietuvio 
redaktorius B. Nainys. Laikinai Pa
saulio Lietuvį sutiko redaguoti Ro
mas Sakadolskis ir Romas Kaspa
ras. 4
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Neįvertinta 
sritis

Šiame numeryje skaitome Lietu
vių kooperatinės draugijos Talkos 
metinį apyskaitą, kuri jau prašokusi 
savo apyvartoje pusantro milijono ir 
kuri.ii savo metinių pajamų galėjo 
stipriai paremti finansinės pagalbos 
reikalingą mūsų kultūrinį veiklą.

Melbourne veikianti koop. drau
gija Talka su savo skyriais (Adelair 
dėje ir Sydnejuje) jau veikia 17 me
tą. Atskirų pasiryžėlių pradėta ji il
gus metus gruzdėjo nei įsidegantis, 
nei užgęstantis laužas, tik po eilės 
metų atskiri tautiečiai jos veikla su
sidomėjo ir stojo nariais. Kaip ma
tome ii pranešimo, šiandie Talka jau 
yra stipri ir įsigyvenusi finansinė 
lietuvių institucija, kuri su pasitikė
jimu žvelgia į ateitį.

Įdomu, kad per visą Australijoje 
veiklą nieko nebuvo daroma, kad 
bendruomeniniu mastų būtų įsteigta 
kokia nors finansinė institucija, kuri 
būtų savo žinion perėmusi tautiečių 
finansinius rūpesčius ir dar pada
riusi tiek pelno, kad iš jo būtų finan
suojama plačiašakė bendruomenės 
veikla. Žinoma, dabar jau pervėlu 
kalbėti apie tai, kas nepadaryta, bet 
bent vis tiek būtų sveika ir esamas 
finansines institucijas bent moraliai 
paremti, kad tautiečiai jomis pasiti
kėtų ir stotų įjos nariais bei naudo
tųsi jų paslaugomis.

Taip buvo su Talka, taip buvo ir 
su klubais. Viskas rėmėsi atskirų 
asmenų iniciatyva, kurie partizani
niu keliu tvėrė daug žadančius eko
nominius židinius, pradžioje susi
laukdami didelės kritikos ir nepa
grįstų užmetinėjimų. Šiandien anų 
įsteigtų židinių rezultatai aiškiai liu
dija, kas buvo teisus, kas prašovė 
pro salį. Kai bendruomenė nuo pat 
pradžios iki šiolei savo veiklai dairo
si aukų, anos ignoruotos institucijos 
šiandie jau stovi tvirtai ant kojų ir 
net gali skirti nemažas sumas tai 
pačiai bendruomeninei veiklai.

Galbūt pati bendruomenė ir netu
ri to pasaukimo pasidaryti finansi
nių išteklių masina, nes jai rūpi ki
tokie uždaviniai ir tikslai, vis tik ir 
čia bendruomenės autoritetas labai 
pasitarnautų, jeigu tautiečiams būtų

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS A.L. FONDUI

Pastaruoju metu A.L. Fondui au
kojo (skliausteliuose bendra auko
tojo suma):

40 dol. - ALB Sale Seniūnija 
($ 160)

20 dol. - Vytautas Kalvaitis ($ 30)
20 dol. - A. Obeliūnas vietoje vai

niko pagerbiant a.a. V. Čižauską ( $ 
220)

Dėmesio!
Visos Importo-Eksporto muitų 

užsienio bankų problemos išspren
džiamos lengvai pasinaudojant lie
tuvio muitų agento patarnavimais. 
Kreiptis:

STAITIS AGENCIES
Pty. Ltd.

73 Beattie Street, Balmain 2041, 
TeL 82 0785 

atvertos akys ir suteiktas tokioms 
institucijoms pasitikėjimas bei mo
ralinė parama.

Kaip iš Talkos apyskaitos ma
tome, jos narių skaičius per visus 
skyrius nesiekia dviejų šimtų, o ta
čiau jau šiandie Talka gauna virs 
17000 dolerių pelno, iš kurio gražios 
sumos nubyra mūsų kultūrinei 
veiklai. Jeigu taip visi lietuviai su
krautų savo finansinius išteklius į 
tokią Talką ir per ją vestų visas pi
nigines transakcijas, Talka operuotų 
ne vienu, bet dešimtimis milijonų, 
kas lietuvių naudai kasmet nuby
rėtų po šimtinį ar daugiau tūkstan
čių dolerių. Galbūt nebūtų šiandie 
tiek aktualus nei Australijos Lietu
vių Fondas, nei kitokie finansiniai 
rūpesčiai, nes tie visi ištekliai ateitų 
nieko neaukojant, o netgi ir uždir
bant. Palyginkime tik Talkos moka
mus procentus už įnašus arba jos 
imamus procentus už paskolas su 
kitomis finansinėmis institucijomis, 
ir be įrodinėjimų matysis, kad Talka 
dirba lietuvių ir lietuvybės naudai.

Ir šiandie reikalas nėra užsklęs
tas. Toji pati Talka reikalui esant 
galėtų atidaryti savo skyrius visose 
Australijos valstijose, ir jeigu mes 
visi jung tumės į Talką ne vien tik 
pagalbos iš jos ieškodami, bet lygiai 
ir joje laikydami savo santaupas, ji 
per trumpą laiką pasidarytų galinga 
lietuvių finansinė institucija, per 
kurią praturtėtume ir mes visi. Nors 
ir skaitome, kad lietuvių Australijo
je nedaug, bet vis tiek šiandie gali
ma skaityti apie 5000 lietuvių arba 
lietuviškos kilmės šeimų, ir jeigu 
kiekviena is jų savo išteklius, saky
kime, tik po 10.000 dolerių sukrautų 
Talkoje arba jai pavestų savo pini
gines transakcijas, Talka operuotų 
mažiausia su 100 milijonų dolerių. 
Būdami daugiau realistais numuški- 
me šia sumą pusiau, ir tai gautųsi 
milžiniška apyvarta. Savu laiku Lie
tuvoje žydai turėjo savo kredito 
draugijas kiekviename miestelyje ir 
jie suprato ir mokėjo šitą ekonominę 
pusę išnaudoti savo ir savo tautiečių 
naudai. Lengvai ir mes tą padary
tume, jeigu turėtume daugiau savo 
tautinės ambicijos tuo pačiu pasiti
kėjimo savais tautiečiais bei savom 
įstaigom. (v,kJ

10 dol. - V.V. Koženiauskai vietoje 
gėlių pagerbiant a.a. S. Kurauskienę 
($125)

5 dol. - Vacys Rekežius ($ 35)
A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja visiems Fondo rėmėjams už 
aukas. Valdyba atkreipia dėmį „ kad 
mažas savo skaitliumi b-nės padali
nys Sale seniūnija jau ne pirmą kar
tą savo aukomis remia Fondą. Tai 
gražus pavyzdys ir bendro tautinio 
darbo įvertinimas.

A.L. Fondo Valdyba

SOL. ABNOLDAS VOKETAITIS 
rugpjūčio 2 d. dalyvavo Kolorado 
operos festivalyje, kuris buvo su
rengtas Colorado Springs vietovėje. 
Dainavo G. Bizet operoje “Carmen”. 
Naujajame Čikagos “Lyric” operos 
sezone ši rudeni A. Voketaitis dai
nuoja dviejose operose — G. Puc- 
cinio “Vakarų mergaitėje” ir J. 
Masseneto “Wertheryje”. Pirmosios 
operos spektakliai buvo pradėti rug
sėjo 22 d. ir bus užbaigti spalio 20 
d., antrosios pradedami spalio 25 d., 
užbaigiami lapkričio 13 d.

AUSTRALUOS
UEHJVIU DIENOS

INFLIACIJA IR ALD

Nepaslaptis, kad infliacija yra 
smarkiai palietusi šio krašto gyve
nimą. Nesustojantis uždarbių ir kai
nų kilimas privertė užsidaryti daug 
fabrikų, įmonių, įstaigų ir teatrų. 
Teatrų skaičiui sumažėjus, jų sales 
žiūrovai užpildo, bet dėl aukštų iš
laidų jie patys sunkiai laikosi ir daž
nai verčiasi tik gaudami valdžios 
paramą.

Panašiose sąlygose vyksta ir Mū
sų ALD. Jos mums yra labai svar
bios, todėl ir negaunant jokios para
mos ALD turime tęsti.

ALDR K-tas jau per kelis pasku
tiniuosius posėdžius peržiūrinėja 
ALD sąmatą ir ją pertvarko. Didelis 
rūpestis, kaip suvesti galą su galu, 
per daug nepakėlus ALD parengimų 
bilietų kainų. Salių nuomavimas, or
kestrų samdymas ir visos kitos iš
laidos smarkiai pakilo, o bilietų kai
nas ALDRK norėtų palikti panašias, 
kaip ir ankstyvesnėse ALD. ALD 
ruošiamos nesiekiant pelno, bet rei
kia padengti visas išlaidas ir nors 
dalinai paremti atvykstančių daly
vių kelionės išlaidas.. Pensininkai ir 
moksleiviai laukia specialių nuolai
dų, bet salės nuomuotojai visai ne
atsižvelgia kas mūsų parengimus 
lankys ir jokių nuolaidų nedaro. Ieš
koma būdų sumažinti išlaidas, ne
siaurinant pačių meninių parengi
mų.

MIRUSIEJI
A.A. ROZINA PŪKIENĖ

Nors mirtis yra neišvengiama, ta
čiau ji visada yra nelaukiama, su
krečianti. Šitoji liūdna drama vyks
ta kasdien, o tačiau žmogus negali 
su tuo susigyventi. Kodėl?

Spalio 4 d. mirė Sydnejuje Rozina 
Adelaidė Pūkienė, gerai pažįstama 
Sydnejaus lietuvių bendruomenei 
moteris, kurią galėjai matyti kiek
viena iškilesne proga tautiniuose 
rūbuose plačiai besišypčančią. Ji tur 
būt vienintelė Sydnejaus lietuvių 
bendruomenėje, pagal savo pagei
davimą, atsigulė amžiniam poilsiui 
pasipuošusi gražiais lietuviškais rū
bais. Taip, ji juos mylėjo, kad nega
lėjo skirtis su savo tautiniu papuo
šalu, nes tas papuošalas buvo jos 
dvasios tikrasis atspindys. Ji tvirtai 
tikėjo, kad su tuo rūbu ji atsistos 
Aukščiausiojo akivaizdoje. Velionė 
buvo giliai tikinti. Būdama liutero
ne, ji dažnai melsdavosi drauge su 
katalikais, kiekviena krikščioniškoji 
bažnyčia jai buvo gera, nes juk visur 
tą patį Dievą garbina, sakydavo ji.

Kai kartą jai pasiūliau pasiskaity
ti A. Maceinos knygą "Niekšybės 
paslaptis”, tai ji man atsakė, kad te
ologinių knygų neskaitanti, nes teo
logai suskaldė krikščionybę savo 
komentarais, jie daugiau atnešę 
krikščionybei žalos kaip gero.

Rozina gimė 1911 m. Vilkavišky
je teisininko Otto Blumo šeimoje; 
motina mirė dar jai mažai būnant.. 
Tėvas vedė antrą kartą. Turtingo 
tėvo namuose Rozinai nieko netrū
ko, ji mokėsi gerai. 1932 m. ji baigė 
Vilkaviškio gimnaziją ir tais pačiais 
metais įstojo Kaune į universiteto 
matematikos - gamtos fakultetą, 
matematikos skyrių , kurį baigė 
klausyti 1935 m.

1938 m. ištekėjo už Balio Pūko, 
raitosios policijos valdininko. 1941 
m.z jiems gimė sūnus Arvydas.Gy-. - 
veno Pūkai gražiai ir laimingai Kau- -

Anksčiau vykusiose ALD niekuo
met didelio rūpesčio nekėlė sąmatos 
sudarymas. Tada pinigų vertė buvo 
daug didesnė ir dolerio pirkimo galia 
toliau siekdavo, kaip šiuo metu. Kai 
mūsų ALD programos išpildytojai 
patys daug aukoja apsimokėdami 
vis brangstančias keliones, yra vil
čių išlaikyti bilietų kainas panašias, 
kaip buvo anksčiau. Komitetas tikisi 
greitai užbaigti ALD pajamų ir iš
laidų sąmatą ir paskelbti atskirų pa
rengimų bilietų kainas.

SVEČIŲ APGYVENDINIMAS

Apgyvendinimas visuomet kėlė 
rūpesčių ALD rengėjams, nežiūrint 
kur jos vyktų. Šį kartą atėjo eilė 
Sydnejaus lietuviams priimti sve
čius į savo namus. Apgyvendinimo 
komisija prašo, nedelsiant pasiūlyti 
savo namus iš kitų miestų atvyks
tančių svečių apgyvendinimui. Šiuo 
metu dar trūksta daug vietų visų 
atvažiuojančių apgyvendinimui. Ti-. 
kimės, kad Sydnejus, kuris yra vie
nas iš didžiausių Lietuvių centrų, su 
nuoširdumu priims visus į ALD at
vykstančius dalyvius.

Sutinką atvykstančius svečius pas 
save apgyvendinti, prašomi pranešti 
Apgyvendinimo komisijos nariams 
arba pirm. M. Zakarui, 18 Lundy 
Ave., Kingsgrove, 2208, tel. 5023367

ALDRK Inf.

A.a. Rosina Pūkienė

ne, kol antrojo pasaulinio karo aud
ros, 1944 m. rudenį, privertė pasi
traukti į Vokietiją, o iš čia 1949 m. 
imigravo į Australiją ir apsigyveno 
Sydnejuje.

Sydnejuje Pūkai greitai įsijungė į 
lietuvišką Veiklą: Balys ilgą laiką 
buvo Katalikų Kultūros draugijos 
valdybos iždininkas, o ji Sydnejaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos kasininkė nuo 1963 m. iki 
1967 m., gi sūnus Arvydas nuo ma
žens reiškėsi skautų ir ateitininkų 
veikloje.
Palaidota Rozina Kempkreek ka

talikų kapinėse, prie savo vyro, mi
rusio prieš kelerius metus.

Ekumenines pamaldas už mirusią 
atliko kun. P. Butkus ir kun. W. 
Kosticinas, atvykęs iš Melbourno, 
dalyvaujant dideliam būriui tautie
čių, Kapinėse, atsisveikinimo žodį 
tarė p. Ona Baužienė ir A. Mauragis. 
Gražios ir giliai prasmingos apeigos 
baigėsi tautos himnu.

A. Mauragis

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo- 

- keta jos prenumerata!
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KAIP VAKAR, TAIP IR ŠIANDIEN
Žvilgsnis į V. Kudirkos 
’’Varpą” prieš 80 metų

Atrinko ir surašė G. Žemkalnis

Kultūriniai

MŪSŲ PASTOGĖS PRIEDAS KULTŪRINIAIS-MENINIAIS 
KLAUSIMAIS

Mano rankose Vinco Kudirkos re
daguotas ir prieš 80 metų spausdin
tas 1898 metų ’’Varpo” komplektas. 
Spaudos draudimo laikais, knygne
šiu gyvybės rizika neštas Lietuvon 
iš Prūsų - savo rankose laikau jį lyg 
relikviją.

Jo puslapiuose yra ir pirmasis at
spausdinimas žodžių ir gaidų ’’Tau
tiškos giesmės”. ’’Gaidą ir žodžius 
sudėstė V.K.”: Lietuva, tėvynė mū
sų...”- ’’Varpo” puslapiai papuošti 
straipsniais, pasirašytais ”V.K.” - 
Vincas Kudirka. Kiti nepasirašyti, 
bet iš stiliaus galima spėti Kudirkos 
plunksną. Perskaitę tuos puslapius, 
perskaitęs Kudirkos, Bitės, Žemai
tės ir kitų ’’Varpo” bendradarbių 
straipsnius turime tas pačias prob
lemas, tuos pačius skaudulius ir tas 
pačias gydymo priemones.

Jaučiu, kad neturiu teisės šį turtą 
laikyti tik savo rankose, turiu juo 
pasidalinti. To laikotarpio išmintys, 
patarimai, išvados, pastabos ir gai
rės yra lygiai taip pat aktualios, at
rodo, ir šiandien. Tad, kalbos netai
sydamas, dalinuosi 1898 metų ’’Var
pu”.

Numeris 1, metai X, Sausis - Va
saris m. 1898. Pirmojo straipsnio 
antgalvė:

SERGĖKIMĖS MASKOLIŲ 
MOKYKLŲ

O štai ir ištrauka:
"Vyriausybė, suprasdama didelį 

mokyklų svarbumą svetimoms tau
toms naikinti, užsimanė paskutinį 
laiką padidinti jų skaitlių Lietuvoje. 
Šią vasarą buvo apskelbta valsčiams 
Suvalkų gub., kad, jei nori, gali 
steigti mokyklas tenai, kur jų per 
maža yra, ir .vyriausybė duosianti 
pašalpas naujoms mokykloms įtai
syti ir užlaikyti. Iš karto pažiūrėjus, 
toks pasiūlymas galėtų išrodyti 
labai gražus ir pagirtinas: vyriausy
bei, tarytum, rūpi, kad visi Lietuvos 
kampeliai turėtų mokyklas, kad visi 
mokslo metų vaikai gedėtų mokintis. 
Bet kaip vaisius, iš viršaus gražus, 
tankiai esti negardus arba sukirmi
jęs, tai ir šitas pasiūlymas turi iš
virkščią pusę, kuri labai suterštų 
Lietuvos gyvenimą. Į naujas mo
kyklas vyriausybė duotų savo mo
kintojus, maskolius, arba jei ne, tai 
tokius žmones, kurie iš kailio neria
si, kad tik būtų išpildyti vyriausybės 
prisakymai. Patys gyventojai nega
lėtų nei mokintojų prižiūrėti, idant 
nudarytų negeistinos įtekmės ant 
vaikų, nė reikalauti, kad būtų moki
nama tokių dalykų, kokie yra reika
lingi ne vyriausybei, bet tikram ap
švietimui ir gyventojų naudai. Nau
jos mokyklos tik padaugintų su- 
maskolinimui kelius, kurių ir beto 
jau daug yra. ”

Kitame straipsnyje "Tėvynės 
varpai’’": "Lietuviškas klausimas tai 
indas, iš kurio mes, lietuviai, turime 
semti vien meilę savo žemės, supra
timą tautiškų ir žmogiškų tiesų, 
jausmą skriaudų ir pajiegas atspy- 
rimui piktų pasikėsinimų iš šalies 
neteisingo Šiaurių prieglobėjo.”

Metal X

Varpas išeina kas 
antras įnėnesis. Metinė 

prekė su parsiuntimu: 
Rusijoje (knver-

tuose)............. 5 rabi.,
Prosuose............. Banks.,
Amerikoje ir kitur d auka.

literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesinls laikraštis.

Yra ir antras klausimas - tai lietu
vių inteligentijos pasitraukimas iš 
Lietuvos - tuo metu daugiausiai Ru- 

- sijon. geresnės duonos beieškant. 
Misiaus slapyvarde pasirašęs auto
rius pradėdamas savo straipsnį 
’’Antras klausymas” rašo: ”Tai-gi 
kilo naujas ginčas ”ar valia, ar neva
lia Lietuvos inteligentams išeit iš 
tėvynės ir apsigyventi kitur”. Baig
damas tą straipsnį jis sako: ’’Broliai, 
skverbkimės į tėvynę, kaip įmany
dami, išbandykim prieinamus mums 
kelius ir takelius, ganėdinkimės čia 
menkesne duona, ne kaip kitur - jei 
kas galime, apsigyvenkime Lietu
voje. O jei katras ir čia ir čia mėgino, 
o niekur nepasirinko, tai kreipk savo 
valtį ir keliauk, kur pats numanai 
geriau bus, o ten būdamas jieškok 
progos tarnauti tėvynei”.

Žemaitės apsakymas: ’’Ties užda
ryta langinyčia” galėtų būti ir šian
dien perspausdintas jei kalbėtumė
me apie generacijų konfliktą. Ji rašė 
prieš 80 metų:

’’Tėvas nenustojo bambėjęs. Mo
tinėlei augintojėlei plyšta skausmu 
širdis: gaila sūnelio, kad tėvas bara, 
gaila, kad į kunigus neina, gaila, kad 
neturi daug pinigų jam suteikti, gai
la paskutinius atiduoti.

Pralenkusi duris, eina kambarė
liu, padeda ranką ant sunaus galvos 
ir maloniai klausia:

— Ką valgysi vakarienės, vaikeli? 
ar rytikščių batvinių, ar bulves su 
spirgučiais?”

Tame pačiame ’’Varpo” numeryje 
rcenzuojami ’Tavasario Balsai”.

’’Maironis, kaip matyt iš jo eilių, 
karštai myli tėvynę Lietuvą ir savo 
meilę nori parodyti ne jautrumu ei
lių, ne sentimentališku dūsavimu 
apie pražuvimą senovės didybės, 
bet pats nori kovoti kaipo tvirtas 
kareivis ir kitus ragina į kovą, žada 
statyti krutinę už tėvynės gerą.”

’’Lietuviškas klausimas” - tai ne
nutrūkstanti gija einanti per visus

Sausis — Vasaris m. 1898.

VARPAS

Varpo numerius, per visus kitus 
slaptuosius spaudos draudimo lietu
viškus laikraščius. Kovo - balandžio 
m. - antrame numeryje, vedamasis 
straipsnis pasisako:

ŽODIS DĖL LIETUVIŠKO
KLAUSIMO

”... Marijampolės žandaras ir pro
kuroras, kaip padukusiu, ėmė tran
kytis po sodžius, gaudy darnu skai
tytojus lietuviškų laikraščių ir kny
gų; išlandė grinčias, kluonus, tvar
tus, tupyklas, išdraskė stogus, iš
vartė daržoves, suėmė daugybę 
žmonių, pasodino juos į kalėjimus, 
išklausė kaltininkus, surašė teisin
gus ir neteisingas protokolus, ir ga
lų gale sustatė apkaltinimo aktą, 
kuriame kaltina lietuvius užtai, kad 
jie drįsę laužyti augščiausios val
džios tiesas, niekinti pamatinius 
viešpatystės įstatymus, padaryti 
Lietuvoje politišką revoliuciją ir tt. ”

Nepasirašytame, tačiau man ro
dos lyg Vinco Kudirkos stiliuje ra
šytame skyriuje pavadintame ’’Tė
vynės varpais” skaitau lyg šiandien 
rašytus žodžius:

"Pradžioje Šių metų T.M.D. išlei
do naują knygą v. "Orleano Merge
lė", kurios (knygos, o ne mergelės) 
viena vieta padarė mano dvasioje 
tikrą revoliuciją. "Niekinga yra tau
ta, kuri už savo garbę neaukautų 
visko” - yra ten pasakyta. Skaičiau 
kitąsyk tą pačią vietą vokiškame 
originale, bet manęs tuomet neuž
gavo, tarytum tie žodžiai tik vokie
čiams buvo rašyti. Dabar-gi, lietu
viškame vertime, rodėsi Schiller ty
čia man tą vietą pakiša. Išties, pra
dėjau net tardyti pats save, kiek aš, 
kaipo tautietis, per tą laiką, kada 
atvirai vadinu save lietuviu, paau
kavau už savo tautos garbę. Gal pi
nigais aukavau? Ne! nors liuoso ska
tiko man niekad netrūksta; net laik
raščių neprilaikiau, kaipo abonen
tas, nes juos dykai persiskaitau re
dakcijoje, arba nuo kito gavęs. Gal 
raštais šelpiau? Kur tau! nors tik
rai buvau prisižadėjęs rašyti, nors 
pats redaktorius kelis kartus primi
nė, prašė - nerašiau... kasžin kad da 
porą kartų būtų priminęs... Gal pri
sidėjau prie platinimo raštų apsi
švietimui ir susipratimui tautiečių? 
Anaiptol! man nė į galvą neatėjo, 
nežinau nė iškur Šiandien apie tai 
atsiminiau. O gal... Ką čia tardyti! 
neaukavau nieko ir gana. Viena ką, 
lietuvių draugystėje visada lietu
viškai kalbėjau, o tankiai iškirsda- 
vau net tokią kalbą su "viribus uni- 
tis”, kad susigraudinę klausytojai 
tuojaus liepdavo alaus pastatyti. 
Bet, arčiau prisižiūrėjus, kalbėti su 
lietuviais lietuviškai, tai ne auka, o 
vienas man stačiai pasakė, kad aš 
vokiškai kalbąs kur kas geriau, ne 
kaip lietuviškai (redaktorius prie 
mano straipsnio pridėjo daugiau au
kos, betaisydamas jį, ne kaip aš be
rašydamas). Vajė, koks aš niekingas

Num. 1.

Apgarsinimai Varpei 
ištisa eilutė smulkaus 

rašto, kaštuoja 
<10 fen. arba 30 kap. 

tautietis! Teip negali likti. Eisiu 
tuojau į redakciją, atiduosiu "pas
kutinius” pinigus (turėjau su savim 
17 markių visai atliekamų), imsiu 
rašyt, imsiu ką kitą veikti pagal iš
galėjimą - tautiečio garbę atgrieb
siu'Išėjau, o tvirtumas eisenos reiš
kė tvirtumą pasižadėjimų. Sutinku 
redaktorių.

— Sąveikas drūtas - pasveikina 
mane.

— Nichtswuerdig is t die Nation... 
tpju!.. Niekinga yr tauta, kuri už sa
vo garbę neaukautų visko! - atsakiau 
vieton pasisveikinimo.

Redaktorius žengė žingsnį atbu
las, apžvelgė mane nuo kepurės iki 
avalų, nuo avalų iki kepurės ir ne
drąsiai pratarė:

— Tai, meldžiamas, paauk...
— Dabar, tamistėle, negaliu - per

kūriau greit ir instinktyviškai pri
spaudžiau kišenių - ne prie pinigų 
esmi ir... gerai... kitu žygiu...

— Aš ne pinigų reikalauju, tik 
raštų. Štai N sustatytas, reiktų tik 
feljetono, o čia neprisiuntė ir reikia 
laukt, arba talpinti tokį straipsnį, 
kuris į tą N netinka.

— Raštų? Ugi tegul rašo kiti, kam 
aš?

— Teip sakydamas, tomistą, duodi 
tiesą teip-pat sakyti ir kitiems; toks 
besiteisinimas yra tai paraginimas, 
idant visi "viribus uniiis” nieko ne
darytų, o kas tada rašys? Kad nega
lėtum, tai kas įeita.

Man smilkt, kad tą "viribus uni- 
tis”, mano tankiai vartojamą, pritai
kė man, ir pajutau, kaip kairėji ausis 
pradėjo kaisti. Bijodamas, kad ne
pakeistų visas veidas, skubinau at
sisveikinti."

Cituojant ištraukas iš ano meto 
’’Varpo” stengtasi išlaikyti kalbą ir 
rašybą originale: patikslinta tik tos 
vietos, kur gali būti dviprasmišku
mų. Red.

Tame pačiame skyriuje yra daro
mos išvados kurios, mano nuomone, 
būtų labai suprantamos mūsų Kazo
kui, Daukniui ir daugeliui kitų išei
vijos laikraščių redaktoriams:

"Dabar man aišku, dėlko tautiš
kas lietuvių darbas iriasi ne teip 
greit, kaip galėtų; dėlko, sakysim, 
laikraštis nesitobulina; dėlko teip 
nedaug originališkų straipsnių; 
dėlko nė vienas rašytojas ikišiol ne
iškilo įžymiai ir visi rašytojai išrodo, 
tarytum susitingę ir tt. Nėr ką ste
bėtis. Kad mašina nesustotų, kad 
laikraštis negriūtų, visi rūpesčiai ir 
visas darbas suversta ant sprando 
keleto žmonių, kurie turi apsiliuobti 
už save ir už kitus. ”

O kas gi naujo kai skaitėme šią, 
prieš 80 metų rašytą koresponden
ciją į ’’Varpą”:

"Varšuva. Pereitą rudenį Masko- 
lijos valdžia įtaisė Vilniuje pamatus 
stovyklos Lietuvos korikui, Murav- 
jevui. Rusintojai, žinoma, visokiais 
keliais stengėsi sutikti ’’garsią iškil
mę” ir drįso net raginti mokyklas, 
pasveikinti vilniečius su šita ’’iškil
me”. Bet, kadangi agitacija nerado 
jokio pritarimo, tai įnirtę činovnikai 
siuntė telegramas, įbrukdami savo 
mintį visuomenei ir sveikindami jos 
vardu.”

Nukelta į psl. 4
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Kaip vakar..
Atkelta iš psl. 3

Gegužės - birželio numeryje 
"Varpo” korespondentas J.B. duoda 
savo apibūdinimą kas tai yra lietuvis 
inteligentas:

"Kaimiečiai musų žodžio "inteli
gentas” nė vartote nevartoja. Pa
baigusius, ar ėjusius į mokslą vadina 
apšviestais, mokintais vyrais, bet ne 
inteligentais. Norėdami paženklinti, 
kad tai šits ar kitas yra užsiėmęs 
klausymais lietuvystės, kaip tai iš
rodo keista, vadina tiesiai "lietu
viais”. Tai musų daktaras lietuvis, 
kunigėlis jūsų parapijos lietuvis ir 
t.t. kalba žmonės. Todėl prie lietu
viškos inteligencijos gali būti pri
skirti tiktai toki, kurie gina, kurie 
skrieja lietuvystę, kuriuos žmonės 
"lietuviais” vadina.”

Toliau tame pačiame straipsnyje 
rašydamas apie lietuvius išeivijoje 
JJB. sako:

’’Gyvendami toli nuo savųjų, daž
nai visai neskaitydami lietuviškų 
laikraščių, nė knygų, šie musų šir
dingi tautiečiai, šie, kaip pavadino
me, romantikai, smagiai sujuda, su
kruta, atsitikus, ar tai kokiam aiš
kiam prieštaravimui, kaip Kražių 
istorija, ar tai geram atsiliepimui, 
apgarsinimui lietuviško klausimo. 
Visi klausinėja, visi, rodosi, kuo la
biausiai užimti tuo, kas atsitiko, visi 
beveik esą užsidegę. Bet perėjo ke
letas dienų - jau karštis jų nupuola ir 
vėl lieka po senovei. Keletas nuogų 
idėjų, keletas apvoliotų, nunešiotų 
atsitikimų, kurie nebesukursto jokio 
tvirto pasielgimo, nesujudina sutin- 
gusio žmogaus prie darbo - šia ir nu
pieštas paveikslas širdingo patrijo- 
to.”

Ačiū Dievui, ne apie mus rašo, bet 
apie prieš 80 metų už Lietuvos et
nografinių ribų apsigyvenusius lie
tuvius.

POLEMIKOS KLAUSIMU

Skaitant trečiojo tų metų ’’Varpo” 
numerio ’’Tėvynės varpų” skyrių, 
peršasi mintis kad mėgiamiausias 
lietuviškas "sportas” - laikraštinė 
polemika, turbūt atsirado lietu
viams išmokus rašyti:

"Vieton atrėmimo išvadžiojimais 
išvadžiojimų, vieton nuoseklaus pa
rodymo priešininkui klaidingumo jo 
požvilgių, mes stveriamės prie ra- 
šytojaus ypatos, begėdiškai lenda
me į jo privatiską gyvenimą, steng
damiesi surasti tenai tokius prie
puolius, kuriuos galėtume drėbti į 
akis, kaipo nužeminantį apkaltini
mą. Kad toks šnipinėjimas po pri
vatiską gyvenimą neturi ryšio su 
polemika, tai aišku kiekvienam šiek 
tiek nusimanančiam žmogui. Kartais 
polemistas taip toli nužengia, kad 
priešininkas, norėdamas pastatyti 
repliką, turėtų keltis iš laikraščio 
skilčių į tiesdarystės įtaisas. Tokią 
polemiką vartoja, žinoma, žmogus 
žemos kultūros, kuris neatskiria 
rašto nuo rašytojaus, požvilgių rašte 
- nuo privatiško gyvenimo smulk
menų, išvadžiojimų - nuo paprasto 
koliojimo. Jug ir kaimo boba, norė
dama parodyti, kad ne jos višta iš
košė kaiminkos rasodą, išdėsto 
priešininkei visą gyvenimą ir, jeigu 
da nepasitiki ant pertikrinančio 
tvirtumo savo išvadžiojimų, sudru- 
tina juos, parodžiu priešininkei la
biausiai slepemąją kūno vietą - tai 
mat išvadžiojimai, kad ne jos raiboji 
iškošė rasodą.

Kur kas bjauresnė polemika de- 
nundjantiška, kurią, gėda prisipa
žinti, mano tautiečiai labai mėgsta. 
Anoji užgauna vieną ypatą, o Šita 
siekia visuomenę, Šitoje polemikoje 
nereikia jokių išvadžiojimų - nė tik
rų, nė išteisinančių ’’raibąją” - čia 
gana parodyti pirštu kad rašytojas 
A. su savo darbais, laikraštis B. su 

savo turiniu, kuopa C. su savo tru- 
sais tai ’’mštikimi’’ gaivalai, ir pri
dėti įgąsdinamą, kad susirišimas su 
tokiais gaivalais nugramzdina žmo
gų i prapultį su kunu ir dusia. Žinant 
sudėjimą musų visuomenės, stoką 
joje kritiško issitobuUrdmo minties, 
suprasime, kad tokia, polemika ne
gali pasilikti be įtekmės. Jeigu žmo
gus kunui gelbėti klauso visokių 
niekniekių ir juos pūdo, ti juo klau
sys rodų, gelbinčių dusią, ypač jeigu 
da tas rodąs duos ypata, laikanti 
savo rankoje monopolį išganymo 
dusių. Galingas tai įrankis, bet ir at
sakymas už niekingą jo vartojimą 
yra didelis! Įbauginti žmonės saugo
sis ’’ništikimų” gaivalų... Ar mato
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šito pavidalo polemistas, kiek pra
gaišties atvelka jis lietuvystės rei
kalams, platinimui lietuviškos spau
dos, lietuvių apšvietimui? Ar mato 
numato, kiek sunaikina pasišventi
mo, kiek spindulių šviesos užgesina, 
kiek iškilmingiausių troškimų gero 
ir laimės savo broliams sutrugdo? 
Ne! nemato ir nenumano, nes ■ de- 
nuncijantišką polemiką gimdo dide
lis fanatizmas, teip didelis, kad jisai 
nustelbia visai ir protą ir sąžinę. ”

Nėra ko komentuoti, nes gi po 80 
metų tokių žodžių sau nebegalime 
prisitaikyti... Apie polemikas rašo ir 
"Varpo” penktame numeryje:

’’Polemikas, kurių argumentai 
neturi nieko bendro su apsvarstomu 
dalyku, o kurių siekis ne išaiškini
mas teisybės, o tik apdrabstymas 
priešininko, kad ir bjauriausiais 
purvais, semtais iš bet kokios balos, 
reiktų apstabdyti. Tai priguli nuo 
redaktorių, nuo jų takto ir išminties 
- tegul nepriima tokių polemikų.”

Pasenę tie patarimai, nebeaktua
lūs... Tačiau kai tame pačiame nu
meryje rašoma apie lietuvių kalbą 
bažnyčioje ir apie Seinų parapijos 
bėdas, vėl pradedi nejučiomis gal
voti kad gal nelabai daug kas pasi
keitė:

”Kad lenkai turi ištikro akis ap
neštas, parodo ir tas dalykas, kaip 
jie vaidyjas, neišsitekdami su lietu
viais dėl kalbos net bažnyčioje. Lie
tuviškose parapijose, esančiose ar
čiau mozūrų arba ir prie miestų, bu
vo nuo senei užsilikusi bažnyčioje 
kalba lenkiška, kad ir lenkų visoje 
parapijoje būtų tik maža saujalė. 
Atėjo laikas, kada lietuviai susipra
to, juogiai savo bažnyčioje turi tiesą 
vartoti surpantamą jiems prigimtą
ją kalbą. Lenkai, vieton pripažinti 
lietuviams teip aiškią teisybę ir gra
žiai susitaikyti, idant, nekenkiant 
vieni kitiems, galima būtų vartoti 
bažnyčioje abi kalbas, pasišiaušiojo 

ir stengiasi visomis keturiomis neį
leisti lietuvišką kalbą į bažnyčią. Ir 
štai nuo keleto metų nesibaigia baž
nyčiose vaidai ir karčeminės scenos, 
nekalbant jau apie peštynes lauke, 
kur lenkai kvietėsi į pagelbą net žy
dus ir kacapus.”

Paskutiniame 1898 metų numery
je ”Varpo” redakcija švenčia laik
raščio dešimtmetį ir skundžiasi:

”Ar kvieslys buvo perprastas, ar 
svečiai perplūkus, ar mes išėjome iš 
giminių, nežinia, tiktai iki šios die
nos, kada turime paduoti į spaudą 
paskutinį dešimtmečio numerį, 
sulaukėme vos du atsiliepimu. Re
dakcija ’’Tėvynės Sargo” prisiuntė 
du dideliu rankraščiu brošiūroms su 
tam tikra prakalba ir V.K. suteikė 
tautišką giesmę”.

Ir štai, ’’tam tikroje prakalboje” 
’’Tėvynės Sargas” kreipiasi į ’’Var
pų”:

’’Gerbiamoji "Varpo” Redakcija! 
Jug aiški musų pasaka? Kas var
guoliai? Tai lietuviai, musų broliai, 
šašuolėtyje Prūsų rubežiaus. Kas 

jiems žibintuvus ir dvasišką maistą 
neša? Tai Jūsų ir musų Redakcijos. 
Žvairuojavos kartais, tankiai vienų 
nešamos dovanos nepatinka kitiems, 
tada pasakojava, benebutų naudin- 
giaus šį įsidėjus, o ne tą; vienok savo 
kelionėje, ačiū Dievui, dar 
nėkuomet nepriėjova prie tokio 
įnirtimo, kad butuva kits kitam pa
norėję smerčio. Aišku mums juog 
maloniaus yra darbuoti, didesniame 
būryje, ne kaip mažesniame. Nelai- 
kėva kits kito už savo ’’priešius”, bet 
sąkeliaivius.”

Antrasis atsiliepimas "Varpo” de
šimtmečiui papildo "Tėvynės Sargo” 
žodžius ir mintis. Tas atsiliepimas 
liks gyvas kol plaks nors viena lie
tuviška širdis, nes tai yra "Tautiška 
giesmė” kuriai "Gaidą ir žodžius su
dėstė V.K.”:

"Tegul meilė Lietuvos dega musų 
širdise, vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi.”

Laikau savo rankose "Varpą” ir 
per kūną eina šiurpulys! O gal šį nu
merį palietė ir pats Vincas Kudirka? 
O gal jam tie ’’Tautiškos giesmės” 
žodžiai užgimė suvažiavime Mintau
joj kai jis laikė mano motiną savo 
rankose ją krikštijant? O gal tai to
dėl, kad jaučiu lyg kad jo žodžiai, jo 
mintys, jo laikraštis, jo skambini
mas varpu yra tokie pat tikslūs, ak
tualūs ir reikalingi šiandie, kaip ir 
prieš 80 metų?

O gal todė kad šiandien mums 
reikia VINCO KUDIRKOS!

DAR APIE PABĖGUSĮ LATVI
Pirmadienį Vašingtone paskelb'a, kad 

latvis IMANTS LESINSKIS, 48-rių me.ų 
vertėjas prie Jungtinių Tautų ir slaptosios 
policijos KGB majoras, su šeima gavo tei
sę -pasilikti Amerikoje. „Lešinskas yra so
vietų tamaiurtojas prie Jungtinių Tautų. 
Jis, jo žmona ir duktė paprašė pasilikti 
Jungtinėse Valstijose, ir jų prašymas bu
vo patenkintas“, pareiškė Valstybės de
partamento spaudos reikalų pareigūnė 
Kimberly King. Ji taip pat pažymėjo, kad 
apie Lesinski o -atvejį buvo pranešta Sov. 
Sąjungos ambasadai. Ambasados prašymu, 
buvo sudaryta galimybė sovietų diploma
tams susitikti su Lešinskiu, kuris -patvir
tino savo norą pasilikti Jungtinėse Valsti
jose. Valstybės departamento atstovė ne
nurodė, karia ir kur minėtas susitikimas 
įvyko. Ji taip pat atsisakė suteikti dau
giau smulkių žinių apie dabartinę Lešins- 
kio padėtį. Valstybės departamentas, kaip 
paprastai, tokiais atvejais laikosi santūru
mo. Apie Lešinškio ir jo šeimos pasilikimą 
Amerikoje pirmiausia pranešė Amerikcs 
latvių dukairtsavai-tanis laikraštis ..Laiks“, 
išeinantis Niujorke. Laikraščio žiniomis, 
Lešinskis 'ir jo žmona Razma atvyko prieš 
dvejus metus į Niujorką dirbti Sov. Sąjun
gos misijoje prie Jungtinių Tautų. Jie lau
kė, ligi jų dvidešimtmetė dukra Ieva gaus 
leidimą juos aplankyti. Jai atvykus, visa 
Lešinskiu šeima išvažiavo į Vašingtoną ir 
paprašė Valstybės departamentą leisti 
jiems pasilikti Amerikoje. „Laiks“ skel
bia, kad po Valstybės departamento ūr Fe
deralinio tyrimų biuro pareigūnų apklau
sinėjimo Lešindkiai -perduoti Centrinės ži
nių telkimo tarnybos tolesniam apklausi
nėjimui ir šiuo metu laikomi saugioje vie
toje Virdžinijos valstijoje. Pažymėtina, 
kad Imants Lešinskis anksčiau vadovavo 
kultūrinių ryšių su užsienio latviais drau
gijai Rygoje.

M. R. RAMONAITĖ-MAC
DONALD, režisavusi dokumentinį 
filmą apie dailininkus A. A. Tamo
šaičius Kanadoje “Spirits of an 
Amber Past”, gavo premiją — bron
zinę plokštę filmų festivalyje Co
lumbus, Ohio, šis filmas Kanadoje 
jau keletą kartų buvo rodytas.

Kentucky vietovėjie, Amerikoje, gami
nant naują filmą, 27 m. amžiaus Albertas 
B aklinas šoko nuo dangoraižio stogo, atlik
damas žinomo kino aktoriaus Lee Majors 
vaidmenį. Krisdamas iš 100 m aukščio, jis 
susprogdino oro m-atrasą ir mirtinai susi
žeidė.

Siaubingą vaizdą rugsėjo 22 d. stebėjo 
Lee Majors, filmo didvyris ir režisorins, 
ir tūkstantinė minia.
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’’TALKOS atsiekimai
Rugsėjo 23 d. Melbourne Lietuvių 

Klube įvyko metinis Lietuvių Koo
peratinės Kredito Draugijos Talkos 
narių susirinkimas, kur buvo prista
tyta 17-ji metinė apyskaita. Iš jos 
paaiškėjo, kad Talka jau peržengė 
pusantro milijono dolerių balansą.

Susirinkime dalyvavo apie 90 na
rių įskaitant du Adelaidės skyriaus 
administracijos narius - pirmininką 
V. Neverauską ir J. Lapšį. Pagrin
dinį Talkos veiklos pranešimą pada
rė jos pirmininkas P. Baltutis. Jis 
paminėjo, kad dabartinėje Australi
jos ekonominėje padėtyje koopera
tyvų veikla nėra lengva, tačiau Tal
ka užbaigė finansinius metus visai 
patenkinamai. Buvo malonu girdėti, 
kad ši lietuviška kooperatinė kredi
to draugija savo apyvarta pastarai
siais metais viršijo milijoną dolerių, 
o jos piniginis balansas viršijo pu
santro milijono dolerių ir užbaigė 
metų veiklą su $ 17,869 pelno. Pagal 
vietinius kooperatyvinių draugijų

Sceniniai 
atgarsiai

Šiais metais garsioji italų Milano 
opera ”La Scala” švenčia savo 200 
metų gyvavimo sukaktį. Šis teatras 
jau ne vienai žmonių kartai yra to
bulo operos meno sinonimas. Jubi
liejus buvo atžymėtas visose pasau
lio šalyse. Čia yra dainavusios viso 
pasaulio vokalinės garsenybės, diri
gavę garsiausi muzikos meistrai, 
režisavę ir dekoracijas kūrę pasaulio 
iškiliausi menininkai.

Įdomu pažymėti, kad 1933 metais 
šieme teatre N. Rimsky-Korsakovo 
operoje ’’Sakmė apie Kitežo miestą” 
yra dainavęs ir mūsų iškilusis ope
ros solistas Kipras Petrauskas.

* *
Amerikoje gamintas televizijai 

filmas apie Simą Kudirką buvo ro
dytas Melbourne per septintą kana
lą ir taip pat Adelaidėje.

Avangardinės Lietuvoje anonimi
nio autoriaus rašytos pjesės ’’Pasi
vaikščiojimas mėnesienoje” prem
jera įvyko šiais metais birželio 1 d. 
New Yorko eksperimentiniame te
atre ’’Theatre for the New City”. Iš 
viso suvaidinta 18 spektaklių. Vei
kalą režisavo iš Lietuvos pasitrau
kęs režisierius Jonas Jurašas.

’’Draugo” kultūriniame priede til
po įdomi ir išsami recenzija, pava
dinta ’’Jono Jurašo režisuotasis 
Pasivaikščiojimas mėnesiejoje”. Ten 
rašoma:

’’Veikalas, rašytas neabejotinai 
talentingo rašytojo, yra greitomis 
supintas ir nepretenduoja į užbaig
tumą ar tobulumą - tai tik žaliava 
teatriniam darbui, duodanti laisvę 
režisieriui savo nuožiūra interpre
tuoti. Šia laisve rež. J. Jurašas itin 
kūrybiškai naudojosi. Slidžios ir aš
trios scenos, tekste bauginančios 
savo drastiškumais, spalvino spek
taklį estetiškais sprendimais. Šį 
veikalą statančiam režisieriui užda
vinys yra nepaprastai sunkus, nes 
tai nėra tradicinė pjesė su pagrindi
niais herojais, besivystančia fabula 
ir triumfuojančiu epilogu. Greičiau 
tai būtų poetinė satyra, groteską, 
metafora, kurioje išreiškiama tota
litarinės sistemos agonija, supuvi
mas, destrukcija.

Šioji keista kafkiškos nuotaikos 
pjesė buvo įtalpinta surealistiniam, 
abstraktokam scenovaizdy. Senelių 
poilsio namai, savotiška invalidų 
speciali sanatorija su medicininiais 
aparatais, kraujo perpylimo indais, 
ligonių kėdėmis ir panašiai. Scenoje 
- keturi baltais ligoninės rūbais ap
vilkti seneliai, praeity buvę nusipel- 

įstatymus 10% pelno galima pas
kirstyti lietuvių kultūriniams reika
lams, kas ir buvo padaryta. Tokiu 
būdu $ 1787, susirinkimui pritarus, 
paskirstyta taip: $ 350 pavesta 
Adelaidės skyriui paskirstyti Ade
laidėje lietuviškiems kultūriniams 
reikalams, $ 250 Melbourne lietuvių 
jaunimui, vykstančiam į ketvirtąjį 
pasaulio liet, jaunimo kongresą Eu
ropoje, $ 200 Melb. liet, parapijos 
sekmadienio mokyklai, $ 150 lietu
vių kalbos šeštadienio mokyklai, $ 
150 Geelongo liet, savaitgalio mo
kyklai,.! 150 Melb. Apylinkės bib
liotekai, $ 150 Melb. sporto klubui 
Varpui, $ 100 tautinių šokių grupei 
Klumpakojui, $ 100 taut, šokių gru
pei Gintarui ir likutis $ 187 spaudai 
Melb. Liet. Klube.

Nors tai ir nėra labai didelės su
mos pinigų bet kuriai organizacijai, 
bet vis dėl to jos paskiriamos pagal 
gautus prašymus bei Talkos numa
tytą paramos reikalingumą. Gi ši 
paskiriamųjų sumų galimybė susi
daro iš piniginių transakcijų šioje 
lietuviškoje finansinėje institucijoje. 
Neturint tokios institucijos, toji pi
niginė apyvarta vyktų kitur, ir iš 
tokios transakcijos jokios finansinės 
naudos lietuviškiems reikalams 
nebūtų.

Savo pranešime P. Baltutis taip 
pat atkreipė dėmesį, kad gana daug 
mūsų tautiečių naudojasi kitų finan
sinių institucijų patarnavimais mo
kėdami žymiai didesnį procentą pa
lūkanų. Tai yra ypatingai ryšku 
perkant auto mašinas, kur dažniau
siai mokama tarp 10 ir 15 % "flat 
rate”, kas iš tiesų prilygsta 19 iki 
28% palūkanų, o be to dar prisideda 
aukštesni draudimo bei kitokie mo
kesčiai. Kai tuo tarpu yra galimybė 
pasinaudoti Talkos patarnavimais 
mokant žymiai mažesnį procentą 

nę veikėjai. Aukštose stiklinėse dė
žėse uždaryti trys jaunuoliai, gydo
mi nuo neišaiškinto dvasinio susir
gimo; jie išleidžiami į laisvę pasi
vaikščioti tik tam, kad juodu kostiu
mu oficialiai apsivilkęs prižiūrėtojas 
įtikintų, jog jie nepagydomi nuo sa
vo idealistinių maištingų idėjų.

Modernaus muzikinio kolažo, niu
ansuoto apšvietimo, kūnų judesių ir 
balsų ritmo sintezė darė pribloš
kiantį įspūdį žiūrovams, 
neįpratusiems prie tokio pobūdžio 
teatrinės vizijos ir nepatirtos Vaka
rams problematikos.

Režisierius, savo patirties įtaigo
tas, siekė universalaus humanišku
mo kreipdamasis į visų žmonių sąži
nę. Tuo pačiu jis turėjo ir misiją - 
pranešti Vakarų pasauliui dar gyvą, 
bet beatodairiškai traiškomų žmo
nių šauksmą, kuris prasiveržė pog
rindžio autoriaus eilutėmis pačiu 
autentiškiausiu balsu. ’’Pasivaikš
čiojimas mėnesienoj” premjera pra
ėjo su dideliu pasisekimu ir žiūro
vams teko ne prabėgomis susimąs
tyti. Veikalą į anglų kalbą, bendra
darbiaujant su Vytu Bakaičiu, iš
vertė Algirdas Landsbergis. Muzika 
Albino Prižginto.”

Plokštelių gaminimo bendrovė 
’’Decca” neperseniausiai išleido ilgo 
grojimo plokštelėj kompozitoriaus 
Otlo Nicolai operą ’’Linksmosios 
Windsor© Kūmutės”. Operoje Anna 
Reich partiją dainuoja mūsų iškili 
operos solistė Lilija Šukytė.

♦ *
1980 m. Čikagoje numatomas 

penktasis išeivijos lietuvių teatrų 
festivalis. Festivalyje bus vaidinami 
tik išeivijoje parašytų lietuvių auto
rių dramos. Kvietimą dalyvauti fes
tivalyje, kiek teko patirti, gavo ir 
Sydnejaus lietuvių teatras ’’Atžala”.

Paulius Rūtenis 

palūkanų (apie 12%). Žinoma, palū
kanų procentas priklauso nuo sąly
gų, kuriomis pinigai skolinami. Są
lygas galima sužinoti kreipiantis į 
Talkos bet kurį skyrių ar į Talkos 
valdybos narius. Neabejotinai būtų 
kiekvienam pravartu pasitikrinti 
prieš įsipareigojant finansiniai, nes 
tikrai nėra jokio reikalo mokėti 
aukštesnį procentą palūkanų bet 
kokiai kitai finansinei institucijai, 
kai tuo tarpu Talka gali šį patarna
vimą lietuviui atlikti pigiau ir tuo 
pačiu sudarant galimybę didesnėm 
paramom kultūriniams veiksniams 
pasibaigus finansiniams metams.

Adelaidės skyriaus pranešimą 
padarė skyriaus administracijos 
pirmininkas V. Neverauskas. Iš jo 
pranešimo matėsi, kad ir Adelaidės 
skyrius auga savo veikla. Piniginis 
balansas viršijo 200,000 dolerių, kai 
tuo tarpu piniginė apyvarta buvo 
virš $ 190,000. Metų eigoje įstojo 33 
nauji nariai, kas sudarė gana palan
kų naujų narių skaičių palyginant su 
52 nariais Viktorijoje. Tikimasi, kad 
ateity ir Adelaidėje pasinaudos di
desnis skaičius tautiečių Talkos pa
tarnavimais, tokiu būdu gaudami fi
nansinę pagalbą palankesnėmis są
lygomis ir tuo pačiu sudarydami są-- 
lygas stambesnei paramai lietuviš
kai kultūrinei veiklai.

Taip pat pažymėtina, kad su koo
peratyvų registrar© leidimu susi
rinkimas pakeitė Talkos įstatus pa
keliant paskolos dydį su 
nekilnojamo turto garantija iki $

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

PER Š. AMERIKĄ
Vestuvių apeigas lietuvių bažny

čioje atliko parapijos klebonas prel. 
J. Kučingis, kai pirmą kart teko iš
girsi taip gražiai giedant mūsų aus
traliečių sportininkų draugus ir bu
vusio mūsų pirėmimo komiteto na
rius V. ir B. Dapšius. Abiejų tokie 
galingi balsai tikrai būtų labai malo
nu išgirsti ir Australijoje. Vestuvi
nės apeigos buvo tikra iškilmingos ir 
gražios, tačiau ir vėl Amerikoje ir 
turbūti tik Amerikoje man teko šių 
vestuvinių iškilmių metu, pirmą 
kartą išgirsti bažnyčioje žmones 
plojant ir ... pirmą kartą pamatyti 
per vestuves bažnyčioje renkant pi
nigus. Keista, bet viskam yra pir
mas kartas.

Vestuvinė puota įvyko dideliame 
ir naujame hotelyje, kurio dekora
vimo visus darbus atliko pats Algis 
Žaliūnas ir jo kompanija. Nuotaika 
labai iškilminga, stalai puikiausiai 
dekoruoti, gi bendras maisto stalas 
tiesiog lūžta nuo visokiausių skanu
mynų. Puiki kapela ir kelneriai su 
įvairiausiais gėrimais neleidžia nie
kam nuobodžiauti. Prasideda oficia
lioji dalis. Losangeliškė p. Dovydai
tienė, jaunosios tėvų artima draugė, 
savo poetiškai skambančiu balsu 
praneša jaunųjų atvykimą, jų lie
tuvišką su duona ir druska sutikimą. 
Triukšmingi plojimai ir mūsų jauna
vedžiai jau su mumis. Gražus p. Do
vydaitienės sveikinimo žodis, įpinti 
jautrūs atsiminimai apie jaunąją ir 
jos asmeniškus atsiekimus gyveni
me, supažindina ją su įvairiaspalve 
vietine ir australiškąją svečių dali
mi. Keliam už jaunuosius tostą ir 
griausmingas ’’Ilgiausių Metų” pra
deda šią vestuvinę puotą. Pirmuo
sius alkio ir troškulio pojūčius nu
malšinus, linksmoji ceremonijų 
meisterė pakviečia tarti žodį mane. 
Pristatau ir aš savąjį sportininką 
Romą, su kuriuojau esu pažįstamas 
nuo pačių pirmųjų jo vaikystės die
nų. Su dideliu džiaugsmu, visų aus
traliečių vardu sveikinu abu jau
nuosius, sukūrusius šią lietuvišką 
šeimą, linkėdamas ir ateityje nenu
tolti nuo viso lietuviškojo gyvenimo 
ir būti laimingiems. Mano sveikini

15,000 asmeniui. Susirinkimo metu 
buvo iškelta įvairių minčių, liečian
čių kooperatyvo veiklą, kurios be 
abejo bus Valdybos priimtos dėme
sin.

Šiame susirinkime baigėsi trijų 
Valdybos narių kadencija, iš kurių 
du kandidatavo tolimesnei kadenci
jai, būtent, V. Alekna ir A. Muce- 
niekas. Tačiau J. Kalnėnas nebe- 
kandidatavo. Įvykusiuose rinkimuo
se išrinkti į Valdybą trys asmenys: 
V. Alekna, A. Muceniekas ir A. 
Šimkus. Kandidatu paliko V. Lau
kaitis. Tuo būdu dabartinę Talkos 
Valdybą sudaro:

Pirmininkas P. Baltutis, vicepirm. 
J. Balbata, sekretorius V. Alekna ir 
nariai A. Muceniekas ir A. Šimkus.

Susirinkimas praėjo darniai 
ir darbingai. Tenka tik pasidžiaugti, 
kad ši lietuviška finansinė institucija 
stiprėja ir darniai veikia patarnau
dama savo tautiečių finansiniams 
reikalams ir tuo pačiu sudarydama 
sąlygas finansinei paramai lietu
viškiems kultūriniams veiksniams. 
Gi Talkos gyvavimas priklauso nuo 
pačių tautiečių noro įstoti nariais ir 
kiek įmanoma jai pavesti finansines 
transakcijas šiai lietuviškai institu
cijai. Belieka tik Talkai palinkėti ge
ros sėkmės ateičiai, o tautiečiams 
rekomenduoti jos patarnavimus.

Po susirinkimo visi nariai bei norį 
stoti nariais buvo pakviesti Melb. 
Liet. Klube vaišėms.

A. Šimkus

mą palydi tostas ir sportiškas 
"Sveiks valio”. Sveikinimo žodžius 
taria abu tėvai, pirmasis pabrolys ir 
kiti artimi jauniesiems žmonės. 
Skamba dainos, šokiai ir vakaro, bei 
vestuvių linksmoji nuotaika pagau
na visus. Kai kurie mano vyrai pasi
miršta, kad jie yra lietuviškose, o ne 
australiškose vestuvėse, pradeda ne 
tik dainuoti, bet rėkauti tikrai aus
trališkai, kas šiek tiek pagadina pa
kilią lietuvišką nuotaiką. Turiu ir vėl 
su nemalonumu pasidaryti seržantu, 
kaip daug kas mane kelionėj vadino 
ir mūsų keletą išsišokėlių nuraminti. 
Bet tai tik maža smulkmena. Vestu
vės buvo tikrai puikios, gražios ir, 
tikėkimės, kad jaunoji, grįžusi atgal 
į savo gimtąjį miestą Sydnejų bus 
laiminga čia.

Sekmadienis. Paskutiniosios pa
maldos Amerikoje. Po jų trumpos 
vaišės parapijos salėje, vėliau ap
lankymas Tautinių Namų, kuriuose 
vyko įdomus Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjo J.Kapočiaus pranešimas. 
Vakarop esu pakviečiamas į svečius 
Tautinės S-gos pirmininko inž. A. 
Mažeikos ir jo malonios ponios, ma
no pažįstamos iš lankymosi Austra
lijoje, solistės Liucijos. Puiki vaka
rienė gražiajame pajūrio restorane, 
vėliau vaišės jų liuksusiniame pajū
rio bute, kur po visų dienos vargų 
pasiūlo jie man pasinaudoti jų karš
tuoju, kubilo pavidalo ”Spa”, kuris, 
kartu su maudymusi baseine, mane 
visai atgaivina, kai mano šeimininkė 
Nemira taip dasimuša tame krašta- 
jame kubile, pabala ir, maniau, kad 
jau širdies ataką gaus. Tačiau viskas 
pasibaigia gerai. Jauki p. Mažeikų 
buto atmosfera, įdomūs pokalbiai, 
suteikia man tikro poilsio, žinant, 
kad visi kelionės vargai jau eina prie 

■ galo ir aš pats galiu nors kiek atsi
pūsti,

Sekančią dieną aplankome Kali
fornijos universitetą, turime puikius 
pietus p. Lambergienės namuose, 
griaudžiai su visais atsisveikiname 
ir vakare jau aerodrome. O lietuvių, 
lietuvių atvyko mus išlydėti, tai tik-

Nukelta į psl. 6
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Pas Newcastle lietuvius
GRAŽUS PASIRODYMAS

Rugsėjo 22-23 dienomis Depart
ment of Advanced Education rajone 
(Shortland) vyko tautybių festivalis, 
kurį organizavo NSW valdžios Dpt. 
of Immigration and Ethnical Affairs.

Apie 20 tautybių pasirodė savo 
tautodaile, šokiais, maisto gaminiais 
ir t.t. Festivalį atidarė Newcastle 
miesto burmistras Mrs. J. 
Cummings.

Apyl. Valdybos iniciatyva įreng
tas lietuvių skyrius. D. Bajalienė, Ž. 
Kišonienė, J. Davies-Barštytė ir A. 
Grigaliūnienė išstatė savo turimus 
audinius, gintaro išdirbinius, lėles ir 
t.t., gi S. ir C. Žukai patiekė net me
džio drožinių Kanadoje gyvenančio 
skulptoriaus Jokūbo Dagio. Šalia 
tautinės vėliavos stovėjo tautiniais 
rūbais pasipuošusi mergaitė (mane
kenas). Įspūdingas lietuvių kampelis 
susilaukė daug lankytojų. Į talką 
taip pat atėjo Z. Zakarauskienė ir 
Dr. M. šeškus padėdami budėti; A. 
Bajalis talkino transportu.

Šis festivalis buvo labai sėkmin
gas, ir planuojama rengti kas metai 
ateityje.

jau rengiamasi su panašia paroda 
pasirodyti spalio 28 d. įvairių tauty
bių mtigėje Hamiltono mokyklos ra
jone, kurį organizuoja Good Neigh
bour įstaiga.

Sveikintina Valdybos iniciatyva ir 
atskirų asmenų pastangos puikiai 
reprezentuoti lietuvišką kultūrą 
greta skaitlingų kitų tautybių.

ŽAIDYNĖS’ DĖL PABALTIEČIŲ 
TAURĖS

Didžiulė pabaltiečių pereinamoji 
taurė kas metai papuošiama nauju 
skydu. Tautybė, laimėjusi varžybas, 
išgraviruoja savo vardu skydą pa
žymint metus ir prisegama prie tau
rės.

Trečius metus iš eilės lietuviams 
tenka garbė taurę papuošti savo 
vardu. Simbolinė taurė įsteigta 1957 
metais liudija 10 laimėjimų lietuvių 
naudai, 8 laimėjimus turi latviai ir 
keturis estai.

LIETUVIAI - ESTAI 5-1
Estų komanda, papildyta naujais 

žaidėjais, neparodė didelio pasiprie
šinimo, ypač žemesnėse lentose. 
Lietuvių sąstate žaidė ir taškus lai
mėjo: V. Patašius Va, L Venclovas 
Va, V. Liūgą 1, H. Lukše 1, V. Au- 
gustinavičius 1 ir J. Karpavičius 1.

LIETUVIAI - LATVIAI 3:3
Prieš latvius teko žaisti sekančią 

dieną po spaudos baliaus, todėl teko 
atiduoti vieną tašką be žaidimo ir 
antrą mūsų savanoriui šachmatinin
kui J. Kapočiui žaidžiant trečioje 
lentoje.

Lietuvių komandai taškus pelnė: 
V. Patašius Va, H. Lukše Va, V. Au- 
gustinavičius 1 ir J. Karpavičius 1. 
V. PATAŠIAUS PARTIJA

AUSTRALŲ SPAUDOJE 
Australijos mėnesiniame šachma

tų leidinyje tilpo V. Patašiaus lai
mėta partija prieš Max Fuller, kuris 
yra Australijos kandidatas į tarptau
tinio meisterio titulą. Leidinyje V. 
Patašius pristatomas kaip lietuvių 
klubo ’’senas vilkas”. Partija yra la
bai įdomi, ir kiek teko patirti, bus 
patalpinta šachmatų knygoje, kurią 
ruošia garsusis Australijos šachma
tininkas C J .S. Purdy.
Mūsų Pastogė Nr. 41,1978.10.16, psl.

GERMANIA CLUB—
EUROPIEČIŲ SUSIBŪRIMO

VIETA

Vokiečių Germania Club, kuris 
yra už Newcastle miesto ribų - War
ners Bay rajone prie Lake Maquarie 
ežero, yra pavirtęs europiečių susi
būrimo centru. Gražiai įrengti rūmai 
erdvi tarp medžių vieta su didžiu 
mašinoms pastatyti kiemu, švarus 
oras sudaro malonią ir patogią vietą 
čia atsilankyti. Didelė dalis narių 
yra įvairių tautybiųjdlusių iš Euro
pos kraštų. Galima sakyti, kad vo
kiečių klubas yra ’’nutautėjęs”, nes 
oficialioji kalba yra anglų (tik ret
karčiais pasigirsta pranešimai vo
kiečių kalba), o kas mėnesį leidžia
mas klubo biuletenis yra dviem kal
bom - anglų ir vokiečių.

Spalio 6-9 dienomis čia vyko mugė 
(October Fest). Programos centre 
vyravo iš Adelaidės atvykusi apie 50 
jaunuolių grupė. Iš klubo valdybos 
narių patirta, kad mugėje atsilankė 
virš 8 tūkstančių svečių. Vienas 
orkerstras grojo salėje, o kitas sode 
šokiams. Sunaudota apie tona deš
relių ir greta kitų gėrimų turėta 840 
tuzinų importuoto iš Vokietijos 
alaus, kurio jau pritrūko antrą mu
gės dieną.

Klubo sėmingumą galima suprasti 
iš to, kad pereito karo metu daug čia 
esančių europiečių yra gyvenę Vo
kietijoje, todėl čia susirinkę randa 
progos pagyventi europietiškos kul
tūros stilium, o nuolat veikianti val
gykla patiekia skanių mėgiamų pa
tiekalų.

Iš tikrųjų šis klubas yra draugiš
kas europiečių susitikimo centras, 
kuriame visada susitiksi lietuvių ir 
kitų pabaltiečių, kurie čia neturi 
savo bendruomenės namų.

rai nemažiau kaip kad ir sutikti. Ir 
mūsų šio miesto vadovas, mano 
draugas Algis Šėkas, palikęs savo 
skautukus, atbildėjo iš stovyklosir 
spausdamas man ranką priminė, kad 
jis jau pradėjo treniruoti berniukus 
ir mergaites ir po trijų metų tikrai 
su jais pasirodys Australijoje. 
Lauksim, Algi. Paskutiniai atsisvei
kinimai, bučiniai, rankų paspaudi
mai, paskutinės dovanėlės ir aš vos, 
vos galiu atskirti poreles ir įva
ryti į lėktuvą. Atrodo, niekas nenori 
palikti Amerikos, čia buvo taip pui
ku, smagu ir mes pasijutome savi 
pas savus. Tačiau, šiaip taip visi at
sirandame lėktuve ir greitai pakyla
me, palikdami tuos visus vaišinguo
sius Amerikos ir Kanados lietuvius, 
kurie mus taip gražiai priėmė ir 
mums buvo kaip tikri broliai ir se- 

■ serys lietuviai. Pirmosios minutės, o 
gal ir valandos lėktuve kaip po pa
kasynų. Veidai daugumos ištyšę, 
akys žiūri kažkur ir nieko nemato. 
Svajonių mintys, dar karšti prisimi
nimai negalima vienu brūkšniu iš
braukti iš viso savo gyvenimo. Ta
čiau, vienas kitas širdies skausmo 
nuraminimas vienokiu ar kitokiu 
gėrimėliu, rodomos filmos, vakarie
nė ir kt., vėl visus atveda į kasdieni
nį gyvenimą ir, po keliolikos valandų 
skridimo, lengvo atsigaivinimo 
Aucklande, mes jau esame ir vėl sa
vajame Sydnejuje. Muitinės parei
gūnai visai nieko netikrina ir mūsų 
jaunuoliai su labai padidėjusiu ba
gažu ir, nuo amerikoniškų gėrybių 
padidėjusiais svoriais, išeina į 
Sydnejaus laukiamąjį. Tikrai, nei aš, 
nei kiti, nesitikėjome pamatyti čia 
tiek daug mūsų belaukiančių, kurie 
dėl vėlavusio lėktuvo, net tris va
landas turėjo mūsų laukti. Malonu, 
kad mūsų artimieji dar mūsų nepa
miršo. Ir vėl karšti rankų spaudi
mai, foto aparatų traškėjimai, svei
kinimai, bučiniai ir visų pirmųjų įs
pūdžių dalinimasis. Dalis sportiniu- 
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Informaciniai šaltiniai
Liepos 3 d. jaunimo politiniame 

susirinkime Toronto Pasaulio lietu
vių dienų metu paaiškėjo, jog jauni
mo sąjungoms Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir Europoje ne tik trūks
ta informacijų apie Lietuvą, bet nė 
nežinoma, kur kreiptis dėl reikalin
gų žinių. Taigi, žemiau skelbiame 
įvairių lietuvių ir pabaltiečių insti
tucijų bei organizacijų adresus, į 
kuriuos galima kreiptis dėl medžia
gos apie Lietuvos praeitį, jos dabar
tinę padėtį ir jos teisę atgauti nepri
klausomybę. Žinios, kurias galima 
įsigyti iš žemiau skelbiamų institu
cijų, vartotinos ne tik savų lietuvių 
informavimui, bet ir svetimtaučių 
apšvietimui.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 

(PLB)
5620 So Claremont Ave., 

CHICAGO, Illinois 60636 U.S.A
Telefonas: 778 2200

PAPILDYMAS IR 
PATIKSLINIMAS

Aprašant Newcastle Apylinkės 
metinį susirinkimą ”M.P.” Nr. 38 
praleista, kad susirinkimui pirmi
ninkavo S. Žukas, kuris pareiškė, 
kad Valdyba buvo patiekusi darbot
varkę (buvo parašyta, kad darbot
varkė nebuvo patiekta) ir jos prisi
laikyta, tačiau neatsiradus einamųjų 
reikalų bei sumanymų, punkte 
aktualių reikalų svarstymo, pasi
tenkinta Vald. pirmininko Dr. G. 
Kišono pranešimu ir atstovo į Kraš
to Tarybą išrinkimu. a. Š.

Su sportininkais...
Atkelta iš psl. 5

kų iš kitų miestų, tuoj pat persikelia 
į kitą vietinį Australijos susisiekimo 
aerodromą, savo išskridimui į na
mus, kai mes sydnejiškiai, jau pake
liui į namus. Ir mano namai pilni 
žmonių. Atvažiavo vieni, atvažiavo 
kiti. Dalinamės įspūdžiais, džiaugia
mės pirmaisiais australiškojo alučio 
gurkšniais, nes kaip viskas buvo 
gražu, malonu ir skanu Kanadoje ir 
Amerikoje, tačiau nei viename 
krašte negalime buvo rasti tokio, 
bent panašaus alaus, kuris bent da
linai galėtų prilygti mūsų australiš
kajam. Atrodo, kad šiuo tuo ir mes 
galime pasigirti ir praviršinti mūsų 
turtinguosius amerikonus.

Grįžome iš karštosios vasaros į 
patį žiemos vidurį. Tačiau žiema čia 
visai nebloga, gražu, saulėta, tik 
naktys šaltokos. Gi mūsų žiemos 
sporto mėgėjai tuoj pat išvyko į mū
sų žiemos sporto šventę, kur buvo 
diskutuotas ir mano iš Amerikos at
vežtas pakvietimas australiečių sli
dininkų dalyvavimas Pabaltiečių 
žiemos sporto šventėje. Atrodo, kad 
kas nors tikrai iš mūsų ten bus ir 
mano linksmoji žiemos sporto fana
tikė, clevelandietė Irena Sniečku- 
vienė turės vėl darbo su tais ne
klaužadom australiečiais.

Taip pagaliau mes vėl grįžome į 
normalų rimtą gyvenimą ir kitą 
kartą aš jau ne kelionėje, bet na
muose, bandysiu šią visą kelionę su
sumuoti. Geriausi linkėjimai Jums 
visiems, mūsų draugams ir priete- 
liams Amerikoje ir Kanadoje, jau iš 
Australijos.

(Seka užbaigiamasis žodis)

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga leidžia Amerikoje politinį ap
linkraštį ’’Kova’’, kurio išleista jau 
du mašinėle rašyti po 16 psl. nume
riai. "Kovoje” svarstoma klausimai, 

kadair kaip jaunimas gali pasireikšti 
kovojant už Lietuvą. Čia skelbiame 
ištrauką iš "Kovos” Nr. 2, kur jauni
mui pristatoma politinės inforama- 
cijos šaltiniai. Spėjame, gal tai bus 
įdomu ir Australijos lietuvių jauni
mui. Red.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (VLIKas)
29 W. 57th St.
New York, NY 10019 USA

Jungtinių Amerikos Valstybių Lie
tuvių Bendruomenė (JAV LB) 
9660 Pine Rd.
Philadelphia, PA 19115 USA

Amerikos Lietuvių Taryba (ALTa) 
2606 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629 USA

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
LKRŠ)

Kunigas K. Pugevičius 
351 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207 USA

Beveik viskas, ką šios penkios 
institucijos gali Jums suteikti, bus 
išspausdinta lietuvių ar anglų kal
bomis. Vieną kitą brošiūrą gal rasite 
ir ispanų bei kitomis kalbomis. Su
teikiama informacija daugiausiai 
propagandinė, ne akademinio lygio. 
Iš visos išspausdintos informacijos 
bene efektingiausias, aukščiausio 
lygio leidinys, yra JAV LB kasmet 
leidžiamas The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithuania 
( Žmogaus teisių pažeidimai sovietų 
okupuotoje Lietuvoje). Norint bet- 
kokių duomenų, susijusių su ’’Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
siūlome pirmoje vietoje kreiptis į 
Lietuvių Katalikų Religinę Šalpą.

Baltic Appeal to the United Nations 
(BATUN)

2789 Schurz Ave.
Bronx, NY 10465 USA

Joint Baltic American National 
Committee (JBANC)
P.O. Box 432
Rockville, MD 20850 USA

Help the Estonian, Latvian and 
Lithuanian Peoples Association 
(HELLP)
P.O. Box 272
Sandy Bay, Tasmania
7005 Australia

Šių trijų pabaltiečių organizacijų 
visa informacija yra anglų kalba. 
BATUNas (Pabaltiečių apeliacija 
Jungtinėms Tautoms) dirba prie 
Jungtinių Tautų New Yorke, teik
damas memorandumus, peticijas ir 
t.t. įvairių kraštų atstovybėms Pa
baltijo klausimais. Taigi, jo akiratis 
yra globalis. JBANC (Jungtinis 
Amerikos pabaltiečių tautinis komi
tetas) veikia Washingtone. Jo tiks
las - JAV Kongresą ir Baltuosius 
Rūmus palenkti pabaltiečiams nau
dinga kryptimi. HELLP (’’Padėkite 
estams, latviams ir lietuviams)) są
junga) to paties siekia Australijoje, 
ko siekia JBANC JA V-ėse.

Pateikti aštuoni adresai nesudaro 
nei ketvirtadalio visų informacijos 
apie Lietuvą šaltinių.

Tačiau, apsiribojome 
šiais aštuoniais adresais, nes iš jų 
įmanoma gauti informacijos veltui 
arba su labai mažu mokesčiu (pa
dengti informacijos leidimo išlai
doms).
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Robertas Sidabras

KREPŠINIS TORONTE
Tęsinys

Tarp prizininkų ir paskutinių trijų 
komandų buvo vienos klasės žaidi
mo standarto skirtumas, nors Lon
dono ”Tauro” gretose matėme poli- 
šuotą krepšininką J. Paulionį. Dabar 
norėtųsi analizuoti, kaip pasirodė 
mūsų vyrai krepšininkai Toronte ir 
bendrai Š. Amerikos gastrolėse. Iš
vykoje buvo sužaista 11 rungtynių, 
iš kurių laimėta 5. Į varžovų krepšį 
įmesta 804 taškai, o į mūsiškių 
krepšį krito 843 taškai. Daugiausiai 
taškų pelnė melburniškis Algis Mil
vydas 188 arba 17 taškų vidurkis, 
džilongiškis P. Šutas žaidė tik 10 
rungtynių ir pelnė 151 tašką (vid. 
15), sydnejiškis P. Andriejūnas 114 
(10), sydnejiškis R. Gulbinas 94 (9), 
melburniškis V. Russyian 73 (8), P. 
Gustafson iš Sydnejaus pelnė 74 (8), 
adelaidiškis A. Jaunutis žaidė tik 7 
rungtynes ir pelnė 41, arba 6 taškų 
vidurkis. Šie žaidėjai sudarė mūsų 
vyrų krepšinio rinktinės pagrindą, 
bet kai kuriose rungtynėse jiems 
talkininkavo adelaidiškis M. Talans- 
kas ir A. Vieraitis. Kaip šie skaičiai 
rodo, mūsų rinktinėje rezultatyviai 
žaidė tik A. Milvydas ir P. Šutas, o 
kiti žaidėjai mėtė nepastoviai. Tu
rint omenyje, kad rinktinė gastro
liavo ne visai pilnos sudėties, be to 
dar Toronte nepasirodė olimpinės 
rinktinės žaidėjas Edis Palubinskas, 
todėl mūsų krepšininkų pasirodymą 
išvykoje reikėtų įvertinti teigiamai. 
Tuo labiau, kad mes labai, labai sto
kojame ūgio.

MOTERŲ KREPŠINIS

Šiose pirmenybėse dalyvavo 
Australijos lietuvaičių rinktinė, Či
kagos ’’Lithuanica”, Hamiltono "Ko
vas”, Londono "Tauras”, Toronto 
"Aušra” ir ’’Vytis”. Ir čia pat reikia 
pasakyti, kad moterų žaidimo lygis 
Toronte buvo labai žemo lygio, iš
skyrus Australijos lietuvaites, ku
rios už savo varžoves buvo trim kla
sėm pajėgesnės.
Rungtynių rezultatai:
"Kovas” - ’’Lithuanica” 16:15
Australietės - Tauras 43:10
Kovas - Vytis 20:19
Lithuanica - Aušra 35:46
Tauras - Vytis 25:20
Australietės - Aušra 52:12

Dėl bronzos medalio Toronto

KOVO JAUNIAI

Kovo jauniai pradėjo šio pavasario 
krepšinio sezoną su 3 laimėjimais.

Berniukai iki 14 metų amžiaus, 
treniruojami Petro Andriejūno, 
lengvai laimėjo prieš Bass Hill 59-2 
ir prieš Belmore 29-17. Ši komanda, 
atrodo, turi galimybės laimėti šį 
turnyrą.

Spalio 18 d. (trečiadienį) Canter
bury - Bankstown rinktinė komanda 
žais prieš besilankančią ”Victorian 
School Champions”. P. Stašionis, R. 
Gaidžionis ir M. Wallis iš Kovo ko
mandos yra išrinkti atstovauti šį ra
joną. Sporto Klubas Kovas sveikina 
šiuos jaunuolius už jų gerą pasiro
dymą ir linki jiems geriausios sėk
mės žaidynėse prieš Victorijos ko
mandą.

Mūsų naujas treneris A. Dulins- 
kas buvo labai patenkintas su iki 18 
metų berniukų komandos pasirody
mu pirmose šio sezono rungtynėse. 
Kovas laimėjo tik 1 tašku skirtumu 
27 - 26. Likus tik 30 sekundžių žaidi
mo laikui Kovas buvo atsilikęs 2 
taškais. T. Kapočius gauna du lais
vus metimus. Pirmą įmeta, o antrą 
pakartoja nuo lentos, ir baigėsi Ko
vo laimėjimu. Mes sveikiname T. 
Kapočių už jo gerą žaidimą ir linki
me jo komandos treneriui A. Du- 
linskui geriausios sėkmės šio sezono 
turnyre.

’’Aušra” įveikė Londono "Taurą” 
19:16.
Australietės - Hamiltono ’’Kovas” 
65:12 (29:4)

Mūsų krepšininkės aukso medalį 
iškovojo be didesnio pasipriešinimo. 
Garbingiausios spalvos medaliu pa
sipuošė ir finalinėse rungtynėse 
taškus pelnė: rinktinės kapitonė 
Virginija Juciūtė (10), Regina Ru- 
pinskaitė (18), Rasa Statkuvienė 
(14), Angelė Tamošiūnaitė (10), Rita 
Kasperaitytė (6), Ramunė Grigony- 
tė (2), Elytė Vyšniauskaitė (2), Ve
ronika Venslovaitė (2), Rita Andrie- 
jūnienė (1), treneris Sigitas Visockis 
ir komandos vadovė Auksė Visoc- 
kienė.

Be to mūsų moterų krepšinio 
rinktinė dar žaidė rungtynes Syd- 
nejuje, Los Angeles, Clevelande ir 
Čikagoje, tad iš viso buvo sužaistos 
7 rungtynės, iš kurių laimėtos 5. Į 
varžovių krepšį įmesta 355 taškai, o 
į mūsų krepšį krito 236. Išvykoje 
pastoviausiai taškus medžiojo A. 
Tamošiūnaitė - taškų vidurkis 16, 
bet pastoviai mėtė ir visos kitos 
pagrindinio penketuko žaidėjos; V. 
Juciūtė, R. Rupinskaitė, R. Kaspe
raitytė, R. Statkuvienė - vidurkis 10 
taškų.

Veni, vidi, vici
Neringiečių didžioji pergalė

Baigiantis žiemos slidinėjimo se
zonui Viktorijos Mt. Bullerio kal
nuose, kiekvienais metais, vyksta 
sezono užbaigimo šventė ir karna
valas. Svečiai, dalyviai ir slidininkai, 
kepdami mėsą iešminėse ir užger
dami veltui pilstomu Pernod ir alu
mi, švenčia užbaigtuves,prisiminda
mi sniegą, lenktynes ir laimingus ar 
nelaimingus nuotykius. Tai visuo
met būna saulėtas, linksmas ir ma
lonus savaitgalis, nors ir su patižu
siu sniegu arba visai be jokio. Visi 
džiaugiasi po intensyvaus slidinėji
mo sezono, šiltesne saule ir pavasa
riu.

Karnavalas kiekvienais metais 
darosi vis spalvingesnis ir skaitlin- 
gesnis. Jo dalyviams niekad ne
trūksta lakios fantazijos, o laimėto
jams - vertingų dovanų ir garbės. 
Tuo metu kalne ūžia slidininkai, ap
sirengę meškom, zuikiais, katinais, 
telefono būdelėmis, istoriniais cha
rakteriais, indėnais, arabais, mote
rimis, astronautais, daktarais ir ka
minkrėčiais.

Neringos slidininkų klubas egzis
tuoja Mt. Bullerio kalne jau virš 15 
metų ir yra plačiai žinomas kaip lie
tuvių klubas. Šiais metais, tik už
baigus Lietuvių Žiemos Sporto 
Šventę, nutarta pradėti ruoštis kar
navalui. Tema - žinoma BBC televi
zijos produkcija I CLAVDIUS. Po 

■ siuvimo darbų, primieravimo vaka
rų ir begalės diskusijų Melbourne,

JAUNIŲ A KREPŠINIS

Pirmenybėse dalyvavo 9 koman
dos: Australijos berniukų rinktinė, 
Čikagos ’’Lithuanica” I ir II, Hamil
tono ’’Kovas”, Čikagos ’’Neris”, 
Detroito "Kovas”, Toronto ’’Aušra” 
ir "Vytis”, Niujorko LAK. Šioje jau
nių grupėje žaidė berniukai žemiau 
20 metų amžiaus.

Rungtynių rezultatai: 
Aušra - D. Kovas 31:26
Neris-Aušra 69:34
Vytis - Lithuanica II 50:35
Niujorkas - Vytis 49:40
Lithuanica I - Australai 50:39
Australai - D. Kovas 41:30
Australai - Aušra 43:38
Niujorkas - H. Kovas 30:25
V ytis - Lithuanica II 32:31
Australai - H. Kovas 54:44
Lithuanica I - Neris 56:38
Neris-Vytis 55:36
Čikagos "Neris” - Australijos jaunių 
rinktinė 64:56 (38:24)

Kovoje dėl bronzos medalio Čika
gos lietuvių krepšininkų pranašu
mas išryškėjo pirmame kėlinyje ir 
kaip tradicija mūsų jauniai antrame

karnavalo dalyviai suvažiavo į Mt. 
Buller su paruoštais karnavalo dra
bužiais, kartoniniais kardais, palmių 
šakomis, plastikinėm gėlėm. Nerin
gos klubo patalpos pavirto tartum 
teatro užkulisių nusirengimo ir gri
mo kambariais, apverstais medžia
gom, virvėm, dažais. Štai ateina jau 
pats Claudius (V. Alekna) su laurų 
vainiku ant galvos, balta ir violetine 
toga, imperatoriška skraiste ant pe
čių, apsirengęs, pasipuošęs brange
nybėmis.

Pagaliau visi kalne. Čia pilna 
žmonių, mirga spalvoti aprėdai, 
keistos kaukės. Čirškia mėsa ir gir
disi kalbos, muzika ir juokai. Trunka 
daug laiko, kol visi dalyviai iš eilės 
nuo Bourke Street kalnelio pražy
giuoja (esant per mažai sniego nu- 
slidinėti) pro žmonių - žiūrovų minią 
ir Jury komisiją kalno papėdėje. 
Pirmiausiai praeina individualūs 
karnavalo dalyviai ir paskui seka 
grupiniai pasirodymai. Neringiečiai 
su draugais, padėjusiais ruošti kar
navalini pasirodymą, susirikiuoja ir 
pasiruošia žygiui žemyn. Claudius 
įlipa į baldakimą, nešikai pakelia jį, 
ir visa procesija pajuda. Iš debesų 
pasirodo šilta ir maloni saulė. Pir
mas ’’romėnas” neša didžiulį romėnų 
stiliaus, raudona draperija apdengtą 
ženklą su įrašu I CLAVDIUS ir že
miau - NERINGA. Seka baltom 
trumpom tunikom su romėniškais 
raštais apsirengę vaikai. Jie neša»> 

- " -į

kėlinyje rezultatą sušvelnino šešiais 
taškais. Pas jaunius, taip pat kaip 
pas vyrus varžovų gretose domina
vo aukštaūgiai, o mūsiškiai vedė 
spartos žaidimą. Visose rungtynėse 
mūsų krepšinio prieauglis pasirodė 
pranašiau už varžovus antrame kė
linyje, kas parodo, kad šioms žaidy
nėms jie buvo gerai pasiruošę ir žai
dė pasiaukojančiai. Čia tik norėtųsi 
pridurti, kad jaunių pirmenybės bu
vo pravestos pagal amerikiečių tai
sykles, tai buvo žaidžiama sutrum
pintu laiku, po 16 min. kėlinys. Tai
gi, jeigu būtų žaidžiamas pilnas 
rungtynių laikas, mes galėjome ti
kėtis geresnių rezultatų, nors pasi
didžiuoti galima ir atsiektaisiais. 
Šiose rungtynėse 6’7” ūgio S. Bukas 
Neries komandai pelnė 35 taškus, o 
mūsiškiams: P. Šutas 19, P. Urnevi- 
čius 11, D. Šutas 11, A. Vieraitis 9, 
V. Soha 2, E. Ragauskas 2 ir B. 
Stanwix 2.

Bu;> daugiau

Neringiečiai ir jų draugai ruošiasi 
karnavalo žygiui”.

auksines triūbas. Toliau eina romė
nų kareiviai trumpais sijonėliais, 
kojų ir krūtinės šarvais aprengti. 
Ant galvos romėniški šalmai su rau
donom skiauterėm, rankoje trumpi 
kardai ir ietys su skydais. Ant pečių 
trumpos raudonos pelerinos. Seka 
romėnų moterys, baltom ilgom tu
nikom, virvėm ir auksiniais raiščiais 
persijuosusios, o plaukuose gėlių 
vainikai ir rankose - palmių šakos. 
Cezario baldakimas, auksinių gėlių 
girliandom papuoštas, nešamas ke
turių stiprių romėnų. Cezaris guli 
baldakime, rankoje laikydamas di
džiules vynuogių kekes. Procesiją 
seka senatorius, ilga balta ir raudo
na toga, jo dešinėje žmona. Juos lydi 
romėnų kareiviai. Štai dar viena 
staigmena žiūrovams - pasigirsta 
Verdi Aidos maršas. Muzika-sklinda
iš stipraus, baldakime paslėpto, 
garsiakalbio. Žiūrovai ploja nerin- 
giečiams ir jų draugams, kiti mėto 
sniegą šaukdami "Šalin cezarį”. Pa
sisekimas didžiausias.

Pražygiavus karnavalo daly
viams, laukiami rezultatai. Romėnų 
kareiviai, senatoriai, centurionai ir 
cezaris geria alų, nekantriai laukda
mi Jury komisijos pranešimo. Štai ir 
rezultatai, nuskambėję per visus 
kalno garsiakalbius: Neringa laimė
jo pirmą vietą grupiniame pasirody
me. Girdėtis džiaugsmo šūkiai ir 
juokai. Neringiečiai šokinėja apsi
kabinę viens kitą. JurŽ.

KREPŠINIO VARŽYBOS
Šiuo metu vyksta pasaulio krep

šinio primenybės Filipinų sostinėje 
Maniloje. Australija per paskutines 
pirmenybes 1974 m. užėmusi trylik
tą vietą turėjo teisę pasiųsti savo 
reprezentacinę komandą.

Atrinkimui aštuonių geriausių 
komandų finalams pravesti žaidimai 
komandų grupėse. Australijai teko 
žaisti grupėje, kurioje buvo Ameri
kos, Čekoslovakijos ir Dominikos 
respublikų komandos. Žinant, kad 

Amerikosir Čekoslovakijos valstybių 
krepšininkai yra vieni iš pirmaujan
čių pasaulyje, australams nebuvo 
vilčių patekti į finalus. Bet australai 
šį kartą pasiekė netikėtų rezultatų. 
Pirmiausia amerikiečiams pridarę 
daug išgąsčio pralaimėdami tik 
dviejų taškų skirtumu 77:75. Gavę 
pasitikėjimo savo pajėgumu įveikė 
čekoslovakus 71:68, Dominikos res
publikos žaidėjus 74:72 ir tuo pateko

kįįfinaluš.''1 81 <it .tZ e^ojžf/Tu-
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PRANEŠIMAS

ALB Geelongo Apylinkės susirin
kimas

Lapkričio 5 d., 2 vai. Geelongo 
Liet. B-nės Namuose įvyks Geelon
go apylinkės visuotinis narių susi
rinkimas, kuriame bus renkami 
atstovai į ALB Krašto Tarybą.

Darbotvarkėje: organizacijų pra
nešimai, atstovų rinkimai, klausimai 
ir sumanymai.

Maloniai kviečiame visus apylin
kės lietuvius susirinkime gausiai 
dalyvauti.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba

EVANGELIKŲ DĖMESIUI 
MELBOURNE

Spalio 22 d., sekmadienį, 12.30 
vai. kun. W. Kostizenas laikys pa
maldas Lietuvių Namų koplyčioje, 
North Melbourne. Šių pamaldų me
tu bus minimos Dr. W. Didžio mir
ties metinės.

Visi Melbourne ir apylinkių evan
gelikai prašomi pamaldose dalyvau
ti.

Po pamaldų gerb. kunigas paro
dys skaidres iš savo kelionių po Eu
ropą.

Melb. Evang. Parap. Taryba

MUS
MOKSLO KELIU

LKB KRONIKOMS LEISTI
SĄJUNGA

Išleido LKB Kronikos 4 tomą ir 
lapkričio mėn. išleis LKB Kronikos 1 
tomą anglų ir po to 1 tomą ispanų 
kalbomis, kurios bus plačiai pas
kleistos tų kalbų kraštuose. Kitais 
metais bus leidžiami sekantys Kro
nikos tomai.

Mieli lietuviai! Įsigykite LKB 
Kronikos 4 tomą, o neturį ir pir
muosius. Gavusieji nepamirškite at
silyginti. Sąskaitų nesiunčiame.

Prisidėkite prie lietuvių tautos 
rezistencinės kovos, padėdami iš
leisti Kronikos knygas anglų ir ispa
nų kalbomis ir kartu įsijungdami į 
Kronikoms Leisti Sąjungą. Metiniai 
nariai aukoja ne mažiau kaip 5 dol., 
amžinieji nariai -100 dol. ir mecena
tai - 1000 dol. Aukotojams išduoda
mi kvitai ir jų aukos atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių (USA). Už 
visus gyvus ir mirusius narius kas
dien aukojamos šv. Mišios. Paauko
jusieji ne mažiau kaip 100 dol. bus 
įrašomi leidžiamose knygose.

Laukiame aukų! Atkreipkite dė
mesį į mūsų prašymus!

Malonėkite aukas siųsti ir Kroni
kos knygas užsisakyti bei čekius ra
šyti šiuo vardu ir adresu: LKB Kro
nikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. 
Talman Ave., Chicago, Illinois 60629 
USA. Kur veikia Sąjungos skyriai, 
aukas galima įteikti jų valdyboms.

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 
Valdyba

PAIEŠKOJIMAS

SYDNEJĄUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TaL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN trio kapelai

Spalio 21 d.:
TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS

.Spalio 22 d. 7 vai.:
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO

VAKARAS

Bibliotekoje parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 
mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipin ūkai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6, sekmadieniais 1.30-4 vaL

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

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

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 vaL, g-12 vai., sekm. 7-10.
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vaL, sekm. 
1230 -11 vaL

Inž. Paulius V. Kabaila praėjusią 
savaitę išvyko į Melbourną, kur 
pakviestas dirbti kaip mokslinis ty
rinėtojas (research scientist) SCIRO 
organizacijoj. Melbourne Paulius 
Kabaila apsigyveno pas savo senelį 
A. Mikailą. Praėjusius trejus metus 
Paulius doktorizavosi Newcastle 
universitete, kuriam prieš keturis 
mėnesius įteikė savo disertaciją. 
Prieš stodamas dirbti jis 4 mėnesius 
atostogų praleido užjūriuose. Linki
me Pauliui sėkmingai įsikurti Mel
bourne ir našaus bei kūrybingo dar
bo.

GRAŽI EKSKURSIJA
Spalio 7 d. Sydnejąus Senųjų 

Skautų Židinys buvo surengęs eks
kursiją į metinį Bowral tulpių festi
valį. Dalyvavo dalis židiniečių ir visa 
eilė kitų Sydnejąus tautiečių - viso 
apie 50 asmenų. Šiuo metu Bowral 
miestelis skendi žydinčiuose gėly
nuose, ypač dėmesį patraukia Mil
ton Parko sodai.

Nors oras ir nebuvo labai palan
kus, bet tarpais lietui perstojus ga
lėjome apžiūrėti plačiuosius parkus, 
pasigėrėti tulpynais. Kiek apsipaži- 
nę su vietos grožybėmis tarp gėlynų 
susėdome bendrai pasivaišinti atsi
vežtinėmis gėrybėmis.

Esame dėkingi Sydnejąus Senųjų 
Skautų Židiniui, ypač p.p. B. Žaliui 
ir A. Jablonskienei už tokios turi
ningos ekskursijos suorganizavimą.

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALB

AUSTRALIJOJE

SYDNEY Stoti* 2EA ;800 kHz 
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE stotis3EA;n20 uhz
Pirmadieniais 11 vai. ryto 
Penktadieniais 3vai. p.p.

CANBERRA stotis2XX;toiokHz 
Ket virtadieniaisįff^ftgsjvai.vak.

ADELAIDE stotis5UV; 530 uhz 
Šeštadieniais 9 vai. ryto

Dažnai spaudoje skaitome apra
šymus iš Pertho lietuvių gyvenimo, 
bet dažnai girdime tik kelias ir tas 
pačias pavardes. O gal jų yra ir dau- 

Į giau, kurie dirba tautinį darbą. To- 
I kia yra p. M. Stankevičienė ir jos 
I sūnus. Jeigu jie pasitrauktų, mūsų 

gyvenime pasiliktų didžiulė spraga.
Eugenijus Stankevičius Perthe 

yra lietuvių jaunimo vadovas, tauti
nių šokių šokėjas, radijo valandėlės 
technikas. Kunigui išvykus jis kiek 

■———---------------------------- 1 įmanydamas praveda lietuviškas
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Paieškomas Antanas Valaitis, tu
rimomis žiniomis gyvenęs ar gyve
nąs Australijoje. Jis pats arba apie 
jį žiną prašomi atsiliepti: Č.Liuti- 
kas, 17 George St., Burwood, 
N.S.W. arba rašyti Mūsų Pastogės 
Redakcijai.

KLUBO BALIUS 
Melbourne

įvyks spalio 21 d., šeštadienį Melbourne Lietuvių Klube.
Šilta vakarienė. Turtinga loterija
Pradžia 7 vai. iki 12 vai.
Gros "Linksmasis Autobusas”. Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Įėjimas - 8 doleriai
Stalus užsisakyti pas Juozą Petrašiūną tel. 232 5034

Šarūną Morkūną tel. 569 9716

Sydnejiškis kultūrininkas ir Liet. 
Klubo bibliotekos vedėjas p. Č. Liu
tikas buvo išvykęs į Adelaidę ir 
rugsėjo 17 d. J.J. Bačiūno vardo 
bibliotekos surengtoje kultūrinėje 
popietėje skaitė ypač turiningą pas
kaitą apie Lietuvos pinigus. Savo 
paskaitą prelegentas iliustravo gana 
turtingu savo paties numizmatikos 
rinkiniu, kurį buvo išstatęs parodo 
je. Bibliotekos vedėja p. E. Reiso- 
nienė svečiui išreiškė visų vardu gi
lią padėką už adelaidiškių praturti
nimą savo taikliu žodžiu ir išstaty
tais eksponatais.

•Antradieniais pigioji 
valanda

•Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

pamaldas talkindamas kitataučiui 
kunigui. Jo jaunesnis brolis Jonas 
irgi neatsilieka, ir nors studijuoja 
pilną laiką, visur pagal išgales rodo
si lietuviškame gyvenime.

Abiejų motina p. M. Stankevičie
nė, vyrui mirus paliko su mažais 
vaikais, kuriuos išaugino lietuviškoj 
dvasioj. Ji visur prisideda, kur tik 
reikia: ir radijo valandėlėj, ir paren
gimuose. Jeigu tokių veiklių ir są
moningų šeimų Perthe būtų daug, 
mes neabejotume dėl savo lietuviš
kos ateities.

Mūsų Pastogės bendradarbis Jo
nas Zinkus kasmet savo atostogas 
praleidžia bekeliaudamas, kurio 
įdomius įspūdžius skaitydavome 
Mūsų Pastogėje. Ir šiais metais jis 
rengiasi išvykti dviejų savaičių ke
lionei, šį kartą į Vakarų Australiją. 
Linkime geriausios sėkmės.

AUKA MŪSŲ PASTOGEI

Dėkinga už įvairias paslaugas 
Melbourne lietuvių Evangelikų Ta
ryba prisiuntė Mūsų Pastogei 20 
dolerių auką. Ačiū.

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

VIETOJ ©C 
3® GĖLIŲ

A.a. R. Pūkienei mirus, ją pa
gerbdami vietoj gėlių V. ir A. Jakš
tai Mūsų Pastogei paskyrė 10 dole
rių.

Pagerbdamas a.a. R. Pūkienę vie
toj gėlių Juozas Ramanauskas 
paskyrė Mūsų Pastogei 10 dolerių.
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