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LIETUVIŠKAS ŽODIS - 
TAUTOS ŠIRDIS

Juozas Almis Jūragis

(Paskaita spaudos atgavimo
75 metų sukakties minėjime

• rugpiūčio 19 d. Sydnejuje)

Mūsų poetai lietuviškąjį 
žodį yra pavadinę šventu. 
Yra pavadinę jį amžinu. To
kie lietuviškam žodžiui ski
riami epitetai yra tiklūs ir 
teisingi. Lietuviškasis žodis 
yra amžinas, kaip amžina, 
praėjusių šimtmečių pras
me, yra pati tauta. Tauta 
atsinešė savo kalbą, savo 
žodį iš proistorinės visų ais
čių tėvynės į Pabaltijo žemių 
plotus, kaip atskirų kilčių 
giminingumo ir vienybės 
žymę, kaip dvasinio tautos 
kilnumo išraišką.

Lietuviškasis žodis yra 
šventas dėl to, kad jį nešė 
tūkstančiai generacijų ir į jį 
sudėjo savo dvasios ir kūry
bos turinį. Jis yra šventas 
dėl to, kad už jį, už gimtąjį 
žodį, reikėjo kietai kovoti. Ir 
žodis tas kovoje buvo paš
ventintas žuvusių jo gynėjų 
krauju, pašventintas kalėji- 
muosna nusmerktųjų ken
tėjimais, ir ištremtųjų į Si
birą tylia prapulties agonija.

Lietuviškasis žodis yra 
brangus ir šventas, nes jį 
lietuvių aukos dvasia pa
šventino, prisirišimas ir 
meilė sušildė, Sunkiu mūsų 
tautos istorijos laikmečiu jis 
tapo kovos vėliava, jungian
čia visus vienai garbingai 
pastangai. Vėliava, nuvedu
sią tautą prieš 75 metus į 
spaudos laisvės laimėjimą, į 
savo tautinės savigarbos 
laimėjimą ir į užtikrinimą, 
kad tauta, jungtinėmis jė
gomis, dar daugiau gali pa
siekti.

Mes nesame išmokyti šitą 
šiandien minimą spaudos 
laisvės iškovojimą ypatin
giau pabrėžti ir jį pilniau, 
giliau įvertinti. Tačiau šis 
laimėjimas yra pats svar
biausias naujoje mūsų isto
rijoje. Prieš jį nublanksta 
žirgų girdymai tolimose ma
riose ir kardų kirčiai į 
Maskvos vartus. Prieš.Sį lai
mėjimą mažiau sveria seno
vės kunigaikščių žygiai ir 
pergalės, kurios, kaip moko 
istorija, ne kartą liko pilnai 
neišnaudotos Lietuvos žmo
nių gerovei.

Spaudos laisvės iškovoji
mas yra pirmoji tikroji lie
tuviškojo žodžio ir lietuvių 
tautos pergalė, užtikrinusi 
tautos gyvybę. Šitoji perga
lė padėjo pamatus naujosios 
Lietuvos erai, tautinio atgi
mimo erai, per 14 trumpų 
metų nuvedusiai tautą į Ne
priklausomybės paskelbimą.

Jeigu mūsų tauta visai 
neturėtų istorijos, jeigu 
mūsų istorija prasidėtų tik 
nuo spaudos atgavimo die
nos (1904 balandžio 24), mes 

pagrįstai gal ėtume šia tau
tos pergale didžiuotis. Galė
tume semtis sau įkvėpimo 
tautos subrendime, vienin
gume ir ryžtingume. Galė
tume sušildyti savo širdis 
kovoje užgrūdintos tautos 
dvasinėje didybėje, išaugu
sioje iš atskirų jos narių pa
siaukojančios dvasios tvir
tumo.

Iš kur toji lietuvių tautos 
stiprybė? Atsakymas tik 
vienas. Iš savo gimtojo lie
tuviškojo žodžio.

Nuo pat seniausių prois
torinės laikų kiekviena nau
ja karta perdavė sekančiai 
kartai lietuviškąjį žodį ir jo 
dvasinį turinį, žodis ėjo iš 
kartos į kartą kaip nenyks- 
tančicji ir visaapimančioji 
savastis, kaip brangiausias 
palikimas mirusiųjų protė
vių, sukaupusių žodžiuose 
savo išmintį, patyrimą, kū
rybinę galią, savo dvasios 
energiją, nenustojančią 
spinduliuoti ir per tūkstan
čius metų. Nežinomieji 

pagoniškosios lietuvių 
religijos ir pasaulėjautos 
kūrėjai visą lietuviškosios

ĮVYKIAI
Nors Lietuvoje niekur 

oficialiai neskelbiama, kas 
vyksta lietuvių veikloje Va
karuose, tuo pačiu aišku nu
tylėtas ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo ketvirtasis Kong
resas, tačiau Lietuvos žmo
nės apie jį žinojo ir be abejo 
pagalvojo. Pogrindžio žur
nalas ’’Alma Mater” Nr. 3 
paskelbė apie kongresą, jo 
vietą ir laiką ir palinkėjo ge
riausios sėkmės.

***
Simas Kudirka, visame 

pasaulyje žinomas lietuvis 
jūrininkas, pabėgęs nuo so
vietų laivo Amerikos pak
raščiuose, už tai sovietų ka
lintas ir amerikiečių išlais
vintas, neseniai lankė Pietų 
Amerikos lietuvius ir ten iš
buvo apie mėnesį laiko susi
tikdamas su lietuviais. 
Simas pašventęs gyvenimą 
už Lietuvos ir politinių kali
nių išlaisvinimą.

***
Plačiai žinomas Ameriko

je kultūrininkas ir publicis
tas, vienas iš dienraščio

’’SIDABRINĖ DIENA” RUGSĖJO 2 d.
SYDNEJAUS LIET. KLUBE

sąmonės ir tikėjimo būdą 
paliko tikrai žodžiuose, tal
pinančiuose savyje pasaulio 
ir žmogaus kūrybinę esmę. 
Tai buvo švenčių žodžiai. 
Apeiginiai maldų ir giesmių 
žodžiai. Vestuvinių iškilmių, 
mirusių palydėjimo laimina
mieji, maldaujamieji, dievus 
pasiekiantieji žodžiai, turį 
pikto atitolinimo galią. Tai 
buvo pažadų ir susitarimų 
žodžiai, surišą tvirčiau negu 
geležies grandys, nuo kurių 
net mirtis neatpalaiduoja, 
įpareigoja palikuonis išpil
dyti tėvų pažadus. Tai buvo

Draugo redaktorių, Br. 
Kviklys buvo pakviestas iš 
Čikagos į Baltuosius Rūmus 
Washingtone pusryčių su 
prezidentu Carteriu. Šis 
priėmimas buvo surengtas 
sąryšy su SALT II sutarties 
pasirašymu tarp JAV ir 
Sov. Sąjungos, kur dalyvavo 
prezidentas, krašto gynybos 
pareigūnai ir Valstybės sau
gumo Tarybos atstovai.

***
Neseniai pavergtoje Lie

tuvoje vyko sovietų kariniai 
manevrai, kurių stebėti 
buvo kviesta eilė užsienio 
valstybių atstovų. Anglija 
tokį kvietimą priėmė, tačiau 

Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Kanada kvie
timą atmetė pasiremdamos 
tuo, kad jos nepripažįstan
čios Lietuvos okupacijos.

***
Amerikoje sėkmingai iš

bandytas automobilis, varo
mas saulės energija. Jis turi 
stogelį, kuris ne vien tik tei
kia malonų pavėsį keliauto
jams, bet drauge ir kaupia 

paprasti kasdieniniai darbo 
ir amato žodžiai, o šventi 
kaip ugnis, kaip vanduo ir 
duona. Be jų nebūtų buvę 
tautos dvasinio gyvenimo. 
Tie žodžiai priaugančias 
kartas šviesino ir sąmonino, 
skatino žygių ir darbų dina
miką.

Dainos, patarlės, priežo
džiai, tikėjimai, papročiai, 
padavimai, sakmės, užkal
bėjimai, pasakos - tai per 
kartų kartas sukaupti seno
vės poetų, pasakotojų, vai
dilų žodžiai. Kūrybos, eti
kos, dvasinio sužydėjimo

saulės energiją jo varik
liams.

***
Nežiūrint per eilę metų 

didelių pastangų jaunimas 
ne vien Lietuvoje, bet ir vi
soje Sov. Sąjungoje neparo
do didesnio palinkimo į ate
izmą. Nusiskundžiama, kad | 
net ir eilė komjaunimo narių 
išpažįsta ir praktikuoja reli
giją, tuokiasi bažnyčioje, 
dalyvauja pamaldose.

***

Nors oficialiai skelbiama, 
kad esanti tokia Lietuvos 
(arba LTSR) komunistų 
partija ir net kabo toks už
rašas prie centrinės būsti
nės Vilniuje, tačiau partijos 
nario biliete nieko nepažy
mėta, kad tai Lietuvos kom. 
partijos narys, o Tarybų Są
jungos kom. partijos narys. 
Kitaip sakant, Lietuvos 
Kom. Partija be narių.

♦**
Lietuviškas oficialus svei

kinimas iki šiol net ir oku
puotoje Lietuvoje galioje 
’Valio!”, bet jau dabar jau
nuomenė, ypač moksleiviai 
treniruojami vietoj valio 
šaukti ’’Ura!”, žodžiu, ofi
cialiuose paraduose, ypač 
komunistinių švenčių metu 
anuliuojamas ’’Valio!”, o rei
kalaujama šaukti ’’Ura!”. 

žodžiai. Pilni lakumo, pasta
bumo, įžvalgumo, žodžiai 
svajonę paverčią tikrove, o 
tikrovę - pasaka, žodžiai, 
įkūniję Lietuvos žmogaus 
buvimą taikoje su gamta ir 
su pačiu savimi.

Lietuviškame žodyje su
tilpo visos dvasinio ir kultū
rinio tautos gyvenimo ap
raiškos. Tauta stiprėjo ir 
brendo lietuviškame žodyje 
ugdydama savo dvasią.

Tačiau istorija žaidė lie
tuviškojo žodžio nenaudai. 
Jo pirmgimystės teisę par
davė kunigaikščiai, valsty
binius raštus nuo 14 šimt
mečio rašydami svetima 
slavų - rusų kalba. Lietuviš
kojo žodžio nėra Lietuvos 
Metrikoje, Lietuvos met
raščiuose, Lietuvos statu
tuose. Lietuviškojo žodžio 
nėra valstybės raštuose per 
visą kunigaikščių istoriją. 
Ar tai nėra skaudus ir labai 
žalingas tautos kalbos išda
vimas? ĮsĮuke]ta į psl. 3

PARYŽIAUS DIENRAŠ
TIS APIE LIETUVĮ

KARDINOLĄ

Paryžiaus dienraštis 
France Soir (1979 gegužės 
29) įsijungė į pasaulinės 
spaudos chorą, tvirtinantį, 
jog vienas iš naujai paskir
tųjų kardinolų esąs lietuvis, 
greičiausiai vyskupas Juli
jonas S eponavičius. Dien
raštis rituoja ELTOS biule
tenį, kuris praėjusiu metų 
gegužės mėn. pranešė, kad 
Popiežius pasiuntė savo 
kardinolo, beretę Vilniaus 
vyskupijai, kuriai vysk. 
Steponavičius vadovauja, 
"nors jis neturi teisės lan
kytis tame mieste". France 
Soir rašo, kad tarp Maskvos 
ir Vilniaus esanti "daugialy
pė įtampa”. Jei lie uviai su
žinos, kad vienas jų paskir
tas kardinolu (ir tokiu pas
lapčių negalima ilgai išsau
goti). jų "džiaugsmas ir jų 
viltis bus begaliniai". ELTA
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Rašydami testamentą 
neužmirškite svarbiausio

Artėjame prie tos ribos, 
kad būtina pagalvoti ir apie 
per gyvenimą uždirbtas ir 
užtarnautas žemiškas gėry
bes, kurių su savimi nenusi- 
nešime i Anapilį, o teks že
mėje palikti: savo artimie
siems, tautiniams reikalams 
pamėgtų idealų ar įsitikini
mų siekimui ir plėtotei, arba 
pagaliau visai nesirūpinant 
palikti tiesiog gyvenamam 
kraštui, is kurio per sunkų 
darbą tas sukauptas turtas 
susikrovė. Tačiau valstybė 
jau seniai atsiėmė savo per 
tiesioginius ar netiesioginius 
mokesčius, o ką esi užgyve
nęs, tai yra tavo asmeniškoj 
žinioj - kam nukreipsi savo 
sukauptą turtą, tam ir ati
teks. Tam reikalui šiame 
krašte galioja paskutinę va
lią saugoją įstatymai, pagal 
kuriuos asmens valia, iš
reikšta testamentu, yra 
šventas ir nepažeidžiamas 
reikalas.

Norim ar nenorim, visų 
mūsų toks nepermaldauja
mas likimas: anksčiau ar vė
liau teks skirtis su Šiuo gy
venimu ir pereiti į nežino
mybę, į kurią nieko žemiško 
nenusinešim. Tačiau mūsų 
prisirisimas ir meilė prie sa
vo artimųjų įpareigoja mus, 
kad vardan meilės savo ar
timiesiems, vardan tautinių 
ar įsitikinimų idealų mūsų 
užgyventas turtas paliktų 
jiems tarnauti ir po mūsų. 0 
šitai galima ir net privalu 
padaryti kiekvienam, kuris 
ne vien tik pats sau gyvena, 
bet dar turi ir visą eilę įsi
pareigojimų tiek savo arti
miesiems, tiek savo tautai, 
tiek organizacijoms arba sa
vo paties kad ir privatiems 
reikalams, kuriuos remtų 
asmeniška valia testamentu 
paskirtas tavo turtas net tau 
ir iš gyvenimo išėjus.

Tačiau gal vienas iš bū
dingiausių, šalia tiesioginių 
artimųjų, mums lietuviams 
yra lietuviški reikalai. Atsi
menant, kiek mes savo tau
tai ir Lietuvai esame skolin
gi, ypač sveika pagalvoti, 
kaip galima tą skolą išpirkti. 
Kas nesijaučia pakankamai 
dirbęs Lietuvai ir lietuvybei 
gyvas būdamas, tegu leidžia 

A.A.
ANELEI BAJORIENEI

mirus, mielą bičiulį Antaną Bajorą ir šeimą skausme 
nuoširdžiai užjaučia

Jonas ir Stanislava Vaičiai

A.A.
VYTUI MOTUZUI 

tragiškai žuvus širdinga užuojauta motinai Onutei. Nėra 
tokio žodžio, kad skausmą sumažinus Liūdime, kenčiame 
kartu

M.V. Glionertai 
ir Rita Ryan

Mūsų Pastogė Nr. 34, 1979.8.27, psl. 2 
f. f.j.į ,?i:į . ui:. į f. ‘ r,-.-;11 u.i,“

savo paliktai nuosavybei už 
jį toliau darbuotis. 0 tam 
būdų yra įvairių: skiriant 
tam tikrą savo palikimo dalį 
Australijos Lietuvių Fondui, 
organizacijoms, ir ypač lie
tuviškai spaudai, kuri atlie
ka patį didžiausią vaidmenį 
lietuvybės naudai ir gerovei.

Šioje vietoje ypač pabrėž
tina Liet. Bendruomenės 
Spaudos Sąjunga /angliškai: 
Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.), 
kuri yra pati jauniausia lie
tuvių organizacija ir institu
cija Australijoje ir kurios 
paskirtis yra pati atsakin
giausia. Jos tiesioginis už
davinys leisti lietuvišką 
spaudą, šiuo atveju Mūsų 
Pastogę, ir už ją nešti visą 
moralinę ir ypač materialinę 
atsakomybę. Čia nereikia nė 
aiškinti, ką reiškia Australi
jos Lietuvių Bendruomenei 
Mūsų Pastogė, ką ji davė 
per trisdešimt metų ir ko iš 
jos tikimasi ateity. Ji yra 
kaip kraujas gyvam orga

MIRUSIEJI
PALAIDOTA

VERA STAUGIRDIENĖ

Ilgai sirgus rugpjūčio 2 d. 
mirė Vera Staugirdienė, liū
desyje palikdama dukrą Li- 
są, žentą Julių Veteikius ir 
sūnų Jurgį su šeima. Julius 
Veteikis, savo laiku redaga
vęs Mūsų Pastogę, o žmona 
Lisa talkininkavusi Mūsų 
Pastogės administracijoje. 
Velionės sūnus Jurgis ilgus 
metus dainavęs Dainos cho
re. Velionė Vera gimusi 1894 
Estijoje, vėliau su tėvais 
persikėlė į Skov miestą Ru
sijoje, kur jos tėvas tarnavo 
geležinkelyje.

1918 metais šeima sugrįž
ta Lietuvon. Ištekėjusi už 
Zigmo Staugirdo susilaukia 
dukros Lisos ir sūnaus Jur
gio, kurie ir šiuo metu gyve
na Australijoje. Velionės 
vyras taip pat geležinkelie
tis dirbo kaip stoties virši
ninkas keliose stotyse Lie
tuvoje. Velionė Vera savo 
laiku mokytojavo Joniškio 
gimnazijoje.

Atvykę Australijon Stau- 
girdai laikėsi prie dukros 
Lisos ir žento Juliaus Vetei- 
kių. Trumpam laikui abi šei
mos buvo persikėlusios į 
Canberra, kur mirė velionės 
vyras Zigmas. 

nizme arba kaip benzinas 
mašinos motore. Neišleiski
me iš akių paties esminio 
dalyko: spauda savu laiku 
prikėlė Lietuvą, spaudą ją ir 
išlaikys. Juo labiau per 
spaudą išsilaikys ir išeivijos 
lietuviai, kurie išstatyti di
džiausiam sunykimo pavo
jui. Mūsų gyvenime viskas 
svarbu: ir tėvų tautinis są
moningumas, ir organizaci
jos, ir mūsų susikurtos in
stitucijos, kaip fondai, klu
bai ir t.t., bet vis tik virš vi- 
sako stovi lietuviška spauda, 
kuri visą lietuvišką gyveni
mą apjungia ir kaip tik per 
ją, per spaudą tasai lietuviš
kas gyvenimas ir veikla 
vystosi ir plėtojasi. Įvertin
dama ir prisiimdama šitą di
džiulę atsakomybę už lietu
viškos spaudos egzistenciją 
ir jos tęstinumo garantiją, 
Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjunga tikisi ir 
laukia iš visų tautiečių jai 
pritarimo ir galimo užtikri
nimo, kad visokiais, net kri
tiškiausiais atvejais lietu
viška spauda nepritruktų 
kvapo. 0 tai įvykdyti ir ga
rantuoti gali kiekvienas,

Vėliau vėl grįžta į Sydne- 
jų į savo senuosius namus 
Cabramatoje. Gyvenimo pa
baigai prisimetę. vėžio liga. 
Velionė pergyvena sunkią 
operaciją, tačiau nesėkmin
gai.

Apie 150 draugų ir arti
mųjų palydėjo velionę į 
Rookwodo lietuvių kapines. 
Po religinių apeigų, kurias 
atliko kun. P. Butkus velio
nė palaidota rugpiūčio 6 d. 
Prie kapo artimųjų ir drau
gų vardu atsisveikino L. 
Karvelis, Tautos Fondo 
vardu A. Kramilius ir 
Dainos choro P. Nagys.

Sūnus Jurgis gražiais žo
džiais prisiminęs savo mamą 
pakvietė, padėkojęs susirin
kusiems į Lietuvių Klubą 
kavutės.

Velionė savo testamente 
prisiminė Lietuvos laisvės 
reikalus ir vietoj gėlių pa
geidavo aukoti Tautos Fon
dui ir kitiems reikalams. 
Tautos Fondui vietoj gėlių 
surinkta $ 138. Nepamiršo ir 
Dainos choro ir iš savo san
taupų paliko $ 200 šiam kul
tūriniam vienetui. Po ilgų 
žemiškų kančių lai šviečia 
Tau amžinoji šviesa aukšty
bių karalystėje. a.k.

VINCAS LIUBINAS IŠĖJO 
Į AMŽINYBĘ

Liepos 27 d. juodoji vieš
nia pakvietė pas save gerai 
pažįstamą bendruomenės 
narį, buvusį Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės 
majorą, Vincą Liubiną.

V. Liubinas gimė 1900 m, 
vasario 9 d., Kerų kaime, 
Šakių apskrityje, gausioje 
16 vaikų šeimoje jauniau- 
siuoju.

Pirmojo karo metu Vincas 
su broliu buvo nublokštas į 
Rusijos gilumą. Grįžęs į tė
vynę 1919 m. Vincas stojo į 
kariuomenę ir buvo priskir
tas prie majoro Gudelio va
dovaujamos artilerijos ba
terijos, kuri dalyvavo įvai
riose Lietuvos vietovėse ko
vose prieš bolševikus, ber
montininkus ir 1920 metais 
prieš lenkus. Atlikęs karinę

A.A.
AIDUI GAIDELIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną, dukras ir visus jo artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

O. J. Liutikai ir
Jurgelienė

tiek stodamas į Liet. Bmės 
Spaudos Sąjungą nariu, tiek 
ir sudarant savo testamentą 
pagalvoti apie lietuviškos 
spaudos ateitį ir jai skirti 
dalį savo palikimo. Atsiran
da tautiečių, kurie apie tai 
pagalvoja, bet nėra tikri, 
kokiu vardu savo palikimą 
ar dalį skirti šiam tikslui, 
kad jis nenueitų skirtingais 
keliais. Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjunga 
(angliškai - Lithuanian 
Community Publishing 
Society Ltd.) yra tikrasis 
vardas, galiojąs visoje Aus
tralijoje. Adresas: P.O. Box 
550, Bankstown, N.S.W. Ši
tų davinių pilnai užtenka, 
kad skirta suma ar dalis pa
siektų savo paskirtį.

Atsiminkime, kaip sunkiai 
buvo iškovota spauda, ku
rios atgavimo sukaktį šven
čiame kaip tik šiais metais. 
Jeigu mes visi bent dalį pa
rodytume to prisirišimo ir 
pasiaukojimo savo spaudai, 
kokios parodė ano meto lie
tuviai už savo persekiojamą 
spaudą!

Iv.k.)

A.a. V. Liubinas

tarnybą, Vincas pasilieka 
kariuomenėje karo valdi
ninku.

Vincas nepasitenkino uži
mama vietas ir jis pasiryžo 
toliau lavintis. 1925 metais 
baigė suaugusių gimnaziją ir 
stojo į V.D. Universitetą 
studijuoti teisės. 1934 m. 
gavo diplomuoto teisininko 
diplomą ir praktikavo teisę 
karo teisme. Baigęs Aukš
tuosius Karininkų Kursus, 
1936 m. buvo pakeltas į ma
joro laipsnį. Karinėje tarny
boje buvo apdovanotas D.- 
L.K. Gedimino ordinu ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
IV laipsnio medaliu.

1928 m. vedė teisę studi
javusią Stefaniją Girdvai- 
nytę, kilusią iš Telšių 
apskrities, kuri mirė Lietu
voje 1945 m. Iš tos santuo
kos yra sūnus Algis, elek
tronikos inžinierius, irgi lie
tuvių bendruomenėje žino
mas savo aktyvumu.

1944 m. Vincas su sūnumi 
Algiu pasitraukė į Vokietiją 
ir 1948 m. atvažiavo į Aus
traliją, kur jo jau laukė 
ankščiau atvykęs sūnus. 
1949 m. pradėjo kurtis Mel
bourne. Pasistatė Essendo- 
no priemiestyje namus ir 
gerai įsikūręs 1963 m. antrą 

kartą vedė. Tada persikėlė 
gyventi pas žmoną Onutę į 
Prestono priemiestį ir abu 
gražiai leido pensininko die
nas.

Vincas buvo sveikas, 
energingas, jaunos sielos 
žmogus. Mėgo daug skaityti 
ir domėjosi gyvenimu. Jis 
priklausė daugeliui lietuviš
kų organizacijų ir dirbo jų 
valdybose. Priklausė L.K.- 
V.S. ’’Ramovei”, Melbourne 
skyriui ir 1970 m. buvo vice
pirmininko pareigose. Pas
kutiniais metais buvo M.L.- 
B. Kontrolės Komisijos 
narys.

Vinco gyvenimas buvo 
įvairus ir įdomus. Jis visada 
žiūrėjo į priekį, negyveno 
praeitimi. Labai jiš'/džiaugė- 
si persikėlęs su'žmona į 
naujai gražiai išrėmontuotą 
namą, bet nelaimei susirgo 
gripu ir visi mėginimai jį iš
gelbėti nepavyko.

Vincas Liubinas Melbour
ne lietuvių buvo mėgiamas 
ir jis turėjo daug draugų, 
todėl ir į rožančių, ir į laido
tuves susirinko daug žmo
nių. Atsisveikinimo žodį ta
rė: apylinkės pirm. Albinas 
Pocius, M.L. Klubo pirm. p. 
Tamošiūnas, karių "Ramo
vės” pirm. p. Šalkūnas ir 
draugų vardu Alisa Baltru- 
konienė.

Kun. Pr. Dauknys gražiai 
atliko laidojimo apeigas, o 
L.K.V.S. ’’Ramovės” nariai 
stovėjo sargybą prie jo tau
tine vėliava apkloto karsto. 
Atlydėjus į Fawkner kre
matoriumą po maldos ir su
giedojus Marija, Marija ir 
Lietuvos Himną, jo karstas 
pamažu slinko žemyn kol vi
siškai pradingo.

Sūnus visus dalyvavusius 
laidotuvėse pakvietė pas 
save į namus šermenims.

Jis paliko liūdesyje žmoną 
Onutę, sūnų Algį su žmona 
Ale, keturis anūkus ir vieną 
proanūką.

Alisa Baltrukonienė

FAIRFIELD CITY 
FESTIVALIS

Fairfieldo vienos savaitės 
Festivalis prasidėjo rugpiū
čio 18 d. ir truks iki rugpiū
čio 26 d. Lietuvių choras 
Daina dalyvaus jo uždaryme 
Gabramatta Town Hali rug
piūčio 26 d.

Susijęs su šiuo festivaliu 
Fairfieldo pradžios mokyk
loje buvo surengtas šios 
mokyklos mokinių ir moky
tojų kultūrinis parengimas. 
Teko pastebėti, kad šioje 
mokykloje mokytojauja 
veikli lietuvaitė, skautė 
Elenutė Kiverytė.

Mokyklos vedėjas, atida
rydamas pristatė tris moky
tojus, kurie suorganizavo šią 
šventę, jų tarpe ir Elenutę 
Kiverytę.

Al. Grasby oficialiai ati
darė šį mokyklos festivalį ir 
atidengė 45 tautų vėliavų 
kilimą (tapestry), kurį 
pagamino mokyklos moki
niai. Vėliavų tarpe matėsi ir 
raudona vėliava su piautu- 
vu. Pasirodo, nežiūrint, kai 
kurių mokytojų protesto, ši 
vėliavą vistik švietimo de
partamento reikalavimu, 
buvo išstatyta tarp kitų vė
liavų.
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Lietuviškas žodis -
Atkelta«psi. i tautos širdis

Nuo lietuviškojo žodžio 
nusigręžė lenkiškieji Lietu
vos krikštytojai ir su nauju 
tikėjimu lenkiškumą priėmę 
mūsų bajorai. Du žymūs vi
suomenės luomai: svetimoji 
dvasiškija ir mūsiškė aris
tokratija smelkė lietuviškąjį 
žodį, stūmė jį iš gyvenimo. 
Lietuviškąjį žodi pačioje 
Lietuvoje niekino, vadinda
mi stabmeldžių kalba, kuria 
kalbėti krikščionims nedera. 
Svajotojai, nusigręžimo nuo 
visos tautos ir nuo lietuviš
kojo žodžio priepuoliuose, 
dargi teigė, kad lotynų kalba 
esanti tikroji mūsų tautos 
kalba.

Atrodė, kad ant lietuviš
kojo žodžio nusileis tamsy
bės uždanga, tokia pat kaip 
toji, kuri pasmaugė prūsų 
kalbą, ir palaidos ji užmirši
me, žymesnio pėdsako šioje 
žemėje nepalikus.

Bet žodis - dvasios reiškė
jas. Žodis - mintijimo ener
gija. Žodis - žmogaus lietu
vio savimonė negalėjo žūti 
tamsoje. Kas nors turėjo 
užgydyti jo žaizdas, atgai
vinti pažeistą jo garbę ir 
teisę.

Ir štai karaliaus Zigmanto 
II ir Zigmanto Augusto lai
kais atėjo mokytas žemaitis 
Martynas Mažvydas, liute
ronų teologijos studentas, ir 
Prūsuose, Karaliaučiuje, 
1547 metais išleido pačią 
pirmąją lietuvišką knygą 
’’Catechismusa prasty sza- 
dei”. Tai buvo sudėtinis-lei- 
dinys: katekizmas, giesmy
nas ir elementorius. Maždy- 
dui garbė, kad padarė tai, ko 
nepadarė kunigaikščiai ir 
karaliai. Kad pirmasis suda
rė lietuvišką abėcėlę, kad 
įrodė jog galima rašyti lie
tuvių kalba. Lietuviškajam 
žodžiu Martynas Mažvydas 
yra pats svarbiausias istori
nis asmuo. Jo milžiniška fi
gūra nubraukia nuo istorijos 
scenos visus kunigaikščių 
šešėlius. Jis davė Lietuvai 
raštą, žodžio gyvybės raktą. 
Jis pradėjo lietuviškojo žo
džio atgimimo epochą.

Po keturių dešimtmečių ir 
Lietuvoje, Vilniuje, kiti mo
kyti vyrai, katalikai, Mika
lojus Daukša (1595) ir Kons
tantinas Sirvydas (1629) iš
leido katalikiškas religines 
knygas. Su knygomis atsi
rado ir mokyklų, kurios mo
kė lietuviško rašto. Tartum 
pančiai kokie buvo nuimti 
nuo lietuviškojo žodžio. 
Knyga kaip saulė patekėjo 
tamsioje Lietuvos padangė
je.

Nuo pirmosios knygos pa
sirodymo iki spaudos už
draudimo praėjo 317 metų . 
Jei ne Martynas Mažvydas, 
nebūtų buvę lietuviškos 
knygos. Nebūtų buvę ko 
drausti. Nebebūtų likę nei 
lietuvių tautos.

Karaliai ir bajorai veržėsi 
į valdžią ir iš valdžios griu
vo. Arba juos laikas nugrio
vė. Kraštą dusino pralaimė
jimai, karai, teritorijų pra
radimas, drausmės stoka ir 
nesugebėjimas valdytis. Pa
galiau rusiškoji meška ištie
sė didelę leteną ir uždėjo ant 
viso Lietuvos žemėlapio. 0 
tautos dvasinis elitas, kul
tūrininkai, ir dvasiškiai tuo 
tarpu rašė kitą istoriją. Lie
tuviškojo žodžio istoriją. Is
toriją vilties, istoriją švie
sos. Kūrybinių pastangų is
toriją. Išlaisvintas lietuviš
kasis žodis katekizmų, gies
mynų, maldaknygių, ele

mentorių, žodynų ir grama
tikų pavidale jau nenu
trūkstamai tekėjo į tautą. 
Kėlė religinę kultūrą. Kartu 
kėlė ir visą masių dvasinę 
kultūrą. Lietuviškasis žodis 
bažnyčiose, šventnamiuose 
ir mokykloje atsiėmė savo 
teises.

Lietuviškajam žodžiui pa
ramą suteikė ir svetimtau
čiai. Vokiečių poetus Goethe 
ir Lessing sužavėjo lietuvių 
liaudies dainos, kaip poezi
jos perlai, pilnos jausmo, 
natūralumo, svajingumo. 
Vokiečių filosofas ir rašyto
jas Herder lietuvių dainas 
iškėlė į pasaulinės literatū
ros plotmę, kaip lietuvių 
tautos kūrybinę dovaną 
žmonijai. Liudvikas Rėza 
dar plačiau atkėlė vartus į 
pasaulį lietuviškai dainai. 
Staiga visi, savieji ir sveti
mieji suprato, koks kūrybi
nis lobis glūdi lietuviškame 
žodyje. Rūpinosi tą lobį at
skleisti, surinkti, išsaugoti 
kaip natūralųjį tautos poezi
jos šaltinį.

Tautinis jausmas, toji 
paslaptingoji sielos galia, 
tokių paskatinimų veikiama, 
vis labiau budo.

Vilniaus universitetas iš
auklėjo Lietuvai veiklių 
šviesuolių, savo karšto pat
riotų, kurie gilinosi į Lietu
vos istoriją, rinko tautosaką, 
istorines senienas, kaupė 
viską, kas lietuviška. Gimė 
pirmieji poetai ir rašytojai, 
kurie savo talentus pašven
tė lietuviškam žodžiui ro
mantiškai patriotinėj, di-

Iš spaudos atgavimo 
minėjimo

V. Kazoko įžanga atida
rant spaudos atgavimo mi
nėjimą Sydnejuje 

rugpiūčio 19 d.

Gerb. klausytojai, - jos,

kai paimame į rankas 
lietuvišką knygą ar laikraš
ti, vargu ar kas iš mūsų pa
galvoja, kokia baisia kaina 
buvo pirktas tasai lietuviš
kas spausdintas žodis, kaina 
ne auksu ir ne doleriais, bet 
mūsų protėvių kančiom ir 
gyvybėm. Jeigu šitai įsisą
monintume, gal ir dabartinė 
lietuviška spauda mūsų 
akyse įgytų kitokios vertės 
ir gal ją labiau respektuotu
me ir vertintume. Keturias
dešimt metų trukusi neat- 
lyžtama kova už lietuvišką 
spausdintą žodį lietuvių 
tautai atnešė pašą didžiau
sią pergalę, kokia tauta savo 
istorijoje yra turėjusi. Visi 
kiti atsiekimai ir laimėjimai 
buvo ne kas kita, o šitos 
pergalės tiesioginė paseka. 
Tai buvo tautos likiminė ko
va, kova be frontų ir be or
ganizuotos kariuomenės, 
nes už savo spausdintą žodį 
kovojo visa tauta, kur kiek
viena sodyba buvo tvirtovė, 
kiekviena šeima buvo kovos 
dalinys.

Šiandie po anos prieš 
75-rius metu atsiektos per
galės tauta vėl atsidūrusi 
kovos įkarštyje, šį kartą jau 
už laisvą lietuvišką žodį. Tą 
laisvą žodį ir šiomis dieno
mis lietuviai perka mokėda-

MOSK R8STOGĖS

rugsėjo 22 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube

Ir šių metų Spaudos Baliuje loterija neturi sau lygios! 
Loterijoje leidžiama:

Paveikslai: Eva Kubbos, V. Kabailienė, S. Montvidas, 
Jerembauskienė, L. Urbonas, I. ir K. Bag
donavičiai (dovanojo taip pat L. Urbono pa
veikslą), T. Vingilienė.

Kiti fantai: B. Amber (orchidėjos keras), 0. Grudzins- 
kienė (puošni staltiesė), B. Genys (stalinė 
lempa), 0. Maksvytienė (tortas).

Baliaus programoje: solistė

Genovaitė Vasiliauskienė

daktinėj ir bendrai grožinėje 
kūryboje. Išaugo pirmo 
spindėjimo žvaigždės: Kris
tijonas Donelaitis, didžiau
sias lietuvių tautos poetas. 
Milžinas ir pasaulinės lite
ratūros mastu. Simonas 
Daukantas - aistringas Lie
tuvos istorijos ir lietuvių 
tautos mylėtojas. Egzaltuo
ta žemaičių kalba sukūręs 
pirmuosius lietuvių istorio- 

mi kančia ir gyvybėmis, jam 
kelią grįsdami savo nukan
kintais kūnais. Ar šičia bū 
darni mes tai suprantame ir 
įvertiname? Jie, kaip toje 
Jono Biliūno pasakoje, kurią 
šiandie girdėsime, siekia to 
laimės žiburio - laisvo žo
džio, kelią į kalno viršūnę 
kloja aukščiausia auka: savo 
kūnais, virtusiais akmeni
mis. Būkime tikri, kad tas 
laimės žiburys vieną dieną 
bus pasiektas, nes jei tauta 
pasiryžusi, tai nėra jai nei 
derybų, nei nuolaidų.

Minime spaudos atgavimo 
sukaktį tikėdami, kad tai 
nėra vien pasididžiavimas 
praeities atsiekimais, o 
greičiau kiekvieno mūsų ne
lygstamas angažavimasis už 
tuos idealus, ko šiandie visa 
tauta siekia. Kaip anoje ko
voje už spaudą kiekviena 
šeima, kiekviena sodyba 
buvo tvirtovė, taip ir čia 
mes prisidėsime prie tos ko
vos, kai ir mūsų kiekvieno 
namai taps nepaimama lie
tuvybės tvirtove, o joje 
spindės tas laimės žiburys ■ 
laisvas lietuviškas žodis.
---- —~,

Remkime 
savą spaudą! 

grafijos veikalus, Motiejus 
Valančius - irgi istorikas, 
grožinės lietuvių prozos 
pradininkas. Šalia jų vertai 
rikiuojasi kiti poetai - Sima- 
nas Stanevičius, Dionizas 
Poška, Antanas Strazdas - 
Strazdelis, Antanas Bara
nauskas ir dar virš 30 bran
gintinų vyrų, rašytojų, savo 
kūryba sotinusių lietuviško
jo žodžio ir šviesos pasiilgu
sių tautos masių dvasinį ai 
kį. Jie visi buvo lietuviškojo 
žodžio kilnūs riteriai, jo gy
vastingumo stiprintojai. 
Gyvasis lietuviškojo žodžio 
kraujas.

Tų lietuviškojo rašto pio
nierių kūryba, lyg skaidraus 
vandens pilni intakai, tekėjo 
į didžiąją lietuviškojo žodžio 
ir lietuviškos kultūros upę, 
kuri, vis plėsdama savo va
gą, tekėjo per Lietuvos že
mę ir kurios vis gausėjantys 
vandenys gaivino Lietuvos 
žmonių širdis.

Vis stiprėjančiame kūry
bos įsibėgėjime, tautai jau 
gerai pramokus rašto, lietu
višką žodį kirto skaudus 
smūgis. Nepasisekusio 1863

NAUJI LEIDINIAI
Vilniaus Universiteto 400 

metų sukakties proga Aus
tralijos Lietuvių Fondas iš
leido du leidinius: "Mokslo 
keliu" lietuviškai ir "Lithua
nian Review" angliškai. Abu 
leidinius paruošė Albertas 
Zubras, Australijos Lietuvių 
Fondo Valdybos pirminin
kas.

"Mokslo keliu” yra vieno 
autoriaus (A. Zubro) veika
lėlis, kur jis apžvelgia bend
rai universitetų išsivystymą 
Europoje, duoda žinių nuo 
seniausių laikų apie svetur 
studijavusius lietuvius ir 
antroje dalyje kalba apie 
Vilniaus Universitetą, duo
damas jo istorinį išsivysty
mą ir reikšmę Lietuvai ir 
lietuvių tautai. Leidinėlis 
gana simpatiškas, tik gaila, 
kad nerūpestingai išleistas: 
daug kalbinių ir korektūri
nių klaidų, kurios tokiame 
leidiny niekaip nepateisina
mos.

"Lithuanian Review” - 

metų sukilimo pasėkoje lie
tuviško žodžio laisvė buvo 
atimta. Jis buvo pasmerktas 
pražūčiai.

Sukilimo malšinimo įtū
žime rusai keršijo Lietuvai. 
Užsimojo iškart, iššaudyt, 
ištremt, sumindžiot visus, 
kas priešinosi, kad drebėtų 
likusiųjų širdys. Palaužt 
kiekvieną lietuviškumo dai
gą, uždarant visas lietuviš
kas mokyklas, uždraust 
spaudą. Įvesti rusų raidyną į 
lietuvių raštą.

Ir liko Lietuva lyg uraga
no nusiaubta.

Jie steigė rusiškas mo
kyklas, atiminėjo katalikų 
bažnyčias, statė cerkves, 
užtvindė kraštą rusais kolo
nistais, šnipais ir žandarais. 
Jie spausdino rusų raidėmis 
knygas, mokyklines ir reli
gines ir tikėjosi, kad žmonės 
jas skaitys, bijodami val
džios teroro, nusilenkdami 
prievartai. " , .Bus oaugiau

angliškai kalbančiai publikai 
skirtas leidinys, kolektyvi
nis kelių autorių darbas, re
daguotas irgi A. Zubro. Įva
de suglausti Lietuvos istori
jos bruožai, seka prof. J. 
Marvan žodis apie kalbos 
sielą. Toliau kalbama apie 
patį Vilnių, trumpa Vilniaus 
Universiteto istorija (A. 
Zubras), senoji Vilniaus 
Universiteto architektūra 
(J. Žalkauskas) ir pabaigoje 
eilė prisiminimų studijavu
sių Vilniaus Universitete.

Abu leidinėliai kuklūs, 
daugiau konspektinio pobū
džio, tik kažkodėl abiejų lei
dinių pavadinimai neatitinka 
jų tiesioginės paskirties. 
Moksliniams ir ypač infor
maciniams leidiniams pava
dinimai tiesiog turėtų nusa
kyti leidinio paskirtį taikliai, 
kas ypač svarbu biblioteko
se juos kataloguojant ir sis
tematizuojant.

Vis tiek tenka pasveikinti 
Australijos Liet. Fondo Val
dybą, už iniciatyvą.
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KREDĮTQAD-JA "TALK A" veikia visų naudai...
Narni e

MELBOURNE
PRAŠOME BALDŲ

Melbourne Lietuvių Klu
bo Tarybai perleidus beid- 
ruomenei vienų kambirį, 
kur seniau buvo krautuvė, 
norime įrengti tenai bijlio- 
teka ir skaityklų.

Mums pradžiai truksi,a lė
šų nusipirkti naujų baldų, 
todėl prašome Melbourne 
lietuvius, kurie turite jau 
nebereikalingų kėdžių, stalų 
ir spintų, perleisti bibliote
kai.

Taip pat kviečiame talki
ninkus sutvarkyti knygų 
spintas. Jau pribrendo rei
kalas ir mums Melbourne 
įsirengti reprezentacine 
bibliotekų ir skaityklų.

Su pasiūlymais kreiptis į 
Apylinkės Valdyoos iždinin
kų p. Feliksų Souaitį sekma
dieniais parapijos kioske ar
ba namų tel. 569 9578. Gali
ma taip pat pranešti ir Apyl. 
pirmininkui Alb. Pociui 
namų tel. 380 5969.

Melb. Apylinkės Valdyba

MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRYJE

Birželio mėn. iš Sambūrio 
pasitraukė valdybos pirmi
ninkas K. Lynikas. Į valdybų 
įėjo K. Mieldažys. Pareigo
mis pasiskirstyta: K. Miel
dažys - pirmininkas, A. Sa
vickas vicepirmininkas, Em. 
Šeikienė sekretorė, J. Kvie- 
telaitis iždininkas, Em. 
Krikščiūnienė parengimų 
vadovė.

Visais Sambūrį liečian
čiais reikalais kreiptis į K. 
Mieldažį, 4 Como P-de, 
Maribyrnong, Vic. 3032. Tel. 
317 7289.

K. Lynikui už jo nuoširdų 
ir kruopštų darbų Sambūrio 
valdyboje, o ypač už taip 
puikų Sambūrio reprezen- 
tavimų išvykos į Kanadą 
metu, visi sambūriečiai taria 
nuoširdų ačiū, tikėdamiesi 
neužilgo vėl matyti savo 
tarpe.

Šiais metais Dainos Sam
būris švenčia 30-ties metų 
gyvavimo sukaktį. Ta proga 
Sambūrio valdybos iniciaty
va pravestos trys radio lai
dos tema "Lietuviškoji daina 
ir jos puoselėtojai”.

Kruopščiai ruošiamasi 
metiniam koncertui, kuris 
numatytas spalio 7 d.

Dirigentei p. D. Levickie
nei šiuo metu dėl šeimyninių 
priežasčių iš aktyvaus Sam
būrio vadovavimo pasitrau
kus, jos vietoje jauna diri
gentė p-lė Birutė Prašmu- 
taitė. E. Š.

NEWCASTLE
APYLINKĖS VALDYBOS 

SUDĖTIS

Pirmininkas - Algis Baja- 
lis tel. 43 5020, vicepirm. ■ 
Zina Zakarauskienė tel. 
52 2917, sekretorė Benigna 
Zakarauskaitė tel. 58 4437, 
kasininkė Marta Zakaraus
kienė tel. 51 4005, kultūros 
ir švietimo reikalai Romas 
Lapinskas - 88 Kings Road, 
New Lambton N.S.W

Jau žinoma, kad Tautos 
Šventės minėjimas rengia
mas rugsėjo 15 d. St. Peters
Mūsų Pastogė ‘Nr? 34, 1979.8.27, psl.’ 4

ir svetur
salėje. Paskaitų skaitys R. 
Lapinskas, dainuos 
"Trio 4-1”.

NEWCASTLIO CHORAS 
NEBEDAINUOJA

Metų pradžioje įvyko 
Newcastlio choro viešnagė 
su svečiais, ir kiek vėliau 
dainininkų susirinkimas St. 
Žuko bute. Čia patirta, kad 
dainininkai neparodė reikia
mo noro tęsti choro egzi
stencijų. Nėra lengva skelbti 
šių žinių ir vis buvo atidėlio
jama, tikintis lyg kokio ste
buklo, nors šis choras, ilga
mečio dirigento St. Žuko 
vedamas, buvo ne tik lietu
viškos dainos puoselėtojas 
šioje apylinkėje, bet taip pat 
buvo kultūrinė grupė, kuri 
gražiai reprezentuodavo 
apylinkę ir svetimtaučių 
tarpe čia ir toliau. Ypač lat
viai čia Newcastle gausiai 
atsilankydavo į choro kon
certus. ą g

Broniui Stašioniui
Adelaidės choras Lituania 

Į rugpiūčio 18 d. Liet. Na- 
I muose buvo surengęs savo 

metinį balių, kuris praėjo 
i gana sėkmingai. Adelaidiš- 

kiai myli savo chorą!

Šimtai ir tūkstančiai su
laukia 65-rių metų ar net 
daugiau, bet apie juos pla
čiau nesigirdi. Bet tarp dau
gybės yra atskirų žmonių, 
pro kuriuos tokios sukakties 
proga negalima tylomis pra
eiti, nes jei ne jie patys, tai 
jų atlikti darbai šaukte 
šauks, kad per tokį asmenį 
jie įvyko ir kitiems tebega
lioja.

Vienas iš tokių neaplen
kiamų asmenų yra mūsų 
tarpe sydnejiškis Bronius 
S t a š i o n i s, kuriam rug
piūčio 17 d. suėjo 65-ri metai 
ir kuris kaip pareigingas 
Australijos pilietis oficialiai 
išėjo į pensijų.

Ką reiškia išeiti į pensijų? 
Bendrąja prasme, tai teisė
tai būti atleistam iš darbo ir 
tapti valstybės išlaikomu, 
arba kita prasme, gauti be 
pareigų laisvų gyvenimų ir 
nežinoti, kų su tuo gyvenimu 
veikti.

Bet į tokių pensininkų ka
tegorijų, buvęs visų gyveni
mų dinamiškas ir amžinai 
užsiėmęs, Bronius Stašionis 
neįsirikiuoja: išeinančio į 
pensijų Broniaus nepraran
dame, o greičiau jį atrasime, 
atrasime jį gal net aktyvesnį 
lietuviškame gyvenime, ne
gu kad jis buvo tarnauda
mas ir lietuvybei, ir Kara
lienei.

Vėl gi: didžioji dauguma 
žmonių, pragyvenę daugiau 
negu 65-ius metus, neturi ko 
apie save pasakyti, kitaip 
sakant, per savo gyvenimėlį 
tebuvo tik nereikšmingi 
įrankiai kitų žinioje. Tuo 
tarpu B. Stašionis, vydūniš
kai kalbant visų laikų buvo 
"sau žmogus", kitais žodžiais 
- asmuo su charakteriu, tie
sus ir ypatingai pareigingas, 
ir svarbiausia gyvenimų au

"SIDABRINĖ DIENA" RUGSĖJO 2 d.
SYDNEJAUS LIET. KLUBE

SYDNEY
REMIA PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ KOMITETO

VEIKLĄ

Susidariusioms išlaidoms 
organizuojant Pavergtų 
Tautų Motorkadą liepos 
mėn. padengti prisidėjo: po 
$ 10 N. Wallis, Alt. 
Jantauskasir Alb. Giniūnas.

Pavergtų Tautų Vakare iš 
lietuvių bendruomenės lote
rijai fantus aukojo p.p. Jab
lonskienė, Eirošienė, Pr. 
Sakalauskas ir Pr. Žukaus
kas. Vakaro programų išpil
dė estės pianistės Eva Palm 
- Busch ir Silvia Palm - 
Peipman. Puiki dainininkė 
latvaitė Rasma Buikis ir jos 
akompaniatorė italė Sinjora 
Borg, daug prisidėjo prie 
vakaro pasisekimo. Lietuvių 
Klubui šio vakaro proga lai
mėta keletas naujų narių. 
Tenka pastebėti, kad atsi
lankę kitataučiai pirmų kar

kojęs lietuvybei. Gimęs 1914 
m. rugpiūčio 17 d., baigė 
Kėdainių gimnazijų ir lankė 
socialinių ir politinių mokslų 
institutų Kaune specializuo
damas administratyvinių 
mokslų srityje. Vokietijoje 
studijavo teisę Muencheno 
ir Frankfurto universite
tuose, kol pagaliau 1949 m. 
pasiekė Australiją. Ir čia 
nuo pirmos dienos Bronių 
matome lietuviškos veiklos 
priekinėse fronto linijose. 
Nežiūrint, kad jis išdirbo 
25-rius metus Dunlop fabri
ke kaip "Leading hand”, jis 
visą savo laiką pašventė lie
tuviškai veiklai: mokytojavo 
Bankstowno savaitgalio mo
kykloje, kūrė ir statė, vėliau 
net vadovavo Bankstowno 
Lietuvių, vėliau pavadin
tiems Dainavos Namams, 
dirbo ir net pirmininkavo 
Bankstowno Apylinkės Val
dyboje, tris kadencijas išbu
vo ALB Krašto Valdyboje 
būdamas vicepirmininku ir 
kitose pareigose, beveik 
amžinas ALB Krašto Tary
bos narys ir nuo 1973 metų 
iki pensijos Sydnejaus Lie
tuvių Klubo vedėjas - mane- 
geris. Šalia to, patekus ALB 
laikraščiui Mūsų Pastogei į 
finansinius bei administra
cinius sunkumus, jis perėmė 
Mūsų Pastogės administra
vimą, kur oficialiai išbuvo 
nuo 1956 m. iki 1973 metų (ir 
iki šiandie Mūsų Pastogės 
administracija neišėjo iš 
Stašionių namų toliau admi
nistruojant p. L. Stašionie- 
nei). Nors neoficialiai Bro
nius, ir būdamas kitose pa
reigose, savo žmonai nuo
širdžiai talkino, tuo parody
damas savo meilę ir ištiki
mybę Mūsų Pastogei.

Dirbdamas Sydnejaus 
Lietuvių Klube kaip vedėjas 

tų buvo nepaprastai sužavė
ti lietuvių klubu ir lietuvių 
organizuotumu, nors lietu
vius šiame vakare buvo ga
lima skaityti ant pirštų. Dė
kingi esame visiems bet kuo 
parėmusius Pavergtųjų 
Tautų veiklų.

Pavergtų Tautų Komitetas 
N.S.W.

RUOŠIAMĖS
EKSKURSIJAI

Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinys rugsėjo 29 d. vėl or
ganizuoja ekskursijų auto
busu. Šį kartų bus vykstama 
į Shoalhaven apylinkes, kur 
ypač gausu gražių gamto
vaizdžių, pievų, pieno ūkių.

Autobusas išvyks 8 vai. 
ryto iš Liet. Klubo Banks- 
towne ir grįš apie 6 v.v. Nu
matoma sustoti Mittagonge, 
Bowral ir Fitzroy Falls. 
Pravažiuosime Kangoroo 
Valley ir pasiekus Nowra 
grįšime pajūriais per Port 
Kembla, Wollongong.

Išvyka kainuos asmeniui 
$ 6. Užkandžiais pasirūpina

Bronius Stašionis

nuo 1973 metų, Bronius Sta
šionis kaip pirmas šio klubo 
vedėjas davė, galima sakyti 
jam administracinius ir eko
nominius pagrindus suma
niai vesdamas taip, kad klu
bas .ir sunkiausiose valando
se neįklimpo į ekonominius 
sunkumus, o nuolat vis kilo. 
Jeigu po šešerių metų kieto 
ir rūpestingo darbo Lietuvių 
Klubas nepatyrė jokių

Vietnamo pabėgėlių klau
simas iki šiol neišsprendžia
mas. Vis naujos pabėgėlių 
bangos plūsta iš Vietnamo, o 
jų kiti kraštai baiminasi pri
imti. Kaimyninės šalys jų 
nenori įsileisti jau dėl savo 
gyventojų pertekliaus. 
Apskaičiuojama, kad tarp 
40 - 70 % pabėgėlių žūsta 
jūroje.

Labiausiai pabėgėlius įsi
leisti bijo kaimyniniai kraš
tai, kaip Malazija, Tailandas, 
Indonezija ir Filipinai, nes 
šių kraštų manymu, tie pa
bėgėliai esą pačių Vietnamo 

kiekvienas asmeniškai. Norį 
ekskursijoje dalyvauti užsi
rašo sumokėdami kelionės 
mokestį ne vėliau kaip iki 
rugsėjo 23 d. arba kol turė
sime laisvų vietų pas šiuos 
asmenis: Židinio tėvūnų 
v.s. Dr. A. Mauragį, židinio 
kanclerę v.s.v.sl. I. Dudai- 
tienę, arba A. Jablonskienę.

SSS židinys

ADELAIDE
Adelaidės Liet. Sujungęs 

visuotinis susirinkimas įvy
ko rugpiūčio 26 d., kur na
riams buvo patiekta metinė 
apyskaita, svarstyti S-gos 
reikalai ir išrinkta nauja Są
jungos Valdyba.

♦**.
Rugpiūčio 19 d. Adelaidės 

Liet. Namuose buvo su
rengta spaudos paroda at
žymint spaudos atgavimo 75 
metų sukaktį. Parodų su
rengė Liet. Namų J.J. Ba- 
čiūno vardo Biblioteka.

*♦*

nuosmukių palyginant su 
kitais pradedančiais klubais, 
tai be abejo kreditas pri
klauso klubo vedėjui ir jo 
besąlyginiam atsidavimui.

Nevengė Bronius ir viso
kių šalutinių, pareigų: daly
vavo jis ir savaitgalio mo
kyklos tėvų komitete, ir 
skautų tėvų komitete, ir 
Australijos Fondo įgaliotinis 
Sydnejuje, žodžiu, ėjo visur, 
kur tik pajėgė ir kur reikalai 
tiesioginiai susieti su pačia 
lietuvybe arba kova už Lie
tuvą. Tiesa, kur tik Bronius 
reiškėsi, jis reiškėsi kaip 
asmuo su charakteriu - tie
sus, atviras, nepataikaująs, 
toli pramatantis ir realus, 
nesišvaistydamas tuščiais 
pažadais ir nesiremdamas 
nepagrįstom iliuzijom. Ži
nant jį kaip tiesų ir šakotą 
veikėją pastebėjo jį ir Aus
tralijos organai paskirdami 
jį Justice of Peace pareigo- 
goms.

Primindami B. Stašionio 
nueitą kelią su juo šia proga 
neatsisveikiname: jis kaip 
buvo taip ir paliks su mumis 
nors ir pakeitęs oficialų sto
ną, nes Bronius Stašionis 
nėra iš tų, kuris mėgautųsi 
nupelnytu poilsiu. Gyvuok, 
Broniau, ir tikimės dar apie 
Tave daugiau išgirsti!

n.n.

komunistų agentai, kurių 
tikslas paruošti minėtuose 
kraštuose "išlaisvinimo" ak
cijų. Hanoi vyriausybė pla
nuojanti atsikratyti dar apie 
milijonu žmonių, kaip "ne
pageidaujamu” elementu.

Rašykite
Mūsų Pastogei!
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Laiškas iš Adelaidės

DIRBAME BE REKLAMŲ
Rodos, adelaidiškė lietu

vių visuomenė susidarė 
spontaniškai, kaip ir visos 
šio krašto lietuvių kolonijos. 
0 vienok Adelaidės lietuviai 
turi kažkokį tik šiai bend
ruomenei skirtingą bruožą, 
kuris kitur nepastebimas. 
Adelaidiškiai tai tartum 
Australijos "žemaičiai” - 
kieti, užsispyrę: jeigu jau 
susipyko, tai iki grabo len
tos; jei jau kartą kitą užpla
navo - truks pliš turės būti 
padaryta. Tik gerokai vėliau 
apsvarstoma, ar tai buvo 
racionalu. Na, o jei neracio
nalu, tai vis tiek padaryta.

Mes pirmieji pasistatėm 
dvejus namus ir šventovę, 
įsteigėm muziejų, porą ar
chyvų, porą bibliotekų, porą 
savaitgalio mokyklų... Sa
vaitgaliais nors persiplėšk - 
neišmanai, kur bėgti norint 
visur suspėti. Ir dalis visuo
menės bėga paknopstomis iš 
vienos vietos į kitą tuo būdu 
reikšdamiesi lietuviškoj 
veikloj.

Bet vis tiek yra tautiečių, 
kuriuos retai kur užtiksi. 
Gal kur nors koncerte ar 
tautinių švenčių metu. Jie 
tyliai ateina, pasižmoni, kai 
kurie net ir į barą neužsuka 
ir taip nepastebėti pranyks
ta. Suklystum, jei dalį tų 
žmonių priskirtumei prie 
"nubyrėjusių".

Neseniai skaitėme Mūsų 
Pastogėje kad adelaidišk'is 
Kazimieras Šaulys paskyrė 
Australijos Lietuvių Fondui 
1000 dolerių. Tai vienas iš tų 
tyliųjų adelaidiškių. Nedaž
nai jį sutiksi kokiame susi
būrime ir ne todėl, kad jis 
šalintųsi savo tautiečių, o 
paprasčiausiai, tam neturi 
laiko. Jis įsigilinęs į lietuviš
kų pavardžių ir vietovių 
vardų kilmės tyrinėjimą ir 
šiam tikslui pašvenčia ne
maža laiko. Be to, daug laiko 
skiria ir savo tėviškės tar
mės studijai. Jo lentynos 
prikrautos kartotekomis ir 
storom papkėm. Buvęs mo
kytojas Lietuvoje, tad įpra- 1 
tęs dirbti metodiškai ir ne
greitas gaišti laiko ten, kur 
kiti gali tai atlikti.

Neseniai prististatė Aus
tralijos Liet. Fondo Adelai
dės atstovybės pirm. K. Ta- 
parui simpatingas žemaitis, 
Raimondas Andriekus, įtei
kė 1000 dol. čekį ir pareiškė: 
"Skaitydamas lietuvišką 
spaudą patyriau, kad Vasa
rio 16-sios gimnazijai trūks
ta mokinių. Kiekvienam aiš
ku, kad be mokinių gimnazi
ja negali egzistuoti. Todėl 
prašau šį čekį įteikti Aus
tralijos Lietuvių Fondui ku
ris pravestų platesnę pro
pagandą ir paragintų mo
kyklinį lietuvių jaunimą 
vykti į Vasario 16 gimnaziją. 
Mano auka tebus skirta to
kio mokinio išlaikymui. Rei
kalui esant dar pridėsiu. 
Norėčiau, kad šį reikalą pa
remtų ir kiti Australijos lie
tuviai. Tuo mano reikalas ir 
baigiasi. Nesijaučiu kažką 
ypatingai didelio padaręs, 
todėl plačiau apie tai rašinė
ti nėra reikalo”.

Gerbiu šį kuklų savo tau
tiečio pageidavimą, bet kar
tu norėtųsi pabrėžti, kad jau 
nėra taip paprasta emigran
tui skirtis su tūkstantine, 
kuri dažnu atveju gerokai 
prakaito sugėrusi. O tiek 
daug mūsų "iškiliųjų” pro 
aukų staliukus pranerta akis 
į grindis įbedę, kad tik ne

reikėtų su doleriu skirtis.
Štai ir vėl tie adelaidiškiai 

taip pabrėžtinai ir net du 
išėję į pirmąsias gretas kaip 
tūkstantininkai, kai kitur 
kol kas nė vieno dar neatsi
rado.

Prie tyliųjų darbininkų 
reikėtų priskaityti ir toli
mame Woodville priemiesty 
įsikūrusį adelaidiškį Mečis
lovą Urboną. Būdamas di
delis lietuviškosios spaudos 
gerbėjas jis jau nuo 1971 
metų nutarė suregistruoti 
visas Australijoje esančias 
lietuviškas ar kitom kalbom 
parašytas knygas apie Lie
tuvą ir Pabaltijį ir pasiryžęs 
sudaryti bibliografinį kata
logą bendru vardu "Lietu
viška knyga Australijoje”. Į 
kartoteką įtraukiamos kny
gos esančios valstybinėse ir 
privačiose didesnėse biblio
tekose, o taip pat ir periodi
nių leidinių konspektai, nu
rodant, kur kokį leidinį gali
ma surasti. Šiuo metu jis 
turi paruošęs apie 7000 kor
telių, bet darbas toli gražu 
dar nėra baigtas. Šiuo metu 
jis išvykęs [ didesnius Aus
tralijos miestus rinkdamas 
medžiagą po viešąsias ir 
privačias bibliotekas. Jau 
aplankė Melbourną, Can
berra ir šiuo metu išsijuosęs 
darbuojasi Sydnejuje. Tai 
irgi milžiniškas užsimoji
mas. Australijoje esanti li-

K. Šaulys, paskyręs 1000 
dol. A.L. Fondui

2IMIOS
Aną savaitgalį rugpiūčio 

18-19 d.d. įvyko Australijos 
Lietuvių žiemos sporto 
Šventė. Turimomis žiniomis 
šventėje dalyvavo rekordi
nis skaičius slidininkų entu
ziastų. Varžybų laimėtojai: 
vyrų grupėje Dr. V. Bagdo
navičius, moterų grupėje - 
Ugnė Kazokaitė (abu iš 
Sydnejaus), jaunių berniukų 
- Darius Alekna, mergaičių - 
N. Mikalojūnaitė. Komandi
nę taurę nusinešė Melbour
ne Neringos Klubas.

**♦
JAV ambasadorius A. 

Young prie Jungtinių Tautų 
neseniai pasitraukė iš savo 
pareigų motyvuodamas, kad 
jo pažiūros į žmogaus teises 
nesiderina su praktika pa
saulyje. Ambasadorius 
Young yra negrų kilmės, 
gana kontraversiškas ir ne 
kartą pasisakęs prieš JAV 
politiką. Pastebėtos jo sim
patijos komunistams. Jam 
pasitraukus susilpnėjo gali
mybės prez. Carteriui lai
mėti nominaciją į preziden
tus. 

tuanistika nedings be pėd
sako. Ir po daugeli metų to
kio katalogo pagalba bus 
galima susirasti pageidau
jamų leidinių. Šį darbą vyk
do vienas asmuo negauda
mas jokios pašalinės pagal
bos. Tik ALB Krašto Valdy
ba išrūpino iš Australijos 
Lietuvių Fondo rašomąją 
mašinėlę, kuria M. Urbonas 
galės naudotis iki užbaigs 
savo darbą.

*♦*
Šiemet sueina 30 metų, 

kai Adelaidėje buvo suorga
nizuota lietuvių tautinių 
šokių grupė, o taip pat de
šimt metų kai ši grupė žino
ma Žilvino vardu. Rugsėjo 
22 d. rengiamas grandiozinis 
koncertas šią dvigubą su
kakti tinkamai atžymėti.

Raimondas Andrekus, pas
kyręs 1000 dol. mokinio iš 
Australijos išlaikymui Va
sario 16 gimnazijoje

S.O.S.
Rusinimo banga Lietuvoje

BALIAUS!

Lietuvos pogrindis pa
siuntė į Vakarus svarbius 
dokumentus apie naują 
rusifikacijos kampaniją. Tai 
santraukos ir ištraukos iš 
slaptų rekomendacijų, vir
tusių įstatymu Taškente ge
gužės 22 - 29 d. įvykusioje 
konferencijoje, "Rusų kalba 
- SSSR draugystės ir bend
radarbiavimo kalba": išra
šas iš SSSR aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo mi
nisterijos 1978.XII.6 d. įsa
kymas Nr. 1116 "Apie toli
mesnių rusų kalbos mokymo 
ir dėstymo priemonių tobu
linimą sąjunginėse respub
likose"; ir išrašas iš vėlesnio 
įsakymo tuo pačiu pavadini
mu 1979.1.17. Dokumentus 
palydinčiame laiške rašoma, 
kad rekomendacijos (34 
puslapiai rusų kalba) gautos 
iš Maskvos 1979 m. kovo 
mėn. ir laikomos kelių įstai
gų seifuose. Kaikurie dar
buotojai supažindinami su jų 
turiniu, bet paties rašto 
darbuotojams į rankas įstai
gų vedėjai neduoda. Reko
mendacijų fotokopijose už
dengtos siuntėjų ir pasira
šiusiųjų pavardės. "Kalba
ma, kad šis raštas išvydęs 
dienos šviesą su paties L. 
Brežnevo pritarimu."

Laiške tvirtinama, kad 
pastaraisiais metais "itin 
suaktyvėjo" rusinimo akci
ja: visas mokyklas, nuo vai
kų darželių iki aukštųjų, 
siekiama paversti "svar
biausiais rusinimo židiniais”. 
SSSR Švietimo ministerijos 
ir Aukštojo ir specialiojo 
mokslo ministrų įsakymai 
reikalauja, kad "visos mo
kymo formos vis daugiau 
būtų atliekamos rusų kal

Bibliografas M Urbonas prie savo kartotekų

Šiuo metu Žilvinas turi 60 
šokėjų, suskirstytų į dvi 
grupes. Vyresniajai grupei 
vadovauja V. Neverauskas, 
jun., jaunesniesiems - R. 
Stankevičiūtė.

Visos grupės gerove, 
drausme, apranga ir prog
ramos sudarymu rūpinasi il
gametis šios grupės admi
nistratorius ir sakyčiau me
ninis vadovas V. Vencius. 
Apgailėtina, kad per pasta
ruosius metus keitėsi visa 
eilė grupės vadovų, ir tas 
grupei neišėjo į sveikatą. 
Bet visą laiką grupę kietai 
apjungęs išlaikė ir neleido 
jai pakrikti V. Vencius.

Šiuo metu galutinai apsi
spręsta Žilviną perorgani
zuoti į ansamblį prie jų pris
kiriant mergaičių chorą 
"Eglutes" ir tautinių instru
mentų orkestrėlį.

ba". Analogiškus įsakymus 
išleidžia ir "nacionalinių 
respublikų ministerijos”. 
Taškento konferenc.jos 
tikslas buvęs "parodyti, kao 
nacionalinių respublikų vi
suomenė neva pritaria ko
munistų partijos ir vyriau
sybės vykdomai rusinimo 
politikai. Ką caro valdžia 
darė atvirai ir tiesia., tą da- 
bartinia. valdovai n«r atlikti 
neva pačių gyventojų ran
kom.s". Laiško pabaigoje 
"pasaulio visuomenė” pra
šoma "atkreipti dėmėsi į šį 
grubų Tarybų Sąjungos 
tautų žmogaus teisių pažei
dimą bendrauti ir mokytis 
gimtąja kalba".

Pačios rekomendacijos 
susideda iš įvado ir septynių 
dalių, kuriose aptariamas 
priešmokyklinis švietimas, 
autinių respublikų mokyk

los ir technikumą., universi
tetai ir institutai, metodai 
rusų Kalbos mokytojų kvali
fikacijoms pagerinti ir masi
nių informacijų priemonių 
panaudojimas rusų kabos 
kalbos mokyme. Lietuviams 
□augiausia rūpesčio kelia 
pianai įvesti rusų kalbą į 
vaiku darželius, pasiūlymas, 
sad studentai kalbėtųsi ru
siškai tarpusavyje bei na
muose, ir nesiliaujantis rusų 
xaibos ir tematikos plitimas 
universitetuose ir institu- 
t..ose. Savo straipsnyje apie 
"rekomendacijas", išspaus- 
d..'.tame Laisvės Radijo biu
letenyje iRL 188/791. Dr. 
Kęstutis Girnius rašo, kad, 
jei jos būtų pilnai įgyven
dintos, rusų kalba "užtvintų 
didžiumą Lietuvos kultūri
nio gyvenimo ir net pačią 
šeimą". Girnius taip pat nu
rodo, kad Lietuvos savitai- 
dinė spauda jau iš anksto

Pasirengimai jubilieji
niam koncertui vyksta pilnu 
temų. Ruošiasi pasirodyti ir 
pirmieji šios grupės šokėjai - 
veteranai. Ilgametė grupės 
vadovė Br. Lapšienė deda 
visas pastangas, kad šie jau 
suaugę šokėjai dar kartą 
jaunatviškai sušvitėtų.

B. Straukas

SAVAITES
IKI

SPAUDOS

buvo tiksliai perspėjusi apie 
kaikuriuos rusinimo planus 
>ptz.. Aušros Nr. ii. 1978, 
apie rusų Kalbą darželiuose). 
Santraukos ir ištraukos iš 
rekomendacijų Taškento 
konferencijai buvo paskelta 
tos savilaidir.io žurnalo 
Perspektyvos 10-me nume
ryje.

Kad lietuvių susirūpini
mas nauja rusinimo oanjja 
pagristas, patvirtina ir ofi
ciali je spaudoje skelbiami 
vadovaujančių SSRS asme
nų pasisakymai. Savo svei
kinime Taškento k mferen- 
cijos dalyviams -Tiesa. 
Tj79.V.23I, Brežnevas kal
bėjo. jog atsirado "nauja is
torinė bendrija - tarybinė 
liaudis, objektyviai vis di
desnis vaidmuo enka 
rusų Kalbai kuriant komu
nizmą. auklėjant nauja žmo-

Pasižymėjęs rus.aimo 
.urentas, Uzbekistano KP 
CK pirmasis sekretorius S. 
.-tašidov, savo pranešime 
•iaupsino rusų ka.oą. kaip 

autos milžinės, turinčios 
.anai turtingas demokrati
nes ir revoliucines tradici
jas. nepaprastai aukštos 
kuuūros kalbą. Pasak jo, 
"brandaus socializmo sąly
gomis rusų kalbus vaidmuo 
vis didėja. Tai sąlygoja na
cijų Klestėjimas ir suartėji
mas". Rašidovas džiaugėsi 
pirma.siais 1979 mete, "są
junginio gyventojų surašy
mo" rezultata.s, kurie rodo, 
kad Sovietu Sąjungoje 
"daugėja nerasų tautybės 
asmenų, kurie rusų kalbą 
laiko gimtąja ari a antrąja 
Kalba". SSRS švietimo mį-j 
aistras M. Prokofjev pabrė
žė. kad "darni antrosios kal
bos studijavimo sistema... 
turi prasidėti ikimokykli- 
n.ame amžiuje". ELTA

(Mįisjų Pąątogė .Nr, 34,1979^8.?T,: psl,/5
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BALTISTIKOS STUDIJŲ GRUPĖ 
Kas ji tokia?į

Pastaruoju metu Mūsų 
Pastogėje buvo užuominų 
apie būsimą Baltistikos Stu
dijų Seminarą, kuris numa
tomas rugsėjo 15 dieną 
Macquarie universitete, 
Sydnejuje. Seminaro rengė
jas - Baltistikos Studijų 
Grupė, kuriai vadovauja inž. 
Vytautas Juška. Tai bus 
antrasis Baltistikos studijų 
seminaras. Norėdamas ar
čiau su Grupės veikla ir se
minaru susipažinti, rugpjū
čio 13 d. patekau į Grupės 
posėdi, įvykusį Sydnejaus 
Lietuvių Klube.

Dalyvavo apie dešimt po- 
sėdžiautojų. Jų daugumą 
sudarė estai, kurie yra su
darę ir savo Baltistikos 
Grupės padalini, specialiai 
gvildenanti estus liečiančias 
problemas. Nei latviai, nei 
lietuviai tokių paskirų sek
cijų dar neturi. Dar prieš 
posėdį užkalbinau inž. V. 
Jušką, šios grupės iniciato
rių ir pirmininką, suteikti ži
nių apie pačią Baltistikos 
Grubę ir jos siekius.

Sydnejaus Baltistikos 
Studijų Grupė susiformavo 
1977 metų pabaigoje. Tokios 
grupės įsteigimas rūpėjo 
žymiai anksčiau lietuviams 
ir estams, bet pakalbinti ir 
latviai entuziastingai prisi
dėjo. Išbandymui jėgų ši 
jaunų akademikų grupė su
ruošė Sydnejuje pirmąjį Pa- 
baltiečių Jaunimo Seminarą
Sydnejaus Lietuvių Klube, 
kuris sėkmingai praėjo, ir 
tas paskatino prie didesnių 
užsimojimų. Iniciatoriai, pa
pildę savo būrelį naujais na
riais pasivadino Baltistikos 
Studijų Grupe ir užsimojo 
vystyti baltistikos studijas 
akademinėje plotmėje. Ta 
prasme ryžtasi rengti semi
narus ir leisti baltistiškų 
studijų leidinį.

Baltistikos Studijų grupę 
sudaro jau užsienyje gimę ir 
mokslus baigę pabaltiečiai, 
tačiau yra vyresnio amžiaus 
pabaltiečių ir keletas kita
taučių. Dedama pastangų 
baltistikos studijas prista
tyti australų intelektualinei 
visuomenei ir juos įtraukti į 
grupės narius. Inž. V. Juška 
paaiškino, kad šito siekiant 
grupės veikloje bus stengia
masi vengti politinių bei 
ideologinių nusistatymų.

Baltistikos Studijų Grupė 
yra dalyvavusi N.S.W. 
Ethnic Affairs Commission 
Easitarimuose etninių knygų 

ei bibliotekų klausimu ir 
įteikusi savo memorandu
mą, dalyvavo Macquarie 
universiteto lingvistikos fa
kulteto kvietimu "Living 
Languages” seminare; viena

Islandijoje klimatas kei
čiasi ir susidaro šiltesnės 
sąlygos. Saloje jau atsiranda 
paukščių rūsių, kurių prieš 
50 metų Islandijoje nebuvo 
ir nesiveisė. 

tokia popietė netgi kuone 
ištisai virto baltų kalbų po
piete. Pirmame Baltistikos 
Studijų seminare trys aus
tralai mokslininkai pravedė 
sesijas, o antrame seminare, 
kuris, kaip žinote, įvyks 
rugsėjo 15 d., vienas austra
las praves sesiją, o du skai
tys paskaitas. Tai liudija 
naujakurės organizacijos 
kelią ir pripažinimą.

Šalia minėtos Grupės 
veiklos minėtina, kad Jau 
spaudai atiduotas 5-jo Bal- 
tiečių Jaunimo seminaro 
rankraštis ir leidinys pasi
rodys jau rugsėjo mėnesį. 
Taip pat ruošiama spaudai 
pirmojo Baltistikos semina
ro darbai.

Kokie šios {grupės ateities 
planai? Tai užsimojimas iš
sivystyti į pilną akademinį 
vienetą ir suorganizavimas 
baltistikos konferencijos.

POSĖDŽIUI PRASIDĖJUS

Posėdyje apžvelgta atei
nančio seminaro ruošos dar
bai. Visi paskaitininkai jau 
surasti, patalpos Macquarie 
universitete gautos, univer
siteto vicerektorius sutiko 
tarti seminare atidarymo

Kultūros Tarybą pasitinkant
Sydnejaus Apylinkės 

Valdyba, apsvarsčiusi savo 
veiklos planą, rado reikalo 
sukviesti ir aptarti su visų 
organizacijų vadovais veik
los planą ir pagal galimybes 
bei sugebėjimus paįvairinti 
ir pagerinti bendrų paren
gimų programas. Į pasitari
mą (rugp. 12 d.) atvyko kone 
visi pakviestieji vadovai su 
savo antrininkais. Susirin
kimas praėjo darbingai ir 
naudingai ne tik organizaci
jų vadovams, bet ir pačiai 
Apylinkės valdybai. Supra
tome, kad be plano dirbti 
sėkmingai negalime, nes 
pradedame vieni kitiems 
trukdyti. Perdaug parengi
mų vienu metu išsklaido vi
suomenės dėmesį ir pri
trūksta ne tik žmonių, bet ir 
meninių jėgų gerai progra
mai išpūdyti. Nuo to nuken
čia mūsų parengimai ir ren
gėjų nuotaikos krenta.

Šiems metams niekas 
apylinkės veiklos neplanavo. 
Dėl to metų gale pasidarė 
parengimų kamšatis, Ne
gražu būtų, jei iš užsienio 
atvykę svečiai liktų nepa
tenkinti mūsų nuoširdumu ir 
tektų išvažiuoti nusivylu- 
siems. Bet ar pajėgsime vi
sus patenkinti, nes ir mūsų 
pačių didieji parengimai 
vyksta metų gale. Jau ne
kalbant apie eilinę veiklą, 
kuri vyksta natūraliai savo 
organizacijų ribose, skautai 
turi stovyklas metų pabai
goje, sportininkai gruodžio 
15 d. turi išleistuves - gegu
žinę, išvyksta į Canberra 
sporto šventei. ’’Dainos” 
choras 25 metų jubiliejinį 
koncertą ir iškilmes, o se
kančią dieną, gruodžio 16 d., 
turėsime Sydnejaus vaikų 
eglutę, kurią ruošia Syd. 
Liet. Klubas, ir tą pačią 
dieną svečias iš Amerikos 
prof. V. Vasiliūnas duos re
liginės muzikos rečitalį. Gi 
gruodžio 28 - 30 d.d. vyksta 
Katalikų Federacijos suva
žiavimas su plačia progra

žodį. Gautos patalpos uni
versiteto darbuotojų klube 
po seminaro visų dalyvių 
pabendravimui. Posėdyje 
aptarta visa seminaro prog
rama. Seminaras prasidės 
rugsėjo 15 d., šeštadienį, 1 
vai. Paskaitos vyks audito
rijoje WSAT3 W5C pastate 
ir baigsis 6 vai. Seminare 
bus penkios paskaitos, ku
rios truks po 30 min. ir dar 
po kiekvienos numatoma 30 
min. diskusijoms.

Paskaitas skaitys:
1. Vytautas Patašius - 

’’Vilnius University - 400 
Years.” Moderatorius prof. 
Dr. A. Kabaila.

2. Lembit Suur - "Resis
tance to the Soviet Occupa
tion of Estonia”. Moderato
rius Valdemar Vilder.

3. Paruošė Uldis Abolinš, 
Martinš Gauja ir Andris 
Kariks. Skaito A. Kariks: 
"The Association of Latvian 
Artists in Australia”.

Kavutė
4. Dr. Peter King (senior 

Lecturer in Government, 
University of Sydney) - 
’’Justifications of Soviet 
Authoritarism”. Moderato
rius Dr. David Christian 
(Macquarie University).

ma, į kurią yra pakviesta 
viešnia iš Amerikos solistė 
p. Mastienė. Pagaliau naujų 
metų sutikimas. Galima su
prasti, kad visą mėnesį bė
ginėjant iš parengimo į pa
rengimą ne tik galime pa
justi nuovargį, bet ir iš pini
gų "išsisemti”.

Kiek lengvesni gali būti 
spalio ir lapkričio mėnesiai, 
tačiau ir jie yra pilni paren
gimų. Nebūtų rūpesčio, jei 
neturėtume iš užjūrio sve
čių. Spalio 27 - 28 d.d. turė
sime Los Angeles Dramos 
Sambūrio du spektaklius, o

PLB Valdyboje
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Europos kraštų 
pirmininkų suvažiavime lie
pos 21 d. Belgijoje dalyvavo: 

; Belgijos LB pirmininkė Sta- 
I sė Baltus, Didžiosios Brita- 
i nijos Lietuvių Sąjungos 

pirm. Jaras Alkis su vice- 
pirm. Rimantu Šova, Pran
cūzijos LB pirm. kun. J. 
Petrošius, Šveicarijos LB 
pirm. Dr. A. Kušlys, V. Vo
kietijos LB reikalų vedėjas 
J. Lukošius, Kanados LB 
pirm. J. Simanavičius, PLB 
pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas su vicepirmininku 
bei ’’Pasaulio Lietuvio” re
daktoriumi Romu Sakadols- 
kiu, ir Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjas Šveicarijoje 
Dr.jur. Albertas Gerutis.

Kraštų LB pirmininkai, 
PLB pirmininkas ir ’’Pasau
lio Lietuvio” redaktorius 
pateikė veikios pranešimus 
ir siūlymus ateičiai. Dr. jur. 
A. Gerutis išsamiai referavo 
apie Europos lietuvių veik
los koordinavimo ir repre
zentacijos būdus. Sutarta 
kiekvienais metais Europos 
lietuvių studijų savaičių 
proga šaukti metinius Euro
pos kraštų LB pirmininkų ir 
jų valdybų suvažiavimus,

Sydnejaus Baltistikos Studijų Grupė. Sėdi iš kairės: Val
demar Vilder, Dr. George Raudzens, Vytas Juška (pirm), 
Andris Kariks, Tiia Raudma, Terry Kass. Stovi: Lembit 
Suur, Laurie Rebase, Kilia Tommelo

Foto: Laurie Rebase

5. Dr. Franke Clarke 
(Macquarie University) - 
"Anti-Tsarist Baltic Terro
rists in Britain and Aus
tralia". Moderatorius Dr. 
George Raudzens, Senior 
Lecturer in History, - Mac
quarie University.

Seka linksmavakaris Staff 
Klubo patalpose.

Seminaro išlaidoms pa
dengti bei sukaupti kiek pa
jamų leidiniams numatytas 
įėjimo mokestis - $ 3 asme
niui. Ruošiant pirmąjį semi

lapkričio 17 d. turėsime 
viešnios iš Kanados p. Čep- 
kauskienės dainų koncertą. 
Kaip matome neplanuotas 
darbas kelia rūpesčio ne tik 
rengėjams, bet ir visuome
nei, o ypač Apylinkės Val
dybai, kuri norėtų visus pa
tenkinti.

Kad tokie ir panašūs da
lykai neatsitiktų, reikia dar
bą planuoti ir čia mums gali 
ateiti į pagalbą Kultūros 
Taryba. Ką gali šiame atsi
tikime padėti Kultūros Ta
ryba? žinoma, nieko. Jau 
per vėlu ką nors keisti, įvy- 

kuriuose dalyvautų PLB 
pirmininkas su kitais PLB 
Valdybos nariais. Kitais 
metais LB pirmininkų ir 
valdybų suvažiavimas įvyks 
liepos mėnesio pabaigoje 
netoli Innsbrucko, Austrijo
je. Suvažiavimo techniškais 
reiKalais rūpinsis V. Vokie
tijos krašto valdyba. Suva
žiavimuose bus peržiūrima 
atlikta veikla ir sutariami 
ateities darbai.

Europos kraštų LB pirmi
ninkai gavo reikalingus įga
liojimus, reikalui esant, at
stovauti pasaulio lietuviams 
ir kalbėti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardu, ypa
tingai įvairiuose tarptauti
niuose suvažiavimuose.

PLB Valdyba pažadėjo 
visokeriopą paramą Euro
pos lietuviams švietimo, 
kultūros, informacijos, poli
tinės veiklos ir kitose srity
se. Europos LB pirmininkai 
vieningai pasisakė už PLB 
Valdybos autoritetą ir paža
dėjo palaikyti labai artimus 
ryšius vieni su kitais. Susi
tarta dar daugiau sustiprinti 
politinę akciją, ypatingai 
rūpinantis politiniais kali
niais, pogrindžio spauda, 
kova prieš rusifikaciją ir ki- 

narą turėta 150 dol. nuosto
lio.

Seminaro organizatoriai 
optimistiškai nusiteikę ir ti
kisi, kad ateinantis semina
ras bus nepalyginamai sėk
mingesnis.

J.K.

kiai ir parengimai turės rie
dėti taip, kaip jie susiklostė, 
bet ateityje, taip neturėtų 
būti. Be Kultūros Tarybos 
žinios ir pritarimo neturėtų 
įvykti joks didesnis kultūri
nis parengimas. Čia svarbu 
ne tik laikas ir vieta, bet ir 
programa ir santykis su vi
sais kitais tuo laiku vyks
tančiais parengimais. Reikia 
vengti susigrūdimų, nes tai 
kenkia parengimų pasiseki
mui.

Tai ir būtų pirmoji Kultū
ros Tarybos funkcija prižiū
rėti, kad kultūriniai paren
gimai būtų metų eigoje vie
nodai paskirstomi, o ypatin
gieji parengimai, su svečiais 
iš užjūrio, turėtų būti pačios 
Kultūros Tarybos vykdomi.

Antroji funkcija būtų di
džiųjų parengimų progra
mos paruošimas. Didieji pa
rengimai, kaip Vasario 16-ji, 
Tautos Šventė, ir tie jubilie
jai, kuriuos nutars ruošti 
pati Kultūros Taryba, arba 
kada Kr. Valdyba pakvies iš 
užjūrio svečių. Tie kultūri
niai parengimai, kurie vyks
ta organizacijų viduje Kul
tūros Taryba į jų programą 
nesikiša.

Trečioji Kultūros Tarybos 
funkcija, mano manymu, 
galėtų būti grynai kūrybinė. 
Suorganizuoti visas menines 
jėgas, kad jos sukurtų ką 
nors naujo ir savo, kad tuos 
kūrinius būtų galima panau
doti parengimuose, iškeliant 
naujus menininkus bei jų 
talentą.

Šias tris funkcijas ir būtų 
galima vadinti Kultūros Ta
rybos veiklos gairėmis. Ži
noma, jas dar teks padisku
tuoti ir papildyti bendrame 
Apylinkes Valdybos su Kul
tūros Taryba pasitarime. 
Džiugu, kad tokiai tarybai 
sudaryti turime pajėgių 
žmonių, kurie jau sutiko tas 
pareigas pasiimti.

A. Mauragis 
Syd. Apyl. Valdybos P-kas

tokiais būdais padedant lie
tuviams okupuotoje Lietu
voje jų kovoje prieš oku
pantus. Suvažiavimas 
pasiuntė sveikinimą radijo 
bangomis į Lietuvą. PLB 
idėja ir veikla Europoje yra 
gyva ir stipri. A.P.
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Sydnejaus lietuviai šach
matininkai lankėsi ukrainie
čių klube. Šeimininkai gra
žiai mūsų šachmatininkus 
priėmė juos pavaišindami ir 
drauge pralaimėjo varžybas 
4:1 santykiu lietuvių naudai.

Lietuviai - latviai 3'/z : l’/z

Paskutiniame varžybų 
rate teko žaisti prieš latvių 
"Riga" šachmatų klubą. Ne
žiūrint, kad ir prieš latvius 
laimėta, bet mūsų komanda 
nepajėgė pasiekti pirmos 
vietos. Geriausius rezulta
tus šiose varžybose pelnė A. 
Giniūnas žaisdamas šios ko
mandos penktoje lentoje.

SYDNEJAUS
ŠACHMATININKAMS

Pabaltiečių šachmatinin
kų turnyras dėl pereinamo
sios taurės bus pravestas 
tokia tvarka:

1. Lietuviai - estai koman
dinės varžybos Lietuvių 
Klube Bankstowne rugsėjo 
9 d„ sekmadieni, 2 vai.

2. Latviai - lietuviai Lat
vių Namuose rugsėjo 16 d., 
sekm., 2 vai.

3. Bendras visų pabaltie- 
čių žaibo turnyras ir bendra 
vakarienė Lietuvių Klube 
spalio 7 d. (sekm.) 2 vai.

IŠVYKA Į ST. GEORGE
KLUBĄ

Rugpjūčio 28 d. (antradie
nį) lietuviai šachmatininkai

HITLERIO IR STALINO
DRAUGYSTĖ

J. Slavėnas
VOKIEČIŲ — SOVIETŲ DRAUGYSTĖS KELIAS
Ų-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

Jie tuojau vėl dingsta, 
kai Stalinas ar Molotovas 
(Stalino antrasis "aš"), rei
kalą paima į savo rankas. 
Agentų veikla aktuose tik 
dalinai užsilieka. Jie gauna 
instrukcijas tik žodžiu ir jas 
turi laikyti griežtoj paslap
ty, nes jomis pratiesiama tik 
sąlyčio jaustukai, išmėgina
ma; agentai vienas kitam 
nepasitiki. Jei šiems ypatin
giems įgaliotiniams pavyks
ta, jų vietą jau užima oficia
lūs derybininkai, jie atsisako 
agentų, reikalui esant gali 
juos net paneigti.

Vokiečiai taip pat naudojo 
tokius pat metodus, nors ir 
netokioj apimty. Vokiečių 
prekybos atstovas Dr. 
Schnurre ir pasiuntinybės 
patarėjas Gustav Hilger (gi
męs Rusijoj, bet tėvai vo
kiečiai) turėjo slaptus pave
dimus tirti dirvą. Ribben- 
tropas ir Hitleris ambasado
rių von der Schulenburgą 
tik tiek naudodavo, kai 
jiems atrodydavo būtinai 
reikalinga (nors jis dalyvau
davo viešumoje). Iki 1941 m. 
paskutinių minučių ambasa
doriui nebuvo duodama in
formacijų apie tikruosius 
planus.

Kadangi abi šalys stengė
si savo kortas laikyti už
dengtas ir savo žaidimo ne
atskleisti, tai savo tikslams 
siekti dažnai buvo naudoja- 

pakviesti j St. George Klubą 
draugiškoms varžyboms dėl 
pereinamosios istorinės 
šachmatų knygos, kurią pa
aukojo šiam tikslui St. 
George Klubas.

Bus žaidžiama penkiolikos 
žaidėjų sąstatu kiekvienoje 
komandoje.

ATSISVEIKINANT SU
B. STAŠIONIU

Australų šachmatininkai, 
lankydamiesi Lietuvių Klu
be, dažnai prasitaria, kad 
lietuviai šachmatininkai turi 
gražias patalpas žaidimams 
ir gali naudotis visais pato
gumais. Tai Klubo Valdybos 
palankumas, kuri remia 
sporto klubą ir drauge šach
matininkus.

Per eilę metų nuo pat 
šachmatų klubo jsisteigimo, 
šachmatininkai turėjo p. B. 
Stašionio asmenyje didžiulį 
ramstį pravedant mažus ir 
didžiuosius lietuvių šachma
tininkų turnyrus su kitom 
tautybėm ir ypač australais.

Mielam buvusiam pirma
jam Sydnejaus Liet. Klubo 
sekretoriui - vedėjui Broniui 
Stašioniui visi šachmatų 
klubo nariai ir pati šachma
tininkų klubo valdyba reiš
kia nuoširdžią padėką už jo 
visokeriopą pagalbą šach
matininkams. Daug saulėtų 
metų peržengus šešiasde- 
šlfrit penktuosius!

Tęsinys

mi draugingų ar neutralių 
kraštų diplomatai. Norėda
mi patirti pirmuosius vokie
čių nusistatymus Rusijos 
atžvilgiu ir pirmuosius mė
ginimus sudaryti paktą, ru
sai panaudojo Bulgarijos 
pasiuntinį Berlyne Draęa- 
novą. Ciano, tada Italijos 
užsienių reikalų ministeris, 
1939 m. painformavo sovietų 
atstovą Romoje, "remdama
sis patikimais pranešimais”, 
apie vokiečių planus nepuo
limo paktui sudaryti. Prie 
šių reikalų prisidėjo dauge
riopi santykiavimai, kuriuos 
vokiečių pramonininkai ir 
vadovaujančios Wehrmach- 
to institucijos palaikė su so
vietų agentais. Šie santykiai 
kartais turėdavo ilgas per
traukas, bet visai nenutrūk- 
davo. Jie neturėjo oficialaus 
pobūdžio ir kartais tebūdavo 
likutis anksčiau pradėtų 
santykių, jau apirusių. Bet 
galėjo būti vėl atnaujinti.

Tuojau po Muencheno re
gistruotuose aktuose at
siskleidžia tarp Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos suartėjimo 
mėginimų pėdsakai, kurie 
nuo 1938 m. dar padažnėja. 
Tai iš vienos, tai iš kitos pu
sės žengiamas nedidelis 
žingsnis į priekį. Daug kam 
krito į akis, kad 1939 m. 
sausio 12 d. diplomatinio 
korpuso priėmime Hitleris

Australijos 
Lietuvių Fonde

Majorui Vincui Liubinui 
1979 m. liepos 27 d. mirus, jo 
pagerbimui, vietoje vainikų 
ir gėlių, skyrė Australijos 
Lietuvių Fondui:

Po $ 25 - Karių "Ramovė” 
Melbourne skyrius; Mel
bourne Lietuvių Klubas.

Po $ 10 - V. ir A. Baltru- 
koniai, T. Bikulčienė, L. 
Chmieliauskas, R. ir S. Di
džiuliai, J. Jasulaitis, J. ir T. 
Krasauskai, I. ir L Rubaže- 
vičiai, J. ir R. Smilgevičiai, 
J. ir M. Venckai.

Po $ 5 -1. ir O. Aleknai, J. 
Arienė, A. ir V. Bladzevičiai, 
M. Igaunienė, K. ir V. Kaz
lauskai, A. ir R. Klimai, J. ir 
S. Meiliūnai, A. Muceniekas, 
A. ir R. Pociai, J. Paragienė,
A. ir G. Ramanauskai, F. ir 
M. Sodaičiai, P. ir J. Šėkai,
B. Vanagas, A. Zubras.

Po $ 2 - V. Baltokienė, V. 
Bieliauskas, E. Markonienė, 
Ant. Ramanauskas.

$ 64 - Geelongo lietuvių 
auka per P. Vaičekauską.

Aukojo:
$ 25 - Geelongo Moterų 

Draugija.
Po $ 5 - B. Starinskienė, S. 

Šutas, M. Kymantas, J. Gai
lius.

Po $ 3 - G. Valaitienė, kun. 
P. Vaseris, E. Korsakaitė.

Po $ 2 - V. Povilaitis, K. 
Starinskas, J. Sadrolis, A. 
Gvildys, L. Bungarda.

$ 1 A. Mieliauskas.
A.L.F. Valdyba dėkoja 

visiems aukotojams.

J.Balbata 
A.L. Fondo iždininkas

Pagerbdami rugpjūčio 5 d. 
Wodongoje auto katastro
foje žuvusio Aido Gaidelio 
atmintį, gėlių vietoje jo bi
čiuliai ir pažįstami Australi
jos Lietuvių Fondui sudėjo 
$94:

Po $ 10 - D.P. Baltučiai, 
V.S. Makarevičiai, V.E. Ša- 
rauskai, J.B. Vingriai, D.S.

Po $ 5 - D.S. Čižauskai, 
V.A. Bladzevičiai, E.J. Bal
čiūnai, J.R. Dagys, A.J. 
Jankevičius, V. Mulokas, 
B.A. Staugiaičiai, Sutkevi- 
čius, S.B. Valys (Albury), A. 
Zubras.

Po $ 2 - M. Sirutienė ir J. 
Mulokas.

A.a. Aidas Gaidelis buvo 
A.L. Fondo šimtininkas, au
kojęs $ 240.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO ĮGALIOTINIAI

ADELAIDE: K. Taparas, 3/181 Stanley St., North 
Adelaide, S.A., 5006
CANBERRA: A.V. Balsys, 22 Ferguson Cr., Deakin, 
A.C.T. 2600
GEELONG: P. Vaičekauskas, 13 Malcolm Str., Bell Park, 
Vic. 3215
PERTH: Prof. Dr. Z. Budrikis, 7 Hotchin St., Dalkeith, 
W.A. 6009
SYDNEY: B. Stašionis, 11 Berala St., Berala, N.S.W. 
2141
NEWCASTLE: A. Bajalis, 36 Kings Rd., New Lambton, 
N.S.W. 2305

Australijos Lietuvių Fondo adresas: Australian 
Lithuanian Foundation Inc. P.O. Box 11, North 
Melbourne, Vic. 3051

ilgai kalbėjosi su Sov. Są
jungos pasiuntiniu. O vienų 
pietų metu, kurie įvyko va
sario pradžioje vieno žy
maus pramonininko namuo
se, gen. Keitei susitiko su 
sovietų karo atašė. Šis pas
tarasis (atašė) palietė padėtį 
Lenkijoje, kurioje, pagal 
atašė pareiškimą, gresianti 
revoliucija. Šitokiu atveju

Siuntiniai į Lietuvą 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys Nr. 2. 1979

Labai gera vyriškai eilutei angliška vilnonė medžiaga - 
3 m.; vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga - 3 m.; 
vilnonė medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei me
džiaga (visos šios medžiagos gali būti įvairių spalvų); vy
riški išeiginiai marškiniai; vyriškos arba moteriškos fir
mos "Levi" arba Wrangler’^ jeans (tik tokių Lietuvoje 
pageidaujama) ir telescopic lietsargis, vyriškas arba mo
teriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
$250 

Į šį siuntini dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 metrus dirbtinio 
minko kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudin
gesnių dalykų:

Avikailiai, Ūgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kal- 
nierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas 

$220 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui $ 86
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss $ 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 34
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $ 3
Tights (kojinės ■ kelnaitės) $ 4
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nailono skarelė $ 12
Geresni marškiniai $ 14
Vyriški arba moteriški bateliai $ 36
Puiki suknelei medžiaga $ 28
Crimplene medžiaga suknelei $ 20
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims $ 56
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei $ 80

Šie maisto produktai galima siųsti kartu su rūbais: 
'h sv. arbatos - $ 4; ‘/z sv. nescafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka
vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; IVz sv. razinkų - 
$ 2.40; 40 cigarečių - $ 4.60.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui 
matuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 31 per
siuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu pavel
dėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD. 
(Z. & V. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT
BRI, 4HB, England. Tel. 01460 2592

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad siuntinius tuoj 
pat išsiunčiame, vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiun- 
čiame tik pasiuntus siuntinį, kurias galima apmokėti 
paprastu čekiu.

Palaidotas rugpiūčio 10 d. 
Springvale kapinėse. Liko 
liūdesyje žmona Birutė, 
dukros - Vijūne 15 ir Jūragė 
14 metų, tėvas žinomas 
kompozitorius JAV ir Mel
bourne motina ir brolis Gar
sas.

J. Balbata 
A.L. Fondo iždininkas

Rusija negalėsianti likti ne
interesuota ir turės daryti 
intervenciją, kad Rusijos 
pasieny esančios Lenkijos 
dalys būtų perorganizuotos. 
Gen. Keitei atkreipė į šiuos 
būkštavimus dėmesį, tačiau 
susilaikė nuo savo nuomo
nės. Jis apie pasikalbėjimą 
painformavo Hitlerį. Hitle
ris, kaip visada netikėto 

įvykio metu, neparodė savo 
nusistatymo, tik paprašė 
Keitelį pasikalbėjimo turinį 
laikyti paslaptyje.

Reikalai vystėsi, ypač iš 
vokiečių pusės, labai lėtai. 
Pirmoji prekybos misija, 
kuri iš Berlyno buvo siun
čiama į Maskvą (1939.1.25), 
kelionę Varšuvoje pertrau
kė ir grįžo į Berlyną.

Šis neryžtingumas turėjo 
gilesnę priežastį: Hitleris 
dar nebuvo apsisprendęs dėl 
politikos krypties. Iki kovo 
mėn. svarbiausias jo tiksiąs 
buvo - Dancigo klausimą"'ir 
koridoriaus problemą su 
Lenkija taikiu keliu išspręs
ti. Jis pasiūlė Lenkijai para
mą busimoj kovoj dėl 
Ukrainos padalinimo. Šis 
pasiūlymas buvo padarytas 
jau 1938 m. spalio mėn. ir 
pakartotas 1939 vasario ir 
kovo mėn. Kadangi Lenkija 
nuo to atsisakė (nors pulk. 
Beckas Hitlerio planą pra
džioje rado labai viliojantį). 
Hitleris ir jo artimieji, ypač 
Ribbentropas, griebėsi puo
selėti mintį, kad Lenkijai 
nenorint Dancigo paaukoti 
ir Rusijos sąskaiton Ukrainą 
pasidalinti, tai esą galima su 
Rusija susitarti Lenkijos 
sąskaita. Vokietijai Ukraina 
buvo viliojanti, bet ir nebu
vo galima ignoruoti fakto, 
kad komunistinis internaci
onalas galėtų smarkiai rea
guoti.

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

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

’’Sidabrinė diena”
Režisuoja Julius Dambrauskas.

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

Informacija
ATŠAUKIMAS

Pereitame M.P. Nr. pas
kelbtas Sydnejaus Lituanis
tinių Kursų kvietimas rug
sėjo 9 d. susirinkti kursantų 
tėvams, studentams ir vi
siems besidomintiems kursų 
reikalais, neįvyks. Tą dieną 
kaip tik įvyksta Tautos 
šventės minėjimas, tad nu
matytas pasitarimas atide
damas nenumatytam laikui.
TAUTOS ŠVENTĖ 

ŠYDNEJUJE

Šiais metais Tautos Šven
tės Iškilmingas minėjimas 
Šydnejuje prasidės pamal
domis šv. Joachimo bažny
čioje Lidcombe, į kurias

kviečiamos organizuotai vi
sos organizacijos su tautine 
ar specialia apranga ir vė
liavomis.

Po pamaldų ten pat para
pijos salėje įvyks iškilmin
gas minėjimo aktas su turi
ninga programa.

Minėjimą rengia Sydne
jaus Apylinkės Valdyba 
rugsėjo 9 d., sekmadienį.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami savo tautinėje šventė
je kuo gausingiausiai daly
vauti. Smulkesnė minėjimo 
programa bus paskelbta se
kančiame Mūsų Pastogės 
numery.

Syd. Apylinkės Valdyba 
PRANEŠIMAS

Tautos Šventės ir Vil
niaus Universiteto 400 metų 
sukakties minėjimas Gee-

Pabaltiečių Jaunimo Balius

Įvyksta rugsėjo 1 d., šeštadienį, Latvių Namuose, 32 
Parnell St., Strathfield. Pradžia 7 vai.

Rengėjai: pabaltiečių tautinių šokių grupės.
Programoje: tautiniai šokiai ir "Mr. Baltic Nations” 

rinkimai.
Geras orkestras

Įėjimas $ 5 asmeniui (papiginimai tautinių šokių grupių 
nariams)

Kviečiami visi - jaunimas ir vyresnieji!

longe įvyks rugsėjo 9 d., 
sekmadienį. Prasidės 9 vai. 
pamaldomis šv. Jono bažny
čioje, kur kųn. P. Dauknys 
laikys pamaldas ir giedos 
vietos lietuvių choras, vad. 
M. Kymanto. Visos organi
zacijos su vėliavomis kvie
čiamos dalyvauti organizuo
tai pamaldose ir minėjime.

10.30 vai. minėjimas Lie
tuvių Namuose. Paskaitą 
skaitys Dr. S. Skapinskas. 
Programą atliks Dr. V. Ku
dirkos sav. mokyklos moki
niai ir Geelongo liet, choras. 
Seks suneštinės vaišės ir 
bendras padalyvavimas.

Kviečiame visus Geelongo 
ir apylinkių lietuvius minė
jime gausiai dalyvauti.

Geelongo Apyl. Valdyba
***

Adelaidės Liet. Teatras 
VAIDILA rugsėjo 1 d. Liet. 
Namuose rengia grandiozinį 
Kaukiu Balių. Baliuje sceno
je pasirodys eilė būdingų 
charakteriu iš Vaidilos pas
tatymų.

***
Adel. taut, šokių grupė 

Žilvinas rugsėjo 22 d. turės 
savo 30 metu veiklos sukak
tuvini koncertą Adei. Liet. 
Namuose.

Daug sužinosi
skaitydamas

Mfisij Pastogę!

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, hpinukai 
ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Lietuvių Klube rugp. 18 d., bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybe.lidmėti 150 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai tą vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių iššaukus lai
mėtojo numerį.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytą aprangą.

SUDAROMA POLITINIŲ 
REIKALŲ KOMISIJA
PLB Valdyba vykdydama

PLB Seimo To- 
ronte nutarimą, nutarė su
daryti PLB Politinių Reika
lų Komisiją.

ši komisija derins ir ska
tins laisvom pasaulio lietu
vių poiitinę veikią bei rū
pinsis visų kraštų Bendruo
menių aktyviu dalyvavimu 
Lietuvos laisvinimo darbe.

PLB Politinių Reikalų 
Komisijos darbo gaires da
bar ruošia keturi PLB Val
dybos nariai. |

TĖVIŠKĖS AIDŲ

BALIUS

Rugsėjo 15 d. — šeštadienį
RICHMOND TOWN HALL
Bridge Road (Melbourne)

SPAUDOS ATGAVIMO 
MINĖJIMAS

Spaudos atgavimo 75 me
tų sukakties minėjimas 
Šydnejuje buvo surengtas 
rugpiūčio 19 d. Sydnejaus 
Liet. Klube. Minėjimas buvo 
rūpestingai paruoštas ir 
praėjo gana sėkmingai. Jo 
paruošimu rūpinosi Paulius 
Rūtenis ir V. Kazokas. Ren
gėjai - Mūsų Pastogė.

Programoje: V. Kazoko 
atidarymo žodis, J.A. Jūra- 
gio rūpestingai paruošta 
paskaita (ją skelbiame Mūsų 
Pastogėje). Sekė žodinė kū
ryba, kurią skaitė S. Skoru- 
lis (J. Meko poema "Apie 
Lietuvą ir laisvę”), P. Rūte-

VIETCU flfe 
GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. Vytautą 
Motuzą, B. ir P. Ropės vietoj 
gėlių Mūsų Pastogei skyrė 
10 dolerių. Ačiū.

Vietoj gėlių Tautos Fon
dui a.a. Verai Staugirdienei 
mirus, aukojo $ 10 M. Mige- 
vičienė, V. ir L. Deikai, A. ir 
I. Dudaičiai.

trauką iš Balio Sruogos 
"Kazimieras Sapiega”.

Minėjimui šviesas ir mu
ziką gražiai derino ir pritai
kė moderatorius Algis Du- 
daitis.

Puiki vakarienė, gera muzika, turtinga lote
rija. Gėrimai vietoje. Pradžia 6 vai. vak.

Stalus užsakyti sekmadieniais pas V. Lau
kaitį arba telefonu 93 6495. Kaina $ 9, moks- . 
leiviams ir pensininkams $ 7.

nis (Maironio iš "Jaunosios 
Lietuvos”), V. Šliogeris (At
siminimai iš knygnešių ga
dynės), V. Juška (Putino 
"Eroico”), D. Karpavičienė 
(J. Biliūno "Laimės žibu
rys”), O. Maksvytienė (V. 
Kazoko "Mano tauta”).

Pabaigai Paulius Rūtenis 
vaidybiškai deklamavo iš-

Minėjimas praėjo iškil
mingoje nuotaikoje ir gau
sūs dalyviai atrodo parengi
mu buvo pilnai patenkinti.

Rugpiūčio 4 d. Adelaidėje 
mirė Adolfina Jonauskienė, 
sulaukusi 76 metų. Palaidota 
rugpiūčio 8 d.

Klausykitės radio valandėlės 
lietuvių kalba

per Ethnic Radio Šydnejuje
Nuo rugsėjo 1 dienos Ethnic Radio 2EA bus girdima ne 

tik Šydnejuje bet ir Newcastle ir Wollongong vietovėse
Transliacijos lietuvių kalba kiekvieną šeštadienį 10-11 

vai. ryto. Transliacijos girdimos bangomis:
SYDNEY 2EA 800 KHz 

NEWCASTLE 2EA 1584 KHz 
WOLLONGONG 2EA 1485 KHz

V. Šliteris 
Radijo valandėlės lietuvių kalba

Vedėjas

KAZIMIERO KAVA
LIAUSKO 10 METŲ 
MIRTIES METINĖS

Rugpiūčio 8 d. sukako 10 • 
metų, kai mirė "Dainos” i 
choro dirigentas muz. K. 
Kavaliauskas. Šia proga šv. 
Mišias už jo vėlę atlaikė 
Sydnejaus lietuvių kapelio
nas kun. P. Butkus, kurias 
užprašė žmona Ona ir duktė 
Dr. Rūta Kavaliauskaitė. 
Dainos choras, vad. B. Ki- 
veriui šia proga pagiedojo) 
Requiem ir kitas giesmes.

Prisimindamos savo 
brangų vyrą ir tėvelį, žmona 
Ona ir dukra Dr. Rūta jo J 
liūdnų metinių proga Dainos 
choro reikalams paaukoio $ 
100.
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