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IŠ JAUNIMO KONGRESO
Rašo V. Jaugaudis

ĮDOMI J. KONGRESO 
STATISTIKA

Jaunimo Kongreso sto
vyklos metu buvo paleista 
anketa visiems stovyklauto
jams su būdingais klausi
mais. Į anketą atsakė 386 
stovyklautojai. Kun. A. 
Saulaitis, S.J. minėtos sto
vyklos laikraštėlyje ’’Drau
gystės Audinys” paskelbė 
tos anketos atsakymų su
vestinę. Iš jos matosi, kad 
stovyklautojų tarpe buvo 
36 % vyrų ir 64 % moterų. 
Visų stovyklavusių amžiaus 
vidurkis - 20,5 metų. Iš sto
vyklautojų tik dešimt prisi
pažino nemoką lietuviškai, o 
silpnai moką - 41. Šiaip visi 
kiti lietuviškai mokėjo. Taip 
pat, paaiškėjo, kad beveik 
visi moka ir po kelias kitas 
kalbas. Susumavus išeina, 
kad kiekvienas stovyklauto
jas moka dvi kalbas gerai ir 
dar vieną silpnai.

Jaunimo sveikinimas
JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI JONUI PAULIUI H

Laisvojo pasaulio lietuvių jaunimas, suplaukęs į savo 
ketvirtąjį pasaulinį kongresą, kuris įvyko Federalinėje 
Vokietijoje, Altenberge, liepos 19 - 29 d.d., labai 
nuoširdžiai sveikina Jus, Šventasis Tėve, ir prašo Jūsų 
apaštališkojo palaiminimo sau, savo pavergtąja! tėvynei 
Lietuvai ir jos kovojančiam jaunimui. Suvažiavę iš Ang
lijos, Argentinos, Australijos, Brazilijos, Italijos, Jungti
nių Amerikos Valstybių, Kanados, Kolombijos, Prancū
zijos, Švedijos, Urugvajaus, Venecuelos ir Vakarų Vo
kietijos aptarti įvairias mus liečiančias problemas ir pa
ruošti konkrečius ateities veiklos projektus, mes ypatin- j 
gą dėmesį skyrėme broliams ir seserims Lietuvoje, kurią j 
sovietai brutaliai ir nelegaliai užėmė 1940 metais. Mums | 
nepaprastai skaudu, kad mūsų bendraamžiai kenčia už i 
savo religinius įsitikinimus, o tokie asmenys kaip Vikto
ras Petkus yra baudžiami už Dievo ir tėvynės meilės į 
skiepijimą jaunimui. Skaudu matyti kaip sovietinis ateiz
mas persekioja tikinčiuosius vaikus mokyklose viešai iš
niekindamas jų įsitikinimus ir kliudydami jiems siekti 
aukštesniojo mokslo. Mums taipgi skaudu matyti, kaip 
okupantas negaili jokių pastangų užgniaužti bet kokį 
dvasinį gyvastingumą, prasiveržiantį jaunimo gretose ir 
išugdyti vien materializmu pagrįstą visuomenę.

Mes ypač giliai vertiname Jūsų parodytą palankumą 
lietuvių tautai bei jūsų paramą tikintiesiems Lietuvoje. 
Džiaugiamės, kad Šv. Petro įpėdinis yra žmogus, kuris 
gerai supranta Lietuvos padėtį, bei prašome Jus ir toliau 
visos Bažnyčios vardu smerkti tikintiesiems ir visai lie
tuvių tautai daromas skriaudas. Mes prašome Jus viešai 
pasauliui atskleisti Lietuvos padėtį ir savo drąsos bei 
stiprybės teikiančius žodžius skirti Lietuvos jaunimui, 
kuris šaukiasi pagalbos kovoje už religinę bei tautinę 
laisvę.

Pasirašo: PLJS pirmininkė Gabija Juozapavičiūtė, 
PLB pirm. Vytautas Kamantas, IV PLJK pirm. Andrius 
Šmitas, Australijos, Argentinos, Brazilijos, Didž. Brita
nijos, Kanados, Kolombijos, Prancūzijos, Italijos, Švedi
jos, Urugvajaus, V. Vokietijos ir JAV bei Venezuelos 
atstovai.

Šis manifestacinis laiškas įteiktas jaunimo delegacijos 
pas Popiežių, rugpiūčio 1 d. Castel Gon Dolfo Italijoje.

IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas, įvykęs šių 
metų liepos 11 - 29 dienomis 
Europoje, jau nuėjęs praei
tin. Sis Kongresas dabar 
laukia įvykių analyzes bei 
įvertinimo. Pradeda su
plaukti pirmosiospokongre- 
sinės žinios, įspūdžiai, darbų 
santraukos. Mūsų Pastogės 
puslapiuose, bus stengiama
si, pagal gautas žinias, pri
statyti kongrese atliktus 
darbus, paskelbti kongreso 
nutarimus, apžvelgti išeivi
jos spaudoje paskelbtus įs
pūdžius, ir panašiai.

Su šiuo numeriu pradeda
me IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso pokong- 
resinę apžvalgą. Skelbiame 
manifestacinį laišką, kuris 
buvo jaunimo delegacijos 
įteiktas popiežiui rugpiūčio 
1-mą dieną, Castel Gon 
Dolfo, Italijoje.

(Bus daugiau)

Kryžių kalnas Šiaulių apylinkėje Lietuvoje, tautos 
priešų naikinamas ir nesunaikinamas

Sovietų pėdomis
RAŠO D ARŪNAS 

Mūsų Pastogės specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Šiaurės Amerikos spauda 
patiekia žvalgybos, esančios 
Bangkoke, pranešimus, kad 
Vietnamas ėmėsi iniciatyvos 
kolonizuoti Kambodiją. Ru
sų komunistų pavyzdžiu 
pradėjo vykdyti plataus 
masto žmonių
perkilnojimus, mums gerai 
žinomus. Teko patirti iš so
vietinių šaltinių, kad ir Lie
tuvoje dabar esą apie vienas 
milijonas daugiau gyvento
jų, negu anksčiau. Tas 
’’prieauglis” susidarė, kad 
ten apsigyveno nemaža 
žmonių su nelietuviškomis 
pavardėmis, bet sulietuvin
tomis pavardžių galūnėmis. 
Šitokius "prieauglius” 
patvirtina ir iš Latvijos 
ateinančios žinios. Rašoma, 
kad Vietnamo dabartinė 
valdžia siunčia tūkstančius 
savo patikimų civilių tar
nautojų į Kambodiją organi
zuoti ekonominio gyvenimo, 
kaip yra įprasta Sovietų 
valdomuose kraštuose. Pra
dedama nuo kooperatyvų, 
vedamų importuotų savo 
patikėtinių. Tik šie ir jų šei
mos turi teisę apsigyventi 
miestuose, gi mažiau patiki
mi išskirstomi po atskiras 
krašto gyvenvietes. Nepati
kimi, jei jie nespėja pabėgti, 
uždaromi į kalėjimui pri
lygstančias stovyklas. Vie
toj žadėtos laisvės - kalėji
mas su vienu tik skirtumu, 
kad dabar juos prižiūri ne 
Kambodijos, bet ją užėmu
sio Vietnamo kariai. Dauge
lis kambodiečių turi užleisti 
savo butus ateiviams iš 
Vietnamo - savo priešams. 
Pabėgėliai teigia, kad kai- 
kuriose vietose vienam 
Kambodijos gyventojui ten
ka du vietnamiečiai. Vaka
riečių spauda padėtį vadina 
aliarmuojančia. Pabėgėliai. 

mano, kad Vietnamas yra 
nutaręs ten pravesti genoci
dą - siekti visų kambodiečių, 
kurių 1977 m. buvo dar 7 
milijonai, išnaikinimo. Jie 
sako, kad jau nebėra tikslo 
kalbėti apie Kambodiją, ku
rios ateities žemėlapiuose 
jau nebebus. Kai nebetenka 
kalbėti apie Laosą ir Kam
bodiją, tai, pirmą sykį isto
rijoje, Tailandas (anksčiau 
žinomas Siamo vardu) turės 
ilgą rytinę sieną su pavojin
guoju Vietnamu. Ir čia tenka 
pastebėti, kad visas nuo ne
patikimo elemento apsiva
lymo operacijas Vietnamas 
vykdo skubos keliu. Atrodo, 
kad Sovietams ištikimas ko
munizmas skuba ten įsitvir-

ŽINIOS
PREMIJOS 

JAUNIESIEMS 
ŽURNALISTAMS

Prisimename, kad buvo 
skelbtas jauniesiems žurna
listams Europoje konkursas. 

Tas konkursas pasibaigė ir 
Jaunimo Kongreso atidary
mo proga laimėtojams įteik
tos premijos. Pirmą premiją 
laimėjo Jonas Podvolskis 
(Anglija) - 200 svarų, antrą 
premiją Kęstutis Ivinskis 
(Vokietija) - 100 svarų ir 
trečią Ona Virbickaitė 
(Anglija) - 100 svarų.

♦**
Būdamas Vak. Vokietijoje 

Australijos opozicijos vadas 
Bill Hayden oficialiai pareiš
kė, kad jo vadovaujama bu
simoji vyriausybė nepar
duos uranijaus jokiam kraš
tui, kol nebus visiškų užtik- 

tinti, kol Amerikoje į Bal
tuosius rūmus neįžengė 
naujas, nepageidaujamas 
prezidentas. Kinijos vice
premjeras Teng jau ir anks
čiau teigė, kad Vietnamas 
yra antroji Kuba. Amerikos 
žvalgyba seka Vietnamo 
operacijas, norėdama patir
ti, koks bus jų sekantis 
žingsnis ’’apsivalymą" įvyk
džius. Indijos vandenyne 
budi Amerikos laivai ir lėk
tuvai. Sovietams Vietnamas 
yra labai svarbus strateginis 
punktas: puikus prietiltis 
atidaryti antram frontui 
prieš raudonąją Kiniją, kuri 
Sovietams yra skaudanti 
votis. Tokiu atveju Kinija 
atsidurtų Sovietų replėse. 
Amerika, atrodo, nėra lin
kusi matyti stiprią Sovietų 
bazę tame pasaulio rajone. 
Tačiau yra ir prieštaraujan
čių tvirtinimų, sklindančių 
užkulisiuose.

Nukelta į psl. 4 

rinimų ir garantijų, kad 
uranijus tebus naudojamas 
tik taikingiems tikslams. 
Kaip žinia, Vak. Vokietija 
yra labai užinteresuota 
Australijos uranijum.

***

Kinija įteikė Vietnamui 
oficialų protestą prieš nuo
latinį sienos pažeidimą iš 
Vietnamo pusės, kas gali iš
šaukti skaudžių pasėkų. 
Taip pat kaltinamas Vietna
mas intensyviu pasiruošimu 
karui.

***
Neseniai Ispanijoje Lie- 

rena bažnyčios bokšte ati
dengta 2000 sudžiūvusių, 
tiesiog mumijomis virtusių 
lavonų, kurie tyrinėtojų 
manymu buvę gyvi užmūry
ti dar didžiosios inkvizicijos 
laikais.
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Galvojant
Šiais metais švenčiame 

spaudos atgavimo 75 metų 
sukaktį. Jau ir anksčiau šio
je skiltyje buvo rašyta, kad 
kova už savo lietuvišką 
spaudą, kuri truko is tisus 
keturiasdešimt metų, buvo 
pati ilgiausia lietuvių istori
joje, ir pergalė buvo pati 
brandžiausia ir reikšmin
giausia. Tik po šios pergalės 
kaip jos paseka atsiekta ir 
Lietuvos nepriklausomybė 
ir visi kiti atsiekimai iki šių 
dienų.

Nors iki šiandie ir oku
puotoje Lietuvoje tebėra 
lietuviška spauda, bet ji ne 
tiek tarnauja tautai, kiek 
pačiam okupantui. Lietuviai 
nori turėti ne tik savo spau
dą, bet ir laisvą spausdintą 
žodį, ko tenai nėra. Ir kaip 
tik dėl to su okupacijomis 
prasidėjusi pogrindžio 
spauda veda kovą už laisvą 
lietuvišką žodį. Šiandie Lie
tuvoje toji kova už laisvą 
žodį jau tiek įsiliepsnojus, 
kad ji kelia didelių rūpesčių 
pačiam okupantui ir juo la
biau atkreipė ir pasaulio dė
mesį. Šiandie gal nėra pa
saulyje tokio krašto, kur 
būtų nežinoma ar negirdėta 
lietuviškoji pogrindžio 
spauda. Ją gauna ir komen-
tuo ja netgi cituoja didieji 
pasaulio laikraščiai, leidžia
mos knygos. Dar daugiau: 
lietuviškoji pogrindžio
spauda, prieš septynerius 
metus prasidėjusi su Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, šiandie jau tiek iš
siplėtusi, kad išeina ne vie
nas, o keliolika tokių pog
rindžio leidinių. Ir kiekvie
nas leidžiamas su didžiausia 
rizika, už ką gresia sunkūs 
kankinimai, ilgametės kalė
jimų ar katorgos bausmės, 
netgi amžina tremtis. Vis tik 
visos naudojamos priemonės 
kovotojų ne tik kad neatbai
do, bet per priespaudą ir 
persekiojimus dar labiau 
skatina tokią spaudą palai
kyti ir plėsti. Priešui išar
džius vieną slaptos spaudos 
židinį, tuoj pat susikuria eilė 
naujų. Kadaise lietuviško 
rasto draudimas truko ke
turiasdešimt metų, bet kiek 
ilgai truks kova už laisvą

A.A.
VYTAUTUI MOTUZUI 

tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame giliame skausme 
palikusią motiną Dainos choristę Oną Stošienę ir patėvį 
Henriką Stošių ir kartu liūdime.

Choras Daina, Sydney

Mirus veikliam mūsų apylinkės lietuvių bendruomenės 
nariui Canberroje

A.A.
ALBERTUI ALYTAI, 

liūdesyje užjaučiame žmoną, dukrą, sūnų ir gimines.
Canberros Apylinkės Valdyba

apie spaudą
lietuvišką žodį? Į tai tegalės 
atsakyti tik atietis, bet vie
na aišku: šioje kovoje negali 
būti kapituliacijos, o tik be
sąlyginė pergalė. Gal toji 
pergalė bus laimėta po me
tų, kitų, o gal ir po šimto, 
nes ji eis iš kartos į kartą.

Vėl gi toji lietuviška pog
rindžio spauda lygiai svarbi 
ne vien prispaustiesiems, 
bet lygiai ir mums čia, kad 
per ją sužinotume tikrąją 
tėvynėje padėtį ir ją ati
dengtume pasauliui, o taip 
pat kad didelėmis aukomis 
perkama toji laisva pogrin
džio spauda atvertų ir mums 
patiems akis, kokiu pasi
šventimu ir heroizmu var
dan laisvo žodžio dirba ir 
aukojasi mūsų broliai Lietu
voje ir kiek mes savo spaudą 
vertiname ir gerbiame šioje 
pusėje. Tokie sugretinimai 
ir kontrastai byloja daugiau, 
negu gražiausios patrįotinės 
kalbos. Įsivaizduokime, 
jeigu mums čia reikėtų rizi
kuoti panašiai, kaip rizikuo
ja tos pogrindžio spaudos 
leidėjas, bendradarbis ir 
skaitytojas Lietuvoje, gal 
tas pažadintų ir mumyse vi
sai kitokius jausmus ne vien 
tik lietuviškai spaudai, bet ir

! AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDE

VILNIAUS UNIVERSITE
TO SUKAKTUVINIAI 
LEIDINIAI

A.L. Fondas, vietinių ir 
I Los Angeles lietuvių re- 
; tniamas, išleido mūsų tautos 
Alma Mater 400 metų su
kakties proga du leidinius: 
lietuvių kalba "Mokslo Ke
liais” ir anglų kalba "Lithu
anian Review”. Abu leidiniai 

, gaunami mūsų kioskuose, 
lietuvių klubuose ir pas 
Fondo įgaliotinius. Leidiniai 

i iliustruoti universiteto 
, nuotraukomis.

Lithuanian Revew turi
nyje: bendros žinios apie 
baltus, lietuvių tautą ir jos 
istoriją (Introduction); Vil
niaus miesto įkūrimo legen
da ir istoriniai duomenys 
(The Origins of Vilnius); J. 
Marvan straipsnis apie lie
tuvių kalbą (The Soul of the 
Language); A. Zubro uni
versiteto istorinė apžvalga 

is viso bet kokiam lietuvis- ' 
kam pasireiškimui. Imkime ’ 
kad ir padėtį čia pas mus: ' 
lietuviškas mokyklas ėję dar 
Lietuvoje tą spaudą palaiko, ‘ 
ją skaito ir remia, netgi 
bendradarbiauja 
neklausdami jokio atpildo. 
Bet tos meilės savai spaudai 
trūksta mūsų vidutinėje ir 
jaunojoje kartoje. O būtinas 
ir čia pasisventimas ir meilė | 
savo spausdintam lietuviš
kam žodžiui, kaip yra pasi
šventę leidėjai ir bendra
darbiai. Dažni priekaištai, 
kad mūsų spauda brangi, 
kad ji turinti būti pensiniu- | 
kams nupiginta ir t.t., kelia ' 
abejonių, ar iš viso turime 
bent is tolo tiek meilės, kiek , 
jos turi Lietuvoje gyveną. j

Taigi, spaudos atgavimo • 
sukakties proga tebūna šie 
ir visi kiti metai mūsų spau
dos metais, kad ji galėtų ne 
tik laikytis, bet ir progre
suoti. O tai visai įmanoma, 
tik reikia širdies ir palanku
mo. Tada ji neatrodytų nei 
brangi, nei skurdi. Is tiesų, 
spauda atspindi mus pačius 
ne vien tik turiniu, bet ir iš
vaizda: jeigu kam ji skurdi, 
tai tik parodo jo paties dva
sinį skurdumą. Turimos mi- 
nimalinės sąlygos negali su
kurti nei puošnumo, nei 
prabangos. (v.kj

(The Short History of the 
University of Vilnius); J. 
Zaikausko straipsnis apie 
universiteto architektūrą 
(Architecture of the Old 
Vilnius University); prisi
minimai Vilniuje studijavu
sių bei buvojusių - L. 
Maggio, A. Stasos, L. Liuti
ko, N. Kantvilienės, J. Ka
počiaus, V. Neverauskienės, 
L. Barkaus, W.R. Schmals- 
tiego (Recollections); L. Po
cienės - Šimkutės įspūdžiai 
iš lituanistinių kursų (Im- 
Eressions of Lithuanian 

anguage Course); A. Juš
kaitės lankymasis Vilniuje 
(A Visit to Vilnius).

Abu leidinius paruošė bei

Tautos Fonde
Mirus Verai Staugirdienei 

vietoj gėlių aukojo Tautos 
Fondui:

Po $ 10 - A. ir A. Skirkai, 
C. ir P. Protai, M. ir S. Ka
valiauskai, A. Kasperiūnas, 
Dr. Rūta Kavaliauskaitė ir 
Ona Kavaliauskienė, L. ir H. 
Karveliai, P. ir E. Nagiai, V. 
ir U. Rušai, K. ir E. Radaus
kai, S. ir B. Jarembauskai, 
Iz. ir E. Jonaičiai.

Po$5 -Dr. V. Kišonas, D. 
Bogušienė, P. Ropė, K.A. 
Karvelis.

Po $ 2 - K. Preikšta, A. 
Savickienė, L. Kramilienė, 
V. Miniotas. Viso $ 120.

«
Pavergtų Tautų Komite

tui vietoj gėlių mirus Verai 
Staugirdienei aukojo $ 10 J. 
Zinkus.

Ačiū visiems už nevys
tančias gėles.

Tragiškai žuvus mylimam vyrui ir tėvui 
A.A.

AIDUI GAIDELIUI
jo žmoną Birutę ir abi dukras nuoširdžiai skausme 
užjaučia

Stasė, Rožė, Vincas ir Viktoras 
Makaravičiai

A.A.
AIDUI GAIDELIUI

tragiškai mirus, jo žmonai Birutei, dukroms Vijai ir Jūrai 
reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Evaldas Sagatys

redagavo A. Zubras. Ang
liškasis leidinys redaguojant 
galvota mūsų jaunajai kar
tai, bičiuliams kitataučiams, 
ypač australams. Leidinius 
prašo prisiųsti ir JAV lietu
viai. "Mokslo Keliais” į JAV 
300 egz. lėktuvu nuvežė R. 
Klimienė ir V. Klimas.

SYDNEJAUS PARAMA J

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
valdybos liepos 21 d. su
ruoštas specialus vakaras 
Australijos Lietuvių Fondo 
iždui atnešė $ 479.46. Į tą 
sumą įskaityta ir individua
linės aukos: $ 75 P. Ropės ir 
$ 10 R. Mickienės. P. Ropė 
tapo Fondo šimtininku - jis 
yra skyręs jau $ 110.

Fondo įgaliotinis B. Sta- 
šionis vakaro proga suorga
nizavo loteriją. Fantus pa
dovanojo A. Jablonskienė, 
T. Simniškienė, B. Genys. 
Kitus fantus sužvejojo B. 
Stašionis su ponia.

Ačiū Sydnejaus Klubo 
valdybai ir įgaliotiniui • B. 
Stašioniui už vakaro suor
ganizavimą, ačiū Fondą pa- 
rėmusiems.

PRALEISTAS RĖMĖJAS

Prof. J. Marvan Modern 
Lithuanian Declension rė-

Svetur
Pastangos suartinti įvai

rių Rytų Europos šalių savi
valdos darbuotojus ir panai
kinti valstybines sienas tarp 
disidentų aprašomos Rytų 
Vokietijos režimo kritiko 
Ernsto Bahro knygoje Alter 
natyva, už kurią jis buvo 
nuteistas aštuoneriems me
tams kalėjimo. Jis tvirtina, 
kad Rytų Europos "socializ
mą” tik tada bus įmanoma 
reformuoti, kai įvairūs opo
ziciniai sąjūdžiai susiburs į 
vieną pajėgą. Bahr rašo: 
Opozicija turi išmokti žengti 
uz savo tautinės aplinkos ri
bų ir pažvelgti kaip į savą į 
visą Rytų Europos mūšio 
lauką. Sovietų Sąjungoje 
veikianti opozicija reikalau
ja iš mūsų paramos, kurią 
mes galime suteikti padrą
sinančiais pavyzdžiais... 
Ateinančioje akistatoje, kuri 
įvyks vienoje iš Rytų Euro-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

mėjų sąraše (M.P. Nr. 26) 
praleista buvo P. Mičiulio 
pavardė su jo $ 30 parama. 
Tuo būdu pakyla ir surink
toji suma - $ 2776.82. P. Mi- 
čiulis Fondo loterijai įrėmi
no H. Šalkausko ir E Kubbos 
paveikslus, paimdamas tik 
už medžiagą. Ačiū P. Mičiu- 
liui. ■

J.Balbata 
A.L. Fndo iždininkas

FONDO ATSTOVYBĖ 
ADELAIDĖJE

A.L. Fondo įgaliotinis K. 
Taparas sudarė komitetą. 
Sekretoriaus pareigose jam 
talkina B. Straukas, iždinin
kas - A. Gučiuvienė. Sėkmės 
komitetui Adelaidėje. Tau
tos šventės proga, rugsėjo 9 
d., ruošia Lietuvių Namuose 
pobūvį su pietumis Fondui 
paremti.

A.L. Fondo Valdyba

4
SAVAITES

IKI
SPAUDOS
BALIAUS!

pos tautų, turi būti, pade
monstruotas solidarumas, 
kuris peržengia valstybines 
sienas ir kuris padės apribo
ti represinių pajėgų veikimo 
laisvę. Tai minimalus reika
lavimas. (E)

***
Nuo ateinančių metų Šve

dijoje bus pašalintas iš var
tojimo sacharinas, nes 
mokslininkai įrodę, jog sa
charinas sukeliąs pūslės vė
žį. Amerikoje tas dalykas 
tebesvarstomas, nes ne visi 
mokslininkai šią prielaidą 
priima.
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Imkit mane ir skaitykit...
PROF. J. MARVAN KNYGOS PRISTATYMAS 

MELBOURNE

Liepos 27 d. rinkosi tau
tiečiai į Melbourne Lietuvių 
Namų Bendruomenės Menę, 
kviesti kultūrinei popietei, 
kurią parengė Akademinė 
korporacija Romuva, norė
dama padaryti prof. Juri 
Marvan (čekas) mokslinės 
knygos išleidimo pabaigtu
ves. Korporantai unifor
muoti, daugumas filisteriai. 
Salės sienos papuoštos kor
poracijos emblemomis. Pre
zidiume - korporacijos val
dyba.

Senjoras Algis Šimkus 
špagos dūžiu į stalą atkrei
pia visų dėmesį, kad prade
dama korporacijos Romuva, 
kartu su svečiais, sueiga. Į 
prezidiumą dar pakviečia 
prof. J. Marvan ir Australi
jos Lietuvių Fondo pirmi
ninką p. Abertą Zubrą.

Senjoras A. Šimkus, 
trumpu įžanginiu žodžiu, 
supažindina su prof. J. Mar
van ir primena šios dienos 
ręikalą. Daugiau kaip prieš 
2-jus metus A.L. Fondas 
ėmėsi iniciatyvos sukelti 
3000 dolerių sumą, kurią 
reikėjo įmokėti Michigano 
Universiteto Amerikoje lei
dyklai, kad prof. J. Marvan 
knyga ’’Modern Lithuanian 
Declension” būtų išleista.

PROF. V. LANDSBERGIS 
SYDNEJUJE

Muzikologas ir dėstytojas 
Vilniaus konservatorijoje 
prof. Vytautas Landsbergis 
jau kelinta savaitė vieši 
Australijoje, ir pereitą sa
vaitę drauge su broliu Gab
rielių Žemkalniu lankėsi 
Sydnejuje. Čia susipažino su 
eile vietos lietuvių, svečiui 
buvo aprodytas Sydnejus, o 
rugpiūčio 12 d. Plunksnos 
Klubo pastangomis buvo 
surengta profesoriaus pas
kaita apie įžymųjį lietuvį 
muziką ir dailininką M.K. 
Čiurlionį. Nors nebuvo laiko 
šį įvykį plačiau išreklamuoti, 
vis tik profesoriaus paskai
tos susirinko kuone šimtinė 
klausytojų. Auditorijai prof. 
V. Landsbergį pristatė Dr. 
G.E. Kazokiene iškeldama 
profesoriaus reikšmingus 
darbus, ypač apie M.K. 
Čiurlionį, kurio kūrybos en
tuziastė ir nagrinėtoje yra ir 
pati Dr. G.E. Kazokienė, 
dabar rašanti tezę apie M.K. 
Čiurlionio kūrybą Sydnejaus 
Universitete. Prof. V. 
Landsbergis plačiai ir išsa
miai pakalbėjo apie M.K. 
Čiurlionio muzikinę ir tapy- , 
binę kūrybą, savo paskaitą i 
iliustruodamas skaidrėmis iš j 
dailininko nemirtingų darbų 1 
ir pats paskambindamas jo '■ 
muzikinių kūrinių. Visas pa
rengimas truko virš trijų 
valandų, bet klausytojai be 
nuovargio klausėsi sklan
džios ir turiningos profeso
riaus kalbos su dėkingumu.

Kaip jau buvo skelbta, 
prof. V. Landsbergis atvyko 
į Australiją pasimatyti ir 
pasisvečiuoti pas seserį 
Aleną Karazijienę ir brolį 
Gabrielių Žemkalnį Mel
bourne ir kiek arčiau susi- 
Eažinti su pačia Australija.

ankėsi Tasmanijoje, o iš 
Sydnejaus išvyko "kiek pa
sišildyti” ir į saulėtąjį 
Queenslandą. Grįžta namo

Šiai A.L. Fondo iniciaty
vai gražų pritarimą parodė 
korp. Romuva, skatindama 
ir kitus bei duodama pavyz
dį, kas įmokės 25 dol. auką, 
tas gaus knygą su autoriaus 
parašu. Tokių tautiečių ra
dosi netoli šimtinės. Di
džiausią auką $ 200 suteikė 
p. Viktoras Pleškūnas iš 
Sunbury.

Prof. J. Marvan taisyklin
ga lietuvių kalba nusakė če
kų ir lietuvių tautų ilgų am
žių kultūrinės veiklos gran
dinę, kuri privedusi prie šio 
knygos paruošimo ir išlei
dimo (prof, kalba atskirai).

Po to prof. J. Marvan pa
sirašinėjo ir įteikė aukoju
siems savo knygą, kuri kal
botyros mokslininkams, 
ypač norintiems pažinti lie
tuvių kalbą, turės didžios 
reikšmės.

Korp. Romuvos sueigai 
pasibaigus, daugumas tau
tiečių perėjo į Klubo svetai
nę, kur draugiškoje ir, sma
gioje nuotaikoje dalintasi įs
pūdžiais ir ateities veiklos 
perspektyvomis.

Ignas Alekna

PER ŽODĮ SU ARTĖJAM
Prof. J. Marvan kalba jo veikalo pristatyme

Knyga, kuri guli prieš 
mane, nėra joks istorinis at
sitiktinumas ar rezultatas 
ekstravagantiško moksli
ninko įgeidžio. Aš žiūriu į šį 
darbą kaip į mažą logiškos 
sėkmės grandį mano tautie
čių pynėje, kurie kada nors 
ir kur nors kitur ir, galbūt, 
kitaip yra panašiai pasirodę. 
Ką jie būtų bedarę, laikau 
tai unikumu Europos kultū
rinėje raidoje. Turbūt, 
reikia atsiklausti praeities, 
mūsų ateities mokytojos, 
kaip įrodyti bei paaiškinti šį 
teigimą.

Pradžioje buvo žodis. 
Kaip teisinga čekų tautos 
istorijos priešaušriui.Devin- 
tame šimtmetyje, kai di
džiųjų imperatorių ir karei
vių galvos buvo pramuštos 
užkariavimais, krauju plūs- 

prof. V. Landsbergis rug
piūčio pabaigoje, nes jo Vil
niuje jau laukia lietuviškasis 
jaunimas - konservatorijos 
studentai.

NOSU PASTOGĖS

BFJL'JLIU 
rugsėjo 22 d. 

Sydnejaus Lietuvių Klube 
Genovaitė Vasiliauskienė 
Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus žvaigždė!

Pakviesta maloniai sutiko Mūsų Pastogės Spaudos 
Baliuje programą atlikti solistė ir Adelaidės Lituania 
choro dirigentė visiems gerai pažįstama GENOVAITĖ 
VASILIAUSKIENĖ. Tai bus viena iš gražiausių dovanų 
visiems Spaudos Baliaus svečiams!

Šalia to, kaip jau nuo seno priimta, bus spaudos baliaus 
loterija, savo fantais pati vertingiausia Australijoje: joje 
dominuos mūsų garsiųjų dailininkų paveikslai ir kitokie 
aukštos meninės vertės išdirbiniai.

Rezervuokite sau laiką ir vietas rugsėjo 22 d., 
šeštadienį Spaudos Baliuje!

tančiais žygiais, kūdikio lop
šyje tebesanti Moravijos 
kunigaikštija taip pat pasi
darė jų godžių užmačių sie
kimu. Tikėtasi Moravija at
sakysiant pagal ano laiko 
normas ir skonį: karo ne
gandu - daugiau kraujo, 
daugiau našlių ir našlaičių, 
daugiau griuvėsių ir pelenų. 
Bet atsakymas buvo skir
tingas, ir mįslė net sekan
tiems šimtmečiams. Atsakė 
ne kardu, bet žodžiu. Pradė
jo versti šventraštį į savo 
pačių kalbą, ir naujas pusla
pis buvo įrašytas į žmonijos 
moderniosios kultūros isto
riją. Moravijos kunigaikštija 
neišsilaikė, bet žodis įsikū
nijo ir pasidarė neatskiria
ma dalis visoje krikščioniš
koje civilizacijoje. Šimtmetį 
vėliau žodis pasiekė ir Balti
jos pakrantę.

Adalbertas Vaitiekus iš 
Čekijos, nepajėgdamas Pra
hoje tvarkytis su valdovais 
ir kareivomis, nuvyko pas 
prūsus mokyti naujojo tikė
jimo. Tai .buvo pirmoji ir 

vienintelė taikinga misija 
toje žemėje. Po to tik krauju 
pasruvę nugalėtojai "apaš
talavo” tarp prūsų. Jie ne
sekė Vaitiekaus pavyzdžiu. 
Sugebėjo užkariauti senųjų 
prūsų žmones ir sodybas, 
bet ne jų dvasią bei sielas.

13 šimtmečio Dalimilo 
kronikoje čekų poetas mini 
Lietuvą kaip žemę ateities 
krikščionybės misijai, visai 
nežinodamas, kad naujo ti
kėjimo pasiuntinys jau pa
keliui į tą kraštą. Tai buvo 
Lenkija, kuri pati krikščio
nybę buvo priėmusi iš Čeki
jos. Pabrėžtina, kad ne kar
do ir kovos keliu, bet per 
valdovo vedybas. Ir šis tai
kingas įvykis buvo fakto
rius, nulėmęs Lietuvos bū- 
simąjį posūkį Vakarų link.

Yra tat apraiškų, kur aiš
kiai matomi ne materialiniai 
ar galios motyvai, bet dva
siniai bei intelektualiniai. 
Nuo 14 š. čekų istorijoje vis 
daugiau ryškėja tokio pobū
džio jųjų ekspansiniai polė
kiai. Lietuvos link jie be jo
kio šešėlio yra grynai dvasi
niai. Jonas Luksemburgietis 
ir jojo sūnus Karolis lankėsi 
kelis kartus Lietuvoje. Buvo 
juk Karolis IV, kuris, pasi
rinkdamas Prahą Šv. Romos 
imperijos sostine, nujautė 
dramatinį lūžį su viduram
žiškuoju mąstymu. Prahos 
universitetas greit po jo 
mirties pasidarė pirmasis 
intelektualinis Europos re
formacijos centras. Tos su 
Romos Bažnyčios hierarchi
ja istorinės konfrontacijos 
metu Žygimantas Kaributas 
Algirdaitis, prisidėjęs pats 
prie husitų, buvo pakviestas 
vadovauti čekams. 1424 m. 
jis pasiskelbė čekų karaliu
mi, pasilaikydamas ir Lietu
vos kunigaikščio titulą. Is
torikai neteisūs sakydami, 
kad Huso sukeltoji ideologi
nė revoliucija buvo įveikta. 
Tiesa, Kaributui vadovau
jant 1434 m. husitai buvo 
sumušti. Palaužti tačiau 
tapo ir tariamieji laimėtojai. 
Kryžiuočiams iš centrinės ir 
vakarų Europos nebeatsi

randant pagelbos, nebepa
vyko užgrobti Lietuvos, ir jų 
pavojus pranyko iš Lietuvos 
padangės. Jono Huso šali
ninkai pasiekė, ką skelbė jų 
mokytojas - dvasinės refor
macijos ir idealų, kurie pa
siskleidė po visą Europą. 
Šimtą metų vėliau, kai čekų 
reformatai atvyko į Lietuvą 
su naujo religinio nusiteiki
mo misija, Čekijos karalius 
Podebrad savo valdomame 
krašte pagarsino toleranciją 
tarp katalikų ir reformatų, 
skatindamas taikai visus 
Europoje. Kad ir labai pa
vėluotai, religinės toleranci
jos ir krikščionių bendrijos 
idėja pasiekė II-jį Vatika 

nokonsiliumą. Su juo ir Roma 
padarė kardinalinės reikš
mės posūkį.

19 šimtmetyje etninei są
monei kristalizuojantis ir 
plačiose tautų masėse, pa
bundant valstybinės formos 
neturinčioms ar ją praradu
sioms tautoms, Lietuva ran
da atgarsį čekų intelektuali
nėse grumtynėse. Idėja 
buvo paprasta ir įtikinanti: 
kiekviena tauta turi tas pa
čias teises dėl savito kultū
rinio veido, dėl kalbos ir 
apskritai egzistencijos. 
Remdami tuo atžvilgiu lie
tuvius, mes remiame ir savo 
pačių reikalą.

Daugiau kaip prieš 150 
metų lietuvių dainos rado 
naują puoselėtoją Čekijoje. 
Kiek vėliau žymus čekų ra
šytojas Julijus Zeyer, pa
veiktas jų grožio, parašė po
etinę novelę Algirdas Geiš
toras. Tai davė impulsą ir 
čekų literatūrinei kalbai ieš
koti šaltinių liaudies kūry
boje. Beveik tais pačiais 
metais iš Prahos kyla ki
birkštis lietuvių tautos pa
žadinimui. Čia gyvenančiam 
Jonui Basanavičiui atėjo į 
galvą mintis leisti ’’Aušrą".

Vienas mano senųjų mo
kytojų, - V. Važny, - šio 
šimtmečio pradžioje išvertė 
į čekų kalbą ir atspaude lie
tuvių liaudies dainų b- pasa-

Nukelta į psl. 5
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kredįtoAd-ja TALKAveikia visų naudai...
Namie
Moterų 

veikloj
SYDNEY LIETUVIŲ MO
TERŲ SOCIALINĖS GLO
BOS D-JOS METINIS 
SUSIRINKIMAS IR

. REIKALAI

D-jos susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 5 d. Bankstown 
Lietuvių Klube. Susirinki
mui pirmininkavo p. J. Vi- 
liūnienė, sekretoriavo p. V. 
Jablonskienė iš Hurstville. 
Mandatų Komisija sudarė 
p.p. I. Milašienė, A. Savic
kienė, D. Bižienė.

Perskaityta visa eilė pra
nešimų: pereitų metų 
protokolas, pirmininkės, pa
tikėtinių, ligonių reikalų, iž
dininkės, revizijos komisi
jos. Visi pranešimai priimti 
ir padėkota valdybai, pati-' 
ketinėms ir iždininkei (p. T. 
Vingilienei) už darbą. Ypa
tinga padėka išreikšta po
nioms, kurios jau eilę metų 
savo kaštais keliauja po 
Sydnejų su dovanėlėmis ir 
paguodos žodžiais, lankyda
mos susirgusius tautiečius. 
Tylos minute pagerbti 
mirusieji.

Priėmėme D-jos įstatų 
papildymą: vietoje vienos 
narės ligonių reikalams, da
bar turėsime dvi. Ligonių 
lankymas yra didelis darbas, 
nes ligoniai yra išmėtyti po

Sovietų...
Atkelta iš psl. 1

UŽKULISIAI j
KAMBODIJOS

KLAUSIMU i

Kai Šiaurės Amerikos 
spauda rašo apie Vietnamo 
vykdomą Kambodijos kolo
nizaciją ir liūdną jos ateitį, 
kiti šaltiniai, ypač Filipinų, 
teigia, kad nebus taip blogai. 
Jie tvirtina, kad šiuo metu 
vyksta tuo klausimu užkuli
sinės derybos tarp didžiųjų 
ir kaimyninių valstybių. No
rima Kambodijos likimą iš
spręsti visiems maždaug 
priimtina prasme. Yra 
svarstomas siūlymas Kam
bodijos valdymą pavesti jos 
buvusiam karaliui princui 
Sihanouk. Jis esąs neutralus 
žmogus ir populiariausias 
Kambodijos vadas, gabus 
politikas, giliai religingas 
budistas, didelis patrijotas. 
Jis nėra ųei provakarietiš- 
kas nei prosovietinis. Mano
ma, kad jis yra priimtinas 
Amerikai, Kinijai, Jungti
nėms Tautoms, kaimyni
nėms valstybėms bei buvu
siems Kambodijos vadams. 
Šitoks išsprendimas pasi
tarnautų ir taikai tame rajo
ne. Jam perdaug nesiprieši
na nė Sovietų Sąjunga bei 
Vietnamas, tačiau kol kas 
dar nėra aiškus šių dviejų 
galutinis pasisakymas. Kas 
šias dvi verčia šitokiam pla
nui pritarti? Nežiūrint stra
teginės naudos (praplečiant 
Vietnamo prietiltį), ten yra 
ir vienas didelis sunkumas, 
verčiąs šias dvi į susitarimą. 
Nuolatinių karų išdavoje 
Kambodijos miestai atrodo
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ir svetur
visą miestą ir priemiesčius. 
Daugumas mūsų lankytojų 
važiuoja viešu transportu, 
traukiniais, autobusais ir 
pėstute; dažnai užtrunka 
pusę dienos pasiekti toli
mesnę vietovę, kad aplan
kius tautietį. Mūsų p. M. 
Migevičienė yra nepailsta
ma ligonių lankytoja ir šio 
darbo koordinatorė jau visą 
eilę metų, bet ir jai, neseniai 
susirgus, pajutome, kad 
reikia pagelbininkės. Todėl 
ligonių reikalams dabar bus 
dvi valdybos narės.

Malonu, kad nauja valdy
ba išrinkta be atsikalbinėji
mų. Čia padėjo sumani pir
mininkė p. J. Viliūnienė. 
Valdybos branduolį sudaro 
pereitų dvejų metų valdy
ba, prisidėjo pora naujų na
rių. Išrinktos šios ponios: O. 
Baužienė, M. Reisgienė, T. 
Vingilienė, G. Petrauskienė, 
M. Migevičienė. V. Rama
nauskienė, A. Mikutavičienė, 
ir D. Bižienė. Kandidatės: L. 
Gasiūnienė ir K. Šcitnickie- 
nė. Balsavo 38 narės. Į Re
vizijos Komisiją išrinktos 
ponios: 0. Grudzinskienė. J. 
Jonušienė, V. Kabailienė, 
kandidatė V. Jablonskienė.

Kol mandatų komisija 
skaičiavo balsus, vyko 
sumanymai ir diskusijos. Iš
reikštas ir priimtas pasiūly
mas - suteikti p. Onai Bau- 
žienei, ilgametei D-jos pir
mininkei ir nepailstamai 
darbininkei, bei Lietuvių 
Sodybos įkūrėjai S.L.M.S.- 
G. D-jos Garbės Narės titu
lą! p. Martyna Reisgienė pa
prašė p. J. Viliūnienę būti 
D-jos korespondente, p. Vi- 
liūienė prižadėjo padėti.

Spalio mėn. vėl bus Drau
gijos stalas Miranda Fair. 
Visos yra prašomos vėl atei
ti į pagelbą; būtent, parinkti 
įvairių daiktų pardavimui, 
kad sutelkus lėšų. P. G. Pet; 
rauskienė paprastai yra or
ganizatorė šio stalo. Daiktus 
galima palikti Lietuvių Klu
be Bankstown, ant dėžių už
rašant Moterų D-jai ir pa- 

kaip laumių tegyvenami - 
apgriauti ir tušti. Visas eko
nominis gyvenimas ten yra 
visiškai sugriautas. Galimi 
neramumai Kambodijoje 
pririš apie 15 divizijų. Visa 
tai pareikalaus labai daug 
lėšų, kurių pats Vietnamas 
neturi, nes jam pačiam jų 
labai reikia sugriautam savo 
ekonominiam gyvenimui at
statyti. Todėl šios stambios 
sumos Vietnamo bus prašo
mos iš Sovietų Sąjungos, 
kuriai kelia susirūpinimo šių 
metų silpnas derlius ir kuri 
ginklavimosi srityje būtinai 
nori pralenkti Ameriką. Be 
to, Sovietų Sąjunga nėra 
tikra, kad jai pavyks ten di
desnę savo bazę įsteigti, nes 
bijo išprovokuoti Amerikos 
naujam karui. Jai nėra nė 
reikalo kariauti, kai ir be 
karo ji skina laimėjimus Vid. 
Rytuose, Afrikoje, Vidurio 
Amerikoje ir t.t. Gi tos 
Kambodijoje laikomos divi
zijos Vietnamui bus labai 
reikalingos budėti Kinijos 
pasienyje. Taip išsprendus 
klausimą, sumažėtų ir Kini
jos pavojus Vietnamu!.

Darūnas 

vardę. Iš Klubo Lietuvių 
Sodybos seniūnas, p. L. Si- 
manauskas, ir kiti, suveš 
daiktus į Sodybą, kur jiems 
bus uždėtos kainos. Iš ten, 
paskirtą dieną, juos veš į 
Mirandą, na, ir pardavinė- 
sime. Mums leidžiama par
duoti visus senus ir naujus 
daiktus. Išimtis yra ta, kad 
negalime parduoti senų 
rūbų. Renkame: vaikų žais
lus, knygas, indus, stiklus, 
rankdarbius, papuošalus, 
ornamentus, medžiagos ga
balus, gėles, ir augalus puo
deliuose, vazonėliuose. Au
galus, aišku, teks rinkti per 
porą paskutinių dienų, nes 
jiems reikia priežiūros ir 
laistymo. Stačiai nuostabu, 
ką žmonės perka, jeigu tik 
nebrangu. Būtų naudinga 
sudaryti rankdarbių rate
lius, sakysime, moterų gy
venančių nepertoliausia, 
susinešti visokias medžiagų 
ir siūlų liekanas, kad pasiu
vus priejuostes, vaikų rūbe
lius, šį tą numegsti.

P. Viliūnienė ragino, kad 
šis susirinkimas yra gera 
proga pasiinformuoti Lietu-

: Apsilankymai
IBENDRUOMENĖS PULSAS

V. Koras
Lankydamasis didesnėse 

mūsų kolonijose, bandžiau 
pajusti mūsų gyvenimo pul- 

, są, kaip mano prietelius 
dažnai išsireiškia; o su pulsu 

. jis reikalų turi daug, nes 
paskutiniu laiku pradėjo 
šlubuoti jo širdis. Jis man 
Sydnejaus lietuvių klube, po 

’mankštos’ prie pokerių ma
šinų, aiškina apie publicisti
ką ir straipsnių į lietuvišką 

! spaudą rašymą. Girdi, rimtų 
ir ilgų straipsnių niekas ne- 

. skaito ir juos rašantieji eik
voja savo laiką ir energiją. 
Reikia rašyti trumpai, aiš
kiai ir linksmesniu stiliumi.

: Tautiečiai dabar paskendę 
i gerame gyvenime ir mėgsta 
! tiktai malonius dalykus, tad 
i su priekaištais ir burnoji- 
: mais nieko nepeši. Pilnai 
į pritariau jo šviežiai minčiai 
j ir prižadėjau aplankęs kitas 
i lietuvių kolonijas Australi- 
’ joje, pasidalinti įspūdžiais su 
. Mūsų Pastogės skaitytojais, 
j Sydnejų stengiausi palikti 
| kuo ankščiau, mat, klube 
! prie ’’mašinų” nesisekė, be 

to, ir mano jaunystės drau
gas, pas kurį buvau apsisto
jęs, nelabai sugyvena su 
savo žmona, taigi nenorė
jau būti dažnu kivirčų liudi
ninku. Prieš išvykdamas, 
užbėgau į spaudos kioską, 
kur tarp gražiai išdėstytų 
knygų, sukosi Česlovas Liu- 

i tikas. Padejavo dėl sveika
tos, bet labiausia skundėsi, 
kad poezijos niekas nebe- 
skaito. Bendrai lietuvišką 
knygą esą sunku įsiūlyti: 

į kad ir veltui. Užšokau į Jau- 
1 nimo namus, bet jų neradau, 
I matyt, išvyko į Jaunimo 
: kongresą, o Talkos raštinę 

radau uždarytą.
Klausiausi ir radijo valan

dėlės, bandydamas pajusti 
Sydnejaus lietuvių gyveni
mo pulsą, bet gaila, radiju- 
šas nieko apie lietuvių gy
venimą nekalbėjo. Matyt,

vių Sodybos reikalais. Čia p. 
Baužienė išsamiai paaiškino 
sąlygas ir problemas. Šiuo 
metu visi butai užimti, yra 
keletą žmonių, norinčių at
sikraustyti į Sodybą. Nežiū
rint naujos seklyčios - skolų 
nėra. Žemės sklypas yra pa
kankamai didelis, kad 
galima būtų pastatyti dar 5 
naujus namus. Prašoma iš 
valdžios paramos (subsidy), 
bet vilties nedaug. Vis pasi
girsta balsų, kurie bijo, kad 
toks didelis turtas nepereitų 
į australų rankas. P. Baužie
nė paaiškino du atvejus, ka
da taigalėtų įvykti. Sakysi
me, jeigu visi mūsų kartos 
lietuviai išmirtų , mūsų jau
nimas, mūsų vaikų ir vaikai
čių generacijos visai pas
kęstu australiškoje aplinko
je, be jokio noro dalyvauti 
lietuviškose organizacijose, 
tai D-ja nebeturėtų narių , 
nebegalėtų sudaryti nei val
dybos, nei patikėtinių. Sa
kysime, liktų tik trys valdy
bos narės - tai jos turėtų 
nuspręsti, kas perims Lie
tuvių Sodybą. Tokiu atveju 
tik įregistruota labdaringa 
organizacija galėtų mus 
perimti. Išvada:
išauginkime pakankamai 
sąmoningų lietuvių, kurie 

pataikiau tokiu laiku, kai vi
sas Sydnejaus lietuvių gy
venimas buvo apstojęs. 0 
gal po Lietuvių Dienų Syd- 
nejus vis dar negali pilnai 
atsigauti. Juk buvo suvažia- t 
vę veik visi Australijos lie- ' 
tuviai, taigi nualino sydne- i 
jiškius, taip, kad net ir 
bendruomenės reikalais ! 
niekas nebenori rūpintis, ir 
šauktas apylinkės susirinki
mas, išrinkti naują apylin- 1 
kės valdybą, buvo nesėk- i 
mingas ir teko jį pakartoti. 1 
Vienam kitam sydnejiškiui 
bandžiau kalbėti apie bend
ruomenės svarbą ir mus vi- ; 
sus apjungiančią naudą, bet : 
vienas tautietis pradėjo 
karščiuotis, įrodinėdamas ; 
gyvais pavyzdžiais, kad tik
tai klubas mus gali išgelbėti 
nuo sunykimo. Dar pridūrė, ; 
kad lietuviškai pamiršus 
kalbėti nebus jokių sunku
mų su. tautiečiais palaikyti , 
ryšio, nes klubas viskuo pa
sirūpina, tad kam ta bend
ruomenė... Taip teko pokalbį 
tuo svarbiu ir net, sakyčiau, 
gyvybiniu reikalu užbaigti.

Privačiame pobūvyje su
tikau seną sporto švenčių 
bičiulį, kuris su neslepiamu 
kovingumu aiškino apie 
sporto salės reikšmę Syd
nejaus priaugančiai kartai. 
Net apskaičiavo, netik pini
ginį, bet ir tautinį pelną, ku
rį atneštų sporto salė. Tėvai 
atvežę vaikus sportuoti, ga
lės ir patys prie ’’aparatų” 
praleisti laiką ir pasidalinti 
einamaisiais mūsų bendruo
menės reikalais, nuplaudami 
’’šiukšlės” stiklu (taip syd- 
nejiškiai vadina vodkos ir 
citrinų sunkos ir dar ko tai 
mišinį). Nenorėjau veltis į 
diskusijas, nes jau keletą 
kartų buvau nukentėjęs dėl 
apie sportą be tinkamos pa
garbos padarytų pareiški
mų, kuriuose vien tiktai tei
sybę norėjau pasakyti. Pri- 

rūpintųsi mūsų bendruome
ne, mūsų organizacijomis, 
kas dar galėtų susikalbėti ir 
net rašyti lietuviškai - ir 
savo Lietuvių Sodybą dar 
išlaikysime šimtą ar dar 
daugiau metų. Kitas perė
mimo atvejis galėtų įvykti, 
jeigu D-ja pridarytų labai 
daug skolų ir nebepajėgtų jų 
išmokėti, ir iš viso finansi
niai nemokėtų tvarkytis. 
Čia, p. Baužienė pabrėžė, 
kad moterys yra ypač at
sargios į skolas nebrenda, 
skolų nėra. Visas didelis 
turtas sukauptas iš valdžios 
paramos, įnašų už. butus, 
tautiečių ir organizacijų au
kų ir moterų darbo (įvairių 
parengimų, ruošiamų kelis
kart metuose).

Iškilo klausimas, kas gali 
apsigyventi Sodyboje? Ap
sigyventi gali žmonės, šei
mos ir pavieniai lietuvių kil
mės žmonės. Mišrių šeimų 
atveju - vienas šeimos narys 
turi būti lietuvis, vyrai 65 m. 
amžiaus o moterys 60 m. 
amžiaus. Kiek reikia mokė
ti? Pirmiausiai turi būti tuš
čias butas, paskutinieji Įna
šai buvo 7000, 8000 dolerių. 
Kainos kyla dėl infliacijos, o 
įnašai reikalingi, kad galė
tume baigti statybos dar
bus, sutvarkyti aikštę, pri
važiavimą ir turėti kiek at
sargos išlaikymui. Ar galima 
butus paveldėti? Ne, butai 
gyventojui mirus, lieka 
draugijos turtas. Įnašai yra 
auka draugijai, o ne mokes
tis už butą. Jeigu šeima įne
ša auką, įsikrausto į butą, ir 
dėl kokios nors priežasties 
nori išsikraustyti iš Sodybos 
- auka nebus grąžinama, o 
butas visad lieka draugijos 
turtu. Šie dalykai buvo jau 
aiškinti ankščiau ir apie juos 
buvo rašoma, bet gal ir yra 
primintini ypač galvojant 
apie mūsų bendruomenės 
tęstinumą Australijoje, nes 
ir Sodyboje gyvena netik 
Sydney lietuviai, bet ir iš 
kitų Australijos vietų atva
žiavusieji.

Draugijos pirmininkė pa
dėkojo visoms pagelbinin- 
kėms, ilgamečiu! buhalteriui 
p. A. Milašui, p. Simanaus- 
kui už nesuskaitomas pas
laugas ir statybos patarė
jams p.p. Jonaičiams, Ja- 
rembauskui ir Šliteriui. Ačiū 
Liet. Klubui už patalpas ir 
paramą. Dėkojo Sodybos 
gyventojams, kurie priside
da prie įvairių reikalų ir pa
sidžiaugė gražiu bendradar
biavimu valdybos ir patikė
tinių.

V Kabailienė 

siminiau kaip prieš keliolika 
metų Sydnejuje buvo ren
kamos aukos sporto salei, 
net ir projektai buvo pa
ruošti, bet reikalas kažkur 
užkliuvo ir numirė neišvy
dęs šviesos. Ar kartais vėlei 
nepasikartos istorija. Būtų 
tikrai gaila, ypatingai kai 
sportui vadovauja moteris. 
Dabar, atrodo, moterys 
perims viską į savo rankas. 
Man tai nieko naujo, mat jau 
dvidešimt metų kai paklu
sau moters komandai. Jos 
visuomet reikalus jei nepa
taiso, tai nors labiau nepa
gadina. Išsiskyrėme su 
sporto bičiuliu, tikėdamiesi
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Atėnų festivaly

Nuotaikingame Graikijos 
gamtovaizdyje, aukštai uo
loje, dominuoja Akropolis, 
antikinės Graikijos tvirtovė. 
Jos plokštumoje senovės 
S-aiku šventyklos, teatrai.

arsusis Partenonas, dažnai 
vadinamas tobuliausiu pa
saulyje architektūriniu pas
tatu, triumfuojančiai tiesiasi 
j naktį, žemai palieka Atėnų 
nuostabus miestas. Parte- 
nono papėdėjėje, pietiniame 
Akropolio sparne - baltojo 
marmuro amfiteatras Hero- 
des Atticus. Romėnų 
statytas beveik prieš 2 
tūkst. metų, šis teatras tal
pina 5.000 žiūrovų (atvirame 
ore). Rinktinės pasaulio me
ninės jėgos suvažiuoja čia 
kiekvienais metais garsia
jam Atėnų Festivaliui. Va
saros metu vykstantis Mu
zikos ir Dramos festivalis 
turtingas programos įvairu
mu, aukštu artistiniu lygiu.

Šiais metais pakviestas 
Australijos baletas nustebi
no gausius žiūrovus dviem 
įspūdingais pastatymais: 
heroine tema baletu Spar
tacus, vengrų choreografo 
Laszlo Seregi ir Don Quixo
te - Rudolf Nureyevo chore
ografija (pagal Petipa). 
Maištingoji žmogaus pri
gimtis, neišvengiamai tra
giškos sukilimo pasėkos, 
dramatiškai išryškintos 
kompozitoriaus Khachatu
rian pagaunančia muzika 
(Spartacus). Ir visai kito ko

Per žodį...
Atkelta iš psl. 3

kų rinkinį. Keletą mėnesių 
prieš mirtį jis sėdėjo mano 
kabinete ir išsitarė, kad 
paskutinį lietuvišką žodį nu- 
sinešiąs į amžinybę: ’’Dievo 
karvytę” (Ladybird). Aš vis 
atsimenu Didžiojo Lietuvių 
Kalbos žodyno 5-tojo tomo 
358 p., kur sutinki Dievo 
karvytę ir josios sinonimų 
daugybę.

Kai man buvo 16 metų, aš 
susipažinau su pirmu lietu
višku žodžiu iš Holub ir Ko- 
pečny čekų etimologinio žo
dyno. Jiedu yra kalti dėl 
mano vėlesnio susidomėjimo 
lietuvių kalba ir josios pa- 
milimo. Trejetą metų vėliau 
Prahos Karolio universitete 
nustebinau profesorių Tres
tą pirmąją lietuvių kalbos 
pamokos dieną, išvertęs jo 
atnešto lietuviško laikraščio 
straipsnį. Nuo tos dienos per 
trejus metus buvau profe
soriaus Trosto vedžiojamas 
po labirintus ir gelmes; jau
čiausi lyg suradęs naują ti
kėjimą, gražinantį pilkąją 
kasdienybę. Atėjo laikas di- 
zertacijai. Skaičiau tūkstan
čius puslapių ne tik Jablons
kio, Būgos, Skardžiaus, bet 
ir Žemaitės, Vaižganto, Bi
liūno. Neturėjau tačiau pa
kankamo teoretinio pagrin
do. Tais metais pasirodė la
bai reikšmingi penki prof. 
Trosto straipsniai, nagrinėję 
lituanistines problemas. Jo 
biografijai tai svarbus fak
tas. Man jie turėjo dar gi
lesnę prasmę: jie buvo pro
fesoriaus sumanyti padėti 
manajai dizertacijai ir skirti 
kaip kelrodžiai. Penki 
straipsniai vienam studen

lorito, nuotykingas, šokėjų 
vitališkumu pagaunantis 
baletas - Don Quicote. Muzi
ka Minkaus.

Nuotraukoje Juozas Janušaitis balete Sebastian

tui! Tik didžiadvasis moky
tojas ir bičiulis gali tokią 
paslaugą padaryti.

Prof. Trostas yra pasku
tinysis Prahos didžiosios 
mokyklos tradicijos. Su jo 
pasitraukimu lietuvių kalba 
nustojo buvusi mano alma 
mater atskira disciplina. Bet 
jis tebegyvena ir rašo lietu
vių kalbos klausimais. Mudu 
susirašinėjam ir pasikeičiam 
leidiniais. Man taip malonu, 
kad mes čia štai turime kny
gą kaip atpildą nuoširdžiam 
vairuotojui, meilės lietuvy
bei simbolį čekų širdyse.

Jei klausiat manęs baigia
mojo žodžio, tai galiu tiek 
pasakyti: tarp tautų nuošir
dumas gali išlikti ilgus am
žius, ir čekų toks jausmas 
yra lietuviams. Platesnėje 
arenoje: ne lygybės bei bro
liškumo deklaracijos, bet 
broliška elgsena, vienas kito 
lygiu laikymas kuria pag
rindus žmonijos bendrijai. 
Didelis ar mažas skirstyti- 
nas ne pagal skaičių, turtą 
bei teritoriją, bet pagal gi
liąsias dvasines vertybes iš 
žmogiškojo orumo.

Kodėl taip mažai šiandien 
skiriama dėmesio nuklydu
siai žmonijai gelbėti? Jei 
žmonės bandytų vienas kitą 
suprasti, jei mažas ir didelis 
būtų laikomas lygiu, jau bū
tų daug pasiekta. Aš gimiau 
Prahoje, gyvenau Švedijoje, 
JAV, dabar Australijoje. 
Čia susitikome, ir jūs mane 
suprantate, lygiai kaip aš 
suprantu jus, kaip čekai su
prato jūsų tėvus ir protė
vius. "Idėjos jei didžios, ne
miršta kaip žmonės” sako 
juk jūsų poetas Maironis.

(Baigdamas autorius pa
dėkojo knygos išleidimą pa- 
rėmusiems Australijos lie
tuviams, ypač Australijos 
Lietuvių Fondui).

Dinamiškasis šokėjas 
Juozas Janušaitis, Australi
jos lietuvis - pirminėse rolė
se. Kritikų aukštai vertina
mas, Januš_.cis yra sukūręs 
visą eilę išskirtinų rolių: Ga
nus, baleti Spartacus, Prin
ce Aroganza (The Lady and 
the Fool), Prince Giemin

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
GARBĖS TEISMO 

SPRENDIMAS

Maždaug prieš metus Pa- 
i šaulio Liet, žurnalistų Val

dyba (reziduojanti Los. 
Angeles mieste, U.S.A.) iš
gyveno sunkią krizę, kai 
valdybos pirmininkas prof. 
J. Kuprionis buvo išvykęs į 
okupuotą Lietuvą ir ten vie
šėdamas skaitė paskaitų 
miškininkystės klausimais 
(prof. J. Kuprionis yra miš
kininkas). Profesoriui buvo 
daroma viešų ir siauresnės 
apimties priekaištų, kad jis 
kaip Žurnalistų Sąjungos 
pirmininkas neturėjęs mo
ralinės teisės vykti į oku- 

| puotą Lietuvą ir net joje 
' reikštis. Protesto ženklan 
j kai kurie valdybos nariai 
; pasitraukė. Reikalas atsidū- 
; rė Žurnalistų Sąjungos Gar

bės Teisme. Štai tuo klausi- 
i mu Garbės Teismo sprendi- 
i mas:

’’Joks laisvajame pasau
lyje išeinantis lietuvių laik- 

I raštis (redaktorius ar ko- 
! respondentas) neturi nė ju- 
i ridinės, nė moralinės teisės 
I atimti (ar apriboti) LŽS na- 
i riui teisę lankytis okup. Lie- 
; tuvoje ir kt. komunistų val

domuose kraštuose. Asmens 
laisvių (human rights) res- 
pektavimas turėtų būti 
praktikuojamas kiekvieno 
lietuvių leidžiamo laikraščio.

Šių dienų vak. pasaulyje 
išeinantieji lietuvių laikraš
čiai (ne visi) perdaug talpina 

i poleminių laiškų (asmeninių, 
i organizacijų, veikėjų), tikslu 

"parodyti teisybę” kitą pa- 
! niekinti, net apšmeižti (daž- 

(Onegin), Baron von Roth- 
bart (Swan Lake), Demet
rius (The Dream), Lord Ca
pulet (Romeo and Juliet). 
Pažymėtinas ir kituose ba
letuose: Sebastian, Ballet 
Imperial, Monotones, La 
Fille Mai Gardee, Don Qui
xote, Coppelia. Nureyevo 
filme (Don Quixote) Janu
šaitis sužvilga šauniame

KAIP Aš DARYČIAU?
JAUNIMO POŽIŪRIAI Į SOV. MOKYKLĄ

Adelaidės lituanistinių 
kursų mokiniai per lietuvių 
literatūros pamokas antra
me trimestre perskaitė ir 
nagrinėja V. Bubnio apysa
ką "Arberoną”.

Vytautas Bubnys šių die
nų okupuotos Lietuvos ra
šytojas. Jo "Arberonas” 
maldaknygės formato, 180 
puslapių knygutė, parašyta 
dienoraščio formoje. Veikė
jai septyniolikamečiai gim- 

: nazistai, jų tėvai ir mokyto
jai. Veiksmas vyksta Vilniu- 

! je 1965 metais ir apima vie- 
! ną savaitę. Apysaka iš- 
1 spausdinta 1972 metais, Ro

mo Kalantos susideginimo 
' metais.

Vyresniajai kartai, gyve- 
1 nusiai Lietuvoje 1940 metais 

ir pažįstančiai sovietinę 
santvarką, apysaka nieko 
naujo nepasako ir jei ne 
spalvinga autoriaus kalba, 
knygutė būtų net nuobodo
ka. Mokiniai verčiami stoti į 

, komjaunuolius, mokytojai 
■ baiminasi kaip partijiniai 
i inspektoriai į juos pažiūrės, 
! mokinių tėvai išsiskyrę arba 
| klaidžioja politiniuose labi- 
| rintuose ir nebeturi laiko 
i rūpintis savo vaikais. Žo- 
į džiu, visur nejauku, ne

linksma, vaikų galvos pilnos 
suaugusių žmonių rūpesčių 
ir problemų.

Lituanistinių kursų moki
niai susidomėję sekė V. 
Bubnio apysaką ir stebėjosi 
jiems iki šiol negirdėta mo
kyklos santvarka. "Abero- 
nas” davė progos mokiniams 
gerai pažinti komunistinę 
mokyklą ir apskritai gyve
nimą Vilniuje. Kadangi sa
koma, kad "obuolys nuo 
obels netoli tekrenta”, reikia 
manyti, kad V. Bubnio apra
šyta Vilniaus mokykla yra 
panaši į visas kitas Rusijos 
mokyklas ir į mokyklas oku
puotuose kraštuose. Taigi 
pažinai vieną, pažįsti visas.

Užbaigus apysakos nagri
nėjimą, buvo duotas litua
nistinių kursų mokiniams 
(abiturientams) klasės rašo
masis darbas, kur tarp kitų

, nai su anoniminiais para- 
; šais). Visuomenė tuo pikti

nasi, nebenori skaityti laik-
■ raščių, ypač jaunimas. Gėda 
dabar ir prieš būsimas kar
tas! Tas kenkia mūsų vieny
bei ir geram lietuvio vardui. 
Mūsų nuomone, leidėjai ir i 
redaktoriai privalo tas ko- j 
vas - "išsiaiškinimus" suma- j 
žinti. Yra ir pavyzdingų i 
laikraščių, kurie išsivečia be į 
tos kenksmingos polemi
kos”... ("P.L.”)

'----------------------------------- į

Remkime
! savą spaudą! 

matadorų šokyje, pavydėti
nai spalvingame kostiume. 
Matysime Janušaitį Atėnų 
Festivalio amfiteatre ir - vė
liau, Izraelyje, Istambule 
(Turkijoj). Tai jau bus de
vintasis Janušaičio pasiro
dymas užjūrio teatro sceno
se.

Aldona Veščiūnaitė

klausimų buvo ir toks klau
simas: "Jei tu turėtumei ga
lios, kaip pertvarkytumei 
sovietinės Lietuvos mokyk
las? Ką pakeistumei ir ką 
paliktumei kaip dabar yra?

Atsakymai buvo įvairūs. 
Čia paduodami keli charak- 
teringesni atsakymai.

EMILIJA: Būtų daug 
darbo pertvarkyti sovieti
nes Lietuvos mokyklas. Aš 
sunaikinčiau politinę įtaką 
mokyklose ir mokytojų poli
tinį manipuliavimą. Aš leis
čiau studentams skaityti vi
są spaudą, kad žinotų kas 
darosi pasaulyje. Aš norė
čiau, kad studentai patys 
padarytų išvadas apie poli
tiką ir religiją.

VIKTORAS: Aš įkurčiau 
studentų organizaciją, vietoj 
politinės komjaunuolių or
ganizacijos, tada studentai 
būtų apsaugoti nuo netei
singumo. Iš viso aš mėgin
čiau supanašinti sovietines 
mokyklas su australiškomis 
mokyklomis.

SIETYNAS: Pertvarky
damas sovietines Lietuvos 
mokyklas, smarkiai išprašy
čiau visus raudonuosius, iš
varyčiau juos atgal į Rusiją. 
Suteikčiau tokią laisvę mo
kykloms, kokią pažįstu Aus
tralijoje ir raginčiau moki
nius būti aršiais patrijotais, 
nes nei rusais, nei anglais , 
amerikiečiais ar vokiečiais 
negalima pasitikėti. Leisčiau 
studentams mokytis Seno
vės Lietuvos Istorijos, ku
rios Arūnas (pagrindinis 
"Arberono” veikėjas) tenai 
pasigedo ir suteikčiau sąly
gas turėti visokeriopą lais
vę: galvoti, kalbėti ir rašyti 
taip, kaip jie nori... Aš ne
manau, kad būtų vertinga 
sekti bet kokias sovietines 
idėjas, dabar skelbiamas 
Lietuvos mokyklose. Ap
keikti ir nužeminti jųjų sis
temą maloniai pritarčiau. 
Keisčiau viską, nes dabar 
Lietuvos mokyklose nėra 
lygybės, nėra džiaugsmo, 
nėra laisvės.

MARYTĖ: ...Pirmoje eilėj 
politika nebūtų įvesta į mo
kyklas, kaip dabar. Mokiniai 
galėtų pasirinkti partijas 
kokias jie patys norėtų, bet 
susirinkimai nebūtų mokslo 
metu, kaip dabar. Mokiniai 
būtų leidžiami spausdinti 
nekaltus laikraštėlius, saky
ti ką galvoja, pasirinkti reli
giją. Menki nusikaltimai ne
būtų užprotokoluojami, kad 
paskui nesektų mokinio visą 
gyvenimą. Gal aš net duo
čiau ir laisvus šeštadienius.

Išvada aiški: demokrati
nėje santvarkoje išaugęs 
mūsų jaunimas netoleruoja 
režimo. Žmogaus teisės 
jiems yra natūralūs dalykas, 
kaip kasdieninė duona. Iš šių 
pasisakymų aiškėja, kad ko
munistinis režimas toks, ko
kį praktikuoja Rusija, nebus 
priimtinas ateinančiai kar
tai.

B. Mockūnienė
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pasimatyti ateinančioje 
sporto šventėje Canberroje.

Jaunystės draugas taksiu 
nugabeno į geležinkelio sto
tį, nes savai mašinai negavo 
kuro. Liko dar geras pusva
landis iki traukinio. Kalbė
jome, dėkojome vienas ki
tam, daužydami per pečius. 
Jis prisispyręs kvietė vėlei 
apsilankyti per ateinančias 
Kalėdas, nes Sydnejuje 
vyks Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos suva
žiavimas. Sakė, jau ir solis
tę, ta proga, yra pakvietę iš 
Amerikos. Teisinausi, kad 
per dažnai suvažiuojame ir 
per tą dažnumą viskas nu
blunka, ir tautiečiai praran
dą norą susiburti. Draugas 
neatleido ir įtikinėjo, kad 
tiktai per suvažiavimus iš
kyla naujos idėjos, -nauji su
manymai. Suvažiavimai - 
mūsų gyvenimo druska! Pil
nai su tuo sutikau, bet neiš
kenčiau nepridūręs, kad da
lykus labai lengva persūdyti 
ir tada nebeskanu. Nuo toli
mesnio pokalbio išgelbėjo 
garsiakalbis, šaukiąs visus 
sėsti į traukinį.

Stebėjau pro langą bė
gančius Sydnejaus vaizdus 
ir džiaugiausi malonia vieš
nage. Sydnejiškių rūpesčiai 
ir problemos man atrodė 
lengvai išsprendžiamos, tik 
reikalinga siek tiek atsiplėš
ti nuo asmeniškos gerovės 
kūrimo ir atsidėti keletą va
landų mūsų visų - bendruo
menės labui.

Pavakariais pailsęs trau
kinys pamažu riedėjo per 
pirmuosius Melbourne prie
miesčius. Bus daugįau

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

VOKIEČIŲ - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS KELIAS 
II-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

Italų žurnalistas, pasirašęs A. Rossi slapy
vardžiu, naudodamasis J.A.V. paskelbtais vo
kiečių užsienių reikalų ministerijos doku
mentais ir kitais šaltiniais, tuojau po II-jo Pa
saulio karo parašė studiją apie prancūzų ko
munistų psichologiją pirmaisiais karo metais ir 
prasidėjus vokiečių rusų karui. Autorius nuo
dugniai svarsto ir vokiečių - sovietų santykius 
1939 - 1941 metų laikotarpyje. Žemiau spaus
dinamame straipsnyje, patrumpintame, atpa
sakojama autoriaus studijos dalis, liečianti 
abiejų partnerių - Vokietijos ir Sov. Sąjungos - 
parengiamoji karo stadija ir vėlesnis bendra
darbiavimas Rytų Europoj ir kartu Baltijos 
kraštų likimą.

Praėjus 40 metų, verta pažvelgti į
. tų partnerių viešus ir neviešus veiksmus ir 

kartu kiek pažinti jų sąžinę.

J. Slavėnas

HITLERIO IR STALINO DRAUGYSTĖ

Kai kurie vokiečių - sovie
tų santykių faktai, turėję 
reikšmės vėlesniems įvy
kiams, siekia dar 1917 me
tus. Nuo šio laiko Vokietija 
sudarė Lenino ir apskritai 
bolševikų režimo tarptauti
nės strategijos branduolį. 
Tarp Vokietijos ir Sov. Są
jungos pasirašytoji Rapallo 
sutartis (1922.4.16), surišo 
abi valstybes priešiško nu-
Mūsų Pastogė Nr. 33, 1979.8.

Vieno ieškai, 
šimtą atrandi

Nuėjus krautuvėj, nusipirkau aš puodą. 
(Šį kart - trumpai, vien faktus tepaduodu, 
be įžangos, pagrąžinimų ir be užbaigimo.)

Taigi, kiekviena šeimininkė žino, 
kad,įsigijus daiktą, reik jį prižiūrėti. 
Miltelių dugnui šveisti tad liepiau pridėti 
ir muilo nekenksmingo - vidų išskalauti 
(jo keturių rūšių pavyko šiandien gauti), 
o puodo šonams, kad blizgėtų kaip blizgėję, 
ilgokai pasitarusi su pardavėja, 
pasirinkau skystimą (plastikos bonkutėj).

Civilizuotai juk gyvename, ne kūtėj: 
nusipirkau todėl dar pirštines gumines, 
be to, tas nepakeičiamas, margas kempines 
ir pluoštą įvairiausių šepetukų.

Nebūt pro šalį keletas šluostukų... 
Prie jų tačiau ilgiau sutrukt reikėjo, 
nes tinkamos spalvos nebuvo, neturėjo. 
Nusprendžiau derinti prie savo šluotos, 
bet kiek gadins tada harmoniją virtuvėj kotas. 
Tai naujo paprašiau - ryškiausiai žalio 
ir paėmiau dar dulkėms šiūpelėlę (iš metalo).

Padėklus peržiūrėjau. ( Karštą puodą kėlus, 
ant ko statysi?) Ypač atsidėjus, 
mąsčiau, koks tiktų. Išrinkau molinį, 
pridėjau (stililui išlaikyt) dvi pelenines 
bei lėkštę - paveikslėlį, pakabint ant sienos. 
Tai vėl visokių smulkmenų tuoj prisidėjo, 
nes priedus taip gi švarinti teks ir valyti.

Beliko pagaliau tik ačiū pasakyti 
ir pinigus mokėti už tą visą krūvą. 
Čia draugė netikėtai pro duris įgriuvo: 
„Na, tau pirkimo vajus, kaip atrodo.” 
„Ak ne,” — tariau — „vien tereikėjo puodo...”

Julija

sistatymo prieš Versalio su
tartį ryšiais. Jais vadovau
damasi Vokietija vėliau ga
lėjo pradėti apeit Versalio 
sutarties uždėtus nuginkla
vimo varžtus - statyti sovie
tų teritorijoj fabrikus, ga
minti ginklavimosi reikme
nis, ypač lėktuvus. Ties Vi- 
nicos miestu vokiečiai turėjo 
įrengę aerodromus, kur 
buvo apmokomi vokiečių la
kūnai.
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Ne kartą, Hitleriui perė
mus valdžią, bendrasis so
vietų užsienių politikos kur
sas kiek pasikeitė. Bet ir 
anksčiau ir vėliau Stalinas 
tvirtai laikėsi Rapallo politi
kos. Taip pat ir Hitleris ty
lomis perėmė Veimaro res
publikos 1926.4.24 Berlyne 
pasirašytos sovietų - vokie
čių draugingumo ir taikos 
sutarties punktus.

Pirmieji tarp abiejų šalių 
priešingumo reiškiniai pasi
rodė iš Hitlerio pusės. Šio 
ryškėjančio pavojaus aki
vaizdoje Stalinas turėjo 
griebtis atsargumo priemo
nių, nors jis tebesistengė 
tęsti su Vokietija taiką. Bet 
Sov. Sąjungos įstojimas į 
Tautų Sąjungą, pastangos 
sudaryti regionalinius ry
šius - pagalbos paktus su 
Prancūzija ir Čekoslovakija. 
Antikominterno pakto tarp 
Vokietijos ir Japonijos 
(1936.11.26) pasirašymas su
darė rimtą vokiečių - sovietų 
santykių pablogėjimą, o 
Muenchenas pasiekė aukš
čiausią tašką. Po Muencheno 
pasireiškė pirmieji ženklai 
aštrios krizės, kuri turėjo 
vesti arba prie visiško san
tykių suirimo, arba prie ar
timo bendradarbiavimo. 
1939 m. pirmoje pusėje pa-

Pas skautus
L.S.S. AUSTRALIJOS 

RAJONE

* Canberros ’’Baltijos” Vie- 
tininkija nuo birželio 15 d. 
pripažinta tuntu. Tuntui va
dovauja v.s.v.sl. Audronė 
Kovalskienė. Tunte veikia 
jaun. skautų - skaučių drau
govė, vyr. skaučių ir skautų 
vyčių būreliai. Tuntas atei
nančių metų pradžioje ruo
šia įdomią stovyklą, į kurią 
kviečia visus rajono skau
tus - tęs.

* Geelongo, Vic., "Šatrijos" 
Tunto tuntininkui ps. Dr. 
Rimantui Šarkiui pasitrau
kus iš pareigų, naujuoju 
tuntininku paskirtas ps. Vy
tautas Mačiulis. Ps. R. Šar
kis ir toliau lieka tunto vadi- 
joje.

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės pirmininku birže
lio 26 d. įvykusioje sueigoje 
išrinktas ps. Narcizas Ra
manauskas. Ramovės sek
retorė s. Jonė Žitkevičienė. 
Sekanti Ramovės sueiga 
numatyta rugsėjo 4 d.

* Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinys liepos 22 d., Sydne
jaus Lietuvių Klube, Banks- 
towne, suruošė visuomenei 
seminarą apie uranijaus 
naudą bei pavojus. Prele-

įvykiai
Sovietų Sąjunga statosi 

save užtarėja ir gynėja 
skurstančių trečiojo pasau
lio kraštų ir kaltina vakarų 
pasaulį primesdama, kad 
vakariečių kolonialinė poli
tika privedusi tuos kraštus 
prie skurdo ir atsilikimo. 
Tačiau pati Sov. Sąjunga 
savo tariamo kilniadvasiš
kumo neparodo kad ji norin
ti jiems padėti, o vietoj to 
siunčia tik ginklus skatinda
ma maištus ir žudynes.

"Aidų" žurnalo š.m. Nr. 4 
pristatoma sydnejiškė kera
mikė Jolanta Janavičienė 
visą numerį iliustruojant jos 
keraminiais darbais. Kaip 
skelbta, jos keramikos kūri
nių paroda neseniai 
surengta Londone, kur da
lyvavo ir pati autorė. Aus
tralijoje ji turėjo 8 individu
alias savo darbų keramikos 
parodas. Jos darbų yra įsi- 
gijusios eilė meno galerijų 
Australijoje ir pasaulyje.

sirodė galimybė, vedanti į 
draugingumo pusę.

Nors pokario metais dau
gelis dokumentų, liečiančių 
net slaptus tarpvalstybinius 
susitarimus, atskleista, ta
čiau vokiečių - sovietų san
tykių istorija dar ilgą laiką 
turės spragų, spėliojimų. 
Net faktai, kurie ateityje 
savo esmėje liks neginčytini, 
bus reikalingi savo smulk
menose paaiškinimų. Sovie
tų archyvai laisvam, istori
niam tyrinėjimui tebėra už
dari. Bet jei jie ir būtų ati
daryti, toli gražu ne viską jie 
mums atskleistų. Tiek pas 
Hitlerį, tiek pas Staliną - 
ypač pas Staliną - susiduria
ma su dviem skirtingomis 
’’diplomatijos” formomis - 

gentas: Australijos Atomi
nės Komisijos pareigūnas, 
Dr. Walker. Ta pačia tema - 
apie uranijaus panaudojimą 
medicinoje bei pramonėje - 
buvo rodomos 4 trumpesnės 
Almos. Moderatorius - s. Al
gis Dudaitis.

* LSS Australijos Rajono 
Vadijos posėdžiai įvyko ge
gužės 28 ir liepos 18 d.d. 
Tartasi einamaisiais rajono 
reikalais. Ateityje numaty
tas posėdžių ciklas rajono 
ateities veiklos svarstymui.

-x-

* LSS Australijos Rajono 
seserijos vadeivei ps. Al. 
Pajautai Pullinen lankantis 
Adelaidėje, Al. Bronė Moc- 
kūnienė sukvietė pas save 
Adelaidės skautų vadovus: 
tuntininkę Laisvę Daugalie- 
nę, ps. Eleną Bulienę, Al. A. 
Vitkūną. Pasitarta skautiš
kais reikalais ir užmegsti 
asmeniški ryšiai.

* Sydnejaus "Aušros” Tunto 
Skautų Tėvų Komitetas: 
pirm. A. Šepokas (adr.: 16 
Rowley Rd., Guildford, 
N.S.W 2161. tel. 632 2953), 
nariai - L. Černiauskienė, 
L. Gaidžionienė, D. Sima- 
nauskienė ir J. Barila.

P.P.

Dr. Ina Brazaitienė - Čės- 
naitė, po ilgesnių studijų 
Vokietijoje, su šeima sugrį
žo ir apsigyveno Melbourne. 
Užsienyje, gilindama studi
jas anglistikoje ir germanis- 
tijoje, apgynė doktoratą te
ma ’’Hudeerzaehlungen in 
der Thirdreksaga”, ir dėstė 
universitete.

Dr. L Brazaitienė entu
ziastingai domisi ir baltisti
ka. Liepos 30 d. kalbėjo lie
tuvių radijo valandėlėje, ko
mentuodama lietuviškas pa
sakas.

***
Prieš daugiau kaip pen

kiolika metų pasaulinės pa
rodos metu blew Yorke pa
rodų centrinėje aikštėje bu
vo pastatytas puošnus lietu
viškas kryžius, kuris ir pa
rodai pasibaigus stovėjo 
specialaus komiteto prižiū
rimas ir globojamas. Tik šių 
metų balandžio pabaigoje 
neišaiškintų piktadarių buvo 
nugriautas, papuošalai su
laužyti ir išbarstyti. Deda
ma pastangų, kad kryžius 
vėl būtų atstatytas.

Sovietų Sąjungos atveju 
kartais dargi su trimis ar 
keturiomis. Iš vienos pusės 
vartojama viena oficiali dip
lomatija, o už jos kita arba 
kelios kitos. Peržvelgiant 
vokiečių - sovietų santykių 
aktus, vienas faktas ypač 
krenta į akis. Rusų pasiunti
niai Merekalov, Skvorčev ir 
Dekanozov, kurie 1939 - 
1941 metų laikotarpyje vie
nas kitą Berlyne pakeitė, 
nevaidino beveik jokio vaid
mens. Jie tepasirodydavo 
tik kaip nereikšmingi šešė- 
Aai įvykių užnugary. Jų vie
toje pasitarimų priekyje iš
kildavo skaitlingi sovietų 
agentai, kurie daAnai turi 
Stalino asmeninį pasitikėji
mą ir yra jo tiesioginiai emi
sarai. Bus daugiau
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PASISAKYMAI
Gerb. p. Redaktoriau,

Paėmus į rankas Mūsų 
Pastogės Nr. 32, nustebau p. 
Roberto Sidabro Australijos 
Liet. Jaunimo Sąjungai tai
koma kritika. Jaučiu kad toji 
kritika nėra tiksli, kad yra 
reikalinga pristatyti ALJ 
S-gos padėtį bei patikslinti 
p. R. Sidabro mintis.

Pirmiausiai, verta susipa
žinti su ALJS organizavi
mosi stoviu. Pirmosios pas
tangos įsteigti ALJS Aus
tralijoje buvo dedamos 
Adelaidės jaunimo tuoj po 
antro Jaunimo Kongreso. 
Deja, mintis Sąjungos įkū
rimui neprigijo platesniu 
mastu. Artėjant trečiam 
Jaunimo Kongresui šios 
pastangos buvo atnaujintos 
ALB Krašto Valdybos nario 
p. V. Juškos, su Melbourne 
Jaunimo Sąjungos valdybos 
pagalba. Beje, ir šie bandy
mai nebuvo pilnai sėkmingi, 
nežiūrint .to, kad po trečiojo 
Jaunimo Kongreso, per 
Melbourne sušauktą Aus
tralijos jaunimo suvažiavi
mą, buvo priimtas ALJS

Vien tik dėl to
Gerbiamas Redaktoriau,

Paskutinėm dienom yra 
pasigirdę užklausimų, kodėl 
Los Angeles Dramos Sambū
ris nenukreiptas į Adelaidę 
su spektakliais? Šis klausi
mas kai kam yra pasidaręs 
gana intriguojantis, turint 
minty, kad Sambūrio vado
vė p. Dalila Mackialienė vie
nu metu gyvenusi Adelai
dėje.

Kad nekiltų nesusiprati
mų, ir tuo pačiu plačiau šį 
klausimą išaiškinant, duodu 
paaiškinimų.

Pradėjus organizuoti šią 
išvyką, buvo manoma, kad 
galėsime aplankyti visas ko
lonijas, ir juose pastatyti po 
du spektaklius. Su laiku pa
sirodė, kad bus sunkiai įma
noma, kadangi ne visi Sam
būrio artistai galėjo gauti il
gesnių atostogų. Kaip jau 
skelbta, sambūriečiai at
vyksta spalio 18-tą vakare, 
ir kai kurie iš jų spalio 29 d. 
ryte skrenda tiesiai į Los 
Angeles ir į darbovietes.

Sambūriečių atvykimo 
laikotarpyje tėra tik du sa
vaitgaliai, kas aiškiai impli
kuoja, kad norint Adelaidėn 
nuvykti, reikėtų statyti 
spektaklius viduryje savai
tės. Ši mintis buvo išdisku
tuota su Sambūrio vadovybe 
ir nebuvo priimta. Moty
vuojantis faktorius tas, kad 
norint gerai atlikti dramos 
spektaklį, reikia būti ir ge
ram fiziniam stovy. Būtų 
sunku sambūriečiams be i 
pertraukos keliauti iš vieno 
miesto į kitą, vėl susistatyti 
dekoracijas, vaidinti, deko
racijas griauti, pakuotis ir 
keliauti į sekantį miestą. 
Visa tai gal labiau įmanoma 
tautinių šokių grupėms, ku- ! 
rių personažas jaunesnio , 
amžiaus, ar solistams, ka- ; 
dangi nėra reikalinga įdėti i 
ypatingai daug laiko deko- j 
racijų sustatymui ir pan. ■

Tvirtinu, kad nėra jokių 
piktų priežasčių prieš staty
mą spektaklių Adelaidėje. 
Tikrai apgailestauju, kad 
nesuspėsim artistus Adelai
dėn pristatyti. Reikšdamas 
pagarbą Adelaidės lietu
viams.

Vyt. Juška 

statutas ir baigtas formalu
sis ALJ S-gos įsteigimas. 
Bandymas nebuvo pilnai 
sėkmingas, nes jis susidūrė 
su abejingumu iš Australi
joje veikiančių jaunimo or
ganizacijų bei kitų Bend
ruomenėje veikiančių 
organų. Sąjungos idėją puo
selėti buvo palikta mažai 
idealistų grupei. Ši jaunimo 
grupelė per paskutiniuosius 
trejus metus dėjo nemaža 
pastangų įpilietinti Jaunimo 
Sąjungą Australijoje.

A.L. Jaunimo Sąjungos 
suvažiavime, praeitų Kalėdų 
metu Sydnejuje, buvo ryš
kiai pastebima, kad Sąjunga 
dar vis nėra pilnai įsipilieti- 
nus. Vienintelis veikiantis 
skyrius yra Melbourne. 
Adelaidėje ir Sydnejuje tėra 
tik ryšininkai. Kad Sąjungos 
idėjos nepavyko plačiau 
įgyvendinti Australijos lie
tuvių tarpe galima suprasti, 
nes Sąjunga nerado užnuga
rio Krašto Valdybose bei 
jaunimo organizacijų valdy
bose. Neužtenka vien jauni
mo gerų norų. Kitų organų 
bei organizacijų pagalba bei 
autoritetas yra reikalingas 
norint plačiau išvystyti są
junginę idėją. Platesnė 
bendruomeniniu mastu 
veikla bus tik tada įmanoma, 
kai pati Sąjunga su jos sky
riais bus stipriai atsistojus 
ant kojų.

Šiuometiniai ALJ S-gos 
centrinės valdybos pagrin
diniai siekiai turi ir toliau 
būti įpilietinimas sąjungos 
idėjos jaunimo tarpe, ir įsi
gijimas užnugario bendruo
menėje veikiančių organiza
cijų bei organų tarpe.

Atsižvelgiant į tai, kad 
ALJ S-ga dar vis organizuo-

Mėnesio intencijos

AUSTRALIJA IR
■ NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II rugsėjo 
mėn. M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad krikščio
nys savo tarpe būtų glau
džioje vienybėje su tais, ku
rie persekiojami už teisybę; 
m i s i j ų - už Papua ir Nau
josios Gvinėjos Bažnyčią.

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

Brangus Broli, Sese, 
teisiųjų persekiojimas 

yra gana paslaptingas reiš
kinys žmogaus išganymo ei
goje. Pagridinė persekioji
mų priežastis yra ta, kad 
tamsa neapkenčia šviesos 
(žiur. Išm. 2.12 - 14). Kei
čiantis laikams, keičiasi per
sekiojimo formos, bet prie
žastis visuomet lieka ta pati.

Persekiojimai lydėjo Baž
nyčią per visus jos istorijos 
etapus, taip, kad tie perse
kiojimai lyg ir pasidarė vie
na iš tikrosios Bažnyčios po
žymių. Iš kitos gi pusės, 
persekiojimai turėjo didelės 
įtakos visais laikais Bažny
čios augimui ir stiprėjimui, 
ką pripažino ir Vatikano II 
Suvažiavimas. Reikia ma
nyti, kad ir ateityje jie duos 
tų pačių rezultatų. Šv. Jus
tinas dar antrame šimtme- 

jasi, yra netikslu teigti, kad 
Sąjunga turėtų ” išlįsti iš 
pogrindžio". Taip pat ne
tikslu teigti, kad ’’pagrindi
nis Sąjungos'tikslas yra su
jungti visas lietuvių jaunimo 
organizacijas”. Tiksliau yra 
teigti, atsižvelgus į ALJS 
Statutą, kad vienas iš pag
rindinių siekių yra ’’burti 
jaunimo organizacijoms pri
klausantį jaunimą bei paski
rus asmenis nariais į jungtį, 
vadinamą Australijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga”.

Nesuprantu, ką p. R. Si
dabras norėjo pasakyti ra
šydamas apie ’’sujungimą 
visų lietuvių jaunimo orga
nizacijų”. Tai rodytųsi lyg 
"Super - jaunimo organiza
cijos” steigimas. Jaunimo 
Sąjunga nepretenduoja į tai. 
Sąjungos pagrindiniai rū
pesčiai, pagal ALJS statutą, 
yra rūpintis -

a) bendru lietuvių jauni
mo veiklos planavimu, deri
nimu ir pagelbinių priemo
nių paruošimu ;

b) organizavimu instituci
jų ar vienetų, kurie įvykdy
tų bendrus kultūrinius, poli
tinius ir socialinius jaunimo 
uždavinius;

c) bendradarbiavimu su 
įvairiais lietuvių jaunimo 
ideologiniais ir neideologi- 
niais vienetais.

Kai ALJ Sąjunga bus pil
nai įsipilietinus, galės labiau 
siekti tos koordinavimo jau
nimo veiklos, dirbti srityse, 
kuriose kitos jaunimo orga
nizacijos nedirba bei jungti 
jaunimo organizacijoms ne
priklausantį jaunimą.

Baigdamas, dėkoju p. R. 
Sidabrui už jojo susidomėji
mą Jaunimo S-gos veikla bei 
neveikia ir tikiu, kad su lai
ku galėsime gražiai pabend
rauti puoselėjant jaunimo 
veiklą Australijoje.

Su pagarba
V. Jagaudis

tyje teisingai pastebėjo, kad 
’’Juo labiau mus persekioja, 
juo tikinčiųjų ir Kristui išti
kimųjų skaičius didėja.” 0 
apologetas Tertulijonas lie
jamą už tikėjimą kraują va
dindavo ’’krikščionių sėkla.”

Rugsėjo mėnesio intencija 
pabrėžia reikalą solidari
zuoti su tais, kurie yra per
sekiojami už tiesą. Tikinčių
jų persekiojimas nėra vien 
tik ankstyvųjų amžių reiški
nys: jis vyko nuo pat Kris
taus laikų ir tebevyksta ligi 
pat šios dienos. Pavyzdžiui 
1977 metais buvo nukankin
ta virš 30 misijonierių. Pri
siminkime čia ir mūsų pačių 
brolius ir seses, mūsų vys
kupus - T. Matulionį, M. 
Reinį, Borisevičių ir kitus, 
kurie mirė kankinių mirtimi 
už Tiesą.

Šių aukų akivaizdoje 
kiekvienas krikščionis pri
valo žinoti, kad tos aukos 
žuvo už Tiesą, kuri yra ir 
kiekvieno iš mūsų gyvenimo 
tikslas ir kuri riša visą 
krikščioniją. Iš čia ir visos 
Bažnyčios solidarumas su 
tais, kurie yra persekiojami. 
Pirmoj eilėj tas solidarumas 
turi pasireikšti maldoje už 
persekiojimus. Prisiminki
me pirmųjų krikščionių pa
vyzdį. Kai šv. Petras buvo 
uždarytas kalėjime, Apštalų 
Darbuose buvo apie tai pa
sakyta: "Bažnyčia karštai 
meldėsi už jį Dievui.” (Ap. 
D. 12.5).

Kun. S. Gaidelis, S.J.

ftflUPOPTAQ
Sporto žinios

ŽINIOS IŠ 
SPARTAKIADOS 

MASKVOJE

Australijos sportininkai, 
daugumoje plaukikai, daly
vavo Maskvoje įvykusioje 
Spartakiadoje, kurios svar
biausia paskirtis pasiruošti 
Pasaulinei Olimpiadai. Va
karų žurnalistai Spartakia
dos metu buvo nustebę ma
tydami atidarymo metu pa
leistus į orą balionus ne vi
sus raudonos spalvos.

Septyniolikmetė M. Ford, 
vienintelė iš visų dalyvavu
sių svetimšalių sportininkų 
laimėjo tris aukso medalius 
Australijai. Bendras laimėtų 
medalių skaičius septyni, iš 
jų keturi aukso, vienas si
dabro ir du bronzos.

* * * *
Lietuvis A. Jančiauskas 

Spartakiadoje laimėjo aukso 
medalį bokse sunkaus svorio 
grupėje.

* * * *
Japonijos moterų tinklinio 

komanda keturiuose setuose 
10-15, 15-3, 15-9 ir 15-4 nu
galėjo šeimininkes ir pelnė 
aukso medalį. Trečioje vie
toje liko Amerikos moterų 
vienetas.

ĮDOMŪS VAKARŲ 
ŽURNALISTO

PASISAKYMAI

Spartakiada galima pava
dinti Rusijos pirmasis 
žingsnis pasiruošime pirma
jai Olimpiadai komunistinė
je santvarkoje. Beveik visi 
iš 21 sporto kompleksų jau 
užbaigti nežiūrint, kad iki 
Olimpinių žaidimų dar be
veik pilnas metų laikotarpis. 
Spartakiadoje dalyvavę 
sportininkai ir žurnalistai 
teigia, kad rusai dar turi 
daug kliūčių pašalinti, neno
rėdami susilaukti aštrios 
kritikos Olimpiados metu. 
Ateinančioji Olimpiada pra
lenks visas buvusias savo

Raumenys yra svarbiau- 
■ sias žmogaus kūno šilumos 
i šaltinis. Normaliose sąlygo- 
i se žmogaus kūno muskulai 

pagamina tiek šiluminės 
kaitros, kad kas valandą gali 
užvirti pusantro litro ledinio 
vandens.

Rašykite
Mūsų Pastogei! 

dydžiu ir neabejotinai bus 
padažyta raudonos propa
gandos dažais.

Spartakiadoje pramatytos 
klaidos ir nesklandumai, ne
įprasta vakariečiams aplin
ka Maskvoje suteikė Vakarų 
žurnalistams pagrindo pa
vadinti sekančią Olimpiadą 
"Red Tape Olimpics”.

Virš dvidešimt Amerikos 
sportininkų, pakviestų da
lyvauti Sprtakiadoje, nega
lėjo atvykti vien dėl to, kad 
Rusijos komunistinėje sant
varkoje veikiančios įstaigos 
nespėjo laiku išduoti vizų.

Sportininkai daugeliu 
atvejų turėjo apleisti sporto 
aikštes nežinodami galutinių 
rezultatų. Virš 800 dalyva
vusių žurnalistų, kai ku
riems tekę laukti net dvide
šimt keturias valandas, iki 
buvo paruošta oficialūs 
sporto rezultatų lapai.

Sportininkai nusiskundė, 
kad išvykus iš bendrabučių, 
mieste beveik neįmanoma 
nusipirkti maisto. Vakarie
čiams mėgstami užkandžiai 
pardavinėjami gatvėse, 
Maskvoje neegzistuoja. 
Restorane norint pavalgyti, 
reikia užsisakyti dvylika va
landų iš anksto. Esant lėtam 
patarnavimui tenka laukti 
valandų valandas. Neveltui 
sportininkas iš Melbourne 
G. Muhall vienu sakiniu api
būdino savo patyrimą 
Maskvoje: "Tai yra supuvu
si vieta”. Rusai atrodė ge
riausiai pasiruošę svetimos 
valiutos "žvalgyboje”. Pilnu 
tempu vyksta Olimpinių 
pašto ženklų ir net trijų 
tūkstančių įvairiausių suve
nyrų pardavinėjimas. Jų 
galima gauti visose krautu
vėse ir ant kiekvieno gatvės 
kampo. Olimpiados metu 
numatoma 350 000 tūkstan
čių žmonių suplauks į Mask
vą. Jų tarpe apie 8.000 iš 
Australijos. Visiems leista 
Maskvoje pasisvečiuoti 
penkias dienas, o vėliau pri
valės keliauti kitur arba 
grįžti.

Nėra garantijos, kad at
vykę gaus bilietus į savo pa
mėgtos sporto šakos žaidy
nes. Patirta, kad Australijos 
svečiams paskirta bilietai į 

.futbolo žaidynes, kai Aus
tralija neturės savo repre
zentacinės komandos Olim
piados metu. Vienas iš Mel
bourne kelionių biuro agen
tas laiko didžiausia proble
ma lankantiems Maskvoje, 
tai viešų išviečių trūkumas 
ir maisto klausimas.

UŽTIKRINTA KELIONĖ Į 
MASKVĄ AUSTRALIJOS

KREPŠININKAMS

Patekti į Olimpiadą Aus
tralijos vyrų krepšinio ko
manda turėjo tik vieną už
duotį - nugalėti Naująją Ze
landiją vadinamoje Oceania 
zonoje. Sužaisti reikėjo tre
jas rungtynes. Šiuo metu 
mūsų krepšininkai jau turi 
du laimėjimus. Pirmajame 
Australija laimėjo 65-41, kai 
antrame susitikime Mel
bourne Naujoji Zelandija 
patyrė antrą pralaimėjimą 
62-53 ir kartu prarado gali
mybę dalyvauti Olimpiado-
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Informacija PRANEŠIMAS -
KVIETIMAS

PAMALDOS
EVANGELIKAMS 

MELBOURNE

Kunigas V. Kostizenas 
laikys pamaldas Lietuvių 
Namų koplyčioje, Errol 
Street, North Melbourne, 
sekmadienį rugpiūčio 26 d. 
12.30 vai.

Šiais metais sueina 40 
metų, kai 1939 m. rugpiūčio 
23 d. buvo pasirašytas Mo
lotovo - Ribentropo paktas ir 
to pagrinde daugelis iš mūsų 
turėjome apleisti tėvynę. 
Paminėsime šį nemalonų 
įvykį malda už tėvynę ir 
kviečiame visus gausiai pa
maldose dalyvauti.

Evang. Parap. Taryba

SYDNEJAUS LIET.
KLUBO BIBLIOTEKA 

praneša, kad laikinai trečia
dieniais ji nebus atvira. 
Šiaip biblioteka lankytojams 
bus atvira kaip ir anksčiau 
sekmadieniais 1.30 iki 4 vai.

"PAŽINK SAVO 
KAIMYNĄ"

Ministeris Imigracijos ir 
Etniniams Reikalams the 
Hon. Mr. M. Mackellar pra
šo painformuoti;

Kasdien transliuojama 
radio programa iš stoties 
2CBA-FM, kad "senieji" 
australai arčiau susipažintų 
su ateiviais. Toji programa 
vadinama "Pažink savo kai-
myną” (Know Your Neigh
bour).

Ateiviai raginami pakal
bėti apie savo kultūrą, mu
ziką, papročius ir iškelti sa
vas problemas.

Transliacija vyksta 
angliškai.

Kiekviena 15 min. prog
rama turi du muzikinius in
tarpus, parinktus progra
mos vedėjo. Kelti šioje 
programoje galima viską, 
išskyrus politiką.

2CBA-FM stotį veda 
Christian Broadcasting 
Association, kuri pradėjo 
AEA stotį dar 1975 metais.

Transliavimo stotis neima 
jokio mokesčio, programos 
atviros visiems ateiviams, 
kurie kalba angliškai arba 
net ir silpnai angliškai.

"Pažink savo kaimyną” 
transliacijos siekia suartinti i 
kaimynus, kad jie geriau 
pažintų viens kitą.

Susidomėjusieji smulkes
nių informacijų gali gauti 
skambinant tel.: rev. V. 
Turner 712 1111, arba ra
šant stočiai 2CBA—FM, 
Five Dock, 2046.

; Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba ir nariai ruošia 
Broniui stašioniui

ATSISVEIKINIMO
VAKARIENĘ

Vakarienė įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube rugpiūčio 
26 d., sekmadienį, 6.30 vai. Vakarienės ir gėrimų kaina $

■ 8 asmeniui. Rezervuotos vietos bus tik turintiems bilie
tus.

Norį pagerbti daug darbo ir rūpesčių įdėjusi i Lietuvių
■ Klubą p. B. Stašioni, prašome bilietus įsigyti ne vėliau 
; rugpiūčio 24 dienos. Vėliau bilietai nebus parduodami. 
! Bilietus galima gauti Lietuvių Klube.

Programoje: vakarienė, šokiai grojant Klubo kapelai ir 
meksikiečių ansamblis.

Syd. Lietuvių Klubo Valdyba
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Sydnejaus Lietuvių Filis
terių Būrelio susirinkimas 
įvyksta rugsėjo 23 d. Syd
nejaus Liet. Klube 3 vai. 
Visi nariai filisteriai malo
niai kviečiami dalyvauti.

***
Federalinis Imigracijai ir 

Etniniams reikalams De
partamentas Vaiko Metų 
proga ruošia įvairių etninių 
grupių pasakų antologiją. 
Šis departamentas yra iš
siuntinėjęs visų etninių gru
pių krašto pirmininkams 
kvietimą prisiųsti po tris 
vaikų labiausiai mėgstamas 
pasakas, kurios bus spaus
dinamos anglų ir dalyvau
jančios grupės kalbomis.

***

Pertho lietuviai rimtai 
pasiryžę įsigyti bendruome
ninius namus - salę. Numa
tomas pirkti objektas kai
nuos apie 50.000 dolerių. 
Pradinį kapitalą sudaro pa
tys Pertho lietuviai paskolų 
būdu ir salė jau užpirkta pe
reitą mėnesį įmokėjus 
24.000 dol. Likusiai sumai 
išmokėti tikimasi gauti pas
kolą iš banko. Iš tautiečių 
surinkta šian tikslui jau 
27.000.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Dėmesio! Dėmesio!
Sydnejaus Lietuvių Teatras "Atžala”, rugsėjo 2 d., sekmadieni, 3 vai., 

Sydnejaus Lietuvių Klubo salėje stato A. Kairio 3 v. komediją

’’Sidabrinė diena”
Režisuoja Julius Dambrauskas.

Bilietų kaina: suaugusiems $ 4, moksleiviams ir pensininkams - $ 2. Bilietai 
gaunami prie įėjimo.

VISAIP
Išvyksta

GINTAUTAS
KAMINSKAS

Rugpiūčio 18 d. Gintautas 
Kaminskas su šeima išvyks
ta į Italiją (Romą), kur dirbs 
Australijos Atstovybėje 
Romoje, Imigracijos skyriu
je. Prieš išvykdamas iš 
Australijos G. Kaminskas 
šešetai savaičių sustos Mel

Sydnejaus šeštadienio 
Lituanistinių Kursų moky
tojai prašo visus mokinių 
tėvus, studentus, bičiulius ir 
ypač tėvus, kurie turi gim
nazijos amžiaus jaunimo na
muose - ateiti pabendrauti ir 
pasitarti lietuvių kalbos 
kursų reikalais: sekmadienį, 
rugsėjo 9-tą dieną, 2 vai. po 
pietų Bankstown Lietuvių 
Klubo viršutinėje salėje. 
Lauksime atsilankant.

Vida Kabailienė
IV PLJK AUKOTOJAI

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdyba 
skelbia aukotojų papildomą
jį sąrašą. Surinktos aukos 
remia Australijos jaunimo 
atstovus šiuo metu dalyvau
jančius IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Europo
je. Visiems aukotojams ačiū. 
Melb. Liet. Klubas $ 300 
Aust. Liet. Bendruomenė 

$140 
Ramovė (Melb.) $ 60
Talka (Adei.) $ 50
Korp! Romuva $ 50
Aust. Liet. Kat. Federacija 

$ 50
Soc. Moterų Draugija 

(Melb.)$ 25 
Parapijos choras (Melb.)

$ 20 
V. Grigonis $ 20

Australijos Lietuvių Fon
das paskyrė $ 100 Kongreso 
filmo pagaminimui.

p. Jeršovas padarė du 
gražius vyčius įteikti Aus
tralijos konsulams Anglijoj 
ir Vokietijoj Kongreso pro
ga.

bourne, kur lankys italų 
kalbos kursus.

Kaip žinia, G. Kaminskas 
baigęs aukštuosius mokslus 
Adelaidėje ir Melbourne, 
dirba Imigracijos Departa
mente Canberroje ir buvo 
vienas iš vadovaujančių vie
tos lietuvių veikloje. 1978 m. 
išrinktas Canberros apyl. 
valdybon ir jai kiek laiko 
pirmininkavo. Prieš tai 
dirbo Canberros Liet. Klubo 
Komitete, o pastaruoju me
tu atstovavo Apyl. Valdybą 
Canberros Etniniam Komi
tete. Savo straipsniais anglų 
kalba vietinėje spaudoje 
nuolat gynė lietuvių reika
lus.

Rugpiūčio 5 d. buvo su
rengtos G. Kaminskui iš-

AUKOS MOTERŲ 
DRAUGIJAI

Nuoširdžiai dėkojame 
"Stikliuko" klubui, paauko
jusiam Draugijai 343.67 do
lerių ligonių reikalams.

Dėkojame aukojusioms 
ponioms: A. Paulėnienei - $ 
12, J. Jonušienei $ 5, M. Ei- 
rošienei $ 4, V. Narušienei ir 
A. Jablonskienei po $ 2.

Syd. L. Mot. Soc. GI.
Draugijos Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace, Bankstown

Tel.: 708-1414
Rugpiūčio 25 d., šešt.:
VAKARAS GIMUSIŲ

LIŪTO ŽENKLE
Viršutinėje salėje ’’Kovo” 

organizuojamas jaunimui 
’’DISCO” vakaras. Įėjimas 
nemokamas abiejose salėse.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.
4-11 vai., 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.- 
penkt. 6-9 vai., šešt. 6-10 
vai., sekm. 1-9 vai. Valgyk
los vedėja G. Kasperaitienė

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 Lietuvių Klube rugpi. 18 d., bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybe; laimėti 15'0 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai tą vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių iššaukus lai
mėtojo numeri.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

VIETOJ
90 GĖLIŲ

Pagerbdamas a.a. Anelę 
Bajorienę, vietoj gėlių Ed
vardas Saženis Mūsų Pasto
gei skyrė 10 dolerių. Ačiū.

leistuvės. Dalyvavo apie 40 
asmenų, jų tarpe Canb. 
Ethn. Komiteto pirm., Imi
gracijos Departamento pa
reigūnas ir visa Canberros 
Apyl. Valdyba, kurios pirm. 
J. Lizdenis pasakė atsisvei
kinimo žodį ir su linkėjimais 
įteikė valdybos vardu dova
nėlę. Bičiulis

ORGANIZACIJŲ ATSTO
VŲ PASITARIMAS 

SYDNEJUJE

Rugpiūčio 12 d. Sydnejaus
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Apyl. Valdyba buvo sušau
kusi apylinkėje veikiančių 
organizacijų atstovų pasita
rimą siekiant glaudesnio 
bendradarbiavimo ir veiklos 
suderinimo. Apyl. Valdybos 
pirm. Dr. A. Mauragis savo 
įvedamajame žodyje iškėlė 
tokio darnaus bendravimo 
svarbą ir ypač kultūrinei 
veiklai svarbumą turėti 
apylinkėje kultūros tarybą, 
kuri derintų visą tą veiklą. 
Susirinkimo dalyviai tai 
minčiai pritarė pripažindami 
Apyl. Valdybai autoritetą 
sudaryti tokią Kultūros Ta
rybą kaip valdybos pagalbi
nį organą. Susirmkimas 
praėjo gana draugiškoje 
nuotaikoje užkliudant po
kalbiuose eilę mūsų veiklos 
klausimų ir trūkumų.
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