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PAKEISTA PLB KONSTITUCIJA
1979 m. gegužės 31 d. 7.00 

vai. vak. Detroite PLB 
Konstitucijos Keitimo Ko
misija tikrino PLB V-ojo 
Seimo narių korespondenci- 
nio balsavimo rezultatus dėl 
formalaus Pasaulio. Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos įjungimo 
į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę.

Posėdyje dalyvavo komi
sijos pirm. Vytautas Kut- 
kus, sekr. Jonas Urbonas ir 
narė Violeta Abariūtė bei 
PLB Valdybos vardu pak
viesti stebėtojai - PLB 
Kontrolės komisijos narys 
Dr. Adolfas Damušis ir JAV 
LB Detroito apylinkės val-

Elta 
informuoja

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Kongreso nariai pa
ruošė sovietų Brežnevui 
laišką prašydami paleisti 
Balį Gajauską ir jam su šei
ma leisti išvykti į JAV. Tą 
laišką jau pasirašę virš 100 
Amerikos kongresmanų ir 
tikimasi tų parašų daugiau. 
Laiške rašoma, kad pasira
šiusieji susirūpinę B. Ga
jausko likimu ir kad deten- 
tės vardan B. Gajausko iš
leidimas būtų kaip teigiamas 
ženklas, kad abu kraštai lai
kosi Helsinkio susitarimų.

Taip pat Irena Gajauskie- 
nė, Balio Gajausko žmona 
laišku kreipėsi į Amerikos 
elektrikų unijos pirmininką, 
primindama, kad Balį Ga
jauską kaip elektriką užsto
tų unija, nes B. Gajauskas 
niekuo nėra nusikaltęs, o tik 
kovojęs už žmogaus teises ir 
savo tautos laisvę.

Iš pogrindžio leidinio Lie- [ 
tuvoje "Alma Mater” suži- i 
nome, pogrindyje išleistas 
’’Kultūros Archyvo” pirmas 
tomas. Kultūros Archyvas 
bando atitaisyti suklastotus 
praeities faktus.

Taip pat iš tų pačių šalti
nių patirta, kad pernai buvo 1 
išleista pogrindyje net šeši 
"Perspektyvų” numeriai, I 
kurių kiekvienas numeris I 
paskirtas nagrinėti atskirai 1 
temai.

Susikūrė nauja tarptauti
nė organizacija "Demokra
tijos Internacionalas”, kurio 
pirmoji konferencija įvyko 
balandžio 28 d. Washing
tone. Tai organizacija, ap
jungianti disidentus, ir opo
zicijos vadus iš kairiųjų ar 
dešiniųjų diktatūrų ir bend
rai demokratinio nusistaty
mo asmenis, kurie siekia pa
dėti diktatūrose gyvenan
tiems ir siekiantiems de
mokratijos.

Pagal 1979 m. sovietų 
statistikos davinius Lietu
voje buvo 3.399.000 gyven
tojų. Tais pačiais daviniais 
Sov. S-gos gyventojų skai
čius 1979 m. pasiekęs 
262.442.000 gyventojų. 

dybos pirm. Algis Rugie
nius.

Patikrinus pagal V-jo PLB 
Seimo narių sąrašus rasta, 
kad korespondenciniame 
balsavime dalyvavo 99 iš 129 
V-ojo PLB Seimo narių. Bal
savo šių kraštų Seimo nariai 
(Skliausteliuose pažymėtas 
balsavusiųjų skaičius): Ar
gentinos (6), Australijos (4), 
Belgijos (1), Brazilijos (7), 
Didžiosios Britanijos (4), 
JAV (39), Kanados (11), Ko
lumbijos (1), Naujosios Ze
landijos (2), Prancūzijos (1), 
Šveicarijos (2), Uragvajaus 
(3), Vakarų Vokietijos (4), 
Venecuelos (3), PLB Valdy
bos (9), PLB Garbės Teismo 
(1) ir PLB Kontrolės Komi
sijos (1).

Suskaičiavus balsus rasta, 
kad už pasiūlytus konstitu
cijos pakeitimus balsavo 93, 
prieš - 2, susilaikė - 1 ir 3 
balsai negaliojo.

PLB Konstitucijos 17 
straipsnis sako, kad PLB 
Konstitucijai keisti reikalin
ga kvalifikuota dauguma, tai 
yrą du trečdaliai nuo sesijo
je užsiregistravusių atstovų. 
Kadangi balsavime dalyva
vo 99 Seimo nariai, todėl du

LKB Kronikos svetimiesiems
LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKOMS 
LEISTI SĄJUNGA, pri
klausanti Amerikos Lietu
vių Katalikų Federacijai

Greitu laiku išleidžia LKB 
Kronikos 1 tomą ispanų kal
ba ir LKB Kronikos 1 tomą 
anglų kalba Chicagos Lojo
los universiteto vardu. 
LKB Kronikos 5 tomas lie
tuvių kalba jau baigiamas 
redaguoti.

Kviečiame visus lietuvius 
savo aukomis paremti LKB 
Kronikos knygų leidimą, o 
dar neatsilyginusius už gau
tas knygas, prašome grei
čiau tai padaryti.

Paaukojusieji nors 5 dol. 
bus laikomi LKB Kronikoms 
Leisti Sąjungos metiniais 
nariais, 100 dol. - amžinais 
nariais ir 1000 dol. - mece
natais. Už visus aukotojus 
kasdien yra laikomos šv. 
Mišios.

Aukotojams išduodami 
kvitai. Paaukojusieji ne ma
žiau kaip 100 dol. bus įrašo
mi leidžiamose knygose.

Aukas siųsti ir čekius ra
šyti šiuo vardu ir adresu: 
LKB Kronikoms Leisti Są
junga, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

LKB Kronikoms Leisti 
Sąjungos Valdyba 

VILNIAUS UNIVERSITETO JUBILIEJINIAI METAI —

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO METAI

trečdaliai yra 66 balsai, o už 
konstitucijos pakeitimą bal
savo 93 seimo nariai, todėl 
PLB Konstitucijos Keitimo 
Komisijos paruoštas kores
pondentiniam balsavimui 
projektas yra piimtas ir ga
lioja nuo 1979 m. gegužės 31 
dienos.

Pagal pakeistą konstitu
ciją PLJS pirmininkas arba 
PLJS Valdybos paskirtas 
atstovas įeina į PLB Valdy
bą, o kraštų Lietuvių Jauni
mo Sąjungų valdybų pirmi
ninkai turi balsavimo teisę 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seime. PLB Garbės 
Teismas ir PLB Kontrolės 
Komisija tampa ir PLJS 
Garbės Teismu ir Kontrolės 
Komisija.

PLB Konstitucijos Keiti
mo Komisija dėkoja visiems 
V-ojo PLB Seimo nariams už 
pareiškimą savo nuomonių 
bei už gausų balsavimą, o 
PLB Valdybai, PLJS Valdy
bai ir PLB Garbės Teismui 
už glaudų bendradarbiavi
mą.

PLB Konstucijos 
Keitimo Komisija

Skelbiame Lojolos Uni
versiteto Čikagoje prorek
toriaus įvadinį žodį LKB 
Kronikos I tomui anglų kal
ba

Jo šventenybė popiežius 
Pijus XII viena proga pasa
kė, kad Lietuva yra šiaurinis 
katalikybės frontas Europo
je. Lietuva yra jauniausia 
katalikų bažnyčios duktė ta
me žemyne, apsikrikštijusi 
13 - 14 šimt.

Lietuva yra maža, turinti 
kiek per 3 milijonus gyven
tojų. Bet ji yra sena ir turi 
ilgą ir įspūdingą istoriją. 
Buvo nepriklausoma nuo 
13-tojo amžiaus. Pirmasis 
karalius Mindaugas buvo 
apkrikštytas 1251 m. ir ka
rūnuotas 1253 m. Lietuvos 
sienos 14 - 15 amžiuje siekė 
nuo Baltijos iki Juodųjų jū
rų. Tuo būdu Lietuva buvo 
viena iš didžiausių ir stip
riausių valstybių Europoje 
su plačiais kultūriniais, poli
tiniais ir prekybiniais ry
šiais. Lietuvių kalba yra 
viena seniausių vartojamų 
kalbų pasaulyje, sukėlusi 
susidomėjimo kalbininkų 
tarpe.

Lietuva, priešindamasi 
vokiečių veržimuisi į rytus ir 
slavų į vakarus, šimtmečiais 
mažėjo. Tačiau kultūriškai

Dail. Vyt. Šerelis "Tai aš” (antiportretas)
Neseniai dail. Vyt. šerelis turėjo savo parodą The 

Bloomfield galerijoje Sydnejuje. Čia vienas iš išstatytų 
darbų. Nuotrauka J. Janavičiaus

NAUJI KARDINOLAI

Gegužės 25 d. popiežius 
Jonas Paulius II pakėlė į 
kardinolus 15 vyskupų iš šių 
kraštų: Italijos 6, Lenkijos 
2 ir po vieną iš Irlandijos, 

pasiliko stipri. Jau nuo 1579 
m. Lietuva turėjo universi
tetą įsteigtą Jėzuitų Ordino 
Vilniuje. Tai seniausias uni
versitetas po Krokuvos uni
versiteto rytų Europoje. 
Tuo tarpu pirmas universi
tetas Rusijoj buvo įsteigtas 
200 metų vėliau, t.y. 1775 m. 
Šiais metais visi pasaulio .• 
lietuviai mini Vilniaus unb* 
versiteto 400 metų įkūrimo 
sukaktį. Loyolos Universi
teto jėzuitai Čikagoje džiau
giasi šiuo leidiniu galėdami 
prisidėti prie Vilniaus uni
versiteto, mūsų broliškos 
mokslo institucijos, įkūrimo 
sukakties minėjimo.

Po 123 mėtų caro okupa
cijos, Lietuva atgavo savo 
nepriklausomybę ir, tapusi 
viena iš laisvų Europos ša
lių, sugebėjo kultūriškai ir 
ekonomiškai progresuoti. 
Sovietų Sąjunga 1940 m. 
okupavo Lietuvą, sulaužy
dama 1920 metų taikos su
tartį ir 1926 metų nepuolimo 
paktą. Jau ketvirtą dešimt
metį Lietuva kenčia sovietų 
okupaciją, masinius išveži
mus, Bažnyčios persekioji
mą. Dėl meilės savo kraštui, 
ištikimybės religijai, lietu
viai yra tremiami, dedami į 
kalėjimus, uždaromi kon
centracijos stovyklose ir 
psichiatrinėse ligoninėse^ 
Šitame katalikiškame krašte 
yra užgniaužtos religinės 
bendruomenės, katalikiška 
spauda uždrausta.

Rizikuodami savo laisve ir 

Prancūzijos, Japonijos, 
Vietnamo, Meksikos Jr Ka
nados. Iš Kanados pakelta
sis yra G,E. Carter, 67 m., 
kurio brolis yra taip pat 
vyskupas, o sesuo vienuoly
no vyresnioji. Jis yrą baigęs 
net kelis fakultetus. Šiuo 
metu jis yra Toronto ir apy
linkių arkivyskypas vienam 
milijonui katalikų. Kartą per 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę jis buvo pagrindinis 
kalbėtojas ir ragino lietu
vius nenuleisti rankų ir to
liau kelti aikštėn jų broliams 
daromas skriaudas, belstis į 
atitinkamų įstaigų duris, 
stengiantis gauti savo bro
liams žmogaus teisių pripa
žinimą ir nepriklausomybę 
savo tėvų kraštui. Penkio
liktasis kardinolas paskelb
tas ”in pectore” ("širdyje”). 
Popiežiai turi tokią paslap
ties teisę ir ją paprastai 
naudoja tuose kraštuose, 
kuriuose religinė praktika 
negali laisvai reikštis. Po
piežius davė užuominą, kad 
tas kardinolas gali būti iš 
Lietuvos, nes ten gyvena 
daug katalikų. Kardinolai 
bus įšventinti Romoje bir
želio 30 d.

Darūnas

gyvybe, pasišventę lietuviai 
leidžia pogrindyje "Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kroni
ką”. Šis dokumentas ats
kleidžia žiaurias kančias pa
vergtos tautos.

Džiaugiamės, turėdami 
čia Amerikoje Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoms 
Leisti Sąjungą. Sąjunga da
bar mums teikia pirmų de
vynių kronikų ' vertimą. 
Loyolos Universiteto lei
dykla rekomenduoja šitą įs- 

-pūdingą dokumentą angliš
kai kalbantiems.

Pasirašo Donald J. Hayes, 
S.J. Vice President - Uni
versity Ministry Loyola 
University of Chicago
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Išjuokiamos žmogaus Teisės
Praktiškai įvairios oficia

lios deklaracijos nesusilau
kia atitinkamo dėmesio, kol 
jos nėra pažeidžiamos arba 
kol jų specialiai neiškelia 
kokia nors įtakinga organi
zacija ar tam lygus atitinka
mas asmuo. Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Deklaracija 
galioja jau trisdešimt metų, 
bet tai buvo deklaracija, 
prisegta tik prie sienos, kuri 
nieko nereiškė nei toms tau
toms ar valstybėms, kurios 
tą deklaraciją pasirasė, juo 
labiau šito nejuto ypač pri
spaustieji - tautos ar net 
atskiri asmenys. Pasirasė ir 
užmiršo. Bet atsirado vienas 
žmogus, kuris šito neužmir
šo ir į pasaldinę politinę are
ną atėjo su sūkiu - įgyven
dinkime pasaulyje žmogaus 
teises. Tai buvo JAV prezi
dentas J. Carter. Nekalbė
sime apie jo laimėjimus ir 
nuosmukius vidaus ir užsie
nio politikoje, bet vien tik jo 
mestas issūkis dėl žmogaus 
teisių ir jo užsiangažavimas 
tas teises įgyvendinti, jau 
pastato jį greta didžiųjų pa
saulio istorijoje kovotojų už 
žmogaus teises. Be abejo, 
greičiausiai truks šimtme
čius, kol tos kad ir grubiai 
deklaruotos žmogaus teisės 
bus pakenčiamai įgyvendin
tos pasaulyje. Vis dėl to to
kia racionali ir tiesiog natū
rali žmogaus teisių sąvoka 
didesnėje pasaulio dalyje 
yra svetima ir net nepriim
tina. Net ir tokia pasaulinė 
galybė, kaip Sovietų Sąjun
ga, kuri savo vardu pasira- 
susi Jungtinių Tautų pas
kelbtą pries trisdešimt metų 
Žmogaus Teisių Deklaraciją, 
tą patį pakartojusi Helsinkio 
konferencijoje, ir ji staiga 
išsigando, kad Žmogaus tei
sių klausimas įskeltas vie
šumoje ir reikalingas prak
tinio įvykdymo. Kol Jungti
nių Tautų Organizacijos 
Žmogaus Teisių Deklaracija 
kabėjo prisegta prie sienos, 
viskas buvo gerai: mes gy
venome ir tvarkomės sau, o 
toji deklaracija, kad ir mūsų 
pasirašyta, vėl sau. Tačiau 
prez. J. Carter pamaišė pe
lenus ir žarijas, kurios dau
gelio net tą deklaraciją pasi
rašiusiųjų buvo pries režimo 
valią ir užgaidas. Juo labiau 
pajuto tai Sovietų Sąjunga, 
kuri, kaip toj pasakoj - "va
gie, kepurė dega", tuoj susi
jaudino ir kaip tyčia pradėjo 
oficialias disidentų bylas,' 
sustiprino kitaip politiškai 

ALB Krašto Valdybos narį Leoną Gerulaitį, jo 
tėveliui

A.A.
KAZIUI GERULAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučia
ALB Krašto Valdyba

dusų Pastogė Nr. 24, 1979.6.18, psl. 2
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galvojančių persekiojimus ir 
pasmerkimus.

Be abejo prez. J. Carter 
issūkis dėl žmogaus teisių 
įgyvendinimo jau neatšau
kiamas: jis yra įvykęs ir pa
liks kaip pati gražiausia 
pastanga atstatyti žmogui 
respektą ir tautoms savo 
vietą. Nežiūrint to, Sovietų 
Sąjunga, nors jos parašas po 
žmogaus teisių deklaracijo
mis dar nėra nudžiūvęs, tas 
žmogaus teises ir toliau 
laužo išplėšdama savo galią 
už savo ribų.

Štai sudarytas ir priimtas 
Sovietų pilietybės įstaty
mas, kuris įsigalioja jau nuo 
liepos pirmos dienos. Pagal 
jį, vist dabartinėse Sovietų 
Sąjungos ribose gimę išei
viai nekalbant avie tautybę, 
yra sovietų piliečiai nežiū
rint kad jie gali būti antiso- 
vietinio nusistatymo arba 
priėmę gyvenamojo krašto 
pilietybę. Ne gana to, net ir 
tokių, kad ir gimusių Sov. 
S-gos teritorijoje tėvų 
vaikai, nors ir gimę svetur, 
vis tiek neatšaukiamai esą 
sovietų piliečiai. Toks sovie
tų įstatymas jau esmėje 
prieštarauja tarptautinei 
teisei, kuria vadovaujamasi 
dabartiniuosiuose valstybių 
santykiuose. Suprantama, 
piliečių teises nusako gyve
namo krašto konstitucija, 
vis tik tų žmonių, kurie yra 
už buvusio krašto ribų ir 
kurie įsipilietinę naujame 
krašte, jų teises pagal jų va
lią apsprendžia jų gyvena
mojo krašto konstitucija ir 
plus tarptautinė teisė. Šita 
tarpvalstybinė teisė jau ga
lioja virs šimto metų ir tos 
teisės ribose . veikia tarptau
tinės organizacijos, kaip 
Raudonasis Kryžius ir kt.

Su naujuoju sovietų pilie-

Mirė M. Galdikienė
Po trumpos ligos gegužės 

22 d. Putnamo ligoninėje, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, mirė Magdalena 
Galdikienė - Draugelytė, 87 
m. amž., viena iš aktyviau
sių ir daugiausia pasiekusių 
lietuvių moterų, žinomoji 
Lietuvių Katalikų Sąjungos 
veikėja, dail. prof. Ad. Gal
diko žmona. Ji gimė 1891 m. 
Gižų vaisė., Vilkaviškio 
apskr. Dalyvavo slaptoje 
pogrindžio veikloje. 1915 m. 
baigė Aukštuosius pedago
ginius kursus Petrapilyje. 
1917 m. ištekėjo už žemaičio 
dail. Ad. Galdiko ir 1918 m. 
abu grįžo Lietuvon. Čia ji 

tybės įstatymu Sov. Sąjun
ga visai nesiskaito su tarp
tautine teise ir juo labiau su 
žmogaus teisėmis, kur net 
neleidžiama atskiram indi
vidui asmeniškai apsispręs
ti, kieno jis yra pilietis. Ne 
gana to, net ir jų vaikai jau 
privalomai laikomi piliečiais 
to krašto, avie kurį jie net ir 
negirdėję. Ąr tai nėra so
vietų kirtis mazgote į veidą 
visiems tiems, kurie daugiau 
ar mažiau laikosi tarptauti
nės teisės ir žmogaus teisių 
deklaracijos? Ar gi tai nėra 
sovietų brutalus paneigimas 
tų vočių pilietinių teisių, po 
kuriomis taip iškilmingai 
tarptautinėje deklaracijoje 
pasirasė? Ir jeigu kiti kraš
tai dėl to tyli nepasisakyda
mi dėl savo piliečių apsau
gos, jie arba pritaria šiam 
naujam sovietų piliečių įsta
tymui, arba bijo atvirai 
prieštarauti. Kitaip sakant, 
sovietai tiesia toli savo ran
kas nesiskaitydami su kitų 
kraštų pilietiniais nuostatais 
bei tarptautine teise arba 
tiesiog šeimininkauja ne jų 
teisinės orbitos teritorijoje. 
Net vietiniai krašto įstaty
mai neapsaugoja tų žmonių, 
kurie tame krašte tikėjosi 
apsaugos ir globos.

Ypač pabrėžtina tai, kad 
tą žmogaus apsisprendimo 
teisę būti to ar kito krašto 
piliečiu sovietai paneigia ir 
priverstinu būdu laiko savo 
piliečiais ir tuos, kurie net 
apie Sov. Sąjungą nėra gir
dėję. Tai yra didžiausias 
skandalas šio amžiaus isto
rijoje, dėl kurio turėtų 
saukti kiekvienas sąmonin
gas individas, ypatingai gy
venamojo krašto vyriausy
bė, kurios ribose preten
duoja šeimininkauti sovie
tai, jau nekalbant apie tuos, 
kurde jaučiasi tiesioginiai ši
to sovietinio šantažo palies
ti. ' ■ tv.k.)

suorganizavo Lietuvos Ka
talikių Moterų Sąjungą ir 
buvo ilgametė jos pirminin
kė. Taip pat įkūrė ir kitas 
panašias organizacijas. Ji 
buvo Lietuvos Steigiamojo 
ir kitų seimų narė. Moteris 
daugiausia pasireiškusi net 
keliose labai svarbiose sri
tyse: pedagoginėje, politi
nėje ir daugiaorganizacinė- 
je. Per antrąjį pasaulinį karą 
pasitraukė Vokietijon, o 
1947 m. su vyru atvyko į 
Paryžių. Ir čia ji buvo labai 
aktyvi organizacinėje ir pe
dagoginėje veikloje. 1951 m. 
ji suorganizavo Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungą ir buvo jos pirmi
ninkė. Taip pat buvo ir Pa
saulinio motinų Sąjūdžio lie
tuvių komiteto narė. 1952 m. 
su vyru atvyko į J. Ameri
kos Valstybes ir apsigyveno 
Brooklyne, kuris yra lyg ir 
dalis New Yorko. Čia ji tapo 
A.R.K. Moterų Sąjungos 
New Yorko ir New Jersey 
apskr. direktorė ir kitų ka
talikų organizacijų pirmi
ninkė ar narė. Per netrumpą

Mūsų Motinai, uošvei ir senelei VIKTORIJAI 
SKORULIENEI mirus, gedulingas mišias atlaikiusiam ir 
laidojimo apeigas atlikusiam kun. P. Butkui, vargonais 
grojusiam ir giedojusiam A. Kramiliui bei savo giesmė
mis velionę pagerbusiems 0. Daniškevičienei ir P. Rūte
niui, taip pat visiems laidotuvėse dalyvavusiems, mums 
liūdesio valandoje padėjusiems bei savo užuojautas žo
džiu, laiškais ir spaudoje pareiškusiems, nuoširdžiai 
dėkojame.

Sūnūs, marčios ir anūkai

Perdaug laisvės?
Ir šiuo klausimu yra dvi 

nuomonės. Vieni mano, kad 
amerikiečiai turi neužten
kamai laisvės, nes valdžia 
perdaug juos varžo: uždeda 
visokias kontroles, nustato 
važiavimui greitį ir t.t. Kiti 
mano, kad tos laisvės yra 
jau perdaug ir todėl iškyla 
visokios negerovės: plėšika
vimai, užpuldinėjimai gat
vėse, beprasmis turto naiki
nimas ir t.t. Ne tik Irane, 
bet ir Amerikoje vyksta 
įvairios demonstracijos, 
bado streikai ir t.t. Gegužės 
pabaigoje Kalifornijoje, San 
Franciso mieste demonstra
cijų griebėsi ir homoseksua
lai. To priežastis - žmogus, 
nušovęs miesto burmistrą ir 
vieną jo pareigūną - homo
seksualą nebuvo nubaustas 
mirties bausme, nes neįro
dyta, kad jis tai padarė iš 
anksto suplanavęs. De
monstracijos greit tapo 
riaušėmis. Apie 5000 homo
seksualų ir jų rėmėjų apsu
po miesto rotušę, išdaužė 
langus, išlaužė duris ir mė
gino ją padegti. Padarė ne
maža nuostolių ir kitiems 
netoli esantiems pastatams. 
Apie 140 asmenų sužeista, 
kai kurie iš jų gali mirti. Su
degino apie 30 automobilių 
(dauguma jų priklausė poli
cijai). Liepsnojo visas kvar
talas! Apie dvidešimt asme
nų sulaikyta dėl plėšikavi
mo. Atrodo, niekas iš homo
seksualų dėl to nebus bau
džiamas. Vietoj to miesto 
burmistrė sekančią po riau
šių dieną paskelbė nužudy
tojo homoseksualų vado 
Milk "specialia prisiminimo 
diena”. Nuostoliai, siekią 
kelis šimtus tūkstančių do
lerių, bus padengti iš mo
kesčių mokėtojų kišenių. 
Anksčiau homoseksualai bi
jodavo prisipažinti ir būdavo 
ramu. Gi danar jie turi savo 
viešą ir stiprią organizaciją, 
kuriai vien San Francisco 
mieste priklauso apie

savo gyvenimą labai akty
viai dalyvavo ir spaudoje: 
Moksleivių Drauge, Ateity
je, Lietuvaitėje, Laisvėje, 
Ryte, Moteryje, Dirvoje, N. 
Vaidilutėje, XX Amžiuje ir 
kituose laikraščiuose bei 
žurnaluose, pasirašydama 
įvairiais slapyvardžiais. Pri
vačiame gyvenime buvo 
malonaus būdo, gi viešajame 
- stipraus charakterio, ne
pailstanti kovotoja už lietu
vybės ir krikščioniškųjų 
principų išlaikymų ir lietu
viams priklausomų teisių iš- 
reikalavimų. Galdikai vaikų 
neturėjo, šiuo metu ją glo
bojo Nekalto Prasidėjimo 
lietuvės seselės Putname, 
Connecticut, kur dar yra 
nemaža ir Ad. Galdiko pa
veikslų.

L.A. Vėtrat — t
! 5 i < I 1 I . . . . )

Rašo DARŪNAS, specialus 
Mūsų' Pastogės bendradar
bis šiaurės Amerikoje 

1CO.OOO narių! Miestas turi 
arti milijono gyventojų. 
Taigi kasdešimtas žmogus 
yra homoseksualas. Bet... 
didžiąją pusę gyventojų su
daro moterys. Taigi nema
žiau kaip kas penktas vyras 
yra toks iškrypėlis. Dabar 
jau praktikuojamos vyro su 
vyru vedybos ir t.t. Nusi
kaltimų skaičius Amerikoje 
kasmet didėja. Nakties me
tu vienam vaikščioti did
miesčio gatvėmis pavojinga, 
o kai kur ir neįmanoma. įsi
laužimai vyksta net dienos 
metu. Prityrusiems "specia
listams” užtenka akimirkos 
per duris įeiti į betkieno na
mą. Todėl dabar pradedama 
gaminti savotiškas duris su 
specialiais užraktais. Gal jos 
kiek ir padės... kol "specia
listai" isstudijuos jų užrak
tus... Kodėl burmistrė nuta
rė nebausti homoseksualų? 
Atsakymas aiškus - jų bijo. 
Tokių ir panašių gaivalų bijo 
ir policija - stengiasi jų ne
liesti. Į kaikurias gatves ir 
policija bijo rodytis.

Bet kaip toli galima šiuo 
keliu eiti?

Gegužės pabaigoje gerai 
žinomas teisėjas vykdamas į 
teismą, prie savo namų buvo 
nušautas. Jis pasižymėjo 
griežtu teisingumu - ir nar
kotikų pirkliams taikydavo 
nesumažintas, bet įstatymo 
numatytas bausmes. Tenka 
suabejoti, ar kiti teisėjai be- 
išdrįs jiems nedaryti išim
čių. Atrodo, kad amerikie
čiai, dėję tikrai dideles pas
tangas jų išsvajotai laisvei 
įgyvendinti, greit taps kali
niais savo sukurtos ir pa
dugnių užvaldytos sistemos. 
Taip pat gegužės pabaigoje 
Irano revoliucinis teismas 
nuteisė du asmenis, kuriems 
mirties bausmė jau įvykdyta 
vien todėl, kad jie buvo ho
moseksualai.

Darūnas

Žinios
Po 27-rių metų Egipte pe

reitą savaitę buvo pravesti 
pirmieji demokratiniai rin
kimai, kur didele persvara 
laimėjo prez. Sadato nacio
nalinė demokratinė partija.

***

Vak. Vokietijoje mirė su
laukęs 77 metų Vak. Vokie
tijos žvalgybos žvaigždė 
gen. Reinhard Gehlen, ati
dengęs ir išaiškinęs daug 
sovietų šnipų ir jų lizdų pa
čioje Vokietijoje. Savo kny
goje "Der Dienst” (Tarnyba) 
R. Gehlen įrodo, kad karo 
metu Hitlerio dešinioji ran
ka Martin Bormann buvęs 
sovietų šnipas.
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(Tęsinys) Prieš akis jaunimo Kongresas
Rašo V. Jagaudis

KONCERTAI JAUNIMO 
KONGRESE

Raminta Lampsatytė 
akompanuos fleitistui P. 
Odiniui Kongreso atidarymo 
koncerte Londone ir solistui 
R. Daunorui kongreso užda
rymo koncerte Koenigstei- 
ne.

R. Lampsatytė baigė pia
no ir germanistikos studijas 
Valpraiso universitete 
Amerikoje. Daktaro laipsnį 
iš muzikologijos įsigijo Va
karų Berlyne. Nuo 1978 m. ji 
yra docentė Hamburgo mu
zikos ir taikomojo meno 
aukštojoj mokykloj. R. 
Lampsatytė dažnai koncer
tavo ir akompanavo Vak. 
Vokietijoje, Belgijoje, Didž. 
Britanijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje, Amerikoje, bei 
Kanadoje. Ji yra "Pasaulio 
Lietuvio” bendradarbė. Šiuo 
metu planuoja lietuviams 
koncertų seriją Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje su fleitistu 
P. Odiniu.

Petras Odinis atliks prog
ramą Jaunimo Kongreso 
atidarymo metu Londone. 
Jau nuo jaunų dienų P. Odi
nis domisi muzika. Lietuvoje 
priklausė Vilniaus Valstybi
niam pučiamųjų orkestrui 
’’Trimitui". Jis lankė Vil
niaus valstybinę konserva
toriją studijuodamas fleitą 
pas A. Vizgirdą. 1974 m. at
vyko į Vak. Vokietiją ir 1979 
m. baigė studijas Esseno

PLJS rašinių 
konkurso daviniai

PLJS RAŠINIŲ 
KONKURSO 

LAIMĖTOJAI

Praeitais metais PLJS 
paskelbė rašymo konkursą 
visam pasaulio jaunimui. 
Konkursas buvo padalintas į 
dvi dalis pagal amžių: jau
nesniesiems (16 - 24 m.) ir 
vyresniesiems (25 - 35 m.). 
Kiekvienoje dalyje buvo ke
turios rašymo sritys: poezi
ja, beletristika, žurnalistika, 
ir dvikalbė sritis nemokan
tiems lietuviškai. Temą ir il
gį palikome laisvus. Buvo 
galima dalyvauti daugiau 
nei vienoje srityje. Konkur
sas praėjo gan sėkmingai. 
Gavome darbų net iš šešių 
pasaulio kraštų. Vyresniųjų 
srityse pirmoji premija buvo

200 (Can.), o antroji $ 75. 
Jaunesniųjų srityse pirmoji 
premija buvo $ 150, o antroji 
» 50. Jei bet kurioje srityje 
buvo atsiųstas tik vienas 
darbas, tas darbas gavo pir
mą arba antrą premiją, pa
gal vertintojų nuožiūrą. Šiuo 
mętu norime paskelbti lai
mėtojų vardus.

16-24 m.

Poezija: 1-mą premiją da
linasi Laimutė Laupinaitytė 
(Brazilija) ir Angelė Mičiu- 
lytė (JAV).

2-ra premija: Kristina 
Veselkaitė (JAV)

Žurnalistika: 1-ma premi
ja: Rūta Šiūlytė (Kanada)

2-ra premija: Birutė Šau
lytė (Australija)

Šio amžiaus grupėje bele
tristikos ir dvikalbės srityse 
nebuvo dalyvių.

Volkwang aukštojoj mokyk
loj. P. Odinis yra koncerta
vęs Vak. Vokietijoje, Belgi
joje, Prancūzijoje, Ameri
koje ir Kanadoje.

Ričardas Daunoras atliks 
programą J. Kongreso už
darymo koncerte Koenig- 
steine.

1963 m. R. Daunoras įsto
jo į Vilniaus valstybinę kon
servatoriją. Dainavimo mo
kėsi pas savo brolį Vaclovą. 
Baigęs konservatoriją daly
vavo sovietinių respublikų 
jaunųjų atlikėjų konkurse ir 
laimėjo I mą vietą. Dainavo 
Lietuvos akademiniame 
liaudies dainų ansamblyje 
"Lietuva”, vėliau dirbo Vil
niaus operoje ir Kauno ope
retėje. Dirbdamas Vilniuje 
dainavo Toska, Bohema, Ai
da, Sevilijos Kirpėjas, 
Faustas, Karmen operose. 
Koncertavo Suomijoje, Da
nijoje, Austrijoje, Jugosla
vijoje, Prancūzijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Vak. Vokie
tijoje, Italijoje, Amerikoje, 
Kanadoje ir Australijoje. 
1976 m. būdamas koncerti
nėje kelionėje Prancūzijoje 
su Vilniaus Universiteto 
liaudies dainų ir šokių an
sambliu pasiprašė politinio 
prieglobsčio. Pasilikęs Va
karuose dainavo Brusselio 
karališkajame teatre Egipto 
karaliaus vaidmenį Verdi 
operoje Aida. Šiuo metu gy
vena Vak. Vokietijoje ir

25 - 35 m.
Poezija: 1-ma premija: 

Jūratė Buivydaitė - Lalas 
(JAV).

2-rą premiją dalinasi: 
Manfresas šiušelis (V. Vo
kietija) ir Violeta Abariūtė 
(JAV).

Beletristika: 1-ma premi
ja: Antanas Šileika (Pran
cūzija - Kanada)

2-ra premija: Manfredas 
šiušelis (V. Vokietija)

Žurnalistika: 1-mos pre
mijos nebuvo

2-ra premija: Zita Praš- 
mutaitė (Australija)

Dvikalbė: 1-ma premija: 
Karolina Masiulytė (Pran
cūzija)

2-ros premijos nebuvo.

PLJS dėkoja vertinimo 
komisijos nariams už jų dar
bą ir laiką. Komisiją sudarė 
trys akademikai iš JAV: Dr. 
R. Šilbajoris, Dr. D. Valiu- 
kėnaitė, V. Mickevičius. Šia 
proga taip pat norime padė
koti visiems mecenatams, be 
kurių paramos šis konkursas 
nebūtų galėjęs įvykti: Ka
nados Rodney miestelio lie
tuvių klubui, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei, Kana
dos LJS, Vydūno Fondui, 
Toronto Lietuvių Namų Vy
rams, A. Alkaičiui (Cleve
land), P. Adamoniui (Mont
real), J. Kutrai (Santa Mo
nica), L. Balsiui (Toronto), 
V. Matulaičiui (Weston), 
G.V. Agurkiams (Hamilton), 
O. Šiurnienei (Delhi). Taip 
pat didelis ačiū visiems kon
kurso dalyviams. Linkime 
Jums sėkmės ir tikimės, kad 
Jūs ir toliau palaikysite lie
tuvišką žodį.

Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga

Jaunimo Kongresas 
įvyksta liepos 11 - 29 d.d. 
Anglijoje ir Vakarų Vokieti
joje.

studijuoja Stuttgarto aukš
tojoj muzikos mokykloj.

KONGRESO BILIETAI

Bilietus į Kongreso atida
rymo koncertą (liepos 14 d., 
4 vai. Queen Elizabeth Hall) 
ir į šokių vakarą (tą pačią 
dieną 19.30 vai. Kensington 
Town Hall) jau dabar galima 
užsisakyti. Koncerto bilietų 
kainos - 2 sv„ 3 sv. ir 5 sv. 
Įėjimas į šokius kainuos 3 
sv. Užsisakant bilietus paštu 
prašoma prisiųsti čekį ar 
pašto perlaidą, išrašytą 
'Lithuanian Youth Cong
ress” vardu ir sau adresuotą 
voks, kurį su bilietais galė-

PLJ Kongreso Finansų K-tas ir kiti bendradarbiai Čika
goje. Ketvirtas iš d. K-to pirm. Dr. A. Paulius. Paskutinė 
iš d. PLJ S-gos pirm. G. Juozapavičiūtė.

Nuotrauka R. Sakadolskio

Naujos knygos
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Dr. Alex Shtromas. WHO 
ARE THE SOVIET DISSI
DENTS? University of 
Bradford Ernest Stockdale 
Lecture 1977.

Autorius gimęs 1931 m. 
Kaune, 1952 baigė Maskvos 
universitete teisės fakultetą 
ir darbavosi kaip advokatas 
Lietuvoje iki 1973 m., kol 
emigravo į Angliją. Jis yra 
sovietinės teisės specialis
tas, kovojąs už žmogaus tei
ses ir artimas poeto ir disi
dento Tomo Venclovos 
draugas. Dr. A. Štromas 
paskutiniu metu labai plačiai 
reiškiasi išeivijos lietuvių 
politinėje veikloje.

Kas yra sovietinis disi
dentas - autoriaus paskaita 
Bradford universitete, ku
rioje jis išdėsto disidento 
sąvoką plačiame kontekste. 
Daugeliui disidento sąvoka, 
ypač svetimtaučiams, yra 
labai neaiški, tad ši knygelė 
(19 psl.) labai paranki pado
vanoti ir patiems susipažin
ti. Gaunama: P. van den 
Dungen, School of Peace 
Studies, University of 
Bradford, Bradford, BD7 
1DP, England. Kaina 60 pe
nų.

Arėjas Vitkauskas. LYRE 
FRUIT IN LIGHT SYRUP 
(Lyros vaisiai pasaldintam 
įmerkime). Trumpos 
poemos angliškai su lengva 
ironija. Autoriaus leidinys 
32 psl. Kaina 1 doleris.

Autorius yra senos kartos 
išeivis Amerikoje, žurnalis
tas, rašytojas, poetas, veda 

site atsiimti Lietuvių Na
muose Londone. Užsakymus 
siųsti (ir bilietus atsiimti) - 
Lithuanian House Ltd. 2 
Ladbroke Gardens, London 
W 11 - 2 PT.

KITOS NAUJIENOS

Rašytojas I. Meras iš Iz
raelio atvyksta į Angliją bei 
Vokietiją ir dalyvaus Lietu
vių Jaunimo Kongrese. •

* *
Spaudos atstovai. Ap'ie 

Jaunimo Kongresą lietuvių 
spaudą informuos specialūs 
spaudos atstovai. Dienraštį 
Draugą atstovaus Emilija 
Sakadolskienė iš Čikagos, 
kuri yra ir Jaunimo Kong
reso atstovė. Mūsų Pastogę 
informuos specialūs ’’Pasau
lio Lietuvio* bendradarbiai.

(bus daugiau)

informacijų biurą "World - 
Wide News Bureau", kuris 
aprūpina amerikietišką 
spaudą įvairia informacija 
nuolat pabrėždamas Lietuvą 
ir jos reikalus. Jo kūrybos 
gabalėlių iš įvairių laikotar
pių ir šiandie užtinkame 
išeivijos lietuvių periodiko
je, turi nuolatinį ryšį ir su 
Mūsų Pastoge.

METMENYS. Kūryba ir 
analizė. Nr. 37, 1979 m. Šia
me numery rašo: R. Šilbajo
ris, Vincas Trumpa, Jurgis 
Janavičius (iš Sydney, Aus
tralija), Kostas Ostrauskas, 
Živilė Bileišytė, Vytautas 
Kavolis, A. Landsbergis ir 
kiti. Metmenis leidžia .M.& 
M. Publications. Keturių 
numerių prenumerata 12 
dol. Adresas:'3308 W. 62nd 
Pl. Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A.

PASAULIO LIETUVIS. 
Nr. 3,1979 m. Kovas. Šiame 
numery paminimas Vilniaus 
universitetas, plačiau rašo
ma apie būsimą Jaunimo 
Kongresą ir jam pasiruoši
mą, I. Alekna aprašo per
nykštes Australijos Lietu
vių Dienas Sydnejuje ir 
daugybė informacijų apie 
lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje.

Leidžia PLB Valdyba. 
Redaguoja R. Sakadolskis ir 
R. Kasparas. ”P.L.” kaina 
metams 6 dol. Užsakymus ir 
prenumeratas priima Aus
tralijoje Mūsų Pastogės Ad
ministracija (P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W. 2200).
Mėnesinis žurnalas, 

i > j > .j ii 11
. Mūsų Pastogė Nr. 24, 1979.6.18, psl. 3

Studijų 
savaitgalis

Sydnejaus Akademikių 
Skaučių Draugovė ruošia

Studijų Dienas liepos 
28-29 d.d. Freeman’s Rd., 
Heathcote (St. George 
Scouts’ Training Ground).

Kviečiame dalyvauti visus 
- jaunus, senus, skautus, ne
sijautus. Padėkime atgai
vinti šią gražią tradiciją!

Užsiregistruokime kuo 
anksčiau, kad būtų galima 
suorganizuoti transportą į 
Heathcote nesydnejiskiams.

Laukiame įdomių minčių, 
rimtų diskusijų ir daug sto
vyklautojų.

Mokestis dviem dienom - 
$ 20 (10 dol. dienai).

Registracija: prašom už
siregistruoti pas Vidą Viliū- 
naitę, 33 Forbes St., New
town (tel. 5T3982) arba pas 
Eglę Suchoverskyj, 4/23 
The Trongate, Granville 
2142 (tel. 637 9326).

Maistas ir nakvynė bus 
parūpinta. Atsivežti tik 
miegmaišį ar patalynę.

Studijų Dienose paskaitas 
skaitys:
prof. Dr. V. Doniela (Etikos 
problemos), Dr. D. Kairaitis 
(Politinė veikla išeivijoje). 
Dr. G.E. Kazokienė (Išvykų 
į Lietuvą reikšmė jaunimui). 
Šalia paskaitų diskusijos ir 
kitokie organizuoti užsiėmi
mai.

Kazimieras Barėnas. KI
LOGRAMAS CUKRAUS. 
Pasakojimai. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas Čikagoje 1978 
m. Kietais viršeliais, 272 psl. 
Tiražas 700 egz. Kaina 8 do
leriai.

Kazimieras Barėnas išei
vijoje pasireiškęs kaip vie
nas iškiliausių mūsų rašyto
jų. Autorius ramiu tonu ir 
sodriu stilium duoda litera
tūrinius pasakojimus, ku
riuos būtų galima pavadinti 
gerai sukirptom novelėm iš 
lietuvių išeivių gyvenimo 
Anglijoje. Knygoje telpa. 15 
atskirų pasakojimų, kuriuos 
jungia gyvenamoji vieta - 
Anglija ir pokariniai išeiviai 
- veikėjai.

Aloyzas Baronas. LAIVAI 
IR UOSTAI. Romanas. Iš
leido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje 1979 me
tais. 276 psl. minkštais vir
šeliais (aplankas Nijolės Ve- 
degytės - Palubinskienės). 
Kaina 7 doleriai.

Šiame romane autorius 
vaizduoja išeivius, kurie 
ieško pastovių uostų jei ne
sugrįžti, tai bent įsikurti. 
Skaitytojui autorius pažįs
tamas iš jo ankstyvesnių 
knygų, kurių išeivijoje išlei
do apie ketvirti šimto. Tai 
bene vienas iš produkty
viausių mūsų rašytojų išei
vijoje.

***

Patirta, kad Adelaidėje 
gyvenanti Lidija Šimkutė - 
Pocienė išleido savo eilėraš
čių rinkinį ANTRASIS IL
GESYS. Išleido A. Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas Či
kagoje 1978 m. 600 tiražu, 
kietais viršeliais, 79 psl.
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Namie
SYDNEY

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Jungtinis Baltų Komite
tas, kuriam vadovauja šiais 
metais lietuvis V. Patašius, 
Sydnejuje, Latvių salėje su
rengė bendra išvežtųjų mi
nėjimų. Dalyvaujant virš 
600 žmonių minėjimą atida
rė Jungtinio Baltų Komiteto 
pirm. p. V. Patašius, susi
kaupimo minute pagerbti 
žuvusieji. Šiame minėjime 
įspūdingą ir labai realistinę 
kalbą pasakė advokatas Mr. 
Geoffrey Ferrow, B.A., L.- 
L.B., kuris yra Australijos 
liberalų partijos Komiteto- 
etniniams reikalams vice
pirmininkas. Iš jo kalbos 
aiškiai matėsi, kad jis giliai 
susipažinęs su sovietų poli
tika, nepagailėjo aštraus žo
džio ir visai vakarų politikai 
už nuolatini sovietams nuo
laidžiavimą ir be pasiprieši
nimo jiems pozicijų užleidi
mą. (savo kalbą Mr. G. Fer
row pažadėjo duoti Mūsų 
Pastogei ir gavę ją ištisai 
paskelbsime. Red.).

Sekė antroji minėjimo da
lis, jau per eilę metų nusi
stovėjusi programa: po tris 
dainas sudainavo estų, lat
vių ir lietuvių chorai, solo 
dainos (Brigita Saiva) ir ša
lia to įspūdingos deklamaci
jos, kurios ir įnešė į visą mi
nėjimą šviežiumo. Minėji
mas baigtas pabaltiečių 
himnais.

PERTH
VISŲ TAUTŲ KONCER

TAS, įvykęs gegužės 31 d. 
vakare, miesto koncertų sa- - 
Įėję, susilaukė nepaprasto 
pasisekimo. Salė talpinanti 
apie 2000 žmonių, buvo už
pildyta su kaupu. Šatrijos 
pasirodymas, lietuviams 
buvo kulminacinis punktas, 
dėl kurio jie daugiausiai čia 
buvo susirinkę ir jie nebuvo 
apvilti. Mūsų jaunimas pa
rodė visą savo miklumą ir 
buvo malonu sekti jų dar
nius judesius. Tūkstantinės 
minios aplodismentai sekė 
jų kiekvieną šokį. Lithuania 
žodis, per garsiakalbius 
skambėjo iš visų salės kam
pų. Nuotaika buvo šventa
dieniška.

Koncerto proga buvo su
ruošta lietuviškų išdirbinių 
parodos, prie koncertų salės 
ir mieste, CBA banko vitri
noje. Lietuvių atstovas Pa
vergtom Tautom p. Steckis, 
šia proga reiškia padėką p. 
Čižauskienei už parodos or
ganizavimą ir rankdarbius, 
taipogi ponioms Garnienei, 
Liutikienei, Kasputienei ir 
Steckienei.

LIETUVIŲ NAMŲ 
REIKALU

Dėl įvairių priežasčių, nuo 
pirmoobjekto atsisakius, su
rastas kitas tinkamesnis, 
buvusios Tree Society pa
talpos - salė 35 pėdos ant 45 
pėdų. Pastatas mūrinis dvi
gubų plytų sienomis su čer
pių stogu. Reikalui esant yra 
galimybė patalpas praplėsti. 
Kaina buvo prašyta ■ $ 
50.000. Mūsų pasiūlyta - $ 
47.250 pardavėjų priimta. 
Be to salėje yra 100 kėdžių, 
4 stalai ir šaldytuvas kurie 
siūlomi už $ 500. Apsispren
dimui mums duota laiko iki 
birželio 18 dienos. Teigiamo 
sprendimo atveju, pinigai 
turėtų būti įmokėti iki liepos 
18 dienos. Raštu vietinei sa-

ir svetur
vivaldybei, p. Stankevičius 
užklausė dėl sąlygų tomis 
patalpomis naudotis. Tuo 
tarpu p. Čižeika ruošia 
konstitucijos projektą to 
turto tvarkymui, kuris bus 
patiektas tautiečiams 
apsvarstyti. Turint savo pa
talpas, galėtume prašyti iš 
vyriausybės pašalpą įrengi
mams (Grants) iki $ 5000.00 
įvairiems įrengimams k.a. 
baldams įsigyti, bilijardams, 
stalo tenisui, muzikos ins
trumentams...

Norintieji savo pasižadė- 
i'imus įmokėti jau dabar, če- 
:ius prašoma rašyti vardu 

"Lithuanian Association of 
W.A.” ir įteikti p. Stankevi
čiui.

CANBERRA

Jonas Lizdenis

Prieš septynerius metus 
gegužės 14 d. Kaune miesto 
sode sušvito gyvas ugnies 
stulpas, iš kurio liepsnų 
sklido šauksmas - Laisvės 
Lietuvai! Tai jauno lietuvio 
studento, vos sulaukusio 19 
metų jaunuolio Romo Ka
lantos šauksmas.

Romo Kalantos šauksmas 
supurtė ne tik tėvynėje, ir ir 
plačiai pasaulyje pasklidusių 
tautiečių širdis.

Romo Kalantos šauksmas 
aštriai dūrė tėvynės oku
pantui - raudonajam rusui.

Romo Kalantos šauksmas 
plačiai nuaidėjo visame pa
saulyje.

Romas Kalanta šia ugnies 
kančios auka atkreipė viso, 
pasaulio dėmesį į raudonųjų 
rusų komunistų okupuotą, 
pavergtą, prievartaujamą ir 
kenčiančią mūsų tėvynę

Pagerbkime Romą Kalantą

Lietuvą.
Visame pasaulyje kilo 

protestų banga, tebestovi 
atmintyje vaizdas, kada mi
nia tautiečių, nešini tautine 
vėliava, ugnies degliais ir 
plakatais, reikalaujant Lie
tuvai laisvės, žygiavo Mel
bourne gatvėmis, kada kru
vinoji raudona rusų vėliava 
ugnyje virto pele
nais kaip mūsų jaunimo pro
testo ženklas tėvynės pa
vergėjams.

Romo Kalantos šauksmas 
Laisvės Lietuvai tebegirdi- 
mas tėvynėje ir Sibiro 
tremtyje vargstančių tau
tiečių širdyse suteikdamas 
ir stiprindamas jų jėgas kiek 
galima kovoti už pavergtos 
tautos laisvę. Tą rodo vis di
dėjanti patriotinė pogrin
džio spauda.

P. JONO LIZDENIO 75 m. 
SUKAKTIS

Birželio 10 d. Jonui Lizde- 
niui sueina 75 metai. Minint 
bet kokią sukaktį, dažniau
sia prisimename praeitį, tai 
ta proga trumpai pažvelki
me į Jono iki šiol nueitą gy
venimo kelią. Jonas kilimo 
žemaitis, gimęs Reivyčių 
km. Mažeikių apskr. gana 
gausioje šeimoje: 5 broliai ir 
5 seserys. Jonas buvo 7-tasis 
šeimoje ir j’au iš mažens tu
rėjo palinkimą mokslui, bet 
anuo metu buvo nelengva, o 
ypatingai didelėje šeimoje. 
Reikėjo įtikinti ir prikalbėti 
tėvą, kad jo išleisti pinigai 
vaiko mokslui nebūtų veltui. 
Žinoma Jonas tėvo neapvy
lė. 1923 m. baigė 4 klasių 
Mažeikių vidurinę mokyklą, 
o vėliau Klaipėdoje 8 klasių 
gimnazijos kursą. 1923 m. 
vykstant Klaipėdos sukili
mui, Jonas dalyvauja padė
damas sukilėliams. Po suki
limo apsigyvena Klaipėdoje, 
kur dirba geležinkelių val
dyboje gana atsakingose 
pareigose prekių kasininku. 
Būdamas energingas ir ak
tyvus jaunuolis, Jonas pri
klausė įvairioms kultūri
nėms organizacijoms, bet jo 
širdį labiausiai patraukė lie
tuviška daina. Jau nuo 1919 
m. įsijungia į chorą ir iki šiai 
dienai išliko ištikimas cho
ristas. Tai beveik 60 metų 
praleistas laikas choruose 
rodo, kad Jonas yra didelis 
lietuviškos dainos mylėto
jas. Per tą laiką Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Australijoje 
Jonui teko dainuoti įvai
riausiuose choruose: Klai-

Romo Kalantos ugnies 
kančios auka tapo visų iš
tremtųjų, badą ir šaltį ken
čiančių, persekiojamųjų, žu
vusių ir tėvynės miškuose 
kritusių aukų simboliu.

Ir grįžkime į dabartį.
Ar mes - Australijos lie

tuviai - gerai ir pakankamai 
įvertinome ir vertiname Ro
mo Kalantos auką? Ar jo 
ugnies kančia jau nebedegi
na mūsų širdžių? Pažiūrėki
me į mūsų laikraščius, ir 
juose neberasime pranešimų 
ar kvietimų į Romo Kalantos 
didžiosios aukos minėjimus.

Jei kalbų, žodžių ir širdies 
pristigome, imkimės darbo, 
kokį padarė Kanados lietu
viai. Štai jų laikraštis "Tė
viškės Žiburiai" kovo 26 
dienos laidoje rašo: "Džiugią

Linksmųjų Brolių kampelis
Sydnejaus Linksmieji 

Broliai kasmet padaro syd- 
nejiškės veiklos skerspjūvį 
iš humoristinės pusės. Jų 
metinę veiklos apžvalgą da
lis skaitytojų girdėjo aną 
šeštadienį Sydnejaus sa
vaitgalio mokyklos vakare. 
Skelbiame kai kuriuos jų 
pranešimus iš sydnejiškių 
veiklos be cenzūros žinios. 
Red.

Radio žinios
Sydnejaus Etnic radijas 

jau ilgas laikas sėkmingai 
transliuoja tarybinę lietu
višką muziką. Teko nugirsti, 
kad per satelitą jau pasiruo
šę duoti ir tarybinę T.V.

BIZNIS 
lieka 

BIZNIU
Bet kada jo praplė

timui neužtenka pinigų, 
-gaunasi menkas biznis.

TALKA skolina pinigus biznio reikalams 
ilgam arba trumpam laikui.
TALKOS įstaigos veikia Lietuvių Namuo
se: ADELAIDE. MELBOURNE, SYDNEY.

pėdos Konservatorijos vyrų, 
Vaidilutės, Šiaulių miesto ir 
daugel kitų ir prie labai žy
mių dirigentų: kaip J. Ka
činsko, Alf. Mikulskio, A. 
Kavaliausko, Banaičio, St. 
Sodeikos, St. Žuko ir kitų. 
Taip pat Jonas buvo vienas 
iš pirmųjų organizatorių 
pirmininko pareigose, sut
veriant Klaipėdoje Vaidilu
tės chorą, kuriam vadovavo 
garsus chrvedis St. Sodeika. 
Atvykęs į Australiją, apsi
gyveno Newcastlyje. Čia vėl 
Jonas aktyviai įsijungia ne 
tik į chorą, bet ir į visuome- 

naujieną galime pranešti: 
Romo Kalantos aukai 
pagerbti Kanados Lietuvių 
Fondo tikslas sukaupti $ 
100.000 jau pasiektas. Šis 
užmojas baigtas jaunosios 
Lilijos Pacevičienės - Zinke
vičiūtės įnašu. Pastebėta, 
kad šiame $ 100.000 sumos 
telkimo vajuje buvo labai 

daug jaunimo. Neužmirški
me ir toliau Romo Kalantos 
aukos, kuri yra švyturys ir 
kelrodis mūsų siekiams ir 
darbams, vedantiems į lais
vą Lietuvą”.

Prie šių Kanados brolių 
lietuvių, rodančių mums 
Australijos lietuviams pa
vyzdį, daugiau pridėti žo
džių nėra ko. Visi privalome 
sukrusti ir skirti savo įnašus 
- aukas Australijos Lietuvių 
Fondui ir tuo pagerbti Romą 
Kalantą.

Kęstutis Daumantas 

programą, bet dar nesugal
vojo, kaip iš filmų išimti 
raudonas vėliavas.

* *
Paskutiniu laiku įsisteigė 

lietuvių Spaudos Sąjunga. 
Daugeliui tautiečių neaišku, 
kam ji reikalinga. Pasirodo, 
tai grupė žmonių, kuriuos 
galėsi paduoti į teismą, jeigu 
tau nepatinka, kas Mūsų 
Pastogėje rašoma.ir laimėsi 
daugiau pinigų, negu iš vie
no vargšo redaktoriaus.

♦ ♦
Lietuvių Klubo menedže

ris bėga iš darbo nusigan
dęs, kad žadama klubą di
dinti. Visai suprantama: jis 

ninį darbą, eidamas bend
ruomenės valdyboje kelias 
kadencijas sekretoriaus 
pareigas; atstovas prie Good 
Neighbour Council, atstovas 
Baltų komitete. Prieš keletą 
metų persikėlus į Canberrą, 
Jonas rankų nenuleidžia: 
dirba Lietuvių klube, o ne
trukus įsijungia į bendruo
menės darbą, Apylinkės 
V-bą: sekretoriaus, pirmi
ninko padėjėjo ir dabartiniu 
metu pirmininko pareigose. 
Jonas vienas iš nedaugelio 
tų, kuris su metais nesuse- 
no. Reikšmingos sukakties 
proga birželio mėn. Lietuvių 
klube jo šeima ruošia tėvui 
sukakties paminėjimo vai
šes.

"Ilgiausių metų, Jonai!”

Prietelius

jau dabar vežimu vežioja pi
nigus, o kai padidins, reikės 
dar toliau vežti.

♦ *
Amerikos lietuviai apgai

lestauja, kad išleido Grandi
nėlę į Australiją. Ji čia tiek 
prakaitavo, kad grįžus su
rūdijo ir sutrūko.

.* *
Po sėkmingos taut, šokių 

grupės Sūkurio išvykos į 
Brisbane, šokėjų tėvai per
sitempė ir turėjo paimti sa
vaitę poilsio. Jaunimas nu
tarė kitą kartą tėvus palikti 
namuose.

* *
Sydnejaus sporto klubas 

Kovas su nauja pirmininke 
(dantų gydytoja) kol kas 
sporte pažangos nepadarė, 
bet pastebėta, kad sporti
ninkų dantys žymiai page
rėjo.

* *

Apylinkės valdybos rinki
mai, prasidėję aną sekma
dienį, užtruks visą mėnesį. 
Ne dėl to, kad trūksta kan
didatų, bet kad iždininkas 
nevalioja suskaičiuoti apy
linkės kasos ir prašė dau
giau laiko.

* *
Dainos choro vadovybė 

prašo choristus neišeiti iš 
choro dėl senatvės iki jauni
mas neišmoks Gorbulskio 
arijų, o laikytis taip, kaip 
choro moterys susikibusios 
išsilaiko.
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AUSTRALIJOS ŪKININKŲ VARGAI
AUKŠTOS MĖSOS KAINOS IR ŪKININKŲ PROBLEMOS

Šiuo metu spaudoje pla
čiai rašoma apie vis kylan
čias mėsos kainas. Dauguma 
iš mūsų būdami miestų gy
ventojai ir patys pirkdami 
mėsą kilogramais, jaučiame, 
kad dabar mokame žymiai 
aukštesnes kainas už mėsą, 
kaip praėjusiais metais. 
Ūkininkai aiškina, kad kaina 
yra pateisinama, nors jie 
kartais kaltina tarpininkus 
(agentus tarp ūkininkų ir 
urmo pardavimo mėsinėms) 
už bereikalingą kainų pakė
limą. Važinėdamas vakari
nėje N.S.W. dalyje turėjau 
progų sutikti keletą ūkinin
kų ir išklausyti jų pasakoji
mų. Manau, jie gali būti įdo
mūs ir Mūsų Pastogės skai
tytojams.

Pirmiausia, nupirkti ūkį 
reikia investuoti nemažai 
pinigų. Bathursto apylinkė
se žemės kaina yra 370-500 
dol. už hektarą (150-200 dol. 
už akrą). Kad šeima galėtų 
pragyventi reikia nemažes- 
nio kaip 160 ha (400 akrų) 
ūkio. Skaitant vidutiniškai 
430 dol. už ha jau reikia 
68 800 dol. kapitalo. Perkant 
ūkį labiausiai žiūrima, kiek 
jis gali išlaikyti veislinių 
karvių, t.y. kokia žemės rū
šis, prūdų dydis, rajone kri
tulių kiekis, kaip toli nuo 
miesto ir pagrindinių kelių ir 
koks gyvenamo namo stovis. 
(Namo kaina atskirai ne
skaičiuojama).

Vidutiniškai 160 ha ūkyje 
galima išlaikyti 70-90 veisli
nių karvių, bet su prieaugliu 
ganyklose kartais būna virš 
300 galvų. Šiuo metu viena 
veislinė karvė (apie 18 mėn. 
amžiaus) kaštuoja apie 350 
dol. Karvių bandai reikalin
gas bulius, už kurį mokama 
apie 2000 dol. Perkant 80 
veislinių karvių ir bulių vėl 
susidaro apie 30 000 dol. ar
ba iš viso investuota 98 800 
dol.

Iš 80 veislinių karvių 
gimsta daugiau, bet išsilaiko 
tik apie 70 veršiukų. Pelnin
giausiai jie parduodami 
15-18 mėn. amžiaus gaunant 
dabar virš 300 dol. Prieš 
metus ūkininkai gaudavo 
18-16 dol. už parduotą galvi
ją, o nuvežimas į skerdyklą 
kaštuodavo 20 dol.

Ūkiui reikalingas mažas 
traktorius, už kurį (jau nau
dotą) mokama apie 10 000 
dol. Žemės mokesčiai yra 
apie 4 dol. už ha. Zuperis ir 
lėktuvo nuoma zuperio iš
barstymui siekia apie 2000 
dol. metams. Piktžolių iš- 
nuodijimas - apie 500 dol. 
Tvoroms medžiaga (darbas 
ūkininko) apie 1000 dol. me
tams. Prūdų išvalymas apie 
500 dol. Vienos karvės nu
vežimas į skerdyklą nema
žiau 20 dol. Yra dar ir 
kitų mažesnių išlaidų (ga
nyklų apsaugos mokesčiai, 
veterinarijos gydytojo apsi
lankymas ir kt.).

Kai kada per sausras arba 
esant užsnigtoms ganyk
loms reikia karves šerti. 
Presuoto šieno gabalas kaš
tuoja 3 dol.; su juo galima 
išlaikyti vieną karvę gyvą 
apie savaitę laiko (jei karvių 
300, jau 900 dol. savaitėje). 
Mėsinių karvių ūkis reika
lingas mažiausiai darbo jė
gos.

Pieninių karvių išlaiky
mas yra žymiai brangesnis. 
Joms turi būti sultingesnė 
žemė. Dukart dienoje būna 
melžiamos, tad ir darbo jė-

gos reikia daugiau.
Avių išlaikymas irgi rei

kalauja daugiau priežiūros. 
Kad jų vilnose neįsiveistų 
parazitų, jos dažnai turi pe
reiti chemikalų vonias. Jų 
nukirpimas ir vilnų prista
tymas rinkai irgi labai bran
gus.

1973 m. mėsos kainos bu
vo pakilusios aukščiausiai, 
po to jos smuko iki 1978 m. 
Ne visi ūkininkai išsilaikė. 
Vieni nepakeldami nuostolių 
iššaudė galvijus ir ūkius pa
likę išvažiavo į miestus. Kiti, 
laukdami geresnių laikų, 
prasiskolino daugeliui metų. 
Vien Queenslande iki 1978 
m. buvo 140 000 prasiskoli
nusių ūkių. Dabar ūkininkai 
verčiasi su pelnu, bet daug 
jų ir prie geresnių sąlygų 
dar ilgai vargs, iki išbris iš 
skolų.

Skaičiuojama, kad už in
vestuotą kapitalą ir patys 
dirbdami dabar ūkininkai 
gauna 8-10 °/o pelno. Tuos 
pinigus įnešus į Building So
ciety taupomą kasą gaunami 
8 °/o be jokio darbo ir rūpes
čio ir pinigus galima išimti 
kada norima.

Mėsos kainos dar gali 
daugiau pakilti, nes parduo
damų galvijų rinkai prista
toma nepakankamai. Jau 
neminint anksčiau iššaudytų 
galvijų, jų kiekvienais me
tais žūsta nuo sausrų, gaisrų 
ir potvynių. Pakilus kainoms 
ūkininkai irgi stengiasi pa
gerinti ir praplėsti savo 
bandas, todėl paklausos ne
patenkina. Be to, galvijas 
nėra fabriko gaminys - jo 
užauginimas trunka apie 
pusantrų metų.

-J—

Po pietų važiuojame blo
gesniais keliais ir privažiuo
jame kitą lygumoje įsikūrusį 
naują miestą Karratha. Sa
ko 1970 m. žemėlapyje čia 
jokio taško nebuvo, bet 1974 
m. jau gyveno 3000 žmonių. 
Dabar dar vyksta naujos 
statybos, matosi geležiniai 
namų rėmai, iš lauko apmū
rijami plytomis. Sako, mies
tas planuotas 20.000 gyven- mūsų jautėme slogos ar gri- 
tojų. Čia irgi Hemersley 
Iron firmos miestas, pasta
tytas dirbantiems Dampier 
prie laivų pakrovimo darbi
ninkams. Karratha yra apie 
20 km. nuo Dampier. Pap
rastai uostų miestai nebūna 
per daug švarūs, todėl ir 
Karratha statoma toliau nuo 
uosto ir dulkių.

Važiuojame į Dampier. 
Lygumas pakeičia kalnai, o 
žemėje mažiau augmenijos 
ir daugiau akmenų. Arčiau 
miesto matosi supūtos krū
vos druskos, o šalia jų yra 
dideli tvenkiniai prileisti jū
ros vandens. Kai išgaruos, 
vėl bus kelios tonos druskos. 
Sustojame Dampier mieste 
prie parduotuvių. Ir čia yra 
panašus parduotuvių cent
ras, kaip South Hedlande, 
tik žymiai mažesnis. Uosto 
miestas, bet čia atrodo šva
ru ir erdvu. Dampier yra 
Hemersley Iron LTD uostas 
ir geležies rūdos apdirbimo 
įrengimai. Didesni iškasenų 
gabalai prieš kraunant į lai
vus dar labiau susmulkina
mi, o geležies rūdos dulkės 
surenkamos ir suspaudžia
mos į mažus rutuliukus (kaip 
avių išmatos) ir vadinasi 
"pellets”.
..Grįžtame į Roebourne ir 
apsistojame nuošaliau sto-i 
vinčiame karavanų parke.

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

M.K. SARBIEVIJUS

Sarbievijaus kiemo vartų arkoje didelė marmurinė 
lenta primena 17-to amžiaus poetą Motiejų Kazimierą 
Sarbievijų, žinomą to meto Europoje popiežiaus Urbono 
VIII premijos laureatą.

Jo'’Lyrikos knygos” buvo išleistos Koelne 1625 m., o 
netrukus papildytos išleistos Vilniuje 1628 m. Vienas jo 
vėlesnių knygų antraštinis puslapis sukurtas P.P. Ru
benso.

Sarbievijus buvo Vilniaus Akademijos auklėtinis, o nuo 
1627 m. toj pačioj Akademijoj dėstė retoriką, filosofiją ir 
teologiją ir buvo filosofijos ir teologijos skyrių dekanas.

Paskirtas šv. Jono bažnyčios pamokslininku, jis pagar
sėjo oratoriaus menu ir 1636 m. buvo paskirtas karaliaus 
Vladislovo Vazos rūmų pamokslininku Varšuvoje. Iš ten 
jis ne kartą lankėsi Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose.

1640 m., išsiprašęs atleidžiamas iš tų pareigų, jis ruo
šėsi grįžti gyventi į Vilnių, bet po kelių dienų mirė.

Sarbievijaus poetiniame palikime daug religinių, pa- 
negirinių ir filosofinių veikalų. Žymią vietą jo poezijoje 
užima Lietuva.

Štai jo apmąstymai, žiūrint į Vilnių nuo Lukiškių (da
bar Tauro) kalno (vertė Alb. Žukauskas):

Įkopkim į Lukiškių žaliąjį kauburį...

Tenai mes iš kalno viršūnės išvysim 
Garbingąjį Vilnių, matysimi kaip-miestą 
Apjuos vingiuodama, 
Praplaukia sraunoji Neris.

Aure, Gedimino aukštoji tvirtovė 
Puikuojasi kalno viršūnėj iškilus, 
Ir kuorais išdidusiais 
Paskęsta žilam debesy.

Apsilankęs Nenenčinėje jis rašo:

Pasidžiaugęs eglėm, jų gaiviom paunksnėm, 
Prieangy, kur nors prie tuopos atsisėsiu...

Krūmuose dūduoja piemenio birbynė, 
Šaukia kaimenę, kad nepaklystų, 
Dvaro šienpioviai iš pabario pareina, 
Gaudžia sutartinė per žalius laukus...

A. Karazijienė

J. Zinkus

AUKSINIAI VAKARAI
Tęsinys iš M.P. Nr. 21

Trečiadienio rytas. Daug 
kam kelia rūpesčio bloga sa
vijauta. Jau vakar keli iš

po požymius. Šį rytą jaučia
mės blogiau, o kelionėje 
sirgti negalima. Spėjame, 
kad galėjome peršalti Port 
Hedlande, bet tarnautojai 
daleidžia, kad galėjome būti 
paveikti skirtingo geriamo 
vandens. Port Hedlande 
prileistas puodelis vandens 
atrodydavo lyg pieno papla
vos. Tas vanduo nebuvo 
skanus ir daug jo negėrėme. 
Turį vaistų dalinamės su jų 
neturinčiais ir vėl išvažiuo
jame.

Važiuojame negrįstu Wit- 
tenoom keliu. Prie kelio ly
gumos, tik tolumoje, dar 
miglose matosi kalnai. Jie, 
atrodo, susideda iš juodo 
akmens. Medį pamatysi tik 
kur nekur. Vienoje vietoje 
autovežimiai sustoja, išlipa
me ir žiūrime į laukuose lyg 
smėlio supiltą kalną, tai yra 
Piramid Hill. Nuo kelio ma
tosi didesnis Mt. Herbert, 
bet jis nieku ypatingu nesis
kiria iš pravažiuotų bevar
džių kalnų, kurių čia matosi 
daug. Dar toliau pavažiavę 
išlipame ir nedaug paėję ak
menuotu keliu pamatome 
Python pool. Tai prie stačių 
akmens krantų yra didoka 
kūdra, kur sako gyvatės 
(python) eidavo atsivėsinti. 
Anksčiau pravažiuojantieji 
čia sustodavo pasigirdyti

kupranugarius. Gyvačių čia 
nematėme, o vanduo buvo 
šaltas ir niekas nesimaudė.

Vėl kiek pavažiavę susto
jame prie Fortescue upės, 
Grossin pool vietovėje. Upė 
čia plati ir gili. Gili jau prie 
pat kranto, o sako visur yra 
nemažiau 10 m. gylio. Van
duo srovena lėtai, matosi 
plaukiojančios žuvytės. To
liau yra 2 vandens kritimai, 
kuriuose vanduo plaudamas 
akmenis kelia monotonišką 
ošimą. Pakrantės apaugę 
dideliais medžiais. Poroje 
vietų, ant medžių šakų, yra 
pririštos virvės, ant jų įsi
bėgėję, lyg su sūpuoklėmis, 
lekia virš upės ir paleidę 
virves krenta į vandenį. Iš
gąsdinti upės gylio, visi 
plaukioja arčiau krantų. Čia 
praleidžiame visą pusdienį. 
Apie penktadalis mūsų, ku
rie ne visai sveiki jaučiamės, 
nesimaudome, o daugiau 
gulinėjame.

Po vėlyvų pietų važiuoja
me toliau. Trumpai sustoja
me Millstream sodyboje. Tai 
užeigos namas, kuriame 
parduodami gėrimai ir už
kandžiai.

Netoli yra požemio van
dens versmės. Iš čia vanduo 
yra nuvestas į mūsų anks
čiau lankytus miestus: 
Dampier, Karratha, Wick
ham (apie 140 km.). Sako, 
kad aplink Millstream žemė 
yra drėgna net 200 kvad. 
km., už tai čia gerai auga žo-

lės, medžiai ir krūmai.
Ilgokai važiavę sustojame 

prie išdžiūvusios Robe upės. 
Jos vagoje, poroje vietų, yra 
užsilikę keletą centimetrų 
gylio vandens, bet jau ne
srovenantis, pažaliavęs, net 
ir kojų nusiplovimui nepat
rauklus.

Įsikuriame stovyklą. Vie
ta akmenuota, bet labai jau
ki ir rami. Vakarienė ruo
šiama ant sukrauto laužo. 
Aplink auga daug didelių 
medžių. Girdisi papūgų bal
sai. Nuošaliau paėjęs užtin
ku krūmą, ant kurio kabo 
nematyto grožio dideli balti 
žiedai. Nuskynęs vieną žiedą 
parnešu į stovyklą parodyti 
ir jį paduodu pirmai sutiktai 
merginai. Po vakarienės, 
laužą užgesinus, ir jau vėje
liui smarkiau pučiant, nutilo 
kalbos ir juokai. Pasigirsta 
atodūsiai ir stipriau įmigu
sių alsavimas.

Ketvirtadienį nubundu 
vėliau ir ne pirmasis, kaip 
kitais rytais. Anksčiau atsi
kėlę bendrakeleiviai mane 
traukia "per dantį”, juokau
dami ir duodami sunkiai at
sakomus klausimus. Nes
varbu kas ką sako, bet 
džiaugiuos kad šį rytą jau
čiuos geriau.

Susitvarkę išvažiuojame. 
Tik keletą kilometrų pava
žiavus dulkėtu keliu, auto
buso motoras atsisakė dirb
ti. Vairuotojas sako žinąs 
gedimo priežastį ir pataisy
mas truks 20 - 30 min. Kai 
yra tik vienas kelias ir nėra 
pavojaus paklysti, septyni iš 
mūsų einame pėsčiomis. Jau 
karšta, nors dar ankstus ry
tas. Pakelėse pastebime dar 
kelis krūmus, su tais pui-

Nukelta į psl. 6
Mūsų Pastogė Nr. 24, 1979.6.18, psl. 5

5



LAIŠKAS REDAKCIJAI

Kieno teisybė?
Pastabos dėl J. Juškos 

rašinio "Jaunimo susirinki
me”, M.P. Nr. 11, psl. 4-5.

Aprašydamas kun. J. Ša- 
rausKo pasikalbėjimą su 
Melbourne jaunimu Lietu
vių Namuose vasario 20 d. 
jaunimo nusiskundimą lie
tuviais kunigais taip iš
reiškia: "Nusiskųsta lietu
viais kunigais, jų prastais 
pamokslais, kad visiškai ne- 
sidomina jaunimu bei jauni
mo problemomis”.

Norėdamas sužinoti faktą, 
ar iš tikrųjų jaunimas taip 
išsitarė, kaip J. Juška para
šė, kreipiausi į vieną jau
nuolį, kuris tame pasikalbė
jime dalyvavo, prašydamas 
jį perskaityti J. Juškos raši
nį ir pasakyti savo nuomonę. 
Jaunuolis, kurio pavardė čia 
neminima, nes ir J. Juška 
pavardžių nemini, į mano 
klausimą taip atsakė: ’’Nu
siskundimas, liečiantis liet, 
kunigų pamokslus buvo 
toks. Jaunimas norėtų pa
moksluose daugiau išgirsti 
apie religinius, teologinius 
klausimus, o ne apie tauti
nius reikalus. Pastariesiems 
yra minėjimai, paskaitos, 
susirinkimai bei organizaci
nė veikla. Dalis jaunimo pa
sirenka dalyvauti australų 
pamaldose, nes tas geriau 
patenkina jų religinius rei
kalavimus. J. Juška čia fak
tus iškraipė”. Kuris yra tei
singas gali spręsti tie, kurie 
tame pokalbyje dalyvavo ir 
atsimena tą klausimą, kaip 
jis buvo svarstomas. Iš savo

Auksiniai
Atkelta iš psl. 6 

kiais baltais žiedais. Niekas 
jų anksčiau nebuvo matęs, 
tad ir pavadinimo nežino.

Netrukus mus pasiveja 
autovežimiai. Važiuodami 
toliau pamatome keliu artė
jantį dulkių debesį. Priekyje 
važiuoja policijos automobi
lis su įspėjimo lenta, kad iš 
paskos seka platus krovinys. 
Tuoj pat pamatome ir 2 vil
kikus, vežančius kasyklų 
mašinas.

Įvažiuojame į geresnį 
grįstą Norht West Coastal 
vieškelį. Vienoje vietoje že
mėlapyje pažymėtas lyg ir 
miestelis Nanutarrą, bet iš 
tikrųjų tik garažas su maža 
užkandine - parduotuve ir 
kitais pravažiuojantiems 
patogumais. Po pusvalan
džio važiuojame toliau. Pra
važiuojame tiltą virš Ash
burton upės. Upėje yra šiek 
tiek užsilikusio vandens. 
Prisimenu prieš savaitę, per 
tą pačią upę stūmėme savo 
autovežimius. Toliau, šalia 
kelio, stovi sudegęs vilkikas 
su geležinių vamzdžių kro
viniu. Baisu. Gaisrui kilus 
čia jokios pagelbos negali ti
kėtis, o pačiam pas arti
miausius gaisrininkus nuva
žiuoti truktų apie pusdienį.

Sutinkame kitą policijos 
automobilį, irgi su įspėjimo 
lenta, o iš paskos vilkikas 
veža plačiai išsipūtusius 2 
vandens tankus.

Važiuojame valandomis, o 
jokio miestelio dar nepriva
žiavome. Tikėjaus, kad ar
čiau pajūrio bus tirščiau ap
gyvendintas kraštas, bet tik 
tušti laukai ir vietomis, lyg 
dykumoje pa^ė?, ^pvĮ garą-,,. . ,, 
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pusės galiu paliudyti, kad 
žmonės ir man yra minėję, 
kad mūsų kai kurie lietuviai 
kunigai daugiau kalba per 
pamokslus apie lietuvybę, 
kaip apie religiją. J. Juškos 
ir minėto jaunuolio pasaky
muose ’’lietuviai kunigai” 
yra klaida, vadinama angliš
kai ’’generalization - api
bendrinimas”, dalies kunigų 
veiksmas priskiriamas vi
siems. Ne visi liet, kunigai 
daugiau kalba apie tautinius 
reikalus, kaip apie 
religinius, tik kai kurie.

Ar jaunimas kalbėjo, kad 
kunigai lietuviai nesirūpina 
jaunimu bei jo reikalais, 
jaunuolis savo-laiške nieko 
neparašė. Bet iš savo pusės 
noriu pasakyti, kad liet, ku
nigai labai rūpinasi jaunimu 
ir jų reikalais. Visi lietuviai 
kapelionai kvietė jaunimą į 
specialų pokalbį man šiais 
metais vedant rekolekcijas. 
Tam buvo paskirta ir atski
ras laikas, ir siūlyta kalbėti 
angliškai, kad tik jaunimas 
ateitų. Bet mūsų pastangos 
nebuvo vaisingos. Buvo su
sisiekta su labai maža dalimi 
jaunimo. Iš J. Juškos rašinio 
gaunasi' įspūdis, kad mūsų 
lietuvių kunigų kaltė, kad 
mes neduodame tokio sti
liaus paskaitų, kaip kun. Ša- 
rauskas. Į tai galiu tiek pa
aiškinti: kun. Barauskas yra 
gimęs tik 1945 m. ir kunigu 
pašvęstas tik 1973 m. Taigi 
jis yra jaunas, ir dirba tik su 
jaunimu. Australijos lietu
vių kunigų dirbančių tik su 

žai. Prieš pietus sustojame 
Barradale. Tai irgi tik gara
žas su parduotuve ir didesne 
užkandine. Nusipirkę šio to 
atsigerti, pietums einame po 
tiltu, į pavėsį. Yannarie upės 
dugnas dabar sausas ir labai 
patogus pastatyti stalus ir 
kėdes.

Vėl važiuojame. Už pus
valandžio išsukame iš gerojo 
kelio ir šunkeliu pasukame į 
Exmouth. Iš abiejų kelio 
pusių matosi nederlinga že
mė ir skurdi gamta. Ilgai il
gai važiuojame, o gamta vis 
panaši. Įvažiuojame vėl į 
meksfaltuotą kelią, einantį į 
Exmouth. Čia kas 
kilometras stovi reklamų 
lentos, kuriose rodo, kiek 
yra kilometrų iki Exmouth 
ir iki kokio viešbučio, mėsi
ninko, kepyklos ar parduo
tuvės. Kairėje kelio pusėje 
matosi aukšti geležiniai an
tenų stulpai, tai Learmonth 
karo aviacijos bazė. Čia tar
nauja vienos poros su mumis 
važiuojančių sūnus. Taip 
pat, netoli nuo čia', giliai is- 
gręžus buvo rasta alyvos, 

ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS
_ _ , . Phone — Works: 649 6301 89-5451 — EveningOffice & Showroom at ”
Strathflold Entrance to
Rookwood Cemetery. LIETUVIAI

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos7 Vz °/o skirti Mūsų Pasto
gei.

Office and Works:
20-22 RAILWAY STREET

ĮSIDĖMĖKITE! LIDCOMBE, N.S.W., 2141
Užsakydami šioje bendrovėje pa

minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

lietuviais amžiaus vidurkis 
yra 63 m. Mes visi turime 
dirbti įvairiose srityse ir 
dažnai labai nepalankiose 
sąlygose, nes mūsų žmonės 
yra išbarstyti po didmiesčių 
erdves. Mums sunku susi
kviesti jaunimą, ar kitos rū
šies ar interesų žmones ir 
turime praleisti daug laiko 
vien tik techniniams reika
lams. Mūsų lyginti su kun. 
Šarausku negalima ir ma
tuoti jo mastu neteisinga. 
Būtų gerai, kad mes turėtu
me tokių kunigų, kaip sve
čias, bet iš kur jų gauti? Tai 
tiek apie kunigų problemas.

Toliau minėtas jaunuolis 
savo laiške randa ir daugiau 
J. Juškos netikslumų. Štai 
jie: ’’Jis (Juška) netiksliai 
rašo ir apie ateitininkus. 
Kun. Šarauskas sakė, kad jo 
manymu ateitininkai yra 
vienintelė jaunimo organi
zacija, kuri nagrinėja esmi
nius reikalus ir, kad labai 
gaila, kad Melbourne ateiti
ninkai neveikia. Ateitininkai 
galėtų geriausiai paruošti 
gerus vadovus.

Paskui kun. Šarauskas 
daug laiko skyrė organizaci
jų teorijai, kaip jos kuriasi, 
klesti, nyksta. Lietuvių or
ganizacijose yra didelė bėda, 
kad vadovai nėra tinkamai 
paruošti, kad neturint su-

(VAIRUMAI
Pereitą savaitę pasibaigė 

triumfalinė popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo kelionė į savo 
gimtąjį kraštą Lenkiją. Šis 
jo vizitas parodė, kad Baž
nyčia ypač Lenkijoje po 

bet sako, mažai ir jokių 
įrengimų daryti neapsimo
ka. Dešinėje kelio pusėje 
yra Exmouth jūros įlanka. 
Žemė ir čia labai nederlinga, 
auga tik suvargę krūmai ir 
medžiai, jokių dirbamų lau
kų nesimato.

Exmouth mieste apvaži- 
nėjame parduotuvių, įstaigų 
ir gyvenamus rajonus. 
Miestas nedidelis, bet stato
mas planingai. Gatvės su
tvarkytos, prie namų laisto
ma žolė, bet ji čia ne tokia 
graži kaip kitur, manyčiau, 
netraši žemė. Sustojame 
parduotuvių rajone. Paštas 
dar irgi neuždarytas, todėl 
tvarkome užsilikusius rei
kalus.

Bus daugiau

Du sovietų muzikantai - 
vyras ir moteris, kurie gas
troliavo su Leningrado fil
harmonijos orkestru Japo
nijoje, atsiskyrė nuo grupės 
ir pasiprašė pabėgėlio tei
sės.

Sydnejaus Apylinkės Valdybos narę Kazimierą 
B i t i n i e n ę, jos mamytei

A.A.
K. BALTRUŠAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučia
Sydnejaus Apylinkės Valdyba

pratimo apie organizacijų 
teoriją rimtas darbas neiš
vystytas, narių nepritrau
kiama, kiti nubyra. Bet šios 
pastabos liečia ne tik jauni
mą, o visus, ne kaip p. Juška 
rašo.

P. Juška nesuprato, kad 
kun. Šarausko tikslas buvo 
parodyti jaunimui, kaip or
ganizacijos turėtų tvarkytis, 
kad jos gyvuotų”.

Pabaigai noriu tik paste
bėti, kad jaunimo problemos 
nėra išsprendžiamos kunigų 
apkaltinimu. Jaunimo prob-. 
lemos yra ne tik mūsų bend- 
ruomenėje.Tai dabarties lai
ko reiškinys, kaip J. Juška 
pats gražiai išreiškia. Joms 
išspręsti reikia tėvų, moky
tojų, organizacijų, bažnyčios 
ir ypatingai paties jaunimo 
pastangų.

Kun. Dr. P. Bačinskas

35-rių metų komunistinio 
režimo nėra palūžus, bet 
triumfuojanti priešiMarksą. 
Kaip didžioji spauda prime
na, pats popiežius yra iš
skirtina asmenybė ir nesąs 
Vatikano belaisvis. Prilei
džiama, kad nors popiežius 
ir nesikiša į politinius reika
lus, bet jo įtaka pasaulio po
litikos vingiuose galinti būti 
lemtinga.

***
Pereitą savaitę vyko isto

riniai rinkimai į Europos 
parlamentą. Rinkimuose 
dalyvavo: Prancūzija, Vak. 
Vokietija, Italija, Belgija, 
Luksemburgas, Britanija, 
Irlandija, Danija, Olandija - 
tai vis Ekonominės Europos 
Bendruomenės kraštai, kas 
sudaro apie 180 milijonų gy
ventojų vienetą. Tai dar 
vienas žingsnis arčiau prie 
senos svajonės - Europos 
Jungtinių Tautų.

***

Paskutiniai apklausinėji
mo daviniai rodo, kad Ame
rikos prezidento J. Carterio 
populiarumas kritęs že
miausiai, kokį bet kada tu
rėjęs Amerikos prezidentas. 
Amerikiečiai prezidento as
menyje tikisi stipraus vado, 
o Carteris šių savybių netu
rįs. Stipriausi kandidatai į 
ateinančių metų prezidento 
rinkimus linksniuojami se-

Spaudoje
Los Angeles mieste lei

džiamas iliustruotas žurna
las ’’Lietuvių Dienos” šių 
metų vasario numery pas
kelbė tokį skaitytojo laišką 
iš Australijos:
''Mūsų kultūriniai ryšiai su 

užjūriais vis platėja. Metų 
sąvartoje džiaugėmės 
"Grandinėle” iš Cleveland©, 
o prieš tai buvome pagerbti 
gastrole raudonosios armi
jos kapelmeisterio Gorbuls- 
kio, kuris, atrodo, dabar yra 
vienintelis licenzijuotas 
kompozitorius ir muzikolo
gas tėvynėje. Jis kuria tau
tiškas, patriotiškas dainas, 
pritaikindamas joms ’’natas” 
iš Soročino jomarko. Kitaip 
tariant, jis - dabartinės Lie
tuvos tikras Dolskis. Atsi
rado ne tik klausytojų (gana 
skystokai), bet ir jo kūrybos 
entuziastingų išpildytojų iš 
tarpe mūsų garbingųjų ir 
pačių dievobaimingų inte-

0 šiandien papildoma ar
tilerija: koncertas čia at
siųstos iš po uždangos gas
trolėms Gorbulskio kūrybos 
prefesionalės interpretato- 
rės Ščiukaitės. Baisu darosi, 
kad kultūroje neprigertu- 
me”.

V.
Redakcijos pastaba: auto

riaus baimė visai vietoje. 
Palyginkime tik dalyvių 
skaičių panašiuose koncer
tuose ir mūsų pačių bend
ruomenės susirinkimuose!

natorius Edward Kennedy 
ir Kalifornijos gubernato
rius Ronald Reagan.

Prenumeratas už ’’Pasau
lio Lietuvį” priima: Adelai
dėje spaudos kiosko ir bib
liotekos vedėja p. E. Reiso- 
nienė (Adei. Liet. 
Namuose), Melbourne p. I. 
Alekna, Sydnejuje Mūsų 
Pastogės administratorė p. 
L. Stašionienė arba tiesiog 
siųsti Mūsų Pastogės Admi
nistracijai (P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W.). "Pa
saulio Lietuvio” prenume
rata metams 6 doleriai. Tas 
palengvins ”P.L.” skaityto
jams, nes pavieniui persiun
čiant pinigus į užsienį susi
daro nepatogumų ir dides
nių išlaidų.
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Pasisakymai sporto salės reikalu
ATSAKYMAS

V. AUGUSTINA VIČIUI

Savo pasisakyme "Mūsų 
istogėje” V. Augustinavi-

prie Sydnejaus Lietuvių 
Klubo. Prieš atsakydama 
paminėsiu V. Augustinavi
čiaus iškeltus punktus.

Pirmiausia aš noriu patai
syti jo pareiškimą, kad 
sporto klubas sale naudosis 
tik 4-5 valandas savaitėje. 
Šiuo metu Kovas turi tokias 
komandas, žaidžiančias pir
menybėse kiekvieną savai
tę: dvi senjorų vyrų, vieną 
iki 14, vieną iki 16-kos, vieną 
iki 18-kos metų ir vieną mo
terų komandą. Kiekvienai 
komandai reikalinga ma
žiausiai dviejų valandų tre-

valandų per ’savaitę. Šiuo 
metu mes negalime pradėti 
mergaičių komandų treni
ruočių, nes nerandame tin
kamos salės. Suradus ją, pa
didės ir treniruočių valandų 
skaičius.

V. Augustinavičius pami
nėjo vien tik krepšini. Ta
čiau Kovas tūri vyrų ir mo
terų tinklinio komandas, 
žaidžiančias pirmenybėse ir 
visą laiką turinčias didelio 
vargo su salių gavimu. Mo
terys paima net valandą lai
ko iš vyrų, vien tik dėl to, 
kad galėtų treniruotis. 
Tinkliniui reikalinga šešios 
treniruočių valandos. Šiuo 
metu Kovo krepšininkams ir 
tinklininkams reikalinga 
mažiausiai 20 valandų per 
savaitę. Imant V. Augusti
navičiaus apskaičiavimus, $ 
lO.oo už valandą, susidarytų 
$ 200.00 savaitėje ir virš $ 
10.000,00 per metus, kas yra 
didelis skirtumas nuo jo pa
minėtų $ 40.00 - $ 50.00. Šios 
duotos treniruočių valandos 
yra pačios mažiausios, nes 
turint savo nuosavą salę, 
mes turėtume daug daugiau 
komandų, negu kad turime 
dabar, ir tas yra mūsų veik
loje pats svarbiausias daly
kas.

Jau nekalbant apie 
sportą, tokio didumo salė 
būtų labai reikalinga ir pra
varti ir kitiems reikalams, 
bei jaunimui. Pvz. skautai 
šio mėn. 23-čią dieną rengia 
savo balių ir tam jie išsinuo
mavo šalia Lietuvių Klubo 
esančią graikų salę, už ką jie 
sumoka $ 350.00, kas būtų 
daug naudingiau jeigu tie 
pinigai liktų mūsų kišenėje. 
Per sekantį ilgą savaitgalį 
Sydnejuje vyksta Pabaltie
čių pirmenybės ir, neskai
tant svetimos sporto salės, 
baliui salė yra išnuomuota 
pas latvius. O kur Spaudos, 
Sportininkų metinis ir kitų 
i’aunimo organizacijų baliai, į 
:uriuos mūsų jaunimas iki 

18-kos metų į licenzijuotas 
klubo patalpas negali ateiti. 
Tai yra labai didelė proble
ma, nes, jei jaunimo organi
zacijos nori naudotis Lietu
vių Klubo patalpomis, tai 
daugumas jų narių šiuose jų 
parengimuose negali daly
vauti. Gi turint tokią sporto 
salę, ir visas mūsų jaunimas 
galėtų ten dalyvauti, kas yra 
irgi labai svarbu, ypatingai 
ateičiai.

V. Augustinavičius pažy
mėjo, kad klubas gali su
bankrutuoti, jeigu pastatys 
tokią sporto salę. Šiuo metu 
klube išstatyti planai, kur 
pažymėta, jog pastačius 
mažesnę, ne sporto salę, 
klubas turės $ 10.000,00 

niruotei, kas* jau sudaro 12 Augustinavičius turėtų ži- 
> noti, kad pagrindinis Kovo

extra pajamų ir pelno. Kovo 
valdyba mano, kad pastačius 
didesnę, sporto salę, paja
mos būtų tikrai didesnes. 
Šiuo metu savaitės dienomis 
klube būna tik keletas žmo
nių. Gi pastačius sporto salę, 
joje vienoki ar kitokį paren
gimai vyktų kiekvieną 
dieną, tuo pačiu ir žmonių 
skaičius pačiame klube daug 
didesnis pasidarytų, kas ir 
pačiam klubui atneštų di
desnį pelną.

Dėl pasisakymo, kad Ko
vas neturi galimybių žaisti 
"A” klasėje, V. Augustina
vičius, turbūt, mano "Dis
trict Competition” varžybo
se. Bet Kovo valdyba ir pa
tys koviečiai nori V. Augus
tinavičiaus paklausti: "Ar gi 
tas jau taip svarbu?” Ir V.

tikslas buvo ir yra per spor
tą sujungti lietuvišką jauni
mą, kad būdami lietuviška
me klube jie nepamirštų sa
vo lietuviškos kilmės ir per 
lietuvišką sportinį gyvenimą 
jie būtų ir mūsų bendruo
menės nariai, ir dalyvautų 
lietuviškame gyvenime. Tik 
dėl to mes egzistuojame jau 
kone 30-tį metų ir tik dėl to 
visos valdybos dirbo ir dirba 
taip sunkiai, kad galėtų at
siekti šį užsimojimą. Tačiau, 
jeigu tik atsirastų geresnis 
žaidėjas mūsų pačių tarpe, 
tai jam ar jai visuomet bus 
suteikiamos geriausios sąly
gos, kad jis ar ji galėtų žaisti 
aukščiausios lygos, valstijos 
ar net ir visos Australijos 
rinktinėse. Gi, kaip anksčiau 
minėjau, mūsų tikslas yra 
turėti lietuvius sportininkus 
savame klube.

Aš ir visa Kovo valdyba 
tikimės, kad šie mano pa
reiškimai, padės įtikinti 
Sydnejaus lietuvių bend
ruomenę, Lietuvių Klubo 
valdybą ir paskirus narius, 
kaip labai yra reikalinga 
sporto salė Sydnejuje. Ir tai 
ne vien tik patiems sporti
ninkams, bet taip pat ir vi
sam Sydnejaus lietuvių jau
nimui. Ir jeigu šiandien mes 
to nepadarysime, mūsų jau
nimo ateitis yra labai ir labai 
blanki.

Nitą Grincevičiūtė-Wallis 
Sporto Klubo "Kovo” 

pirmininkė

Sportas Adelaidėje
ADELAIDĖS "VYTIS"

FINALUOSE

Adelaidės lietuvių krepši
nio prieauglis, kurie žaidžia 
St. Bernards vyrų lygos pir
menybėse, užėmė garbingą 
trečią vietą. Jei iki finalinių 
rungtynių vytiečiai žaidė 
nepastoviai, užtat finali
niuose susitikimuose pasi
rodė labai iškiliai ir buvo la
bai arti nugalėtojų titulo.

VYTIS - RHUBARB
50:53 (24:29)

Daug žadantis lietuvių 
krepšinio prieauglis nepa
būgo grėsmingų varžovų, 
kurių gretose startuoja 
praktiškai Adelaidės ir 
Flinders universitetų rink
tinė. Tiesa, rungtynių pra
džioje studentai pirmavo net 
15 taškų skirtumu, tačiau 
vytiečiai nepakriko, bet at-

tuo

Kaip keista skaityti V. 
Augustinavičiaus pasisaky
mus dėl salės statymo prie 
Lietuvių Klubo Bankstow- 
ne.

Šiuo reikalu rašiau jau 
anksčiau, rašys dar gal ir ki
ti, tačiau, nesigilindamas į 
detales, noriu tik patikslinti 
V. Augustinavičiaus prielai
das.

1. Nei Kovas, nei kiti sale 
užinteresuoti žmonės,
pačiu ir aš, nenorime pa
veikti, klubo valdybos, kad 
jie statytų sporto salę, bet 
mūsų noras ir pareiga yra 
jiems ir visiems klubo na
riams įrodyti, kaip ši salė 
reikalinga ne tik sportinin
kams, bet ir visam Sydne- 
jaus lietuviškam jaunimui.

2. Kiekvienas Sydnejaus 
lietuvis, kuriam lietuviškas 
sportas ir jaunimas yra prie 
širdies, klystų jeigu manytų, 
jog pastačius šią salę, lietu
vių krepšininkai iškiltų į 
aukščiausią krepšinio klasę. 
Šiandien tiek Kovo, tiek ir 
kitų lietuvių sporto klubų 
pagrindinis tikslas yra 
turėti jau čia gimusį lietu
višką jaunimą, savuose klu
buose, juos suartinti ir duoti 
kuo daugiau lietuviškų tra
dicijų ir lietuviškos sporti
nės dvasios jam, nesvarbu 
kokiose klasėse jis žais ir ką 
jis žais.

Iš kitos pusės
Gerb. p. Redaktoriau,

sveikinu p. V. Augus- 
tinavičių už taiklų žodi ir 
blaivų žvilgsnį į sportininkų 
pretenzijas dėl sporto salės 
Sydnejuje. Atrodo, mūsų 
sporto organizacijos stato 
save viso gyvenimo centre ir 
patys nieko nedarydami rei
kalauja, kad viskas jiems 
būtų gatavai duota. Norė
dami turėti sau salę prie 
Syd. Lietuvių Klubo jie ir 
patys turėtų parodyti kiek 
pastangų, kad jie to nori. 
Atkreiptinas sportininkų 
dėmesys ir į Australijos įs
taigas, ypač į Ministeriją for 
Ethnic Affairs, kuri skirsto į 
vairius "grants” etninėms 
bendruomenėms ir tai ne 

virkščiai, vedė apgalvotą 
žaidimą gražiu susizaidimu 
ir taikliais mėtymais. Bend
rai paėmus ši jauna lietuvių 
krepšinio komanda sužaidė 
pasiaukojančiai išradingai, 
ištvermingai ir paskutinėse 
minutėse buvo arti pergalės, 
kuri būtų jiems suteikusi 
teisę žaisti Grand Finale. 
Taškus pelnė: P. Urnevičius 
19, R. Baškus 13, A. Vierai- 
tis 12, S. Navakas 6, E. Ju
cius 0, R. Navakas 0, R. Ig
natavičius 0.

VYTIS - Me DOUGALLS 
60:42(28:15)

Finalinėse rungtynėse dėl 
trečios vietos jaunieji lietu
viai krepšininkai pradėjo 
"kaip iš knygos”... Tikslios 
pasuotės, taildūs mėtymai ir 
komandinis susižaidimas 
užtikrino vytiečiams trečią 
vietą. Taškai: P. Urnevičius

SPORTO SALĖS
KLAUSIMAS

f PORTALE
3. Turint savo sporto salę, 

4-5-kių valandų treniruotės, 
kaip V. Augustinavičius ra
šo, būtų tik vienai krepšinio 
komandai, kai šiuo metu 
Kovas jų turi 5-kias ir, jeigu 
tik sąlygos leistų, jų atsiras
tų gal dar tiek, jau nekal
bant apie tinklini ir kt.

4. Valymo išlaidos labai 
lengvai būtų išsprendžia
mos, nes turint savo salę ir 
žinant, kad ji priklauso tau, 
labai lengvai, bent ilgoką lai
ką, būtų sudaroma pačių 
sportininkų ir komandų va
lymo pamainos, kas klubui 
visiškai nieko nekainuotų.

5. Dėl salės išnuomavimo. 
Prie dabartinio Condell 
Park krepšinio stadijono, 
greitu laiku bus pristatoma 
dar 4-rios krepšinio salės. 
Jau dabar visi klubai turi 
paduoti prašymus, užsakant 
treniravimosi valandas, nes 
šio stadijono vadovybė sako, 
jog jie turi jau dabar tiek 
paklausimų, kad negalės vi
sų patenkinti.

Kiek man tenka girdėti iš 
kitų sportininkų ir vadovų, 
tokis salės, kaip mes turėtu
me, su čia pat esančiu klubu, 
valgykla ir kitais patogu
mais, visam Sydnejuje ne
rasi ir iš viso to ne tik pati 
salė, bet visas klubas turėtų 
labai didelę naudą.

šimtais, o dešimtimis, net 
šimtais tūkstančių dolerių, 
kad viena įsigytų baldų savo 
socialinio klubo reikalams, 
kitai, kad galėtų nusipirkti 
susisiekimo priemonių su- 
vežioti savo etninės grupės 
žmones savaitgalių susitiki
mams ar piknikams. Galėtų 
ir mūsų sportininkai papra
šyti, kad jiems, kaip etninei 
grupei, suteiktų panašių 
lengvatų įsigyti sau salę ar 
reikšmingą pagalbą. Keista, 
kitos etninės grupės ar jų 
organizacijos tokius šalti
nius žino ir juos sėkmingai 
išnaudoja, bet mūsiškiai te
žino tik savuosius spausti ir 
tai su nepateisinamom pre
tenzijom. Iš praeities prak-

(19 metų amžiaus) 26, S. 
Navakas (19 m.) 17; A. Vie- 
raitis (18 m.) 6, R. Baškus 
(17 m.) 5, R. Navakas (16 m.) 
4, R. Ignatavičius (15 m.) 2, 
E. Jucius (20 m.) 0.

PETRAS URNEVIČIUS
PAVYZDINGIAUSIAS

Po Grand Finalo rungty
nių įvyko prizinių komandų 
apdovanojimas, o po to ge
riausio - pavyzdingiausio 
krepšininko vienintelė tro- 
fėja atiteko vytiečiui Petrui 
Urnevičiui. Tai labai gar
bingas jauno krepšininko 
įvertinimas, nes šiose pir
menybėse dalyvavo tokie 
žaidėjai kaip Australijos 
olimpinės rinKtinės krepši
ninkas P. Smyte, nacionali
nės lygos žaidėjas R. Wood 
ir t.t. Petras šį titulą pilnai 
užsitarnavo, nes pavyzdin
gai ir stropiai treneruojasi ir 
žaidžia pabaltiečių District 
komandoje "Adelaide" bei 
už tą klubą žemiau 20 metų

V. Augustinavičius savo 
straipsnyje mini "mažą sau
jelę sportininkų". Bet kodėl 
gi jis pamiršo paminėti ir 
kitas "mažas saujeles”, kaip 
tautiniai šokiai, skautai, ki
tas jaunimas, kuris šiuo me
tu negali įeiti į licenzijuotą 
klubą ir savo parengimus 
turi ruošti kitose, brangiai 
kainuojančiose, salėse.

Mūsų visų, su jaunimu 
Sydnejuje dirbančių, o taip 
pat ir Lietuvių Klubo valdy
bos ir narių rūpestis yra šį 
reikalą kaip nors teigiamai 
išspręsti, nes nuo to tikrai 
priklausys ne tik pačio jau
nimo, bet ir viso klubo atei
tis. Ši vyresniųjų karta am
žinai negyvens, gi jaunimo, 
bent šiuo metu, klubo narių 
tarpe yra labai mažai. Būki
me realūs ir rimtai pagalvo
kime apie mūsų lietuvišką 
ateitį Sydnejuje.

Antanas Laukaitis

tikos ir bendradarbiavimo 
žinome, kad pastačius spor
to salę, kitos jaunimo orga
nizacijos vargu ar ja galės 
naudotis. Priežasčių nerei
kia aiškinti.

Pagaliau sportininkai nė
ra viskas. Sydnejaus lietu
vių akys nukreiptos į Liet. 
Klubą, kuris vienintelis gali 
sau leisti plėsti savo patal
pas ir kaip galint tenkinti 
bendruomenės reikalavi
mus. Šalia sportininkų rei
kalingas ir skautams būklas, 
taut, šokiams erdvė repeti
cijoms, savaitgalio mokyklai 
ir lituanistiniams kursams 
patalpos, pagaliau erdvės 
bibliotekai, lietuvių archy
vui, net muziejui nekalbant 
apie reprezentacines patal
pas, kur būtų galima priimti 
kitataučių reprezentantus 
arba mūsų pačių reikšmin
gesnius susitikimus. Ir nie
kas negali paneigti, kad tai 
nėra pirmaeilės reikšmės 
dalykai.

Iš tiesų, nėra čia ko prie
vartauti Syd. Liet. Klubo su 
savo pretenzijom: jo vado
vybė žino savo pajėgumo ri
bas ir pagal galimybes sten
giasi patenkinti mūsų lietu
viško gyvenimo reikalavi
mus. Tačiau vėl kitas klau
simas - kiek mes patys prisi
dedame prie paties klubo iš
laikymo ir jo pajamų, kai iš 
jo reikalaujame 
daug? Galėtų mūsų veikėjai 
bent vieną savaitę ištisai 
budėti tame klube ir įsiti
kinti, kiek iš pačių lietuvių 
jame lankosi ir jį palaiko. O 
pretenzijų galybė!

Susirūpinęs

Po netikėtų šalnų Brazili
joje labai nukentėjo kavos 
derlius ir dėl to kavos kainos 
galinčios staiga pakilti.

amžiaus pirmenybėse, kuri 
taip pat dabar užima trečią 
vietą.

Adelaidės vytiečių pag
rindinis tikslas gerai pasiro
dyti 30-tose Australijos lie
tuvių sporto žaidynėse Can- 
berroje ir eidami šiuo keliu 
gali tikėtis gražių rezultatų.

R.S.
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Dėmesio visiems! Skautų
KAUKIŲ BALIUS

nukeltas į rugpiūčio 11 dieną!
Ne dėl rengėjų kaltės Aušros Tunto KAUKIŲ 

BALIUS birželio 23 d. neįvyks ir nukeliamas į 
RUGPIŪČIO 11 d., šeštadienį, 7.30 vai. toje pačioje vie
loje (graikų salėje, East Terrace, Bankstown, šalia Lie
tuvių Klubo).

Atsiprašydami lauksime visų Kaukių Baliuje rugpiūčio 
11 d.!

Aušros Tuntas

Informacija
SVARBU SYDNEJAUS 

LIETUVIAMS

Birželio 24 d., sekmadienį, 
3 vai. Lietuvių Klube įvyks 
visuotinis ALB Sydnejaus 
Apylinkės susirinkimas, ku
ris bus lyg ir tąsa praeito 
susirinkimo, nes jis buvo 
atidėtas birželio 24 dienai 
dėl to, kad nebuvo priimta 
senosios valdybos apyskaita 
ir taip pat trūko kandidatų į 
naują valdybą.

Visi tautiečiai maloniai 
prašomi susirinkime gausiai 
dalyvauti ir produktyviai 
aptarti ir spręsti mūsų vie
tinės apylinkės reikalus.

Susirinkimo prezidiumas: 
Dr. B. Vingilis 
pirmininkas 

V. Patašius 
sekretorius

DRAMOS KONKURSAS

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Liet. B-nės Kultūros 
Taryba paskelbė dramos 
konkursą. Premija - 1500 
dolerių, kurios mecenatai 
JAV Lietuvių Fondas ir 
JAV LB Kultūros Taryba. 
Konkurse dramos turinys ir
apimtis neribojama, tik pa
geidaujama, kad atitiktų vi
dutinišką spektaklio laiką. 
Rankraščius siųsti iki 1979 
metų lapkričio 15 dienos 
JAV LB Kultūros Tarybos 
pirmininko adresu: A. Ra- 
džius, 1339 James St., Balti
more, MD 21223, U.S.A.

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Pastaruoju metu A.L. 
Fondui aukojo:

$ 50 - R. Andriekus (S.A.) 
$ 10 - A. Žvirblis (Vic.) 
Pagerbdami velionę a.a.

Adą Viliūnienę vietoj gėlių 
A. Liet. Fondui aukojo: Jur
gis ir Julie Meiliūnai - $ 20, 
Jonas ir Nina Meiliūnai - $ 
20, Jonas ir Sofija Meiliūnai 
- $ 20 (visi iš Melb.).

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

J Balbata
A.L.F. iždininkas

LIETUVIU
RADIO LAIDOS

ADELAIDE 5UV
Šeštadieniais 9 vai. ryto.

CANBERRA 2XX
Ketvirtadieniais 7-30v.v.

MELBOURNE 3EA
Sekmadieniais 11 v. ryto.
Pirmadieniais 6-30 v.v.

SYDNEY 2EA
Antradieniais 1-30 v. p.p.
Trečiadieniais 2 vai. p.p.
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J.A.Juragis tarptautinės 
poezijos rinktinėje

Amsterdame (Olandijoje) 
ateinančiais metais numato
ma išleisti olandų kalba 
tarptautinės poezijos rinkti
nė antrojo pasaulinio karo 
temomis. Tarp kitų rinkti 
nėję numatyta paskelbti ir 
Sydnejuje gyvenančio Juozo 
Almio Jūragio eilėraštį 
"Fronto naktys” (vertimas 
Zentos Tenisonaitės - Helle-
mans).

Melbourne Socialinės Globos . Moterų Draugija ruošia 
tradicinį ,

JONINIŲ BALIŲ
kuris įvyks 1979 m. birželio 23 d., šeštadienį, Lietuvių
Namuose, 44-50 Errol Street, North Melbourne.

Pradžia 7 vai. vak. Bilietas $ 8.00 asmeniui.
Gros gera muzika, šilta vakarienė, loterija.

Bilietai užsakomi pas p. V. Morkūnienę, tel. 523 5957.

Svarbu Sydnejaus lietuviams!

Prieš mėnesį, gegužės 20 
d., pradėtas ALB Sydnejaus 
apylinkės visuotinis susirin
kimas nebaigtas ir jis bus 
toliau tęsiamas jau ateinantį 
sekmadienį birželio 24 d. 3 
vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube Bankstowne.

Kad minėtasis bendruo
menės susirinkimas nebuvo 
užbaigtas ir reikėjo jį nukel
ti ir po mėnesio tęsti, yra 
mūsų visų neapdairumas ir 
nesidomėjimas mūsų bend
ruomenės reikalais. O gal ir 
net neįsisąmoninimas, ką 
mums reiškia mūsų bend
ruomenė ir kas būtų iš mūsų 
be jos. Apdairesni paprie
kaištauja apylinkės valdy
boms dėl neatliktų darbų ar 
nepakankamos reprezenta
cijos, bet kai ateina laikas 
rinkti naujus apylinkės vyk-

ILGIAUSIŲ METŲ!

Birželio 9 d., šešt., Sydne
jaus Liet. Klube p. Julija 
Mergelienė savo artimųjų ir 
bičiulių gausiame ratelyje 
atšventė savo 70 metų su
kaktį. Vaišes paruošė ir 
svečius suvadino motinai 
nežinant jos duktė Elenutė 
Birkmanienė, kuri yra ypa
tingai veikli vietos lietuvių 
gyvenime ir šiuo metu pri
klauso Liet. Klubo valdybai 
būdama viena iš direktorių. 
Sukaktuvininkė p. J. Mer
gelienė yra ištikima Mūsų 
Pastogės skaitytoja, nuolat 
ir nuolat darbu ir aukomis 
prisidedanti prie lietuviškos 
veiklos. Sveikiname sukak
tuvininkę ir linkime ilgiau
sių metų!

PRANEŠIMAS

Kovo 4 d. ’’Džiugo” Tunto 
tėvų susirinkime buvo iš
rinkti nauji asmenys į Skau
tų Tėvų Komitetą.

Komitetas pasiskirstė pa
reigomis: Lukaitis Vincas - 
pirmininkas tel. 859 5424, 
Kružienė Viltis - sekretorė 
tel. 842 5352, Kirša Jonas - 
iždininkas tel. 561 4748, Ba
cevičius Romas - ūkvedys 
tel. 729 6588, Andriejūnaitė 
- Meier Danutė - narė ki
tiems reikalams.

domuosius organus, ne tik 
kad neatsiranda kandidatų, 
bet net ir į Susirinkimus su
eina juokingai mažas skai
čius. Kitaip sakant, šalia ki
tų bendruomenė paliekama 
paskutinėj vietoj, o turėtų 
būti kaip tik priešingai: į 
bendruomenės 
vykdomuosius organus tu
rėtų įeiti patys veikliausi ir 
sumaniausi asmenys, nes 
bendruomenei atitenka pa
tys reikšmingiausi darbai, 
ko jokia kita organizacija 
negali atlikti: reprezentaci
ja, veiklos tarp atskirų vie
netų derinimas, įvairių pla
čios apimties darbų planavi
mas ir t.t.

Todėl nelikime abejingi 
ateinančiam apylinkės susi
rinkimui: ateikime visi kuo 
gausiau, svarstykime 

problemas ir nesi- 
kratykime pareigų, kurios 
yra ne tik atsakingos, bet 
juo labiau garbingos.

Įsidėmėkite: Sydnejaus 
apylinkės visuotinis susirin
kimas birželio 24 d., sekma
dienį, 3 vai. Sydnejaus Lie
tuvių Klube Bankstowne.

AUKOS SŪKURIUI

Pastaruoju metu tautinių 
šokių grupei Sūkuriui Syd
nejuje aukojo:

$ 300 - Australijos Lietu
vių Fondas

$ 150 - Funerals of Dis
tinction

$ 10 - J.F. ir R.T. Biretai.
Visiems nuoširdžiai dėko

jame.
Sūkurio Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414
Birželio 23 d., šešt.: 

DVYNIŲ GIMTADIENIS

Atminkite, kad kiekvieną šeštadienį loterijos būdu 
traukiamas laimingas klubo nario numeris. Galima lai
mėti 10 ar daugiau dolerių. Laimikis išmokamas tik daly
vaujant asmeniškai laimingo numerio savininkui!

Dėmesio nariams!
SUMOKĖKIME KLUBO NARIO MOKESTĮ LAIKU!

Prašoma įsidėmėti, kad pagal valstijos įstatus Klubo 
nariai privalo sumokėti nario mokestį iki einamųjų metų 
birželio 30 dienos.

Nesumokėję nario mokesčio iki nustatyto laiko auto
matiškai be įspėjimo praranda klubo nario teises ir kaipo 
tokie privalo būti išbraukti iš narių registro.

Įsidėmėkite, kad tam įvykus, buvęs klubo narys, pagal 
privalomas taisykles neturi teisės lankytis klube ar būti 
įrašytas į klubo lankytojų knygą kaipo svečias (visitor).

Laimingo klubo ženklo numerio laimikis keturių savai
čių laikotarpyje pakilo iki $ 50 ir bus traukiamas birželio 
16 d.

NAUJOVĖ! 

Pirmą kartą klube bus pasveikinti DVYNIŲ (Gemini) 
ženkle gimę nariai bei svečiai. Tad visi, gimę nuo gegužės
22 d. iki birželio 21 d„ kviečiami atvykti į klubą birželio
23 d., šeštadienį, ir drauge atšvęsti savąjį gimtadienį. Ši 
naujovė bus kartojama kiekvieną mėnesį sekant Zodiako 
ženklais.

* * *
Birželio 16 d. bus traukiama laimingas klubo nario nu

meris su galimybe laimėti $ 60, nes praeitų penkių savai
čių laimėtojai neatsiėmė savo laimikių.

Birželio 24 d. bus įspūdingai švenčiamos JONINĖS su 
dainomis, šokiais ir žaidimais laikantis mūsų Joninių 
papročių.

I_________________________________________________

MINĖKIME SPAUDOS 
ATGAVIMO SUKAKTĮ

Šiais metais gegužės 7 d. 
suėjo 75 metai, kai Lietuva 
atgavo iš caristinės Rusijos 
savo spaudą, kuri buvo už
drausta ištisus 40 metų. Per 
tuos metus lietuvių tauta 
sudėjo milžiniškas gyvybių 
ir kančių aukas, iki toji 
spauda vėl buvo atkovota.

Adelaidėje toks spaudos 
atgavimo minėjimas buvo 
surengtas gegužės 20 d. 
Adei. Apylinkės Valdybos 
iniciatyva, kuriame išsamią 
paskaitą skaitė p. Leonas 
Pakalnis apžvelgdamas lie
tuviškos spaudos istoriją ir 
pabrėždamas spaudos įnašą 
lietuvių kovose už laisvę.

Tikimasi, šitą svarbų is
torinį faktą atitinkamai pa
minės ir kitos lietuvių kolo
nijos.
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PADĖKA

Mūsų Pastogės skaityto
jas Kazys Simonas, mokė
damas metinę prenumeratą 
dar pridėjo 60 dolerių auką 
Mūsų Pastogės sąsparoms 
sustiprinti. Ačiū p. K. Simo
nui už paramą ir palankumą.

Mūsų Pastogės 
Administracija

Venecueloje balandžio 25 
d. širdies smūgio ištiktas 
staiga mirė buvęs- ilgametis 
Venecuelos Liet. Bendruo
menės pirmininkas inž. Vla
das Venckus. Jis sukūrė Ve- 
neeuelos Liet. Bendruomenę 
ir ilgus metus jai vadovavo. 
Lietuviškoje veikloje jis 
buvo ypač aktyvus visose 
srityse. Šalia to jis dar au
kojo nemažas sumas lietu
viškai veiklai.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu i N. Zelandiją $35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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