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3—SIS PASAULINIS KARAS?
Daug kas dar tebekalba, kad gre

sia neišvengiamas trečiasis pasauli
nis karas, tačiau argi tasai trečiasis 
karas nėra prasidėjęs?

Po to, kai po paskutinio karo Ber
lyne įvyko pirmoji vakarų ir rytų 
konfrontacija, jau nuo tada prasidė
jo trečiasis pasaulinis karas. Ir jis 
trunka daugiau kaip trisdešimt me
tų visais frontais ir visuose žemy
nuose. Jis vyksta visai kitoje formo
je ir kitokia taktika, negu kad iki šiol 
mums žinomi buvę karai, kur virė 
frontas, susitiko armijos ir mušėsi 
iki visiško susinaikinimo. Įžvalgesni 
karo žinovai ir strategai teigia, kad 
toks frontinis karas, koks jis buvo 
praktikuojamas nuo neatmenamų 
laikų iki antrojo pasaulinio karo, bu
vęs paskutinis, ir ateities karai se
nąja forma jau nepasikartos. Tre
čiasis ir gal jau paskutinis karas jau 
prasidėjęs ir jis vyksta be armijų, be 
fronto linijų, be atodairinio sunaiki
nimo arba susinaikinimo, o jis vyks
ta ginklavimosi lenktynėmis, vyksta 
kabinetuose, alinamojo karo plana
vime ir jo vykdyme, tik su tuo skir
tumu, kad tyli sunkieji pabūklai, kad 
milijoninės armijos manievruoja-tik 
poligonuose, kad sunaikinimą ne-, 
šančios raketos suslėptos požemiuo
se, iš kurių gal jos niekad nebus iš
trauktos, nes nebus reikalo. Trečio
jo karo pasekmes nulems neskaito
mi susidūrimai, netikėti įsiveržimai 
ir teritorijų užgrobimai bet tik to
kiame laipsny, kad dėl tariamai ma
žo lokalinio incidento neatrodys

Svarbu visiems!
Atkreipiame malonų skaitytojų 

dėmesį, kad metų pabaiga jau čia 
pat ir jau pats aukščiausias laikas 
suvesti savo metines sąskaitas su 
Mūsų Pastoge ir užsitikrinti, kad 
Mūsų Pastogė jus lankytų ir atei
nančiais metais. Nelaukite specialių 
paraginimų, nes taupumo sumeti
mais Administracija vengia tokius 
paraginimus kiekvienam siuntinėti, 
o reikalas paliekamas kiekvieno as
meniškai tautinei sąžinei. Tik kraš
tutiniais atvejais kai kuriems skai
tytojams primenamas jų 
apsileidimas.

Ta pačia proga primename, kad 
paskutinysis šių metų Mūsų Pasto
gės numeris bus išleistas gruodžio 
18 dienos data. Visą medžiagą šiam 
numeriui - skelbimus, pranešimus, 
visuomenines ar organizacines in
formacijas prisiųsti iki gruodžio 10 
d. Ateinančių metų pirmas Mūsų 
Pastogės numeris bus išleistas sau
sio 15 dienos data. Todėl tame tarpe 
tarp gruodžio 18 ir sausio 15 visi 
numatyti pranešimai, skelbimai tu
rėtų tilpti kalėdiniame Mūsų Pasto
gės numeryje.

Taip pat primename, kad pato
giausias ir ekonomiškiausias savo 
artimųjų šventinis pasveikinimas 
tik per Mūsų Pastogę, nes Mūsų 
Pastogė ne tik skaitoma plačiausiai 
lietuvių šiame kontinente, bet ir už
jūriuose. Sveikinimai priimami iki 
gruodžio 10 d., kaip ir visa kita laik
raštinė ir šventinė medžiaga. 

prasminga paleisti sunkiuosius pa
būklus ir armijas.

Niekam nėra abejonės, kad jau 
trisdešimt su viršum metų pasaulis 
suskilęs į dvi ideologines stovyklas - 
kapitalistinį ir komunistinį. Nežiū
rint visų tarptautinių taikos konfe
rencijų, atolydžio (detente) politi
kos, ginklavimosi apribojimo konfe- 
rancijų ir sutarčių, šių abiejų ideolo
gijų konfrontacija vyksta visu nuož
mumu. Šiame kare iniciatyvą ir 
veržlumą turi savo rankose komu
nistai, bet juos sulaiko nuo atviros 
invazijos vakariečių arba kapitalistų 
turimas sunkiųjų ginklų 
pranašumas ir ekonominis pajėgu
mas. Tai žino ir kraštutiniai komu
nistai bei jų puolamojo karo strate
gai: einama iki kritiškos ribos, kad 
neįskėlus lemtingos kibirkšties, nes 
jai sprogus jų išpūsta galybė su
bliūkš kaip pradurtas burbulas. Bet 
gal to sprogimo ir nereikės. Vaka
riečiai, laukdami to lemiamo mo
mento ir nesismulkindami dėl maž
možių greitai pasijus prispausti ir 
apsupti, kad nebus prasmės gintis. 
O kad prie to einama, liudija faktai.

Daugiau kaip dvidešimt metų nuo 
komunistinės invazijos Indokiniją 
gynė prancūzai ir amerikiečiai, ir vis 
tik šiandie Indokinija (Vietnamas, 
Kambodija, Laos) yra komunistų 
rankose. Arabų ir Izraelio konfliktas 
tėra tik dėmesio nukreipimas nuo 
to, kas plačiausiu mastu tarsi šešė
lyje vykdoma Afrikoje. Kaip tik ši
tame žydų - arabų konflikto pasėko
je per tą laiką beveik du Afrikos
trečdaliai pateko į raudonųjų ran
kas. Vakarų Europai pasitikėjimą 
pakirto pastangos išsivaduoti Veng
rijai, Čekoslovakijai ir iš dalies Len
kijai, ir kai pamatė, kad turintieji 
galybę kraštai nelaimingųjų pastan- 
gimis nesirūpina, Vak. Europai nie
ko kito neliko, kaip ieškoti bendra
darbiavimo su rytais. Sovietų ne
jaudina tariamai nepriklausomos 
salos, kaip Jugoslavija, nes vis tiek 
Maskva įsitikinus, kad Belgrade, 
Tiranoje sėdi ne kas kitas, o jų žmo
nės. Plačiai įsigalėjo ir vakarų ko
munistų partijos, kurios nors ir 
skelbiasi nepriklausomomis nuo

Kariuomenę minint
Lapkričio 23 d. visame pasaulyje 

buvo minima Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 60 metų sukaktis, kada po 
Nepriklausomybės paskelbimo lai
kinoji Lietuvos vyriausybė paskelbė 
Lietuvos kariuomenės organizavimo 
įsakymą

Kitiems vaidenasi, kad Lietuvos 
kariuomenei 60 metų. Iš tikrųjų, 
Lietuvos kariuomenei galėtume pri
skaičiuoti jau 800 metų, nes ne kas 
kita, o gerai organizuota karinė jėga 
apgynė lietuvių tautą nuo visiško 
sunaikinimo, iškėlė Lietuvos galybę 
ir vėliau nykstant valstybei sunyko 
ir pati kariuomenė. Ir tik 1918 m. ji 
vėl buvo atkurta ir senovės lietuvių 
pavyzdžiu kovos lauke atmušė prie
šus ir užtikrino Lietuvai nepriklau
somybę.

Latvių senovės karys, sulptūra Brolių kapuose, Rygoje.

Maskvos, kurdamos ’’eurokomuniz
mą”, vis dėl to lemiamame susikirti
me jos be abejonės stotų už Maskvą. 
Ne be Maskvos pagalbos visame pa
saulyje išsiplėtė teroristinis sąjūdis. 
Visa tai susumuojant vakarų Euro
pa yra kaip prinokęs vaisius, kuriam 
paruošta Maskvos sterblė. Atėjus į 
valdžią prancūzų ir italų komunis
tams, Europa be šūvio pereis į ko
munistinį bloką.

Vakarams belieka paguoda sovie
tų - kiniečių įtampa. Optimistams tai 
nenukertamas kozeris, bet yra rea-
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Šiandie vadinamuoju demilitari- 
zacijos metu (bent taip skelbia tie, 
kurie savo galybę ir politiką grin
džia militarine jėga) gal ir neparan
ku didžiuotis savo turėta kariuome
ne, tačiau Lietuvai ir lietuvių tautai 
kariuomenė buvo ir greičiausia bus 
pagrindinis ramstis išlaikyti savo 
egzistencijai.

Iš tiesų šiandie turėtų būti kiek
vienas lietuvis bet kur pasaulyje 
aktyvus karys už savo tautą ir jos 
ateitį.

.♦ ♦
Rodezijos (Afrikoje) kariuomenės 

daliniai buvo įsiveržę į Zambiją ir 
Mozambiką siekdami sunaikinti su
kilėlių stovyklas, kurios rengėsi ci
viliniam karui Rodezijoje.

LATVIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTIS

Lapkričio 18 d. Latvija atšventė 
savo nepriklausomybės paskelbimo 
60 metų sukaktį. Šia proga Austra
lijos min. pirmininkas latvių bend
ruomenei išreiškė sveikinimus ir 
linkėjimus, kad toji nepriklausomy
bė, prieš 38 metus Sovietų Sąjungos 
brutaliai sugriauta, būtų vėl atsta
tyta. Ryšium su šiuo minėjimu Can- 
berroje Australijos min. pirminin
kas Mr. Fraser priėmė Baltų Tary
bos delegaciją.

Mūsų sveikinimai Latvijai yra tie 
patys, kokių ir mes trokštame savai 
tautai. Už tuos pačius tikslus baltie- 
čių išeivių sudaromas vieningas 
frontas kovai už pavergtas Pabalti- 
jos tautas, ko savu laiku nebuvo pa
daryta prieš karą. Lai dzivo Latvija!

Lapkričio 10 d. Australijos užsie
nių reikalų ministeris Mr. Peacock 
priėmė Australijos Baltų Tarybos 
delegaciją vadovaujamą Tarybos 
pirmininko p. Voitkuns. Delegacija 
atkreipė ministerio dėmesį į Baltų 
tautų gyvenimo sąlygas rusų oku
pacijoje, kur paneigiami Žmogaus 
Teisių principai. Ministeriui pa
reikšta, kad tokiai padėčiai užtrun
kant pavergtieji baltai atsidurs savų 
kraštų mažumoje.

Ministeris pareiškė, kad jis visa 
tai priimąs dėmesin ir žiūrės, ką gali 
Australija tokioje padėtyje padaryti 
ar įtakoti.
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Kariuomenė 
ir mes

Daugelyje Australijos lietuvių 
kolonijų buvo atšvęsta Lietuvos ka
riuomenės šventė, kurios tikroji da
ta priimta lapkričio M d. Savu laiku 
Lietuvoje ir vėliau išeivijoje Lietu
vos Kariuomenės šventė pasidarė 
mūsų tautos nacionaline švente ir 
tai ne iš mūsų mditarmio nusiteiki
mo, o greičiau iš pagarbos ir res- 
pekto tiems mūsų tautos sūnums, 
kurie kritiškais tautai momentais 
stojo ginti tėvynės ir tautos kraštu
tiniai aukodamiesi, kad likusieji ga
lėtų gyventi nepriklausomi ir laisvi 
Ir jeigu po daugelio okupacijų metų 
mes ir mūsų vaikai šiandie tebėsame 
sąmoningi lietuviai, tai gal daugiau
sia turime būti dėkingi 1918 metais 
suformuotai Lietuvos kariuomenei, 
kuri apgynė nuo užpuolikų Lietuvą, 
atstatė lietuvių tautos nepriklauso
mybę ir per dvidešimtį su viršum 
metų išauklėjo visą lietuvių jaunimą 
savo gretose būti ir išlikti sąmonin
gais lietuviais. 1918 metais atkurta 
Lietuvos kariuomenė ne tik buvo 
Lietuvos apgynėja, bet per visą 
laisvės laikotarpį ir visos tautos 
auklėtoja. Visi prisimenam, kaip vi
siškai žali mūsų kaimo jaunuoliai, 
atitarnavę Lietuvos kariuomenėje 
po dvejų ar pusantrų metų sugrįž
davo gražiai išauklėtais, patriotais ir 
sąmoningais lietuviais jau nekalbant 
apie specialybes, kurias įgydavo 
tarnaudami kariuomenėje. Svar
biausia, Lietuvos kariuomenė per 
karišką discipliną visus padarydavo 
žvaliais, pasigėrėjimo vertais ir 
drausmingais, netgi atsakingais vy
rais, įdiegdavo tautinio sąmoningu
mo tiek, kurio užteko ir iki šiandie 
jau tų buvusių Lietuvos karių vai
kams ir vaikaičiams ne tik Lietuvo
je, bet ir išeivijoje.

Suprantama, ir sukurtoji kariuo
menė pati neatsirado. Reikėjo vei
kėjų, kurie pažadintų ir paskatintų 
tautą būti savistovia ir savo teises 
apginti ne vien žodžiais, bet ir konk
rečiais veiksmais, įskaitant ir kovą. 
Tie visi prieš kariuomenę buvę ir 
veikę kultūriniai kovotojai tik pa
ruošė dirvą šiam galutiniam žygiui, 
bet visą tą kruviną ir gyvybes kai
nuojantį Lietuvos išlaisvinimo darbą 
atliko ne kas kitas, o kariuomenė.

Pirmojo pasaulinio karo pabaiga 
buvo mums palanki: pasimetimo ir

3-čiasis...
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liau žvelgiančių protų, kad tasai si- 
no-sovietinis konfliktas esąs tik ma- 
nievras, migdąs vakariečių budru
mą.

Pagaliau toji iš rytų kurstoma 
taikos ofensyva irgi yra nauja tre
čiojo karo forma, kuri taikos vardan 
muša iš vakariečių rankų ginklus, 
kai tuo tarpu visas rytų blokas, 
įskaitant ir Kiniją, gyvena karo pa
dėties ženkle ir ginkluojasi ne vien 
tik gynybai, o daugiau puolimui.

Abejotina, ar šiame kare įvyks 
priešingų armijų konfrontacija, o 
greičiau pergalė bus atskiruose ži
diniuose, kurie neapdairių strategų 
akimis atrodys neverti dėmesio, o 
tačiau lemtingi.

Be reikalo gąsdinama trečiuoju 
karu - jis jau seniai prasidėjęs ir 

sąmyšio atvejais buvo palankiau 
tiems, kurie turėjo aiškų uždavinį ir 
nepalūžtančius principus. Lietuviai 
su savo skubiai suorganizuotos ka
riuomenės pagalba tai galėjo įvyk
dyti. Tačiau antrojo pasaulinio karo 
pabaiga buvo visai kitokia. Sovietų 
Rusijoje po karo neįvyko revoliuci
jos, o pergalės prieš vokiečius ap
svaiginti rusai užsimojo apžioti dau
giau, negu apžiojo ir mekeno ne
kontroliuojami užėmė sritis, kurios 
jiems nepriklausė ir kam nepriešta
ravo visi kiti buvusio karo aliantai. 
Lietuva, kaip ir visas Pabaltijys vėl 
pateko rusams kaip karo grobis, kur 
jie šeimininkauja be jokios kontro
lės. Po ketvertų metų visuotinio ka
ro vakariečiai džiaugėsi atsiekta 
pergale prieš nacinę diktatūrą visai 
nepagalvodami, kad savo sąjungi
ninkų tarpe turi dar nuožmesnį dik
tatorių ir imperialistą, negu kad bu
vo Hitleris. Kaip tik šio imperialisto 
letenose pakliuvo ir Lietuva. Nežiū
rint trisdešimties su viršum okupa
cijos metų, vis tik lietuvių tauta ne
palūžo', o tebėra atspari ir kovinga 
su viltimi vieną dieną išsivaduoti. 
Šitoji atsparumo dvasia tautoje, ta
sai kietumas ir yra tiesioginis Lie
tuvos kariuomenės auklėjimo at
garsis, kuris gyvas pačioje Lietuvo
je ir reiškiasi išeivijos lietuvių veik
loje.

Nekalbant apie mūsų brolius pa
vergtoje tėvynėje, kurie per trisde
šimt priespaudos metų žino ir moka, 
kaip priešintis pavergėjui, vis tik 
mes išeivijoje, gal perdaug išlepinti 
laisvių ir gero gyvenimo, esame pa
simetę. Tai liudija mūsų pasimeti
mas principiniuose tiksluose, mūsų 
susiskaldymas ir vienų kitiems 
prieštaravimas, kas be abejo veda 
prie pasimetimo ir susinaikinimo. ~
Minėdami Lietuvos kariuomenę pri
siminkim jos drausmingumą ir susi
klausymą Jeigu mes šiandie kalbam 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą tai šiuo reikalu tėra vie
nas kelias - drausmingas savitarpi
nis susitarimas ir susiklausymas. į 
Tebūna Lietuvos kariuomenė vi
siems pavyzdžiu: ji nebuvo nei ideo
loginė, nei politinė, o turėjo tik vie
ną uždavinį - budėti Lietuvos laisvės 
sargyboje. Galimas daiktas, lemia
mu momentu ji savo uždavinį būtų 
pilnai atlikusi, jei nebūtų buvę įvelti 
politiniai prieštaravimai. Štai kur 
yra pamoka ne tik buvusiai mūsų 
kariuomenei, bet ir mums visiems.

(v.k.)

vyksta daugiau kaip trisdešimt me
tų. Jis vykdomas karinių štabų ka
binetuose, politinėse konferencijose, 
taikos ofensyva, lokaliniais ugnies 
židiniais tariamai nereikšmingose 
vietovėse. Vakarų pasyvumas lai
kytinas pačiu stipriausiu jų priešu, 
nes ir tie kraštai, kurie dar prieši
nasi komunistinei agresijai su vilti
mi susilaukti pagalbos, pamatys, 
kad jų viltys yra tuščios ir jiems 
nieko kito neliks, kaip pasiduoti 
arba pereiti į kitą pusę. Taip laužomi 
trečiojo pasaulinio karo frontai.

Mieli skaitytojai!
Artėjančių švenčių proga sveikinkime savo artimuosius ir pažįstamus 

lietuviškai - per savo spaudą.
Mūsų Pastogėje sveikinimas kainuoja tik 5 doleriai. Siųskite 

užsakymus jau dabar. Sveikinimai priimami iki gruodžio 10 dienos. 
Nevėluokite!

Tomas Venclova P.E.N. Klube
GOŠTAUTAS IR VENCLOVA

P.E.N. KLUBO SUVAŽIAVIME

Stasys Goštautas ir Tomas Venc
lova dalyvavo Tarptautinio P.E.N. 
Klubo suvažiavime, įvykusiame 
spalio 12-13 dienomis Barcelonoje, 
Ispanijoje. P.E.N. Klubas, įsteigtas 
1921 metais, yra įtakingiausioji pa
saulinė rašytojų organizacija.

Svarstymų pagrindinė tema - 
’’Mažai žinomos literatūros” - iššau
kė diskusijas, kuriose ypač gyvai 
dalyvavo rytų europiečiai. Dr. Goš
tauto pristatytas., kaipo poetas ir 
Lietuvos Helsinkio Grupės Narys, 
Venclova kalbėjo apie dabartinę lie
tuvių literatūrą ir rašytojų darbo 
sąlygas išeivijoje bei Lietuvoje. Jo 
žodžiams apie cenzūrą ir kūrybinę 
laisvę ypatingo autentiškumo sutei
kė jo paties asmeninė patirtis.

’’Kalinamųjų rašytojų” (Writers 
in Prison) komiteto pirmininkas, 
anglų žurnalistas ir kritikas Michael 
Scammel, savo pranešime vėl pami
nėjo Viktorą Petkų. Scammelio 
pakviestas, Venclova vietoje paruo
šė trumpą Petkaus biografiją. Ji bus 
įteikta keliems P.E.N. centrams su 
prašymu, kad vienas jų priimtų 
Petkų kaip narį-svečią (associate 
member). Daugelis Rytų Europos ir 
kitų pasaulio šalių rašto žmonių jau 
yra priimti tokiais nariais ir dabar 
naudojasi rašytojų organizacijų mo
raline parama. Vien tik prancūzų 
P.E.N. delegacija yra tokiu būdu 
priglaudusi bent dešimt Sovietų Są
jungos autorių. Pastaruoju metu 
prancūzų pavyzdį pasekė japonai ir 
kiti centrai.

Viena svarbi tema - Sovietų Są
jungos priėmimas į Tarptautinį 
P.E.N Klubą - tapo vėl atidėta. Kai- 
kurių P.E.N. atstovų vystoma akcija 
už sovietinių rašytojų vienetų priė

MIRUSIEJI
A.a. KOSTĖ PILKAUSKIENĖ

Spalio 29 d. Melbourne auto ne
laimėje žuvo Koste Pilkauskienė, gi 
ta pačia mašina važiavusi jos sesuo 
J. Každailienė ir vairuotojas Pranas 
Aukštikalnis sunkiai sužeisti.

Velionė gimė 1922 m. Plungėje, 
užaugo Klaipėdoje ir karui baigian
tis pasitraukė į Vokietiją, o iš čia 
emigravo į Angliją. Buvo ištekėjusi 
du kartu. Jos gyvenime auto nelai-

A.a. Konstancija Pilkauskienė

mimą atsimušė į labai kietą daugu
mos P.E.N. centrų opoziciją. Sis 
klausimas žada vėl iškilti ateinan
čiame P.E.N. Kongrese, kuris įvyks 
Rio de Janeiro, Brazilijoje, 1979 m. 
liepos mėnesį. Buvo svarstomas ir 
rusų disidentų rašytojų (Vladimovo 
ir kitų) laiškas iš Sovietų Sąjungos, 
kuriame jis prašė pagalbos įsteigti 
’’nepriklausomą P.E .N. centrą 
Maskvoje”.

Simpoziumo metu Goštautas ir 
Venclova išplatino Amerikoje išleis
tų lietuvių literatūros vertimų ir in
formacinių leidinių. Venclovą ap- 
klausinėjo trijų Ispanijos laikraščių 
"Vanguardia" ir ”Avui” Barcelonoje 
ir ”E1 Pais” Madride - koresponden
tai. Juos ypač domino Lietuvos Hel
sinkio Grupė, lietuvių laikysena 
krašte, autorių klausimas Sovietų 
Sąjungoje, ūkiniai palyginimai tarp 
komunizmo ir kapitalizmo, Solženy- 
cino vaidmuo ir panašios temos. 
Vertėju buvo Dr. Goštautas. Elta

PAS MENININKUS

PREMIJA LYKAI KRAUCE - 
KRIAUCEVIČIŪTEI

Campbelltown neseniai įvykusioje 
Fisher’s Ghost konkursinėje dailės 
parodoje pirmą premiją laimėjo mū
sų žinoma dailininkė Lyka krauce- 
-Kriaucevičiūtė. Menininkė vien tik 
šiais metais jau yra laimėjusi visą 
eilę premijų už savo kūrinius. Ji taip 
pat dalyvaus ir lietuvių dailės paro
doje Lietuvių Dienų metu Banks- 
town Civic Centre.

Dailininkė aktyviai su savo dar
bais dalyvauja vietos meniniuose 
pasirodymuose. Malonu pasveikinti 
Lyką, laimėjusią šią reikšmingą 
premiją ir palinkėti geriausios sėk
mės ateityje.

■■ ’■ < ' .............. y

mės buvo tarsi likimas. Pirmą kartą 
skaudžią auto nelaimę išgyveno dar 
Vokietijoje, kur vairuotojas latvis 
buvo vietoje užmuštas, o ji su pir
muoju vyru Šnelium be sąmonės 
buvo ištraukta iš degančios mašinos. 
Vėliau Anglijoje gyvenant jos ant
ras vyras Alfonsas Pilkauskas užsi
mušė važiuodamas sūnaus motocik
lu, ir trečią kartą kliuvo ir jai pačiai. 
Velionė turėjo gražų balsą ir mėgo 
dainuoti, tad atvykus į Australiją ji 
ir priklausė Melbourne Dainos 
Sambūriui.

PALAIDOTI ALGIS PLŪKAS
IR POVILAS ALEKNA

Tik praėjus keletui metų A.A. 
Povilo Aleknos ir Algio Pluko gimi
nių rūpesčiu - jų pelenai galutinai 
palaidoti Rookwoodo Lietuvių Sek
cijos kapuose. Tai pirmos šios rūšies 
laidotuvės lietuvių kapuose. Lietu
vių laidojimo biuras Funerals of 
Distinction parūpino miniaturinius 
karstelius, kur buvo supilti miru
siųjų Algio ir Povilo palaikai - pele
nai. Tuoj po pamaldų dalyvaujant 
grupelei artimųjų ir draugų po 
trumpų religinių apeigų, kurias atli
ko kun. P. Butkus, buvo pašventin
tas antkapis inž. Vingrio suprojek
tuotas ir miniaturiniai karsteliai bu
vo palaidoti į žemę šalia paminklo.

Povilo Aleknos palaikus nuleido 
brolis Ignas Alekna, o Algio Pluko 
pusbrolis Viva Alekna atvykę iš 
Melbourne. ’’Dainos” choro vardu 
žodį šia proga tarė dabartinis diri
gentas ir Algio Pluko jaunų dienų 
draugas Bronius Kiveris.

Ilsėkitės* mieli broliai, didelius 
darbus atlikę mūsų lietuvių bend
ruomenei. Lai būna jums lengva 
Australijos žemė eukaliptų pavėsy
je. Kor.
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DRUMZLINŲ DAINŲ SRIAUTAS
A. Mauragis

Paskutiniais metais sovietai su 
ypatingu įkyrumu skleidžia jaunimo 
tarpe naujas estradinės muzikos 
plokšteles ir pratina jaunimą dai
nuoti sovietines dainas. Jie dangs
tosi patriotizmu, modernizmu, bet iš 
tikrųjų jomis norima įskiepyti so
vietinė dvasia ir išstumti iš tautos 
liaudies dainas. Tauta be dainų būti 
negali.

Kadaise sovietai estradinę muziką 
vadino drumzlinu dainų sriautu, o 
dabar - pilietinės dainos žanru, su
gebančiu mobilizuoti jėgas pilietinei, 
patriotinei ir politinei liaudies są
monei ugdyti.

Komjaunimo premijos laureatė 
kompozitorė A. Pachmutova štai 
kaip apie estradinę muziką kalba: 
’’Kiek aš apie save prisimenu (o pra
dėjau kurti dainas, kai dar gyveno I. 
Dunajevskis), mes nuolatos girdė
davome apie vadinamąjį ’’drumzlinų 
dainų sriautą” ir apie tai, kad ’’dabar 
nėra tikrai gerų dainų, o štai anks- 
čiau jų buvę”. Ir nepaisant to, ge
riausias tų metų dainas dabar mes 
laikome etalonu. Iš tikro, vadinamas 
’’drumzlinas sriautas” egzistavo ir 
anksčiau, yra jis ir dabar, ir tikriau
siai bus dar ilgai. Bloga, kad tie, ku
rie su tokia panieka ir taip iš aukšto 
rašė apie šį drumzliną sriautą ne
pastebėjo ar nenorėjo pastebėti, kad 
šiame audringame sriaute visomis 
savo briaunomis žvilga ir tikri dainų 
kūrybos brilijantai”. 0 kitoje vietoje 
TSRS kompozotorių sąjungos vai- * 
dybos plenume, skirtame tarybinei 
dainai, ta pati laureatė štai ką pa
reiškė: ”Aš nežinau paskutiniųjų 
metų mūsų kultūroje tokio ryškaus 
pavyzdžio, kad meninis kūrinys taip 
įsiskverbtų į gyvenimą. Ir kas yra 
svarbiausia ir labiausiai džiugina - 
kad tai pozityvaus skverbimosi į gy
venimą pavyzdys - teigiamu gyveni
mo būdu, heroišku charakteriu
šaukti liaudį į naujus žygius.” (Kul
tūros Barai 2, 1978 m.).

Jei sovietų kompozitoriai savo es
tradine muzika šaukia liaudį nau
jiems žygiams, tai mūsų Lietuvos 
tarybininkai negali atsilikti nuo jų. 
Tame pačiame Kultūros Barų žur
nale yra atspausdintas straipsnis 
"Pilietiniai motyvai lietuvių estra
doje". Straipsnis plačiai atskleidžia 
tarybinės estradinės muzikos ypa
tingus uždavinius, su kuriais mums 
čia verta susipažinti, nes ir mes juk 
jau dainuojame Melbourne, Sydne- 
juje ir kitur.

Štai, kaip ten nusakoma, kas yra 
tarybinė estradinė muzika: ’’Estra
dinės muzikos poveikio sfera labai 
plati. Šis populiarus, demokratiškas 
muzikos žanras ne tik teikia žmo
nėms pramogą, poilsį, bet ir ugdo 
pilietinę, patriotinę pasaulėjautą, 
įtaigiai propaguoja kūrėjų pasirink
tas idėjas, estetiškai auklėja žmogų, 
ypač jaunimą.

Joje yra aktuali visuomeninė te
ma, pilietinė autoriaus atsakomybė. 
Todėl ir teikiamas prioritetas ge
roms dainoms apie tėvynę, karo did
vyriams, komjaunimą, apie kasdie
ninius tarybinės liaudies žygdar
bius.”

Tie žygdarbiai gali būti įvairūs. 
Kas skaitė A. Solženicin’o knygą 
"The Gulag Archipelago”, tas gali 
prisiminti, kaip darbininkai nepa
kenčiamose sąlygose kasė tarp Bal
tijos ir Baltosios jūrų laivams pra
plaukti kanalą, ten ant krantų grojo 
ir dainavo estradinės muzikos liau
dies artistai apie raudonosios armi
jos ir partizanų heroiškus žygius, 
kad sušalę ir išsekę darbininkai iš 
paskutinių jėgų, alpdami ir mirdami, 
vis dar galvotų apie didžiosios tėvy
nės statybą.

Tas pats tarybinis žurnalas taip 
rašo apie tuos didelius žygius: ’’Re
voliucijos pagimdyta daina lydėjo 
tarybinius žmones pilietinio karo ir

pirmųjų penkmečių metais. 0 kas 
neprisimena pirmųjų didžiosios tė
vynės karo dienų, kai buvo sukurta 
dešimtys liaudį mobilizuojančių dai
nų, komjaunimo spartuoliškas sta
tybas, plėšinių kampaniją, pirmuo
sius skrydžius į kosmą lydėjo ir 
naujos masinės, estradinės dainos. 
L. Brežnevas, kalbėdamas iškilmin
game susirinkime, skirtame plėšini- 
nių žemių įsisavinimo dvidešimtme- 
čiui, pabrėžė: ’’Buvo ir triukšmingi 
naujakurių susitikimai, ir naujos 
dainos, kurios gimdavo pačiame gy
venimo sūkuryje”. Galima suprasti, 
kad tomis dainomis buvo nutildomi 
ūkininkų verksmai, moterų ir vaikų 
klykią balsai.

Griebėsi ir mūsų tarybininkai 
kurti dainuškas, jų sukūrė daugybę, 
bet ne visos tiko tarybinei liaudžiai, 
ne visas galima dainuoti, o tik tas, 
kurias atrenka komisija. Štai kokie 
reikalavimai statomi dainuškų kū
rėjams: "Nors mūsų masinė ir

Spalio 29 d. naujai išrinktoji Liet. B-nės Spaudos Sąjungos Valdyba. Iš 
k.: P. Ropė, prof. Dr. A. Kabaila (pirm.), L. Cox, Dr. R. Zakarevičius, V. 
Jaras, V. Patašius. Trūksta A. Milašo.

Baltų Studijų Dienos
Baltų bendradarbiavimas pavei

kios politikos siekiant buvo pagrin
dinė Baltų Studijų Dienų tema š.m. 
spalio 7-8 d.d., Latvių Namuose, 
Washington© priemiestyje Rock
ville, MD.

Studijų Dienas ruošė Pasaulinė 
Baltų Santalka, kurios centrinė būs
tinė yra New Yorke. Ją sudaro Pa
saulinė Estų Taryba, Pasaulinė 
Laisvųjų Latvių Federacija ir Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, kurio iniciatyva prieš šeše- 
ris metus buvo įsteigta ir pati San
talka.

Šį reikšmingą įvykį, oficialiai pa
vadintą ’’Baltų Informacijos Foru
mu”, atidarė šiemetinis Santalkos 
pirmininkas Dr. Hgvars Spilners. 
Savo kalboje jis apžvelgė Santalkos 
veiklą ryšium su Helsinkio ir Belg
rado konferencijomis, gerinant pa
sikeitimą informacija ir tamprinant 
baltų bendradarbiavimą. Jis pareiš
kė viltį, kad vis glaudėjantis baltų 
bendradarbiavimas pavergtuose 
kraštuose nulems galutinę pergalę. 
Dr. Spilners ragino suintensyvinti 
pastangas, kad Pabaltijo klausimas 
įeitų į tarptautinės politikos dienot
varkę.

Studijų Dienų darbas vyko ketu
riose sekcijose:

A. Pasikeitimas informacija - Bal
tai užsienyje ir Pabaltijo kraštuose. 
Apžvelgti pasikeitimo žiniomis bū
dai ir priemonės, radijo programų 
kokybė. Voice of America ir Radio 
Liberty darbuotojai pasižadėjo da

estradinė daina vis tobulėja, stiprė
ja, bet operatyvumą, deja, ji prara
do. Įsteigta naujų kūrinių priėmimo 
komisijų, kurios atlieka labai reika
lingą darbą, atrinkdamos viešam at
likimui bei transliavimui tinkamus 
kūrinius, tačiau šios komisijos, ma
tyti, kiek "išgąsdino” autorius, taip 
pat ir operatyviausią muzikinės 
propagandos įstaigą - Televizijos ir 
radio komitetą. 0 vertėtų nuolat 
prisiminti TSRS liaudies artisto L. 
Utiosovo žodžius, kad operatyvu
mas visuomet buvo būdingas tary
binei dainai, ir prarasti jį nedovano
tina”. Taigi nedovanotina, tą gerai 
žino visi sovietiniai kūrėjai. Nežiū
rint tų visų tarybinei muzikai stato
mų sunkumų, atsiranda čempionų.

Vienas iš tokių čempionų yra ir 
mums jau pažįstamas B. Gorbulskis, 
tebesidarbuojąs Australijoje. Jo 
dainos yra pripažintos tinkamos ir 
ypač iškeltos švieson šios: ’’Kai ku
riems autoriams pavyko Didžiojo 
tėvynės karo vaizdus perteikti ir vi
sai lyrinėmis priemonėmis. Iš tokių 
dainų paminėtinos... B. Gorbulskio 
ir A. Dabulskio "Kad žaliuotų rūta”.

Nukelta į psl. 4

ryti viską programoms patikslinti ir 
pagerinti.

B. Žinių šaltiniai Vakaruose. Ap
tarti konkretūs būdai žinių šalti
niams pasiekti ir užmegzti ryšius su 
korespondentais. Išsamiai svarsty
tos galimybės įsteigti profesionalią 
Pabaltijo žinių tarnybą.

C. Tarptautinės politikos įtakoji- 
mas (lobying). Sutarta ypatingo dė
mesio skirti artėjančiai Madrido 
konferencijai, kur tik įmanoma, 
dirbti bendrai vystant spaudimą į 
Vakarų valstybių vyriausybes.

D. Tarptautiniai forumai. Kritiš
kai apžvelgtos praeities klaidos ir 
aptarti glaudesnio bendradarbiavi
mo būdai. Išskirtinas dėmesys teko 
Batuno veiklai.

Sekcijoms vadovavo: Dr. Uldis 
Blukis su kun. Kazimieru Pugevi- 
čium, Daiva Keziene, Maido Kari ir 
Vija Šikšna.

Kalbant apie radijo programas, 
išryškėjo JA V-bių vyriausybės nu
sistatymas atsižvelgti į klausytojų 
Pabaltyje pageidavimus. Daug 
svarbos skiriama ir jų supažindini
mui su vakarietiška politine demok
ratija bei sovietų konstitucijos ir 
įstatymų gvildenimui. Dalyviams 
buvo perduotas primygtinas pog
rindžio spaudos leidėjų pageidavi
mas, kad ji, patekusi į Vakarus, pir
miausiai būtų skiriama perdavimui 
atgal į kraštą, toliau - Vakarų žinių 
šaltiniams, ir trečioje vietoje - išei
viams. Dalyviai sutaria, kad reikia 
įsteigti pastovią jungtinę komisiją

A.L. Fondo 
literatūrinė premija 

A.L.F. LITERATŪRINEI
PREMIJAI GAUTI 

NUOSTATAI

1. Premijos dydis $ 500.
2. Premija skiriama už grožinės 

literatūros kūrinį ar kūrinių rinkinį 
lietuvių ar anglų kalba: už apysaką, 
noveles, scenos veikalą ar poezijos 
rinkinį.

3. Premijai darbas bei darbų rin
kinys patiekiamas Australijos Lie
tuvių Fondo valdybai iki 1979 m.

I sausio 1 d.
4. Patiekiamas darbas turi būti 

mašinėle rašytas, paduodant tik sla
pyvardį.

5. Anglų kalba kūrinyje ar kūri-
• niuose turi atspindėti lietuvių buitis i 
i kilmės krašte Lietuvoje ar išeivijoje i

Australijoje. į
l 6. Premijuotiną kūrinį ar kūrinių į 
Į rinkinį atrenka ar atmeta Fondo ! 
i tam reikalui specialiai sudaryta : 

grožinės literatūros premijavimo į 
komisija.

7. Neatsiradus premijuotino kuri- :
• nio ar kūrinių rinkinio iki 1979 m. | 
’ sausio 1 d., terminas automatiškai Į 
i pratęsiamas sekančių kalendorinių :

metų bėgiui.
8. Jei kūrinys ar kūrinių rinkinys Į 

yra tokio literatūrinio lygio, kad i 
verta atspausti atskira knyga, - tą 
sprendžia komisija ir A.L.F. valdy- j 
ba, - Fondo valdyba talkina autoriui į

! surasti leidėją. Reikalui esant, Fon- Į 
das prisideda dalimi ar visa suma : 
spausdinimo išlaidoms padengti.

9. Jei Fondui paskelbus šią pre- ; 
miją, atsirastų individualus mece- : 
natas, tai premija bus skiriama ir 
pagarsinta mecenato vardu.

Australijos Lietuvių Fondo Val
dyba, 50 Errol St., N. Melbourne, j 
Vic., 3051.

radijo programų apžiūrai.
Du svečiai amerikiečiai 

žurnalistai - Peter Osnos, Waching- 
ton Post užsienio žinių skyriaus ve
dėjas, ir Emil Svejlis, buvęs UPI 
korespondentas Leningrade, skaitė 
paskaitas. Osnos, trejis metus išbu
vęs korespondentu Maskvoje, 
gerai pažįsta padėtį sovietijoje ir 
gana objektyviai ją vertina. Jo nuo
mone didžiausias pavojus dabar 
gręsiąs latvių tautinei egzistencijai. 
Svejlis, gimęs ir užaugęs Latvijoje, 
parodė gilesnį tikrųjų sovietų politi
kos tikslų supratimą ir todėl kritiš
kai vertino kaikuriuos Vakarų poli
tikos žygius.

Apie pabaltiečių kultūrinius san
tykius kalbėjo latvių dailininkas Dr. 
Raimonds Staprans ir Gildą Karu.

Studijų Dienų pradžioje buvo pa
daryti apžvalginiai pranešimai. Lie
tuvių vardu kalbėjo VLIKo pirmi
ninkas Dr. Kęstutis Valiūnas. Prog
ramos komisijoj dalyvavo Jurgis 
Valaitis ir Antanas Sabalis. Organi
zacinėje komisijoje gražiai reiškėsi 
Jolanta Raslavičiūtė. 75 dalyvių 
tarpe buvo 20 lietuvių.

Studijų Dienose padarytos išva
dos bus gairėmis bendrai baltų poli
tinei veiklai ateityje. ELTA

Jurgis Valaitis

Anksčiau Australijos balete šo
kusi žinoma lietuvaitė balerina Ra
mona Rataitė - Show pastaruoju 
metu buvo skaudžiai susižeidusi ko
ją ir turėjo operaciją. Šiuometuji 
sparčiai taisosi ir žada grįžti į savd 
turimas pareigas. Ramona turi savo 
baleto studiją, anksčiau plačiai reiš
kėsi ir lietuvių bendruomenėje, bet 
dėl šeimos sąlygų ji savo veiklą tu
rėjo apriboti. Ji yra taip pat Mūsų 
Pastogės skaitytoja.
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Namie svetur
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 

PERTHE

Spalio 28 d., šeštadieni, buvo su
organizuota politinė demonstracija - 
motorkada imantis iniciatyvos 
World Freedom League organizaci
jai. Čia labai prisidėjo ir vietos lie
tuviai. Bendromis Pertho Apyl. p-ko 
p. J. Miliausko ir Pabaltiečių K-to 
atstovo p. B. Steckio pastangomis 
lietuvių grupės dalyvavimas buvo 
pavyzdingas.

Motorkada sudaryta iš dešimties 
tautų. Didelis policijos būrys mo- 
torkadą globojo ir eismą reguliavo. 
Stebint gausioms minioms motor
kada pravažiavo pagrindinėmis 
Pertho gatvėmis. Lietuvių grupė 
buvo prieky. Ant sunkvežimio ple
vėsavo pabaltiečių bei Australijos 
vėliavos ir bendra pabaltiečių vėlia
va, šalia to plakatai ir tautiniais rū
bais pasipuošusios lietuvaitės: p.p. 
Milauskienė, Steckienė ir A. Plučai- 
tė. Motorkadai sunkvežimi maloniai 
paskolino p. E. Klimaitis, o vairavo 
pakaitomis p.p. Volodka ir Miliaus
kas.

Ši motorkada australiečiams ir 
gausiems stebėtojams padarė gana 
gilų ir antikomunistini Įspūdį. Tą 
pačią dieną prie žuvusioms kariams 
paminklo buvo padėti vainikai.

Pavergtų Tautų Savaitės užbaigai 
lapkričio 5 d. įvyko specialios religi
nės apeigos, kur dalyvavo ir lietuvių 
grupė su vėliava. Liet, jaunimo va
dovas p. E. Stankevičius pamaldose 
skaitė lietuviškai maldas ir lekcijas.

Tą pačią dieną įvyko ir vėlinių

Drumzlinų...
Atkelta iš psl. 3

Toliau minima tėvynės meilės daina 
B. Gorbulskio ir V. Palčinskaitės 
"Mano gimtinė”, ir kaip pilietiškumo 
pavyzdį pristatoma B. Gorbulskio ir 
S. Žlibino "Sunki tyla”. Matyti, kad 
B. Gorbulskio kūryba atitinka tary
binės liaudies formuojamai dvasiai.

Čia reikia ypač atkreipti dėmesį į 
tarybinės dainos korifėjo M. Berne- 
so žodžius, pacituotus tame pačiame 
Kultūros Barų numeryje: "Mūsų 
daina 'neša pasauliui mūsų idėjas. 
Todėl estetinis dainų meno tobulini
mas yra ideologinis klausimas” 
(mano pabraukta A.M.).

Dabar, tur būt, kiekvienam bus 
aišku, kokiu tikslu atvyko pas mus į 
Australiją tarybinės estradinės mu
zikos kūrėjas, buvęs raudonosios 
armijos kapelmeisteris (Maž. Liet. 
Tarybinė Enciklopedija) Benjami
nas Gorbulskis. Be abejo, jis yra 
mūsų pačių tautiečių pakviestas, 
kad naujomis ideologinės muzikos 
dainomis įkvėptų mums tarybinę 
dvasią ir "praturtintų” mūsų pasau
lėjautą. Stebėtinu apsukrumu, 
draugams padedant, jis čia darbuo
jasi. Palyginti per trumpą laiką su
mobilizavo dainininkų trupę ir jau 
koncertavo Melbourne, Geelonge, 
Sydnejuje.

Kaip graudu, kada svetimomis 
dainuškomis norima išstumti iš tau
tos senas gražias liaudies dainas, 
norima sunaikinti lietuvišką dvasią, 
kultūrą, išblukinti tautinį identitetą. 
Dar liūdniau, kai matai tautiečius to 
nesuprantančius, savo rankomis 
draskančius tautinės kultūros lo
bius. Tautinė daina mūsų tautą iš
laikė gyvą per šimtmečius, jomis 
žavėjosi Herderis, Goethe ir šimtai 
kitų svetimšalių poetų ir literatūros 
stilistų, o mes ja išmainome į Gor
bulskio dainuškas, kurios yra nei 
kiek nevertesnės kaip ir jo tėvy
nainio D. Dolskio, kūrusio nepri
klausomos Lietuvos laikais. Numi- 

apeigos; lietuviai gausiai dalyvavo 
kapinėse.

Šia proga rengėjų vardu p.p. Mi
liauskas ir B. Steckis nuoširdžiai dė
koja visiems, prisidėjusiems prie 
motorkados organizavimo ir prave- 
dimo ir visiems gausiai dalyvavu
siems visuose Pavergtųjų Tautų 
Savaitės parengimuose.

B. Steckis

NEWCASTLE) DISKUSIJŲ
BŪRELYJE

Lapkričio 12 d., Vyt. Donielos bu
te, Zina Zakarauskienė skaitė pas
kaitą apie Adolfą Hitlerį. Pasirem
dama James Bunting knyga, prele
gentė šį asmenį aptarė ne iš politi
nės, bet- iš asmeninės pusės.

Hitleris gimė Austrijoje, 4 vaikų 
šeimoje, ir motina troško, kad sūnus 
būtų kunigas. Jis, deja, labiau do
mėjosi menu bei muzika, nesėkmin
gai bandė įstoti į meno mokyklą ir 
kiek laiko galvojo apie architekto 
profesiją. Anksti susidomėjo istori
ja ir, nors gimęs austru, save laikė 
vokiečiu. Pirmame pas. kare buvo 
dukart sužeistas, po karo dirbo, ka
riuomenėje kaip švietimo tarnauto
jas ir svarstė pralaimėto karo prie
žastis. Netrukus įstojo į radikalią 
DAP partiją, kurią vėliau perėmė, 
kartu sukurdamas smogikų dalinius. 
Politinių neramumų laikotarpyje, 
Bavarijoje, suorganizavo pučą, bet 
nepasisekus atsidūrė kalėjime, kur 
parašė ”Mein Kampf”.

Asmeninėje plotmėje atsirado 
moterų, tačiau didesniu talentu pa
sirodė iškalbingumas. Hitlerio par
tija, sukaupdama dėmesį į sunkią 
pokarinės Vokietijos padėtį ir atsi
gavimo galimybes, įgijo vis daugiau

Australijos Lietuvių Fonde

Paskutiniu metu Australijos Lie
tuvių Fondui aukojo (skliausteliuose 
bendra aukotoja suma):

$ 300 - J. Ramanauskas (Bass 
Hill, NSW $ 720).

$ 100 - surinkta aukų pagerbiant 
a.a. V. Jankų, N.S.W.

Po $ 25 - E. Kubbos, H. Šalkaus
kas (NSW).

$ 5 - M. Zakaras (NSW $ 24).
$ 57 - sudėtos aukos pagerbiant 

tragiškai žuvusią a.a. K. Pilkauskie- \ 
nę per J. Krikščiūną.

Po $ 5 aukojo: R. Galinis (15), V. 
Lazauskas (10), J. Petrašiūas (20), 
Z. Prašmutaitė, J. Krikščiūnas (60), 
A. Zubras (313), P. Aukštikalnis.

Po $ 2: K. Prašmutas (46), S. Čer- 
vinskas, V. Krausas, A. Bajoras 
(12), A. Adamkavičius (22), A. Ląs
tas, J. Ašmonas, B. Leitonas (52), V. 
Akumbakas, J. Černiauskas (7), J. 
Kirša (52).

Vytautui Jankui tragiškai žuvus jį 
pagerbdami sumetė Australijos 
Liet. Fondui 100 dol. Jo vardas įra
šomas į Fondo šimtininkų sąrašą. 
Dėkui velionio Vytauto bičiuliams ir 
rinkliavos iniciatoriui.

rus kūrėjui, numirė ir jo dainos.
Mes turime Australijoje puikius 

savo chorus: Melbourne, Adelaidė
je, Sydnejuje, kurie gali lygintis su 
bet kuriuo gerai apmokamu ir pilnai 
išlaikomu choru. Ne kas kitas, kaip 
dainos meilė, kaip gilus tautinis 
jausmas, juos mums išlaiko. Nepa
kankamai vertiname ir branginame 
savo dainas, savo chorus, savo kul
tūrą, savo tautą ir patys save, kai be 
ambicijos nuslenkame tarnauti savo 
priešams už pinigus ar iš baimės ar, 
pagaliau, iš kvailo pataikavimo. To
kių daugiausia ir turime.

įtakos, kol Hitleris 1933 m. tapo 
kancleriu. Nuo to laiko įstatymais 
buvo įgyvendintos astisemitinės 
mintys, tačiau užkliudyta buvo ir 
katalikai bei protestantai. Norint 
atgauti prarastas žemes, Vokietija 
įsitraukė į karą, kuris baigėsi visiš
ka katastrofa ir vado mirtimi.

Nors prelegentė apsiribojo asme
ninėmis detalėmis, diskusijose neiš
vengiamai kilo ir platesnių politinių 
klausimų, Kadangi daugumas prisi
mena buvusį karą, atsirado tiek as
meninių prisiminimų, tiek svarsty
mų apie kitokias bet neįvykusias 
galimybes. Kilo klausimų ir apie ryšį 
tarp (prelegentės manymu) negaty
vios asmenybės ir politinio talento.

Šio susirinkimo metu, su dideliu 
gailesčiu, buvo atsisveikinta su iš- 
vykstanŠa p. Janina Barštyte-Da- 
vies, Būrelio pirmininke. Buvo pri
siminta jos taktiškas ir malonus va
dovavimas, ir ta proga išreikšti lin
kėjimai ateičiai. Sekantis susirin
kimas įvyks vasario 4 d., pas Dr. M. 
šeškų, kur paskaitą skaitys Vyt. 
Doniela. Vyt. Doniela

SAVIVEIKLA LIETUVOJE -
IDEOLOGINIS ĮRANKIS

Lietuvoje, pasak LITERATŪROS 
IR MENO (1978.IX.31), šiuo metu 
veikia 796 saviveikliniai chorai (be 
moksleivių kolektyvų), 1074 jauni
mo ir 1627 vaikų šokių kolektyvai, 
540 pučiamųjų orkestrų, 25 liaudies 
teatrai, 2500 dramos kolektyvų, 720 
meninių ”agitbrigadų”. Toji "masinė 
saviveikla” kompartiją ir džiugina ir 
neramina: "kokie platūs saviveikli
niai vadovai”. LKP CK nutarime 
pabrėžiama, kad "reikia stiprinti 
partijų vadovavimą meno saviveik
lai, laikyti ją svarbia priemone, pa
dedančia... skatinti jų politinį ir dar
bo aktyvumą, gerinti internaciona
linį (t.y. sovietiškai nutautintį. Red.) 
ir patriotinį (t.y. "didįjį brolį” liaup-

NAUJI ALF NARIAI: V. Reke
žius (Vic.), E. Kubbos, H. Šalkaus
kas (NSW).

AL Fondo Valdyba sveikina nau
jus narius ir dėkoja visiems, prisi
dėjusiems prie AL Fondo parėmi
mo.

A.L. Fondo Valdyba

AUKOS 
TAUTOS FONDUI

Malonu, kad Sydnejaus lietuviai 
Kariuomenės šventės proga taip 
stambiai parėmė Lietuvos Laisvės 
kovą. Per T.F. narius Povilą Protą ir 
Julių Veteikį aukojo: $ 50 V.V. Ju
zėnai. Po $ 10 kun. P. Butkus, P. Mi
kalauskas, B. Paskomimas, A. Žilys. 
Po $ 5 A. ir L. Kramiliai, Tallat 

. Kelpša, J. Veteikis, K. Butkus. E.
Šliteris, J.P. Kedys ir viena neįskai
toma pavardė. $ 4 Jz. Ramanauskas. 
Mažesnėmis sumomis $ 24.00 viso $ 
153.00. Nuoširdžiai ačiū sydnejiš- 
kiams. Šią proga kreipiuos į visus 
Australijos lietuvius atkreipti dė
mesį į Tautos Fondo Laisvės Iždą ir 
savo palikimuose tai tiksliai pažy
mėti. Platesnes informacijas šiuo 
reikalu gali suteikti T.F. Atstovybės 
pirm. Australijoje kun. P. Butkus, 
arba ižd. A. Kramilius.

Tautos Fondo Atstovybė Mel
bourne atsiskaito tiesiai su Centrine 
T.F. Valdyba Amerikoje. Pirm. kun. 
P. Dauknys taip pat jums suteiks 
reikalingas informacijas palikimų ir 
kitais reikalais.

N.S.W. jau yra gražių pavyzdžių, 
kur tautiečiai pasirūpino, kad jų 

sinantį. Red.) auklėjimą”. Čia prisi
mintina "Aušros” ir "Lietuvių Kata
likų Bažnyčios Kronikos” pateikta 
išsami medžiaga apie etnografinių ir 
kitų sambūrių persekiojimą.

ELTA

Grafas Nikalojus Tolstojus (Levo 
palikuonis) yra autorius knygos 
VICTIMS OF YALTA (Jaltos au
kos, London. Musson, 1978), kurioje 
jis aprašė po antrojo karo alijantų 
(ypač britų,bet ir amerikiečių) so
vietams išduotus pabėgėlius nuo 
komunistinio teroro. Šiuo metu 
Tolstojus rašo naują knygą apie So
vietų žiaurumus, kurioje jis nori pa
liesti ir Baltijos kraštuose padarytus 
nusikaltimus. Jis prašo jam siųsti 
įvairią medžiagą tuo klausimu, 
įskaitant ir gerai išsilaikiusias nu
kankintųjų, masinių kapų ir pan. 
nuotraukas, o taip pat liudininkų 
parodymus. Dokumentai gali būti 
bet kuria kalba, tik prie kiekvieno 
turi būti pridėta trumpa jo santrau
ka anglų kalba. Prireikus, ištisai do
kumentus versti padės autoriaus 
baltiškieji talkininkai Anglijoje.

Medžiagą siųsti prašome šiuo ad
resu: Count Nikolai Tolstoi, Cricket 
Court Cricket Malherbie nr. 
Uminster Somerset Great Britain.

ELTA

sunkiai uždirbti pinigai tarnautų ir 
Lietuvos Laisvės reikalams.

r
T.F. Atstovybė Australijoje

TAUTOS FONDE

Lapkričio 11 d. laiške Juozas 
Giedraitis Tautos Fondo Vykdomojo 
komiteto pirm, taip rašo T.F. ižd. 
Australijoje A. Kramiliui:

"Jums ir Jūsų Atstovybei, o per 
Jus ir visiems lietuviams Tautos 
Fondo rėmėjams siunčiame padėką 
ir geriausius linkėjimus! Dirbkite 
vardan tos Lietuvos... nelengvas tai 
darbas, bet verta, kai mūsų broliai 
tenai net mirtį geriau renkasi negu 
pataikavimus ir vergiją...

"Be galo esame dėkingi už Jūsų 
surinktas aukas $ 1730.25, kuriems 
pakvitavimą čia pridedame. Malonu 
girdėti, kad dar turite ir banko sąs
kaitoje nemažą sumą.

Neseniai įsteigėme Tautos Fondo 
Laisvės Iždą, kur atskiroje sąskai
toje bus laikomos tam aukotojų 
paskirtos stambesnės sumos dabar, 
arba testamentais užrašytos būsi
mai Nepriklausomai demokratinei 
Lietuvai, o dabar tų sumų % naudo
sis VLIKas savo uždaviniams plėsti.

KAIP GERTA SENIAU IR DABAR

Pagal „Nature“ žurnale paskelbtą sta
tistiką prieš 300 metų britai gėrė žymiai 
daugiau svaiginančių gėrimų, negu dabar. 
Pvz. 1684 m. apie penktadalį kalorijų gy
ventojai gaudavo iš alkoholio, o dabar tik 
apie vieną dvidešimtąją.

Septynioliktame amžiuje kiekvienas bri
tų gyventojas (įskaitant vaikus) išgerda
vo 800 pintų (440 litrų) alaus per metus, 
o pvz. 1930 m. tik p« 100 pintų (56.8 ltr.).

Ypatingai daug buvo geriama džino. 
1870 m. kiekvienas gyventojas išgerdavo 
apie 5.5 litrų džino, šiuo metu išgeriama 
per .pusę mažiau alkoholio, negu prieš 100 
metų. Paskutiniaisiais metais yra padidė
jęs vyno suvartojimas.

Gal įdomiausia tai, kad dabar, lyginant 
šu uždarbiais, alkoholis kaštuoja pigiau, 
negu kaštavo pvz. 1950 metais. Tada dar
bininkas turėjo už alaus pintą dirbti 23 

! minutes, o už butelį whisky — 11 valandų. 
11976 metais už pintą alaus dirbo 12 minu
čių, o už butelį whisky — 3 ir pusę valan
dos.

ATNAUJINKITE
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Lituanistiniams kursams Sydnejuje 

vieneri metai

1978 metų pradžioje pradėjo 
veikti N.S.W. Švietimo Departa
mento globojami Šeštadienio Mo
kyklos Kalbų Kursai. Ashfield ber
niukų gimnazijoje buvo mokomos 
sekačios kalbos: graikų, italų, lenkų, 
olandų, ispanų, latvių, lietuvių, ser- 
bo-kroatų ir slovėnų.

Gimnazijos mokiniai, lanką vals
tybinės ar privačios gimnazijos 6-tą 
klasę (12 metus), arba studijuoją 
technikos mokyklose matrikuliacijos 
dalykus - galėjo laikyti (2-jų vienetų 
- ”2 Units”) egzaminus iš lietuvių 
kalbos metų gale. Koordinatorius 
šių kursų buvo K.A.B. Strong, o 
mokytojai, kurie prižiūrėjo kursus, 
buvo Ian Walker ir Joe Mul.

Kai pradžioje mokslo metų atėjau 
į Ashfield gimnaziją, radau mokyto
ją Ričardą Bukevičių ir grupelę 
studentų nuo 12 metų iki 37 metų 
amžiaus. Joje buvo keli australai-ės, 
keli mišrių šeimų jaunuoliai ir gru
pelė jaunimo, kurių abu tėvai yra 
lietuviai. Grupelę paskirstėme: mo
kytojas Ričardas Bukevičius apsiė
mė mokyti visai nemokančius ar ne
daug mokančius lietuviškai, aš apsi
ėmiau mokyti jau mokančius kalbėti 
lietuviškai.

Iškilus klasių trūkumui, Ričardo 
Bukevičiaus klasė buvo iškelta į 
Bankstown mergaičių gimnaziją, 
kur mokėsi nuo devynių iki dvylikos 
mokinių.

Mūsų pamokos Ashfield vyko 
šeštadieniais nuo 9 ryto iki 11.45 ry
to, mokėsi vienuolika mokinių. Iš tų 
trys, būtent, Rita Barkutė (Santa 
Sabina), Arūnas Stašionis (Christian
Bros., St. Mary’s) ir Dalia Romen 
(St. George Technical College), ry.-,x 
žosi ruoštis ir laikyti lietuvių kalbos 
egzaminus gimnazijos baigimui. Tai 
dėmesio vertas darbas ir pasiryži
mas.

Susidūrėme su sunkumais. Prog
rama, kurią gavome iš Viktorijos, 
buvo persunki mūsų sąlygoms. Toje 
programoje buvo paaiškinta, kad 
nurodytą kurso lygį studentai turė
tų pasiekti, lankydami savaitgalio 
mokyklą, dirbdami joje bent 2 vai. 
per savaitę trejų metų laikotarpyje. 
Gi, mūsų abiturientai turėjo tik vie
nerius, būtent, šiuos metus. N.S.W. 
gimnazijose, kur mokoma svetima 
kalba, kaip pavyzdžiui vokiečių ar 
prancūzų, 5-toje ir 6-toje klasėse yra 
mokomos 6 pamokos (po 40 min.), o 
4-toje ir ir 5-toje klasėse po 5 pamo
kas į savaitę. Lankant pamokas tik 
šeštadieniais, paprastai gerokai už
simiršta per savaitę, kas buvo išeita, 
o perdaug darbų namuose negalima 
užduoti, nes mokiniai, ypač paskuti
niųjų metų, ir taip labai apsikrauti 
darbais. Kita problema, tai trūku
mas vadovėlių ir tinkamų knygų.

FANATIZMO PADARINIAI

Aną savaitę Amerikoje kilo įtari
mas apie amerikiečių padėtį Britų 
Gvajanoje, Pietų Amerikoje. Padė
čiai ištirti į Gvajaną išskrido JAV 
kongresmanas Leo Ryan su savo 
palydovais ir keliais žurnalistais, 
kurie buvo Gvajanos sostinės 
Georgetown aerodrome nužudyti.

Saugumui padėtį tiriant džiung
lėse atrasta šimtai lavonų, kurie bu
vo visi nusinuodiję. Priskaitoma, 
kad tokia masinė savižudybė siekia 
apie 400 aukų. Religinės sektos 
"Liaudies Šventovės” (People’s. 
Temple) nariai esą nusižudę, ragi
nami sektos steigėjo Jim Jones, ku
ris drauge nusižudė, kad jau laikas 
išeiti į tobulesni pasaulį. Masinis 

Sydnejy Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba gavo mums kelis 
egzempliorius mūsų pagrindinio va
dovėlio: ’’Introduction To Modern 
Lithuanian”, parašyto L. Dambriū- 
no, A. Klimo ir W.R. Schmalstieg, 
išleisto Amerikoje. Iš p. Reisonienės 
gavau nusipirkti kelias knygas, be- 
to, ji buvo labai maloni ir paskolino 
porą knygų kursams. P. Sungaila 
persiuntė iš Melbourno, ir nupirkau 
iš jo labai naudingus konspektų bei 
pratimų sąsiuvinius bei D. Bindo- 
kienės "Lietuvių Literatūros Skai
tymus. Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjunga pažadėjo kursus 
globoti, o Lietuvių Klubo vardu p. 
Simniškis per Sydney Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės Valdybą 
parėmė kursus pinigais. Iš p. Liuti
ko gavome naudingų informacijų ir 
pageltos. Ačiū visiems.

Koordinatorius K.A.B. Strong 
suorganizavo kursų mokytojams 
10-ties paskaitų ciklą, kurios vyko 
Mokytojų Seminarijoje prie Sydne- 
jaus universiteto. Klausėmės įvairių 
paskaitų apie kalbos mokymo meto
dus, tradicinius ir moderniškus bei 
priemones. Klausytojai buvo šešta
dienio kursų mokytojai-jos, įvairių 
tautybių: italai, turkai, lenkai, olan
dai, kiniečiai ir kitokie. Vieni iš jų 
buvo vyresnio amžiaus, kiti jaunes
ni, bet reprezentuoją vieną ar kitą 
etninę grupę. Diskusijos buvo įdo
mios, problemos panašios. Lektorius 
Strong paaiškino, kad ’’antrųjų kal
bų” programos turėtų būti lengves
nės, reališkesnės, jos turėtų būti to

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

PAŽINTIS SU MEKSIKA
. Rašo J. Donėla

Gražioji Paseo de la Reforma bai
giasi dideliu Chapultepee parku. Šis 
parkas labai populiarus sekmadie
niais, nes čia vietos ir visokiausių 
pramogų pakanka vaikams ir suau
gusiems.

Miesto pusėje ant kalniuko stovi 
Chapulteppe pilis. Pradžioje tai bu
vusi karo mokykla. Karo su Ameri
ka metu (1846-48) patys paskutinieji 
pilies gynėjai, likę šeši kadetai, at
kakliai gynėsi nuo amerikonų pačia
me pilies bokšte, kol iš jų penki žu
vo, o šeštasis, pasigriebęs Meksikos 
vėliavą ir šaukdamas ”Viva la Mexi
co” šoko nuo bokšto ir užsimušė.

Meksika tą kovą pralaimėjo ir pa
sirašant taikos sutartį turėjo per
leisti Amerikai pusę Kalifornijos ir 
New Mexico valstiją, nors už tai 
gavo 15 milijonų dolerių.

Vėliau Chapultepee pilyje gyveno 
imperatorius Maksimilijonas, o atė- 

nusižudymas vykęs iš anksto supla
nuotas, visiems susirinkus paskuti
nei vakarienei, kur buvo kiekvienam 
išdalinta nuodų skystam pavidale. 
Tie, kurie norėjo priešintis, ir pasi
traukti, buvo sargybinių nukauti 
šūviais.

People’ Temple, įkurta Jim Jones, 
prasidėjo Kalifornijoje, kuri savu 
laiku siekė apie 20.000 narių. Vėliau 
sektos vadas su apie 1200 pasekėjų 
persikėlė į Gvajaną siekdamas įkurti 
savo koloniją.

Po įvykių Gvajanoje bijomasi, kad 
panašių dalykų gali atsitikti ir Kali
fornijoje, kur yra išlikusių daug 
sektos narių. 

kios, kad pritrauktų ir susidomėjusį 
australą mokytis svetimos kalbos, 
kad jis, pavyzdžiui, nuvažiavęs tu
rizmo tikslais į užsienį, galėtų susi
kalbėti. Mūsų, kaipo lietuvių tikslas, 
aišku, yra pritraukti kuo daugiau 
jaunimo mokytis lietuvių kalbos ir ja 
susikalbėti bei parašyti raštus, 
paskaityti laikraščius. Galvoju, kad 
svarbu jaunimui priduoti drąsos ir 
noro kalbėti lietuviškai, o ne už
versti juos komplikuotomis taisyk
lėmis, kaip kad yra pvz. dalyviai, 
padalyviai etc.

Baigiant šį aprašymą, tenka pa
galvoti apie ateinančius metus.

Kviečiame Sydnejaus jaunimą 
ateiti į kursus mokytis lietuvių kal
bos. Užsirašyti prašome Aschfield

--■K.

Sydnejaus lituanistinių kursų p. V. Kabailienės klasė. Pirmoje eilėje iš 
k.: Algis Bernotas, Julija Stašionytė, Virginija Cox, Linda Bellen, Juta 
Šliterienė. Antroje eilėje stovi iš k.: V. Kabailienė (dėstytoja), Arūnas 
Stašionis, Kristina Cox, Rita Barkutė, Audronė Stašionytė. Nuotraukoje 
trūksta Povilo Stašionio ir Dalios Romen.

jus respublikos laikams virto Mek
sikos prezidentų rezidencija. Dabar 
joje istorinis muziejus.

Nuo pilies matosi žalumoje pas
kendęs pats parkas ir gražioji Re
formos gatvė. Gaila, toliau matomu
mas labai ribotas. Meksikos sostinė 
gyventojų skaičiumi yra pralenkus 
Tokyo ir New Yorką. Bet gi oro tar
ša miestas taip pat pirmauja. Už tai 
kaltinamos mašinos, kurių čia yra 
apie 2 milijonus.

Vakare pavyko gauti bilietus į 
Ballet Folklorico de Mexico. Baleto 
įsteigėja Mme Hernandez, gerai pa
žinodama savo kraštą, sukūrė daug 
baletų remdamasi legendomis, tau
tosaka ir dar gyvais šokiais iš įvairių 
Meksikos provincijų.

Spalvingi rūbai, originali muzika 
ir gerai atliekami šokiai šiam baletui 
atnešė pasaulinį garsą, nes dalis tų 
šokėjų nuolat gastroliuoja po visą 
pasaulį. Prieš keletą metų jie lankė
si ir Australijoje. Man ir tada ypa
tingą įspūdį padarė "Briedžio šokis”. 
Jo medžioklė ir ypač mirties agonija 
labai stipriai pavaizduota. Tai labai 
senas, pusiau religinis vienos taute
lės šokis.

Sekančią dieną autobusu išvykau 
vienos dienos kelionei į Pueblo 
miestą apie 100 mylių nuo sostinės. 
Pakely pasiekiame Cholula miestelį, 
kur senovėje buvo toltekų religinis 
centras. Atvykę čia ispanai statė 
bažnyčias, kur tik buvo pagonių 
šventyklos, tad vien tik čia yra apie 
40 bažnyčių. Išvykos vadovas aiški
no, kad netolimoje apylinkėje baž
nyčių galima priskaityti tiek, kiek 
yra dienų metuose, žodžiu, kiekvie
nam metų šventajam po bažnytėlę.

berniukų gimnazijoje,
šeštadienį,vasario 3 dieną, 9.30 ryto. 
Pamokos prasidės vasario 10 d. 9.00 
ryto. Bandysime vėl Sudaryti dvi 
klases: silpniau mokančių arba visai 
nemokančių, ir tokių, kurie lanko 4, 
5 ir 6 gimnazijos klasę. Kviečiame ir 
vyresnius, kurie, gal, nori prisiminti 
užmirštą kalbą, ar mokytis jos iš 
naujo. Jaunesniesiems, aišku, 
geriausia eiti į parapijos mokyklą 
sekmadieniais Lidcombe; ją pabagi- 
gus toliau tęsti kursuose.

Didžiausią padėką tenka išreikšti 
mūsų jaunimui, kurie šiuos kursus 
lankė ir mokėsi taip pavyzdingai ir 
entuziastiškai. Dėkoju ir jų tėvams 
už visokeriopą pagelbą.

Dėl papildomu informacijų 
prašom skambinti: R. Bukevičiui, 
tel. 869 2466, V. Kabailienei tek 
432306.

V.Kabailienė

Kai kurios jų išpuoštos spalvotais 
kaspinais ir vėliavėlėmis, kas reiš
kia, kad tą dieną vyksta jos šventojo 
atlaidai.

Viena iš gražiausių apylinkės baž
nyčių yra ant pačios didžiausios bu
vusios toltekų piramidės. Pati pira
midė dar tebėra žole ir medžiais 
apaugusi, bet jos viduje jau atkasta 
ir turistams atidaryta keli kilomet
rai tiesių, žmogaus aukščio tunelių.

Meksikoje užtinkamos piramidės 
buvo statomos dievų garbei ir reli
ginėms apeigoms.

Pasiekę kelionės tikslą - Puebla 
miestą, sustojam restorane pietų. 
Rodos, patarnautojų pakankamai, 
bet viskas vyko taip lėtai, kad kai 
kurie keleiviai, išlaukė apie dvi va
landas, išėjo nevalgę. Daugelis kal
tino vadovą, o vėliau reikalai dar 
pablogėjo, nes reikėjo skubėti. 
Bendrai, kiek pastebėjau, prie su
venyrų krautuvių vadovai taip nes
kubina, bet visur kitur tenka bėgte 
bėgti. Sunkoka mėgėjams fotogra
fams: jei koks paminklas ar bažnyčia 
netelpa į objektyvą, tai toliau pabė
gėti ar pasirinkti tinkamesnį kampą 
laiko nelieka.

Puebla, sostinė to paties vardo 
valstijos, vienas iš seniausių Meksi
kos miestų, įkurtas vos tik ispanams 
čia atvykus. Miestas garsus kerami
kos išdirbiniais. Aplankėm st. 
Domingo bažnyčią, kurioje savo 
grožiu pagarsėjusi šv. Rožančiaus 
koplyčia. Ilgiau sustojam buvusiam 
šv. Monikos vienuolyne. Iš gatvės 
niekuo nesiskiriantis šis vienuolynas 
išsilaikė 74 metus. Vienuolynas vei
kė slaptai, kai buvo prieš keliasde
šimt metų Meksikoje vienuolynai 
uždaryti. Įstatymas tebegalioja iki 
šiol. Šiame vienuolyne buvo iki . 50 
vienuolių. Jos gyveno labai asketiš
kai. Pats namas yra ispaniško sti
liaus. Vidury didelis kiemas - patio.

Nukelta į psl. 6
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PRADŽIA PABAIGOS

Lapkričio 5 d. įvyko specialus su
sirinkimas Canberros Lietuvių 
Klubo narių. Dienotvarkėje buvo 
pasiūlymas parduoti klubą.

Aš vasario mėnesį parašiau laišką 
Mūsų Pastogei kuriame pranašavau 
ironiškai, kad vieną dieną iš Can
berros lietuvių liks tik apdulkėję 
dokumentai, kuriuose bus parašyta: 
Klubas buvo parduotas libaniečiams 
ir tapo mečete.

Dabar, viėneriems metams dar 
nepraėjus, mano ’’pranašavimas” 
pradeda išsipildyti. Tik ne libanie
čiams, bet arklių lenktynių darbuo
tojų organizacijai, ir tik ne parduo
da, bet atiduoda.

Aš nesuprantu, kaip Canberros 
lietuviai galėjo sėdėti ir klausyti 
liūdnų pasiūlymų: priimti tų ”pan- 
terių” 300 narių, bet jiems nereikės 
mokėti pilno nario mokesčio; įleisti 
du iš jų į klubo valdybą (neįleido net 
Bendruomenės pirmininko, bet 
australus lošikus!); jiems atiduoti 
kokį 20% klubo pelno; jiems pasta
tyti antrą barą; jiems užleisti salę, 
kada tik nori; ir — paskutinis cvekas 
į grabą — pakeisti klubo vardą... 
(...’’ir tapo mečete”...).

Vienas iš narių pareiškė: ’’Tai 
man primena, kaip įleidome rusų 
bazes į Lietuvą”. Kai kurie nusikva
tojo. Bet toje satyroje yra tiesos. 
Juk, pasirodo, komunistų propa
ganda nėra didžiausias pavojus lie
tuvių išeivijai. Doleriuko troškimas 
greičiau išgriaus šitą koloniją.

Aš tikėjau, kad Canberros lietu
viai tuojaus atmes šitas niekšybes ir

Pažintis su...
Atkelta iš psl. 5

Viename namo sparne yra koplyčia, 
kurioje pamaldos buvo laikomos pa
sauliečiams, gi užpakalinėje koply
čios sienoje išpiaustyta daug skylu
čių, o pati siena išdažyta margai 
tamsia spalva. Iš kitos pusės vie
nuolės galėjo klausyti pamaldų, o 
kartais pro tas skylutes jos priim
davo net šv. Komuniją. O jeigu ap
lankydavo jas kartais giminės, 
pro tas skyles jos galėdavo be įtari
mo pasikalbėti.

Vienuolynas buvo išaiškintas visai 
netikėtai. Tame name lankėsi du 
policininkai visai nereikšmingu rei
kalu. Vienas jau buvo išėjęs lauk, 
kitas išeidamas pastebėjo, kaip sie
noje knygų lentyna pradėjo skirtis 
ir joje pasirodė vienuolyno vyres
nioji. Mat, ji neaiškius garsus palai
kiusi sutartu ženklu atidaryti slaptą 
angą. Žinoma, vienuolynas tapo už
darytas. Dabar tos patalpos lanko
mos kaip istorinė retenybė.

Sekančias dvi dienas pralei
dau apžiūrėdamas miestą jau savis
toviai. Teko važinėti visokiom prie
monėm. Taksiai turi nuolatinį marš
rutą ir vairuotojas, artėdamas prie 
sustojimo vietos pirštais duoda 
ženklą, kad turi vietos ir kiek. Susi
siekimas įskaitant ir taksius labai 
pigus. Metro (požeminiai traukiniai) 
labai modernūs, įrengta prieš maž
daug 10 metų. Stotyse švaru ir be 
triukšmo, nes vagonų ratai gumi
niais apdangalais.

Gerą popietę praleidau dideliame 
antropologijos muziejuje. Čia daug 
radinių iš įvairių krašto vietovių, 
ypač akmeninių dievų ar šiaip figū
rų. Taip pat visos indėnų tautelės 
turi savo skyrius, kur parodomas jų 
gyvenimo būdas apranga, įrankiai, 
rankdarbiai ir kt. 
Mūšų Pastogė Nr. 47,197B.11.27, psl. 6

kartu jų siūlytojus. Bet ne, jie nu
balsavo eiti į derybas su panteriais, 
nors nebuvo dviejų trečdalių balsų 
daugumos, kaip klubo įstatas reika
lauja, bet tas niekam nerūpi.
Didelis skaičius Canberros lietuvių 

serga materializmo liga. Neverta dėl 
tokių žmonių dirbti, pastangas dėti, 
kai jiems pokerio mašinos yra svar
besnės už kultūrą, lietuvybę. Todėl 
aš atsistatydinu iš Canberros Apy
linkės Valdybos ir pasitraukiu iš 
Canberros lietuvių veiklos.

Tegu jie, su panteriais gerdami 
alų ir lošdami pokerio mašinomis, 
būna laimingi.

Gintautas Kaminskas

Redakcijos pastaba: pereitame 
M.P. Nr. buvo paskelbta kronikinė 
žinutė remiantis šiuo laišku. Kadan
gi dėl to kilo kontraversinių nuomo
nių ir net priekaištų, skelbiame buv. 
Canberros Apyl. pirmininko p. G. 
Kaminsko laišką ištisai.

Atsakymas į ponios Mauragienės 
Atvirą Laišką (’’Mūsų Pastogė” Nr. 
46, 1978.11.20)

Pasirinkimas temos radijos prog
ramos yra radijos valandėlės vedėjo 
žinioj. Per tris ponios Mauragienės 
minėtas laidas, pirmų dviejų tema 
buvo: ’’Lietuvos gyventojai, kiek jų 
yra, ir iš kur lietuvių etnografinėse 
žemėse atsirado kitų tautų žmonių”. 
Trečios laidos tema buvo: ’’Lietuviai 
kitur”. Čia buvo paminėta, kad lie
tuviai gyvena visame pasaulyje, ir 
’’kad 1959 metais Vakarų Vokietijo
je gyveno apie 10.000 lietuvių”. Apie 
jokius išvežimus į Vokietiją arba Si

Manoma, kad prieš daug tūkstan
čių metų Meksikos ir visi kiti Ame
rikos indėnai į čia atkeliavo iš Azijos 
per Sibirą ir užšąlami Beringo są
siaurį. Taip pat buvo malonu rasti 
moderniųjįi kalbų vystymosi lentoje 
ir lietuvių kalbą. Ji seka tuoj po in
doeuropiečių ir Sanskrito. Prie mu
ziejaus yra valgykla, kurioje pasi
stiprinus galima tęsti pažintį su 
Meksika toliau.

Gale gražaus Alameda Centra 
parko yra didžiulis Palacio de Bellas 
Artės. Pačiame parke gausu statulų, 
fontanų, rūpestingai prižiūrimų gė
lynų. Actekų laikais čia buvusi tur
gavietė, o inkvizicijos metais - egze
kucijų vieta.

Palacio de Bellas Artės yra lyg 
Meksikos meno muziejus, kuriame 
nuolatiniai išstatyta visų trijų pe
riodų - actekų, kolonializmo ir mo
dernaus meno kūriniai. Kai kuriuose 
prieškambariuose paveikslai, tapyti 
garsaus menininko Diego Riviera, 
užima visą sieną. Jo kūrinių yra 
kiekviename svarbesniame Meksi
kos muziejuje.

Tas pats pastatas talpina Meksi
kos valstybinę operą ir jau minėtą 
Meksikos folklorinį baletą. Nors šie 
rūmai palyginamai gana jauni, sta
tyti 1934 m., tačiau per tą laiką spė
jo į minkštą žemę įsmigti apie šešetą 
pėdų. Mat, Mexico City stovi ant 
ežero salos, kuri miestui augant bu
vo vis plečiama. Actekų laikais kai 
kur gatvių vietoje buvo kanalai, o 
krantai sujungti pylimais. Žinoma, 
toks pagrindas buvo netinkamas 
sunkesnei statybai, už tat daugelis 
senesnių pastatų, ypač bažnyčios, 
yra įsmigusios į minkštą žemę ir pa
gal svorį ar tai vienu, ar kitu kampu 
matomai pakrypusios.

Paskutiniaisiais laikais miesto šu
liniai uždaryti ir uždrausta gręžti 
naujus. Taip pat kai kuriose vieto
vėse vanduo tiesiog pumpuojamas į 
požemį, kad sulaikius bet kokį pa

birą nebuvo programoje minėta; 
šiuos duomenis paliekame birželio 
ištrėmimų minėjimų programoms.

Antras priekaištas, tai kad per tas 
pačias laidas buvo ’’grojamos iki 
nuobodumo tik vieno Gorbulskio 
plokštelės”, mano atsakymas yra: 
Radijų programų vedėjai turi var
toti savo laidose tai, kas tuo metu 
yra aktualu ir populiaru. O kad tuo 
laiku Benjamino Gorbulskio muzika 
buvo populiari, rodė jo koncerto pa
sisekimas Sydnejuje. Taip pat liudi
ja ir sekantis: Mes visi žinome kaip 
sunku yra Australijoje parduoti 
(kiekiu) lietuvišką knygą arba 
plokštelę. Tuo tarpu melburniškio 
Vivos Aleknos išleista Benjamino 
Gorbulskio plokštelė ’’Gintaro Šalis” 
(tiražas 250) per dvi savaites jau be
veik išparduota . Sydnejuje jų par
duota jau šimtas, greitu laiku plokš
telių rinkėjų tarpe ši plokštelė taps 
vertinga retenybė.

Atrodo kad ne vien man tos Ben
jamino Gorbulskio melodijos patin
ka.

Viktoras Šliteris

BRAŽINSKAI RAŠO
A. KRAMILIUI SYDNEJUJE

Nuoširdžiai dėkojame Jums, o 
taip pat p.p. Aleksandrui ir Teofilei 
Šumskams, p. Jonui Sakalauskui, p. 
Antaninai Paulėnienei ir p. Justinui 
Jasiuliui už atjautimą mūsų sunkios 
padėties ir paaukojimą U.S. $ 93.49 
mūsų paramai. Ši iš Jūsų gauta dos
ni auka yra reikšminga broliška pa
galba, kuri įrodo, kad dar neesame 
užmiršti, ir suteikia daugiau jėgų 
nugalėti sunkumus. Taip pat dėko
jame už pridėtas peticijų ir laiškų 
kopijas. Jos aiškiai parodo, kiek 
daug Sydnejaus lietuviai pasidarba
vo siunčiant laiškus ir peticijas JAV 

viršiaus keitimąsi. Atrodo, tas pa
gelbėjo, nes pastatų smukimas su
stabdytas ar bent pristabdytas, o 
didesni nauji pastatai planuojami 
taip, kad jie ant savo pamatų lyg ir 
’’plaukioja”.

Prieš apleisdamas sostinę auto
busu nuvykau į tolokai nuo centro 
esantį Ciudad Universitaria, kurio 
rajone yra ir neseniai Meksikoje vy
kusių olimpinių žaidynių stadionas. 
Nors buvo šeštadienis, stadionas 
buvo tuščias ir uždaras.

Universiteto miestas daugiau pa
našus į didžiulį parką, kur išmėtyti 
daugiaaukščiai moderniški pastatai. 
Bibliotekos ir kelių kitų pastatų išo
rinės sienos padengtos paveikslais, 
tapytais žymesnių Meksikos meni
ninkų. Paveikslai ryškių spalvų, 
jungią indėnų primityvų meną su 
modernizmu arba simbolizuoja tame 
pastate dėstomą mokslo šaką.

Meksikos universitetas įsteigtas 
truputį anksčiau, negu Vilniaus 
(1551), dabar turįs apie 140.000 stu
dentų.

Grįžęs į miestą išsileidau pažiopli- 
nėti pats vienas pėsčiom. Oras gra
žus, šeštadienio popietė.

Pasirodo, Meksikoje mada taip 
pat protestuoti. Kaip tik prie Revo
liucijos paminklo susitikau keletą 
šimtų jaunų demonstrantų. Nežinia, 
kokia tai buvo demonstracija, nes 
nebuvo jokių plakatų. Prieš porą 
dienų buvau matęs kitą demonstra
ciją su daugybe raudonų vėliavų. 
Plakatuose užrašai reikalavo am
nestijos revoliucionieriams ir darbi
ninkams. Pamačius tas demonstra
cijas tik tada krito į akį, kad Meksi
koje niekur nesimato hipiškai apsi
rengusio jaunimo. Pusiau ilgais 
plaukais nešioja daugelis, bet jie 
dailiai apkirpti ir tvarkingi. Beveik 
tas pats ir Amerikoje. Kanadoje, 
Toronte, vienas kitas apšepęs ir ap
žėlęs matėsi, bet gal tai buvo klajū
nai iš Australijos, nes Šiaurės Ame
rikoje tokia apranga jau seniai išė-

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 
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kongresmenams bei senatoriams. 
Tai didelis įnašas į mūsų gelbėjimo 
kampaniją.

Įdomu buvo iš Jūsų laiško patirti, 
kad Australijos televizija rodė Al
girdo pokalbį su Clevelando žurna
listais.

Imigracijos byla vis dar neiš
spręsta. Tai kelia mums daug rū
pesčio ir sudaro daug vargo, nes 
nuolat kybo deportacijos grėsmė. Be 
to, iki bylos pabaigos negalime gauti 
įsidarbinimo leidimo, todėl esame 
priversti ieškoti kas priimtų neofi
cialiai kokiems atsitiktiniams fizi
niams darbams (dažyti, žolę piauti ir 
pan.).

Algirdas lanko Kalifornijos uni
versitetą. Studijuoja teisę ir politi
nius mokslus.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame 
Jums ir visiems mūsų rėmėjams už 
brolišką moralinę ir materialinę pa
ramą.

Pranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas

P.S. Būtų gražu, jeigu mes iš 
Australijos šv. Kalėdų proga pa
sveikintume juos bent simboline au- 
kele, jų sunkių dienų praskaidrini- 
mui.

Ant. Kramilius

jusi iš mados.
Revoliucionierių paminklas tai 

masyvus betono kupolas ant stam
bių ir aukštų keturių stulpų. Kupo
las pradėtas statyti šio šimtmečio 
pradžioje, dar prezidento Diaz lai
kais ir turėjo būti dalis naujų senato 
rūmų, tačiau netrukus Meksikoje 
prasidėjo politiniai neramumai, 
kurie tęsėsi kelis dešimtmečius. Pa
galiau 1937 metais kupolą apklojo 
varine skarda, kiek pagražino ir pa
vadino "Revoliucijos paminklu”. At
rodo jis labai impozantiškai, o sena
tas savo rūmų dar tebelaukia.

Pavakarėj atžygiavau iki Plaza di 
Garibaldi. Tai nedidelė aikštė su 
fontanais, gėlėmis ir pilna Mariachi 
muzikantų. Jie čia grupėmis laukia, 
kam galėtų pagroti serenadą. Kai 
pasimaišo kokia porelė, jie greit siū
losi su savo muzika ir derisi dėl kai
nos. Toks mažas koncertukas kai
nuoja apie 3-4 dolerius. Kapela susi
deda iš 5-6 smuikininkų, 34 gitaris
tų, vieno trimitininko ir vieno daini
ninko.

Mariachi muzikantų apranga dau
giausiai juoda, bet būna ir kitokių 
spalvų. Trumpa ilgom rankovėm 
striukė, balti marškiniai, vietoj kak
laraiščio juodas dideliu mazgu su
rištas kaspinas, siaurokos kelnės, 
kurių šonai gražiai išsiuvinėti sidab
ru, taip pat panašiai apsiuvinėta 
striukė ir skrybėlė. Atrodo labai 
šauniai. Man jų muzika nuo seno la
bai patinka, ir aš čia atėjau vieną 
vakarą prieš porą dienų ir vos ne
praradau savo australiškų naujų ba
tų. Gerokai lynojant ir šlapiom gat
vėm bevaikščiojant ėmė luptis pa
dai. Bet greitai susitvarkė.

Bus daugiau

6



Kovo gražuolių vakaras
Lapkričio 11 d. įvyko "Kovo” gra

žuolių balius Lietuvių Klube.
Gausiai susirinkusi publika pra

leido įdomų ir su įvairumais vakarą. 
Buvo renkama Sydnejaus gražuolė 
"Miss Kovas” ir gražuolis ”Mr. Ko
vas”.

Sporto klubo pirmininkas J. 
Dambrauskas, pasveikinęs visus 
svečius, pristatė p. J. Maksvytį, ku
ris pravedė gražuolių rinkimus. Šio 
vakaro gražuolės pirmiausiai pasi
rodė su maudymosi kostimais, ir 
Sydnejaus "gražuoliai” su įvairiais 
moderniškais ir senoviškais maudy
mosi kostimais, kurie sukėlė daug 
humoro. Sydnejaus lietuviai gali di
džiuotis gražiom merginom ir gerai 
atrodančiais jaunais sportininkais.

Pristatomos gražuolės; Rita Kas- 
peraitytė, Ramona Karpavičiūtė, 
Ana Liesytė, Violeta Maksvytytė, 
Jasmin a Birkmanaitė ir Sylvia 
Dambrauskaitė. Pristatyti vyrai: 
Arvidas Zduoba, Viktoras Preikšta, 
Danny Putvinas, Edvardas Karpa
vičius, Edvardas Preikštas ir Ričar
das Badauskas.

Premijos, paaukotos p.p. Cibų 
Palanga Travel, 200 dol ir p.p. Šlite- 
riai 100 dol. Laimėtojų juostas pa
darė ir dovanojo p-lė L. Andriūnaitė 
iš Newcastle. Konkurso teisėjai bu
vo parinkti iš svečių: 3 ponios ir 3 
vyrai, kurie išrinko "Miss Kovas” ir

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Jonas 
Paulius II gruodžio mėn. M.A. na
riams skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - kad žmogaus teisės 
būtų respektuojamos ne tik viešose 
deklaracijose, bet taip pat ir prak
tiškame gyvenime;
misijų- kad kiekviena Bažnyčia 
savo vietovėje taptų tikrąja bend
ruomene: vieninga, pamaldi ir stropi 
tikėjimo išpažinime ir skelbime.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
Visa aukoju Tau, Švenčiausioji Jė
zaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
Šiais metais sueina 30 metų nuo 

Visuotinės Žmogaus Teisių deklara
cijos paskelbimo. Ji buvo paskelbta 
UNO visuotiniame susirinkime 1948 
metu gruodžio 10 dieną.

Lankydamasis UNO būstinėje 
1970 metais, šiai organizacijai šven
čiant savo 25 metų sukaktį, popie
žius Paulius VI iškėlė žmogaus tei
sių deklaracijos vertę pareikšda
mas: ’’Neabejotina, kad ši jūsų dek
laracija yra viena iš puikiausių UNO 
organizacijos įnašų, teikiančių jai 
garbės”.

Nežiūrint viso to, šioji, kaip ir vi
sos kitos iškilmingos deklaracijos, 
labai menkai pasitarnavo žmogaus 
teisių įpilietinimui bei jų respekta- 
vimui praktiškame gyvenime. Per
žvelgę paskutinių kelerių metų pa
saulinius įvykius, lengvai pastebėsi
me visą eilę rimtų ir skaudžių žmo
gaus teisių išniekinimų. Čia nekal
bama apie pavienių asmenų išsišo
kimus, bet turima galvoj krašto vy
riausybių ir įstamdavystės organų 
veiksmus ar sprendimus, visai prie
šingus visoms iškilmingai pasirašy
toms deklaracijoms. Į tą kategoriją 
įeina diskriminacija rasiniu ar etni
niu pagrindu, paneigimas tautų ap
sisprendimo teisės, religinės laisvės 
užgniaužimas pavergtuose kraštuo
se, represijos prieš teisėtai pareikš
tas nuomones, nežmoniškas elgima
sis su belaisviais ir jų kankinimas, 
žiaurus ir sistematiškas politinių 
priešų likvidavimas, žmogaus gyvy
bės naikinimas abortų keliu, juos 
įteisinant per įstatymą ir t.t.

”Mr. Kovas”, o savišalpos karalaitė 
"Miss Charity” buvo renkama ta, 
kuri pardavė daugiausiai bilietų to 
vakaro loterijai.

Įtemptas momentas buvo, kai 
"Kovo” pirmininkas J. Dambraus
kas iškvietė visas gražuoles ir gra- 
župlius į sceną ir atidarė laimėtojų 
voką, kurį įteikė vienas iš teisėjų. 
Pirmą vietą gavo Jasmin a Birkma
naitė, naujoji šių metų Sydnejaus 
”Miss Kovas”. Jai uždėjo L Andriū
naitė laimėtojos juostą ir karūną, 
apdovanojo gėlėmis ir p. R. Cibas 
įteikė čekį 150 dol. Antrą vietą ”Mr. 
Kovas” laimėjo Viktoras Preikšą, 
kuris buvo apjuostas su laimėtojo 
juosta ir įteiktas čekis 50 dol. Įteikė 
p. M. Cibienė. Savišalpos karalienė 
’’Miss Charity” - Sylvia Dambraus
kaitė, kuri pardavė daugiausiai bi
lietų tą vakarą. Jai laimėtojos juostą 
uždėjo ir pasveikino p. V. ŠHteris,

AUKSO MEDALIS VENGRIJOS 
ŠACHMATŲ KOMANDAI

Praėjusią savaitę pasibaigė žai
dynės dvidešimt trečiosios pasaulio 
šachmatų Olimpiados, kuri buvo 
pravesta Buenos Aires mieste Ar
gentinoje. Dalyvavo šešiosdešimt 
keturių valstybių komandos, jų tar
pe ir Australijos.

Viso pasaulio nustebimui, Rusija 
penkiasdešimt metų dominavusi ko
mandinėse šachmatų varžybose 
prarado pirmaujančią vietą Vengri
jos šachmatininkams, kurie laimėję 
37 taškus iš 56 galimų buvo apdova
noti aukso medaliais.

Vienu tašku atsilikusi Rusija ant
roje vietoje, ir dar vienu tašku že
miau trečioje vietoje liko Amerika. 
Vakarų Vokietija užėmė ketvirtą 
vietą pelnė 33 taškus. Pirmą kartą 
Olimpiados istorijoje mažutė Švei
carija užbaigė žaidimus pirmame 
dešimtuke. Tai nuopelnas pasaulio 
šachmatų didmeisterio ir kandidato 
į pasaulio meisterio titulą Victor 
Korchnoi, kuris pasitraukęs į vaka-

Viena, kuo galime ramintis, yra 
tai, kad visi šie žmogaus teisių prie
vartavimai jau nebėra nutylimi, bet 
plačiai keliami viešumon, tuo būdu 
sukeliant viešąją opiniją prieš as
menis, institucijas ar vyriausybes, 
tas teises trypiančias po kojomis. 
Kartais jau galima išgirsti ir pačių 
skriaudžiamųjų balsą ginant savo 
teises. Tai yra jau teigiamas reiški
nys, bet to dar neužtenka. Reikia 
ieškoti pačių giliausių šaknų, iš ku
rių visos šios blogybės kyla, kad bū
tų galima jas pašalinti drauge su jų 
vykdytojais.

Problema yra didelė, sunki ir pa
saulinio mąsto, todėl jai spręsti rei
kia vienybės, organizacijos ir Dievo 
palaimos. Tad prašykime Viešpaties 
malonės, kurią tik Jis gali suteikti, 
kad visi, ypač tie, kurių rankose yra 
valdžia, kad jie, naudodamiesi savo 
galia, respektuotų žmogiškąją būty
bę. Nuoširdžiai prašykime, kad 
žmogaus asmenyje kiekvienas žmo
gus atpažintų Betliejuje gimusį Iš
ganytoją ir drauge savo brolį ir sesę, 
turinčių teisę ne tik į mūsų pagarbą, 
bet taip pat ir į brolišką meilę.

Šventų Kalėdų džiaugsmas tepri- 
pildo mūsų širdis!

Kun. S. Gaidelis, S.J.

įteikęs 100 dol. čekį. Visos gražuolės 
apdovanotos gėlėmis.

"Kovo” valdyba sveikina laimėto
jus ir nuoširdžiai dėkoja visiems 
konkurse dalyvavusiems, visiems 
loterijos fantų aukotojams, p.p. Ci
bams ir p.p. Šliteriams už pinigines 
premijas, buvusiems teisėjams, p. J. 
Maksvyčiui už sklandų gražuolių 
konkurso pravedimą, E. Birkmanie- 
nei ir Dr. Viliūnui už dovanotas gė
les, visiems sporto klubo rėmėjams 
ir jų draugams, Lietuvių Klubui ir p. 
L. Andriūnaitei už laimėtojų juos
tas. Didžiausia padėka nenuvargs- 
tančiai ’’Kovo" darbininkei Trudy 
Dambrauskienei, jos pasišventimas 
"Kovui” yra nepamainomas.

Ačiū visiems.

rus žaidė už Šveicarijos komandą. 
Australijos šachmatininkai baigė su 
gerais rezultatais ir dalinosi dvide
šimt aštunta vieta, surinkę 29 taš
kus. tai yra geriausias australų re
zultatas šachmatų Olimpiadoje. Ju
goslavų komanda, kurioje žaidė be
veik visi šachmatų didmeisteriai, 
pelnėsi tik du taškus daugiau už 
Australiją, kai Australijos šachma
tininkai nė vienas dar neturi did
meisterio titulo.

Lietuvių viešas turnyras

Sydnejaus lietuvių viešame meti
niame turnyre žaidimai eina prie 
pabaigos. Liko žaisti tik du ratai. 
Šiuo metu geriausius rezultatus turi 
mūsų klubo nariai V. Patašius ir J. 
Karpavičius. Turnyro užbaigimas ir 
dovanų įteikimas įvyks gruodžio 6 
dieną, trečiadienį.

■ t - * * * *
Klubo šachmatininkai per eilę 

metų turėjo rūpesčio, kaip sutaisyti 
pagedusius šachmatų laikrodžius. 
Pasirodo, kad Australijos laikrodi
ninkai neapsiima taisyti šachmatų 
laikrodžių, kurie importuojami, nes 
vietoje jų negamina. Kartais visai 
naują laikrodį tekdavo išmesti iš 
apyvartos nesant kas pataiso.

Klubo sekretorius važiuodamas į 
Ameriką pasiėmė vieną ir mėgino

Įvairumai
Kaip reikia skaityti knygas

Australiją pasiekė rašytojo Albi
no Baranausko veikalo ’’Rudenys ir 
pavasariai” arba Užplynių Pultine- 
vičius namie ir svetur trečioji dalis. 
Tai paskutinis šios neeilinės knygos 
tomas. Būdinga šiai knygai ir jos 
autoriui tai, kad už šio veikalo tik 
pasirodžiusią pirmąją dalį prieš ke
letą metų jau buvo paskirta Lietu
vių Rašytojų Draugijos literatūrinė 
premija net nelaukiant, kuo ir kaip 
visas autoriaus užplanuotas veikalas 
bus užbaigtas.

Šio trečio ir paskutinio tomo ap

I KOVO KLUBE
KOVO JAUNIAI

Kovo jauniai žemiau 14 m. laimėjo 
labai sunkias rungtynes prieš Bel
more komandą. Priešininkai žaidė 
labai šiurkščiai, tačiau koviečiai 
spaudimą atlaikė. Taiklūs A. Proto 
tolimi metimai ir M. Wallis bei P. 
Stašionio iš po krepšinio praėjimai 

. užtikrino persvarą mūsiškių naudai.
Antrame puslaikyje mūsiškiai 

ypač gerai sužaidžia ir rungtynes 
laimi 36:21 (20:12).

Taškai: M. Wallis 12, P. Stašionis 
9, A. Protas 8, E. Kasperaitis 3, R. 
Gaidžionis 2, A. Kolbakas 2.

JAUNIAI PUSFINALIUOSE

Kovo jauniai iki 14 m., iki šiol ne
pralaimėję nė vienų rungtynių, pir
mauja I Divizijos lentelėje Canter
bury - Bankstown District žaidynė
se.

Gruodžio 8 d., penkt., 7.30 vai. v. 
Bankstown Basketball stadione žais 
pusfinalius. Maloniai kviečiami kuo 
daugiau dalyvauti ir moraliai palai
kyti jaunuosius.

ten pataisyti. Pagalbos negauta ir 
ten. Pagaliau sužinojus, kad 
Wollongonge yra garsus lietuvis lai
krodininkas J. Černiauskas, pasitei
rauta. Pasirodė, kad seniai 
lietuviams reikėjo vadovautis posa
kiu savi pas savus. J. Černiauskas 
pataisė visus Sydnejaus šachmatų 
laikrodžius paimdamas labai mažą 
mokestį.

****
Nežiūrint, kad iki Sporto Šventės 

liko tik kelios savaitės, Sydnejaus 
šachmatininkai dar nežino, kokie 
šachmatų žaidimai bus pravesti 
sporto šventės metu ir kuriomis 
dienomis. Jau būtų pats laikas 
šventės rengėjams duoti daugiau 
informacijų ne vien tik dėl šachma
tų, bet ir bendrai apie sporto paren
gimus.

♦ ♦ ♦ ♦

lanke skaitome tokius patarimus 
skaitytojui: ”Ši dalis turėtų būti ne
mažiau juokinga už dvi pirmąsias, 
gal dar net beveik truputį kaip ir 
juokingesnė. Iš viso tai viena knygų, 
kurios skaitomos kramtant chalvą, 
razinkas, saldymedį, riešutus, fygas, 
šv. Jono duoną, džiovintas slyvas, 
lietuvišką kietąjį sūrį, turkišką me
dų, žagarėlius, bulvių skiedreles ar 
namų darbo irisus. Kviečiame pasi
smaginti bei pasilepinti!"

* *

Los Angeles mieste neseniai stai
ga mirė inž. Teodoras Lasauskas, 
sydnejiškiams gerai pažįstamo sa
vanorio Juozo Kapočiaus žentas. 
Liūdesy paliko žmona ir sūnūs.
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Informacija
MŪSŲ PASTOGĖS SUKAKTIS

Ateinančių metų sausio 27 d. su
eina 30 metų, kai buvo Antano Bau- 
žės pastangomis ir Juozo Žukausko 
suredaguotas ir išleistas pirmasis 
Mūsų Pastogės numeris. Nuo tos 
dienos Mūsų Pastogė be jokių per
traukų lankė skaitytojus per ištisus 
trisdešimt metų. Laikraščiui tokiose 
sąlygose išgyventi ir ištverti 30 me
tų tai labai reikšmingas ženklas.

Tikimasi, kad šitą mūsų visai 
bendruomenei reikšmingą sukaktį 
atitinkamai paminės vienokia ar ki
tokia forma visi bendruomenės pa
daliniai ir Mūsų Pastogės bičiuliai. 
Norį pareikšti pasveikinimus ir lin
kėjimus prašomi prisiųsti iki sausio 
15 dienos.

STUDENTŲ DĖMESIUI

Australijos Lietuvių Dienų metu 
Sydnejaus lietuvių studentų Valdy
ba organizuoja Australijos lietuvių 
studentų suvažiavimą.

Studentų valdybos kitose vieto
vėse ar atskiri studentai (kur nėra 
valdybų) prašomi kuo greičiau pri
siųsti atvykstančių sąrašus.

Programa bus paskelbta vėliau. 
Neturį kur apsistoti praneškite, kad 
būtų galima parūpinti vietas.

Rašyti: Ričardas Badauskas, 13 
South Street, Strathfield, N.S.W. 
2138. Tel. 766192 arba 298048.

Sydnejaus Lietuvių Studentų 
Valdyba

KITAS GRAŽUS PAVYZDYS

Liet. Dienų Apgyvendinimo Ko
misijai pranešė p. Maurusevičienė iš 
Lidcombes, kad surado butą trims 
šeimos nariams pas kaimyną aus
tralą, kurie draugiškumu ir rei
kalo supratimu gali nustebinti ne 
vieną Sydnejaus lietuvį.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 19 d. Sydnejaus karių 
Ramovė paminėjo Lietuvos kariuo
menės 60 metų atkūrimo sukaktį. Tą 
dieną įvyko iškilmingos pamaldos, o 
Lietuvių Klube buvo surengtas iš
kilmingas minėjimas. Po kun. P. 
Butkaus invokacijos sekė Ramovės 
Skyriaus pirmininko p. V. Saudargo 
paskaita. Sekė įspūdingas poeto Ba
lio Sruogos poemos "Gedimino sap
nas” pastatymas, kurį parengė jau
nimas režisuojant p. A. Saudargie- 
nei. Pastatymas išsiskiria iš kitų 
pastatymų tuo, kad visa žodinė dalis

SVARBUS PRANEŠIMAS ATVYKSTANTIEMS
Į LIETUVIŲ DIENAS

Lietuvių Dienoms Rengti Komiteto Butų Komisija praneša: į ateinan
čias Lietuvių Dienas Sydnejuje numatomas rekordinis skaičius dalyvių 
tiek iš visos Australijos, tiek ir iš užsienio. Visus sutalpinti privačiuose 
namuose arba lietuviškose šeimose neįmanoma. PrivaŠai apgyvendinti 
pasistengta tik aktyvieji Lietuvių Dienų parengimų dalyviai ir šokių 
grupė iš Amerikos Grandinėlė. Daugeliui teks ieškotis prieglaudos ofi
cialiuose viešbučiuose, bendrabučiuose ar moteliuose.

Butų Komisija yra susitarusi su Sydney Universiteto studentų bend
rabučiu International House, kur Liet. Dienų svečiai gali patogiai apsi
stoti, gauti pilną išlaikymą. Kainos: vienam asmeniui kambarys su pilnu 
maistu -15 dolerių dienai arba 90 dolerių savaitei. Kambariai porai arba 
asmenims, sutinkantiems gyventi dviese viename kambary išeitų 12 do
lerių asmeniui arba 70 dol. savaitei.

Užsakymai priimami iki gruodžio 15 dienos. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į LD Butų Komisijos pirmininką p. M. Zakarą ir užsisakyti iš 
anksto įmokant prisiunčiant čekius ar pinigus. Rašyti: M. Zakaras, 18 
Lundy ^t., Kingsgrove, N.S.W. Po gruodžio 15 d. patekti į tą bendrabutį 
galimybių nepramatoma. Butų Komisija taip pat pramačiusi eilę antra
eilių viešbučių ir motelių, bet ten kainos yra nepalyginamai aukštesnės.

Kiekvienu atveju LD Butų Komisija yra pasirengusi parūpinti prieg
laudą kuo palankesnėmis sąlygomis visiems Lietuvių Dienų svečiams ir 
dalyviams, tačiau jau nėra vilčių gauti prieglaudą privačiuose namuose, o 
teks samdytis. Suinteresuotieji rašykite aukščiau paminėtu Butų Komi
sijos pirmininko adresu norėdami sau užsitikrinti Sydnejuje prieglaudą 
Lietuvių Dienų metu.
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BILIETAI Į GRANDINĖLĖS 
KONCERTĄ

Į .Grandinėlės koncertą gruodžio 
30 d. Regents teatre Lietuvių Dienų 
metu bilietų kainos: $ 8, 6 ir 4. Jau
nimui iki 16 metų pusė kainos.

Bilietų kainos yra žemesnės, kaip 
australų ruošiamuose koncertuose. 
Kai koncertuoja žymesni užsienio 
artistai ar grupės, kainos sukasi 
apie $ 20, o mes Grandinėlę galime 
pamatyti žymiai pigiau.

Visus bilietus galima pirkti ar už
sakyti pas Australijos Liet. Dienų 
K-to iždininką p. B. Stašionį, 11 
Berala St., Berala, N.S.W. 2141, tel. 
649 9062 arba Sydnejaus Lietuvių 
Klube.

Taip pat pranešame, kad Grandi
nėlės spektakliui, kaip įprasta Aus
tralijos teatruose, bilietai parduo
dami pirmiausia tik pirmųjų vietų, 
kurių kaina 8 doleriai (vaikams pusė 
kainos).

Prašome ir raginame visus į 
Grandinėlės koncertą gruodžio 30 d. 
Regent teatre bilietais apsirūpinti 
galimai greičiau per Liet. Dienų 
K-to iždininką, nes teatro agentū
ros, kuriose taip pat platinami 
Grandinėlės bilietai, už kiekvieną 
parduotą bilietą ima 50 centų komi
sijos.

PRANEŠIMAS

Syd. Liet. Klubas, kaip kiekvie
nais, taip ir šiais metais ruošia 
bendras Kūčias ir Naujųjų Metų su
tikimą. Kadangi šiais metais laukia
me didelio skaičiaus svečių iš kitur, 
visi suinteresuotieji prašomi galimai 
greičiau užsisakyti vietas ir įsigyti 
bilietus į abu parengimus.

VISUR
buvo perduota iš garsinių juostelių, 
o scenoje vyko tik vaidyba, suderin
ta su perduodamais garsais. Sceną ir 
šviesas tvarkė A. Dudaitis, garsus - 
K. Kazokas. Naratorius I. Bielskytė, 
Gediminas - R. Milašas, Lizdeika - V. 
Juška. Lietuvos kariai ir medžioto
jai - tautinių šokių grupės Gintaro 
šokėjai. Klausytojams pastatymas 
padarė gilų įspūdį. Pasirodo, tinka
mai panaudojant turimas techniškas 
priemones nėra taip sunku įsceni- 
zuoti norimus veikalus. Tiesa, Syd
nejaus liet, scenoje tas nebuvo nau
jiena,nes ir prieš tai porą pasirody
mų šiuo būdu buvo surengęs akto-

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

Bibliotekoje parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 
mediniai liktoriai, liet, taiiLiuū, 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 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

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

* Antradieniais pigioji gėrimų
valanda

•Trečiadieniais šachmatai
•Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VISAIP
rius ir režisorius Julius Dambraus
kas. Vis tik tenka pasveikinti ramo
vėmis, kad ieško būdų surengti mi
nėjimus originaliai.

70 METŲ AMŽIAUS IR 100 METŲ 
DAINAVIMO SUKAKTIS

Cecilija Protienė - Valančiūnaitė 
kilimo iš Vyžuonų valsč. sulaukė 70 
metų amžiaus ir su savo vyru Povilu 
atidainavo po 50 metų lietuviškuose 
choruose. Taigi per savo gyvenimą 
Cecilija ir Povilas paaukojo lietuviš
kai dainai 100 metų. Abudu šiuo 
metu yra Sydnejaus "Dainos” choro 
nariai.

Atsižvelgiant į šią nepaprastą su
kaktį Dainos choras buvo suruošęs 
Cecilijai ir Povilui kuklų pagerbimą 
lapkričio 12 d. Lidcombes parapijos 
salėje. Sveikindamas p. Ceciliją 
Dainos choro pirm. P. Nagys trum
pai atskleidė jos didelius įnašus ne 
tik choruose, bet ir sporte ir Šaulių 
Sąjungoje, kur buvo apdovanota net 
Šaulių žvaigžde. Dainos choro dirig. 
B. Kiveris statė pavyzdžiu abudu 
Protus kitiems choristams. Nuošir
džiai sveikino ir mūsų kapelionas 
kun. P. Butkus.

Solenizantė dėkodama Dainos 
chorui už pagerbimą pasižada dai
nuoti dar bent 10 metų. Paklausta, 
kodėl ne 100 metų - atsako, kad jau 
lOO metų atidainuota. akras

PARDUODAMAS
naujas Stereo aparatas "3 in 1”, 
plokštelės kasetės ir radio, naujas, 
dar neišpakuotas. Silver FS 3500 
kainuoja $ 259, parduodamas už 
$ 190. Kreiptis į šio laikraščio re
dakciją tel. 709 8395.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gruodžio 2 d., šešt.: 
SNIEGUOLĖ

Skautų vyčių spalvingas spektaklis

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
«vklėse nurodytą aprangą.

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

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

GRANDINĖLĖS KONCERTAS
CANBERRO JE NEĮVYKSTA

Buvo numatyta, kad atvykusi iš 
Clevelando (USA) meno grupė 
Grandinėlė šalia pasirodymų Lietu
vių Dienose Sydnejuje, dar koncer
tuos Adelaidėje, Melbourne ir Can- 
berroje. Paskutiniu metu paaiškėjo, 
kad dėl finansinių sunkumų Can- 
berros Apyl. Valdyba negalės kon
certo suorganizuoti, o privatūs as
menys, ketinę finansiškai prisidėti, 
šito atsisakė.
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