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REDDE QUOD DEBES

Tautos Šventės proga 
daugelio mūsiškių žvilgsnis 
krypsta i praeitį, į Lietuvos 
galybę, į kunigaikščių atsie- 
kimus. Netgi Tautos Šven
tė pradžioje buvo grindžia
ma kaip tik nors ir neįvyku
sią D.L. Kunigaikščio Vy
tauto Didžiojo karūnacija 
Lietuvos karaliumi. Gal 
savu laiku tas buvo priim
tina ir pateisinama, bet po 
penkiasdešimties metų daug 
kas pasikeitė, pasikeitė ir 
pažiūros, ir sampratos. Ly
giai pasikeitė ir požiūriai į 
praeities didybę.
Šventės proga mums pir
miausia rūpi mūsų tautos 
reikalai, kaip jie yra šiandie 
ir ką mes galime šiandie 
padaryti ir atsiekti mūsų 
tautos gerovei.

Remtis vien tik praeities 
atsiekimais ir jais argumen
tuoti siekiant sau ir savo 
tautai atitinkamų privilegi
jų, o patiems laikantis pasy
viai, tarsi praeities kartų 
laimėjimai ir atsiekimai tei
kia mums nuopelnų ir privi
legijų, yra baisiai klaidinanti 
išvada, vedanti mus į istori
ni akligatvį. Kitaip sakant, 
būtina ir gera žinoti savo 
praeitį ir iš jos semtis stip
rybės, kaip kad pasakyta 
mūsų Himno žodžiais, bet tuo 
pačiu-būtina atsiminti, kam 
tos stiprybės semtis - ne 
tam, kad galėtume prisista
tyti didvyrių ir kunigaikščių 
ainiais ir jaustis kažkokiais 
"neliečiamaisiais", ar stip
rybės semtis is praeities, 
kad būtume pajėgūs ne tik 
atsispirti priespuoliams, bet 
juo labiau pajėgti grumtis ir 
atkovoti teises savo tautai, 
teises, kurias diktuoja kaip 
tik ši diena, dabarties padė
tis ir šios dienos sąlygos. 
Semtis stirpybės iš praeities 
reiškia, kad ką galėjo mūsų 
senoliai, protėviai, tai gali
me ir mes, gal net ir dau
giau, nes palyginamai ir 
mūsų tautinis sąmoningu
mas didesnis, ir moraline 
prasme mūsų padėtis pa
saulio akyse yra stipresnė. 
Nuo anų Lietuvos galybės 
laikų radikaliai pasikeitusios 
pažiūros ir į tautą, ir į religi
ją, ir į ideologijas. Galbūt iš
liko tik vienas pastovus 
bruožas - tai politinė galia ir 
dominavimas, nuo ko kenčia 

ypač silpnesnės ir neskait
lingos tautos.

Šiais laikais pasaulis ne
siskaito, kas tu buvai vakar, 
bet ką tu gali dabar, šiandie. 
Šioji pažiūra atveria kelią 
taip vadinamai realinei poli
tikai, kuriai negalioja praei
tis kaip neginčijamas argu
mentas.

Tad lygiai ir mums kovoje 
už savo tautos egzistenciją 
remtis vien savo tautos di
dinga praeitimi kaip galingu 
kozeriu lošime ir patiems 
nesistengiant būti vertais 

- Tautos tos praeities palikuoniais
reiškia katastrofalinę kapi
tuliaciją. Neapgins mūsų 
egzistencijos ir interesų nei 
praeities pergalės, nei vai
nikuoti ar nevainikuoti ku
nigaikščiai. Jie savo istorinę 
misiją atliko, o mes patys 
stovime irgi prieš savo isto
rinę misiją ir tik mes ją gali
me įvykdyti, kad tasai isto
rinis tęstinumas, toji jungtis 
tarp praeities ir dabarties 
nenutruktų, bet būtume toji 
kieta, nesutrupinama gran
dis tarp praeities ir ateities.

Mirė prof. dail. Adomas Varnas

A.a. prof. dail. Adomas Varnas

Liepos 19 d. savo namuose 
Čikagoje mirė lietuvių se
niausias amžiumi dailininkas 
Adomas Varnas, šių metų 
sausio 1 dieną peržengęs 100 
metų. Per savo ilgą amžių jis 
sukūrė daugybę kūrinių ir 
lietuvių tautai paliko labai 
didelį ir brandų kultūrinį 
įnašą. Jo lietuviška veikla 
prasideda dar nuo "Aušros” 
laikų. Šalia savo dailės dar
bų jis paruošė Lietuvos paš
to-ženklų projektus, domė
josi nepriklausomoje Lietu
voje liaudies kūryba, ypač jo 
reikšmingas darbas yra Lie
tuvos kryžių kolekcija - jis 
juos fotografavo ir išleido du 
didelius Lietuvos kryžių al
bumus. Taip pat dail. A. 
Varnas sukūrė Lietuvos pi
nigų - banknotų projektus, 
kurie buvo spausdinti Če
koslovakijoje.

Savo gausioje kūryboje 
Adomas Varnas atskleidė 
savo gausius talentus tiek 
tapyboje, tiek grafikoje, tiek 
kaip įžvalgus portretistas, 
net šaržistas. Ilgus metus 
dėstė Kauno Meno Mokyk
loje, rašė spaudoje įvairiais 
kultūriniais klausimais, pla
čiai reiškėsi visuomeninėje 
veikloje.

Akcentuojant dabarties 
uždavinius ir mūsų atsako
mybę jokiu būdu neneigia
me savo praeities ir istori
jos, bet juo labiau pabrėžia
me jos gyvybinę reikšmę 
mūsų tautai šiandie, nes ne 
kuo kitu, o praeitimi grin
džiame savo šiandieninę eg
zistenciją, išjos ateina mūsų 
tautinės gyvybės sultys. Tai 
ypač gerai supranta dabar
tinis lietuvių tautos paver
gėjas, stengdamasis atkirsti 
praeitį, išimti iš mūsų mo
kyklų istoriją ir palikti tautą 
pakirstomis šaknimis.

Lygiai pries kitus di
džiuojamės ir savo kalba, 
kaip seniausia ir turtingiau
sia is gyvųjų kalbų bet irgi 
ne argumentas, kad esame 
"neliečiamieji", jeigu mes 
patys jos neišlaikysime ir 
nebranginsime. Juk niekam 
kitam mūsų istorija nesvar
bi, o tik tai mums, niekas ki
tas už mus lietuviškai ne
kalbės, jei mes patys jos 
kratysimės.

Nei istorija, nei kalba ne
apgins mūsų pries dabarties

tu

pavojus. Jos tėra tik esminė 
atrama mūsų atsparumui, o 
visa kita lieka mūsų pačių 
valiai ir ryžtui įvykdyti savo 
tautinę istorinę misiją, nes 
kaip tėvas negyvena už sū
nų, lygiai ir tautos praeitis 
negarantuoja dabarties 
tautos egzistencijos be mūsų 
pačių pastangų ir įsiparei
gojimo. Ši tiesa teatveria 
akis visiems tiems, kurie di
džiuojasi kadaise buvusiais 
pilnais medaus ąsočiais 
šiandie būdami tik tuščiais 
indais. (v.k.)

ŽINIOS
DRAMA AMERIKOJE

Iš gastroliuojančio Ame
rikoje sovietų Bolšoi teatro 
baleto grupės pasiprašė 
azylio teisės šokėjas Alek
sander Godunov, kuri jam 
buvo pripažinta. Jo žmona 
taip pat tos grupės balerina 
Liudmila Vlasova sovietų 
grupės vadovų iškviesta tu
rėjo nutraukti gastroles ir 
net neatlikus išvykos for- 

■ matomų įsodinta į sovietinį 
i lėktuvų išskridimui į Ma'sk- 
j vą. Prie jos sovietai nepri- 
į leidžia nei žurnalistų, nei 

Amerikos valdžios pareigū
nų. Lėktuvas Kennedy 
aerodrome yra užblokuotas, 
nes įtariama, kad ji ne sava 
valia, o prievarta išvežiama 
perbėgus jos vyrui. Jau tuo 
reikalu pasikeista notomis 
tarp abiejų kraštų. Ameri- 

j kiečių pareigūnai užtikrina, 
I kad lėktuvas nebus išleistas 
I tol, kol balerina nebus leista 
, laisvai pasikalbėti su Ame

rikos pareigūnais.
***

Atkalėjęs penkerius 
i metus koncentracijos sto- 
i vykioje iš Sibiro grįžo Lie

tuvon Šarūnas Žukauskas, 
kuris buvo pasmerktas už 
tariamą pogrindžio veiklą. 
Šarūnas buvo vienas iš 

i kraštotyrininkų, kurie stu
dijavo lietuvišką folklorą. 
Sovietai juos įtarė kaip na
cionalistus ir tą grupę išar
dė, eilę jų nubaudė, o Š. Žu
kauskui buyo skirta aukš
čiausia bausmė - šešeri me
tai priverčiamojo darbo sto
vyklos. Neišaiškinta, kodėl 
jis paleistas prieš laiką, nes 
jo terminas turėjo baigtis 
tik ateinančiais metais.

*♦*
Amerikos Liet. Bendruo

menės Kultūros taryba 1978 
m. 1000 dolerių premiją 
paskyrė aktoriui ir dailinin
kui Jonu Kelečiui už jo dra
minius vakarus, kuriais jis 
pagarsėjęs jau visos Ameri
kos lietuvių kolonijose.
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LIETUVIŠKAS ŽODIS - 
TAUTOS ŠIRDIS

Juozas Alinis Jūragis

(Paskaita spaudos atgavimo 
75 metų sukakties minėjime 
rugpiūčio 19 d. Sydnejuje)(Tęsinys)

Žandarai net prie 
bažnyčių atiminėdavo seną
sias lietuviškas katalikų 
maldaknyges ir jų vietoje 
priversdavo imti rusiškom 
raidėm išspausdintas. Kilo 
gaivališkas pasipiktinimas, 
kurstomas tautinės savigar
bos ir religinio jausmo. Pa
juto žmonės, kad rusai ištie
sė eretiškus nagus ne vien j 
lietuvišką rašta, bet ir į 
aukštesnius dalykus: j žmo
gaus sielos reikalus, i tikėji
mą, į pomirtinio gyvenimo 
laimės užtikrinimą.

Tą visuotinį pasipiktinimą 
sutvirtino ir pasuko rezis
tencijos kryptimi Žemaičių 
vyskupas Motiejus Valan
čius, ryžtingas ir gudrus lie
tuviškojo žodžio gynėjas, 
didžiausias autoritetas ano 
meto Lietuvoje. Valančius 
matė, kad lietuvių kultūra ir 
tauta atsidūrė istorijos 
kryžkelėje, ir pasiryžo ko
voti, kad tauta nepasiliktų 
be savo knygos. Jis surišo 
lietuviškojo žodžio gynimą 
su katalikų tikėjimo išlaiky
mu. Abu tie tikslai sutapo ir 
rado plataus pritarimo, nes 
atspėjo tikruosius žmonių 
norus ir siekimus.

Valančius įsteigė Prūsuo
se pirmąją lietuvišką knygų 
leidyklą, Valančius suorga
nizavo pirmuosius knygne
šius, Valančius parašė kele
tą tikybinio ir politinio turi
nio knygelių, kurios, dide
liais tiražais atspausdintos, 
slaptais knygnešių keliais 
paplito visoje Lietuvoje. 
Tose knygelėse Valančius 
taip mokė žmones:

'’Kaip įmanydami turite 
saugoti savo vaikus nuo 
maskolių mokyklų nes tos 
yra įsteigtos jums paversti į 
maskolių tikėjimą. Nors 
slapta mokykite savo vaikus 
lietuviško rašto iš senų jūsų 
knygų. Tegul kiekvienas 
vaikas turi knygas lotyniš
komis raidėmis spausdintas. 
Kad jos ir būtų brangios, ta
čiau pirkite, duokite vai
kams ir liepkite iš jų melstis 
lig gyvos galvos."

Dėl rusų raidėmis iš
spausdintų knygų Valančius 
patarė:

Katalikai, nors pažintu
mėt maskolių raides, vienok 
niekuomet nepirkite tokių 
knygų, nei skaitykite, nes 
galite suklysti tikėjime. Jei
gu kas pirks, tesudegina. 
Maskoliai išspausdino keletą 
knygelių suvis maskoliškai, 
katalikų tikėjimui būtinai 

A.A.
SALOMĖJAI MIKUČIONIENEI 

mirus, jos dukterį Romą Genienę su šeima ir gimines 
liūdesyje užjaučiame.

Canberros Apylinkės Valdyba

Canberros Lietuvių Klubo narei
A.A.

SALOMĖJAI MIKUČIONIENEI 
mirus, jos dukrą Ramą Genienę ir visus artimuosius giliai 
užjaučia

Canberros Lietuvių Klubas

priešingų: tas antmeta jūsų 
vaikams mokyklose esan
tiems ir liepia skaityti. Jeigu 
vaikai, namo sugrįždami, 
parsineštų, tai turi neskai
tydami jas sudeginti. Dar 
savo vaikus turi persergėti, 
idant, priversti tokias kny
geles skaityti, niekuomet 
jom netikėtų ir žinotų jas 
esant pilnas melagystės”.

Valančiaus patarimas 
žmonėms buvo įsakymas. Jo 
balsas buvo įstatymas, kurio 
noriai paklausoma. Lietuvos 
žmonės savo ganytojo balso 
klausė. Jo kovos už lietuviš
kąjį žodį programą vykdė 
net ir tada, kai Valančiaus 
jau nebebuvo gyvo. Rusiš
koji graždanka Lietuvoje 
subankrutavo. Jos niekas 
neėmė.

Jauniausia organizacija
Australijos Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 

yra iš visų pati jauniausia mūsų bendruomenės organiza
cija, prieš porą metų įsteigta praėjusios ALB Krašto 
Valdybos ir įregistruota 1977 m. spalio 6 dieną. Jos ir už
daviniai specifiniai - rūpintis bendruomenės spauda, ją 
ginti ir globoti. Tai ypač svarbūs uždaviniai atsimenant, 
kad spauda yra labai jautri ir lengvai pažeidžiama veiklos 
sritis, nors jos reikšmė mums ir visai bendruomenei yra 
neaprėpiama.

Šiais metais švenčiame spaudos atgavimo 75 metų su
kaktį. Mes žinome, kad ano meto spauda buvo tasai ga
lingas veiksnys, privedęs lietuvius prie nepriklausomy
bės. Verta ta proga ir mums čia pagalvoti ir pasvarstyti, 
kaip geriau ir tinkamiau prisidėtume prie savo spaudos 
išlaikymo ir jos pajėgumo. Ta mintimi ir buvo įsteigta 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga, kurios nariais 
gali būti kiekvienas lietuvis bet kur gyvenąs Australijo
je, j’eigu jam nuoširdžiai rūpi lietuviška spauda. Reikia 
tik jausti atsakomybės už savo spaudą ir įstoti į Spaudos 
Sąjungą nariu įmokant vienkartinį 25 dolerių mokestį. 
Praktiškai šios sąjungos nariais galėtų būti visi šio krašto 
sąmoningi lietuviai, ypač Mūsų Pastogės skaitytojai, ku
rie jau prenumeruodami ją remia ir palaiko. Tačiau pri
klausydami Spaudos Sąjungai jie drauge prisiimtų ir dalį 
atsakomybės už Mūsų Pastogę ir tuo pačiu laiduotų jos 
ateitį.

Džiaugiamės, kad šiandie Lietuvių B-nės Spaudos Są
junga turi arti šimto narių, bet toli gražu to neužtenka. 
Idealu būtų, kad kiekvienas iš mūsų būtų tiek sąmonin
gas ir priklausytų Spaudos Sąjungai. Turėdami stiprią 
Spaudos Sąjungą, galėtume ne tik stiprinti ir gerinti pa
čią Mūsų Pastogę, bet net ir leisti kitokių leidinių, kas 
stiprintų mūsų tautinį sąmoningumą, ir net garsintų Lie
tuvą ir jos reikalus svetimomis kalbomis, kas ypač svar
bu mums šiandie, kad priešo okupuota Lietuva nenueitų 
pasaulio užmarštin.

Dėl daugelio priežasčių gal pati Spaudos Sąjunga ne
pakankamai buvo pristatoma ir reklamuojama, bet mūsų 
sąlygomis ji mums neišvengiamai būtina. Argi kovoje už 
tautą ir lietuvybę šiame krašte būtina doram lietuviui 
reklama? Rašykite Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungai prašydami įstojimo pareiškimu šiuo adresu: P.O. 
Box 550, Bankstown, N.S.W. 2200. Apie Sąjungos nario 
pareigas ir atsakomybę pakalbėsime sekantį kartą.

Valančius pramynė kelius 
knygų spausdinimui Prū
suose. Tais keliais vėliau se
kė kiti lietuviškų spausdinių 
leidėjai. Knygnešių skaičius 
ir organizuotumas augo. 
Knygos pareikalavimas ir 
branginimas augo. Visas 
Lietuvos kraštas pavirto 
gyvuoju, totaliniu lietuviš
kojo žodžio frontu.
Pavojingiausias knygnešio 

darbas buvo su draudžiamų 
knygų ryšuliu pereiti per 
trimis sargybų linijomis 
saugomą sieną. Į pastebėtus 
ir bėgančius knygnešius 
šaudė. Kas ėjo su knygomis 
per sieną, tas buvo žmogus 
be baimės. Kas platino lie
tuviškas knygas Lietuvoje, 
tas buvo žmogus be baimės. 
Kas lietuviškąjį raštą skaitė 
ir turėjo namuose, tas buvo 
be baimės. Visi jis savo gy
vybę ir sveikatą statė ant 
kortos. Rusai persekiojo 
žiauriai. Visur gaudė drau
džiamąsias knygas. Landė 
po namus, darė kratas. Pas’ 
ką knygų surado, tuos mušė, 
padarė invalidais, baudė ka
lėjimu. 0 pakartotinai su
gautus su knygomis, trėmė į 
Sibirą ar tolimesnes Rusijos 
sritis. Šitaip nukentėjo šim-

***
Šiais metais pasaulio ra

šytojų 44-sis kongresas įvy
ko Rio de Janeiro mieste 
Brazilijoje. Kongresą su
rengė Brazilijos PEN Klu
bas. Kongrese dalyvavo 275 
atstovai iš 40-ties kraštų. 
Lietuvą atstovavo Bostone 
dėstąs ispanų literatūrą 
prof. Stasys Goštautas. 
Kongresas įvyko liepos 
15-21 d.d. Prof. S. Goštautas 
kongrese kiekviena proga 
kėlė Lietuvos reikalus, 
kongreso vardu pasiųstos 
telegramos Viktoriui Petkui 
ir Ščaranskiui, kur abu kali
nami toje pačioje stovykloje. 

tų šimtai lietuviškojo žodžio 
gynėjų. Tikrų didvyrių ir 
moksleiviškoje unformoje, ir 
kunigiškoje sutanoje, ir pil
kame sodiečio apdare.

Lietuviškasis žodis kovoje 
stiprėjo. Jį gimdė ir stiprino 
draudžiamojo laikotarpio 
rašytojai. Pirmiausiai pats 
vyskupas Valančius savo 
gausiais veikalais. Kiek vė
liau Baranauskas, Maironis, 
Jonas Basanavičius, Vincas 
Kudirka, Tumas - Vaižgan
tas ir kelios dešimtys kitų 
persekiojamosios spaudos

Lietuvių Dienos 
Adelaidėje 1980 m.

ALB KRAŠTO VALDYBA INFORMUOJA

Sudaryta Kultūros Tary ba prie ALB Krašto Valdy
bos, į kurią įeina: G. Vasiliauskienė, V. Baltutis, A. Gu- 
čiuvienė, V. Opulskis ir N. Masiulytė.

Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas rugpiūčio 17 d. 
posėdyje nustatė provizorinę Lietuvių Dienų programą:

GRUODŽIO 26 d. penktadienį:
Ryte pamaldos Katedroje
1 vai. Lietuvių Dienų atidarymas Adelaidės Rotušėje
Vakare Literatūros Vakaras

GRUODŽIO 27 d. šeštadienį:

Sporto Šventės atidarymas Forestville stadione
Vakare Jaunimo Vakaras

GRUODŽIO 28 d. sekmadienį:

"Vaidilos” teatro spektaklis: St. Santvaro "Žvejai”. 
(Dalyvauja pats autorius).

GRUODŽIO 29 d. pirmadienį: , .

Tautinių Šokių Vakaras Appolo stadione

GRUODŽIO 30 d. antradienį:

Dainų Šventė, Adelaidės Rotušėje

GRUODŽIO 31 d. trečiadienį:

Naujų Metų sutikimas, Centenial Hali

SAUSIO 1 d. ketvirtadienį:

Atsisveikinimo gegužinė.

ALB Krašto Valdyba

MIRUSIEJI
MIRĖ

KUN. J. VENCKUS, S.J.

Liepos mėn. Amerikoje 
mirė jėzuitas kun. Juozas 
Venckus, gimęs 1897 m. 
Mokėsi Telšių gimnazijoje, o 
vėliau Voronežo gimnazijoje 
ir ją baigė aukso medaliu. 
Kunigu įšventintas Koelne, 
Vokietijoje 1927 m. Studija
vo keliuose universitetuose. 
Buvo žinomas pedagogas, il
gus metus dėstęs jėzuitų 
gimnazijoje Kaune. Labai 
energingai reiškėsi spaudoje 
įvairiais moksliniais klausi
mais, išleido eilę stambesnių 
mokslinių veikalų. Į Ameri
ką atvyko 1946 m. ir iki 1949 
metų dėstė Scranton uni
versitete bakteriologiją. 
Taip pat profesoriavo Wa
shingtone, Montevideo uni
versitetuose. Mirė New 
Yorke, palaidotas Čikagos 
šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse.
,, Tąi.ręta asmenybę,, pajė

bendradarbių, aušrininkų ir 
varpininkų. Ir tų, kurie- 
būrėsi apie laikraščius Švie
są, Apžvalgą, Tėvynės Sar
gą. Visi jie sudarė stiprų lie
tuviškojo kūrybinio žodžio 
avangardą. Jų plunksnos 
buvo jų kovos kardai. Jų ta
lentai buvo liepsna, nuo ku
rios šviesiau darėsi Lietu
voje. Jų dvasios galiom 
kurstomas lietuviškasis žo
dis bendru siekimu vienijo 
visus Lietuvos žmones, su
jungė juos į tauta.

Nukelta į psl. 4

gusi tiek daug aprėpti ir taip 
plačiai reikštis. 70 metų 
pašventė jėzuitams ir apie 
tiek pat lietuvybei.

L.A. Vėtra

Mirė plkn. KAZYS ŠKIRPA

Rugpiūčio 18 d. Ameriko
je mirė pirmasis Lietuvos 
nepriklasomybės kovų sa
vanoris, diplomatas ir buvęs 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Kazys Škirpa, sulau
kęs 84 metų. Kaip paskuti
nis Lietuvos pasiuntinys 
Berlyne prieš antrąjį pasau
linį karą jis ir paliko Berlyne 
rusams okupavus Lietuvą, iš 
kur jis organizavo lietuvių 
sukilimą prieš bolševikus, 
įvykusį 1941 m. birželio 
mėn. Kaip Lietuvių Akty
vistų Fronto vadas jis prieš 
keletą metų išleido stambią 
knygą apie tą sukilimą 
Amerikoje dirbo Kongrėšo 
bibliotekoje Washingtorie1, o 
pasitraukęs į pensiją rašė 
atsiminimus. ' ■'
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IV-jo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Studijų 
Dienos įvyko Altenberge, 
netoli Bonn’os, Vak. Vokie- 
t-’joje. Į jas susirinko Kong- 
,eso atstovai atlikti rimto
sios Kongreso dalies, kuri 
tęsėsi nuo liepos 9-tos iki 
liepos 26-tos dienos. Viena iš 
šių dienų skirta Jaunimo 
Sąjungos reikalams. Tą 
dieną išklausyti veiklos pra
nešimai, priimta PLJS 
apyskaita, iškeltas naujos

PLJS Valdybos rin
kimo klausimas bei nutarta 
būsimoje - jau V-ojo Kong
reso laikas ir vieta.

Iki šiol dar nepatirta, kas 
sudaro naująją PLJS Val
dybą ir kur. Tačiau gauta ži
nia, kad V-sis Jaunimo 
Kongresas nenumatytas 
Australijoje. Jis įvyks 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir Kanadoje grei
čiausia po ketverių metų. 
Šiuo klausimu teks vėliau 
pasisakyti, bet beveik ga
rantuotai galima spėti, kad 
jau VI-sis PLJ Kongresas 
tikriausiai bus šaukiamas 
Australijoje.

Jaunimo Sąjungos veiklos 
pranešimai apėmė visus 
tuos kraštus, iš kurių Kong
rese dalyvavo atstovų: Ka
nada, Prancūzija, Brazilija, 
Venecuela, Argentina, Ang
lija, Italija, Kolumbija, Vak. 
Vokietija, Švedija, Urugva
jus, JAV ir Australija. Su 
tais pranešimais susipažinus 
momentais širdis džiaugsmu 
trykšta, momentais ašaros 
temdo akis. Kiekvienamė 
krašte sąlygos skirtingos, 
bet iš pranešimų matosi ir 
jungties gysla. Tai pakalbė
sime kituose straipsniuose, 
kur bus iškelti ir mūsų išei
vijos gyvenimo bei veiklos 
klausimai.

Šiame Mūsų Pastogės nu
mery pristatome Australijos 
jaunimo atstovų
pranešimus. Iš jų matosi, 
kad nusiskųsta bendruome
nės nesirūpinimu jaunimu, 
trūksta patyrusių jaunimo 
vadovų.

Šiais metais nemažai buvo 
rašyta Mūsų Pastogės pus
lapiuose apie silpną bend
ruomenės padėtį Australi
joje. Tuo bandyta išjudinti 
Australijos lietuvius iš 
apsnūdimo. Labai gaila, kad 
atgarsių į iškeltuosius klau
simus neatsirado. Kalbame 
per posėdžius ir suvažiavi
mus apie jaunimą, jaunimo 
vardu, ir konkrečiai beveik 
nieko nenuveikiame. Neuž-

Kanados lietuviai susirūpi
no savo archyvine medžiaga, 
kur ją laikyti ir kaip išsau
goti ir rado išeitį: buvo 
kreiptasi į Kanados valsty
binį archyvą ir gautas suti
kimas tokią archyvinę lietu
vių medžiagą priglausti ir 
saugoti. ’’The Public 
Archives of Canada”, susi
tarė su Kanados Liet. Bend
ruomenės Krašto Valdyba, 
kad lietuviai tokią medžiagą 
surinks ir paves saugoti 
valstybiniam archyvui. 

. Verta ir mums šia kryptimi 
pagalvoti, nes tos archyvi
nės medžiagos kasmet kau
piasi ir vieną dieną iškils ak
tualus klausimas - kur ją lai
kyti ir saugoti.

Rašo V. Jagaudis

tenka spaudon prakišti pra
nešimą apie šiokią ar tokią 
siūlomą piniginę paramą ak
tyviausiam jaunuoliui ar 
jaunuolei ir pan. Neužtenka 
paverkšlenti apie ’’nepalan
kias sąlygas”, salių trūkumą 
ir 1.1. Ypač tenka laukti ir 
tikėtis iniciatyvos iš aukš
čiausių bendruomenės orga
nų visu svoriu pajudinti 
jaunimo klausimą ir imtis 
konkrečių darbų. Taip, dar
bų, ne žodžių!

P.L.J. S-gos Valdybos

Jaunimo Sąjunga Australijoje
ZITOS PRAŠMUTAITĖS PRANEŠIMAS

JAUNIMO KONGRESE
Po trečio PLJ Kongreso 

atstovai, grįžę į Australiją, 
paruošė savo pranešimus ir 
juos perdavė savo miestų 
lietuvių visuomenei. Kartu 
buvo rodomas atstovo Gedi
mino Statkaus padarytas 
III-jo Kongreso filmas.

Pagal III-jo Jaunimo 
Kongreso nutarimus, Aus
tralijos LJ Sąjunga buvo 
formaliai įsteigta, statutas 
patvirtintas. Pirmas ALJS 
suvažiavimas įvyko Mel
bourne 1976 m. gruodžio 
mėn. Jame buvo nutarta su
daryti pirmą ALJS Centrinę 
Valdybą Melbourne mieste.
Tos valdybos kadencija yra i 
nuo 1977 m. iki 1979 m. '
Australijos Centrinė Valdy
ba kartu ėjo ir Melbourne 
skyriaus valdybos pareigas, 
tai darbų buvo dvigubai, bet 
dirbančių neperdaugiausiai. 
Valdyba savo darbą išplėtė 
jaunimo tarpe tokiais bū
dais: trejus metus iš eilės 
suruošė Romo Kalantos mi
nėjimus. Kelis kartus su
ruošė jaunimui šokius ir 
’’discos”, Jaunimo meno pa
rodą, automobilių lenktynes, 
1977 m. lapkričio mėn.; ke
turi jaunimo atstovai buvo 
kviesti Viktorijos Guberna
toriaus dalyvauti princo 
Charles priėmime, Guber
natoriaus rūmuose. Jiems 
teko net su pačiu princu pa
sikalbėti. Suruošti du Pa- 
baltiečių Jaunimo Seminarai 
kartu su estų ir latvių jauni
mu. Suruoštas pokalbis: 
jaunimo su Ričardu Dauno
ru, kada jis koncertavo Mel
bourne. Suruoštas jaunimo 
koncertas, su vaidinimu Jū
ratė ir Kastytis. Jis buvo 
vaidintas ir Sydnejuje per 
pereitas Australijos Lietu
vių Dienas, 1978 m. ALJS 
atstovė dalyvavo PLB Sei
me Toronte, Kanadoje. Grį
žusi davė pranešimą apie 
patį suvažiavimą.

ALJS Valdyba glaudžiai 
bendrauja su Melb. Apylin
kės Bendruomenės valdyba. 
Į praėjusius kongresus at
stovų vykimą tvarkė ALB 
Krašto valdyba, bet į šį 
kongresą, grupinę kelionę 
turėjo tvarkyti pati jaunimo 
valdyba. Į IV-to Kongreso 
atstovus atsirado 10 kandi
datų 1978 m., tai nereikėjo 
rinkimų. Bet 1979 m. 6 atsi
sakė vykti, tai reikėjo ieš
koti kitų. Trys jaunuolės, 
kurios šiaip važiavo į Kong
resą, sutiko būti atstovėm, 
taip sudarėme iš viso 7 at
stovus.

Įvyko du atstovų suvažia
vimai gruodžio 1978 ir ba
landžio 1979. Diskutuota 

pirmininkė Gabija Juozapa
vičiūtė savo pranešime 
atstovams šitaip pasisakė 
dėl tų "sąlygų”: "Kaip daž-
nai pagalvojame, kiek toji p. v. Kleizą gavome vieną 
aplinka nuo mūsų pačių pri- egzempliorių vadovas”, tad 
klauso? Kaip dažnai girdime galėjome padaryti atsto- 
nusiskundimų, kad tik būtų Vams nuorašų. Pats ”vado- 
palankesnės sąlygos? Esu Vas” atvyko tik 2 dienas 
tvirtai įsitikinus, kad mes . prieš mums išskrendant iš 
patys apsprendžiame, koks j Australijos.
gali būti tas pasaulis, kuria- " ’ ' ” ’ ' ’ ’
me dabar esame..."

Atėjo laikas mums nuo-
_ sekliai apsidairyti, giliai 

permąstyti ir imtis rimto 
darbo jaunimo tarpe.

Studijų Dienų darbo būreliai 
ir IV Kongreso sesijų 
darbai. Gruodžio ’78 suva
žiavime buvo nutarta 
IV-tam PLJ Kongresui pa
siūlyti kad V PLJK įvyktų 
Australijoje. Visi atstovai 
gavo III PLJK nutarimus,

Mano išgyvenimai
Jaunimo Kongrese

Violeta Maksvytytė

Liepos 18 d. 116 atstovų 
važiavom autobusais, laivu 
ir vėl autobusais iki Alten
berg. Čia atliksim rimtus 
reikalus (Studijų Dienas).

Čia vyksta studijų dienos - 
dalis jaunimo Kongreso bu
vusiam vienuolyme, bet da
bar įrengti kambariai atva
žiuojantiems, yra bažnyčia, 
statyta 1133 m. ir aplink ža
lias miškas, aukšti pušynai, 
gėlės languose, maži darže
liai. Aš įsivaizduoju, kad ši
taip atrodo Lietuva. Tie, 
kurie šią vasarą jau buvo 
Lietuvoje, sako, kad ši vieta 

i primena Lietuvą.
■1 Dažnai pasikalbu su rašy
toju I. Meru, atvykusiu iš 

I Izraelio. Tai apie 50 m. am
žiaus žydas iš Lietuvos, iš
vykęs prieš 7-rius metus. 
Sutikau dar vieną berniuką, 
atvykusį iš Lietuvos prieš 
5-rius metus ir lankė lietu
vių gimnaziją Vokietijoje. 
Sakosi, jam geriau patinka 
Lietuvoj, nors ir okupuotoj, 
o čia negalįs priprast, trūks
ta draugiškumo, Vakarai 
daugiau mušasi į pinigus. Jis 
užaugo Lietuvoje, kur ne
buvo tiek daug pyragų, bet 
žmonės draugiški, sueina 
dažnai, pasikalba, ne taip 
kaip čia. Dar kitas berniukas 
Arkadijus, prieš ketverius 
metus atvykęs iš Lietuvos, 
būdamas nepilnamečiu šiau
šėsi prieš sovietų valdžią, 
demonstravo, už
maištavimą sėdėjęs kalėji
me ir dabar gyvena Švedi
joje. Mėgsta kalbėt ir akty
vus veikėjas už Lietuvą.

Yra pora mergaičių iš 
Lietuvos. Turėjom keletą 
paskaitų (Tomas Venclova iš 
Amerikos, St. Lozoraitis iš 
Italijos) ir kiti disidentai iš 
Lietuvos. Tai įdomu buvo 
pasikalbėt ir pasiklausyti ši
tų žmonių, kurie yra gyvenę 
šio laiko Lietuvoj. Šiame 
kongrese lietuvybė ir laisvė 
yra pagrindinis mūsų užsiė
mimas, ir pasirodo, kad tie iš

PLJS ir ALJS statutus, 
Studijų Dienų programas ir 
fotokopijų dalis iš IV-to 
PLJK atstovo vadovo. Per

Kongresinių lėšų rinki
mui, Melbourne suruošėme 
du balius, jaunimo koncertą, 
tarptautinį tautinių šokių 
koncertą, mažas loterijas, 
aukų lapais bendruomenės 
parengimuose. Aukos gau
tos ir iš lietuviškų organiza
cijų bei pavienių asmenų. 
Adelaidėje panašiu būdu 
buvo renkamos aukos. Susi
rašinėjome su Anglija, Vo
kietija ir Kanada. Teko su
siskambinti su visais trim 
kraštais. Į Australijos spau
dą apie IV PLJK rašė Z. 
Prašmutaitė (Melb.) ir V. 
Jagaudis (Sydney). Tokia 
buvo ALJS Valdybos v-'ikia 
-no III-jo PLJK.

Ko daugiausiai trūksta? — 
Trūksta vadovų jaunimo

Lietuvos duoda konkrečiau
sių idėjų, kas darytina dėl 
Lietuvos. Gi kurie gyvena 
kituose kraštuose, moka 
gražiai kalbėti ir siūlo viso
kių idėjų ir teorijų, kurios 
gražiai atrodo ant popie
riaus, bet yra tik tusti žo
džiai.

Tokie mano įspūdžiai iš 
Kongreso. Daug žodžių 
skraido aplink galvą ir ant 
popieriaus, dešimt valandų 
išsėdim posėdžiuose, bal
suojam už ir prieš visokius 
nutarimus, kad galima būtų 
užpildyt pusę knygos nuta
rimais ir statutais, iš ko 
V-sis kongresas galėtų 
matyt, ką mes čia prikalbė- 
jom - bet kas iš tų visų žo
džių ir popierizmo išeis? 
Skaitant antro ir trečio 
kongresų rezoliucijas nema
tau, kad labai daug buvo pa
daryta per tuos metus. Tad 
mano skundas ir yra, kad 
daug žodžių ir mažai konk
retaus darbo. Kiti kraštai 
turi labai daug jaunimo, tai 
šitokie kongresai jiems ką 
nors vis tiek padeda. Jie turi 
stiprią Jaunimo Sąjungą ir 
rimtai nusiteikę tokiems da
lykams, daug kas susidomė
jęs ir gal ką nors padarys. 
Bet ką čia Australija daro? 
Kodėl mes čia atvažiavom? 
Asmeniškai mums visiems 
čia įdomu. Bet juk esame 
atstovai, reprezentuoją 
Australiją! Australijoje tik
rai nėra tiek daug jaunimo ir 
jie visai nesiįdomauja to
kiais dalykais, kaip lietuvy
bė, laisvės problemos, 
konkretūs ryšiai su Lietuva, 
nesirūpina aktyviai susior- 
ganizuot, jungtis su visuo
mene, politika, kultūra. Iš 
viso tokių žmonių neturime, 
ir svarbiausia, nėra vadovų. 
Pasižiūrėkim į mūsų Aus
tralijos Jaunimo Sąjungą. 
Sydnejuje jos visai nėra (nes 
nėra žmonių, kurie įdomau- 
tųsi); Melbourne yra pirmi
ninkė Birutė Prašmutaitė ir 

tarpe. Būtų naudinga iš
kviesti Australijon specifi
nius talkininkus - suruošti 
ką nors didesniu mastu. 
Reikalinga pinigų, kurių 
mažai teturime. Trūksta no
rinčių įstoti į jaunimo valdy
bas. Jeigu jaunimas daly
vauja lietuviškam gyveni
me, tai visur dalyvauja. Bū
nant dar jauna organizacija, 
sunkiau pritraukti jaunimą.

Didžiausi sunkumai 
Sydnejuje dar neįsisteigė 
Jaunimo Sąjungos skyrius, o 
Adelaidėje skyrius negalėjo 
sudaryti valdybos, tad 
paskirtas Jonas Mockūnas 
kaip ALJS Valdybos įgalio
tinis Adelaidėje. Bendrai 
jaunimo tarpe yra trūkumas 
prityrusių vadovų. Kitas 
sunkumas yra, kad AL 
Bendruomenė bendrai paė
mus nesidomi ir nesirūpina 
Jaunimo Sąjunga, todėl Są
junga beveik savarankiškai 
veikia.

Nauja
' PLJS Valdyba

Ketvirtojo pasaulio lietu- 
: vių Jaunimo Kongreso metu 

išrinkta nauja Pasaulio Lie- 
| ; uvių Jaunimo Sąjungos 
! Valdyba tokios sudėties: 
I pirmininkas Gintaras Aukš- 
i molis, vicepirmininkai Emi- i 
' lija Sakadolskienė ir Saulius 
i Čyvas, nariai Milda Kupci- i 
; kevičiūtė ir Linas Rimkus, j

Jaunimo Kongrese nutar- ' 
! ta. kad penktasis lietuvių i 

jaunimo Kongresas įvyks i 
i 1983-čių metų vasarą deri- 
! nant jį su tais metais numa- 
tytomPasaulio Lietuviu Die
nom, kurias organizuoja Pa- 

: šaulio Liet. B-nės Valdyba.

pora kitų žmonių komitete, 
Adelaidėje iręi tik pora 
žmonių. Tai kaip gali sakyt, 
kad šita yra tikra, aktyvi 
organizacija? Ir ką Australi
jos atstovai gero parveš 
Australijai? Nieko. Niekas 
nepakeis nieko. Tai kodėl 
mes čia?

Šitas kongresas man as
meniškai įdomus ir pamo
kantis, bet kaip Australijos 
atstovė nedaug ką galiu pa
daryti. Kaip atstovai iš 
Australijos mes visai neor
ganizuoti ir visi septyni esa
me kalti. Kai buvo svarsty
mas, kur turėtų įvykti V-sis 
Jaunimo Kongresas, tai aš 
susipykau su savim ir kitais 
australais. Mums konkuren
tai buvo Kanada ir Amerika. 
Jie norėjo kongresą praves
ti per abu kraštus (stovykla 
Amerikoj, o studijų dienos 
Kanadoj). Iš 116 atstovų yra 
70 iš Amerikos ir Kanados. 
Tai geras "balansas”. Klau
siami kiti australai, ar norė
tų kongresą rengti Austra
lijoje, tai silpnai atsako - 
"Na, taip, bet...”. Tad aš su- 
{>ykau. Jeigu mes iš Austra- 
ijos neturėjom drąsos ir 

pasitikėjimo, tai ką mes 
septyni galim padaryti prieš 
70 amerikiečių ir kanadiečių! 
Iš viso mes neturėjom gero 
kalbėtojo, kuris būtų galėjęs 
visus įtikinti, kad mums rei
kia kongreso, kad duotų 
mūsų mirštančiam jaunimui 
ką nors konkretaus dirbti, 
imtis iniciatyvos, vėl atgyti.
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Lietuviškas žodis -
Atkelta iš psl. 2 tautos širdis

Lietuviškąjį žodį stiprino 
knygnešių armija.

Žinome jų pačius didžiuo
sius. Jurgis Bielinis žinomas 
kaip "knygnešių karalius”. 
Knygnešystei pašventė 40 
savo gyvenimo metų. Buvo 
patriotiškiausias idealistas, 
pradėjęs skleisti nepriklau
somos Lietuvos idėją dar 
prieš spaudos atgavimą. Su
dargo klebonas kun. Marty
nas Sidaravičius, surinko 
apie save gerai suorgani
zuotų bendradarbių pulką, 
pats vežiojo knygų vežimus 
po Lietuvą. Laurynas Sera
finas Kušeliauskas ne tik 
knygas platino, bet įsteigė 
amžinąjį knyginį lietuviškos 
spaudos banką, religinėms 
knygoms leisti. Vladas Put
vinskis, atlietuvėjęs bajo
ras, pusę Žemaitijos aprū
pindavo knygomis. Už šitų 
didžiųjų knygnešių stovėjo 
šimtų šimtai žinomų ir neži
nomų dėl lietuviškojo žodžio 
pavojus pakelti pasiryžusių 
žmonių: inteligentai ir so
diečiai, kunigai ir bažnyčios 
sargai, keliaujantieji smul
kių prekių pardavėjai net 
elgetos, kurie dirbo "konspi
racinį darbą tiesiog po žan
darų nosimis, ir visuose Lie
tuvos miesteliuose išlaikė 
draudžiamosios spaudos 
platinimo punktus.

Kokia meilė lietuviškajam 
žodžiui! Koks pasiaukoji
mas!

Sakoma, kad anais laikais 
lietuvis, pasimeldęs bažny
čioje iš lietuviškos maldak
nygės, ją pagarbiai pabu
čiuodavo ir giliai paslėpdavo, 
užantyje, kad žandaras prie 
bažnyčios durų jos neatim
tų. Pagalvokime mes patys, 
kada mes paskutinį kartą 
esame pagarbiai bučiavę 
lietuvišką knygą... Galite 
šypsotis... Anais laikais, ko
vodamas už knygą, lietuvis 
nesišypsojo. Jis brangino 
knygą, nes knyga jam teikė 
dvasios peną, nes knyga bu
vo jo dvasinės gyvybės 
dalis.

Neturėtume užmiršti, kad 
kiekvienas sodiečio troba 
buvo lietuviško žodžio tvir
tovė, kur tą žodį saugojo, 
skaitė paslapčia, pasisaugo
dami žandarų, į savo širdis 
dėjo knygose išskaitomas 
mintis ir taikė jas gyveni
mui. Kur vaikus skaityti 
mokė motinos ar persekio
jami slaptųjų mokyklų mo
kytojai - daraktoriai. Jie 
auklėjo naujas lietuviško 
žodžio brangintojų armijas, 
paversdami niekais okupan
tų planus greitai numarinti 
lietuvių kalbą.

Mano 
išgyvenimai...

Atkelta iš psl. 3
Aš taip susijaudinau, kad 

vos neverkiau, norėjau atsi
stot ir visiems pasakyt, ko- ■ 
kioj situacijoj yra Australi- i 
jos jaunimas, ir tik kongre- ■ 
sas galėtų jį išjudinti. Gaila, i 
kad aš tokia jautri ir todėl | 
nepajėgiu išreikšt, ką noriu 
pasakyt. Tai Amerika ir Ka
nada laimėjo. Vokiečiai bal
savo už mus, keli amerikonai 
ir Anglija. Taigi, gavom 
daugiau negu 7 balsus. Nors 
ir nelaimėjom kongreso, bet 
susilaukėm vokiečių, anglų 
ir kelių kitų palankumo. Sa
kant, nelikom vieni.

Per 40 metų dėl spaudos 
laisvės kovota ir legaliais 
būdais: memorandumais
ministerijoms, prašymais 
carui arba carienei, įtakingų 
žmonių užtarimais, straips
niais rusų spaudoje, paga
liau įsidrąsinus net ir bylo
mis caro vaidininkams. By
lomis, pasiekusiomis Rusijos 
senatą. Laimėtimis bylomis, 
(rodžiusiomis spaudos už
draudimo neteisėtumą.

Spaudos uždraudimo rei
kalas, kaip neišspręstas 
klausimas, nepatogiai vis iš
kildavo Rusijos valdžios sfe
rose. Jis buvo kaip aštrus 
spyglis okupanto šone. Ne
davė ramybės, erzino, leido 
jaust, kad visa Lietuva virte 
verda nepasitenkinimu. Pa
galiau rusų valdžia buvo 
priversta suprasti, kad nėra 
galima priversti milijonus 
žmonių atsisakyti savo tau
tos ir užmiršti savo kalbą. 
Kad yra neįmanoma sustab
dyti lietuvių tautinį judėji
mą. Viešosios opinijos, lie
tuvių pasipriešinimo ir poli
tinių išskaičiavimų verčia
ma, rusų valdžia pagaliau 
nusileido ir spaudos suvar
žymą atšaukė.

Na
IŠLEISTUVĖS

LIETUVIŲ KLUBE

Aną sekmadienį, rugpiū- 
čio 26 d. Sydnejaus Liet. 
Klube buvo surengtas neei
linis parengimas: ilgametis 
Klubo vedėjas pasitraukė iš 
turėtų pareigų išeidamas į 
pensiją, ir Klubo direkcija 
surengė jam gražias išleis
tuves. Šia proga surengta 
jauki vakarienė, kurioje da
lyvavo atsisveikindami su 
savo klubo vedėju apie 200 
klubo narių. Klubo Valdybos 
pirmininkas p. V. Simniškis 
pasakė žodį pabrėždamas p. 
B. Stašionio kaip pirmojo 
Liet. Klubo vedėjo įnašą 
klubo gerovei ir Klubo di
rekcijos vardu įteikė jam 
dovaną. Dar po žodį tarė 
Sydnejaus lietuvių katalikų 
kapelionas kun. P. Butkus ir 
Mūsų Pastogės redaktorius. 
Oficialiai daliai baigiantis 
dar kalbėjo pats p. B. Sta- 
šionis (nežinia kodėl vien tik 
angliškai!), ir tuo iškilmės 
pasibaigė. Po gerų užkan
džių ir grojant muzikai visų 
buvo bendrai padalyvauta ir 
pasilinksminta. Paminėtina, 
kad vakaro programoje pa
sirodė meksikiečių grupė su 
savo tautiniais šokiais.

NAUJAS LIET. KLUBO 
VEDĖJAS

Pasitraukus p. Broniui 
Stašioniui iš Sydnejaus Lie
tuvių Klubo vedėjo pareigų, 
naujuoju Klubo vedėju Klu
bo Direkcija pakvietė p. 
Vincą BINKĮ, žinomą veikė
ją ypač lietuvių sportininkų 
tarpe, kuris Klubo vedėjo 
pareigas perėmė jau nuo 
rugpjūčio 19 dienos.

NAUJA MOTERŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Sydnejaus Lietuvių Mo
terų Soc. Globos Draugija 
neseniai išsirinko sau Val-

Kaip jau pačioje pradžioje 
sakiau, spaudos laisvės at
gavimas, buvo pirmoji tik
roji lietuvių tautos ir lietu
viškojo žodžio pergalė, pa
siekta jau valstybiniu mas
tu, visai tautai dalyvaujant. 
Pergalė, įrodžiusi visiems 
tautoje sukauptą ryžtingą 
kovos dvasią ir tautos nepa
laužiamą veržlumą gyventi. 
Lietuviškasis žodis, tautos 
atsineštas iš amžių glūdu
mos, tūkstančius metų ge
rais ir blogais laikotarpiais 
gaivinęs tautą, išsaugojo 
tautos gyvastingumą, išsau
gojo tai, kas lietuvio sieloje 
yra geriausio. Lietuviškame 
žodyje glūdi tautos gyvybė. 
Tautos praeitis ir tautos 
ateitis.

Rašytojo Juozo Krali- 
kausko žodžiais tariant: 
"Taigi permanykim: kaip 
buvo ilgoj praeity, taip bus 
ir ateity. Lietuvį išgelbėti ir 
apginti galės tik lietuviška
sis žodis, ...tik lietuvių kal
ba. Ji svarbesnė ir už žemę: 
lietuvis dar gali būti ir be 
savo žemės, bet jis nebegali 
išlikti lietuviu be savo kal
bos".

Naudota medžiaga: Lie
tuviu enciklopedija, G. Va
lančiaus "Žemaičių Didysis”, 
J. Kralikausko "Mirusiųjų 
žodžiai išnešė ir apgynė tau
tą” Draugas, 1974 m. Nr. 
192.

mie ir
dybą šios sudėties: pirmi
ninkė Ona Baužienė, vice- 
pirrn. Martina Reisgienė, 
sekretorė Gražina Petraus
kienė, iždininkė Tamara 
Vingilienė, narės ligonių 
reikalams Magdalena Mige- 
vičienė ir Danutė Bižienė, 
narė ūkio reikalams Anelė 
Mikutavičienė ir narė

kultūros ir parengimų 
reikalams p. V. Ramanaus
kienė. Revi.
zijos Komisiją sudaro: Ona 
Grudzinskienė, Vida Kabai- 
lienė ir Danutė Jonušienė. 
Kandidatė V. Jablonskienė.

NEWCASTLE
Po nelengvos operacijos 

praleidęs devynias dienas 
ligoninėje sugrįžo į namus 
newcastlietis Stasys Butkus 
ir sveiksta žmonos priežiū
roje.

* *
Janina Butkuvienė rug- 

piūčio pabaigoje išvyko ke
turių savaičių atostogų į 
Europą, kur būdama ketina 
ir lankytis Lietuvoje. New- 
castliečiai jai linki sėkmin
gos kelionės.

HOBART
GYVENIMAS HOBARTE

Liepos 28 d. Apyl. Valdy
ba ir tautinių šokių grupė 
Venta surengė lenkų salėje 
šokių vakarą, kuris gausiai 
susirinkusiems paliko gerą

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

__________

KVIETIMAS ; W

Baltistikos Seminarą
Rugsėjo 15 d. Macquarie Universitete įvyksta antrasis ■ 

Baltistikos Studijų Seminaras. Seminaro pradžia 1 vai. 
p.p. Paskaitos vyks auditorijoje W5AT3, W5C pastate.

Seminare bus skaitomos penkios paskaitos. Jos bus 
aukšto akademinio lygio ir įdomios.

Kviečiame visus mūsų akademikus, filisterius, studen
tus, jaunimą ir vyresniuosius gausiai atsilankyti. Paskai
tos vyks anglų kalba, truks kiekviena po 30 minučių ir 
tiek pat laiko diskusijoms. Seminaro išlaidoms padengti , 
iš dalyvių bus imamas $ 3 registracijos mokestis.

Macquarie Universitetas yra prie Epping Highway, 
North Ryde. Vykstą traukiniu važiuoja iki Epping sto
ties, iš kur autobusas Nr. 290 arba Wynyard autobusas 
priveža prie universiteto vartų. Universiteto kieme bus 
išdėstyti plakatai, nurodą paskaitų salės kryptį.

Pakartotinai skelbiame Seminaro programą:
1. Vytautas Patašius: "Vilnius University - 400 Years”.

I Moderatorius - prof. Dr. Algis Kabaila.
2. Lembit Suur: "Resistance to the Soviet Occupation of 

Estonia through refugee eyes”. Moderatorius - Val
demar Vilder.

i 3. Andris Kariks: "The Association of Latvian Artists in
I Australia”. Moderatorius - Peter Myers.

4. Dr. Peter King: ’’Justifications of Soviet Authorita-
■ rianism”. Moderatorius - Dr. David Christian.
i 5. Dr. Frank Clarke: "Anti-Tsarist Baltic Terrorists in
• Britain and Australia”. Moderatorius - Dr. George
! Raudzens.

Seka visų pabendravimas Staff Klubo patalpose su už- 
, kandžiais ir išgėrimais.

V. Jagaudis

svetur
įspūdį. Atsilankė daug 
jaunimo, kurių tarpe matėsi 
p.p. Belkai iš Sydnejaus, p. 
E. Eskirtienė iš Sale, J. ir L. 
Belkai jau pusmetis, kaip 
įsikūrę čia ir aktyviai įsijun
gė į vietinę sporto veiklą: 
Jeronimas treniruoja tink- 
lininkus, o jo žmona Laura 
sporto klubo Perkūno val
dyboje sekretorė.

Vakaro programoje Ven
tos aštuonios poros šokėjų 
pašoko keturis šokius. Pra
vesta loterija, kuriai fantus 
suaukojo Vaičiulevičiai, 
Domkai, Radzevičiai, Kai
riai, šikšnius, Banelis, Paš
kevičius, Viknius ir Augus- 
tinavičius. Užkandžius pa
ruošė T. Kairienė ir M. Mi- 
linkevičienė.

Tautinių šokių grupei va
dovauja Aldona Žiginskaitė - 
Nunez. Jai talkina O. Mike- 
laitytė - Barnes ir M. Kairy
tė. Jos šoka jau dešimt metų 
ir mokina lietuviukus ir ki
tataučius lietuviškų šokių. 
Grupė praktikuojasi antra
dieniais ir jai priklauso apie 
20 įvairių tautybių berniuKų 
ir mergaičių.

***

Apylinkės Valdyba Tau
tos šventės ir Vilniaus Uni
versiteto sukakties minėji
mą ruošia Glenorchy salėje 
rugsėjo 29 d. Paskaitas 
skaitys A. Taškūnas ir A. 
Kantvilas. Po to meninė da
lis ir suneštinės vaišės. 
Kviečiame kuo gausiau atsi
lankyti.

***

A. Taškūnas apie 100 savo 
knygų perdavė Hobarto 
miesto bibliotekai. Norį pa
siskaityti kviečiami kreiptis 
į biblioteką.

***
Laucestone liepos 8 d. mi

rę Kazys Petravičius, 67 m. . 
amžiaus. Nuliūdime liko 
žmona Elena.

***
Kanadoje sudarytas lie

tuviu komitetas vietnamie
čiams pabėgėliams remti: jų 
uždavinyskaupti lėšas Viet
namo pabėgėliams šelpti ir 
padėti jiems įsikurti. Tai 
gražus humaniškas pavyz
dys, nes kadaise ir mes visi 
buvome tokiame pačiame 
statuse, kaip kad šiandie 
vietnamiečiai pabėgėliai. Ar 
nereikėtų ir Australijos lie
tuviams pagalvoti, kaip ga
lėtume savo likimo brolius ir 
kokiu nors būdu paremti, 
nes juk ir mes prieš 30 metų 
tokiais buvome.

***
Vasario 16-sios gimnaziją 

šiemet baigė penki abitu
rientai. Šiais metais gimna
zijoje mokėsi 59 moksleiviai: 
13 jų buvo iš JAV. 3 iš Ka
nados, 2 iš Venecuelos ir 41 
iš Vak. Vokietijos.

***

Sydnejaus miesto rotušė
je aną šeštadienį liberalų 
partija suruošė partijos 
naudai vakarienę, kur as
meniui lėkštė kainavo 250 
dolerių. Vakarienėje daly
vavo ir min. pirmininkas M. 
Fraser. Mūsų Pastogės 
spaudos balius irgi rengia
mas spaudos šalpos reika
lams ir daugelis tautiečių 
murma, kad bilietai esą per- 
brangūs. (12 dol. asmeniui). 
Kažin kiek mūsų tautiečių 
ateitų, jeigu būtų rengiama 
lietuvių kad ir spaudos nau- ■■ 
dai vakarienė ir būtų papra
šyta nors 50 dolerių už lėkš-

i ,• : : i ■ , 1 v f : n t :
Mūsų Pastogė Nr. 35, 1979.9,3, psl. 4
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PO senojo Vilniaus universiteto skliautais.-

Vilniaus Universiteto sukaktis Melbourne
Vilniaus Universiteto 400 

metų sukakties minėjimas 
Melbourne vyko ruępiūčio 
19 d. Jis prasidėjo pa
maldomis, kurių metu pa
moksle kun. Pr. Vaseris nu
sakė ano meto krikščionybės 
padėtį Lietuvoje, jėzuitų at
vykimų ir universiteto įkū
rimą Vilniuje.

Akademiškoji minėjimo 
dalis vyko Melbourne uni
versiteto salėje. Dalyvavo 
Melbourne universiteto 
rektorius prof. Wright, prof. 
Marvan, keletą kitų profe
sorių bei lektorių, keletą 
parlamentarų, studentų, ki
tų tautybių atstovų. Viso 
dalyvių buvo apie 400.

Minėjimą pravedė inži
nierius A. Milvydas, kuris 
pats jau čia Melbourne bai
gęs mokslus. Pasveikino jis 
garbinguosius svečius, nu
sakė šios akademijos pras
mę ir pakvietė kalbėti Va
karų Australijos universite
to profesorių Zigmą Budrikį. 
Nors profesorius pats čia 
Australijoje baigęs mokslus, 
bet jis jau lankęsis ir Vil
niaus universitete. Taip 

savo paskaitoje jis nusakė 
ne tik Vilniaus universiteto 
istoriją, bet patiekė žiupsnį 
įspūdžių iš Vilniaus, jo uni
versiteto nuotaikų bei kelio
nės į šį seną Gedimino mies
tą. Išvadą reikėtų pasidary
ti, kad Vilniaus universite
tas, kaip anuomet jėzuitų 
įkurtas religinei apšvietai, 
taip šiandien tebetarnauja 
tautinei sampratai ugdyti. 
Jei Vilniaus gyventojų di
džioji pusė yra rusų ir kitų 
svetimšalių, tai universiteto 
personalas dar lietuvių ran
kose.

Meninę dalį pradėjo Vir
ginija ir Arūnas Bruožiai. 
Jie padainavo dvi dainas: Tu 
giruže ir Kalnai ten dainavo. 
Nors abi dainos programoje 
užrašytos kaip liaudies dai
nelės, bet žinome, kad dai
nos Kalnai ten dainavo au
torius yra kun. P. Butkus.

Tautinių šokių grupė 
Klumpakojis pašoko ketu
ris šokius: Oželį, Lencūgė- 
lį, Malūną ir Rezginėlę. Šoka 
jie darniai. Ypač graži iš
raiška šokio Rezginėlė. Šo
kiam vadovauja Anelė Mor
kūnienė.

Dvi naujesnio žanro dai
nas padainavo Rita Mačiu- 

laitienė. Pianinu palydėjo 
Dalia Muceniekaitė, o būg
nais pritarė Tomas Baltutis. 
Antrą dainą padėjo dainuoti 
Birutė Šaulytė. Tai jaunimo 
dabartinio stiliaus apraiška.

Meninę dalį užbaigė Mel
bourne Dainos Sambūris, 
kuriam dabar vadovauja Bi
rutė Prašmutaitė. Sambūris 
padainavo keturias dainas: 
Daina Vilniui, Vėjužėlis, Už 
jūrelių ir Garsus mano Vil
nius. Dainos apie Vilnių su 
solo partija, kurią dainavo 
Jurgis Rūbas. Gražiai cho
ras atrodė tautiniais rūbais, 
bet dainos kažkaip neskam
bėjo. Atrodo, kad ši univer
siteto salė nepritaikyta kon
certams.

Šiam minėjimui buvo 
ruoštasi jau nuo metų pra
džios. Apylinkės Valdyba 
sudarė šiuo reikalu atskirą 
komitetą, kuriam vadovavo 
Albertas Zubras. Jis paruo
šė du leidinėlius apie Vil
niaus universitetą - lietu
viškai ir angliškai. Tuos lei
dinėlius galėjo nusipirkti 
prie įėjimo. Menine progra
ma daugiausia rūpinosi Jau
nimo Sąjungos atstovas Al
gis Milvydas, kuris ir pra
vedė patį minėjimą. pv

Liet, spaudos paroda Adelaidėje
Knyga ir lietuviška spau

da besidžiaugiant joms 
atgauta teise, paminėjo savo 
75 metų sukaktį. Rugpiūčio 
19 d., sekmadienį, Adelaidės 
Lietuvių Namų salėje, J. 
Bačiūno vardo bibliotekos 
vadovybės pastangomis ir 
kruopščiu darbu popietės 
dalyviai turėjo progos ap
žiūrėti suruoštą, gausią eks
ponatais spaudos parodą, 
kuri buvo suskirstyta į šiuos 
skyrius: menas, mokslas, 
atsiminimai, biografijos, 
grožinė literatūra - proza ir 
poezija, religinė literatūra, 
leidiniai apie Lietuvą anglų 
kalba, lituanistinis skyrius: 
tautodailė, gramatikos, Bū
gos Jablonskio, Daukanto ir 
kt. leidiniai. Literatūra jau
nimui. Metmenys, Lituanis
tikos Instituto leidiniai, pe
riodika ir t.t. Visa tai džiu
gino akį ir kaupė tautiečių 
dėmesį jiems apžiūrint Ade
laidės bibliotekos turtą.

Ta proga bibliotekos ir 
kiosko vedėja - p. E. Reiso- i 
nienė, pasišventusiai atsi
davusi tam darbui, maloniai ; 
suteikė kai kurių informaci- j 
jų apie bibliotekos veiklą: j 
vien knygų biblioteka turi i 
virš 4000, kasmet papildant ‘ 
lentynas, užperkant apie 
1000 naujų knygų virš 5.000 
dol. vertės. Nuolatinių skai- j 
tytojų skaičius siekia 115 ' 
asmenų, kurie per mtus 
perskaito virš 1000 knygų. • 
Išrašoma taipogi nemažai i 
įvairios periodinės spaudos. 
Vedėja džiaugiasi tautiečių i 
rodomu dėmesiu ir jų visa- ■ 
keriopa pagalba, be ko bib- ■ 
liotekos ir kiosko veikla ne- ; 
būtų galėjusi taip išbujoti ; 
dvylikos metų gyvavimo j 
laikotarpy. Jos darbe 
nuoširdžiai šiuo metu talki
ninkauja: p.p. K. Garba- 
liauskienė, J. Kutkienė, S. 
Rudzenskienė ir K. Pocius, o 

praeityje M. Urbonas ir a.a. 
L. Garbaliauskas.

Biblioteka ir kioskas yra 
atdari tautiečių patarnavi
mui šeštadieniais ir sekma
dieniais.

Ta proga laikau sau pa
reigą patiekti ir kiek trumpų 
informacijų apie mūsų gar
bingą visuomenininkę p. 
Eleną Reisonienę, kuri bai
gusi Lietuvoje Vyt. Didž. 
universitete teisių fakultetą, 
savo srities darbą pradėjo 
Šiauliuose su advokatu - 
partneriu Krečinu. Vėliau 
išvyko į Paryžių, į plačiai ži
nomą Sorbonos universitetą 
tęsti studijų teisių doktorato 
laipsniui. Tačiau, po kiek

Apsilankymai
BENDRUOMENĖS PULSAS

V. Koras
Melbourno stotyje manęs 

jau laukė penktos eilės gi
minaitis, kurio biznis buvo 
išsibarstęs netik Melbourne, 
bet siekė net Geelongą. Pa
sisveikinęs tuoj stūmė į 
naujutėlį automobilį:

— Važiuojam į Geelongą! 
Reikalai taip susiklostė, kad 
būtinai turiu vykti, o be to, 
ir tau bus gera proga aplan
kyti šią mažą, bet darbščią 
koloniją.

Neprieštaravau, nes žino
jau giminaičio tvirtą būdą 
pagrąžintą žemaitišku užsi
spyrimu. Išsilankstę per 
siauras vakarinio Melbourno 
priemiesčių gatveles, atsi
dūrėme ant plataus keturių 
kelių greitkelio. Nė valan
dai nepraslinkus, pasirodė 
Geelongo priemiesčiai su 
vienodo stiliaus namukais, 
Fordo fabrikais ir aukštais, 
dangų remiančiais, kviečių 
elevatoriais. 

laiko tam advokatui mirus, 
buvo jo sūnaus iškviesta te
legrama grįžti į Šiaulius 
perimti įstaigos praktiką - 
vadovavimą. Vėliau persi
kėlė į Kauną, kur taipogi 
tęsė savo profesijos darbą. 
Adelaidės tautiečių tarpe 
yra nusipelnusi gilios pa
garbos kaip veikli visuome
nininke, pasireiškusi ne vien 
bibliotekos vedėjos parei
gose.

Parodos proga, bibliote
kos naudai buvo gaminami 
pietūs ir suruošta graži, 
turtinga loterija.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

— Šiuose nameliuose gy
vena mažiau pasiturį ir jie 
priklauso Namų Ministeri
jai, - galva linktelėjo ton pu
sėn giminaitis. Pagalvojau, 
kad ir man būtų gera viena
me iš jų apsigyventi; labai 
nesiskųsčiau, nes jie atrodė, 
kad ir kukliai, bet dvelkė 
patogumu ir ramybe.

Apsistojame pas gerai įsi
kūrusį tautietį, priklausantį 
kelioms organizacijoms, ku
rių vardų nespėjau įsidėmė
ti. Kadangi buvo birželio 
mėnesio vidurys, geelongiš- 
kiai ruošė išvežimų minėji
mą. Šeimininkas pasiūlė ir 
man jame dalyvauti. Mielai 
sutikau, nes tai geriausia 
proga sutikti kuo daugiau 
tautiečių. Geelonge teko bu
voti prieš dvidešimt metų.

Šventos Marijos bažny
čioje vyko pamaldos, kurias 
laikė kun. P. Dauknys. Prieš 
pamaldas bendra išpažintis.

***•***••*•***«*•*•**•****•*«*<
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SAVAITES

IKI
SPAUDOS
BALIAUS!

Už atgailą kunigas ragino 
susimokėti bendruomenės 
solidarumo mokestį. Klau
siausi ir netikėjau! Nejaugi 
tiktai nusidėjėliai privalo 
mokėti mūsų bendruomenės 
mokestį!? Blogos valios čia 
nemačiau, tik nustebino ne
tikėtumas, nes esu lankęsis 
pamaldose, per įvairias mū
sų tautos šventes, didesnėse 
mūsų kolonijose, kur tikrai 
buvo gera proga paraginti 
tautiečius atlikti savo parei
gą bendruomenei, bet nete
ko išgirsti kunigo raginimų. 
Gražiai nuteikė ir pamoks
las, raginąs prisiminti išvež
tuosius, o vėliau keletas 
maldos žodžių už ALB 
Krašto valdybos pirmininko 
ir jo žmonos sveikatą, mat, 
tuo metu Geelonge lankėsi 
pirm. V. Neverauskas su 
žmona ir dalyvavo pamal
dose...

Žvalgiausi bažnyčioje, lyg 
poterius pamiršęs, bandy
damas prisiminti tautiečių 
veidus, kurie per dvidešimt 
metų pasikeitė. Daugelis 
matytų bendruomenės su
važiavimuose, Lietuvių Die
nose, bet nemažai jaunes
niosios kartos, kurių nepaži
nau. Mano amžininkai jau 
baltagalviai ar visiški pli

kiai. Nusidabravo ir nurovė 
juos išeivio gyvenimas. To
kia jau mūsų visų dalia.

Po pamaldų susirinkome 
Lietuvių Namuose. Namai 
nėra labai maži, nėra nei di
deli. Apie 180 tautiečių su
sėdę prie stalų užpildė visą 
salę. Pagrindinę išvežtųjų 
minėjimo kalbą pasakė ALB 
Krašto v-bos pirmininkas V. 
Neverauskas, iškeldamas 
tris birželio mėnesyje mūsų 
tautą paliečiusius, įvykius: 
sovietų okupaciją, išvežimus 
ir sukilimą.

Meninėje dalyje - monta
žas ir choro dainos (chore 
apie 25 asmenys); viena dai
na pačio chorvedžio M. Ky
manto sukurta. Be to, M. 
Kymantas yra ir Apylinkės 
valdybos pirmininkas. Ste
bėjausi jo darbštumu ir at
sidavimu lietuviškai bend
ruomenei. Miela ir gražu 
buvo klausytis lengvai 
plaukiančių dainų. Kažkada 
ir šią mažą mūsų koloniją 
buvo apėmęs ambicijų ’’ka
ras", kuris pamažu išbluko ir 
šiandien tik karčia šypsena 
geelongiškiai jį prisimena. 
Ne tik geelongiškiai. bet 
mes visi praeityje, o kai ku
rie ir šiandien, esame labai 
irzlūs, įsikabinę savo įsitiki
nimų, nei centimetro neuž
leisdami savos teisybės, 
nors ir iš dangaus teisybė 
nukristų ant mūsų galvų, 
vistiek savosios laikytumė- 
mės. Gal tai lietuviško būdo 
ypatybė!?

Po minėjimo, prie gausiai 
apkrautų stalų, Krašto val
dybos pirmininkas gražiu 
žodžiu pasidžiaugė geelon- 
giškių vaišingumu, patiek
damas Krašto Valdybos už
simojimus ir kvietė visus į 
bendrą darbą. Viena poniu
tė, iškėlusi Mūsų Pastogę, 
klausė kas tas per sutvėri
mas V. Koras, drįstąs nepri
pažinti Geelongo Lietuvių 
Namų bendruomenės 
namais ir be reikiamos pa-

Nukelta į psl. 6

KREDIT^D-JA "TALKA'veikia visų naudai...™^
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TAUTYBIŲ KLAUSIMAS
SOV. SĄJUNGOJE

JUGOSLAVAI GVILDENA TAUTINI KLAUSIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Jugoslavijos komu

nistų partija visad rodė 
ypatingo dėmesio tautiniam 
klausimui Sovietų Sąjungo
je. Kadangi pati Jugoslavija 
yra daugiatautė valstybė, 
Belgrado politika tautybių 
atžvilgiu dažnai lyginama su 
Maskvos - paprastai pasta
rosios nenaudai. Be to, ne- 
rusų tautų antraeilė padėtis 
Sovietų Sąjungoje jugoslavų 
teoretikams primena Rytų 
Europos vadinamųjų ’’ne
priklausomų” valstybių pri
klausomumą Maskvai.

Oficialioji Jugoslavijos 
pozicija nerusų tautybių 
klausimu Sovietų Sąjungoje 
yra išreikšta dviejose kny
gose: profesoriaus Stipe Su
varo 1971 metais parašytoje 
studijoje Tautinis klausimas 
Sovietų Sąjungoje ir 1978 
metais pasirodžiusioje Dr. 
Muhamedo Kesetovičiaus 
knygos Tautybės socializme. 
Suvarąs yra dabartinės 
Kroatijos kultūros ir švieti
mo ministras bei komparti
jos centrinio komiteto na
rys. Jo studija, kompartijos 
prezidiumo apribota uždą- I 
ram naudojimui partijos vi- | 
duje, aštriai kritikuoja 
maskvinę tautybių politiką. 
Profesorius Suvarąs tvirti
na, kad, "nežiūrint formaliai ' 
paskelbtos įvairių tautybių I 
lygybės, Sovietų Sąjungoje ; 
matyti daugiau ar mažiau ’ 
aiškios rusifikacijos elemen- ; 
tų valstybinėje, politinėje ir : 
kultūrinėje srityse”. Pasak i 
jo, rusifikacija pasireiškia 
neproporcingu rusų domi
navimu valstybiniame, par
tiniame, kariniame ir diplo
matiniame aparate, bendra- 
valstybinėje plotmėje. ”RT- 
SFR taip pat turi ypatingą ,

B-nės pulsas
Atkelta iš psl. 5

garbes rašąs apie tai Mūsų 
Pastogėn. Susigūžiau ir I 
perbėgau mintimis per savo : 
rašinius, nesurasdamas nei 
viename iš jų ko nors blogo 
apie geelongiškius. Juk ne
same šventieji, taigi ir mūsų , 
gyvenimo žingsniai retkar- į 
čiais sukelia dulkių, kurios ! 
pagraužia akis, bet veikiai 
nusėda ir vėlei be pykčio 
širdyse bendrai žengiame.

Vaišių metu sutikau dar 
Lietuvoje kaimynystėje gy
venusį tautietį. Tai tikrai 
nuoširdus ir mielas žmogus 
ir didelis mūsų bendruome
nės rėmėjas. Nuvykę į jo 
namus iki gaidžių išsikalbė
jome apie praeitį ir mūsų 
gyvenimą Australijoje.

žiaugėsi jisai Geelongo 
lietuvių gražiu ir ramiu gy
venimu, bet negalėjo nu
slėpti skundo, kad vistik bū
tų gerai turėti lietuvį kuni
gą, kuris gyventų Geelonge. 
Kunigas P. Dauknys labai 
gerai ir gražiai aptarnauja 
Geelongo lietuvius, bet kaž
kaip netoks; gyvendamas 
Melbourne atvyksta ne į na
mus, bet kaip svečias.

Rytuose bolavo aušra, kai 
atsisveikinau. Nežinau kada 
vėlei galėsiu aplankyti Gee- 
longą. Automobilis skrodė 
tamsą ir lėkėme į Melbour- 
ną, vieną iš didžiausių ir 
stipriausių Australijos lie
tuvių kolonijų.

V. Koras 
Mūsų Pastogė Nr. 35, 1979,9.3, psį.,6

statusą - ji yra savotiška 
’super-respublika’, t.y. vals
tybė valstybėje, užimanti 
daug galingesnę poziciją už 
bet kurią federalinę respub
liką Sovietų Sąjungoje”.

Savo studijoje Tautinis 
klausimas Tarybų Sąjungoje 
proiesorius Suvarąs išvar
dina metodus, kuriuos 
Maskva naudoja nerusų 
tautybėms pajungti. Vienas 
jų yra ’’oficialus rusų kalbos 
statutas": ji pristatoma kaip 
’’kita gimtoji kalba” ar 
’’tarptautinio bendravimo” 
priemonė. Tikrovėje, vien 
tik rusų kalba naudojama 
bendravalstybinėje plotmė
je ir dominuoja mokslavie- 
tes, mokslus, teisminį apa
ratą bei leidyklas tautinėse 
respublikose ir autonominė
se provincijose. Tuo Su
varąs, be abejo, nori pa
brėžti, kad Jugoslavijoje vi
sos tautos turi pilną teisę 
vartoti savo gimtąją kalbą 
visose plotmėse - nuo komu
nų iki valstybinių reikalų.

Kai požiūriai skiriasi
Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

KAS MELUOJA?

Vienas Kanados TV ko
mentatorius buvo labai nu
stebintas Sovietų Sąjungos 
informacijos tinklo paskelb
tu patikslinimu, kad jokios 
Vietnamo pabėgėlių proble
mos nesą, bet tik žemos mo
ralės valstybės ir atskiri as
menys skelbią tokius melo 
šmeižtus jų neužsitarnau
jančio Vietnamo adresu. To 
komentatoriaus žodžiai: 
’’Kai prezidentas Carteris 
bučiuojasi su Brežnevu Vie
noje, susidaro įspūdis, kad 
jau pasiekta ne tik suprati
mo bet ir savotiško draugiš
kumo. Bet štai vėl pareiški
mas - patikslinimas, kaip čia 
paminėtas... Ir visos viltys 
kad ir minimaliam bendra
darbiavimui pasiekti iš 
karto pranyksta. Darosi įs
pūdis, kad šiandie jie viską 
kitaip supranta, negu kiti 
pasaulio kraštai”.

Sovietai dar neatsisako nė 
anksčiau praktikuotos gra
sinimų politikos. Jie padarė 
eilę stiprių pareiškimų, kad 
Amerikos senatas turi pri
imti tokią SALT II sutartį, 
kokia yra pasirašyta. Kai 
senatoriai į tai neatkreipė 
rimto dėmesio, pats sovietų 
užsienių reik, ministeris iš 
Maskvos prabilo ne tik ru
siškai, bet ir angliškai pa
reikšdamas, kad jei senatas 
nepriims sutarties kaip ji 
suredaguota, galį įvykti bai
sūs dalykai. Po šito senate 
kilo tikra audra, kurią bū
dingai išreiškė įtūžęs senato 
mažumos vadas H. Baker, 
vienas dviejų stipriausių 
respublikonų kandidatų 
ateinančių metų prezidenti
niams rinkimams: ”Aš ne
sutinku su tuo, kad Sov. Są
jungos užsienio reikalų mi
nisteris pradeda nurodinėti 
Amerikos senatui, kaip jis 
turi elgtis - ką priimti ir ko 
nepriimti”. Senato daugu
mos vadas R. Byrd, demok
ratas, buvo nuvykęs į Mask
vą ir greičiausiai jiems pa
tarė nebedaryti panašių pa
reiškimų, kurie galėtų duoti

Pasak Suvaro, tautos Ta
rybų Sąjungoje nėra paten
kintos savo antraeile padė
timi ir nesutinka su rusų 
pranašumo bei viešpatavimo 
idėjomis: "Vidurinėje Azijo
je, Kaukaze ir Rusijoje mu
sulmonai sparčiai dauginasi 
ir plinta, ryžtingai gindami 
savo tautinę egzistenciją”. 
Lietuviai, latviai ir estai, 
Suvaro nuomone, laikosi 
atokiai nuo rusų ir kitų tau
tų, bet pradeda prarasti sa
vo "demografinę tvirtybę”. 
Matyt, jis turi omenyje ma
žą gimimų skaičių ir spartų, 
ypač latvių, mažėjimą savo 
pačių respublikoje.

Suvarąs, kaip ir Keseto- 
vičius, stengiasi pažvelgti į 
nerusų tautų ateitį Sovietų 
Sąjungoje. Abiejų autorių 
nuomone, tų tautų likimai 
gali pakisti ’’tik pasikeitus 
aplinkybėms” - jei susilpnė
tų ekonomikos centralizacija 
ir sumažėtų biurokratijos 
galybė darbininkų ir vals
tiečių sąskaita. Paskirų tau- 

atvirkščius rezultatus. Šito-, 
kią prielaidą verčia daryti 
tyla, ilgam laikui Maskvoje 
užviešpatavusi po. R. Byrd 
vizito.

TARP TIESOS IR MELO

Amžiais tiesa kovoja su 
melu. Tačiau šiais laikais vi
sur matome daugiau melo, 
negu tiesos. Minėtas biblis- 
tas teigia, kad nors laisvė 
yra visur deklaruojama, bet 
dar ir šiandie Sov. Sąjungo
je žmogus bijo ne tik kalbėti, 
bet ir galvoti kritiškai apie 
valdžią.

Ženevos konferencijoje 
sovietų atstovas irgi pasakė 
kai ką skirtingo. Nors Viet
namo atstovas ir neneigė 
fakto, kad yra tokia Vietna
mo pabėgėlių problema, so
vietų atstovas vis tik išdrįso 
tvirtinti, kad tie žmonės bė
gą ne nuo Vietnamo val
džios, bet bijodami raudo
nosios Kinijos grėsmės. 
Paskutiniu metu Vietnamo 
valdžia apkaltino buvusią 
Kambodijos raudonąją vy
riausybę genocidu, išžu- 
džiusią tris milijonus gy
ventojų. Buv. Kambodijos 
vyriausybė buvo daugiau 
linkusi į Kiniją, ne į Rusiją. 
Šis kaltinimas primena gin
čą puodo su katilu - juokiasi 
puodas, kad katilas juodas.

DISIDENTAI - 
PAPRASTI

NUSIKALTĖLIAI

Vienas pareigūnas iš Vie
non atvykusio sovietų dele
gacijos TV pasikalbėjime 
pareiškė, kad jie tokio ter
mino kaip "disidentas” neži
ną. Tie, kuriuos vakariečiai 
vadiną disidentais, esą pap
rasti nusikaltėliai ir kaip to
kius jie ir traktuoją. Jie ne
galį suprasti, kodėl J.A.V. 
norinčios dar daugiau nusi
kaltėlių, kai pačios turinčios 
pakankamai savų.

Vienas Rusijos pogrindžio 
bažnyčios kovotojas biblis- 
tas su dukra atvyko Ameri
kon ir TV pasikalbėjime pa

tų dalia gali pagerėti ir su
mažėjus Sovietų Sąjungos 
izoliacijai, jos uždarumui 
nuo likusio pasaulio. ’’Vi
soms Sovietų Sąjungos tau
toms”, rašo prof. Suvarąs, 
"turi būti leista laisvai 
bendrauti su viso pasaulio 
tautomis; joms turi būti su
teikta kiek įmanoma dau
giau autonomijos, nelau
kiant intrukcijų iš ’visagalio’ 
centro”, t.y. Maskvos.

Kesetovičiaus knygos 
pagrindinis taikinys yra 
Maskvos propaguojama tezė 
apie "tarybinę liaudį" ir ’’so
cialistinę valstybę”. Pasak 
jo, tuos "falšyvus šūkius” iš
rado įvairios monopolistinės 
grupės, kurios viešpatauja 
Sovietų Sąjungos politikai, 
ūkiui ir kultūrai. Jis rašo:

"Visagalės valstybės ir jos 
vaidmens pereinamajame iš 
kapitalizmo į komunizmą 
laikotarpyje garbinimas ir 
valstybės pavertimas fetišu 
užsmaugė tautų raidą ir 
darbo klasės vaidmenį... 
Taip pat buvo sudarytos są
lygos (maskvinio) šoviniz
mo, dominavimo ir didvals- 
tybės idėjoms... Kaikurie 
Sąjungos teoretikai tvirtina, 
kad ’tarybinė’ liaudis ir ’so
cialistinė’ valstybė yra vi
suotinos - platesnės už tau
tines - kategorijas, kurias 
galima pritaikyti visame pa
saulyje.;.”

Knygos Tautybės socia
lizme autorius perspėja, kad 
teminąs ’’tarybinė liaudis” 
yra dar vienas Kremliaus 
mėginimas pavergti kitas 
tautas. Kai tik Maskva su
tinka pasipriešinimą, oficia
lieji teoretikai ima aiškinti, 
jog Sovietų Sąjungoje nėra 
rusifikacijos, bet tiktai ko
vojama prieš kitų tautų ’’na
cionalizmą". Kesetovičiaus 
nuomone, visos'.tos "taria
mos teorijos" yra plekas ki
ta, kaip ’’apologetiški ban
dymai pateisinti dvivalsty- 
biškumo kultą ir biurokrati
ją, prisidengiant marksisti
nėmis idėjomis”. Tikrovėje, 
sako jis, valdančios grupės 
nori išnaudoti kitas tautas.

Kesetovičius tvirtina, kad 
dabartinė Maskvos politika 
nerusų tautų atžvilgiu esan- 

reiškė, kad nežiūrint visų 
areštų pogrindžio bažnyčia 
ne tik nesilpnėja, bet netgi 
stiprėja: pogrindžio spaudai 
naudojamos tobulesnės 
priemonės ir t.t. Šios bažny
čios kovotojai ir intelektua
lai vietoj materialinių ginklų 
gasirinko dvasinius. Prez.

arterio Žmogaus Teisių 
prcgrama daugelį pradžiugi
no. Nors ypatingos reikšmės 
ir neturėjo, bet vis tik rei

Duona kaip šiandie Egipte 
jau buvo žinoma prieš 6000 
metų. Atrodo, kad tenai 
duona buvo kepama tose 
pačiose patalpose, kur buvo 
gaminamas alus. Prileidžia
ma, kad vieną dieną darbi
ninkas įmaišęs į tešlą bravo
ro mielių ir iš čia gavosi 
duona su mielėm. 

tipaveldėta iš Stalino laikų. 
"Tais laikais”, rašo jis, ”bet 
koks tautinės problemos pa
minėjimas būdavo pasmer
kiamas kaip buržuazinis na
cionalizmas. Tie, kurie iš
drįsdavo pasipriešinti ir 
viešai pareikšti nesutinkan
tys su biurokratiniu - cent- 
ralistiniu absoliutizmu, bū
davo brutaliai represuojami 
ir persekiojami. Tautinės 
grupės, pasmerktos už ne
drausmingumą, buvo iškel
dintos ir jų autonominiai 
statusai panaikinti".

Tačiau ir po Stalino mir
ties labai mažai kas tepasi
keitė, tęsia Kesetovičius. Ne 
tik Tarybų Sąjungoje, bet ir 
"kaikuriose kitose' socialisti
nėse šalyse” administraci
nėmis priemonėmis vykdo
ma "pilnutinė asimilacija”.

Kaip jugoslavą, Dr. Kese- 
tovičių ypač neramina "so
cialistinės valstybės” teori
jos pritaikymas ne tik So
vietų Sąjungai, bet ir visai 
Rytų Europai. "Tos teorijos 
logika”, rašo jis, "privedė 
prie formulės, pagal kurią 
Sovietų Sąjunga vaidina tą 
patį vaidmenį ’socialistinėje 
bendrijoje’, kurį rusų tauta 
vaidina 'tarybinėje liaudyje’. 
Abu terminai - ’socialistinė 
bendrija’ ir ’tarybinė liaudis’ 
yra dar vienas bandymas 
sufabrikuoti dvivalstybiniai 
- biurokratiškai išsivysčiusį 
socializmą, ’vienalytę visuo
menę' ir monolitiškumą".

Pasak Kesetovičiaus ’’ta
rybinės liaudies” ir ’’socia
listinės valstybės” sąvokos 
siejasi su Rytų Europos ša
lių "riboto suverenumo” te
orija, nuo 1968 metų žinoma 
kaip "Brežnevo doktrina”. 
Toji doktrina kalba apie 
"brolišką pagalbą”, kaip 
1968-iais metais Čekoslova
kijoje. O "broliška pagalba" 
reiškia "laisvę kištis į kitų 
komunistinių šalių ir partijų 
reikalus”, spaudimą ir sank
cijas prieš nepaklusnius 
kraštus. O visa ta kalba apie 
"internacionalizmą” tėra 
bandymas ideologiškai ra
cionalizuoti hegemoniją ir 
dominavimą - tvirtina Dr. 
Muhamed Kesetovičius.

ELTA

kalai kiek palengvėjo. Val
džios propaganda liko ta pa
ti. Sovietų pareigūnai ves
dami jį iš kalėjimo pareiškę, 
kad jam atimama sovietų 
pilietybė ir jis ištremiamas į 
Ameriką, kurioje vyksta 
baisus visuotinis rasizmas, 
neapykanta vienas kitam, 
nepaprasta bedarbė, siaučia 
nusikaltėlių bandos ir yra 
didelis maisto trūkumas. Jis 
norėsiąs grįžti į Sovietų Są
jungą, bet jau nebūsiąs pri
imtas. Atvykęs Amerikon 
babtistas radęs visai ką kitą. 
Didžiausią įspūdį jam pada
ręs prez. Carterio (kuris irgi 
yra nabtistas) ne tik dalyva
vimas babtistų bažnyčioje 
pamaldose, bet ir padėjęs 
jas pravesti.

Australiečiams jau pažįs
tamas prieš trejetą metų 
lankęsis Hamiltono (Kana
doje) tautinių šokių an
samblis Gyvataras drauge 
su Genovaite Breichmaniene 
dalyvavo Los Angeles lietu
vių jaunimo šventėje ir čia 
surengė birželio viduryje 
labai sėkmingą tautinių 
šokių koncertą.
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HITLERIO IR STALINO 
DRAUGYSTĖ

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

Tęsinys
Bet staiga pasigirdo auto

ritetingas balsas: esą sklin
da piktos valios gandai - 
anglų, prancūzų ir ameri
kiečių agentų skleidžiami, 
kurie siekia Vokietija ir Sov. 
Sąjungą vieną prieš kitą su
kurstyti... Ir ne kas kitas, o 
pats Stalinas Vokietiją nuo 
tų būkštavimų išlaisvino. Jis 
savo ilgoje kalboje apie Sov. 
Sąjungos užsienių politiką, 
pasakytoj 1939 m. kovo 10 d. 
XVHI-me bolševikų partijos 
kongrese, Stalinas užtikri
no, kad Vokietija neturi jo
kių ketinimų sovietų Ukrai
ną pagrobti.

Kas Staliną taip staiga 
optimistiškai nuteikė? Kodėl 
dabar jis užginčijo esimą 
planų, kuriuos jis taip ilgai ir 
karštai smerkė? Ar jis jau
tėsi dėl vokiečių ketinimų 
esąs tikras? Visai ne! Jis ge
riau žinojo vokiečių ketini
mus, nei kas kitas. Bet kaip 
tik dėlto, kad jis pavojų ži
nojo, mėgino jam užeiti už 
akių ir kaip tik dėl to jis 
pradėjo ji neigti. Šiuo būdu 
Stalinas norėjo vokiečiams 
duoti suprasti, kad jis jau 
pasirengęs su jais siekti su
sipratimo ir esąs pasiryžęs 
’’karo kurstytojams, kurie 
siekia, kad už juos kiti kaš
tonus iš ugnies trauktų, ne
leisti mūsų šalies į konfliktą
įstumti.” i

Tai buvo tiesioginis krei
pimasis į Vokietijos vado
vaujančius asmenis. ■ Dabar 
tik reikėjo laukti, ar Berlyne 
buvo norima teisingai jį su- ; 
prasti; tai buvo didelis ' 
žingsnis žengtas, sudaryta i 
nauja situacija.

Berlynas suprato Stalino į 
mostą. Kai kurios Stalino j 
kalbos vietos buvo vertina- j 
mos kaip pagrindas galimo 
su Sov. Sąjunga suartėjimo. 
Stalino "išmintį” apie kašto- 
nūs Hitleris paminėjo savo 
Wilhelmhafene balandžio 1 
d. kalboje, o Ribbentropas 
balandžio 12 d. savo aplink- . 
raštyje Vokietijos diploma
tiniams atstovams Europo- , 
je. Įvairiose apie gegužės | 
mėn. pabaigą (1939) ins
trukcijose, kurios buvo pa
siųstos Vokietijos ambasa
doriui Maskvoje v.d. Schu- . 
lenburgui, Ribbentropas 
pabrėžė, kad rusų užsienių 
politikoj, atrodo, įvykę tam 
tikrų posūkių. Iš tikro, vo
kiečių vadovaujančiuose 
sluoksniuose buvo tikima, 
kad Stalino kovo mėn. kal
boje gali įžiūrėti tikrų naujos 
orientacijos ženklų o kai 
1939 m. rugpiūčio 23 d. 
Maskvoje buvo pasirašytas 
nepuolimo paktas ir slaptas 
pridedamasis protokolas, 
Ribbentropas priminė Stali
no kovo 10 d. kalbą, kurioje, 
jis toliau priminė, buvęs 
rastas sakinys, kuris, anot 
Hitlerio, turėjęs reikšti 
įsakmų Stalino norą santy
kius su Vokietija pagerinti. 
Stalinas į tai atsakė: "Tikrai 
toks buvo mano noras". Ir 
Molotovas tai patvirtino ge
riant tostą, kurį jis tuojau po 
pasirašymo pasiūlė. Jis pa
kėlė savo stiklą Stalino gar
bei ir pabrėžė, kad iš tikro 
buvęs Stalinas, kuris Vokie
tijos teisingai suprasta 1939 
kovo 10 d. kalba paveikė po
litinių santykių pasikeitimą, i 
Savo kalboje Aukščiausioj I 

taryboj pakto ratifikavimo 
proga Molotovas vėl pabrė
žė, kad Stalinas savo kovo 
10 d. kalba norėjęs priartinti 
gerus su Vokietija santy
kius. Tuo būdu nelieka jokių 
abejonių: suartėjimas su 
Hitleriu buvo Stalino asme
ninis noras ir jo kovo 10 d. 
kalba žengė šia kryptimi 
sprendžiamą žingsni.

Kovo mėnuo yra pasisu
kimo taškas sovietų - vokie
čių santykiuose. Vokietijoje 
tas pasisukimas buvo dar tik 
vos pastebimas, bet jis neli
ko nepastebėtas Japonijos 
ambasadoriaus Vokietijoje 
gen. Ošimos, kuris tuojau 
apie tai painformavo savo 
vyriausybę. Jei Berlynas 
atrodė delsiąs, tai tik dėlto, 
kad iki kovo vidurio nebuvo 
praradęs vilties Lenkijos 
klausimą be atviro konflikto 
galėsiąs sutvarkyti. Maskva 
gi priešingai: su Stalino ko
vo mėn. kalba griebėsi ma
nevro, kurio kryptis buvo 
griežtai nustatyta ir daugiau 
neturėjo keistis. Stalino 
vienintelis pagrindas - pasi
ryžimas neįsivelti į užgriū
vantį karą.

Hitleris, darydamas savo 
generolams 1939 m. balan
džio 23 d. pranešimą, pir
miausia galvojo apie žygį į 
vakarus. Todėl jis ryžosi

NAMIE IR PASAULY
APIPLĖŠTI LIETUVIAI 
AMERIKOJE

Apiplėšikų ir įsilaužimų 
skaičius Amerikoje didėja. 
Pasitaiko nukentėjusių ir 
lietuvių. Štai liepos mėn. 
buvo apiplėšti du žinomi 
lietuviai: Dr. J.K. Valiūnas, 
buvęs VLIKo pirmininkas 
New Yorke, ir Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius Bostone. J. Kapo
čius įsibrovimą į jo butą 
pastebėjo tik rytmetį, ra
miai per naktį išmiegojęs, 
kad kai kurie daiktai yra 
dingę. Naprašyti svečiai ty
liai įėjo ir tyliai išėjo. Tarp 
dingusių daiktų esąs ir isto
rinis dokumentas - juostelė, 
apibūdinanti Lietuvių En
ciklopedijos leidimą.

Dr. J.K. Valiūno apiplėši
mas buvo daug dramatiš- 
kesnis. Apie 11 vai. naktį 
J.K. Valiūnas dar tebežiū
rėjo televiziją, o jo žmona 
miegojo. Prie durų paskam
binus jis ėjo patikrinti, kai 
jam einant iš kito kambario 
iššoko du juodosios rasės 
vyrai ir kietu daiktu smogė 
jam į galvą. Patikrinę ar ne
turįs ginklo ir pareikalavo 
pinigų. Plėšikai nusitempę 
Dr. Valiūną į antrą aukštą ir 
išreikalavę kombinacijos 
numerius nuo nedegamosios 
spintos ir ją atidarę išsinešė 
viską, kas jiems buvę nau
dinga. Nutaikęs momentą 
šeimininkas paskambino po
licijai, nors plėšikai bandė 
nutraukti telefoną. Apie va
landą J.K. Valiūno namuose 
pašeimininkavę plėšikai 
pasišalino. Netrukus prisi
statė policija, užprotokolavo 
įvykį, o patį J.K. Valiūną 
nugabeno į ligoninę, kur jam 
padaryta sunki operacija 
sutvarstant suląužytą žan

Lenkiją tam tikram laiko
tarpiui neutralizuoti. Šis 
planas jam betgi nepavyko 
įgyvendinti, nes Lenkija ne
sutiko su Vokietija dėl Dan
cigo ir koridoriaus pagal vo
kiečių planą, susitarti. Apie 
kovo pabaigą, po Ribben- 
tropo pasikalbėjimo su Len
kijos pasiuntiniu Lipskiu 
(kovo 21 Berlyne), Hitleriui 
buvo aišku, kad ’’draugiško” 
susipratimo su Lenkija pla
nas neįgyvendinamas. Nieko 
daugiau neliko, kaip klausi
mą išspręsti ginklu- 
Nuo šio momento suartėji
mo problema su Rusija įga
vo konkrečią formą ir susi
jungė vokiečių galiūno 
galvoje su ketvirtojo Lenki
jos padalinimo mintimi. Hit
leris ryžosi sovietų ketini
mus reikiamu atsargumu 
svarstyti. Maskvoje taip pat 
buvo einama su tokiu pat 
atsargumu. Balandžio 4 d. 
Pravda paskelbė straipsnį, 
grįždama prie Stalino kovo 
10 d. gvildentos temos ir dar 
kartą apkaltino Prancūziją 
ir D. Britaniją, kad šiodvi 
kursto Vokietiją griebtis 
agresijos prieš Ukrainą. Kai 
prancūzų spaudoje buvo 
paskelbtas iš Maskvos pra
nešimas, kad Sov. Sąjunga 
esanti įsipareigojusi karo 
atveju pristatinėti Lenkijai 
karinę medžiagą, o Vokieti
jai uždaryti žaliavų rinką, 
tai tą pat dieną Tasso agen
tūra buvo įgaliota paskelbti, 
kad pranešimas neatitinka 
faktams: Sov. Sąjunga nie
kam nesanti tokio pažado 
davusi ar kam nors įsiparei
gojusi.

bus daugiau

dikaulį. Ligoninėje buvęs 
VLIKo pirmininkas išbus 
apie trejetą savaičių. Nede
gamoje spintoje policija už
tiko plėšikų pirštų nuospau
dų.

Apiplėšimo metu iš Dr. 
J.K. Valiūno namų banditai 
išsinešė apie $ 25.000 pini
gais ir gėrybėmis.

L.A. Vėtra

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnaziją 
Huettenfelde liepos 29 d. 
aplankė PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir Ka
nados LB pirmininkas Jonas 
Simanavičius. Su gimnazijos 
kuratorijos pirmininku tėvu 
Alt'. Bernatonių OFM ir 
gimnazijos direktoriumi V. 
Natkevičiumi pasikalbėta 
apie gimnazijos praeitį, da
bartinę padėtį bei proble
mas ir apie ateities planus.

Direktorius V. Natkevi
čius pranešė, kad jis pasi
trauksiąs iš direktoriaus pa
reigų, užbaigęs ateinančius 
mokslo metus. Kuratorijai 
reikės surasti naują direk
torių. Kvalifikuotų kandida
tų, atrodo, netruks.

Svečiai perdavė JAV ir 
Kanados lietuvių privačias 
ir viešas nuotaikas bei susi
rūpinimą gimnazijos reika
lais ir mokinių auklėjimu. 
Stipriai prašyta, kad gimna
zijoje būtų žymiai daugiau 
sustiprintas lietuviškas tau
tinis ir patriotinis auklėji
mas, kad būtų skatinamos ir 
palaikomos jaunimo organi
zacijos, skatinama jaunimo 
saviveikla, kad būtų page
rinta bendrabučių priežiūra 
ir drausmė, palaikomas jau
nimo entuziazmas.

Pažadėta talkinti gimna-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

ATVIRUMAS IR KRITIKA

M.P. Nr. 32, (v.k.) veda
majame "Atvirumo klausi
mu teisingai sako, kad 
’’nieko mūsų gyvenime ir 
darbuose nėra tobulo ir be 
šešėlio”. Todėl šalia pozity
vios veiklos neišvengiamai 
būtinas ir jos atitinkamas 
įvertinimas/’ Toliau auto
rius apgailestauja, kad kada 
įvertinimas turi ir "kritiško 
prieskonio", tai tada pasipila 
priekaištų vertintojui, ren
kami protestų parašai, gra
sinama teismais. "Pagal (v.- 
k.) vengdami atviros kriti
kos," tokiam uždarume su 
laiku visi užtrokšime." Su
tikdamas su mintimi, kad 
kritika reikalinga, vis dėl to 
nenoriu pilnai priimti auto
riaus išvados, kad priešini
masis M.P. "kritiškiems 
ventiliams" pirmoje eilėje 
esanti kaltė tų, kurie vado
vaujasi asmeniška ambicija 
ir nenori pažvelgti į save 
žmoniškai atvirai.

Gyvenimo patirtis mus 
moko, kad smarki kritika nė 
vienam žmogui nėra maloni 
ir ji vengiama todėl, kad 
kritika būtų lengviau priim
tina, ji turi būti teisinga, 
tikroviška - atsižvelgiant į 
kritikuojamojo sąlygas, 
kompetetinga - kritikas turi 
gerai susipažinti su kriti
kuojamu dalyku ir pasakyta 
ar parašyta su geru skoniu 
ir gera valia. Ypatingai dis
kusijose, kuriose kritika yra 
tik neigiama, nepripažįstan- 

zijos vadovybei surasti 
naujų mokinių, idealistų 
mokytojų, talkininkų ir rei
kalingų lėšų. Svečių nuomo
ne, tinkamai tvarkoma gim
nazija turės labai gerą ateitį 
ir bus viso laisvojo pasaulio 
lietuvių pasididžiavimas bei 
lietuvybės centras, ypatin
gai Europos lietuviams.

Konstatuota, kad už gim
nazijos mokslą, auklėjimą, 
drausmę ir nuotaiką pir
miausia yra atsakingas gim
nazijos direktorius. Toliau 
už gimnaziją atsako kurato- 
rija, kuri yra teisiškai gim

Mirė baltiečių draugas
Rugpiūčio mėn. Kanadoje 

mirė vienas pačių populia
riausių kanadiečių, kurį lie
tuviai ir kitų pavergtų tautų 
žmonės galėjo laikyti savo 
draugu. Kai kiti viską vy
niojo į pakulas, jis elgdavosi 
priešingai. John G. Diefen- 
baker, būdamas Kanados 
ministeriu pirmininku, 1960 
m. nuvykęs į Jungtines 
Tautas ir pilnaities posėdyje 
iškėlė Baltijos valstybių ne
priklausomybės klausimą. 
Tas iškėlimas sukrėtė kaip 
bombos sprogimas. Daugu
ma palaike to klausimo iškė
limą neapgalvotu veiksmu 
ar net paprastu išsišokimu. 
Diefenbaker niekada nežiū- 
rėjo, ar tas bus jo naudai, ar 
nenaudai, bet visada elgėsi 
taip, kaip jam atrodė teisin-1 
ga. Nors jo protėviai buvo ■ 
vokiečių kilmės, bet jis pats 
mylėjo Kanadą. Jis labai 
skyrėsi nuo kitų proangliš- : 
kųjų konservatorių tuo, kad I 
visiems lygiai pripažino i 
progrese teises - nuo indėnų i 
ir anglų iki lietuvių. Jis vi- į 
sados sakydavo: kai tik nau
jas ateivis kuo pasižymi ar

ti oponento teisingų minčių, 
ir dargi, kad priešininkas 
būtų labiau "sumurgdintas” 
ir kritikas taptų neginčija
mų "laimėtoju", užsipuola
mas antrosios pusės asmuo 
stengiantis jį pažeminti, tai, 
be abejonės, tokia kritika 
iššaukia visas tas negeroves 
suminėtas (v.k.) rašinyje.

Man atrodo, kad mūsų 
spaudos darbuotojai dar 
nėra giliai susipažinę su šio 
krašto spaudos įstatymais ir 
prie jų dar nėra pilnai prisi
taikę. Mes savo rašiniuose 
vadovaujamės kiekvienas 
savo individualiomis teori
jomis ir tradicijomis, kurios 
dabarties gyvenimui ne 
visada užtenkamos.

Teisingas reikalavimas, 
kad kritika turinti būti pa
žangos variklis. Bet kad ji 
tokia taptų,ji turi ne tik iš
kelti neigiamybes, bet turi ir 
nurodyti, kaip tų neigiamy
bių išvengti ir jas pataisyti. 
Kai reikalaujama, kad kriti
ka būtų atvirai priimta, tai 
taip pat nemažiau turi būti 
reikalaujama, kad ji būtų 
teisinga, kultūringa, daly
kiška, kompetetinga ir ger
bianti kritikuojamojo žmo
gaus asmenį. O kad tai taptų 
tikrove, daugiausia priklau
so nuo leidėjų ir redakto
rių.

Kun. Dr. P. Bašinskas 

nazijos savininkė. Pats di
rektorius yra įtakingas ku
ratorijos narys, šiuo metu 
kuratorijai priklauso 12 na
rių,. ir kuratorija tvarkosi 
pagal savo nuostatus, nie
kam nepriklausydama.

Iki šiol PLB, JAV LB. ir 
Kanados LB neturėjo ir ne
turi jokių teisinių ryšių su 
gimnazija, todėl jos nėra 
tiesioginiai atsakomingos už 
pačią gimnaziją ar jos ateitį, 
tačiau gimnazijos gerovė vi
sada rūpėjo ir rūpės PLB 
darbuotojams. Gimnazijos 
ateitis atrodo viltingai, ypač 
r.o sėkmingo Jaunimo 
Kongreso Europoje.

aukščiau pakyla, jis tampa 
visų labiau privilegijuotųjų 
taikiniu. Tam jis labai prie
šinosi ir pravedė "Bill of 
Rights”. Mirė 83 metų am
žiaus. Kanada jam iškėlė re
to iškilmingumo laidotuves.
paprastai praktikuojamas 
tik valstybių galvoms. Ka
nados parlamente jis išbuvo 
39 metus nė karto nepralai
mėdamas. Lietuviai jį atsi
mins kaip savo gerą draugą, 
vienintelę iš pasaulio vals
tybių galvą iki šiol, išdrįsu
sią tokioje atviroje formoje 
iškelti Baltijos valstybių ne
priklausomybės klausimą 
Jungtinėse Tautose.

Darūnas

VIETOJ fflfi 
30 GĖLIŲ
Pagerbdama savo prieš 

dešimt metų mirusį vyrą 
Vyt. Petruškevičių, A. Pet
ruškevičienė paaukojo Mūsų 
Pastogei 10 dolerių.
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mm: 
rugsėjo 22 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

LAIKU UŽTIKRINKITE VIETAS
Mūsų Pastogės spaudos Baliuje vietų skaičius ribotas. 

Skubėkite stalus ir bilietus įsigyti iš anksto, nes paskuti
nę minutę gali vietų pritrukti. Bilietai 12 dolerių asme
niui. Už šią kainą paremsite Mūsų Pastogę, pasiklau
sysite mūsų žymiosios solistės Genovaitės 
VASILIAUSKIENĖS žavingų dainų, būsite rūpestingai 
ir sočiai pavaišinti rinktine vakariene. Taip pat dalyvavi
mas baliuje įgalins jus išmėginti laimę sau lygios netu
rinčioj Spaudos Baliaus loterijoje. ,

Stalų užsakymus priima
A. JABLONSKIENĖ, tel. 709 4031.

Spaudos Baliaus bilietus platina:
Sydnejaus Lietuvių Klubas
Lory Cox, tel. 631 3688
Aldona Jablonskienė, tel. 709 4031
Viktoras Jaras, tel. 682 3580
Liuda Stašionienė, tel. 649 9062
V. Kazokas, tel. 709 8395
Bilietai gaunami jau dabar. Kviečiame sau vietas užsi

tikrinti ir bilietus įsigyti kaip galint anksčiau, nes rengė
jams svarbu žinoti svečių skaičių mažiausia penkias die
nas prieš balių.

Informacija
TAUTOS ŠVENTĖ 

SYDNEJUJE

Mieli tautiečiai, Tautos 
šventė yra viena iš didžiųjų 
mūsų tautinių švenčių. Da
lyvaukime visi, kam brangi 
yra lietuvių tauta, kas pasi
ryžęs už jos laisvę kovoti, 
kam rūpi jos ateitis.

Tautos Šventę pradėsime 
pamaldomis šv. Joachimo 
bažnyčioje Lidcombe rugsė
jo 9 d. 11.30 vai. Pamaldas 
už tautą atlaikys kun. P. 
Butkus, dalyvaujant "Dai
nos” chorui ir organizacijų 
garbės sargyboms su vėlia
vomis. Tuoj po pamaldų pa
rapijos salėje minėjimas.

Programoje numatyta:
a) Apylinkės pirmininko 

Dr. A. Mauragio dienos žo
dis.

ALGF

TĖVIŠKĖS AIDŲ

BALIUS

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

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.

b) Akademikių skaučių 
pasirodymas.

c) Jauno lietuvio J. Šar- 
kausko deklamacija iš Balio 
Sruogos "Gedimino sapnas.”

d) Jauna lietuvaitė Julytė 
Stašionytė iš ’’Aušros” pas
kaitys - Prie Kryžių Kalno.

e) ’’Dainos” choras, vado
vaujamas dirg. Br. Kiverio, 
padainuos keletą lietuviškų 
dainų.

f) Baigiamasis žodis ir 
Tautos Himnas.

Apylinkės Valdyba

MARIJOS IR
TAUTOS ŠVENTĖ

Marijos ir Tautos šventė - 
rugsėjo 8-ji Sydnejuje šven
čiama rugsėjo 9 d., sekma
dienį.

Pirmoje dalyje iškilmin
gos pamaldos St. Joachim’s 
bažnyčioje Lidcombe 11.30 
vai. Pamaldose Dainos cho
ro, vad. B. Kiverio, lietuviš
kos giesmės. Kviečiamos 
organizacijos su vėliavomis, 
ypač jaunimas. Kviečiama 
kuo daugiau šv. Komunijos 
aukojant ją už tėvynę ir 
persekiojamus brolius. Iš
pažinčių klausoma nuo 10 
vai ir per pamaldas.

Antroji dalis - Tautos 
šventės minėjimas tuoj po 
pamaldų parapijos salėje. 
Ruošia Apylinkės Valdyba ir 
jaunimas.

Kun. p. Butkus

SYDNEY RAMOVĖNŲ 
ŽINIAI

Rugsėjo 16 d. (sekmadie
nį) tuojau po pamaldų Lid
combe parapijos salėje sky
riaus Valdyba ruošia ramo- 
vėnų ir jų draugų šeimyninę 
popietę su užkandžiais ir 
kavute. Programoje su pri-

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 30 bu
vo paskelbtas jaunių ber
niukų rinktinės trenerio 
Don Atkinson papildymas, 
kuriame jis iškelia tos ko
mandos veržlumą ir iškilu
mą ir jos žaidėjams dėkoda
mas už pasigėrėtiną kovin
gumą. Suminint žaidėjų pa
vardes netyčia praleisti du 
komandoje pirmaują žaidė
jai broliai Andrius ir Saulius 
Balnioniai. Maloniai dėl to 
suinteresuotuosius atsipra- 1 
šome. Red.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Rugsėjo 8 d., šeštadienį: 
ITALAS GITARISTAS

NICO

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

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

VALGYKLA veikia: pirm.- 
penkt. 6j9 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 Liet. Klube rugsėjo 8 d., bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybe.laimėti 150 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai tą vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių iššaukus lai
mėtojo numerį.
ŠEŠTADIENIAIS Ht SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

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

taikintomis tai dienai aktu
alijomis dalyvaus Linksmieji 
Broliai.

Įėjimas nemokamas. Už
siregistruoti iki rugsėjo 9 d. 
pas kiekvieną skyriaus val
dybos narį ir sekmadieniais 
Spaudos Kioske pas vedėją 
p. A. Vinevičių.

Prašome kuo skaitlin
giausiai dalyvauti, nes šia 
proga bus tariamasi ir sky
riaus veiklos reikalais.

Skyriaus Valdyba

NAUJA KORP! ROMUVOS 
VALDYBA

Akademinės Korp! Ro
muvos prezidiumą 1978-79 
metų kadencijai sudaro:

senjoras inž. fili Algirdas 
Šimkus, 55 Lancaster st.. 
East Bentleigh Vic. 3165, 
tel. 578 4319; vicesenjoras 
matematikas fil! Paulius Jo
kūbaitis, 8 Campbell St., Al
tona, Vic. 3018; scriba 
architektas sp! Algirdas 
Klimas, 26 Laver St., Kew, 
Vic. 3101, tel. 861 6161.

Paitoflė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.WJ2200
Redaktorius V. Kazokas Prenumerata:
Redakcijos Patariamoji Komi- Australijoje metams $20 
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Patašius, Dr. R. Zakarevičius, Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
V. Bukevičius Oro paštu kitur $ 50
Redakcijos adresas: 13 Percy Atskiro nr. kaina 50 centų 
St., Bankstown, N.S.W. 2200
Tel. 709 8395

Administracijos adresas: į i
P.O. Box 550 Redakcija rašinius taiso ir''
Bankstown, N.S.W. 2200 skelbia savo nuožiūra; TJž skel-1 
Administracijos tel. 649 9062 bimų turinį neatsakoma.

REIKALINGOS KNYGOS

Norėčiau gauti V. Ramo
jaus knygą "Kritusieji už 
Laisvę” I tomą ir B. Armo- 
nienės ’’Palik ašaras 
Maskvoje”. Taip pat anglų 
kalba J.A. Swetenham 
"Tragedy of the Baltic 
States” ir A.E. Senn ’’The 
Emergence of Modern 
Lithuanian”. Kas turėtų jas 
ir galėtų perleisti, prašyčiau 
pranešti: J. Riauba 9 
Harrow st. Dover Gdns. 
S.A. 5048 ir kokiomis sąly
gomis.

Keisčiau jas į kitas labai 
retas - istorinės tematikos 
knygas, išleistas Lietuvoje, 
kurios yra negaunamos, ar
ba sumokėti pinigais.

Be to turiu du vienetus 
"Lietuviškoji Tarybinė en
ciklopedija” 3-čią tomą, ku
rias keisčiau į tos pat enci
klopedijos 1-jį ir 2-jį tomus. 
Norintieji pasikeisti, pra
neškite viršuje nurodytu 
adresu.

J. Riauba
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