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TU, DIDVYRIŲ ŽEMĖ!
Rašo A. Mauragis

Turiu prisipažinti, kad aš iki šiol 
buvau abejingas mūsų tautos himno 
žodžiams: "Lietuva tėvynė mūsų tu 
didvyrių žemė”. Mūsų istorijos 
mokslai tebėra jauni ir mums neat
skleidė tokių epochinių epizodų nei 
didvyrių, kaip sakysime, Dovydo ir 
Galijoto kova, kaip Šveicarų Wil
helm Tell’io ir tam panašių didvyrių, 
kurie ir dabar tebėra gyvi. Gi lietu
vių istorija šių dienų pasauliui iš vi
so nėra žinoma, retai kas žino, kur 
Lietuva yra. Apie Žemaičius neten
ka nė kalbėti, girdėjome, kad kadai
se Romą išgelbėjo nuo barbarų žą
sys, bet kad žemaičiai būtų išgelbėję 
Europą nuo hunų - totorių jungo to 
niekas negirdėjo, apie tai niekas 
niekad nekalbėjo.

1975 m. spaudoje pasirodė nauja 
knyga SAMOGITIA, parašyta anglų 
kalba Chas. L. Thourot Pichel. Au
torius mums nežinomas, bet pasau
linėje literatūroje, kaip istorikas jis 
yra pagarsėjęs savo veikalu ’’Histo
ry of the Sovereign Order of Saint 
John of Jerusalem”, išleistu 1957 w , 
ir jau susilaukė antros laidos 1970 
m.

Autorius 50 metų įtemptai dirba 
geneologijos srityje, ir yra jau daug 
tamsių nežinomų istorijų nušvietęs 
nauja šviesa. Už Amerikos nepri
klausomybės kovų nušvietimą auto
rius buvo apdovanotas Gold Medai 
of Honor and Merit of la 
Renaissance Franęaise ir daugeliu 
kitokių garbės ženklų atžymėtas. 
Būdamas 50 m. Grand Chancellor of 
the Sovereign Order of Saint John 
of Jerusalem, jis surinko labai daug 
medžiagos apie Kryžiuočių ir Kala
vijuočių ordenus, kariavusius su Že- 
naičiais. Tą istorinę medžiagą dabar 
atspausdino ir išleido į pasaulį, kaip 
paminklą, už varį ir granitą tvirtes
nį. Autorius ant knygos aplanko štai 
kokius žodžius įrašė: ”A once-great 
nation’s compelling drama of 
masterful political intrigues coupled 
with more than 500 years of cons
tant warfare”.

Kasgi vertė autorių rašyti tokį 
veikalą? Ne patriotizmas, ne šovi
nizmas, ne ideologinis fanatizmas, o 
meilė tiesai ir nuostaba didvyrių 
tautai, kurią jis su meile ir nuošir
dumu aprašė, įnešdamas daug švie
sos į visą Lietuvos istoriją.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE
SYDNEY sto..42EA :8OO kHz I

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

MELBOURNE Stotis 3EA ; I I 20 kHz Į 

Pirmadieniais 11 vai. ryto 
Penktadieniais 3vai.p.p.

CANBERRA Stotis 2XX ; 1010 kHz

KetvirtadieniaisfHfr{»>:!vai.vak.
ADELAIDE s<o.ls5UV; 530 ^z

Šeštadieniais 9 vai. ryto

Liūdnos praeities vaizdai iškelia 
Žemaičių žemę į didvyrių žemę, ku
rios garsas ir garbė skambėjo per 
600 metų visoje Europoje, paskuti
nieji du didieji laimėjimai karo lauke 
Žalgirio mūšyje ir Kircholme, Livo
nijoje, Katkui vadovaujant, nebuvo 
jiems užskaityti kaip pagonims. 
Mat, Žemaičių pagonių kariuomenė 
negalėjo Jogaila naudotis prieš Or- 
deno krikščionišką kariauną - rite
rius, tai būtų buvusi mirtina nuodė
mė, ne tik Jogailai, bet ir visiems 
tiems, kurie tokiu pagonišku smūgiu 
pasinaudotų prieš krikščionišką Or- 
deną. Tik Vytautas slaptai, lenkams 
nesutinkant, Žemaičius prikalbėjo 
stoti kovon, ir lenkus pastatė prieš 
neatšaukiamą faktą. Dėka Žemaičių 
ir Vytauto praktikuojamai senai ka
ro taktikai, Žalgirio mūšis buvo lai
mėtas. Bet, kad Žemaičiai juo nepa
sinaudotų, lenkai paskelbė, kad Že
maitiją užpuolė rusai, ir žemaičių 
kariuomenė skubiai grįžusi namo, 
patyrė, kad buvo apgauti. Panašiose 
aplinkybėse vyko ir kitas svarbus 
istorinis mūšis prie Kircholmo, Li-

Nukelta į psl. 3

įvykiai
VIETOJE 6 MILIJONŲ ŽYDŲ 

ŽUVO TIK 300.000
VOKIEČIŲ KONCENTRACIJOS 

STOVYKLOSE

Vakarų Vokietijos Dienraštis 
’’Cannstatter Zeitung” rašo, kad 
Šveicarijos Centralinis Raudonasis 
Kryžius pranešė tikras ir oficialias 
statistikos žinias apie žuvusius civi
lius Il-me pasauliniame kare.

Vokiečių civilių gyventojų žuvo
2.050.000

Vokiečių civilių pabėgėlių ’’Volks- 
deutschen” žuvo arba buvo išžudyti 
Sovietų užimtuose kraštuose

1.000.000
Koncentracijos stovyklose žuvo 

rasinių ir politinių kalinių 300.000
Austrijos civilių gyventojų žuvo

24.000
Italijos civilių gyventojų žuvo

166.000
Sovietų Sąjungos civilių gyvento

jų žuvo 6.700.000
Vakarų alijantų civilių gyventojų 

žuvo 690.000
Vakarų alijantų civilių gyventojų 

žuvo rytų - pietryčių kraštuose (be 
Sovietų Sąjungos) 8.010.000

Rytų Azijoje civilių gyventojų žu
vo, ypač Japonijoje ir Kinijoje

6.000.000
Viso civilių gyventojų žuvo 1939 - 

1945 m. (be karių) 24.940.000
Toliau, dienraštis ’’Cannstatter 

Zeitung” rašo, kad karo nusikaltėlių 
teismas Nuenberge kaltino dėl 6 mi
lijonų vien žuvusių žydų koncentra
cijos stovyklose be kitų tautybių. 
Pasirodo, kad Šveicarijos Centrinis 
Raudonasis Kryžius vėliau suteikė 
teisingas statistikos žinias ne vien 
žydų, bet visų dėl rasinio ir politinio 
persekiojimo žuvusių kalinių, kur

60 Žemaitijos didikų delegacija, atvykusi į Konstancos [Šveicarijoje) 
kongresą, kurį sušaukė Šventoji Romos Imperija 1415 metais. Žemaičių 
delegacija kongresui patiekė savo skundą apie kryžiuočių ir kalavijuočių 
ordinų skriaudas Žemaitijai. Susižavėjęs ta nepaprasta žemaičių delega
cija Florencijos princas Medici užsakė pas garsų renesanso dailininką 
Benozzo Gozzoli paveikslą, vaizduojantį žemaičių delegaciją. Paveikslas 
meno įstotojoje įvairiai interpretuojamas, tačiau neseniai atidengti faktai 
patvirtino, kad dailininkas šiame paveiksle pavaizdavęs žemaičių dele
gaciją. Šio paveikslo kopija papuoštas čia aptariamos knygos aplankas.

pasaulyje
viso žuvo tik 300.000 žmonių, dau
gumoje žydai, bet tame skaičiuje 
kartu žuvo ir kitų tautybių žmonių. 
(IŠ ’’Cannstatter Zeitung).

Iš vokiečių išvertė L.P.
*»*

Numatytame mokslininkų simpo
ziume Taškente Amerikos moksli
ninkai atsisakė dalyvauti remda
miesi tuo, kad moksliniam bendra
darbiavimui padaryta kliūtis Sov. 
Sąjungai nuteisus ir pasmerkus 
mokslininkus, kurie niekuo nėra nu
sikaltę, o tik pareiškę savo nuomo
nę, kas visame pasaulyje gerbiama 
ir respektuojama ir ką savo parašais 
yra patvirtinusi ir pati Sov. Sąjun
ga.

* *
Amnesty International savo žur

nale paskelbė nuteistojo lietuvio 
Balio Gajausko nuotrauką ir jo bylos 
aprašymą raginant siųsti protesto ir 
peticijų laiškus, kad Balys Gajaus
kas būtų paleistas. Kaip žinia, B. 
Gajauskas 25 metus iškalėjęs sov. 
darbo stovyklose buvęs paleistas ir 
po kelių metų vėl suimtas ir nuteis
tas 10 metų sunkaus režimo darbo 
stovykloje ir dar 5 metus ištrėmimo.

* *
Didelis kroatų veikėjas ir laisvės 

kovotojas, pabėgėlis iš Jugoslavijos,. 
Bruno Busic Paryžiuje buvo paslap
tingomis aplinkybėmis nužudytas. 
Pripažinta, kad nužudymas įvykęs 
politiniais motyvais.

Portugalija ir Graikija nori įstoti į 
Europos Ekonominę Bendruomenę. 
Tuo reikalu vyksta pasitarimai.

***

VARŠUVA VĖL GAUS 10 - 15 
MILIJARDŲ D.M.

Varšuvos radio stotis vokiečių 
kalba pirmą kartą praneša, kad len- 
.kai gaus iš Vakarų Vokietijos už ka
ro reparacijas 10 -15 milijardų D.M. 
Toliau, lenkų radio komentatorius 
pareiškė, kad Lenkija yra jau gavusi 
tam tikrą sumą pinigų dėl medici
niško gydymo, pensijoms ir kitiems 
socialiniams aprūpinimams už svei
katos nustojimą, tai buvusiems len
kams koncentracijos stovyklų kali
niams ir buvusiems į Reichą išvež
tiems darbininkams atlyginti.

Viskas eina pagal humanitarinių 
problemų įstatymą ir todėl Federa
linė Vakarų Vokietijos valdžia išmo
kėjo milijardus markių nukentėju
sioms 13-kai kitų valstybių o Izraelis 
vėl buvo pirmas ir gavo 600.000 mi
lijonų DM.

Pastaboje, kad karą pralaimėjusi 
Vak. Vokietija ne tik išmoka mili
jardus DM už karo reparacijas ir 
t.t., bet kartu skolina pinigus ir karą 
laimėjusiems kraštams. Australija 
per paskutinius dvejus metus pasi
skolino 232 milijonus dolerių 5 me
tams iš Vokietijos.

♦♦♦

Rumunijos sportininkų irkluotojų 
komanda, kuri susidėjo iš trijų ir
kluotojų ir trenerio, po varžybų 
Turkijoje, atsisakė grįžti į Rumuniją 
ir pasiprašė politinio pabėgėlio tei
sių Turkijoje.

♦♦♦

Prancūzija pasirašė sutartį su Ki
nija, pagal kurią Prancūzija Kinijai 
parduos didelius kiekius ginklų, 
ypač raketinių.

***
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Tarpusavio 
santykiai ,

. \r. ;.<)

Gal ir nereikėtų aiškinti, ką reiš
kia po pasaulį pasklidusiai etninei 
bendruomenei tarpusavio santykiai. 
Jie yra nepakeičiama priemonė to
kiai bendruomenei išsilaikyti ir 
veikti. Jau ne kartą buvo kelta šioji 
tarpusavio santykių mintis šiame 
laikrašty, bet ją ypatingai svarbu 
primygtinai kartoti, kad įsisąmo
nintume, jog tik tie tarpusavio san
tykiai ir yra bazė, kuria grindžiama 
mūsų tolimesnė egzistencija.

Australija, kaip jau patys įsitiki
nome, ne vien tik mums, bet ir pa
tiems australams buvo ištrėmimo 
vieta. Ir net Australijos politiniai 
vadovai tokią padėtį pripažino ir su 
ja skaitėsi. Ir tik per pastaruosius 
keliasdešimt metų vietos politikų 
pastangomis ir ypač Australijos že
mės turtų ištekliais pati Australija 
pateko dėmesio centre. Tą patį ju
tome ir mes patys, kaip tolimiausia
me žemės pakrašty atsidūrusi lietu
vių bendruomenė. Pasitikėdami sa
vo jėgomis ir veržlumu atsiekėme 
labai daug, bet reikėjo paspirties ir 
iš kitur, kad patys čia ilgainiui neuž- 
dustume. Pirmiausia prasidėjo 
glaudesnis savitarpinis bendravi
mas tarp vietinių lietuvių kolonijų, 
ko pasėkoje atsirado ir buvo įsteig
tos Australijos Lietuvių Dienos, ku
rios davė mūsų bendruomeninei 
veiklai impulso dvidešimčiai metų. 
Lietuvių Dienos neprarado savo va
romosios veiklos ir iki šiandie ir gal 
savo principalinės svarbos nepraras 
ir ateity, tik gal skirtinga programa 
ir kryptimi. Per trisdešimt metų 
keitėsi ne tik aplinkybės, bet ir 
žmonės, tad visai natūralu, jeigu 
vyksta ir vyks permainų ir mūsų 
veikloje.

Pradėta ieškoti glaudesnių santy
kių ir su kitomis, užjūrio lietuvių 
kolonijomis. Kiek daug entuziazmo 
ir impulso mūsų veikloje sukėlė 1964 
metais čia gastroliavę Amerikos lie
tuviai sportininkai. Tegu ir sporti
ninkai, bet jų atvykimas įnešė nau
jos atgaivos ne vien tik jaunimui, 
bet ir visai mūsų bendruomenei. 
Nuo to laiko užsimezgė tarpusavio 
santykiai su tolimesnių kraštų lietu
vių bendruomenėmis, kurie su laiku 
plėtėsi ir tamprėjo. Neskaitant pa
vienių reikšmingų asmenų, kurie 
lankėsi Australijoje, sparčiai pradė
jo rodytis pas mus ir grupinės išvy
kos: kanadiečių Gyvataras, skautų 

Mūsų brangiems sporto draugams Vincui ir Romukui, 
jų tėveliams Irenai ir Romui Bacevičiams, sesutei Rūtelei, jų močiutei, 
mamytei ir uošvei

A.A.
KONSTANCIJAI PILKAUSKIENEI 

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame ir dalinamės jų skausmu.
Paubus Adomavičius, Robertas Baltutis, Mykolas 
Kuster, Davidas Sadauskas, Adomas, Andrius ir 

Audrius Hare ir visi mūsų tėvebai

Melbourne Dainos Sambūrio narei, dar taip nesenai kartu su mumis 
dalyvavusiai išvykoje i Kanadą ir Ameriką

KONSTANCIJAI PILKAUSKIENEI 
tragiškai žuvus, jos dukrą, Sambūrio narę, Ireną Bacevičienę ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame kartu budėdami su jais.

Sambūrio dirigentai ir choristai

Mūsų Pastogė Nr. 45, 1978.11.13, psl. 2
■ /.’■t e..

tautinė stovykla, štai metų pabaigo
je Grandinėlė, ateinančiais metais 
greičiausiai turėsime Los Angeles 
teatro grupę, ir t.t. Netolimoje atei
tyje daugelio užjūrio lietuvių meni
ninkų ar grupių atkreiptos akys j 
Australiją ir tik laukia palankios 
progos pas mus apsilankyti.

NeatsUiekame ir mes. Bene pati 
didžiausia Australijos lietuvių išvy
ka kaip tik buvo šiais metais, kai iš
vyko į Ameriką sportininkų ir Melb. 
Dainos Sambūris drauge su visa eile 
kitų, kas sudarė virš dviejų šimtų 
australiečių, kurie dalyvavo akty
viai Sporto žaidynėse, Dainų Šven
tėje, PLB Seime. Tas kaip tik stipri
na lietuvių tarpusavio ryšius, atgai
vina silpstančius ir priduoda naujo 
impulso ateičiai. Štai gėl ko tie lie
tuvių tarpusavio santykiai bus mūsų 
tarpe tampresni ir kuo plačiau vys
tomi, tuo mes patys pasijusime vi
sokeriopai stipresni, brandesni, įgy
dami daugiau savimi pasitikėjimo.

Tuos savitarpio santykius ypač 
kelia ir Pasaulio Liet. Bendruome
nės Valdyba. Ta prasme net buvo 
PLB Seime atskira paskaita (R. 
Kasparo), kur buvo keliama tų san
tykių svarba lietuvių bendruomenei 
ir kaip juos plėtoti. Australijos b-nės 
atstovas Seime V. Kazokas, imda
mas pagrindan Australijos pavyzdį, 
koreferuodamas R. Kasparo paskai
tą, kaip tik pabrėžė tų tarpusavio 
santykių tikslingumą ir svarbą.

Žmogus yra socialinis tvarinys. 
Tai ne naujiena. Socialinis pagrindas 
padėjo išlikti žmogui ir drauge iškil
ti virš visų kitų žemės tvarinių. So
cialiniai junginiai, nežiūrint kokiu
pagrindu, konkuruoja savo tarpe,.-’4 
kad užtikrintų savo egzistenciją. 
Lygiai tokį socialinį pagrindą turi ir 
tautinė bendruomenė. Ir juo labiau 
savos bendruomenės narių tarpe tie 
socialiniai santykiai plėtosis (ne
svarbu, ar jie bus grindžiami kultū
riniu, politiniu ar pasaulėžiūriniu 
pagrindu) juo labiau tai bus užtik
rintas laidas ateičiai. O tai ir mes 
galime atsiekti kuo glaudžiau tik 
patys tarpusavy bendraudami. To
dėl visados sveikintini visokie di
desni lietuvių susibūrimai ir kiek
vienas ragintinas juose dalyvauti, 
kad pasijustų nesąs vienas. Ta pras
me ir vyksta kad ir pas mus Austra
lijos Lietuvių Dienos, susitikimai su 
užjūrio broliais, kultūriniai ar kito
kios rūsies susibūrimai. Čia, ir kaip 
tik čia, vyksta tasai tautiečio su tau
tiečiu tarpusavis santykiavimas, 
kuris mus suglaudina ir jungia.

(v.k.)

Ilgametį bendradarbį Vladą Dumčių, jo žmonai
ANTANINAI DUMČIUVIENEI 

amžinybėn iškeliavus, drauge budėdami nuoširdžiai skausme užjaučia 
L. ir B. Stašioniai

ANTANINAI DUMČIUVIENEI
mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jos vyrą ir mielą bičiulį Vladą 
Dumčių, jo sūnus su šeimomis ir visus artimuosius.

K. ir V. Bitinai
K. Baltrušaitienė

ANTANINAI DUMČIUVIENEI
mirus, jos vyrą ir mielą Suvalkijos krašto bičiulį Vladą Dumčių, sūnus su 
šeimomis ir artimuosius giliai ir nuoširdžiai skausme užjaučia

Bronius Šidlauskas, Marrickville

ANTANINAI DUMČIUVIENEI 
mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jos vyrą Vladą, sūnus Arvydą ir 
Aurimą su šeimomis ir visus artimuosius.

Liūdesio ir skausmo valandoje drauge jungiamės su Jumis.
Juozas ir Marija Manikauskai

ir jaunimas

Mielus bičiulius Arvydą ir Aurimą Dumčius, jų brangiai mamytei 
mirus, skausme giliai užjaučia

Rimantas Reisgys, Sydney

Mielą Mūsų Pastogės talkininką Feliksą Sodaitį, jo broliui 
Gediminui Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame ir drauge liūdime.

Mūsų Pastogės Administracija

MIRĖ VYTAUTAS JANKUS

A.a. Vytautas Jankus

Spalio 27 d. rytą, vykdamas auto
mobiliu į darbą, eismo nelaimėje 
sunkiai buvo sužeistas Vytautas 
Jankus. Greitosios pagalbos nuvež
tas į ligoninę, greitai mirė.

Su Vytauto Jankaus mirtimi ne
tekome spalvingo žemaičio. Mėgo 
būti gražiai tvarkingai apsirengęs, 
mėgo gražias elegantiškas manie
ras. Jis gyveno tarsi būtų buvęs 
pakviestas suvaidinti scenoje ele
gantišką rolę. Tas jo būdo bruožas 
nebuvo dirbtinas, bet įgimtas, tik
ras. Dėl tokio savo būdo ypatybės, 
ne visų buvo suprastas, tačiau mie
las ir draugiškas su visais. Turėjo 

lakią vaizduotę ir galėjo rašyti, bet 
trūko ištvermės ir tam reikiamų są
lygų. Gyvenimo sąlygos neleido jam 
būti tuo, kuo jis norėjo ir galėjo būti.

Vytautas Jankus gimė Rygoje 
1914 m., po Pirmojo Pasaulinio karo 
grįžo į Žemaitiją, Plungę. Tėvas 
anksti mirė Vytautui vos trijų 
metų būnant. Mokėsi gerai, bet 
gimnazijos baigti negalėjo, turėjo 
pragyvenimui ieškoti darbo. Dirbo 
taikos teisėjo raštinėje protokolo 
sekretoriumi. 1940 m. vedė Jadvygą 
Stankutę, 1942 m. susilaukė sūnaus 
Vytauto. Karo audroms užgriuvus 
Lietuvą, Jankai išbėgo į Vokietiją, 
čia jiems gimė 1945 m. antras sūnus 
Algis.

1948 m. pirmuoju transportu Vy
tautas atvyko į Australiją, o po me
tų atvyko ir visa šeima.

Jankus buvo aktyvus bendruo
menės narys. Lietuvoje buvo skau
tas, o išeivijoje šaulys ir ramovėnas.

Palaidotas spalio 27 d. Rookwood 
kapinėse, lietuvių sekcijoje. Gedu
lingas pamaldas ir laidotuvių apei
gas atliko kun. P. Butkus ir kun. P. 
Martuzas. Kapinėse atsisveikinimo 
žodį tarė šaulių vardu S. Pačėsa. Į 
laidotuves buvo atvykęs iš Geelongo 
brolis S. Jankus ir iš Adelaidės sū
nus Algis.

Laidotuvėse dalyvavo didelis bū
rys draugų, giminių ir pažįstamų. 
Šermenų metu buvo surinkta 100 
dolerių ir paaukota Australijos Lie
tuvių Fondui, prisiminti velionį Vy
tautą Jankų kaip šimtininką. k

am.
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vojinoje, su švedais, kur daug ma
žesnė žemaičių kariuomenė nugalėjo 
galutinai švedus. Su tais paskuti
niais mūšiais užgeso Žemaičių gar
bė, ne be Vytauto kaltės.

Autorius iškėlė krikščioniškų 
tautų pastangas sunaikinti Žemai
čius ir jų garbę, kad neliktų istorijo
je nei pėdsakų, nei kultūros liekanų, 
ypač tuo pasirūpino lenkų dvasiškija 
XVI - XVHamž. Lenkai per visą lai
ką stengėsi lietuvių pranašumą su
niekinti ir pasigirti dideliais nuopel
nais už lietuvių apkrikštinimą ir su
kultūrinimą. Tie nuopelnai turėjo 
būti dideli, nes Vokiečių Ordenai 
(Kryžiuočių ir Kalavijuočių) krikšti
jo kardu ir krauju per porą šimtų 
metų ir negalėjo tų užsispyrusių pa
gonių lietuvių ir žemaičių atvesti į 
krikščionybę.

Tai nebuvo karas su kuria nors 
viena ar kita tauta, tai buvo karas su 
krikščioniška Europa dėl tikėjimo ir 
laisvės. Todėl nenuostabu, kad Eu
ropos tautų istorijoje lietuvių sek
toriuje palikta tamsi ir tuščia vieta 
su neigiamomis ir žeminančiomis 
pastabomis.

Pirmieji lenkų istorikai rašiusieji 
apie lietuvius (Žemaičių iš viso neži
no) Dlugošas ir Stryjkovskis skelbė, 
kad lietuviai buvę dideli skurdžiai, 
jie net paduoda toki juokingai 
skambantį užrašą, esą lietuviai ru
sams mokėję duokles liepos karna, 
ąžuolinėmis mauknomis ir beržų 
šluotomis, nes nieko kito neturėję. 
Vėlyvesnieji istorikai kaip Al. 
Brueckner, Fr. Papee, H. Low- 
mianski, H. Paszkiewicz ir kiti kar
tojo senas pasakas. Istorikas Zeno
nas Ivinskis, norėdamas užkirsti ke- “ 
lių lenkų šmeižtams, surinko daug 
istorinių faktų, kurie rodo, kad lie
tuviai buvę labai turtingi, žiūr. Lie
tuvos Istorija, išleista 1978 m. Ro
moje.

Zenono Ivinskio istorijoje skaito
me: ’’Aukšta papuošalų apdirbimo 
technika parodo, jog Lietuvoje būta 
nagingų amatininkų. Amato išsi- 
vystimą pas lietuvius patvirtina ir 
rašytieji XIH amž. kaimynų šaltiniai 
(Livonijoje Henrikas Latvis, Eiliuo- 
tinė kronika; Volinijoje Ipatijaus 
kronika), iškeldami gerą pagonių 
apsiginklavimą. Lietuvių ginklai 
buvęs sidabro spalvos, žibėję kaip 
veidrodis, jie turėję paauksuotų šal
mų. Žemaičių šarvai spindėję sidab
ru, buvę išpuošti, o krūtinės šarvai 
žibėję kaip stiklas.

Lietuvoje tada buvo turtingų ku
nigaikščių pilių ir kilmingųjų ūkių, 
pajėgiančių įsigyti gerų metalinių 
ginklų ir sidabro” (138 - 139 psl.). 
Lenkai, matyt, laikėsi tos pačios 
taktikos kaip ir dabartinieji sovietai 
- kitų būklę peik, savo girk, taip bus 
lengviau valdyti ir gyventi.

Įdomu, kad lenkai savo naujoje 
istorijoje, išleistoje 1970 m. D. Bri
tanijoje (Poland - V.L. Beneš and 
N.J.G. Pounds), nieko naujo istori
nėje Lenkijos — Lietuvos dalyje ne
rado ką galėtų pakeisti ar naujai ko
mentuoti, kai tuo tarpu naujoje da
lyje dėl nepriklausomybės kovų ir 
dėl taip vadinamos Pilsudskio Len
kijos pareikšta daug savikritikos: 
dėl nesugebėjimo būti ir suorgani
zuoti tvirto barjero tarp Vokietijos 
ir Sovietų Rusijos, kuris jai buvo 
patikėtas, dėl savo silpnos ekonomi
nės padėties, dėl vidaus ir užsienių 
politikos nevaisingumo - impotenci
jos.

Kiek liečia Lietuvą, tai ten nera
sime nei Suvalkų sutarties, nei gen. 
Želigovskio žygio į Vilnių, nei ’’Vi
duriniosios Lietuvos”, nei pagaliau 
ultimatumo pasiųsto 1938 m. Visi tie 
nutylėjimai matyt lenkams nemalo
nūs. Tenka stebėtis, kad jie išdrįso į 
istoriją įrašyti tokį pareiškimą: 
’’Was it not a fact that many of the 
most outstanding representatives of 
Polish spiritual and political life, 
including Kosciuszko, Mickiewicz, 
and Pilsudski were born in Lithua
nia? (186-187 psl.). Vadinasi, Lenki
jos istorija pripažįsta, kad lietuvių

Tu, didvyrių
Atkelta iš psl. 1 ZdHC...

kilmės žmonės Lenkijai reprezenta
vo dvasinėje ir politinėje kovoje už 
jos laisvę ir nepriklausomybę. Deja, 
lietuviai tur būt, negalėtų rasti nė 
vieno lenko iškilesnio, kuris būtų 
kovojęs už Lietuvą. Esant tokiems, 
ar mes galime likti partneriais?

Charakteringos yra Zenono 
Ivinskio Lietuvos Istorijoj iškeltos 
šešios galutinai neištirtos Mindaugo 
laikų problemos, man rodos, kad 
Pichel kaip tik atėjo į pagalbą savo 
veikalu Samogitia padėti jas iš
spręsti. Jis plačiai pasinaudojo ki
tais, jam prieinamais, šaltiniais ir 
atskleidė Žemaičių, o kartu ir Lietu
vos istoriją kitoje šviesoje. Kiek lie
čia istorijos reikalus, aš nesu kom- 
petetingas apie tai kalbėti, bet kiek 
liečia tos knygos vertę mūsų dabar
ties reikalams, yra labai naudinga ir 
reikalinga knyga, kurią turėtume 
plačiai išgarsinti ir skaityti, ne vien 
dėl istorinių žinių smalsumo, bet dėl 
tautos prestižo, vardan tiesos ieško
ti ir atitaisyti klaidas bei pažiūras, 
kurias klaidingai skelbė ir tebeskel-

Rimgaudas - žemaičių didysis vadas 
Mindaugo laikais

Talka savai spaudai Laiškas iš Adelaidės
Šiandien nebesvarstomas klausi

mas, ar iš viso reikalinga spauda. Ji 
virto kultūringos visuomenės būte- 
nybe, kaip, sakysim, maistas ar pas
togė. Į tokią pat vietą statoma mūsų 
visuomenėj ir lietuviška spauda. 
Turbūt nerasime Australijoje šei
mos, į kurią nesilankytų vienas ar 
keli lietuviški laikraščiai.

Lietuvoj buvo paleistas populia
rus šūkis -laukinis laikraščių neskai
to. Nesinorėtų tikėti, kad mūsų vi
suomenėje dar tokių ’’laukinių” at
sirastų. Tikime kad tokių ir nėra. O 
jei tokių ir būtų, drįstume suabejoti, 
ar jie iš viso priklauso mums, ar jie 
yra mūsų tarpe. Vien fizinis buvi
mas ar egzistencija be dvasinio ryšio 
tokius savaime iš kitų išskiria ir tar
tum išstumia iš ribos.

Lietuviškas laikraštis tartum lau
kiamas svečias, kuris tave nuolat 
aplanko, paguodžia, pradžiugina, gal 
kartais ir pabara, retkarčiais dilgteli 
į paširdžius, pajudina rambėjančią 
tautinę sąžinę, neleidžia užsimiršti, 
kas tu esi ir ne retu atveju grąžina 

bia mūsų nedraugiški kaimynai, no
rėdami palaikyti savo prestižą ir pa-, 
triotizmą.

Galima sakyti, kad mes iki šiol 
nepajėgėme apsiginti nuo lenkų 
klaidingos informacijos apie istori
nius faktus. Mums labai reikėjo ne
šališko, neužinteresuoto, objekty
vaus mūsų istorijos tyrinėtojo, ko
kio ir sulaukėme Charles L.T. Pichel 
knygoje Samogitia. Šis veikalas tin
ka ne tik propagandai, bet ir mums 
patiems, ypač jaunimui, pramokti 
Lietuvos istorijos. Autorius surinko 
daug istorinių faktų iš kronikų, kny
gų, laikraščių ir net iš legendų, ku
rios turėjo ar tebeturi reikšmės 
žmonių gyvenime. Bet kas svar
biausia autorius įtaigoja, kad nei 
Lietuva, nei Žemaičiai nėra praradę 
teisės į savo valstybių suverenumą. 
Lenkai skaito Lietuva netekusi su
verenumo Liublino unijos aktuose 
1569 m. Nuo to laiko Lenkija skaito 
Lietuvą savo provincija, net pasku
tinieji trys padalinimai buvę ne 
Lenkijos - Lietuvos respublikos, bet 
vienos Lenkijos, net ir istoriniuose 
žemėlapiuose atžymėta tik viena 
Lenkija. Tada, žinoma, ir atsakomy
bė už Lietuvos - Lenkijos pražudy
mą tenka tik vienai Lenkijai. Toks 
Lietuvos - Lenkijos valstybės san
tykių interpretavimas realybėje 
niekada nebuvo pripažintas ir įgy
vendintas. Tai matome iš to, kad ca
ras Aleksandras I Vienos kongrese 
1815 m. pasiskelbė šiais skirtingais 
titulais: Lenkijos karalius, Lietuvos 
didysis kunigaikštis ir Žemaitijos 
princas. Tas rodo, kad visos šios 
trys tautos caro karūnos sudėtyje 
buvo savarankiškos. Tarpvalstybi
nių santykių šviesoje jos tebebuvo 
suvereninės. Caras Aleksandras I 
prisiimdamas jų titulus Vienos 
Kongrese pasiskelbė ir tų tautų su
verenu. Tuo būdu Lietuva su Lenki
ja neberišo ir neberiša jokie buvę 
tarptautiniai įsipareigojimai. O ir 
Pilsudskio Lenkija, norėdama at
statyti Lenkijos valdas nuo jūrų iki 
jūrų ne kokia nors tarptautine teise 
rėmėsi, bet griebėsi brutalių karo 
veiksmų, okupuodama Vilniaus 
kraštą ir Ukrainos žemes.

Gal toji juridinė kabalistika ir ne
turės ateičiai jokios praktiškos 
reikšmės, kas žino? Bet gali ir turė
ti, žydai po 2000 m. pareiškė savo 
teises į Izraelį, kodėl Žemaičiai ne
galėtų po 1000 metų pareikšti savo 
teisių į savo žemes. Pagoniška pra
našystė tebėra gyva, kad 2243 m. 
Žemaičių žemė prisikels dideliam ir 
garbingam gyvenimui. Žinoma, ne 
be stebuklo. Bet ar ne stebuklas, 
kad užkastą, sudegintą tautos isto- 

tave į tau priklausančią vietą, jeigu 
per aplaidumą buvai iš jos beišslys- 
tąs. žodžiu, lietuviškas laikraštis ir 
tiktai jis padeda mums išsaugoti sa
vo tautinę kultūrą ir tautines ambi
cijas svetimoj aplinkoj, kuri mus 
negailestingai dvasiniai deformuoja 
ir plėšo.

Štai kodėl mes visi dar esam jaut
rūs savosios spaudos egzistencijai ir 
ją visom išgalėm remiame.

Leisti laikraštį yra finansiniai 
brangus užsiangažavimas, nes visais 
laikais spausdinimo ir bendrai lei
dyklos išlaidos buvo gana aukštos. 
Su čia minėtais sunkumais nuolat 
susiduria ir mūsų bendruomenės
laikraštis Mūsų Pastogė, kuri turį kelis tautinius šokius. Pravesta ir 
gana ribotą prenumeratorių skaičių . turtinga loterija. Programą pravedė 
be didesnių vilčių šį skaičių efektin-’1""' J.’Neverauskas.
giau pakelti. Priešingai, laiko tėk- -A Programoje turėjo pasirodyti ir 
mėje dėl natūralių priežasčių jų lI Ltoergaičių chorelis, jau ne kartą 
skaičius mažėja. G nu (gražiai užsirekomendavęs. Gaila,

Dėl šių aplinkybių neišvengiamai ? ,■ tėvai nesiteikė eilės chorisčių laiku 
yra ir bus ateity reikalinga Mūsų pristatyti į Liet. Namus. Tai gana
Pastogei nuolatinė pašalinė finansi- apgailėtinas tėvų nerūpestingumas,
nė. parama, likriau, sakant, įvairaus^,., ty, Nukelta t f
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Chas. L. Thourot Pichel. 
SAMOGITIA. The Unknown In 
History. Maps and Dliustrations. 
Copright 1975 with all rights re
served by the publisher. Maltese 
Cross Press, P.O. Box 1102, Wilkes - 
Barre, Pa. 18703, U.S.A. 320 psl. 
Kietais viršeliais. Kaina $ 7.95 su 
persiuntimu.

riją atkasė iš pelenų svetimtautis ir 
ją visoje garbėje parodė pasauliui. 
Štai imkite ją ir skaitykite:

"These last pagans of Europe 
merit recognition for saving Europe 
from the conquering ’’Golden 
Hordes” of Genghis Khan. No nation 
can account for a greater number of 
Mongol Khans killed in battle than 
can Samogitia. No nation, including 
the Mongols who were considered 
experts, had greater warrior horse
men than Samogitia. No nation had 
won more battles and captured 
more war booty from the Mongols 
than did Samogitia. No nation 
extracted a greater toll from the 
warring Teutonic Knights than did 
Samogitia. No nation has more 
successfully warded off invading 
alien armies from every conceivable 
direction for six centuries than did 
Samogitia. The invaders were the 
Teutonic Knights from the west, the 
Mongols of Genghis Khan from the 
south, the Poles from the south, the 
Russians from the east, and the 
Swedes from the north.”

Kas perskaitys šią Charles L.T. 
Pichel istoriją ’’Samogitia”, tam bus 
aišku, kodėl lietuviai ir žemaičiai sa
vo Himne turi įrašę šiuos žodžius: 
’’Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių 
žemė”. Nuo dabar mums tie žodžiai 
nebėra tuščias pasigyrimas, bet tik
ri, mes juos privalome padaryti gy
vais, kad visi žinotų, kad visi kalbė
tų ir kad visi geros valios žmonės 
mums padėtų atgauti laisvę ir ne
priklausomybę, nes kadaise mes 
juos apgynėme nuo Mongolų

Ne malonės prašome, bet rei
kalaujame teisingumo, reikalaujame 
skolos. Jei ne mūsų protėvių narsu
mas ir didvyriškumas, Europa, o 
kartu ir visas kultūringasis pasaulis, 
turėtų šiandien kitokį veidą.

Aš siūlyčiau mūsų veiksniams.kad 
jie padėkotų autoriui už šios istori
jos parašymą ir išleidimą, kartu pa
prašytų kad jis ta tema daugiau pa
rašytų aktualių straipsnių pasauli
nėje spaudoje, žadintų savo žodžiu 
tautų sąžinę ir reikalautų Lietuvai 
ir, savaime suprantama, Žemai
čiams laisvės ir nepriklausomybės. 
Tiktų ir mums, Australijos lietu
viams, pareikšti autoriui padėką ir 
savo pageidavimus.

pavidalo aukos. Tenka pasidžiaugti, 
kad šia linkme netrūksta gražios 
iniciatyvos ir pastangų Mūsų Pasto
gei padėti.

Štai spalio 22 d. Adelaidės Liet. 
Namuose ta dingstimi buvo su
rengta kultūrinė popietė, kurią su
organizavo ir pravedė ALB Adelai
dės Apyl. Valdyba. Popietę atidarė 
Apyl. Valdybos kultūriniams reika
lams narė S. Rudzenskienė. Apie 
lietuvių raštijos istorinę raidą kal
bėjo šio laiško autorius.

Mūsų Pastogės bendradarbis V. 
Dumčius paskaitė savo kūrybos ke
letą linksmų poetinių parodijų. Žil
vino jaunųjų šokėjų grupė pašoko
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Šiais metais Lietuvių Dienų metu 
organizuojama dailės paroda apsiri
bos vien N.S.W. valstijoje gyvenan
čių dailininkų darbais. Tokios išva
dos prieita pergalvojus visus sun
kumus ir nesklandumus, iškylančius 
dėl pavėluoto pristatymo, o kartais 
ir dėl siuntos nukeliavimo klaidingu 
adresu. Iš kitos pusės gal toks vieti
nių menininkų pasirodymas galės 
būti žiūrovui ilgiau įsimintinas, nes 
eksponuoti darbai turės žymiai ma
žiau autorių. Tuo būdu tikimasi pa
siekti ryškesnio mūsų dailininkų 
pristatymo lietuviškai bendruome
nei.

Visą parodą numatoma suskirsty
ti į keturias sekcijas: pripažintų dai
lininkų, meno studentų, tautodailės 
ir lietuviškos filatelijos. Visos pir
mosios trys dalys bus eksponuoja
mos Bankstowno Civic Centro meno 
galerijoje, tame pastate, kuriame 
vyks dauguma Lietuvių Dienų pa
rengimų. Galerija įrengta moder
niškai, pagal muzeologijos reikala
vimus. Turi tinkamą apšvietimą, 
gerą temperatūros reguliavimą ir 
pakankamą eksponavimo plotą pa
veikslams ir skulptūros bei kerami
kos darbams.

Filatelijos skyrių sudarys p. Bi- 
veinio lietuviškų pašto ženklų rinki
niai, kurie yra nuostabiai gražiai 
chronologiškai sutvarkyti ir suteikia 
gerą žymiausių Lietuvos istorinių 
įvykių apžvalgą lietuvių ir anglų 
kalbomis. Pastaroji paroda vyks 
Bankstowno savivaldybės bibliote-

Talka 
savai spaudai...
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pratinantis vaikus būti nepareigin
gais. Gal čia kaltas vienas iš pirmųjų 
pavasario sekmadienių. Bet verta 
prisiminti, kad saulė eina savo, o 
tautinė ir net bet kokia pareiga eina 
savo keliu.

Publikos tikėtasi ir galėjo būti 
daugiau. Bet gal čia vėl pasimaišė 
jau minėta saulėta diena. Gal dalis 
publikos ilsėjos ar manė pakanka
mai ant ’’tėvynės aukuro” sudėję 
aukų vakarykščiame baliuje ir į po
pietę neatsilankė. Tikriausiai buvo 
galvota, kad į Mūsų Pastogei pa
remti kultūrinę popietę kaip visuo
met dalyvaus gausus mūsų visuo
menės būrys. Deja, rengėjai ir jų 
pastangos buvo apviltos. Vargu čia 
būtų padėjusi ir platesnė reklama. 
Apatija ir abuojumas patykiukais 
atselina ir į mūsų tarpą. Tai nėra la
bai paguodžiantis reiškinys, bet ga
lima pasidžiaugti ir pasiguosti tais, 
kurie savo tautinės pareigos jausmo 
dar nėra praradę. Rezultate - Mūsų 
Pastogei vis tiek šis tas nubyrės.

* * * *
Jau kelinti metai Adelaidėje vei

kia lituanistiniai kursai matrikulia- 
cijos egzaminams. Per pirmuosius 
trejus metus egzaminus prie švieti
mo ministerijos išlaikė 24 abiturien
tai. Buvusioji švietimo taryba buvo 
išsiuntinėjusi to amžiaus vaikų tė
vams apie 70 laiškų, raginančių leisti 
savo vaikus į šiuos kursus. Deja, 
šiais mokslo metais užsirašė tik sep
tyni mokiniai. Egzaminams ruošiasi 
trys. Pereitais metais L Davis - Po- 
želaitės ir E. Varnienės pastangomis 
buvo sudaryta prie Adelaidės uni
versiteto egzaminų komisija, kuriai 
vadovauja prof. D.T. Fennell. Esant 

koje, kuri yra kitoje kelio pusėje nuo 
Civic Centro. Toks sprendimas pa
darytas, norint parodyti išsamią fi
latelijos kolekciją ir platesnei aus
trališkai publikai. Filatelijos paroda 
vyks daug ilgiau (nuo gruodžio 15 d. 
iki sausio 8 d.) ir už patalpas nerei
kės mokėti jokios nuomos.

Meno galerija įrengta be prie
kaištų, ji yra gražiųjų Bankstown 
Civic Centro rūmų trečiame aukšte. 
Šitas faktas iš karto apriboja pla
tesnės visuomenės apsilankymą. Iš 
patirties žinome, kad svetimtaučius 
pritraukti į ’’etniškas” parodas yra 
beviltiška. Be specialių garbės pa
kvietimų ąvetimtaučių atsilakymai 
būna tik visai atsitiktinai. Todėl 
nuspręsta koncentruotis daugiausiai 
į lietuvišką auditoriją ir parodą 
rengti ne labiau garsiose miesto 
meno galerijose, bet glaustis prie 
pagrindinio lietuviško židinio 
Bankstowne.

Meno parodos atidarymas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 27 d., 2 vai. 
p.p. Stengsimės padaryti parodą 
įspūdingą ir tikimės susilaukti daug 
susidomėjusių žiūrovų. Šia proga 
norėtumėm būsimiems lankytojams 
priminti, kad daugumą meno kūri
nių bus galima parodoje įsigyti. 
Anksčiau mes pirkdavom paveikslus 
vien tik grožio norėdami, bet vėliau 
pramokom žiūrėti į meno kūrinį ir iš 
praktiškos pusės, būtent, kaip į in- 
vestaciją. Pinigų vertei nuolat krin
tant, meno kūrinio perkamoji vertė 
proporcingai kyla. Įsigijus patinka- .

tokiam mažam studentų skaičiui yra 
realus pavojus, kad šie kursai gali 
užsidaryti ir egzaminų komisija iš
formuota. Gražiai pradėtas ir toli 
pavarytas darbas gali sužlugti. Tė
vai, turį besimokančių vaikų, turėtų 
apie tai pagalvoti ir juos nukreipti 
ateinančiais metais į šiuos lituanis
tinius kursus.

♦ ♦ ♦ »
Prieš daugelį metų, kai Melbour

ne buvo įsikūręs kredito kooperaty
vas ’’Talka” ir Adelaidėje buvo suk
viesta iniciatorių grupė tokio 
kooperatyvo įsteigimo galimybes 
apsvarstyti. Tačiau neatsirado šiam 
reikalui pasišventusių žmonių, ir 
vėliau šis klausimas nebuvo kelia
mas. Tuo tarpu melburniškė ’’Talka” 
kantriai įrėši pirmyn ir po eilės 
metų pasijuto stovinti ant tvirto 
pagrindo. Savo patirtį ir jau gatavą 
produktą ”Talka” pasiūlė ir adeliš- 
kiams. Taip atsirado ’’Talkos” sky
rius Adelaidėje. Jam vadovauja 
mums visiems žinomi visuomeninin
kai, turį ekonominę ir finansinę pa
tirtį ir pasiruošimą - V. Neveraus- 
kas, Jz. Lapšys ir V. Baltutis. Žino
ma, pradžia nebuvo rožėmis klota, 
nes mūsų visuomenė visokiom nau
jovėm gana skeptiška. Bet pasitikė
jimas ’’Talka” atėjo ir į mūsų slėnį. 
Šiais metais ’"Talkos” Adelaidės 
skyriaus apyvarta siekė $ 212.000. 
Įdėta terminuotų indėlių $ 146.000, 
išduota paskolų $ 68.000. Išmokėta 
palūkanų už indėlius apie $ 13.000. 
Už terminuotus indelius mokama 
10%, už paskolas imama 11%. Gali
ma pasiskolinti iki $ 15.000. Adelai
dės skyrius šiuo metu turi 110 narių. 
Indelių saugumas "Talkoje” yra 
valstybės garantuotas. ’"Talkos” pa
tarnavimais turėtų ypatingai susi
domėti jaunos šeimos, kurios tebe- 
sikuria ir reikalingos paskolų, bei 
susirūpinusios kad gavus aukščiau
sias palūkanas už savo santaupas.

B. Straukas 

mą paveikslą, skulptūrą ar kokį tau
todailės kūrinėlį, mes ne tik papuo
šime savo namus, bet ir įsigysime 
vertybę, kurios kaina savaime kils 
su laiku.

Nežiūrint kad parodoje dalyvaus 
tik N.S.W. gyvenantieji menininkai, 
į Lietuvių Dienas, tikimės susilaukti 
menininkų iš visos Australijos. Šio 
suvažiavimo proga yra kilusi mintis 
įsteigti Lietuvių Dailės draugiją. 
Pakitusios gyvenimo sąlygos sutei
kia daug naujų galimybių etniškoms 
kultūrinėms organizacijoms reikš
tis. Savo veiklai remti yra konkrečių 
vilčių gauti valstybinės paramos. Po 
meno parodos atidarymo būtų gera 
proga susirinkti visiems meninin- 
kams ir tą klausimą išspręsti.

Parodų rengimu rūpinasi Dr. G. 
Kazokienė, gyv. 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W., 2200. Tel. 
709 8395

NAUJŲJŲ METŲ BALIAI

Šių metų paskutinioji, gruodžio 31 
diena. Jau bus užbaigti visi koncer
tai, suvažiavimai ir sportas. Bus nu
slinkus! pasiruošimo įtampa ALD 
programų išpildytojams ir rengė
jams. Visi ruošiamės linksmai paly
dėti senuosius metus ir dar links
miau sutikti Naujuosius.

Sydnejuje nėra tokių salių, kurio
se vienu metu galėtu tilpti visi ALD 
dalyvaujantieji lietuviai. Todėl 
Naujųjų Metų baliai bus dviejose 
vietose: Bankstown Civic Centre ir 
Rockdale Town Hall.

Bankstown Civic Centre Naujųjų 
Metų baliui bus naudojamas visas 
pastatas, t.y. didžioji salė talpinanti 
560 žmonių (koncertams joje telpa 
1000), šalia esanti mažesnė - 240 
žmonių ir foye - 200 žmonių. Stalai ir 
kėdės statomi nesuglaustai, todėl 
bus galima laisvai iš savo vietų išeiti 
ir grįžti. Daug vietos yra palikta šo
kiams didžiojoje salėje.

Stalai talpina po 16 asmenų. Jų 
bus ir dvigubų - 32 asmenims. Stalų 
užsakymai bus priimami tik nupir
kus Naujųjų Metų bilietus. Tautie
čiai jau dabar prašomi susitarti su

VISUR

NEWCASTLIO DISKUSIJŲ 
BŪRELYJE

Spalio 29 d. Būrelis išėjo viešu
mon. Dr. Gerutis Kišonas New
castle tautiečiams patiekė gyveni
mišką paskaitą medicinos klausi
mais. Savo tema pasirinkęs ’’Apsau
gos mediciną”, jis pirmiausia nuro
dė, kiek šiais laikais mes esame ap
saugoti nuo įvairių ligų bei epidemi
jų, mums patiems to beveik neži
nant. Jei anksčiau masinės ligos su
naikindavo didelį gyventojų skaičių, 
šiandien turime valstybinę maisto 
produktų priežiūrą, karantinus, tar
šos kontrolę, skiepus, visokias pasi
tikrinimo galimybes, o pas daktarus 
užsukame jau tik specifinės ligos at
veju. Visvien, nežiūrint anoniminės 
apsaugos, senosios ir masiniai grės
mingos ligos nėra pilnai išnaikintos. 
Jos vėl paplistų, kaip anksčiau, jei ši 
anoniminė apsaugos medicina su
griūtų.

Davęs plačiai iliustruotą istorinę 
apžvalgą, prelegentas ilgiau sustojo 
prie dar ir dabar pavojingų ligų, 
ypač vėžio ir širdies sutrikimų. Šiuo 
atveju, jis nurodė tipus bei simpto
mus, aptardamas jų kilmę, vysty
mąsi ir gydymo būdus. Didelė pas
kaitos dalis lietė svarbiųjų ligų iš
vengimą arba nors ankstyvą gydy
mą. Šituose rėmuose buvo paliestas 
rūkymas, alkoholis, netinkamas 
maistas, nervinė įtampa, ir t.t., ku
rie tokias ligas kartais pradeda, 
kartais skatina, priduriant, jog rei
kia imti dėmesin ir paveldėjimo 
svarbą.

Šią naudingą paskaitą klausytojai 
sutiko su dideliu dėmesiu. Besiklau- 

draugais, kad nusipirkę bilietus tuoj 
pat galėtų užsisakyti stalus. Stalai 
bus skirstomi pagal pirmumą. 
Anksčiau nusipirkę bilietus gaus 
vietas didžiojoje salėje, vėliau - kur 
bus vietos.

Bilieto kaina 18 dolerių asmeniui. 
Už tą kainą ant stalų bus padėta šiek 
tiek užkandžių ir vyno. Vėliau bus 
duodama 3-jų patiekalų šilta vaka
rienė, kava ir šampanas. Vaisvan
denius, alų ir stipriuosius gėrimus 
bus galima pirkti vietoje.

Gros gera 6 muzikantų kapela. 
Balius tęsis nuo 8 vai. vak. iki 2 vai. 
ryto. Lauke graži aplinka, daug vie
tos auto mašinų pastatymui.

Šio baliaus rengimu rūpinasi Vy
tautas Bukevičius, gyv. 75 Kent St., 
Epping, N.S.W. 2121. Tel. 869 2466

Kitas Naujųjų Metų balius vyks 
Rockdale Town Hall, talpinančioje 
550 žmonių, Gros 4 muzikantų kape
la. Užkandžius ir gėrimus bus gali
ma pirkti vietoje. Bilietai po 10 do
lerių asmeniui, bet registruotiems 
sportininkams ir jaunimui po 7 dole
rius.

Šio baliaus ruošimu, padedamas 
talkininkų, rūpinasi Juozas Damb
rauskas, gyv. 2 Wren St., Condell 
Park, N.S.W. 2200. Tel. 709 3814

APGYVENDINKIME SVEČIUS

ALD jau čia pat, o dar daugeliui 
svečių neparūpintos apsistojimo 
vietos. Mieli Sydnejaus lietuviai, 
nedelsiame ilgiau, bet tuoj pat pra- 
neškime Apgyvendinimo komisijai, 
kiek savo namuose galite apgyven
dinti į ALD atvykstančių tautiečių. 
Laiko liko nedaug. Nepajusime, kaip 
ateis ir ALD pradžia. Neįtikėtina, 
kad Sydnejaus lietuviai nepajėgtų 
apgyvendinti į ALD atvykstančių 
svečių?

Visais apgyvendinimo reikalais 
kreiptis į Apgyvendinimo komisijos 
pirm. Mykolą Zakarą, gyv. 18 Lundy 
Ave., Kingsgrove, N.S.W. 2208. Tel. 
502 3367

ALDRKInf.

VISAIP
sant paskaitos ir vėlesnių klausimų, 
kilo mintis, jog sveikatos patarimų 
skyrelį būtų įdomu matyti ”Mūsų 
Pastogėje” - suprantant, kad šiuo 
atveju reiktų įkinkyti vieną ar kele
tą visuomeniškai nusiteikusių gydy
tojų.

Kiek tai liečia Newcastlio Disku
sijų Būrelį, reikia tikėtis, kad jis 
viešumoje pasirodys ir dažniau. Po 
paskaitos bei klausimų buvo pasida- 
rinta atsineštais užkandžiais, o iški
lusio susirūpinimo nuraminimui bu
vo užkąsta torto ir išgerta links
mesnių gėrimų pagal nerašytus 
liaudiškos medicinos dėsnius.

Vyt. Doniela

DAINOS CHORE

Dar prieš Dainų šventę, kuri šiais 
metais įvyks Sydnejuje, Dainos 
choras dar duos sydnejiškiams pilną 
koncertą. Dainos choras šiam kon
certui intensyviai ruošiasi, repetuo
damas net tris kartus savaitėje. 
Chorui vadovauja Br. Kiveris ir tal
kininkauja jaunas muzikas Algis 
Laurinaitis.

Koncertas įvyks Lietuvių Klube 
lapkričio 25 d., šešt., kur pilną kon
certo programą išpildys mišrus Dai
nos choras.

Tikimės, kad sydnejiškiai ir apy
linkių kaimynai nepamirš šios datos 
ir atvyks į koncertą su savo artimai
siais ir draugais. kor.
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BALTIEČIAI -
RAKŠTIS SOVIETAMS

Jau pat pradžioje autorius pabrė
žia, jog Kremlius Baltijos respubli
kose vykdo "morkos ir lazdos” poli
tiką, stengiasi surusinti, bet be sėk
mės. Nuolatiniai neramumai tuose 
kraštuose rodo Maskvos nesugebė
jimą sunaikinti masių patriotišku
mą, net ir po kelių šimtmečių rusiš
ko valdymo. Vis dėlto sukilimas ne
gresia, nes baltiečiai, kad ir rūstau
dami, išmoko gyventi rusiškame re
žime bei naudotis nauja gerove.

SUNAIKINTI ŠAKNIS

Dabartinė sistema siekia sufor
muoti "sovietini žmogų”, sunaikinti 
tautines šaknis, nevengdama prie
vartinių metodų, tačiau susiduria su 
pakilusiu antirusiškų jausmu ir at
kakliu patriotizmu.

Tą rusų antipatija išaugo per 
šimtmečius trukusią okupaciją - Es
tijoje ir Latvijoje nuo 1710 m., Lie
tuvoje - nuo 1795 m. Rusų jungo 
baltiečiai nejautė tiktai 1918 - 1940 
m. nepriklausomybės laikotarpyje. 
Deja, jie buvo priversti grįžti rusų 
valdžion po II D. karo. Lietuvoje 
ginkluotas pasipriešinimas truko 
net iki 1955 m.

Kaikurie baltiečiai mano, kad 
JAV ir kitų Š. Atlanto Sąjungos 
kraštų manifestuojamas teisinis 
rusų valdžios nepripažinimas Balti
jos valstybėse prives prie nepri
klausomybės atstatymo. Jaltos kon
ferencijoje buvo siūlomas plebisci
tas Baltijos valstybėse, bet Stalinas 
nesutiko.

PATRIOTIŠKA LIETUVA

Antisovietiniai išpuoliai Baltijos 
valstybėse įvyksta dažniau, negu 
kitose Sov. Sąjungos respublikose. 
Prieš metus Latvijos mieste Liepo
joje po naujoviškos muzikos kon
certo jaunimas žygiavo gatvėmis, 
šaukdamas "Laisvės!”. Mėnesiu 
anksčiau panaši demonstracija 
įvyko Estijoje.

"Iš tų trijų valstybių Lietuva yra 
patriotiškiausia; net ir maža ki
birkštis gali sukelti incidentą. Vil
niaus futbolo komandos laimėjimas 
rungtynėse praėjusį rudenį sukėlė 
demonstracijas, kuriose tūkstančiai 
lietuvių jaunimo žygiavo sostinės 
gatvėmis, šaukdami antisovietinius 
šūkius. Jie apvertė autovežimius, 
padegė policijos automobilius, daužė 
vitrinas ir plėšė propagandinius so
vietų plakatus.”

Pasak R. Knight, masiniai protes
tai Lietuvoje yra įprastas dalykas. 
Pvz. 1970 m. tūkstančiai žmonių pa
sirašė skundus prieš religijos per
sekiojimą. Lietuvoje taip pat išeina 
daugiau pogrindžio spaudos nei ki
tose Sov. Sąjungos srityse. Jauni
mas labai mėgsta tautinės kultūros 
studijas, kurias turi prižiūrėti KGB.

Deja, Lietuvos disidentai turi la
bai mažai galimybių manevruoti. Jų 
veikla nuolat sekama. Viktoras Pet
kus, vadovas grupės sekti Maskvos 
politikai žmogaus teisių srityje, bu
vo nuteistas 15 metų. Kiti veikėjai 
buvo ištremti, neteko pilietybės ir 
darbo.

RUSŲ POŽIŪRIS

Eiliniams rusams Baltijos valsty
bės yra "Vakarai”. Šimtai tūkstan
čių jų atvyksta kiekvieną vasarą pa
sidžiaugti "buržuaziniais malonu
mais”. O tas panašumas į Vakarus 
yra išraiška Baltijos kraštų nepasi
tenkinimo Maskvos valdžia. Latvi
jos sostinėje Rygoje katedros, dis
kotekos ir itališko stiliaus kavinės 
yra labai skirtingos nuo rusiškųjų. 
Senojoje Estijos sostinėje Taline 
namai, grįstiniai šaligatviai, sukti-

nės geležies iškabos primena istori
nius ryšius su Vokietija.

Vilnius, kadaise buvęs feodalinės 
karalijos centru, yra "vakarietiš- 
kiausias” sovietų miestas. Ilgaplau
kiai jaunuoliai su džinsais ir skandi
naviškais marškiniais atrodo kaip 
Vakarų Europoje arba Amerikoje. 
Moterys dailiai apsirėdžiusios, na
mai ir darželiai rūpestingiau prižiū
rimi nei Rusijoje.

Estija yra vienintelis kraštas Sov. 
Sąjungoje, kur galima matyti vaka
rietišką televiziją. Ten žmonės 
krautuvėse nusiperka prietaisą už 
$ 50 ir su juo gali pagauti programas 
iš Suomijos, kuri dažnai perduoda ir 
tokius dalykus, kaip ’’Cannon” ir 
"Columbo”.

Baltiečiai rusų atžvilgiu yra nusi
teikę ironiškai. Oficialiai pripažįsta
ma, kad nuo 1944 m. Maskvos dėka 
padaryta ekonominė pažanga, bet 
privačiai kalbama kitaip. Viename 
savilaidos leidinyje buvo parašyta: 
’’Meilė ir draugystė tarp lietuvių ir 
rusų? Tai draugystė ir meilė tarp 
avinėlio ir vilko”.

Paminklas Vytautui Didžiajam.
Skulpt. V. Grybas

I š
FAKTUS APIE ŽMOGAUS TEI

SIŲ pažeidimus sovietų okupuotoje 
Lietuvoje renka dr. Bronius Nemic- 
kas — VLIKo vicepirmininkas tei
sių ir politikos reikalams, palaikan
tis ryšius su JAV kongreso įsteigta 
Europos saugumo ir bendradarbia
vime komisija. Dr. B. Nemickas 
prašo išeivius lietuvius pranešti jam 
tautiečių Lietuvoje tardymus, su
ėmimus, atleidimus iš darbo, nutei
simus kalėti. Laukiama taipgi žinių 
apie trukdymus susijungti išskirtų 
šeimų nariams, laisviesiems lietu
viams aplankyti savo gimines bei 
artimuosius okupuotoje Lietuvoje. 
Šios informacijos siunčiamos VLIK- 
ui, 29 West 57th, New York, N. Y. 
10019, USA.

♦♦♦
Dalyvavęs savo brolio a.a. Vyt. 

Jankaus laidotuvėse Sydnejuje lan-

PALENGVINTAS TURIZMAS

Tas pats žurnalistas ir tame pa
čiame savaitraštyje atskiru straips
neliu iš Trakų pateikia žinių apie tu
rizmą Lietuvoje. Esą apie 1.6 mil. 
lietuvių gyvena JAV. Turizmas da
bar esąs palengvintas ir kasmet lei
džiama atvažiuoti 2000 išeivių. Dau
geliui jų esą leidžiama sustoti pas 
savo gimines, bet tiktai šešiuose 
miestuose. Sovietiniai pareigūnai 
sako, esą trūksta viešbučių. Pvz. 
Vilniuje užsieniečiams tėra 4 nedi
deli viešbučiai. Naujas 700 kambarių 
viešbutis vis dar nebaigtas, nors 
statomas jau 15 metų. Tikimasi už
baigti iki 1980 m.

Kelios amerikiečių kelionių agen
tūros siūlo ekskursijas į Baltijos 
kraštus 15-kai dienų už $ 1.250, 
įskaitant Vilnių, Rygą ir Taliną. Vi
zos gavimas nesąs paprastas daly
kas, ypač tiems, kurie ten turi gimi
nių ir krašte žinomą pavardę. Viena 
V. Vokietijos kelionių agentūra 1977 
m. prašiusi 850 vizų į Baltijos vals
tybes, bet gavusi tiktai 214.

Sovietiniai pareigūnai sako, kad 
tikri užsienio turistai ir lankytojai, 
norį pasimatyti su giminėmis, neturi 
pagrindo nuogąstauti. Jie tik turi 
pasitenkinti keliais miestais, atvi
rais užsieniečiams, ir laikytis tai
syklių, liečiančių fotografavimą ir 
ekskursijas. M.

KATALIKŲ BENDRIJA

Kremlius savo pastangas telkia 
Lietuvoje, stengdamasis susilpninti 
Katalikų Bendrijos atsparumą. Ne
žiūrint persekiojimo, pareigūnai 
pripažįsta, kad Lietuvoje 40% žmo
nių iš 3.4 milijono reguliariai lanko 
šventoves. Kunigai gi sako, kad tik
ras skaičius būtų 60%. Teritorijoje, 
kuri yra vakarinės Virginijos didu
mo, tebeveikia 500 parapijų. Vilniu
je Nekalto Prasidėjimo šventovę 
kiekvieną sekmadienį aplanko 8000 
tikinčiųjų. Aušros Vartų koplyčia 
nuolat pilna įvairaus amžiaus žmo
nių.

Maskva yra susirūpinusi, nes ry
šys tarp K. Bendrijos ir režimo 
priešų gali išaugti į masinį pasiprie
šinimą komunistinei valdžiai. Baimė, 
žinoma, perdėta, tačiau ji dabar re
alesnė nei prieš 10 metų beveik vien 
dėl griežtos pareigūnų laikysenos 
religijos atžvilgiu. Pvz. mokyklose 
8-9 metų amžiaus mokiniai jau ver
čiami eiti į ateizmo pamokas. Trys 
ketvirtadaliai seminarijų uždaryta. 
Katalikų priešinimasis tokiam spau
dimui reiškiasi daugybe peticijų so
vietų ir pasaulio vadams. Viena pe
ticija, protestuojanti prieš perse
kiojimą Lietuvoje, turėjo net 17.000 
parašų. Kaikuriose peticijose buvo 
ne tik parašai, bet ir pasirašiusių 
adresai bei telefonų numeriai įra-

visur
kėši p. K. Jankus iš Geelongo. Bū
damas kiek atitolęs nuo liet, bend
ruomenės, jis stebėjosi lietuvių 
veikla ir atsiekimais.*♦*

Australijoje planuojama įsteigti 
etninį muziejų, kuris liudytų ateivių 
įnašą į Australijos gyvenimą ir vys
tymąsi. Šis projektas kilęs etninių 
reikalų Taryboje.♦♦♦

Savaitraščio "U.S. News and
World Report” korespondentas 
Robin Knight, vadovaująs to laik
raščio įstaigai Maskvoje, lankėsi 
Baltijos valstybėse ir iš Vilniaus 
(rašo Vilna) bei Trakų parašė gana 
išsamų pranešimą, kuris buvo iš
spausdintas rugsėjo 25 d. laidoje. 
Čia pateikiame jo santrauką.

KREMLIAUS POLITIKA

Maskva susidūrusi su plataus 
masto nepasitenkinimu, įvedė mor
kos ir lazdos politiką. Iš vienos pu
sės ji siekia rusinti Baltijos valsty
bes, iš kitos - teikia nemažą ekono
minę pagalbą.

Rusų 1940 m. Estijoje buvo 8%, 
Latvijoje - 10%, Lietuvoje - 2%. 
Šiandieną tie skaičiai taip atrodo - 
25, 30 ir 9. Dauguma naujų rusų gy
vena miestuose ir dirba administra
cijoje bei įmonėse.

Kremlius taip pat labai stengiasi 
primesti baltiečiams rusų kalbą. Ji 
yra privaloma mokyklose, dominuo
janti televizijos programose. Vis- 
dėlto dauguma lietuvių, net ir aukš
tųjų pareigūnų, kalba rusiškai tiktai 
rusų akivaizdoje.

Politinė kontrolė yra stiprioje 
Maskvos rankoje. Pagrindiniai 
kompartijos pareigūnai yra rusai 
arba baltiečiai, užaugę Rusijoje ir 
sugrįžę su R. Armija.
Tikros drumsties šioje Baltijos sri

tyje per 30 pastarųjų metų išvengta 
tiktai didelių sovietinių investacijų 
dėka, kurios pertvarkė Baltijos 
kraštų ekonomiją ir sudarė aukš
čiausią pragyvenimo lygį visoje Sov. 
Sąjungoje. Geriausi rezultatai buvo 
pasiekti Estijoje, kur išvystyta di
džiausia gamyba visoje Sov. Sąjun
goje. Ten tris nuošimčius visos so
vietinės pramonės gamybos atlieka 
1% visos sovietų darbo jėgos.

Lietuva iš žemės ūkio perėjo į di
namišką lengvąją pramonę. Atlygi
nimai yra gerokai didesni už visasą
junginį vidurkį. Restoranuose nere
tai galima matyti parduotuvių tar
nautojas, geriančias pietų metu 
šampaną, kurio bonka kainuo $ 8. 
Automobilių savininkų skaičius 
sparčiai auga. Maistas Baltijos 
kraštuose žymiai geresnis nei Rusi
joje - duodama daugiau mėsos, ma
žiau bulvių ir duonos.

Keletas mažų grupių Baltijos 
valstybėse tebepropaguoja nepri
klausomybę nuo Sov. Sąjungos, bet 
daugumai šios srities gyventojų (7 
milijonai) ekonominė gerovė, bent 
šiuo metu, atsveria Kremliaus kont
rolės nepatogumus.

Visdėlto baltiečių patriotizmas 
Maskvai sudaro rūpestį. Kremliaus 
nesėkmė eliminuoti stiprias antiru
siškas nuotaikas gali būti kliūtis su
jungti visas didesniąsias etnines 
grupes (17) į vieną lydinį.

"Draugo” dienraščio (Čikagoje) 
pirmojo puslapio redaktorius rašy
tojas Česlovas Grincevičius pasi
traukė į pensiją norėdamas pilnai 
atsiduoti savo kūrybiniam darbui. 
Žinutėje apie jo pasitraukimą 
pastebėta, kad drauge atsiprašoma 
už jam redaguojant įvykusias klai
das ir netikslumus. ’’Draugo” skai
tytojas lengvai galėjo iš to pasida
ryti išvadą, kad buvęs redaktorius 
viešai apkaltintas už klaidas ir ne
tikslumus.

Užklausimai skaitytojui:
1. Ar jau surašei savo testamentą?
2. Ar savo testamente prisiminei

Mūsų Pastogę?
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CANBERRA

Canberros Liet. Klubas buvo pas
kelbęs konkursą klubo ženkliuko 
projektui. Gauti 9 projektai, iš kurių 
priimtas p. V. Biveinio projektas, 
kuris ir laimėjo $ 200 konkursinę 
premiją.

PRATURTĖJO BIBLIOTEKA

Canberros lietuvių biblioteka 
pastaruoju metu praturtėjo knygo
mis: Sydnejaus Liet. Klubo biblio
teka Canberra! perleido visą eilę sa
vo turimų dublikatų, kas žymiai su
stiprino Canberros liet, biblioteką.

* *
Lapkričio 11 d. Canberros Liet. 

Klubas savo nariams ir jų bičiuliams 
rengia kalėdinę iešminę. Įėjimas 
Klubo nariams veltui, kitiems - $ 
3.00.

♦ *
Tuoj po Kariuomenės šventės 

minėjimo lapkričio 26 d. šaukiamas 
Canberros apyl. visuotinis susirin
kimas, kur bus renkami atstovai i 
ALB Krašto Tarybą. Valdyba kvie
čia visus gausiai dalyvauti.

♦ *
Canberros Liet. Klubas leidžia 

savo informacinį biuletenį, kuriame 
telpa .'vietinė aktuali informacija. 
Mūsų Pastogę jau pasiekė šio leidi
nio 4 numeris, kurio žiniomis čia ir 
pasinaudojame.

HOBART

Sporto klubo Perkūno tradicinis 
sportininkams trofėjų įteikimo va
karas įvyko spalio 14 d. Jaunimo ir 
svečių susirinko virš šimto. Klubo 
valdybos nariai įteikė žymenis. Bu
vo apdovanoti: J. Domkus, V. Kalti

1979 m. parengimų kalendorius Melbourne

SAUSIS

6 d. šešt. Grandinėlės Koncertas
20 d. šešt. Jūros Diena Philip saloje
27 d. šešt. Parapijos Choro gegužinė

VASARIS

16 d. penkt. Vasario 16 proga priėmimas Liet. Nam
17 d. šešt. Jaunimo Kongreso balius Liet. Namuose
18 d. sekm. Vasario 16-tos minėjimas
25 d. sekm. Soc. Mot. D-jos susirinkimas

KOVAS

■ 3 d. šešt. Sporto Klubo Varpo susirinkimas
4 d. sekm. Šv. Kazimieras. Skautai

10-12 d. Skautai
25 d. sekm. ALB Melb. Apyl. susirinkimas Liet. Nam.

BALANDIS

8 d. sekm. Kat. Mot. D-jos loterija
13-16 Skautų skiltininkų kursai
21 d. šešt. Margučių Balius Liet. Namuose
29 d. sekm. Klumpakojo koncertas

GEGUŽIS

5 d. šešt. Parapijos Choro balius Liet. Namuose
6 d. sekm. Soc. Mot. D-jos loterija

13 d. šešt. Motinos Diena Parap. Sekm. Mokykla
19 d. šešt. Sporto Klubo Varpė balius . ; . >
20 d. sekm. Talentų Popietė - Jaunimo Sąjunga
27 d. sekm. Lietuvių bažn.'minėjimas!

BIRŽELIS 
■bI4 i

2 d. šešt. Dainos Sambūrio Balius
10 d. sekm. Išvežimų minėjimas
23 d. šešt. Joninių balius Soc. Mot. D-ja
30 d. šešt. Petrinės uždar. Parap. Namuose

’.'.■ui ,fl. I .'t?
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7 d. šešt. Skautų Metinis balius Liet. Namuose
15 d. sekm. Ramovėnų susirinkimas

RUGPJŪTIS

11 d. šešt. Mūsų Pastogės Balius Liet. Namuose
19 d. sekm. Kat. Mot. D-jos šventė
26 d. sekm. Soc. Mot. D-jos popietė

RUGSĖJIS

2 d. sekm. Parap. Mokyk. Konkursas
8 d. šešt. Jaunimo Sąjungos ’’Car Rally”
9 d. šekm. Tautos Šventė, minėjimas Liet. Namuose

15 d. šešt. Tėviškės Aidų Balius
22 d. šešt. Talkos metinis susirinkimas
23 d. sekm. Liet. Klubo metinis susirinkimas
29 d. šešt. Klumpakojo vakaronė
30 d. sekm. Kat. Mot. D-jos susirinkimas

SPAUS

6 d. šešt. Praninės Parap. Namuose
7 d. sekm. Dainos Sambūrio koncertas
9 d. antr. Vilniaus Diena

13 d. šešt. Sporto Klubo Varpo linksmavakaris
14 d. sekm. Soc. Mot. D-jos popietė
27 d. šešt. Lietuvių Klubo metinis balius

LAPKRITIS

4 d. sekm. Tėviškės Aidų loterija
17 d. šešt. Ramovėnų balius
25 d. sekm. Kariuomenės šventė

GRUODIS

9 d. sekm. Skautų Metinė šventė
16 d. sekm. Parap. Sek. Mokyki, mokslo metų užbaiga
23 d. sekm. Kat. Mot. D-jos Kalėdų Eglutė
24 d. pirm. Kūčios
28t30 d. Liet. Inž. Simpoziumas Melb. Lietuvių Nam
31 d. pirm. Naujų Metų Balius

svetur
nis, O. ir E. Paškevičiai, du Stanvi- 
kai ir A. Kaitinytė. Sekė graži A. 
Andrikonio padėka, vakarienė ir 
smagus visų pabendravimas bei pa
silinksminimas.

Lietuvių vadovybėje Perkūno 
sporto klube žaidžia 4 berniukų, 3 
vyrų ir 1 mergaičių komandos. Žie
mos sezono pabaigoje tarpkomandi- 
nes rungtynes laimėjo Perkūno ber
niukų žemiau 14 ir 16 m. komandos, 
o berniukai iki 18 m. tapo Tasmani
jos čempionais.

Kasai papildyti klubas suruošė 
keletą šokių vakarų ir iešminių. Va
lero - australų viešbutis Perkūno 
klubą parėmė 350 dol. auka. Į sporto 
šventę Sydnejuje vyksta iš Tasma
nijos apie 20 sportininkų.

* •
Lietuviai žaidžia ir kituose klu

buose. Štai broliai Dilbai įstoję į 
austrų ”Rapyt” futbolo komandą ir 
greit iškilo į pirmaujančias vietas. 
Šiuo metu Alfas Dilba yra to klubo 
sekretorius, o Jonas - komandos ka
pitonas ir Juozas kaip geriausias 
žaidėjas pateko į Tasmanijos futbolo 
rinktinę.

* *
Lapkričio 18 d., šešt., pabaltiečių 

Komitetas (H.E.L.L.P.) rengia šo
kius lenkų salėje, o lapkričio 25 d., 
2.30 vai. įvyks metinis narių susi
rinkimas, į kurį pakviestas fed. Imi
gracijos ministeris ir kiti aukšti 
svečiai. J. Paškevičius

DAINOS SAMBŪRIO METINIS 
KONCERTAS

Melbourne Dainos Sambūris po 
sėkmingos išvykos į Dainų Šventę. 
Toronto mieste Kanadoje ir po gas
trolių Amerikoje sparčiai ruošiasi 
Dainų Šventei Sydnejuje ir savo

k
LIEPA 

metiniam koncertui, kuris įvyks 
lapkričio 26 d. Melb. Liet. Namuose.

Šiame koncerte išgirsite naujų 
dainų diriguojant Petrui Morkūnui 
ir Birutei Prašmutaitei, kurie pava
duoja dėl šeimyninių reikalų laikinai 
iš choro pasitraukusią Danutę Le
vickienę. Šį koncertą praturtins 
garsaus italų choro Groupo Chorale 
Adriatico dalyvavimas. Praeitais 
metais mūsų choras dalyvavo jų 
koncerte.

Maloniai kviečiame visus kuo 
gausiau koncerte dalyvauti.

Choristai liūdi tragiškai auto ne
laimėje žuvusios choristės Konstan
cijos Pilkauskienės ir linki Sambūrio 
nariui Pranui Aukštikalniui greitai 
pasveikti.

Po sėkmingų operacijų vėl įsijun
gė į darbą Marija Šidlauskienė ir 
Jonas Kvietelaitis. Choro veteranė 
Eleonora Balčiūnienė dar nesugrį- 
žusi iš kelionių, bet jau pakely į na
mus. (va)

Ir sumainė 
žiedelius.,.

Rugsėjo mėn. Geelonge susituokė 
aktyvi lietuvių bendruomenėje vei
kėja Liucija Volodkaitė su Edvardu 
Koszella. Abu yra Geelongo sporto 
klubo Vyties aktyvūs nariai, o ypač 
Liucija, kuri ne tik sportavo, bet ir 
darbavosi sporto klubo valdyboje. 
E. Koszella yra lenkų kilmės, pri
klausąs lietuvių sporto klubui Vy
čiui.

Jaunosios tėvai vestuves surengė 
lietuviškame stiliuje: jungtuvių 
apeigas atliko kun. P. Dauknys su 
šv. Mišiomis, kurių metu giedojo S. 
Lipšienė. Vestuvinė puota įvyko 
Geelongo Liet. Namuose, kur daly
vavo apie 150 svetelių. Dalyvaujant 
iš jaunojo pusės lenkų, viskas buvo 

pravesta angliškai. Vestuvinė puota 
truko iki paryčių, bet pagal lietuviš
ką paprotį ji tęsėsi dar ir sekančią 
dieną. Dalyvavo svečių ir iš kitų 
vietovių, ypač iš Canberros.

Jaunavedžiai išvyko savo ’’me
daus” mėnesiui į Fiji salas. Malonu 
pasveikinti jaunavedžius, ir tikimės, 
kad jie ir toliau darbuosis lietuviš
koje dirvoje. Buvęs

Liucija Volodkaitė ir Ed. Koszella

ATNAUJINKITE

M.P. PRENU ATĄi a:

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTAS

Jau numatyta ir paskelbta prog
rama Šeštai Tautinių šokių Šventei, 
įvyksiančiai 1980 metais Amerikoje, 
Čikagoje. Vyriausia programos me
no vadove pakviesta Nijolė Pupienė.

Tai skelbdama Liet. Tautinių Šo
kių Instituto vadovė Galina Gobienė 
kreipiasi į šokių vadovus ir šokėjus:

’’Mes turime saugoti mūsų šokių 
liaudišką teisingumą, neiškrypti nuo 
to, ką mūsų liaudis gryna širdim kū
rė, nenutolti nuo tos nuotaikos, ku
rią jie išgyveno šokiuose, išlaikyti 
liaudies charakterį. Mūsų didžiausia 
pareiga viską kuo teisingiausiai 
perduoti ateinančioms kartoms. 
Mūsų atsakomybė yra likti teisin
gais prieš savo tautą ir jos kūrybinę 
liaudies kultūrą. Nesižavėkim nau
jybėm ir įvairybėm.

Gana kad mūsų priešai visokiais 
būdais stengiasi nublukinti tautos 
veidą. Jų ir yra didžiausias tikslas 
nusilpinti mūsų tautinę sąmonę, 
tautinį jautrumą, tvirtumą, tautinę 
vienybę.”

Ta pačia proga Instituto vadovy
bė prisiuntė Sydney ’’Gintaro” šo
kėjams Instituto statuto projektą, 
dėl kurio prašo padaryti savo pasta
bas ir pasiūlymus. Mrs. G. Gobis, 
6849 Vernon, Dearborn Hgt. Mi. 
U.S.A.

FOLKLORINIAI ŠOKIAI

Veikiančio prie Operos Trust 
"Dance Concert Ltd.” veikla apima 
Charakterio šokių mokyklą, Inter
nacionalinio Australijos šokio teatrą 
ir Folklorinius šokius.

Dance Concert Ltd. skelbia lap
kričio mėnesio priėmimą į ruošia
mus kursus profesionaliniam folklo
ro - charakterio šokiui. Priimti į 
kursus ir juos baigę turės galimybės 
prisijungti prie profesionalų šokėjų.

Iš vadovybės gautame rašte, 
’’Gintaro” šokėjai, kurie norėtų tapti 
folklorinio šokio profesionalais mo
kytojais, kviečiami stoti į kursus.

Dėl platesnių informacinų kreiptis 
tel. 357 1047, arba Dance Concert 
Ltd. 153 Dowling St. Potts Point, 
N.S.W.

Ava Saudargienė
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Bendri išvykos įspūdžiai
Robertas Sidabras

Žaidynių metu Toronte įvyko 
J.A. V-bių, Kanados ir Australijos 
sporto sąjungų vadovų pasitarimas 
kuriame nutarta įsteigti Pasaulio 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungą. Šį istorinį aktą pasirašė 
ŠALFASS Centrinės Valdybos pir
mininkas Pranas Berneckas ir iš 
Australijos pusės ALFAS Valdybos 
pirmininkas Antanas Laukaitis. 
Ateityje į šią sąjungą numatoma 
įtraukti Pietų Amerikos ir Europos 
lietuvius sportininkus. Taip pat yra 
numatyta 1980 metais, Adelaidės 
Lietuvių Dienų metu pravesti ma
žesnio masto Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes. Į šį paskutinį nu
tarimą aš žiuriu labai skeptiškai, nes 
neturime pakankamai prityrusių 
sporto vadovų, kad galėtume suor
ganizuoti ką nors panašaus kaip To
ronto Žaidynės.

Man atrodo, kad būtų žymiai 
prasmingiau pakviesti Šiaurės 
Amerikos lietuvių vyrų krepšinio 
rinktinę gastrolėm po Australiją. 
Kad tą mes galime gerai suorgani
zuoti jau įrodėme 1964 metais. Tai 
sportas kurį mes išpopuliarinome 
šiame krašte, kurio žaidimo stan
dartas žymiai pakilo per paskutinius 
14 metų, o taip pat padaugėjo ir pa
didėjo šios sporto šakos stadijonai. 
Taigi, gerai šias užjūrio lietuvių 
krepšininkų gastroles pravesdami 
iškelsime aukštai lietuvių sportinin
kų vardą ir tą viską įvykdyti galima 
be jokios finansinės naštos mūsų 
bendruomenei. Aš esu tikras, kad 
toks pakvietimas būtų šiltai priim
tas Š. Amerikoje, o taip pat ir čia 
Australijoje, kur krepšinio rinktinė 
ruošiasi 1980 m. olipinėm žaidynėm. 
Bet labai svarbu, kad lietuvių rink
tinė atvyktų kuo stipriausios sudė
ties, o kad gerų krepšininkų ten yra, 
matėme Toronto žaidynėse. S. Pui
dokas 6’11** ūgio centras žaidžia Ita
lijoje kaip profesionalas už 60.000 
dolerių atlyginimą, bet žaidimo 
standartu nelabai atsilieka R. Vala
vičius, G. Šimkus, M. Baškauskas, 
broliai G. ir L. Rautinšai, K. Kašėta, 
R. Šimkus ir daugiau. Be to, žaidy
nėse nedalyvavo labai geri krepši
ninkai A. Mažeika iš Čikagos ir R. 
Misevičius iš Niujorko. Pastarasis 
prieš pat žaidynes išvyko į Italiją 
žaisti krepšinį, o po žaidynių ten pat 
išvyko K. Kašėta iš Detroito. Šie vi
si paminėti krepšininkai yra tarp
tautinio standarto lygio, bet pajėgių 
žaidėjų buvo matyti ir daugiau, bet 
svarbiausiai nestokojame aukšta
ūgių.

Kaip ir visose panašaus masto 
žaidynėse, taip pat ir Toronte buvo 
sportininkų kurių atsiekti rezultatai 
iškėlė juos aukščiau negu kiti šių 
žaidynių dalyviai. Titulą Nr. 1 užsi
tarnavo 16 metų amžiaus Dana 
Gvildytė iš Niujorko iškovojusi 4 
aukso medalius - 3 stalo teniso ir 1 
lauko teniso varžybose. Netoli atsi
liko jos 12 metų amžiaus sesutė Ra
ma, pasipuošusi 3 aukso medaliais 
stalo teniso pirmenybėse. Jei dar 
pridėsime Pauliaus Gvildžio iškovo
tus aukso medalius berniukų A kla
sės krepšinio pirmenybėse ir jaunių 
lauko teniso varžybose, tai matysi
me, kad sporto veterano Prano 
Gvildžio šeimai teko net 9 tauriau
sios spalvos medaliai!!!

Saulius Kinderis iš Seatle, bet 
žaidynėse atstovavo Čikagos LLAK 
iškovojo 3 aukso medalius lengvaat- 
letikos pirmenybėse 800 m., 1.500 
m. ir 5.000 m. bėgime. Pažymėtina ir 
Gražina Rimkūnienė iš Čikagos, lai
mėjusi 3 aukso medalius lauko teni- 
so varžybose.

Žaidynėms Toronte pasibaigus 
jokio iškilmingo uždarymo nebuvo. 
Reikia tikėtis, kad mūsų sportininkų 
parodytas labai gražus pavyzdys 
žaidynių atidarymo iškilmėse ne-

Tesinys

praeis be atgarsio, ir mūsų broliai, 
užjūrio lietuviai sportininkai skirs 
daugiau dėmesio ir pagarbos žaidy
nių atidarymo ir uždarymo ceremo
nijoms ateityje. Toronte praleistos 9 
dienos prabėgo kaip viena akimirka 
ir buvo tikrai liūdna atsisveikinti su 
šiuo labai gražiu, lietuvišku 
miestu...'

Bostone mus globojo ’’Grandies” 
sporto klubas, Š. Amerikos lietuvių 
vyrų tinklinio tvirtovė. Pagarsėjęs 
ir Bostono LPDSK krepšinio klubas 
paskutinius 3 metus iškovoję Š. 
Amerikos vyrų čempionų titulus. 
Sportininkus tvirtai remia Bostono 
Lietuvių Namai, kur yra pora gana 
erdvių salių, valgykla ir nuolatinis 
baras.

Niujorke, buvome svečiai Lietu
vių Atletų klubo, įsteigto 1903 me
tais. Klubas pajėgus visose sporto 
šakose, įskaitant ir futbolą. Turisti
niu autobusu aprodė mums šį did
miesčių didmiestį. Pamatėme netik 
miesto įžymybes, bet lankėmės ir 
nusigyvenusių žmonių rajonuose.

Baltimorėje pasitiko mus su vėžių 
sriuba ir jos tiek daug valgėme, 
kol ištuštėjo kariškas katilas. Tą pa
tį vakarą su jaunių krepšinio rinkti
nės žaidėju Petru Urnevičium išva
žiavome į Delran, New Jersey ap
lankyti jo giminių. Būdami ten vieną

Esame dėkingi!
Nors ir gerokai pavėluotai, bet turime vėl prisiminti praėjusį Mūsų 

Pastogės Spaudos Balių, kuris praėjo palyginamai labai sėkmingai: gauta 
apie 1200 dolerių pelno Mūsų Pastogės naudai. Šiam stambiam parengi
mui reikėjo ir visos eilės darbo rankų bei talkininkų, per kuriuos ir buvo 
įmanomas toks sėkmingas balius. Gal ir ne viskas vyko tobulai, bet kas gi 
neklysta, juo labiau, kad spaudos baliaus svečių norai yra vienokie, o or
ganizatoriai esamose sąlygose visų patenkinti negali. Gal daugiausia 
priekaištų buvo dėl to, kad spaudos balius rengiamas Lietuvių Klube, 
kuris esąs visiems jau kasdienybė ir dėl to nesijaučią didingame baliuje. 
Organizatoriai dėjo visas pastangas, kad viskas vyktų kuo iškilmingiau ir 
didingiau. Nereikia užmiršti, kad spaudos balius rengiamas karitatyvi- 
niais tikslais ir dėl to siekiama, kad visos pajamos eitų į Mūsų Pastogės 
iždą ir paliktų lietuvių rankose, negu būtų atiduota kur nors į pašalį. Pa
ėmus ištaigingą salę, kas žymiai pakeltų dalyvavimo mokestį, organiza
toriai ne tik nieko negautų savo užsimotiems tikslams, bet net rizikuotų 

■ nuostoliu. Todėl esame dėkingi Sydnejaus Lietuvių Klubui pirmoje eilėje 
už teikiamas nemokamai patalpas ir jų sąskaiton gerą orkestrą, už Klubo 
vadovybės palankumą ir administracijos pagalbą spaudos balių organi
zuojant.

Baliaus salė buvo dekoruota lietuvišku papročiu - vainikais. Ačiū prisi
dėjusioms vainikus pinti p.p. Kazokams, A. Milašui, L. Cox, Jablons
kiams ir juos iškabinusiems p.p. V. Šneideriui ir P. Liubinskui; už stalų 
parengimą ir jų dekoravimą dėkojame p. L. Stašionienei.

Balius ne balius, jeigu be vaišių. Tegu tas ir sudarė didelę dalį baliaus 
rengimo išlaidų, vis tik esame dėkingi Klubo valgyklos šeimininkei p. G. 
Kasperaitienei ir jos talkininkėms už skoningai paruoštą vakarienę. Dė
kojame ir ponioms, kurios pačios paruošė ir aukojo pyragus: p.p. M. Cox, 
L. Stašionienei, G. Kazokienei, A. Jablonskienei, B. Ropienei, Milašienei, 
V. Kabailienei, Migevičienei, T. Vingilienei, G. Kasperaitienei.

Be abejo, praėjusio spaudos baliaus atrakcija buvo loterija ir progra
ma. Tradiciškai M.P. spaudos baliaus loterija išsiskiria tuo, kad joje lei
džiami mūsų iškiliųjų dailininkų spaudos naudai paaukotieji paveikslai ir 
kiti meniški darbai. Ačiū loterijos fantų aukotojams: p.p. E. Kubbos, A. 
Vingiui, V. Meškėnui, V. Kabailienei, L. Urbonui ir S. Montvidui už ver
tingus paveikslus, J. Janavičienei ir D. Karpavičienei už keramikos kūri
nius, V. Jasulaičiui už dailią lempą, p. Bajorui už aukotą Mūsų Pastogės 
prenumeratą, 0. Osinienei už loterijai skirtą tortą.

Džiaugėmės baliaus originalia ir nuotaikinga programa. Dėkojam so
listui Pauliui Rūteniui už dainas, artistui ir režisieriui Juliui Dambraus
kui už sukurtus jumoristinius kupletus ir jų pravedimą, ačiū p. O. Maks- 
vytienei ir J. Maksvyčiui už talkininkavimą.

Loterija kaip visada buvo sėkminga. Bet reikėjo žmonių, kurie ją pra
vestų. Ačiū p.p. B. Ropienei, M. Reisgienei, L. Stašionienei, A. Jablons
kienei už bilietų platinimą, G. Kazokienei už loterijos pravedimą, dail. E. 
Kubbos už laimingų bilietų traukimą.

Pagaliau ačiū visiems baliuje dalyvavusiems ir už jūsų dosnų parė
mimą.

Pabaigoje prisimintinas viso šio baliaus "bosas” ALB Krašto Valdybos 
ir Liet. Spaudos S-gos Komiteto pirmininkas prof. Dr. A. Kabaila, kuris 
spaudos balių oficialiai atidarė ir pasveikino visus baliuje dalyvavusius 
Mūsų Pastogės bičiulius. Ačiū, profesoriau!

Šalia padėkos tenka ir atsiprašyti už visus rengėjų nesklandumus ir 
gal klaidas, kurių neišvengiamai atsitinka rengiant didesnio masto pa
rengimą. Džiaugiamės praėjusiu Mūsų Pastogės spaudos balium ir tiki
mės, kad gausiau ir palankiau susitiksime ateinančių metų M.P. spaudos 
baliuje.

Mūsų Pastogės Leidėjai ir Administracija
' ' ...... ' ■ Wifi/

dieną praleidome Filadelfijoje. Šis 
istorinis miestas labai pagražėjęs 
nuo 1975 m. kaip paskutinį kartą 
buvau čia.

Prie grupės vėl prisijungėme Va
šingtone, kur mus globojo lietuvių 
sporto klubas "Vėjas”. Čia taip pat 
turistiniu autobusu mums aprodė 
J.A. V-bių sostinėje įžymybes, o se
kančią dieną apžiūrėjome muziejus, 
paminklus, miestą ir t.t. Vakare 
mūsų jauniai krepšininkai ir dar ke
letas sportininkų išskrido atgal į 
Australiją, o mes lankėmės Lietuvos 
Atstovybėje, kur mus gerai pavaiši
no ir įspūdingai praleidome vakarą.

Clevelande papuoliau į nuoširdžią 
Romutės ir Henriko Tatarūnų globą, 
su kuriais buvome geri draugai kaip 
jie dar gyveno Perthe, Vakarų Aus
tralijoje. Čia mes buvome ’’Žaibo” 
klubo svečiai. Šis sporto klubas tai 
Š. Amerikos lietuvių moterų tinkli
nio tvirtovė buvo ir yra jau dešimt
mečius. Bendrai paėmus, klubas pa
jėgus visose sporto šakose ir turi 
apie 150 aktyvių narių, plius dar 50 
žiemos sporto mėgėjų. Nemažai lie
tuvių čia mokytojauja dėstydami 
kūno kultūrą, tad vadovų ’’Žaibo” 
klubas nestokoja, o taip pat ir lėšų, 
nes sportininkus tvirtai remia 

bendruomenė ir lietuviška parapija. 
Tinklinio sportui čia pradžią davė 
muzikas Rytas Babickas, o lengva- 
atletus gerai treneruoja Algis Biels- 
kus. Be to, čia dar aktyviai reiškiasi 
Juozas Kijauskas, Ona Jokubaitienė 
bei Vytenis Čiurlionis žiemos sporto 
mėgėjas. Clivelandas taip pat labai 
lietuviškas miestas. Dauguma lietu
vių gyvena arti Lietuvių Namų ir 
parapijos ir buvo pastebimas labai 
glaudus sugyvenimas.

Detroite mus globojo sporto klu
bas ’’Kovas”, taip pajėgus visose 
sporto šakose įskaitant šaudymą ir 
plaukimą. Sportininkus tvirtai 
remia Lietuvių Bendruomenė ir 
Dievo Apvaizdos Lietuvių Parapija. 
Detroito lietuvių veikla vyksta labai 
gražiose. Kultūros Centro patalpo
se, kur yra ir bažnyčia ir savaitgalio 
mokykla ir salė kurioje vyksta kul
tūriniai parengimai, bendruomenės 
bei parapijos susirinkimai. Ta pati 
salė tinka krepšinio ir tinklinio 
sportui, o parengimų metu prie sa
lės veikia baras. Detroito Kultūros 
Centras yra nuošalioje, ramioje vie
toje, prie pastatų yra erdvi aikštė 
mašinoms paparkuoti. Šis lietuviš
kas židinys Detroite tautiečiams 
kainavo apie 700.000 dolerių, tad 
nesistebėtina, kad jie juo labai di
džiuojasi. Be to už 50 mylių nuo 
miesto yra jaunimo stovykla ’’Dai
nava”, kur praleidome visą dieną 
prie vandens.

Bus daugiau

A. KARPOVAS PASAULIO
ŠACHMATŲ ČEMPIONAS

Pasaulio šachmatų čempiono titu
lą ir priedo beveik pusę milijono do
lerių išsikovojo rusas Anatolijus 
Karpovas, nugalėjęs savo priešinin
ką irgi rusą, bet pasišalinusį į vaka
rus V. Korchnoi. Nežiūrint, kad tarp 
šių dviejų šachmatų didmeisterių 
buvo didelis metų skirtumas, Korch
noi į pabaigą varžybų buvo išlyginęs 
rezultatą ir pasivijęs Karpovą. Tris
dešimt antroji ir paskutinė sužaista 
partija nulėmė laimėjimą Karpovo 
naudai. Pasibaigus šiai dvikovai bu
vęs pasaulio šachmatų čempionas 
Bobby Fischer pasiskelbė sugrįžtąs 
aktyviai žaisti šachmatais. Šiuo me
tu vyksta pasitarimai dėl šachmatų 
dvikovos tarp Fischerio ir jugoslavų 
didmeisterio S. Gligoric. Fischeris, 
kuris nuo 1972 metų, po to kai nuga
lėjo rusą B. Spasky dėl pasaulio 
šachmatų titulo, nebesirodė viešu
moje. Fischeris tikisi gauti milijoną 
dolerių už šachmatų žaidimą prieš 
jugoslavų didmeisterį.

LIETUVIŲ VIEŠAS TURNYRAS

Penktame lietuvių šachmatų vie
šame turnyre dalyvauja penkiasde
šimt žaidėjų. Šiais metais dalyvių 
skaičius mažesnis, nes klubas pas
kyrė žemesnes premijas laimėto
jams.

SERGA ŠACHMATININKAS
A. ZALOGA

Naujasis klubo narys šachmati
ninkas Aleksas Zaloga aną savaitę 
turėjo sunkią operaciją Concordo li
goninėje. Visi šachmatininkai linki 
Aleksui greit pasveikti.
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Lapkričio 26 d. (sekmadienį),'3 vai. Lietuvių Namuose

DAINOS SAMBŪRIO KONCERTAS
dalyvaujant svečiams - italų vyrų chorui ’’Groupo Chorale Adriatico” 

Kviečiame visus dainos mylėtojus. Repertuare daug naujų dainų.
Melbourne Dainos Sambūris

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Informacija
PRANEŠIMAS

Lapkričio 19 d. Sydnejaus Liet. 
Klube Bankstowne įvyks Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimas. 
Minėjimą rengia L.K.V.S. Ramovės 
Sydney Skyrius. Šventės proga pa
maldos 11.30 vai. Lidcombe ir pats 
minėjimas Liet. Klube 3 vai.

Minėjimo programoje paskaita ir 
"Gintaro” jaunimo spalvinga poeto 
Balio Sruogos poemos ’’Gedimino 
sapnas” inscenizacija.

Po minėjimo Ramovės skyriaus 
organizuojama bendra vakarienė. 
Norį vakarienėje dalyvauti regis
truojasi p. J. Makūną įmokant 5 do
lerius.

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

PAMALDOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖJE

Lapkričio 19 d., sekmadienį, karių 
Ramovė Sydnejuje ruošia 60 metų 
sukakties paminėjimą nuo Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo.

Minėjimas pradedamas pamaldo
mis St. Joachim’s bažnyčioje Lid
combe 11.30 v., į kurias ramovėnai ir 
šauliai kviečiami dalyvauti organi
zuotai su vėliavomis. Pamaldose 
giedos Dainos choras, vad. B. Kive-

PR ANE ŠIMAS

Lapkričio 26 d. 10.30 vai. (prieš 
pamaldas) Lidcombe parapijos salė
je šaukiamas organizacijų parengi
mų kalendoriaus sudarymo posėdis.

Prašome visų organizacijų atsto
vus dalyvauti.

Sydnejaus Apyl. Valdyba

FREEDOM LIFELINE. Mėnesi
nis World Freedom League žinių 
biuletenis, leidžiamas Vakarų Aus
tralijoje, Perthe, Box 253, Apple
cross, W.W. 6153. Jame gana apsčiai 
paduodama žinių iš okupuotos Lie
tuvos.
' Box 253, Applecross, W.A. 6153.

PAIEŠKOJIMAS

Sesers paieškomas Vincentas 
Pronckus, sūnus Mykolo, gimęs 
1919 m. Silvestrų km., Laukuvos 
vlsč., lankęs Telšių gimnaziją, po 
karo gyvenęs Vokietijoje.

Apie jį žiną prašomi pranešti: V. 
Jakštienė, 8/18 Wentworth Rd., 
Eastwood, N.S.W. 2122, tel. 8582198

Lapkričio 18 d., šešt.:
MARY SCHNEIDER 

STEBĖTINAS
INSTRUMENTALISTAS

Lapkričio 19 d., sekm., 2 vai.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

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

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6, sekmadieniais 1.30-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir Primename, kad šeštadienių šokių 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
nus- «vklėse nurodytą aprangą.

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

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

gėrimų* Antradieniais pigioji
valanda

♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

no.
Kviečiami visi malonūs tautiečiai 

ir jaunimas šiose pamaldose daly
vauti ir pasimelsti už žuvusius mūsų 
savanorius, karius ir partizanus 
ypač aukojant šv. Komuniją. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 10 vai.

Antroji minėjimo dalis Liet. Klu
be Bankstowne 3 vai.

Kun. P. Butkus

IŠRINKTI KRAŠTO TARYBOS 
NARIAI

Lapkričio 5 d. Sydney Apyl. Val
dyba buvo sušaukusi visuotinį apy
linkės susirinkimą, kurio pagrindi
nis uždavinys buvo išrinkti narius į 
ALB Krašto Tarybą. Susirinkime 
dalyvavo 37 asmenys, pirmininkavo 
C. Liutikas, sekretorius M. Zakaras. 
Į Krašto Tarybą Sydney apylinkė 
išrinko 12 narių, kuriuos kandidatais 
daugumoje parinko pati Apyl. Val
dyba. Į ALB Krašto Tarybą išrinkti 
pagal balsų daugumą: Dr. B. Vingi
lis, Dr. V. Kišonas, J. Zinkus, V. Bi
tinas, L. Simanauskas, Č. Liutikas, 
V. Kazokas, B. Stašionis, P. Saka
lauskas, M. Petronis, K. Daniškevi- 
čius, M. Zakaras. Kandidatu liko L. 
Gulbinienė.

Susirinkimo darbotvarkėje jokių 
kitų klausimų nebuvo pramatyta. 
Tad kol balsai buvo skaičiuojami, 
buvo pakalbėta apie ateinančias 
Lietuvių Dienas. Dr. B. Vingilis, 
Lietuvių Dienų Rengti K-to pir-kas 
susirinkusius painformavo apie Ko
miteto atliktus darbus ir pasiruoši
mą Lietuvių Dienoms. Daugiausiai 
susirūpinta svečių apgyvendinimo 
klausimu. Tuo reikalu išklausyti 
svečių apgyvendinimo komisijos 
nusiskundimai, pageidavimai, kad 
atvykusieji svečiai kuo daugiau būtų 
apgyvendinti privačiose šeimose, 
tariau konkrečių išvadų nepadaryta. 
Susirinkimas baigtas paskelbus iš
rinktuosius į ALB Krašto Tarybą.
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SYDNEY "DAINOS” CHORO

METINIS KONCERTAS — BALIUS
įvyksta Lietuvių Klube lapkričio 25 d., šeštadienį.
Pradžia 7.30 vai. Programoje: mišrus "Dainos” choras, vad. Br. Kiverio 
akomponuojant Algiui Laurinaičiui.

Po koncerto linksmi šokiai grojant populiariai Klubo ’’Golden Trio” 
kapelai. Kviečiame visus iš arti ir toli.

Sydney choras ’’Daina”

♦ ♦ *

šešetą savaičių paviešėjęs Šiau
rės Amerikoje pereitą savaitę su
grįžo inž. Vytautas Juška. Į kelionę 
buvo išsileidęs savais reikalais, bet 
išnaudodamas progą buvo susitikęs 
su PL B-nės Valdybos kai kuriais 
nariais, Pasaulio Liet. Jaunimo 
S-gos Valdyba, ateitininkų vadovais 
ir kt.

♦ * ♦
B. Gorbulskio dainų vakaras

Lapkričio 4 d. gausiai buvo susi
rinkę lietuvių Sydnejaus Liet. Klu
be, kur specialiai iš Melbourne at
vykę dainininkai davė ištisą kompo
zitoriaus Benjamino Gorbulskio su
kurtų estradinių dainų koncertą. Tai 
buvo tie patys dainininkai, apie ku
riuos buvo minėta anksčiau apra
šant jų koncertą Melbourne. Kon
certui vadovavo pats kompozitorius 
- svečias iš Lietuvos, kuris per 
trumpą laiką spėjo suorganizuoti 
net tris savo dainų koncertus (Mel
bourne, Geelonge ir Sydnejuje). 
Dainos lengvo, pramoginio žanro, 
buvo atliktos gana nuotaikingai ir 
klausytojai priėmė šiltai ir palan
kiai.

8

PRANEŠIMAS

Sydnejaus skautų vyčių Geležinio 
Vilko būrelis gruodžio 2 d., šešta
dienį, Syd. Liet. Klube minės savo 
25-rių metų sukaktį. Numatoma iš
kilminga vakarienė ir po to pačių 
vyčių pasirodymas scenoje pasta
tant "Baltąją Snieguolę”. Pradžia 
7.30 vai.

RAJONINĖ STOVYKLA

Stovyklos pradžia antradienis, 
1979 m. sausio 2 d., o pabaiga sek
madienį - 1979 m. sausio 14 d. Sto
vyklos vardas: "Olego Truchano 
Stovykla”. A.a. Olegas Truchanas 
buvo garsus lietuvis gamtininkas.

Laukiame daug stovyklautojų iš 
įvairių tuntų ir, taip pat, gausaus 
atsilankymo iš paties ’’Aušros” 
Tunto. Stovyklos mokestis: $ 50 
pirmąjam šeimos asmeniui, $ 40 
antrąjam, $ 30 trečiąjam o sekan
tiems - veltui. Prašome, kad visi už
siregistruotų kuo ankščiau, ir, jei 
įmanoma, iš anksto susimokėtų sto
vyklos mokestį. Norime, kad visi 
užsiregistruotų iki Kalėdų Eglutės, 
gruodžio 10 d.

’’Aušros” Tunto Štabas

Viktorijos ministeris Imigracijos 
reikalams Mr. Joną ragina paduoti 
prašymus gauti paramos etninei 
veiklai. Tam reikalui Viktorijos vy
riausybė paskyrė 200.000 dolerių ir 
ketina tą sumą dar pakelti. Etninės 
grupės, norėdamos gauti subsidijų, 
gali gauti prašymų formas Viktori
jos Imigracijos ir Etninių Reikalų 
Ministerijoje, 232 Victoria Parade, 
East Melbourne 3002. Lietuviai 
kviečiami tuo susidomėti.

♦♦♦
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