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Arabija - antrasis Iranas?
Rašo Darūnas, Mūsų Pastogės specialus bendradarbis 
Kanadoje

Nepalankiai išsisprendus 
Irano klausimui, visų akys 
nukrypo į Saudi Arabija, 
turtingiausia iš visų arabų 
kraštų. Ji buvo ir tebėra pa
saulio Nr.l alyvos eksporto 
atžvilgiu ir greta Egipto yra 
pati patikimiausia iš visų 
arabų valstybių Amerikos ir 
bendrai Vakarų atžvilgiu. Ji 
visai neturi ir nenori turėti 
diplomatinių santykių nei su 
Sovietų Sąjungą nei su rau
donąja Kinija. Yra grynai 
antikomunistinė. Bet... ji 
būtų labai skanus kąsnis so
vietams. Tad kyla klausi
mas, ar ji gali tapti antruoju 
Iranu? Gal ir ne, nes ji labai 
skiriasi nuo Irano dviem at
žvilgiais. Pirma, Irano ša
chas buvo despotas, nekrei
piąs dėmesio į savo valstie
čių pageidavimus bei jų ger
būvi, gi save buvo padaręs 
savotišku dievuku. Saudi 
Arabijos karališkieji valdy
tojai yra labai demokratiški, 
prieinami ir eiliniam žmogui 
kreipia dėmesį i jo skundus 
ir t.t. Antra, valdžia gerai 
sugyvena su krašto religijos 
vadais ir kreipia dėmesį į jų 
pageidavimus. Valdantieji 
sluoksniai teigia, kad jie pa
sitiki savo piliečiais ir jokios 
suirutės nenumato. Jie ne
turi tokios baimės, bet kas 
juos ypač gąsdina yra tai, 
kad JAV-bės nieko nedaro 
komunistų veržimuisi su
stabdyti ir kad net dabar jie 
jau jaučiasi iš visų pusių ap
supti: Etijopija ir Pietinis 
Jemenas iš pietų, antiame- 
rikoniška Libija (už Eigipto, 
kurį ji yra jau nekartą už
puolusi) iš vakarų, neretai 
pagal tarptautinio komuniz
mo instrukcijas veikianti Si
rija su PLO ir prosovietinis 
Irakas iš šiaurės, o iš rytų - 
prosovietinis Afganistanas 
ir neaiškus Iranas. TV žinio
mis Irano siena su Sovietų 
Sąjunga yra visai nesaugo
ma. Dengti sunkvežimiai 
Kaspijos jūros rajone įveža 
maistą .iraniečiams. Su juo 
labai lengvai gali įvežti savo 
agentų,ginklų ir amunicijos, 
nes sunkvežimiai yra dengti 
ir nėra tikrinami. Alyvos
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pramonėje dirba daug ko
munistinio elemento ir jie 
jaučiasi gana stiprūs. Jie ne 
tik išdrįso nepaklausyti 
Khomeini įsakymo grąžinti 
ginklus, bet ir toliau jie sta
to savo politinius reikalavi
mus. Atrodo, kad juos norė
damas patenkinti Khomeini 
pareikalavo, kad amerikie
čiai turi išvykti, nes jie buvę 
čia atvykę eksploataciniais 
tikslais. Taigi revoliucija dar 
nėra baigta, kaip kairieji sa
ko, o tas reiškia, kad ir civi
linio karo pavojus dar nėra 
praėjęs. Khomeinio pasta
tytas ministeris pirmininkas 
Bazargan pasakė, kad jie 
yra vyriausybė, bet tik ant 
popierio, nes viską tvarko 
revoliucinis komitetas ir, jei 
ta padėtis ir toliau tęsis, ir 
J'is numato atsistatydinti.
Chomeini leido PLO vadui 

Arafat turėti Irane savo ka
riško apmokymo stovyklas 
ir jam perleido Izraelio am
basadą. Tai yra pirmoji PLO 
ambasada. Nėra dar valsty
bės, bet jau veikia viena 
ambasada. Sirija ir Irakas 
planuoja susijungti. Jei prie 
jų prisijungtų dar ir Iranas 
ir jei kairieji įgautų dar 
daugiau svorio, tai čia pasi
darytų tokia jėga, kurią ne
būtų lengva atsverti. Izrae
liui tikrai būtų didelis pavo-
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RAUDONASIS KARAS

Apsistosim, kai raudonu 
žiedu 

Visa žemė skaisčiai pražy
dės 

Tegu tautos vieną himną 
gieda, 

Visos tautos - iš visos širdies 
S. Nėris

Nei penkiakampė raudo
noji žvaigždė, nei pjautuvas 
su kūju virš žemės rutulio 
nėra atsitiktinumas, nėra 
koks žaidimas ar papuoša
las. Tai tikslas, aiškus ir 
viešas, skelbiamas kiekvie
nam ir visai žmonijai. Tai 
besąlygiškas pasiryžimas jo 
šiekti ir jį pasiekti.

Siekimas jau vyksta viso
mis priemonėmis, visomis 
jėgomis, nieko nesigailint, 
nieko nesivaržant, esant 
reikalui, likviduojama ne tik 
pavieniai žmonės, bet į kalė
jimus, lagerius, psichiatri
nes ligonines, į tortūras ir 
mirtį sukišama tūkstančiai, 
milijonai žmonių.

Šie ženklai šaukia, kad 
kova vyksta prieš visų vals
tybių, tautų religijų, organi
zacijų, mokslo meno ir tech
nikos vadus, net prieš visas 
tautas, religijas ir organiza
cijas, net prieš mokslus ir 
menus, net prieš visus mili-

Adomas Galdikas Lietuvos pajūry. (Tempera, 1945)

jus. Todėl gali būti supran
tamas ir Saudi Arabijos su
sirūpinimas: "jei komuniz
mas pajudės mūsų link - te
padeda mums Alachas". Ju
dėjimas yra jau prasidėjęs - 
vyksta karas tarp Pietų ir 
Šiaurės Jemeno. Šiaurinį 
remia ginklais Saudi Arabija 
ir JA V-bės, o Pietinį - So
vietų Sąjunga ginklais, pa
tarėjais ir t.t. Dėl vieno 
Saudi Arabijos gesto ne tik 
šypsena dingo nuo Carterio 

jardus žmonių, - prieš visus 
ir visa, kas priešinga rusiš
kajam komunizmui. Visa 
turi būti likviduota, pakasta 
po velėna.

Siekiam ne tik raudonas 
vėliavas iškelti prie kiekvie
nos trobos visoje žmonijoje, 
bet kiekvieną širdį, kiekvie
ną protą, kiekvieną mokslą, 
kiekvieną meną, kiekvieną 
tiesą, kiekvieną valią išprie
vartauti pagal rusiškojo ko
munizmo modelį, visus pa
vergti po Kremliaus padu.

Toji sostinė, kuri trokšta 
sau pavergti visas sostines, 
yra Maskva.

Toji kalba, kuri siekia iš
stumti visas kalbas, yra 
"šventoji" rusų kalba. Kitų 
kalbų negali būti, nes tauti
nės kalbos, būdamos sepa
ratizmo pradininkės, pavo
jingos neišardomajai tautų 
"brolystei” su vyresniuoju 
broliu - rusų tauta.

O didžioji nelaimė! Ją su
kūrė Marksas. Leninas ap
vilko rusišku drabužiu, davė 
rusišką kumštį ir durklą, 
ir... rusišką vodką. Tai ru
siškasis imperializmas. Rūs
čioji jo tikrovė - archipola- 
gas Gulagas.
Dega aršus raudonasis

karas. 

lūpų, bet ir nevienas žilas 
plaukas ant galvos pasirodė. 
Princas - įpėdinis Fahd tu
rėjo atvykti į Vašingtoną 
pasimatyti su Carteriu. 
Saudi Arabija yra svarbiau
sias alyvos tiekėjas Ameri
kai ir ji buvo pažadėjusi net 
padidinti eksportą, kad ma
žiau jaustųsi dėl Irano susi
daręs trūkumas. Paskutiniu 
momentu jis pranešė, kad 
serga ir negali atvykti. Pas
kui paaiškėjo, kad jis visai

Nėra taikos.
Nėra poilsio.
Nėra nukrypimo.
Tik nuolatinis veržimasis 
visomis jėgomis, visomis 
priemonėmis vis į priekį, vis 
į tikslą.

Nesvarbu, kad kai kur 
nepasiseka.

Nesvarbu, kad trūksta 
duonos.

Nesvarbu, kad veltui su- 
kišami milijardai.

Nesvarbu, kad pražudomi 
milijonai žmonių.

Nesvarbu, kad žmonijos 
akivaizdoje Solženycinas, 
Sacharovas, Simas Kudirka 
ir kiti vis iš najo demaskuoja 
komunizmo nežmonišku
mą...

Nesvarbu, kad šituo veidu 
žmonija jau bjaurisi ir baisi
si...

Kremliaus šiurpulingi 
valdovai daro viską, kas tik 
jiems prieinama, kad vis 
naujose valstybėse ir tauto
se įsiliepsnotų raudonasis 
karas. Karas, kurį skelbia 
visam pasauliui raudonoji 
žvaigždė, pjautuvas ir kūjis.

Štai, kas įkvepia rusus 
komunistus kankinti savuo
sius ir kėsintis išprievartau
ti visą žmoniją.

Štai, kas Kremliaus val
dovus nuteikia šviesiai šyp
sotis, kai priima svečius ne 
tik milijardierius, bet net ir 
tuos, kuriuos glamonėja 
kaip savo bičiulius: 

neserga, bet, pagal užkuli
sinius pranešimus, nematąs 
reikalo vykti, nes JA V-bės 
esančios nustojusios pasiti
kėjimo: nesą jokios garanti
jos,-kad Amerika Arabijos 
valdytojų nenumes taip 
lengvai, kaip numetė savo 
"amžiną” draugą Irano ša
chą. Todėl ir nenori įsipykti 
kitiems arabams. Baltieji 
Rūmai dėl to nejuokais susi
rūpinę ir gynybos ministeris 
Brown ir energijos ministe
ris Schlesinger siūlė siųsti 
laivyną ir lėktuvus į Persijos 
įlanką, bet Saudi Arabija, 
greičiausia solidarizuodama 
kitiems arabams, pasakė, 
kad ji nenori Amerikos ba-
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"Jūsų galvos skirtos mūsų 
kūjui mušti, mūsų pjautuvui 
kirsti, o jūs patys - mūsų 
kastuvui užkasti!

Mes esame tie, kuriems 
atiteks jūsų visi milijardai, 
jūsų visos valstybės ir tau
tos!

Mes esame tie, kurie pa
laidosim jūsų visus papro
čius, jūsų visą kultūrą, tikė
jimus ir dievus!

Tranšėjų pakaks: Jūs pa
tys išsikasite!”

Rusų komunistai ir jų pa
sekėjai gali keistis visomis 
spalvomis, visų gyvulių, an
gelų ir velnių pavidalais, sau 
ant kaktų išrašyti kultūrin- 
giausius, net švenčiausius, 
net religingiausius šūkius, 
bet savęs niekaip nepakeis 
ir niekada neatsisakys nei 
savo siekimų, nei savo įtū
žusio karo.

Tai baisus karas prieš visą 
žmoniją, prieš viską, kas jai 
brangu ir šventa, už visos 
žmonijos sugyvulinimą, su
rusinimą, pavergimą rusiš
kam komunizmui po Krem
liaus padu.

Lituanus
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Kaip su Jaunimo Kongresu?
jau beliko iki Jaunimo 

Kongreso tik trejetas mė
nesių. Visame lietuviškame 
pasaulyje plačiausiai apie 
Jaunimo Kongresą kalbama, 
diskutuojama, organizuoja
ma. Tik pas mus, Australi
joje avie J. Kongresą jokių 
tuo reikalu informacijų nei 
veiklos nesigirdi. Mūsų Pas
togėje šį reikalą kiek užkliu
do V. Jagaudis, kuris skai
tytojus informuoja, kas 
vyksta ir kas daroma kitur, 
bet kaip yra Australijoje, 
taip ir nėra žinių: ar Aus
tralijos lietuviai, ypač jauni
mas susidomėjęs ateinančiu 
Jaunimo Kongresu, kuris 
įvyks jau liepos antroje pu
sėje, ar į jį žiūrima kaip vi
siškai svetimą, mūsų nelie
čiantį reikalą? Iki šiol oficia
liai nežinome, nei kas išvy
kos į Jaunimo Kongresą or
ganizatorius, nei kas į jį nu
mato vykti, nei kokiais ke
liais. Atrodo, šiuo reikalu 
daugiausiai iniciatyvos ir 
aktyvumo turėtų parodyti
Australijos Liet. Jaunimo 
Sąjungos Valdyba, nes juk ir 
pats Jaunimo Kongresas or
ganizuojamas visų pirma 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdybos. Kaip is 
V. Jagaudžio raportažų ir is 
lietuvių spaudos užsienyje 
matosi, tai P.L.J.S. Valdy
bai talkina ir Pasaulio Liet. 
B-nės Valdyba, ir kitų kraš
tų bėndruomenių valdybos, 
įsipareigojančios tiek darbu, 
tiek finansais.

Kai buvo organizuojamas 
pirmasis Jaunimo Kongre
sas, visa Australijos Liet. 
Bendruomenė buvo įsikin
kiusi visu svoriu ir autorite
tu. Galimas daiktas, kad ta
da buvo visai naujas ir intri
guojantis renginys, tasai 
Jaunimo Kongresas. Pana
šiu entuziazmu gyventa ir 
veikta ruošiantis ir antra
jam Jaunimo Kongresui. 
Tačiau trečiajam J. Kongre
sui to kvapo pritrūko. Gal
būt tą entuziazmą pakirto 
iškilusi mintis, kad, esą jau
nimo kongresas yra jaunimo 
reikalas, ir tegu ir pats jau
nimas parodo kiek iniciaty
vos ir veržlumo. Vyresniųjų 
ir visuomenės globojanti 
ranka kiek atlyžo.

Šiam - ketvirtajam Jauni
mo Kongresui, atrodo, visa 
iniciatyva, pastangos ir rū
pesčiai palikti vien pačiam 
jaunimui - rūpinkitės: kaip 
pasiklosite, taip ir išmiego
site. Gal todėl net ir ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
me sisai Jaunimo Kongresas 
buvo apeitas, o dalyvaujant 
jaunimo atstovams tebuvo 
kalbėta apie penktąjį Jauni
mo Kongresą - ar jį įsileisti į 
Australiją, ar ne:

Mielą Melbourne Dainos Sambūrio sekretorę, ilgametę 
choristę bei visuomenininkę

EMILIJĄ ŠEIKIENĘ 
skaudžiai nusiminusią mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Dainos Sambūrio dirigentai
ir choristai

JADVYGAI JASINSKIENEI Lietuvoje mirus, jos 
dukrai

EMILIJAI ŠEIKIENEI
. reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime 

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne
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Žodžiu, nei Krašto Valdy
ba buvo įpareigota dėtis prie 
šio Jaunimo Kongreso ruo
šos, nei apylinkių valdybose 
bei jų programose sisai 
klausimas figūruoja. Ir kur 
mes šiandie stovime?

Padėtis tokia, kad Jauni
mo Kongreso klausimu iki 
šiol visiška tyla: nei kaip 
jam ruošiamasi, nei kas, nei 
kiek jaunimo rengiasi vykti į 
Kongresą, nei kaip tvarko
mos kelionės bei idėjiniai 
pasiruošimai pačiam kong
resui. Rodos, jau seniai pa
ruostos ir skelbtos Jaunimo 
Kongreso programos. Būtų 
gerai, jei mūsų jaunimo at
stovai (jei tokių yra?) numa
tytas temas dar čia vietoje 
bendromis jėgomis panagri
nėtų, pasvarstytų, kad 
kongrese dalyvaudami ne
pasirodytų kaip kokie turis
tai, o turėtų savo nuomonę, 
nusistatymus ir aiškią lai
kyseną. Juk Jaunimo Kong
reso branduolį sudaro bent 
pagal nusistovėjusią kons-

Padėkime Vaclovui Daunorui
Jau praėjo pusmetis, kai 

solistas Vaclovas Daunoras 
įteikė pareiškimą, prašyda
mas leisti jam su seimą iš
vykti į užsienį, tačiau iki šiol 
jis į tai negavo jokio atsaky
mo. Kaip paprastai, tokiu 
atveju valdžia delsia ir ma
no, kad tai geriausias spren
dimas. Iš tikrųjų, kiekvieno 
pareiškusio norą išvykti pa
dėtis yra nepavydėtina. Štai

tai, kuriais mėginama pa
kenkti jo vardui, nors jam 
niekas negali prikišti kokio 
nors politinio ar kriminalinio 
nusikaltimo. Visi gerai žino, 
kad dar neseniai Vaclovas 
Daunoras kaip solistas buvo 
susilaukęs plataus pripaži
nimo tiek Sovietų Sąjungos 
viduje, tiek ir tarptautinėje 
plotmėje. Dėl grynai asme- 

. . niško kai kurių pareigūnų
kiek naujesnių žinių apie nusistatymo prieš Vaclovą 

Daunorą jam užkirstas ke
lias reikštis kaip daininin
kas, todėl jam neliko nieko 
kito, kaip pasiremti savo 
tarptautiniu pripažinimu ir 
ieškoti dainavimo galimybių 
užsienyje. Vaclovas Dauno
ras yra ne kartą pabrėžęs, 
kad šiuo apsisprendimu jis 
neatsisako tėvynės. Deja, 
jam sudarytos tokios sąly-

Vaclovo Daunoro dabartines 
sąlygas.

Vaclovas Daunoras tuo 
tarpu dar dirba Vilniaus 
Konservatorijoje, tačiau 
apie jį skleidžiami įvairūs 
pikti gandai, stengiamasi jį 
apšaukti tėvynės išdaviku, 
apšmeižti. Tuo, be abejo, 
pirmiausia siekiama susilp
ninti jo tarnybinę padėtį. 
Bet to dar neužtenka. Grie
biamasi kitokių priemonių. 
Šiuo metu, atrodo, norima 
sumažinti jo dainavimo kla
sės mokinių skaičių. Būtent 
vasario mėnesį iš jo atimtas 
pats geriausias mokinys ir, 
tarsi pasityčiojimui, perves
tas į V. Noreikos klasę. 
Daunoras atsiduria pavoju
je, kad, netekęs mokinių, 
bus priverstas palikti Kon
servatoriją. Tokiu atveju jis 
liktų visiškai be darbo. Ir 
šiuo metu šeimos išlaikymo 
rūpesčiai Daunorą slegia.

Pats Daunoras skundžia
si, kad apie jį skleidžiami 
įvairūs prasimanyti šmeiž-

trukciją Kongreso Studijų 
Dienos ir Jaunimo Stovykla.

Pagaliau Jaunimo Kong
reso reikalai turėtų nemo
žiau rūpėti ir visai mūsų 
bendruomenei bei jos vado
vybei. Juk nuvykę į Kong
resą reprezentuos ne ką ki
tą, o mūsų bendruomenę. 
Tad ar nevertėtų pasidomė
ti, kas bus tie reprezentan
tai, kaip jie pasiruošę ir su 
kokiais nusiteikimais ketina 
Kongrese dalyvauti. Bend
ruomenės autoritetams ta
nus žodį ir visi šio krašto 
lietuviai vienaip ar kitaip 
reaguotų į numatytus užsi
mojimus ir gal būtų minks- 
tesni paremti bei aukoti.

Gal šitą klausimą čia kelti 
jau is viso pavėluotas reika
las, nes is tikrųjų apie tai 
kalbėti reikėjo pries metus 
laiko. Bet vis tik buvo tikė
tasi, kad jis bus laiku įskel
tas atitinkamų autoritetų ir 
ypač tų, kurie tuo kongresu 
tiesioginiai suinteresuoti. 
Mūsų Pastogėje buvo visa 
eilė užuominų ateinančio 
Jaunimo Kongreso reikalu, 
ir labai gaila, kad jos ir liko 
tik užuominomis, nesusilau
kusios atgarsio, (v.k.)

Arabija..
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zių ir kad iš ginkluotųjų pa
jėgų ten buvimo gali būti 
daugiau žalos, negu naudos.

Kovo 7 d. TV žiniomis 
Pietų Jemenas sparčiu tem- 
5u laimi kovas prieš Šiaurinį 

emeną. Amerika antrą sykį 
pasiūlė pagelbą ar nors F-15 
naikintuvais saugoti S. Ara
bijos padangę, neįsiveliant į 
kovas. Ir šį kartą S. Arabija 
atsakė neigiamai, pažadėda
ma rimto pavojaus atveju 
suorganizuoti arabų kovos 
dalinius iš Egipto, Jordano 
ir S. Arabijos. Vis dėl to di
dysis Amerikos lėktuvnešis 
"Constellation” plaukioja 
vandenyse, supančiuose Vi
durinius Rytus. S. Arabija 
gal nenori išprovokuoti so
vietų ir tikriausiai nenori 
įsipykti Khomeini, kuris pa
sakė, kad betkokia Ameri
kos įtaka turi būti amžiams 
ištrinta iš arabų pasaulio. 
Taigi tik ateitis gali atsakyti 
į tą klausimą, ar Saudi Ara
bija gali tapti antru Iranu. 
Kai tokią gerą pamoką jau 
yra turėję, dabar gal ir 
amerikiečiai kiek gudriau 
tvarkysis.

Darūnas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga sveikina 
mielą bendradarbi ir Mūsų Pastogės Redakcinės 
Patariamosios Komisijos narį

inž. IZIDORIŲ JONAITĮ
jo 70 metų amžiaus sukakties proga ir linki jam dar ilgai 
nepailstamai darbuotis bendruomenės gerovei.

gos, kad savo talentu jis ne- 
§ali reikštis tėvynėje. Bū- 

amas pačiame dainininko 
jėgų žydėjime, jis nenori 
būti biurokratų nutildytas. 
Dėl to jis nori su šeima iš
vykti į užsienį, kur tikisi 
tęsti savo pamėgtą dainavi
mą.

Jau praėjo šeši mėnesiai, 
kai jis paprašė leidimo iš
vykti, bet vis dar negauna 
jokio atsakymo. Šiemet va
sario mėnesį jis tą savo pra
šymą iš naujo pakartojo. 
Vietoj atsakymo susilaukė 
naujų sunkumų, pradedama 
iš jo atimti mokinius, sie
kiant padaryti jį bedarbiu 
dėstytoju. Tai dar vienas 
ryškus pavyzdys, kaip šiuo 
metu Lietuvoje nepaisoma 
pagrindinių žmogaus teisių, 
netgi oficialiai galiojančių 
valdžios įstatymų. Neteisėti 
ir grubūs valdžios veiksmai 
privertė Vaclovą Daunorą 
apsispręsti už išvykimą, ta
čiau tokio noro viešas pa
reiškimas - tai jau naujas ir 
pavojingas "nusikaltimas". 
Todėl žymusis mūsų daini
ninkas yra reikalingas už
sienio pagalbos, pirmoj eilėj 
iš mūsų išeivijos. Padėti jam 
galima ir reikia įvairiais bū
dais, tiek medžiagiškai, tiek 
morališkai. Ypač daug pasi
tarnauti galėtų tie mūsų 
tautiečiai, kurie, lankyda
miesi Lietuvoje, pasistengų

Aukos Mūsų Pastogei
"Mūsų Pastogės" 30-ties 
Metų Jubiliejaus proga 

aukojo:

J. Paškevičius TAS $ 50
A.L.B. Canberros Apyl.
Valdyba ACT $ 50
‘ ' •” ACT $20

VIC$ 5
VIC $ 20
VIC $ 10

NSW $ 10
TAS $ 60

A. čeičys
J. Varkalis 
V. Makaravičius 
A.Zubras 
V.Jaras 
P. Šiaučiūnas 
A.L.B. Geelongo Apyl. 
Valdyba 
A.S. Paplauskas 
M.C.
I. Jonaitis 
A. Giniotienė
K. Šaulys
O. Liutikienė ....... ..
l,Ramovė" Adelaidė S.A.

$30 
St. Jablonskas S.A. $ 5 
Adei. L. Namų J.J. Bačiūno 
V. Biblioteka
J. Sadauskas 
E. Rašymas 
Šaulių K. V-ba 
Ramovė Sydney 
J. Knulys
A. D. Burneikiai 
J. Černiauskas
B. Šidlauskas
P. Burokas 
P. Smolskis 
V. Makaravičius 
A.L.B. ADELAIDĖS 

VIC $ 50 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $
S.A. $ 10 

W.A. $ 10

5
5
5
2

S.A. $25 
NSW $ 10 
NSW $ 2 
NSW $ 10 
NSW $ 10 
NSW $ 5 
NSW $ 5 
NSW $ 5 
NSW $ 12 
NSW $ 10 
S.A.$ 1 
VIC$ 5

Apyl. V-ba 
J. Voveris 
J. Metrikas 
V. Kasputis 
V. Martišius 
V. Grigonis 
A. Chelna 
Br. Vanagas 
J. Jasiulaitis 
A. Krausienė

S.A. $80 
ACT$ 5
VIC $ 10

W.A. $ 5 
ACT$ 5
VIC $ 10 
VIC$ 5 
VIC$ 5 
VIC $25 
VIC $ 15

jį aplankyti, su juo pasikal
bėti, sužinoti daugiau apie 
dabartinius jo vargus ir sun
kumus.

Vakarų visuomenės dė
mesys ir susirūpinimas Vac
lovo Daunoro likimu neabe
jotinai padėtų jo nelygioje 
kovoje su jam gero nelin- 
kinčiais persekiotojais. Tuo 
tikslu skelbiame už savo tei
ses kovojančio ir laisvųjų 
žmonių paramos reikalingo 
dainininko adresą: Vilnius, 
Vykinto 27-12, Lithuania.

Pats laikas susirūpinti 
Vaclovo Daunoro likimu, kol 
dar nevėlu. Neužtenka tik 
gražiais žodžiais gerbti 
žmogaus teises, bet reikia 
jas paremti konkrečiais dar
bais.

Neseniai atviru laišku 
Vaclovą Daunorą morališkai 
parėmė trys žymieji mūsų 
'’disidentai'’ - Tomas Venc
lova, Aušra ir Jonas Jurašai. 
Vakaruose gyvena ir daini
ninko jaunesnysis brolis Ri
čardas, jau gražiai įvairiuose 
žemynuose užsirekomenda
vusi dainavimo meno pajė
ga, kuriam brolio likimas la
bai rūpi, bet didelių galimy
bių padėti jis neturi. Todėl 
reikia, kad talkon ateitų 
plačioji visuomenė - veikiai 
ir veiksmingai.

P. Kunotas

Melbourne Dainos
Sambūris VIC $25
J. Norvilas W.A. $ 5
K. Bašinskas VIC $ 10
E. Alyšaitis S.A. $ 10
J. Beinoravičius S.A. $ 5
A. Meliauskas W.A. $ 5
V. Aukštiejus VIC$ 2
A. Gaidukas NSW $ 15
A. Kalpokas VIC$ 5
J. Ruzgys QLD $ 10
J. Zinkus NSW $ 5
V. Patašius NSW $ 10
P. Armonas NSW $ 10
J. Jasiūnas NSW $ 4
M. Gaivalsk QLD $ 2
V. Rimkienė NSW $ 5
R.Jočys NSW $ 2
A. Rudžius QLD$ 5
A. Šabrinskas VIC $ 10
V. Mikelaitis TAS $ 5
J. Vizbaras VIC $ 10
V. Žygas VIC $ 10
J. Šimaitis W.A. $ 5
E. Vilkinienė QLD$ 5
0. Barzdienė QLD $ 10
S.S.E. Sagačiai QLD $ 10
I. Norvydienė VIC$ 3
E. Karblane VIC$ 5
A. Grikepelis VIC $ 10
V. Brilingas VIC$ 5
S. Černiauskas NSW $ 5
V. Simniškis NSW $5

Mieliems aukotojiams ta
riame nuoširdų ačiū.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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Vasario 16-ji - senosios ir dabarties
Lietuvos jungtis
Minint Nepriklausomybės 

atgavimo sukaktį, gal reikė
tų pirmiausia prisiminti tai, 
kad 1918 metais vasario 
16-ją paskelbtas Lietuvos 
Nepriklausomybės aktas 
nebuvo atsitiktinis įvykis ar 
kieno nors maloni dovana 
lietuvių tautai. Šį aktą įgy
vendinti buvo ruošiamasi iš
tisus 123-jus metus, t.y. nuo 
paskutinio jungtinės Lietu
vos - Lenkijos valstybės pa
dalinimo 1795 m. Nuo tų 
metų kiekviena lietuvių 
tautos karta išgyveno kovas 
ar sukilimus, kuriais buvo 
siekiama atsipalaiduoti nuo 
rusiško jungo, tas kovas rė
mė ir daugiau ar mažiau jose 
dalyvavo. Nuo padalinimo ir 
Kosciuškos sukilimo, beveik 
lygiais trisdešimt kelerių 
metų tarpais įvyko 1831-jų 
ir 63-jų metų sukilimai ir vi
sa eilė maištų ir pasiprieši
nimų, kurie, kad ir neatsiekė 
tikslo, bet nesustabdomai, 
kaip upė, tekėjo vasario 
16-sios dienos idealo krypti
mi. Vasario 16-sios idealas 
yra laisvė ir nepriklausomy
bė, ko pavergtos lietuvių 
kartos siekė ne vien ginklu 
ir jėga, bet taip pat prie 
laisvės artėjo per mokslą ir 
švietimą. Taip atsirado var
go mokykla, ir motina, kaip 
vienintelė mokytoja, gyve
nimo šviesos ir tautinių tra
dicijų puoselėtoja ir slaptai 
keliaują iš kaimo į kaimą 
’’daraktoriai”, paremią mo
tinas jų švietimo ir mokymo 
darbe. Taip gimė mūsų ’’pil
kieji didvyriai” - knygnešiai, 
kurių ne tik vargo ir pavojų 
kelius, bet ir juos pačius 
pradedame užmiršti. Iš kie
mo į kiemą keliavo laikraš
čių ’’Aušros” ir ’’Varpo” 
skleista šviesos ir laisvės 
idėja ir daug kitų, neišminė- 
tinų apraiškų, kurios visos 
per šimtmetį ruošė ir vedė 
tautą prie tikslo, kuris buvo 
atsiektas vasario 16-sios 
aktu.

Jei prisiminsime šio tau
tos gyvenimo laikotarpio 
aukas - visus žuvusius, iš
tremtus, nukankintus, per
sekiotus, jei prisiminsime 
sudegintas sodybas, našlai
čius ir išardytas šeimas, su
prasime, kad kelias į Vasario 
16-sios aktą ir tuo pačiu į 
nepriklausomybę, nebuvo 
gėlėmis klotas. Tiksliau tai 
tektų laikyti Kryžiaus ke
liais, kuriais ėjo mūsų tauta, 
kad išliktų dvasia ir kūnu 
gyva. 0 ir po nepriklauso
mybės akto teko tautos valią 
paremti fizine jėga - nepri
klausomybės karais, kurie 
taip pat tautai brangiai kai
navo žmonėmis ir turtu.

Šiuos kelis mūsų istorijos, 
mūsų tautos "juodojo am
žiaus” metmenis primenu 
dėl to, kad kelias į laisvę ir 
nepriklausomybės atgavi
mas buvo visos tautos pasi
ryžimo, pasiaukojimo ir ne
pavargstančio darbo išdava. 
Paminiu dar ir dėlto, kad 
greit prabėgančių metų dul
kės ir, galbūt, prabangaus 
gyvenimo nuosėdos pradeda 
pridengti ne tik mūsų žino
jimą ir supratimą, bet veikia 
mūsų valią ir jausmus... 
Nes, jei mes ir esame pri
miršę didingą mūsų tautos 
istoriją, tai privalome žinoti 
nors tą jos vėlyvąją dalį, ku
ria ėjo tauta, kol pasiekė 
laisvės šviesą. Šis ’’juodasis” 
tautos amžius, davęs mums 
tiek daug didvyrių ir gar
bingų, bet garbės neieško
jusių, vyrų ir moterų, turi 

būti mums ir ateinančiai 
kartai, o gal ir kartoms, pa
vyzdžiu, kaip reikia gyventi 
ir dirbti, kad laivės siekimas 
paliktų gyvas tautos širdyje.

Negaliu šiandien trumpais 
žodžiais išsakyti, ką davė 
mums vasario 16-sios dienos 
aktas ir tą gyvenimo gėrį, 
kai laisvę atgavęs lietuvis, 
kaip pasakytų mūsų filoso
fas Storasta - Vydūnas, "ta
po pats sau žmogumi". No
riu, tačiau, priminti du 
veiksnius, kurie vasario 
16-ją daro mums neužmirš
tama mūsų istorijos data.

Dabar tremtyje, kai 
švenčiame nepriklausomy
bės atgavimą ir tuo pačiu 
Lietuvos valstybės atstaty
mą, mes visi jaučiame ir ži
nome, kad vėl esame atnau
jinę ryšį su senąja ir laisva 
lietuvių tauta ir kunigaikš
čių sukurta didinga valsty
be. Laisvė ir nepriklauso
mybė, kad ir trumpai išgy
venta, buvo tas tiltas, kuris 
sujungė senąją Lietuvą su 
20-jo amžiaus Lietuva. Va
sario 16-sios aktas ir iškovo
ta laisvė vėl grąžino mus į

(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas
PASKELBTAS ATSTOVŲ 
SĄRAŠAS

Kongreso ruošos komite
tas, Vokietijoje, praneša, 
kad atstovų rinkimai IV 
PLJK jau baigti. Pagal 
PLJS statutą atstovų skai
čius yra 120 asmenų. Atsto
vų skaičius buvo išanksto 
nustatytas PLJ S-gos val
dybos, Toronte, pagal kraš
tus šia tvarka: Argentina 7, 
Australija 10, Brazilija 9, 
Didž. Britanija 6, JAV 40,

Č. Zamoiskis
pasaulio žemėlapius ir tautų 
ir valstybių sąrašus. Nors ir 
tremtiniai, bet per pasauli 
žygiuojame drąsiai ir išdi
džiai, nes remiamės ne vien
po vasario 16-sios trumpai 
gyventa nepriklausomybe. 
Atkovoję tai, kas 18-jo šimt
mečio pabaigoje po 3-čio pa
dalinimo buvo prarasta, mes 
vėl prisistatome sena ir gar
binga tauta ir valstybe Eu
ropoje. Ir tai yra vienas iš 
svarbiausių Vasario 16-sios 
akto politinių ir tautinių 
momentų.

Šio veiksnio pasėkoje iš
kilo antras nepaprastai 
reikšmingas tautai reiški
nys, būtent: - lietuvis, ilgai 
buvęs nežinioje ir netikru
me, pagaliau surado save ir 
savąsias šaknis. Atradus 
praeitį, atsirado ir tautinė 
savigarba ir pasitikėjimas 
savimi ir savąja tauta. Buvo 
pradėtas atkūrimo darbas, 
pradėjo ryškėti tikroji tau
tos dvasia ir jos kūrybinė 
galia. Tai, mano supratimu, 
ir yra du svarbiausi veiks
niai Vasario 16-sios akte: 
pirmas - senosios tautinės ir

Rašo V. Jagaudis
Kanada 20, Kolumbija 4, 
Prancūzija 3, Švedija 3, 
Urugvajus 3, Venecuela 3, 
Vokietija 11.

Tačiau, dėl vienos ar kitos 
priežasties, kaikurie kraštai 
neužpildė šio skaičiaus ir iš
rinko mažiau atstovų, bū
tent: Kanada, Didžioji Bri
tanija, Švedija, ir pagal ką 
tik gautas žinias, Australija.

Peržiūrėjus atstovų sąra
šą, paaiškėja, kad didžią 
atstovų daugumą sudaro 
moterys. Apytikriai du

VilniausUniversiteto 
sukakčiai

GYVENIMAS VIRĖ

Atgavusi 1939 m. savo tikrąjį vardą Vilniaus Universi
tetą užplūdo lietuviai studentai. Nors dar buvo namažai 
ir kitataučių studentų, bet vingiuotuose koridoriuose 
skambėjo lietuvių kalba, juokas, dainos nuotrupa. 
Skliautuotose humanitarų auditorijose, su milžiniškomis, 
bet nekūrenamomis krosnimis, pirštinėtom rankom stu
dentai užsirašinėjo Skardžiaus, Salio, Joniko, Biržiškos, 
Sruogos, Krėvės, Mykolaičio ir k:tų mūsų kultūros puo
selėtojų žodžius.

Po paskaitų tose pačiose auditorijose sueidavom pasi
klausyti jaunųjų - savo bendraamžių kolegų - kūrybos. 
Tenai pirmą kartą išgirdome Mačernio vizijas, tenai 
klausėmės Matuzevičiaus, Aukštikalnytės, Jurkaus, 
Bradūno.

Bibliotekose, seminaruose virė darbas, Juk buvome 
privilegijuoti - studijavome savo senajame, nuo mažų 
dienų svajotame, Vilniuje.

Ne tik studijavome - dainavome chore, šokom tautinius 
šokius, dalyvavome iškilmėse, ėjom į literatūros vakarus, 
diskutavome visas Lietuvos ir pasaulio problemas. Ir 
mokėmės, mokėmės - lyg nujausdami, kad karo sūkurys 
gali mus išblaškyti.

A. Karazijienė

valstybinės istorijos sujun
gimas su 20 šimtmečio Lie
tuva ir antras - tautinės sa- 

trečdaliai atstovų - moterys, 
o tik trečdalis - vyrai! Kur 
dingo mūsų vyrai?

PLAČIAU EKSKURSIJŲ 
KLAUSIMU

Kaip jau anksčiau pas
kelbta, IV PLJK proga or
ganizuojamos 4 ekskursijos 
studijų dienų metu ir trys 
ekskursijos po Kongreso. 
Pirmos 4 ekskursijos prasi
dės Ostendėje (Belgijoje) 
liepos 19 d. iš ryto. Tikslus 

Mūsų Pastogė

vigarbos ir tėvynės meilės 
atgaivinimas.

Taip, kad vasario 16-ji nė
ra tik prisiminimų ir didvy
riškų obalsių ar skambių šū
kių šventė. Vasario 16-ji yra 
tautos valios pareiškimas, 
prieš mus gyvenusių kartų 
sukrautas turtas, kuris kaip 
palikimas perleistas mums. 
Vasario 16-sios aktu, tartum 
testamentu, mums buvo ir 
yra pavestas ir paliktas sau
goti brangiausias žmogui ir 
tautai turtas - laisvė. Vasa
rio 16-ji teprimena mums, 
kad yra mūšų pareiga at
gauti palikimą jei ne sau, tai 
ateinančiai kartai, o mus pa
vaduojančią kartą įsąmo
ninti, jai perduoti mūsų tu
rimas žinias ir kas jai pri
klauso, ko gyvenime priva
loma siekti. Tegul po mūsų 
ateiną lietuviai gerai ir tik
rai žino, kad laisvės kaina 
yra aukšta, bet taip pat te
gul žino, kad "tas laisvės ne
vertas, kas negina jos...” 

laikas bus paskelbtas pasi
baigus registracijai ir užsa
kius laivą per Kanalą. Jos 
visos keturios baigsis liepos 
27 d. per pietus ar ankstyvą 
popietę. Frankfurte ekskur
santams bus parūpinti vieš
bučiai, už kuriuos jie patys 
turės užsimokėti. Maistu 
ekskursantai turės patys 
rūpintis.

Likusios trys ekskursijos 
prasidės liepos 30 d. iš ryto 
Frankfurte. Šios trys eks
kursijos baigsis Frankfurte, 
vėlyvą popietę tos dienos, 
kuri numatyta paskelbtuose 
kelionių maršrutuose. No
rintiems iš Frankfurto iš
skristi, patariama rezervuo
ti skrydį sekančiai dienai iš 
ryto ir pernakvoti Frank
furte.

Frankfurto viešbučių 
kainos labai įvairios. Pigiau
si kambariai vienam asme
niui be atskiro dušo ir vonios 
30 DM. Su dušu arba vonia 
maždaug 20 markių daugiau. 
Dvigubi kambariai kainuoja 
bent 50 DM. Šiaip atvykstą į 
Kongresą turistai gali 
kreiptis Frankfurto pagrin
dinėje stotyje į "Zimmer- 
vermittlung”, kur bus nuro
dyti tinkamiausi viešbučiai. 
Bus galima ir angliškai susi
kalbėti.

(Bus daugiau)
Nr. 12, 1979.3.26, psl. 3
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Žodis jaunimui
VAE VICTIS!

Gal dar kai kuriems jau
nuoliams rūpi Lietuvos lais
vės byla, bet jie bijo prabilti, 
bijo pasisakyti, ypatingai 
australų draugų tarpe. Jie 
nori kukliai ištirpti minioje, 
nenori atkreipti dėmesio į 
save, nenori atrodyti fana
tikais. Mat, eilinis australas 
visiškai neima i galvą, kad 
yra pasaulis už Australijos 
ribų. Jis apie tą pasaulį nie
ko neišmano, net ir nenori 
žinoti. Jei kas jiems primena 
faktus apie pasaulio politiką, 
apie sovietinį imperializmą, 
arba specifiniai apie rusų 
neteisėtą įsibriovimą į Lie
tuvą, australas gali atsakyti 
visokiais išmintingais ir už
jaučiančiais žodžiais, pavyz
džiui: "You’re flogging a 
dead horse.” "You’re 
backing a loser.” "You lost 
and you can't take it.” Arba 
net gali paaiškinti kad mes 
turime būti dėkingi, kad 
Australija mus priėmė ir 
kad negalima importuoti 
Europos politinių ginčų į 
Australiją. Jų nusistatymas 
yra šiek tiek suprantamas 
turint omenyje patarlę 
"Kam neskauda, tas nede
juoja.” Prie to galima pridėti 
"Ir jam nepatinka kai kitas 
dejuoja.”

Bet negi dėl to nuleisime 
rankas, kapituluosime? Ne, 
reikia kovoti toliau, ir mūsų 
geriausias (ir laikinai vie
nintelis) ginklas yra infor
macija, faktai. Faktai byloja 
patys už save, jie yra nenu
galimi. Dar pasaulio istori
joje nebuvo surastos mela
gystės (net ir rusai jų nega
lėjo surasti), kurios nugalėtų 
faktus, teisybę. Galų gale, 
faktai, kaip ylos, išlįs iš mai
šo.

Yra aibės tokių faktų. Pa- 
vyzdžiuijrusai pasirašė Hel
sinkio sutartį. Gerai mes ži- 
nome,kaip jie šitos sutarties 
laikosi: Gajauskas, Petkus ir 
Sadūnaitė sėdi tarybiniuose 
kalėjimuose dėl to, kad iš
drįso viešai kritikuoti So
vietų Sąjungos nesilaikymą 
tos sutarties.

Helsinkio sutartis buvo 
Tarptautinės Žmonių Teisių 
Deklaracijos sekmuo. Tą 
deklaraciją irgi pasirašė ru
sai. Iš tos deklaracijos 30 
pastraipų T.S.R.S. valdovai 
nesilaiko beveik nevienos. 
Pavyzdžiu pakaks paminėti 
tik dvi pastraipas be ko
mentarų. Visi skaitytojai 
patys aiškiai žino, kaip so
vietai šitų laikosi.

13. "Kiekvienas žmogus 
turi teisę laisvai judėti ir 
pasirinkti gyvenamą vietą 
savo valstybės ribose. Kiek
vienas turi teisę išvykti iš 
bet kurio krašto, įskaitant ir 
savąjį, ir ten sugrįžti jeigu 
nori.”

18. "Kiekvienas žmogus 
turi teisę į minties, sąžinės 
ir tikėjimo laisvę; ši teisė 
apima’ laisvę pakeisti savo 
tikybą ar įsitikinimus ir taip 
pat laisvę viešai ar privačiai, 
vienam arba kartu su kitais, 
išreikšti savo tikybą ar įsiti
kinimus mokymu, išpažini
mu, maldomis, ir apeigo
mis.”

Rusų veidmainystė yra 
begalinė. Canberra Times 
laikraštyje vasario 25 d. 
1979 buvo pranešta kad 
T.S.R.S. pasmerkia Kinijos 
agresiją prieš Vietnamą ir 
reikalauja kad visi kiniečių 
kariniai būriai tuojaus pasi
trauktų iš Vietnamo ir kad 
Kinija ’’sąžiningai gerbtų 
Mūsų Pastogė Nr. 12,1979.3. 

Vietnamo nepriklausomybę, 
suverenitetą ir jo teritorijos 
vientisumą”. O kada rusai 
patys vykdys šitas iškilmin
gas priesaikas Lietuvos at
žvilgiu? Net to klausimo lie
tuviai viešai negali ištarti, 
nes tai būtų antitarybišku- 
mas. (Įdomu kad sąvoka 
’’antilietuviškas” visai neeg
zistuoja pas rusus. Ji yra 
nereikalinga, nes pats žodis 
"tarybinis" išpildo tą sąvo
ką.)

Tiems, kuriems priduria, 
jog esą prieš Australijos 
įstatymus planuoti ir pritar
ti nuvertimui bet kokios le
galiai įkurtos užsienio vals
tybės santvarkos ar val
džios, galima šitų paaiškini
mu atkirsti: Remti Lietuvos 
nepriklausomybės bylą ne
reiškia remti kėslus prieš 
T.S.R.S. valdžią. Mes tik 
reikalaujame Lietuvos iš
stojimo iš sovietinės sąjun
gos, kuri teisė yra garan
tuojama pačioje T.S.R.S. 
konstitucijoje.

O jeigu sakytų, kad mes 
pritariame Lietuvos T.S.R. 
valdžios nuvertimui, tai gal 
ir taip, bet kas iš to? Ta val
džia yra Maskvos marione
tė, ir kas svarbiausia, ji nėra

J. Zinkus

AUKSINIAI VAKARAI

Kai vieną 1974 m. popietę 
iš Sydnejaus aerodromo pa
kilęs lėktuvas nešėsi į Azijos 
žemyną, prieš mus toli va
karuose traukėsi saulė. Il
gai ji laikėsi vienodame 
aukštyje, bet paskui, lyg 
pavargęs paukštis, leidosi 
toli toli vakaruose, greičiau
siai į Indijos vandenyno 
bangas. Ten dar ilgai matėsi 
gelsvai spindintis dangus, 
lyg auksu išpuoštas bažny
čios skliautas.

Dar ne visai sutemus pa
likome Australijos žemyno 
krantus, kartu palikome sa
vo namus, gimines ir drau
gus. Trumpai skausmas už
spaudė gerklę, lyg kapinėse 
atsisveikinant palydėtą bi
čiulį. Vakaruose dar matėsi, 
jau pasislėpusios saulės, 
gelsvai nudažyto dangaus 
siaura, lyg aukso, juosta. 
Tas reginys netikėtai graži
no atmintin prieš keletą me
tų laikraščiuose matytas 
antraštes "Auksiniai Vaka
rai".

Gal ir nepastebėjo auksi
nio saulėlydžio laikraščių 
redaktoriai, bet šūkavo gra
žiausiomis antraštėmis, kai 
mažai žinoma Poseidon 
bendrovė skelbėsi Vakarų 
Australijoj atradusi didelius 
nikelio rezervus. Dar 1969 
m. rugsėjo mėn. Poseidon 
akcijų kainos buvo $ 1.15. 
Jos kilo valandomis pasiek
damos viršūnę 1970 m. va
sario mėn. - $ 280.00. Kai 
pasirodė, kad nikelio atradi
mas yra mažos vertės, akci
jų kainos nukrito iki 70 c., o 
Poseidon bendrovė buvo iš
braukta iš akcijų biržos kli- 
jentų sąrašų.

Vakarų Australija žemės 
turtais buvo pagarsėjusi 
daug anksčiau. Daugelyje 
vietų buvo iškasamas auk
sas dar praėjusio šimtmečio 
pabaigoje. Komercinės ver
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legaliai įkurta, ji tik karinės 
okupacijos išdava. Be to, 
Australijos valdžia laiko tą 
okupaciją neteisėta, ir ne
pripažįsta Lietuvos inkor
poracijos į tarybinę sąjungą.

Taigi aiškiai prieiname 
prie išvados, kad kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą yra visiškai leis
tina pagal Australijos įsta
tymus. Toji kova yra nau
dinga ir prasminga, kadangi 
vieną dieną Sovietų Sąjunga 
neišvengiamai subyrės nuo 
išcentrinio spaudimo, ir tada 
lietuviai Australijoje ir ki
tose laisvo pasaulio valsty
bėse primins tų šalių val
džioms kad jos nepripažįsta 
rusų kontrolės Lietuvoje, ir 
kad jos turi moralinę ir poli
tinę pareigą padėti Lietuvai 
atkovoti savo suverenitetą 
ir jį išlaikyti. Deja, atrodo, 
kad ta diena dar ne taip 
greit nušvis, ir daugelis iš 
vyresniosios kartos tos die
nos nematys. Dėl to jauni
mas turi perimti laisves ko
vos fakelą ir nešti jį ateitin, 
neleisti užgesti.

Atsiminkite, jaunime, kad 
Australijos tauta, anglų 
kalba nestovi išnykimo pa
vojuje: jos išsilaikys ir be 
mūsų indėlio. Bet kas padės 
lietuvių tautai ir kalbai išsi
laikyti, jeigu ne mes patys?

Nathirul Watani 

tės geležies rūdos plotai bu
vo rasti 1957 m., o 1962 m. 
Pilbaros rajone užtikti geros 
kokybės milžiniški geležies 
rūdos rezervai. Steigėsi 
naujos kasyklų bendrovės. 
Kilo akcijų kainos. Vakarų 
Australija pasidarė šiam 
kontinentui naujas pajamų 
aruodas.

Akcijų pirkimas dažnai 
buvo svarstomas ir ateivių 
tarpe. Kurie bandė savo lai- 
mę. vieni praturtėjo, kiti per 
vieną naktį liko skurdžiais. 
Neteko man biržoje (Stock 
Exchange) investuoti ir 
spekuliuoti menkais savo iš
tekliais, nes kuriantis buvo 
reikalingas kiekvienas cen
tas namo statybos pagalio 
nupirkimui, o ne akcijų pel
nas. Bet šiandien... pildosi 
mano daugelio metų vilionė, 
aplankyti Vakarų Australiją 
ir pamatyti nors mažą dalį 
jos turtų.

*****

Spalio mėn. paskutinysis 
sekmadienis. Laikrodžiai 
šiandien buvo pavaryti va
landą pirmyn ir keturiose 
Australijos valstijose pra
dedamas vasaros laikas. 
Sydnejuje dangus uždeng
tas juodais debesimis ir at
rodo reikia tik ženklo ir pra
pliups lietus. Važiuojant į 
aerodromą gatvėse nesima
tė nei daug automašinų,nei 
praeivių. Kiek kitaip atrodo 
lėktuve, jis pilnas keleivių 
(149 viet.).Pakylame į debe
sis ir apačioje jokių žemės 
vaizdų nesimato. Dar aukš
čiau pakilus pasirodo saulė, 
o jos šviesoje debesų danga 
atrodo kaip baltų pūkų ar 
sniego kalnai. Visa baltuma 
stovi vietoje.

Žiūrėdamas lyg ir užmirš
tu, kad čia yra debesys, o ne 
tvirti sniego kalnynai. Ant 
tų "kalnų" paleidus elnius su

VYRIAUSYBĖS 
PRANEŠIMAS

Australijos vyriausybė sudarė specialią komisiją per
žiūrėti visų vyriausybės departamentų viešas informaci
jų programas.

Peržiūrėjimas yra pasekmė Karališkosios Komisijos, 
kuri rekomendavo patikrinti žinybines informacijų prog
ramas, įvertinti jų pajėgumą ir pagerinti informacijų ke
lią į bendruomenę, ypač imant dėmesin nepasiturinčiųjų 
grupes.

Organizacijos arba pavieniai asmenys, kurie norėtų 
gauti daugiau informacijų apie peržiūrą arba norį patiekti 
sugestijų, prašomi rašyti:

The Secretary
Task Force on Departmental Information, 

P.O. Box E 378
Canberra, ACT 2600

Be pertraukos...
Juo toliau, juo pasaulyje 

karo židinių gausėja. Nese
niai prez. Carteris asmeniš
kai buvo nuvykęs į Egiptą ir 
Izrealį taikindamas žydus su 
arabais, bet karo židinių 
dygsta kaip grybų po lie
taus. Afrikoje jų yra net ke
li: Angoloje jau kelinti metai 
vyksta partizaninis karas 
prieš sovietų ir kubiečių 
pastatytą prokomunistinę 
vyriausybę; kariauja Zam
bija su Uganda, Etijopijoje 
nenutilusios kovos su Eri

Storesne linija pažymėtas autoriaus maršrutas Vakarų 
Australijoje

rogėmis ir Kalėdų seneliu, 
būtų puikiausia fotografija 
kalėdinėms atvirutėms.

Skrendant toliau debesys 
retėjo, kol visai jie išnyko. 
Sėdžiu prie lango ir žvalgau 
į apačioje žaliuojančius miš
kus, pievas bei ketvirtai
niais sudalintą dirbamą že
mę. Vietomis matosi mies
teliai ir iš jų einą ilgi vin
giuoti keliai. Kokias vietas 
praškrendame neturiu jokio 
supratimo ir niekas nepasa
ko. Šalia manęs sėdi pora 
australų: Mary ir Brian. Jie 
iš Sydnejaus skrenda į 
Perthą kokiai tai konferen
cijai. Perthe išbus savaitę, 
kitą savaitę praleis Singa
pore. Kalbūs, paprasti žmo
nės. Atrodo, pasiturinčiai 
gyvena ir daug keliauja. Sa
vo užsiėmimo ir į kokią kon
ferenciją važiuoja nesakė ir 
aš neklausiau.

Apačioje matosi didoka 
upė, spėju kad bus Darling. 
Lėktuvo kapitonas praneša, 
kad skrendame virš Mildura 
miesto, bet aš sėdžiu kairėje 
lėktuvo pusėje ir to miesto 
nematau. Žemai pasirodo 
dar didesnė Murray upė. 
Pagaliau pajuntu ausų už
spaudimą - lėktuvas leidžiasi 
žemyn. Artėjame prie Ade
laidės. Apačioje gerai mato

trėjos sukilėliais bei Samoli- 
ja. Arabų pusiasalyje pie
tinis (komunistinis) Jeme
nas užpuolė šiaurinį Jemeną. 
Irane tebevyksta revoliuci
ja, kur gaudomi ir revoliuci
nių teismų pasmerkiami bu
vę šacho šalininkai. Kiniečiai 
vis dar Vietnamo teritorijo
je, o vietnamiečiai Kampu- 
čijos (Kambodijos) žemėse. 
Vienur tuos karo židinius 
užgesinus, tuoj nauji įsižie
bia.

si žaliuojantieji sodai, ežerai 
ir tvenkiniai. Keliuose, kai 
kur neskubėdamos juda au
tomašinos. Adelaidė išsista- 
čiusi lygumoje. Matosi ilgos 
tiesios gatvės, o namų na
melių tūkstančiai. Savo 
aukštumu stovi iškilę didieji 
miesto centro pastatai. Lei
džiamės Adelaidės aerodro
me. Šalia nusileidimo kelio 
stovi maži, greičiausiai pri
vatūs lėktuvai. Nusileidzia- 
me padarę 1196 km. kelio ir 
truko apie pusantros valan
dos laiko.

Adelaidės aerodrome su
stojame pusvalandžiui. Kar
tą čia jau esu buvęs, o dabar 
apibėgu aerodromo pastatą 
apžiūrėdamas ar yra kas 
nors pakeista ar pagerinta. 
Kiek atmintis neša, viskas 
taip pat atrodo kaip ir prieš 
dešimtmetį. Dar suspėju 
paskambinti p. Neveraus- 
kams, primindamas kad į 
pamaldas nepavėluotų.

Po pusvalandžio (11 vai. 
Adelaidės laiku), tuo pačiu 
lėktuvu ir sėdėdami tose 
pačiose sėdynėse keliaujame 
į Perthą. Viduje matosi kiek 
daugiau lėktuvo palydovių, 
bet mažiau keleivių. Išgirs
tame prisistatant naują lėk-
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Pasisakymai
LIETUVIŲ DIENOMS PRAĖJUS

Lietuvių Dienos Australi
jos lietuviams yra didelis ir 
svarbus įvykis. Jų laukia vi
si lietuviai: dideli ir maži. 
Laukiau ir aš, kad jų metu 
galėčiau atgaivinti lietuviš
ką sielos liepsnelę, kuri vis 
labiau yra užgožiama pra
bangiu gyvenimu ir svetima 
aplinka.

Lengva pešioti, tą, kuris 
dirba, bet gi taip pat reika
linga ir svarbu, kad darbas 
būtų įvertintas, kad pasisa
kytume, kas mums patiko, 
kas reikia keisti, derinti, o 
taip pat kas naujo įneština, 
nes tyla ir būtų didžiausia 
skriauda dirbančiųjų at
žvilgiu.

ALB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Mūsų Pastogėje ir Tėviš
kės Aiduose labai nedaug 
tebuvo pasisakyta apie ALB 
Tarybos atstovų suvažiavi- 
mą.Atrodo, kad tai buvo 
koks tai nežymus, bereikš
mis įvykis, nevertas ilgesnių 
komentarų ir aptarimų. Iš 
tikrųjų ALB Tarybos atsto
vų suvažiavimas yra vy
riausias organas. Jame yra 
diskutuojami visi mūsų 
Bendruomenės reikalai, o 
taip pat ir Lietuvių Dienos, 
kurioms net ir gairės nusta
tomos, kurių turėtų prisilai
kyti jų rengėjai.

Paskutinis ALB Tarybos 
atstovų suvažiavimas praėjo 
paviršutiniškai.

Auksiniai...
Atkelta iš psl. 4 

tuvo kapitoną, kuris pasako, 
kad kelionė į Perthą truks 
apie 162 min. (2216 km.).

Skrendame virš Vincento 
įlankos. Bangų nesimato. 
Ramus emeraldo žalsvumo 
vanduo, kuriame juda būri
niai laiveliai. Atrodo, žemai 
viešpatauja tikra sekmadie
nio ramybė. Iš viršaus gerai 
matosi Yorke pusiasalis ir 
jame neaiškiai nedidelis 
Yorktown miestelis. Įdomus 
pusiasalio pėdos išlenkimo 
iškišulys primena Italiją ir 
Apeninų pusiasalį. Skren
dame virš didesnės Spencer 
įlankos ir žemėje paskutinio 
Pietų Australijos miesto 
Port Linkoln. Palydovės iš
nešioja užkandžius. Dviejų 
riekučių sumuštiniai, gaba
las pyrago ir arbata ar kava.

Matosi tik jūra. Žemiau 
lėktuvo praslenka maži balti 
debesėliai, kurie taip greitai 
lekia, lyg viesulo sukeltos 
dykumų dulkės. Vaizdai il
gai tik tokie patys, todėl yra 
daug laiko svajonėms ir fan
tazijai.

Žemynas! Tai jau Vakarų 
Australija. Didelio grožio 
nesimato. Daugiasiai pilkas - 
rudas žemės paviršius, vie
tomis tamsesnės žalios spal
vos keturkampiai. Sunku į- 
žiūrėti, gali būti krūmai, žo
lė ar pasėliai. Matosi ir tam
sesnės ilgos juostos, gali bū
ti keliai, bet iš didelio aukš
čio nepatyrusiam atpažini
mas sunkus, o šį kartą pats 
sunkiausias. Žemėje irgi 
matosi tamsūs prakeliau
jančių debesų šešėliai, nes 
mes skrendame virš jų.

Pirmosios suva
žiavimo dienos darbotvarkė 
išsisėmė pietų metu. Atro
do, kad atstovai neparodė 
tinkamo dėmesio suvažiavi
mui ir nesistengė, bent kiek 
išsamiau pasisakyti ar pa
diskutuoti bendruomenines 
problemas. Suvažiavimo 
prezidiumas, išskyrus vieną 
jo asmenį, irgi neparodė jo
kio entuziazmo įdiegti suva
žiavimui bent kiek gyvybės. 
0 kiek daug turime reikalų, 
kurie laukia platesnio akira
čio, vizijos ir įžvalgos.

Krašto Valdybos praneši
me lituanistinio švietimo 
reikalai liko beveik visiškai 
nepaliesti. Nejaugi viskas 
taip puikiai klojasi, kad apie 
juos užsiminti būtų tik laiko 
gaišinimas. Buvusioji Kraš
to Valdyba, atrodo, ramia 
sąžine įteikė Sydnejaus litu
anistiniams kursams 500 
dolerių ir taip atliko dviejų 
metų kadencijos lietuviško 
švietimo darbą.

Nesudaryta prie Krašto 
Valdybos ir Kultūros Tary
ba. Lietuvių Dienoms Reng
ti Komitetas atliko tik vieną 
kultūros tarybos darbą - su
ruošė Lietuvių Dienas. Ne
jaugi mūsų visas kultūrinis 
gyvenimas bazuojasi tiktai 
penkių dienų parengimais 
Lietuvių Dienų metu!?

Jaunimo pasirodymas su
važiavime nebuvo staigme
na, nei netikėtumas. Kaip 
paprastai, likus tiktai kele- 
tai mėnesių iki jaunimo

Praskrendame Norseman 
miestelį, aplinka panaši 
kaip ir anksčiau matyta. Čia 
visai skirtingas žemės pa
viršius, kaip teko iš lėktuvo 
matyti kitose Australijos 
vietose.

Artėjame prie Pertho. Tik 
dabar atsuku laikrodį 3 vai. 
atgal ir vietoj 2 vai. p.p. 
gaunasi tik priešpiečiai 11 
vai. Lėktuvas pamažu lei
džiasi žemyn. Visa aplinka 
žalia. Matosi sodai ir vynuo
gynai. Toliau stovi aukštai 
iškilę didieji miesto centro 
pastatai. Vingiuoja Swan 
upė. Nusileidžiame. Eida
mas į aerodromo pastatą 
matau stovinčius du didžiu
lius amerikiečių kariuome
nės transporto lėktuvus. 
Buvau skaitęs laikraštyje, 
kad dabar Vakarų Australi
joje vyksta keletos valsty
bių kariuomenių pratimai, 
taigi tie lėktuvai bus atvežę 
"jankius”..

Mažu autobusu važiuoja
me į miesto centrą. Keliai ir 
gatvės tvarkingos, bet tikė
jaus jos bus platesnės. 
Pastebėjau, kad šaligatviai 
nėra betonu išlieti, bet su
dėti iš atskirų kvadratų. Gal 
tokie šaligatviai greičiau 
padaromi ir ekonomiškesni, 
bet dažnai taip daro ant la
biau judančios žemės, kurios 
paviršiuje betono išliejimas 
greitai suskilinėja. Prava
žiuodamas stebiu komerci
nių firmų užrašus, bet ir čia 
matosi jau girdėti pavadini
mai. Kitur matau ant smėlio 
paviršiaus užsodintą žolę, 
kuri dabar laistoma. 11.20 
vai. jau esu miesto centre. 
Iki mano viešbučio tik kelios 
minutės kelio. Nei automa
šinų, nei pėsčių judėjimo 
kaip ir nesimato, gal kad 
sekmadienis. 

kongreso, jisai pasirodo, nes 
išvykti į užjūrius norinčių 
netrūksta. Pasisakyta ir dėl 
sekančio jaunimo kongreso 
rengimo Australijoje. Jau
nimo "taip” ir ”ne'r pasisa
kymai buvo labai blankūs, 
daugiausia atsiremiu į vy
resniųjų sąžines; - ’’...jei pa
dės, gal ir padarysim?!” 
Energijos, ryžto ir jauno 
polėkio nesimatė.

Atstovas iš Tasmanijos 
užsiminė apie lietuviškas 
radijo valandėles, iškelda
mas jų svarbą ir reikšmę 
lietuviškame gyvenime. 
Adelaidės radijo valandėlės 
vedėjas paaiškino apie 
darbą Adelaidėje ir pasi
džiaugė, kad valandėlė yra 
bendruomenės priglobstyje 
- apylinkės valdybos tiesio
ginėje žinioje ir patarė ir ki
tiems panašiai tvarkytis, 
neišleidžiant jos iš bendruo
menės rankų.

Ilgėliau sustota prie mūsų 
bendruomenės padalinių 
angliškos terminologijos, 
spaudos iš Lietuvos, disi
dentų šelpimo ir iš užsienio 
menininkų atvykimo Aus
tralijon klausimo. Paminė
tas Australijos lietuvių 
metraštis, kuris jau ketver
tas metų užsigulėjo ir vargu 
ar bepavyks jį atgaivinti. 
Išrinkta nauja Krašto Val
dyba, kelta minčių apie 
bendruomenės 
inkorporaciją ir taip užbai
gėme suvažiavimą.

NUTEISTIEJI...

...lietuviai kankiniai tebekenčia už Lietuvą: kairėje Viktoras 
Petkus, ir Balys Gajauskas

Viešbutyje mane pasitin
ka ankstyvesnių kelionių 
draugas Stan. Jis skrido iš 
Melbourne be jokių sustoji
mų (2871 km.), todėl čia at
sirado anksčiau. Pats vieš
butis ne naujausias, bet 
puošnus, patogus su 24 vai. 
aptarnavimu. Kambarys di
delis su balkonu į Hay gatvę, 
matosi katedra, ligoninė ir 
kiti didesni pastatai. Apsi
tvarkę išeiname miesto 
centro apžiūrėti. Jaukus, 
neklaidus, viskas aišku iš 
plano, mintinai žinau visas 
didžiausias gatves ir paklysti 
nėra pavojaus, nors miestas 
turi 800,000 gyventojų. Di
dieji pastatai gražūs, kaip ir 
kituose miestuose.

Mano draugas su turistų 
grupe važiuoja toliau miesto 
apžiūrėti. Perthe mane glo
boti sutiko p. Valiukėnienė, 
todėl jai ir skambinu pra
nešdamas, kad jau esu atvy
kęs.

Neužilgo prie viešbučio 
sustoja automašina su visa

Didžiausia problema at
rodo yra, kad mumyse blės
ta entuziazmas, kurio tiek 
daug turėjome kraudami 
pirmąsias savo ir klubų pas
tatų plytas.

LIETUVIŲ DIENŲ 
PARENGIMAI

Lietuvių Dienų parengi
mai gana išsamiai buvo ap
rašyti keliuose Mūsų Pasto
gės ir Tėviškės Aidų nume
riuose. Vienur tik pasi
džiaugta, kitur plačiau ir iš
samiau pasisakyta, be atvi
rumo ir nuoširdumo, prisi
laikant žurnalistinių ir su
glausto raportažo formų. 
Vistik reikia nevengti iškelti 
ir nesklandumų , jei jų pasi
taikė, nes patys rengėjai to 
prašo ir laukia.

Kadangi atvykau Sydne- 
jun gruodžio 26 dienos pietų 
metu, nebesuspėjau daly
vauti Lietuvių Dienų atida
rymo pamaldose. Oficialus 
atidarymas įvyko Banks- 
town Civic Centre. Labai 
gerose ir patogiose patalpo
se. Jos yra netoli Lietuvių 
Klubo, taip, kad visi paren
gimai, net ir sporto šventė, 
vyko artumoje. Atidarymas 
gana įspūdingas ir gerai su- 
fSanuotas, neištęstas, su ke- 
iomis naujovėmis. Žinant, 

kad patalpos samdytos, no
rėjosi įeinant doleriu - kitu 
atsilyginti, bet nebuvo pa
reigūno, kuriam galėčiau 
įteikti.

TEATRO SPEKTAKLIS 
įdomus savo tematika ir la
bai tinkamas Lietuvių Die
noms, tik gaila, kad sydne- 
jiškiai jau buvo matę ir 
spektaklyje publiką sudarė

Valiukėnų gimine. Senai jau 
matėmės su p. Valiukėniene, 
dar seniau su jos sūnumi 
Rytu ir jo žmona Stella. Dar 
nauja pažintis - mažas sto
rulis 9 mėn. jaunųjų Valiu
kėnų sūnus, bet jis buvo taip 
įmigęs, kad ir pasisveikini
mą atidėjome. Prie vairo sė
di Rytas. Važiuojame cent
rinėmis miesto gatvėmis, 
aprodo moderniuosius pas
tatus, sako kaip senai jie 
pastatyti ir kokia jų paskir
tis. Rytas aiškina kad Per- 
thas stovi ant molio pože
mio, kuris nėra tvirtas pa
matams, todėl yra nemažai 
problemų. Tiltai, keliai ir 
pastatai nuolat smunka gi
lyn. Didžiųjų pastatų pama
tai kasami labai giliai iki pa
siekiamas tvirtesnis pagrin
das ir žinoma, labai pakelia 
statybos kainą. Tie paaiški
nimai man buvo labai įdo
mūs. Jų nerasi jokiose ke
lionių brošiūrose.

Bus daugiau

Malonu, kad Mūsų Pasto
gės kvietimas panagrinėti 
Lietuvių Dienas su pasiūly
mais bei sugestijom busi
mosioms, susilaukė skaity
tojų dėmesio ir atgarsio. 
Pereitame Mūsų Pastogės 
Nr. paskelbėme P. Rūtenio 
žvilgsnį į Lietuvių Dienas, 
šiame numery skelbiame 
dar vieną pasisakymą. Tiki
mės, kad tuo reikalu atsiras 
ir daugiau pasisakymų bei 
nuomonių. Red.

dauguma svečių. Ar never
tėtų tokia proga patiekti 
premjerą? Būtų iškilmin
giau ir publikos daugiau.

Aktoriai savo roles atliko 
be priekaištų, tik pora iš jų 
galėjo truputį garsiau kal
bėti. Kaip ir visuomet Pau
lius Rūtenis iškilo visa galva 
aukščiau už visus kitus, ko 
reikėtų vengti, nes nukenčia 
kiti aktoriai.

JAUNIMO VAKARAS, 
kaip ir pats jaunimas, ati
trūkęs nuo mūsų gyvenimo, 
naujovėse skęstąs, be giles
nės minties ir prasmės. 
Džiaugėsi širdis klausantis 
iš Adelaidės mergaičių dai
nos. Tik pianinas perdaug 
garsus. Jaunuolis iš Adelai
dės, Andrius Binkevičius 
sužibėjo nauja žvaigžde. Jo 
eilėraštis apie Vilniaus įkū
rimą buvo viso vakaro paži
ba. Adelaidės vaizdelis 
"Piršlybos”, sutraukytas 
pertraukų ir be ryšio, išvirto 
keletos tautinių šokių pasi
rodymu. Melbourne ir Syd
nejaus jaunimas pasirodė 
Mairionio baladės "Jūratė ir 
Kastytis” rėmuose. Sunku 
buvo rasti ryšį, ir vaizdeliai - 
farsai nesijungė bendron 
Lietuvių Dienų šventėn ir 
slėgė pakilią šventės nuo
taiką. Tik Melbourne bubni- 
ninkas stipresniu garsu iš
kilo virš kitų. Trūko indivi
dualių pasirodymų, kuriuose 
išryškėtų meninis sugebėji
mas ir talentas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ VA
KARAS vienas iš didžiausių 
pasirodymų. Palikau salę su 
džiaugsmu, kad tiek daug 
jaunimo yra susibūrę mūsų 
tautinių šokių grupėse. Gal 
kiek temdė vakarą Grandi
nėlės įsijungimas, kuris ne
siderino prie Australijos lie
tuvių šokių grupių netik šo
kio išpildymu, bet ir rūbais. 
Nevisada pavyksta sviestu 
košę pataisyti. Momentais 
atsivėrė puikūs vaizdai, kai 
visa salė užpildyta šokėjų 
ritmingai šoko, nors ir nevi
sada į taktą.

DAINŲ ŠVENTĖ - kul
minacinis Lietuvių Dienų 
parengimas. Dalyvavo Ade
laidės, Melbourne ir Sydne
jaus chorai. Pirmoje dalyje 
pasirodė pavieniai chorai. 
Dainų pasirinkimas gana 
įvairus, bet labiausiai klau
sytojo ausiai patiko adelai- 
diškiai savo lengvomis dai
nomis ir žaismingu jų išpil
dymu. Gal tai moteriška 
ranka?! Melbourne ir Syd
nejaus chorai pasirinko sun
kesnes kompozicijas, kurios 
nuskambėjo tvirtai ir įtiki
nančiai, bet šaltai, bejaus
miai, sutelkiant visą energi
ją taisyklingam kompozici
jos išbaigimui.

Visų chorų sutartinės šil
dė klausytojus didingumu, 
skambėjimu ir choristų gau
sumu. Gera salė ir scena su
taupė daug laiko keičiantis 
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ADELAIDE

LIETUVIAI TAUTYBIŲ FESTIVALY
Šis Festivalis prasidėjo 

kovo 4-tą dieną, Bonython 
Parke. Lietuvius reprezen
tavo tautinių šokių grupės 
’’Žilvino” jauniai ir mergai
čių chorelis ’’Eglutės" vado
vaujant G. Vasiliauskienei. 
Pradžia gera.

Po savaitės, 9-10-to kovo, 
vyko įvairių tautybių pasi
rodymai. Adelaidės gražia
me Festival teatre. Koks 
nepaprastas skirtumas nuo 
tų laikų, kada panašūs pasi
rodymai vyko nedidelėje 
scenoje, prie Torence upės, 
kur visa auditorija sėdėdavo 
lauke ant žolės. Kada gerai 
palydavo ir scenos grindys 
sušlapdavo, reikėjo būti 
žonglierium, kad šokant iš
silaikytum ant kojų.

Dabar gi vien tik įėjus į 
teatro fojė, pajunti atsiradęs 
kitame pasauly. Minkšti ki
limai, paveikslai, grupelėmis 
stovintieji moderniški ma
nekenai, iš karto pakelia 
nuotaiką iš kasdieniškos j 
šventišką.

Liet. Dienų...
Atkelta iš psl. 5

chorams. Nors prieš Lietu
vių Dienas Rengimo Komi
tetas skundėsi, kad gal tai 
paskutinė dainų šventė, aš 
manaū, kad tai buvo berei
kalingas rūpestis, nes lietu
vis myli dainą ir iki bus gyva 
tėvynės medė jo širdyje, 
lietuviška daina skambės.

GRANDINĖLĖS KON
CERTĄ mačiau Melbourne 
ir šiandien negaliu atsikra
tyti baimės, kurią išgyvenau 
koncertui pasibaigus. Sutin
ku, kad reikia progresuoti, 
kad reikia ieškoti naujų ke
lių ir idėjų, kad negalima 
sustingti vietoje; bet širdyje 
liko tuštuma, kurios neuž
pildė stilizuotas gaidys ir 
velnias bei triukšmingas or
chestras. Ilgėjausi jaunat
viško siautulio pagauto tau
tinio šokio; šokio, trykštan
čio energija, primenančio 
Lietuvos jaunimo vakarėlius 
ir talkų pabaigtuves. Mūsų 
spauda tiek daug prirašė iš
keldama į padanges Grandi
nėlės koncertus Australijo
je, kad baugu net šaltesni 
žodelį jų adresu tarti. Bet 
sakau, ką jaučiu. Tegul 
skaitytojas atleidžia už atvi
rumą.

Melbourne Lietuvių 
Dienų metu teko atsisakyti 
teatro spektaklio, o Sydne- 
juje literatūros, dainos ir 
muzikos vakaro. Mes daug 
kalbame apie lietuviško žo
džio svarbą ir reikšmę išei
vijos gyvenime, bet lengva 
širdimi jo atsisakome, už
leisdami vietą iš užjūrių at- 
atvykstančiai grupei. Mūsų 
literatai neturėjo progos di
džiausioje Australijos lietu
vių šventėje patiekti savo 
kūrybos žodžio. Jis jau pe- 
lyja lentynose, metame jį ir 
iš savo švenčių. Man atrodo, 
kad lietuviškame žodyje 
slypi didesnė jėga atsispirti 
svetimybėms, negu stilizuo
tame gaidžio žingsnyje.

Vėlei laukiu sekančių Lie
tuvių Dienų, kad galėčiau 
atsigaivinti lietuvišku žo
džiu, daina ir šokiu, dar 
kvepančiu Lietuvos laukų 
vėju, nesugadintu ir neap
sunkintu stiliaus ir naujo
vės. V. Koras
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Lietuviai pasirodė antrą 
Festivalio dieną šeštadienį, 
kovo 10-tą.

Koncerto pradžioje, pra
nešėjas padėkojo Pietų 
Australijos vyriausybei už 
pagelbą etninių grupių kul
tūrų bei tradicijų išsilaiky
mui. Jis pabrėžė, kad nuo to 
laiko, kaip pirmas D.P 
transportas atplaukęs su 
”Gen. Heinzelman” laivu, iš
sikėlė Vakarų Australijoj, 
jau trečioji karta dalyvaus 
šiame koncerte.

Pirmoje dalyje, estų vyrų 
choras padainavo tris dai
nas, ukrainiečių mergaičių 
duetas, pritariant gitaromis, 
atliko porą sentimentalių 
romansų.

Jungtinė latvių tautinių 
šokių grupė, pašoko keletą 
šokių, kurie beveik nesisky
rė viens nuo kito. Tas pats 
žingsnis, vienodi pasisuki
mai kurie kartojasi besaikiai 
ilgai. Latvių tautai tie be 
vaizduotės pasikratymai, be 
abejo turi kokią nors reikš
mę, bet kitataučiams žiūro
vams yra perilgi ir pernuo- 
bodūs.

Pirmoje koncerto dalyje, 
išskirtinai gerai pašoko airių 
grupė. Mergaites tarp 6-8 
metų ir 12-16. Jų šokiuose 
kūno judesių kaip ir nėra, 
bet kojų puikus žaidimas ir 
gracingumas, sudaro labai 
malonų vaizdą.

Reikia vertėjo
Vietoje feljetono

-Jeigu tu esi Paulinos gi
minė iš Australijos, tai jos 
čia nebėra. -Sako man mote
riškė išėjus iš gretimų durų 
man perilgai baladojant į 
mano tetos buto duris. 
-Paulina nusimūpavo žemyn 
maždaug prieš nedėlią .

Moteriškė uždarė savo 
duris nieko daugiau nepri
dėjus.

Kas dabar tai mano tetu
lytei galėjo atsitikti? Susir
go turbūt?...Kas tas nusi- 
mūpavimas? Ir dar žemyn? 
Neduok Dieye, negi tiek ke
lio padarius neberasiu savo 
tėvo vienintelės likusios se
sers gyvos; Baladojuos da
bar jau į moteriškės duris ir 
klausiu kas ir kaip su mano 
tetulyte atsitiko?

-Gavo didesnį apartamen
tą ir numūpavo. Dabar ne
bereikės stepšais laipioti, 
lygiai su saidoku. Pazvanyk 
į “manager" duris ir rasi.- Ir 
vėl moteriškė užtrenkė savo 
duris. -Kokia nedraugiška, - 
pagalvojau, -ir dar lietuvė.

Einu į tą "manager ofisą" 
klausti, kur tetos aparta
mentas, nors vistiek labai 
rūpi, kaip teta bus nusimū- 
pavus su tuo saidoku. Duris 
atidaro pati teta Paulina, 
sveika ir gyva. Iš karto 
mane atpažįsta, taigi bu
čiuojamės.

Ji mane paskutinį 
kartą matė 16 metų mergai
tę dar Lietuvoj, o dabar, va
gi, atrodome abi beveik vie
nodo amžiaus, nors tetai jau 
nebetoli 80 metų. Ameriko
nai labai ilgai jauni atrodo ir 
jauni jaučiasi.

Atsibučiavusios ir atsi
verkusios kalbam, kalbam ir 
vis kalbam ir tos kalbos vis 
dar kaip krekeno. Pasirodo 
čia Amerikoj būta ir daugiau

Atėjo ir lietuvių eilė. Sce
nai atsidarius vaizdas pui
kus. Didelėje Festivalio sce
noje, choras "Lituania” at
rodė elegantiškai - vyrai 
juodais kostiumais, moterys 
baltom sukniom su stilizuotų 
tulpių apvadu, persirišusios 
tautinėm juostom. Dirigentė 
G. Vasiliauskienė, gražiai 
kontrastavo ruda to paties 
stiliaus suknele. Iš karto 
maloniai išsiskyrė iš kitų 
matytų dalyvių. Girdėjau 
žiūrovų mestus žodžius - 
"stunning” ir "striking”.

Choras be priekaištėlio 
padainavo M. Klajūno ’’Bal
tija” ir B. Budriūno "Pradės 
aušrelė aušti”. Auditorija 
plojimų nepagailėjo.

Antru išėjimu, tautinių 
šokių grupė "Žilvinas”, pa
šoko "Blezdingėlę” ir chorui 
"Lituania" pritariant, "Su
batėlę” ir "Kalvelį”.

"Blezdingėlės” šokis buvo 
perilgas. Pasirodant, ypač 
prieš svetimtaučius, reikėtų 
laikytis lietuviško posakio 
"gardu buvo, mažai buvo”. 
Geriau palikti publiką su al
kiu, negu su skaniausiu per- 
sotinimu.

Kiti du šokiai praėjo sma- 
fiai, linksmai, žaismingai, 

okėjų margi drabužiai, 
staigiai besikeičiančios šokių 
figūros, vėju lekiančios po
ros, pagavo žiūrovus ir plo
jimų griausme girdėjau tik 

mūsų giminaičių, ir tetulytė 
man turi išpasakoti visą jų 
istoriją.

-Ar atsimeni Joną, dėdės 
Mačo sūnų, to, kur 
gyveninis buvo prie Bedug
nio ežero. Tuoj po karės at
važiavo į Ameriką. Ale nesi
sekė nabagui. Apsiženijo čia 
tokią kūtvėlą, kuri gyveni
mo visai nežiūrėjo. Pirko 
hauziukę ir prarado. 
Perdaug margyčių ir suėdė 
žmogui sveikatą. Ta jo kūt
vėla gėrė saliūnuose per 
dienas paskui ir jis pats pra
dėjo gerti, kad nė pėdės ne- 
beparnešdavo namo. Vėliau 
jo ta boba pabėgo, bet jau 
buvo per vėlu atsigauti. 
Taip nusmuko nabagas, kad 
ėmė po garbičius graibsty- 
tis.-

Tas Jonas mano tetos ir 
mano tėvo pusbrolis, kurio 
aš nesu gyvo mačius, nes gi
miau dar ne tuojau po pir
mos karės. Tačiau mano te
tai tas nelabai svarbu.

-Ar tos margytės kokios 
laukinės karvės, kad jam 
sveikatą suėdė? -klausiu te
tos. -O kas jam tose kojose 
per liga buvo, kad pėdų ne- 
bepanešdavo? 0 gal teta 
apie rugių ar kokius pėdus 
kalbi?

Teta žiūri į mane nuste
bus. Paaiškėjo, kad m argy
čiai tai ne margytės, o sko
los, suėdusios Jono sveikatą. 
Pėdė - uždarbis, alga...

Tu, vaikyte, nekaip tesu- 
sigaudai reikaluose. Ar jūs 
Australijoj ne už pėdę dir
bat? Kaip jūs, pėdės negau
dami ir apie margyčius nie
ko nežinodami galite pirkti 
hauzas ar net didesnius fur- 
nišius?

Išsiaiškinom, jog ir mes 
gaunam "pėdę”, kurią vadi- 

vieną žodį "beautiful”
Šokiams su dideliu įsi

traukimu- akordeonu prita
rė L. Vasiliūnas. Jo grojimas 
skambėjo dešimčių akorde
onų balsais.

Štai ką padaro aplinka. 
Puikus teatras pilnas žiūro
vų, gera scena, net ir pra
bangūs užkulisiai, uždega 
koncerto dalyvį kibirkštimi, 
kuri degdama, sušildo visą 
teatro auditoriją.

Bravo Lituaniai ir jos va
dovei G. Vasiliauskienei, 
bravo "Žilvinui” ir vado
vams V. Venciui ir B. Sa- 
beckiui, nėr nei ko lyginti, 
pirmoje dalyje jie geriausi iš 
visų kitų tautybių. O ge
riausi todėl, kad protėviai 
paliko neišmatuojamus tur
tus, kurių rūdys nesugrauš, 
nei vandenys neužlies, tai 
dainą ir šokį.

Net pačiam smagu, kad 
lietuviu gimei.

V. Marcinkonyte 

nam "vages” ar "salary”. 
Taipogi turime ir "margy
čius".

Pabuvojus dieną viešnia, 
sekančią jau dalyvauju na
mų ruošoje.Suploviau indus, 
bet po kiek laiko teta kažko 
pasikrapšinėjus apie kranus 
klausia manęs ar nemačiau 
kur Reksiuko?

Ne, - sakau, -šuniuko nei 
vakar niekur nemačiau. Gal 
kur lauke laksto. Troboj ti
krai nemačiau.

Teta ieškojo indams plauti 
"ragsiuko”.

-Musėt staigus klimato 
permainymas bus tau į galvą 
kokią negerovę užnešęs? 
-Suabejojo teta. Aš nutariau 
truputi mažiau kalbėti.

Einame su teta 
"pašapinti’. Supermarketai 
tokie kaip mūsų, kainos irgi 
beveik tos pačios. Prie kasos 
bebaigiant skaičiuoti teta 
sako: -Bėk, vaikyte, ten kur 
vaisiai ir daržovės ir paimk 
nediduką rutabagą. Išvirsim 
kaimiškos bulbienės.

Bėgu prie daržovių sky
riaus, bet kas tas "rutaba
gas”. Iš anglų kalbos ver
čiant būtų lyg "ratbag”, bet 
juk bulbienės iš "ratbagų” 
dar negirdėta, kad kas būtų 
išviręs. Vaisius tai ar dar- 
žovė?Matyti per ilgai 
užsistovėjau ir štai ateina 
teta.

■Nu, vagi priešais ar ne
matai?. Teta paima sėtinį. 
Čia jau visai nesijaučiu kalta 
ir bandau aiškinti tetai, kad 
australiškai jis "švedu” va
dinamas, o lietuviškai sėti
nys arba kručkas. Teta 
mano žioplumu jau nebesis
tebi, vien stebisi, kad ir 
"mokslan tėvas leido ir tiek 
svieto mačius ir taip tu man 
neapsitrink anė biškio?“

Teta žada man aprodyti 

Mes išlaikome spaudą, 
bet ir spauda padeda 

mums išsilaikyti.

Remkime savą spaudą!

biškį Amerikos. Važiuojam į 
Čikagą, kuri apie 60 mylių 
nuo tetos miestelio. Važiuo
jam į Prišpartą, pas seną te
tos draugę Bronelę, likusią 
iš tolimos jaunystės laikų ir 
kuri pažino mano tėvą. Jos 
brolis ir mano tėvas ganė 
kartu bandą, todėl galima 
sakyti, ji beveik ir giminė. O 
be to dar Prišparte saidoko 
sielos labai geros.

Jau ir vėl nebeiškenčiu 
nepaklausus, kas tai per dū
šios ant to saidoko? Ar kokie 
spiritistiniai seansai? Pasi
rodo, jog tai yra 
“Sidewalk .sales". Na ja...

Važiuojam "pilku šuniu”. 
Autobuse teta susitinka pa
žįstamą, su kuria kadaise 
gorsetų siuvykloj dirbo ir 
ima kalbėtis. Mane pristato 
ganyti langą ir pasakyti 
tuojau kai tik pamatysiu di
delę lentą su “Prišparto" 
užrašu. Sekančiame susto
jime turėsim išlipti, nes 
Bronelė gyvena antroj ūly- 
čioj nuo lentos ir septintas 
namas po kairiu šonu.

Važiuojam toliau. Teta su 
pažįstamąja užsikalbėjus 
žvilgteri pro langą ir kad 
šoks:

-Ko tu, vaikyte, nepa
sakei, kad per Prišpartą va
žiuojam? Jau seniai 
Bronytės vietą pravažiavom.

Grįžtam atgal net tris su
stojimus. Mes pravažiavom 
lentą su užrašu 
“Bridgeport”, bet ....

-Ji iš Australijos ir nesu
sivokia amerikoniškai. 
-Aiškina teta savo buvusiai 
bendradarbei, kuriai lenta 
irgi buvo kelio 
ženklas.-Australija labai at
silikus nuo Amerikos. Jie 
net geso neturi dė kuru, o 
tik dėl valgymo virimo. 
Karai važiuoja ant petro- 
liaus. Mat, aiškiausia para
šyta “Prišparts”, o ji nesu
prato. Matyti ten viskas at
bulai.—' Aš manau, kad jūs 
suprantat, jog mes stovime 
po lenta su “Bridgeport” už
rašu.

Galėčiau dar daug pasa
koti; kai su teta ėjom laistyti 
gėlių, ir ji •liepė man paimti 
"pielą iš šedo ir atnešti van
dens. Man užklausus, kokią 
"pielą" atnešti, piūklą arpie- 
lyčią, teta jau visai buvo 
praradus manimi pasitikėji
mą. Pasirodė, kad "pielą” 
buvo ”pail”, į kurį galima į- 
pilti vandens, lietuviškai iš
vertus - "viedras” - žodis, 
kurio irgi nebeatsiminiau, 
nes užaugau jau su kibiru. 
O kur dar galybė visokių ki
tų žodžių, niekada 
negirdėtų.

Dabar vykstant dides
niam ir artimesniam susi- 
važinėjimui su Amerika, sa
kyčiau, būtų labai pravartu 
naujas mūsų kalbos 
žodynas. Aga
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Metinis Kovo susirinkimas
Kovo 18 dieną Sydnejaus 

Lietuvių Klube įvyko sporto 
klubo ’’Kovo” metinis narių 
susirinkimas, kuriame daly
vavo virš 50 klubo narių. 
Susirinkimą atidarė buvęs 
klubo pirmininkas J. Dam
brauskas, pakviesdamas 
susirinkimui pirmininkauti 
A. Laukaitį ir sekretoriauti 
M. Zakarą. Pagal pateiktą 
plačią susirinkimo dienot
varkę, buvo svarstytoms 
daug ir įvairių su klubu su
sijusių, reikalų. Savo prane
šime buvęs klubo pirminin
kas plačiai nušvietė praėju
sių metų darbą, kuris buvo 
ypatingai sunkus, nes tuo 
laiku Australijos lietuviai 
sportininkai vyko į Pasaulio 
Lietuvių Sporto Šventę ir, 
ALFAS valdybai esant 
Sydnejuje, daug finansinių 
pajamų buvo iš ’’Kovo” 
atimta. Tačiau tiek sportinė, 
tiek ir pajamų telkimo veik
la, buvo labai gera ir "Kovo” 
klubas padarė rekordinę pa
jamų sumą virš 15.000 dole
rių. Buvęs pirmininkas visos 
valdybos vardu ir vėliau su
sirinkimo pirmininkas viso 
susirinkimo vardu, nuošir-
džiai padėkojo T. Damb
rauskienei už jos įdėtą didelį 
darbą, rengiant parengimus 
ir telkiant finansines lėšas.

Klubo iždininkas V. Šnei
deris savo pranešime pami
nėjo gautų pajamų šaltinius 
ir padarytas išlaidas, iš ku
rių apie 2.000 dol. buvo iš
leista uniformoms ir sviedi
niams, 2400 dol. duota vyks
tantiems koviečiams į Ame-

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II balandžio 
mėn. M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad krikščio
nys, vedą dialogą su mark
sistais, rūpestingai išlaikytų 
savo pačių tapatybę;
m i s i j ų - už Bažnyčią Piet
ryčių Azijoje.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visa aukoju Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!

Brangus Broli, Sese, 
nėra paslaptis, kad tarp 

krikščionių ir marksistų 
vyksta jau ilgokas dialogas. 
Juo suinteresuotos abi pu
sės. Intelektualų grupės, 
profsąjungų šulai ir darbi
ninkų vadai organizuoja su
sirinkimus bei suvažiavi
mus, ypač ekonomiškai atsi
likusiuose kraštuose, sąryšy 
su marksistų veikla, planais 
ir sąjūdžiu. Tuose susirinki
muose ir diskusijose ieško
ma kelių pakeisti visuome
ninę santvarką, valdymosi 
formas ir visą pasaulį žmo
nijos gerovei.

Savaime aišku, kad šių 
dienų pasaulis reikalingas 
reformų įvairiais atžvilgiais.' 
Tuo yra įsitikinę ne tik visą 
dabartinę santvarką griauną 
marksistai, bet taip pat ir 
protaują krikščionys ir ne
krikščionys. Reikia pripa
žinti, kad tos blogybės, ku
rios kankino pasaulį popie
žiui Leonui XIII rašant en
cikliką "Rerum novarum” 
1891 metais, dar ir dabar te
beegzistuoja. Kai kuriose 
srityse šiandieninėse sąly
gose tos blogybės dar labiau 

riką ir Kanadą, apie 1500 
dol. išleista komandų regis
tracijoms ir kt. Viso išlaidų 
buvo padaryta virš 12.000 
dol., kasoj paliekant 3159 
dol.

Revizijos komisijos pir
mininkas Č. Liutikas per
skaitė šios komisijos aktą, 
pabrėždamas, kad visos iš
laidos ir pajamos yra tvar
kingai knygose įregistruotos 
ir, tik turto knyga turėtų 
būti ateityje tvarkingiau 
vedama. Visi pranešimai su
sirinkimo dalyvių plojimais 
priimti.

Per eilę metų, visuotinių 
susirinkimų metu priimama 
ar pakeičiama paskiri statu
to paragrafai. Buvusioji val
dyba šiuos visus pakeitimus 
peržiūrėjo ir surašė į esamą 
statutą, kuris buvo susirin
kimui perskaitytas ir priim
tas. Tai buvo didelis atliktas 
darbas, už kurį buvusiai 
valdybai ir jos pirmininkui 
J. Dambrauskui priklauso 
didelė padėka.

Prieš keletą metų, tuo 
metu buvusi ’’Kovo” valdy
ba, buvo nutarusi be buvu
sių ’’Kovo” Garbės Narių, 
įvesti ir naują pagerbimo 
laipsnį "Garbės Vicepirmi
ninkus”, tačiau, kaip prakti
ka parodė, šie pagerbimai 
koviečių tarpe buvo nepo
puliarūs ir neprigijo. Susi
rinkimui buvo patiektas pa
siūlymas palikti tik ’’Garbės 
Narius” ir buvusius ’’Garbės 
Vicepirmininkus” P. Mika
lauską, M. Petronį, M. Za
karą ir D. Kraucevičių pa-

paaštrėjo ir pasiekė pasauli
nį mąstą, ypač turtų pa
skirstyme ir politinės galios 
panaudojime ir išnaudojime. 
Šalia tų, kurių rankose yra 
visa modernios civilizacijos 
prabanga, yra masės žmo
nių, kurie savo skurde gy
vena ir dirba žmogaus pri
gimčiai netinkamose sąly
gose, visai nužmoginti, be 
jokios iniciatyvos ar atsa
kingumo jausmo.

Žmogaus gyvenimo ir 
darbo sąlygos yra toji arena, 
kurioje grumiasi krikščio
niškoji srovė su marksistais. 
Marksistai labai daug laimi 
savo propaganda, niekuo 
nepagrįstais pažadais ir tie
sos nuslėpimu. Ekonomiškai 
atsilikę kraštai yra pati der
lingiausia jų dirva, nes nieko 
neturįs niekuo ir nerizikuo
ja, kurdamas marksistų ža
damą rojų. Krikščionys, gi, 
negali naudotis tomis pat 
priemonėmis, nes juos riša 
šv. Evangelija, kuri saisto 
žmogaus sąžinę. Taip pat, jie 
negali priimti "už gryną pi
nigą” visa tai, ką marksistai 
skelbia, nes daugeliu atvejų 
marksismo ir krikščionybės 
principai pačiuose pagrin
duose yra nesuderinami. 
Todėl ir krikščionys, vedą 
dialogą su marksistais, turi 
būti labai atsargūs, kad jie 
nepasidarytų marksistų 
propagandos įrankiais, su
minkštėję savo principuose. 
Dabartinio popiežiaus Jono 
Pauliaus II kelionė į Pietų 
Ameriką ir buvo paskatinta 
šio pavojaus. Neatsargiems 
krikščionims dialogai su 
marksistais gali kainuoti jų 
pačių tikėjimą, neatsiekiant 
tikslo, dėl kurio buvo auko
tas!.

Kun. S. Gaidelis, S.J. 

daryti ’’Garbės Nariais”, 
buvusį vicepirmininkų pa
gerbimą visai panaikinant. 
Taip pat buvusi valdyba nu
tarė ir pristatė susirinkimui 
A. Laukaitį pakelti į Garbės 
Narius, ką susirinkimas ir 
patvirtino.

Klausimuose ir sumany
muose labai karštai ir plačiai 
buvo diskutuojama Lietuvių 
Klubo valdybos patiektas 
naujas klubo praplėtimo 
planas, kuriame yra visai iš
mesta sporto salė, kurią vi
suotinis susirinkimas, balsų 
dauguma, buvo nutaręs sta
tyti. Tiek patys sportinin
kai, tiek ir jų gausūs rėmė
jai, yra labai nusivylę, kad 
vietoj taip jaunimui reika
lingos sporto salės, kuri be 
sportinių reikalų būtų pa
naudojama ir daug kam ki
tam, dabar bus pristatyta 
tik keletas kambarių ir pa
didinta viršutinė salė. Susi
rinkimas įgaliojo naują val
dybą labai stipriai daryti vi

SKAITYTOJO BALSAS

KO TRŪKSTA 
MELBOURNO LIETUVIŲ

KLUBO NAMAMS

Lietuvių Namai Melbour
ne yra sėkmingai naudoja
mi, atlieka savo paskirtį ir 
patvirtina Klubo steigėjų ir 
narių įdėtas viltis ir pastan
gas. Kai kurių asmenų pir
minė baimė dėl gėrimo li
cenzijos gavimo nepasitvir
tino ir jau seniai visų už
miršta, o tiaras ir jubiliejinė 
salė veikia visų lankytojų 
pasitenkinimui.

Teatro salė, kuri yra taip 
svarbi Melbourne lietuvių 
kultūros reikalams yra nuo
latos naudojama koncer
tams, minėjimams ir pasiro
dymams. Reikia pripažinti, 
kad koncertų ir pasirodymų 
lygis, daugumoje, nėra že
mas. Šioje salėje yra daina
vę žinomi operos, koncertų 
ir lengvosios muzikos solis
tai, statę vaidinimus dramos 
teatrai, grojo žinomas Vik
torijos styginis orkestras, 
nuolatos pasirodo mūsų ži
nomas Dainos Sambūris, 

VESTUVĖS!
0 Dudcycu
\ukvtdb . Gėlis .Sukaitė

TALKA duoda lengvai išmokamas 
paskolas - įvairiems reikalams.

TALKA VEIKIA LIETUVIŲ NAMUOSE 
ADELAIDE * MELBOURNE * SYDNEY

sus žygius, kad sporto salė 
būtų statoma, nes ji yra 
pagrindas mūsų jaunimo 
ateities išsilaikymui ir mūsų 
viso prieauglio turėjimui 
vienoje vietoje, kas ir pa
čiam Lietuvių Klubui turėtų 
būti labai svarbu. Šiuo klau
simu pasisakymai buvo labai 
karšti ir numatoma visuoti
niame Lietuvių Klubo susi
rinkime šį visą reikalą labai 
stipriai iškelti.

Į naują klubo valdybą iš
rinkti: V. Šneideris, G. Sau
ka, P. Gustafson, N. Wallis - 
Grincevičiūtė, D. Atkinson, 
R. Dambrauskas, J. Liutikas 
ir Gaidžionis. Revizijos ko
misija pasiliko ta pati: Č. 
Liutikas, M. Zakaras ir J. 
Karpavičius.

Naujoje valdyboje yra 
daug naujų veidų, kurie po 
ilgesnio laiko ir vėl įsijungė į 

pasirodo ir šoka tautinių šo
kių grupės.

Bet teatro salė ir scena 
yra smarkiai užleistos ir yra 
apgailėtiname stovyje. Salė 
nejauki, tamsi, kėdės senos 
ir aptrintos. Dar blogiau su 
scena. Ji ištikrųjų per maža 
bet kuriai teatro funkcijai ir 
reikalauja padidinimo. Cho
ras nesutelpa scenoje ir lai
ke koncertų atrodo, kad 
kiekvienu momentu kas 
nors nugrius nuo suolo, bus 
suspaustas kitų choristų. 
Tautinių šokių grupės netu
rėtų išviso toje scenoje pa
sirodyti, joje turbūt ir ketu
riom porom būtų mažai vie
tos šokti. Medinės scenos 
grindys, šokant, siūbuoja ir 
linguoja ir stebėtina, kad iki 
šiol dar nebuvo nelaimingų 
atsitikimų. Scenos apšvieti
mo beveik nėra, garsinė 
aparatūra kiek geresnė.

Klubo vadovybė ir nariai 
turėtų rimtai pagalvoti apie 
teatro salės, scenos, elek
tros apšvietimo ir garsinės 
sistemos kapitalinį atnauji
nimą. Aišku savaime viskas 

"Kovo” valdybą. Tikėsimės, 
kad su naujais veidais, gims 
ir naujų idėjų, kurios gal 
įves daugiau sportinės dva
sios į visą koviečių gyveni
mą, tuo pačiu įtraukiant ir 
daug daugiau jaunimo, kurio 
Sydnejuje yra apsčiai, tik 
jam ir jų tėvams, reikia pa
rodyti, kad lietuviškasis ■ 

sportinis gyvenimas ir pats 
sporto klubas ’’Kovas", 
kuris jau kone 30 metų jun
gia mūsų jaunimą, yra taip 
svarbus jaunimui, kaip ir 
pats jaunimas yra svarbus 
’’Kovui”. Naujai valdybai 
daug sportinės sėkmės.

Pats susirinkimas praėjo 
labai pakilioj nuotaikoj ir 
tikrai draugiškoje atmosfe
roje, neturint jokių didesnių 
problemų, bei nesusiprati
mų. Susirinkimo pirminin
kui padėkojo visiems šiame 
susirinkime dalyvavusiems 
ir buvusiai "Kovo” valdybai 
bei revizijos komisijai už jų 
padarytą metų laike darbą.

A.L.

yra surišta su finansais, ku
rie nėra lengvai gaunami. 
Bet reikėtų pagalvoti apie 
tai, kad

1. Lietuvių Namai yra pil
nai naudojami ir nėra jokių 
ženklų, kad narių ir Klubo 
lankytojų skaičius mažėtų. 
Ateina ir jaunimas.

2. Teatras ir scenos menas 
lietuviams yra brangus, o 
spektakliai yra gausiai lan
komi.

3. Investavimas į teatro 
salę ir sceną yra saugus. 
Gerų salių Melbourne 
trūksta, o daug lietuviškų 
koncertų įvyko kitose mies
to salėse - geresnėse, ka
dangi mūsiškė yra apleista.

J. Zaikauskas

Krintant gimimų skaičiui 
Australijoje, vyriausybė su
sirūpinusi pakelti kasmet 
imigrantų skaičių. Valdžios 
požiūriu imigrantai nesuke
lia^ krašte bedarbės, o tik 
neša kraštui gerbūvį.
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SŪKURIO VAJUS
KONCERTUI BRISBANE

šių metų gegužės 5 d. Su
kūrys iSyd. tautinių šokių 
grupė1 vyksta į Brisbane 
koneert ui.

šio koncerto mintis iškilo 
ALB Tarybos suvažiavime 
Brisbano atstovo nusiskun
dime. kad jų nelanko kul
tūriniai vienetai.

Sukūrys užsimojo šiam 
labai girtinam, svarbiam bet 
labai išlaidžiam žygiui, pasi
tikėdami bendruomenės 
pritarimu ir gerai žinomu 
Sydnejaus lietuvių dosnu
mu.

Nuvežti virš 40 šokėjų su
daro didelių išlaidų, kurias, 
bent dalinai padengti, ruo
šiama Sukūrio lietuviškų 
fantų loterija: lininė staltie
sė, austa vilnonė staltie- 
sė-lovatiesė, gintariniai ko- 
lonikai, medžio drožinys (E. 
Lašaičio), tautiniais rūbais 
aprengta porelė ir setas 
stiklinių. Bilietus grupės' 
vaikai ir tėvai jau pardavi
nėja. Bilietų kaina 20 centų. 
Loterijos traukimas įvyks 
Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 22 d. Ingleburne, 
skautų stovyklavietėje.

Šios loterijos bilietų pir
kimu netik kad padėsite Su
kūrio jauniems šokėjams, 
bet ir pradžiuginsite Bris- 
banės lietuvius.

Iš anksto dėkojame.
Rėmėja

VLADO
PUTVIO - PUTVINSKIO 

MINĖJIMAS

Kovo 11 d. Sdnejaus Da
riaus ir Girėno Šaulių Kuo
pos Valdyba surengė Lietu
vos Šaulių Sąjungos įkūrėjo 
Vlado Putvio-Putvinskio 50 
metų mirimo sukakties mi
nėjimą.

11.30 vai. Lidcombe, St. 
Joachims bažnyčioje buvo 
iškilmingos pamaldos, gie
dant Sydnejaus "Dainos" 
chorui. Sydnejaus šauliai 
organizuotai su tautine vė
liava dalyvavo pamaldose. 
Kun. P. Butkus, per pa
mokslą, apie Šaulių Sąjun
gos įkūrėją tarė pritaikintą 
žodį.

3 vai. Bankstowne, Lietu
vių Klubo salėje, įvyko iš
kilmingas minėjimas su pas
kaita ir menine dalimi. 
Programos pranešėja buvo

Lietuvoje
ŠIŲ DIENŲ NUOTAIKOS 
OKUPUOTOJE

LIETUVOJE

Kai kuriose Tol. Rytų vie
tose vykstant karo veiks
mams (kinų su vietnamie
čiais, vietnamiečių su kam- 
putiečiais), atgarsiai pasie
kia ir okupuotą Lietuvą. So
vietiškoji propoganda, nu
kreipusi savo strėles į "kal
tuosius", per dienų dienas 
aiškina savo piliečiams so
vietų pasirengimą kovoti už 
teisę, teisingumą, demokra
tiją ir graso neklaužadoms, 
kad apsigalvotų kol dar ne
vėlu, t.y., kol patys sovietai 
neparodė savo galios.

Šiomis dienomis gauti keli 
laiškai iš skirtingų Lietuvos 
vietų, kuriuose patiekiama 
charakteringų nuotaikų ap
rašymų. Žmonės, nuolatos 
pripratę prie įvairių neda-

Informacija
p. D. Bartkevičienė. Minėji
mą pradėjo Šaulių Kuopos 
pirmininkas S. Pačėsa ir pa
kvietė kun. P. Butkų invo- 
kacijai. Pirmininkui S. Pa- 
čėsai padarius trumpą ap
žvalgą apie šaulių kovas dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo, Šaulių Sąjungos 
įkūrėjas VI. Putvis-Putvins- 
kis, žuvusieji kariai, šauliai, 
partizanai ir mirusieji šau
liai tremtyje, pagerbti vie
nos minutės susikaupimu.

Paskaitą apie Šaulių Są
jungos įkūrėją VI. Putvį- 
Putvinskį, skaitė žurnalistas 
p. Julius Veteikis. Jis labai 
vaizdžiai apibūdino Šaulių 
S-gos kūrimosi pradžią ir 
kokią naudą šauliai bei par
tizanai atnešė Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
metu.

Menynėje dalyje: p. J. 
Venclovienė padeklamavo 
V. Joniko eilėraštį "Lietu
va”, A. Kramilius padainavo

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Dažnai žmonės nelaimės 

prislėgti ar iš dėkingumo 
klaupiasi prieš altorių ar ki
tose vietose ieškodami sąly
čio su aukštesnėm jėgom. 
Aną vakarą Sydnejaus Klu
be teko matyti neįtikėtiną 
vaizdą: viena ponia pasidė
jusi kėdę abiem keliais atsi
klaupusi lošė pokerio maši
nomis. Atrodė, kad meldėsi 
mechaniškai dievybei kišda
ma į jos nepasotinamą 
gerklę aukas!

***
Sydnejaus Liet. Teatras 

Atžala jau pradėjo repetuoti 
naują veikalą - A. Kairio ko
mediją "Sidabrinė diena". 
Premjera numatoma antroje 
metų pusėje. Režisorius Ju
lius Dambrauskas.

***

Keliavęs su reikalais per 
pasaulį į Australiją užsuko 
Algis Žaliūnas, kuris čia už
truko aplankydamas savo 
dukrą, pereitais metais ište
kėjusią už R. Gulbino. R. 
Žaliūnas kadaise pats gyve
no Sydnejuje, bet gana 
anksti išemigravo į Ameri
ką, apsigyveno Los Angeles 
mieste ir gražiai įsikūrė.

***

teklių, sunkumų, apimti bai
mės, kad tie sunkumai dar 
gali padidėti, jei karas ry
tuose pradėtų plėstis. Čia 
patiekiama vieno tų laiškų 
ištrauka.

"Žiema dar laikosi ir gi
riose sniego gylis dar apie 
vieną metrą. Paukštelių, 
pavasario pranašų, dar ne
sigirdi. Tik girdime per ra
diją ir televiziją, kad kinai 
su vietnamiečiais kariauna. 
Karas gali išsiplėsti ir mus 
pasiekti. Žmonės susirūpinę 
ir labai perka maisto ir kitus 
produktus parduotuvėse ir 
turguose. Mūsų kolūkis ap
rūpino kviečiais ant dvejų 
metų, o ruginės duonelės 
perkama, kiek tik norima, 
šviežiai pakeptos ir sukorių 
(sausainių), kurie gali ilgai 
stovėti.”

Ši trumpa ištraukėlė pa
vaizduoja žmonių nuotaikas: 

solo. Šauliai ir ramovėnai, 
vadovaujami p. A. Krami- 
liaus, akordeonu grojant p. 
Petrui Viežintui, padainavo 
4 dainas.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Vėliau buvo fantais 
gausi loterija. Laimingus bi
lietus ištraukė p. Dailydienė 
su savo broliu, atvykusiu iš 
Punsko. Geriausius fantus 
laimėjo šaulė p. C. Protienė 
ir p. Osinienė. Visą progra
mą išsėmus, jos vykdytojai 
ir svečiai, susėdę prie sta
liukų, dalinosi bendrais įs
pūdžiais.

Negalima nepaminėti p. 
Antano Kramiliaus, kuris 
visiems gelbsti, kas tik jo 
paprašo. Ir šiuo kartu, jeigu 
ne p. A. Kramilius, tai per 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
įkūr. VI. Putvio-Putvinskio 
50 metų mirimo sukakties 
minėjimą vargiai ar būtų 
buvusi kokia nors meninė 
programa.

S.P.

Visą savaitę Sydnejuje 
paviešėjo melburniškis kul
tūrininkas ir muzikas Jonas 
Juška. Apsistojęs pas sūnų 
inž. Vytautą, kuris irgi pla
čiai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje, svečias lankėsi 
Mūsų Pastogės redakcijoje, 
susitiko eilę senų bičiulių ir 
pažįstamų.

♦»*

Kovo 19 dienos Sydney 
Morning Herald laidoje 
skaitėme, kad U. Kazokaitė 
telefonu užklaususi krautu
vėje, kokio dydžio toje 
krautuvėje esančios elektri
nės paklodės. Tarnautoja 
atsakiusi, kad 150 kilometrų 
ilgio ir 125 km pločio! Mato
si, kad metrinė sistema 
Australijoje sėkmingai pri
gijusi.

***

Neoficialiomis žiniomis 
patirta, kad sydnejiškis Ri
mas Skeivys, M.A., ketina 
keisti savo stoną. Sako, už
tikęs Melbourne jo belau
kiančią žavingą lietuvaitę ir 
jau biržely būsiančios ves
tuvės. Gal dėl to jis iš Syd. 
Lietuvių Klubo direktorių 
pasitraukė.

***

visada visko trūksta, tai ki
lus karo neramumams, aiš
ku, bus dar blogiau. Reikia 
rūpintis, kol dar nevėlu.
LIETUVOJE MIRĖ 

ADVOKATAS 
M. MARKAUSKAS

Gauta žinia, kad sausio 21 
d. Kretingos kapinėse palai
dotas šiauliškiams ir daliai 
šiaurės Lietuvos žinomas 
advokatas Mečislovas Mar
kauskas, 88 m„ Lietuvos 
Steigiamojo Seimo narys, 
Socialdemokratų partijos 
veikėjas. Kilęs iš Žemaitijos, 
iš to paties dvikiemio, ku
riame gimė ir mūsų žymusis 
dailininkas prof. Ad. Galdi
kas. Baigęs Maskvos uni
versiteto teisių fakultetą 
vertėsi privačia advokato 
praktika: pradžioje Mari
jampolėje, o vėliau Šiauliuo
se, kur praleido didžiąją sa
vo gyvenimo dalį. Po antrojo 
pasaulinio karo išbuvęs 10 
metų Sibire grįžo Lietuvon 
ir apsigyveno netoli Kretin
gos. Čia jis ir mirė.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace* Bankstown 

Tel.: 708-1414
Kovo 31 d., šešt.

ŠOKIAI SU ĮDOMIA PROGRAMA

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

♦Antradieniais pigioji gėri
mų valanda
♦Trečiadieniais šachmatai 
♦Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm.- 
penk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dyta apranga.

ŠOKIAI grojant naujai ka
pelai šešt. 8-12 vai.

Pereitais metais italų su
rengtam festivaliui Adelai
dėje Australijos valdžia 
paskyrė 10.000 dolerių.

Sukaktys
Oficialiai šie metai pas

kelbti Vaiko metais, bet pa
gal Mūsų Pastogę atrodo, 
kad tai veteranų sukaktuvi
niai metai, nes beveik kiek
viename numery vis pami
nimas koks jubiliatas. Štai 
neseniai Sydnejuje 70 metų 
sukaktį kukliai kaip ir jis 
pats atšventė senas visuo
menininkas Izidorius Jonai
tis, Mūsų Pastogės pataria
mosios redakcinės kolegijos 
narys, skautas akademikas 
ir naujai įsteigto Sydnejuje 
skautų akademikų vieneto 
pirmininkas, ypač pasireiš
kęs bendruomeninėje veik
loje: buvęs ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas, nuo
latinis ALB Krašto Tarybos

MŪSQPASTOGĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200 
Redaktorius V. Kazokas

Redakcijos Patariamoji
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius. Dr. R. Zakarevičius, 
V. Bukevičius
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St., Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395
Administracijos adresas: _ , , .. .
P.O. Box 550 Redakcija rašinius taiso ir
Bankstown, N.S.W. 2200 skelbia savo nuožiūra. Už skel- 
Administracijos tel. 649 9062 biml» turini neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 4-6 vai. 
sekmadieniais 1.30-4 vai. 
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, lipinukai 
ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube per
kant išnešimui didesniais 
kiekiais duodama 10% nuo
laidos už spiritinius gėrimus 
ir 5% už alų.

narys ir turėjęs bei turįs vi
są eilę kitokių visuomeninių 
pareigų. Malonu jubiliatą 
pasveikinti ir palinkėti švie
sių ir darbingų metų.

Rodos, jau buvo minėta, 
kad taip pat 75 metų sukaktį 
balandžio 1 dieną švenčia ir 
ALB Garbės narė ir Sydne
jaus Soc. G. Moterų Draugi
jos pirmininkė Ona Baužie- 
nė. Ji išskirtina dar tuo, kad 
Australijos lietuvių veikloje 
aktyviai reiškėsi jau beveik 
dvidešimt metų prieš lietu
vių didžiąją invaziją į Aus
traliją.

Gegužės mėn. 70 metų 
sukaktį švęs Dr. Aleksand
ras Mauragis, kuris plačiai 
žinomas ne tik Australijoje, 
bet ir už jos ribų. Dr. A. 
Mauragis yra gilios erudici
jos kultūrininkas ir visuo
menininkas, du kartus ofi
cialiai redagavęs Mūsų Pas
togę, pirmininkavęs Katali
kų Kult. Draugijai, aktyvus 
skautas, buvęs skautų Aus
tralijos Rajono Vadas, vi
suomenininkas, ypač pasi
žymėjęs bendruomeninėje 
veikloje.
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8


	1979-03-26-MUSU-PASTOGE_0001
	1979-03-26-MUSU-PASTOGE_0002
	1979-03-26-MUSU-PASTOGE_0003
	1979-03-26-MUSU-PASTOGE_0004
	1979-03-26-MUSU-PASTOGE_0005
	1979-03-26-MUSU-PASTOGE_0006
	1979-03-26-MUSU-PASTOGE_0007
	1979-03-26-MUSU-PASTOGE_0008

