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GARSIEJI LIETUVIAI
’’The Canadian” žurnalas, 

atsakydamas į klausimą, su
minėjo garsiuosius pasaulio 
lietuvius. Vienas jų - Vitas 
(Vytas) Gerulaitis, gegužės 
mėn. laimėjęs Italijos atvi
ras teniso varžybas ir laiko
mas ketvirtu geriausiu teni
so žaidėju pasaulyje. Taip 
pat - Johnny Unitas (Jonai
tis), daugelio laikomas ge
riausiu amerikoniško futbo
lo quarterback’u, bet kada 
egzistavusiu pasaulyje. Jis 
užbaigė karjerą 1973 m. 
žaisdamas su Baltimore 
Colts. Kitas taip pat garsus 
ir išrinktas į garbės tribūną 
(Pro - Football Hall of Fame) 
Dick Butkus, kuris baigė 
karjerą su Čikagos Bears 
1974 m. Jack Sharkey (Žu
kauskas) 1932 m. laimėjo 
pasaulio sunkaus svorio 
bokso čempijonatą. Iš kino 
pasaulio paminėta Rūta Lee 
(Rūta Kilmonytė), Žurnalas 
neužsiminė apie kylančias 
žvaidždes Jack Šernas ir 
kanadietę Shimkus (Šimku
tę), Paryžiuje ir Amerikoje 
savo vaidyba atkreipusią 
pasaulio dėmesį. Nežinau, 
kas atsitiko su Šernu, bet 
Šimkutė ištekėjo ir kino 
karjerą padėjo "į archyvą”... 
Minima, ir solistė Lilian Su
kis (Šukytė), kuri dabar gy
vena Muenchene, Vakarų 
Vokietijoje. Žurnalas nepa
minėjo kai ko svarbaus apie 
ją. Ji kilusi iš Kanados

Gyventojai Lietuvoje
SLAVŲ NUOŠIMTIS 
LIETUVOJE ’’NEŽYMIAI’ 
PADIDĖJO

Preliminariniai Sovietų 
Sąjungos gyventojų surašy
mo duomenys rodo, kad 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje mažėja prieauglis, 
sparčiai sensta kaimai, te
bevyksta urabanizacija ir 
tebesitęsia rusų bei kitų sla
vų imigracija. Tokių išvadų 
prieina sovietologė Ann 
Sheehy, Laisvės Radio tyri
mo skyriaus biuletenyje 
(Radio Liberty Research, 
RL 196/79). Pasak jos, tarp 
1970 ir 1979 metų, "imigra
cijos nuošimtis bendrame 
Lietuvos gyventojų prie
auglyje padvigubėjo, paly
ginus su praėjusio gyvento
jų surašymo periodu (1959 - 
1970). "Imigracija” į Latviją 
ir Estiją sulėtėjusi. Miss 
Sheehy spėja, kad slavų 
nuošimtis visose trijose res
publikose padidėsiąs "nežy
miai” Lietuvoje ir mažiau 
negu 1950 - 1979 metais 
Latvijoje ir Estijoje. Duo
menys apie pasiskirstymą 
tautybėmis pavienėse res
publikose tebus paskelbti 
metams baigiantis.

Demografiniu atžvilgiu, 
rašo Sheehy, Lietuva pra- 

Hamiltono, laimėjusi daug 
premijų ir po to priimta į 
Metropolitain operą. Tačiau 
tenykštė atmosfera jai ne
patiko. Išvažiavusi gastrolių 
į Vokietijos operą, ji ten ir 
pasiliko. Pasakė, kad jai eu
ropinė atmosfera daug ar
čiau širdies. Taigi Kanada iš 
lietuvių išaugino net du 
kristalinius koloratūrus:

Vitas Gerulaitis
Australijoje neseniai pra 

ėjo lauko teniso varžybos 
dėl Davis Cup taurės, Lai
mėtojais išėjo amerikiečiai, 
kurių tarpe žaidė ir lietuvis 
Vitas Gerulaitis, kuris yra 
pasaulinė teniso žvaigždė ir 
laikomas pagal pajėgumą 

■ketvirtuoju.

deda panašėti į Latviją ir 
Estiją: "Tai sukels rūpesčio 
tiems lietuviams, kurie buvo 
įsitikinę, kad aukštesnis gi
mimų skaičiaus vidurkis jų... 
katalikiškoje šalyje imuni
zuos ją nuo slavų imigracijos 
tokiu mastu, kaip tai pasta
raisiais metais patyrė Lat
vija ir Estija. Tačiau imi
gracija į Lietuvą dar neat
rodo esanti pakankamai 
gausi, kad galėtų reikšmin
gai pakeisti šalies tautinę 
sudėtį".

Tarp 1970 ir 1979 metų 
gyventojų skaičius Lietuvo
je padidėjo 8.7 nuošimčiais. 
Tai spartesnis prieauglis 
negu trijose slavų respubli
kose (RSFSR, Ukrainoje ir 
Bielarusijoje), bet žymiai lė
tesnis kaip Centrinėje Azi
joje. 1959 metais Lietuva 
užėmė aštuntą vietą tarp 
sovietininių respublikų 
prieauglio atžvilgiu, 1970 m. 
- devintą, o dabar pasitraukė 
į vienuoliktą vietą, pralenk
ta Tadžikistano ir Kirgizijos.

"GYVAČIŲ LIZDAS” - 
NAUJAS FILMAS APIE 
LIETUVIŲ PARTIZANUS

Po ilgos pertraukos Lie
tuvos kino studija vėl gami- 

Šukytę ir Čapkauskienę. 
Paskutinis, bet jokiu būdu 
nemažiausias, žurnalo mini
mas garsusis scenos, o iš da
lies ir filmų aktorius John 
Gielgud (Gelgaudas), gyve
nęs Anglijoje ir laikomas 
pagarboje viso angliškai 
kalbančiojo pasaulio.

Kuo šis paviešinimas 
reikšmingas? Pirma, apibū
dinimas talpinamas pačioje 
straipsnio pradžioje, su ryš
kia antrašte ’’About Lithua
nians.” Taip pat įdėta nuo
trauka gerai pažįstamo vei
do, būtent, Vyto Gerulaičio, 
neseniai dalyvavusio Ka
nados atvirame turnyre. Tai 
irgi atkreipia skaitytojų dė
mesį. Bet svarbiausias daly
kas yra šis: šis žurnalas yra 
visuotinio (Kanados mastu) 
tiražo, nes yra pridedamas 
kaip priedas prie kiekvieno 
svarbesnio Kanados laik
raščio. Taigi dauguma kana
diečių turės progos skaityti 
apie garsiuosius lietuvius.

L.A. Vėtra

Būdamas Amerikoje po
piežius Jonas Paulius Ant
rasis Čikagoje laikė viešas 
pamaldas, kurių klausėsi 
apie milijono žmonių minia. 
Po pamaldų popiežius krei
pėsi į tikinčiuosius prabilda
mas į įvairių tautybių klau
sytojus jų gimtąja kalba. 
Paskirtim juosius paminėjo 
lietuvius, ir lietuviams sky
rė daugiausia dėmesio kal
bėdamas lietuviškai 
daugiau, negu visiems ki
tiems, stiprindamas tikėji
me ir išreikšdamas viltį dėl 
lietuvių tautos ateities.

na filmą, kuriame herojiški 
"tarybiniai patriotai” susi
doroja su lietuvių partizanų 
karikatūromis. Tai "Gyvačių 
lizdas”, kuriam skriptą su
lipdė J. Požėra, romano 
"Šalnos” autorius, tipiškas 
stalinistinio mentaliteto ra
šeiva. ’’Gyvačių lizdas” filme 
reiškia "banditų urvą”, t.y. 
partizanų bunkerį.

Partizaninės tematikos 
filmai buvo gausiai gamina
mi prieš tuziną metų. Kaip 
rašo Literatūra ir Menas 
(1979.VIII.4), ’’atrodė jog po 
V. Žalakevičiaus "Niekas 
nenorėjo mirti”, R. Vabalo 
"Laiptų į Dangų", M. Gied
rio ’’Vyrų vasaros” pokario 
tematika ilgam laikui bus iš
semta, juo labiau, kad ir ra
šytojai kažkaip staiga liovėsi 
domėtis anais laikais”. Po
žėros ’’Gyvačių Lizdas” de
rinasi su dabartine Maskvos 
politine linija.

ELTA

Nuotrauka Vytauto Maželio
Artėja vasaros džiaugsmai

įvykiai
Patikrintomis žiniomis 

Sovietų Sąjungoje esą apie 
3000 kalinimo vietų - pasto
vių kalėjimų, koncentracijos 
stovyklų su apie 5 milijonais 
kalinamųjų, iš kurių apie 
200.000 politinių arba sąži
nės kalinių. Tą patį tvirtina 
ir pernai nuteistasis sovieti
nis disidentas Dr. Juri Orlo
vas, kurio laiškas slaptais 
kanalais pasiekė Vakarus.

Kaune įrengtas dail. A. 
Žmuidzinavičiaus vardo 
muziejus, kuriame išstaty
tas paties dailininko surink
tas apie 260 Lietuvos velnių 
statulėlių rinkinys. Muziejus 
vis plečiamas, į kurį priima
ma velnių iš viso pasaulio. 
Dabar muziejuje priskaito- 
ma iki 4000 velnių. Muziejus 
gausiai lankomas ir kaip to
kia retenybė plačiai žinomas 
pasaulyje.

BIJO IŠLEISTI
ORKESTRĄ

Sovietų Sąjungos Valsty
binis simfoninis orkestras 
turėjo atvykti Amerikon 
gastrolių. TV žiniomis dalis 
bilietų esą jau išplatinta. 
Tačiau įvykusi didelė staig
mena - gautas pranešimas, 
kad orkestras nebeatvyks. 
Priežastis neminima, bet 
spėjama, kad Sovietų Są
junga bijo jį išleisti: su juo 
gali atsitikti tas pat, kas at
sitiko ir su baletu, kuris 
prarado tris geriausius savo 
šokėjus, nutarusius pasilikti 
Amerikoje.

Darūnas

AABS KONFERENCIJA 
NAGRINĖS "KRUVINĄJĮ 

DEŠIMTMETĮ"

Baltų Studijoms Puoselėti 
Draugija (Association for 
the Advancement of Baltic 
Studies) jau ruošiasi savo 
septintajai konferencijai, 
kuri įvyks ateinančių metų 
birželio mėnesį Georgetown 
universitete, Washingtone. 
Šios konferencijos žvilgsnis 
bus nukreiptas į Hitlerio ir 
Stalino laikmetį tarp 1940 ir 
1953 metų. Šiam ’kruvina
jam dešimtmečiui” gvildenti 
sudarytas ypatingas komi
tetas, kuriam vadovauja 
Oklahomos universiteto 
profesorius Vytautas Var
dys. Komitetas užsimojęs 
išleisti knygą apie "kruviną
jį dešimtmetį'’ įvairiomis 
kalbomis. Dabartinis drau
gijos pirmininkas Dr. Ivar 
Ivask pabrėžė, kad baltų 
profesoriai ir rašytojai ne
turėtų vengti nesenos isto
rijos temų ir galėtų pade
monstruoti, jog tais tragiš
kaisiais metais Pabaltyje 
nukentėjo ne tik žydai.

ELTA

Jau buvo rašyta, kad rug
pjūčio 16 d. Vak. Vokietijoje 
politinio prieglobsčio pasi
prašė lietuvis sportininkas 
Vladas Česiūnas ir pasiliko 
Vokietijoje. Jis buvo atvy
kęs su sovietine grupe daly
vauti varžybose. V. Česiū
nas kaip irklininkas, 1972 m. 
olimpiniuose žaidimuose 
Muenchene laimėjęs aukso 
medalį. Žiniomis iš Vokieti
jos pastaruoju metu jis din
gęs be pėdsakų. Bijomasi, 
kad jį pagrobę sovietų 
agentai.
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LEISKITE PASISAKYTI
VEDAMSTS PRIEŠ 

SPORTININKUS

Nežinau kodėl ir vėl, ir tas 
jau pasitaiko ne pirmą kar
tą, šio laikraščio redakto
rius, savo vedamajame, 
"Mūsų Pastogės” 40-jame 
numeryje, užpuola Austra
lijos, o gal daugiau, Sydne- 
jaus lietuvius sportininkus. 
Jis ir vėl kiršina, jis ir vėl 
pila druską į atvirą žaizdą, 
jis ir vėl labai ir labai nusta
to sportuojanti jaunimą ne 
tik prieš save patį, bet taip 
pat ir visą lietuviškąją 
bendruomenę. Kodėl ir kam 
to reikia?

Savo vedamajame jis, ga
na kietais žodžiais, puola 
sportininkus, kad jie lietu
vybei taip mažai duoda, o 
tiegiog reikalauja iš vyres
niųjų, suprask Lietuvių 
Klubo, kad jiems būdų duota 
ir pastatyta sporto salė. Ne
noriu daugiau leistis ir kar
toti anksčiau daug kartų, 
šiuose ir kituose spaudos 
puslapiuose, pasakytų min
čių ir žodžių, ką lietuviškam 
i’alinimui duoda sportas ir 
ietuviškasis sportinis auk

lėjimas. Noriu tik Redakto
riui priminti, kad:

1. Kaip ne visi žmonės yra 
daktarai, inžinieriai ir re
daktoriai, taip ne visi žmo
nės, ypatingai jaunimas, ga
li būti tik skautai, tautinių 
šokių šokėjai ir tik per šias 
organizacijas skleisti lietu
viškas idėjas ir lietuvybę, 
bei jos tradicijas, jau šiame 
krašte gimusiam jaunimui. 
Skirtingi darbai, skirtingos 
ir darbų idėjos.

2. Sporto salės statymas 
pasibaigė su paskutiniuoju 
klubo narių susirinkimu. 
Savo pralaimėjimą sporti
ninkai ir jų artimieji pergy
vena labai skaudžiai, tat ko
kiems galams dar reikia juos 
erzinti ir pykdyti?

3. Siūlymas parodyti, ką 
jaunimas dabar gali daryti 
yra per vėlus. Sportininkai 
niekad nenorėjo ir nereika
lavo, kad jiems ta sporto sa
lė būtų paduota, kaip iškep
tas kepsnys ant stalo. Jie 
norėjo patys ir finansiniai, ir 
vėliau salės išlaikyme, bei 
prižiūrėjime, prisidėti, kiek 
tik galima. Tam pradžią jie 
jau padarė, surasdami namą 
su sklypu, kurį dabar klubas 
nupirko, tačiau per tiek 
daug metų negalėjo patys to 
surasti, kai ši vieta buvo 
parsiduodama. Tiek to, šis 
dalykas yra užbaigtas. 
Daugiau jo kelti nėra reikalo.

4. Nežinau kodėl Redak
torius visą laiką yra taip nu
sistatęs prieš Sydnejaus 
sportininkus, kiekviena, 
reikalinga ir nereikalinga 
proga, jiems žiauriai įgelda- 
mas. Iš to tikrai nėra niekam 
naudos ir šiandien, nors jis 
mano, kad jaunimas lietu
viškai neskaito, Redakto
riaus vardas sportininkų 
tarpe yra labai žemoje vie
toje. Kodėl to reikia? Ar, 
norint pritraukti jaunimą 
(sportuojantį) prie lietuviš
kos spaudos (o jie beveik 

A.A.
VINCUI ZAKAREVIČIUI 

mirus, skaudžioje valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną Teresę, sūnų Dr. Ramutį ir drauge liūdime.

V.Jaras
A. Zubrickienė

I. Galinaitienė

.Mūąų Pastogė. Nr.41, I979AQJ5 , psĮ,?

kiekvienas skaito Sporto 
Skyrių), reikia taip blogai 
apie juos rašyti? Tikrai ne.

Baigiant, aš noriu papra
šyti Redaktorių, kad jis būtų 
daugiau demokraiškesnis ir, 
jeigu paskirais atvejais jis 
puola sportininkus, tai tuo 
pačiu, kad jis leistų, savo

Žaiskime atviromis kortomis
Lietuvybės klausimas gy

venant svetimame krašte 
yra ypatingai aktualus ir 
mums gyvybinės svarbos. 
Juo labiau, kai praėjo jau 30 
metų, o papildymų iš Lietu
vos nėra. Nuo mūsų pačių 
pirmiausia priklauso, ar mes 
kaip lietuviai ilgai išlaikysi
me savo tautinį identitetą, 
ar be kovos pasiduosime. 
Pradžioje neįžiūrėdami gre
siančio pavojaus vadovavo
mės principu - lietuviais 
esame, lietuviais ir paliksi
me. Tačiau keičiantis kar
toms įsitikinome, kad šito 
neužtenka, o būtina visais 
frontais kietai ir atkakliai 
kovoti, kad toji lietuvybė 
neištirptų svetimybių jūro
je. Čia neužtenka tik šeimos 
pastangų: šioje kovoje turė
tų įsikinkyti ne tik pavieniai 
asmenys, bet lygiai ir visos 
be išimties organizacijos, 
kurios save laiko lietuviško
mis. Niekas iš mūsų šiandie 
neturi lietuvybės monopolio, 
o visų be išimties pareiga 
dirbti tai lietuvybei nuo ma
žiausio iki seniausio, nuo be
mokslio iki tituluoto moksli
ninko. Nes kas šiandie nesi
rūpina lietuvybe, o tik 
dangstosi lietuvišku vardu, 
tam rytoj ir tas lietuviškas 
vardas visai nerūpės.

Suprantama, visos orga
nizacijos turi savo specifinių 
uždavinių ar ideologijų (dėl 
to jos ir skirtingos!), betgi 
lietuvybė visiems bendra, 
visus apimanti ir visus lygiai 
įpareigojanti. Todėl teisin
tis, kad mes užsiangažavę 
kitose srityse, o lietuvybe 
teužsiima tėvai, mokyklos, 
bendruomenė, - tai joks pa
siteisinimas, o greičiau bė
gimas iš lietuvybės fronto.

Anąsyk (žiūr. M.P. Nr. 27) 
atkreipiau dėmesį, kad mū
sų sporto klubai Australijoje 
daugiau domisi sportiškais 
atsiekimais, negu lietuvybe, 
pasipylė aštrios replikos su 
priekaištais tiek šiam laik
raščiui, tiek ir man, kad už
gaunami sportininkai ir ve
dama akcija prieš sportinin
kus, tarsi tuo būtų pasakyta 

redaguojamo laikraščio pus
lapiuose, jiems ir pasisakyti, 
kas, daugeliu atvejų, yra 
nepadaroma ir šie atsaky
mai atsiduria tik redakto
riaus šiukšlių dėžėje, kas, 
žinoma, yra jo didelė privi
legija, nors ir prasižengiant 
demokratijos dėsniais.

Su pagarba 
Antanas Laukaitis

sportininkų adresu kokia in
kriminuojanti neteisybė.' 
Netgi ir mielas bičiulis bei 
ištikimas bendradarbis An
tanas Laukaitis (žiūr. jo pa
sisakymą šio numerio psl 2 ) 
nusiskundžia, kodėl redak
torius taip nusistatęs prieš 
sportininkus. Užtikrinu p. 
Laukaitį ir visus kitus taip 
manančius, kad nei redakto
rius, nei šis laikraštis nėra ir 
niekad nebuvo prieš ką nors 
(išskyrus lietuvių tautos 
priešus), bet visados už - už 
lietuvybę pirmoje eilėje, už 
visokią veiklą, kuri palenkta 
lietuvių gerovei. O jeigu 
primenama, kad kai kuriose 
srityse ar organizacijose lie
tuvybė nustumiama antra
eilėj vietoj, tai čia priminti 
yra šio laikraščio ir jo dar
buotojų tiesioginė pareiga ir 
užduotis. Kitaip šis laikraš
tis neatliktų savo misijos.

Niekas nenuneigia, kad 
mūsų sportininkai savu lai
ku daug pasidarbavo lietu
vybei ir jos propagavimui. 
Bet tai buvo praeityje. Ka
daise ir jie šia prasme buvo 
pilni medaus ąsočiai, deja, 
šiandie palikę tik tušti indai. 
Kam neužtenka tokios 
bendros tiesos, pažvelkime į 
faktus.

Išskyrus sportą, kur mūsų 
sportininkai reiškiasi kitose 
lietuviškos veiklos srityse? 
Ar juos matome organizuo
tai ar masiškai tautinėse 
šventėse, minėjimuose, pas
kaitose, demonstracijose.

Židinio ekskursija
Sydnejaus Senųjų Skautų 

Židinys rugsėjo 29 d. vėl su
rengė ekskursiją į Sydne
jaus apylinkes. Tai jau tre
čioji iš eilės. Išvykos daly
viai - senieji skautai ir Syd
nejaus lietuvių bendruome
nės vyresnioji karta. Jų di
desnė dalis dalyvavo ir pir
mose dviejose ekskursijose.

Šįkart vykta pro Mitta- 
gongą, kur stabtelėta Be
verly Cottees rankdarbių 
parodoje ir Sturto dirbtuvė
se (papuošalai, tapyba, ke
ramika), Bowral - čia apsi
lankyta vykstančiame 
Tulpių Festivalyje. Pietums 
sustota gražiame Morton 
parke, po to apžiūrėti Fitz- 
roy kriokliai, pasivaikštant 
žydinčiu parku. Tolihu ke
lionė tęsėsi pro Kengūrų 
Slėnį, Cambevvarrą, Nowrą, 
Bulli Perėjimą, sustojant 
įdomesnėse vietose. Pada
ryta virš 300 km. Grįžta at
gal į Bankstowną, prie Lie
tuvių Klubo, 7 vai. vakare.

Pasipriešinkime 
Raudonajai Armijai!

PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETO PRANEŠIMAS

Ryšium su atvykusiu į Australiją Raudonosio Armijos 
choru, Pavergtų Tautų N.S.W. Komitetas organizuoja 
svarbią demonstraciją Sydnejuj. Sydnejuj šis raudonųjų 
choras dainuos nuo spalio 22 d., pirmadienio, iki spalio 27 
dienos.

Pagrindinei demonstracijai kviečiami visi lietuviai ir 
Eiti dalyvauti raudonojo choro. atidarymo "iškilmėse” 
spalio 22 d. pirmadieni 7 vai. vak. prie Regent Teatro, 
George Str., Sydnejuj.

Pagal savo jausmus, plakatus gali pasigaminti kiekvie
nas sau, be to bus paruošta oficialių plakatų protestuo
jant prieš žmogaus teisių laužymą Sovietų Sąjungoje. 
Ypatingai pageidaujama masė žmonių, kurie atsilankytų į 
šį "koncertą” apsirengę išeiginiais rūbais. Platesnę infor
maciją gali suteikti pats pirmininkas A. Kramilius darbo 
metu 644 6444 ext. 440 arba namuose 727 3131. Taip va
dinamas "picketing" vyks kiekvieną vakarą šių raudonų
jų gastrolių metu. Galį dalyvauti kitais vakarais taip pat 
esate kviečiami atvykti prie Regent teatro apie 7 vai. va
karo. Lietuviai šiuo atveju nepamirškite kelti viešumon 
raudonųjų žiaurumų Lietuvoje.

A. Kramilius
Pavergtų Tautų N.S.W. Komiteto Pirm.

Spausdinimas medžiagos demonstracijai sudaro nema
žai ir išlaidų, tad tautiečiai negalį dalyvauti demonstraci
joje visada gali prisidėti finansiniai paremti šią akciją. 
Šiam tikslui $ 20 aukojo kun. P. Butkus. Ačiū.

susirinkimuose, žodžiu, vi
sur, kur tik bent kiek galima 
pasisemti lietuviškos dva
sios? Kada ir kaip patys 
sportininkai kad ir organi
zacijos ribose parodė nors 
kiek pastangų jaunimą są
moninti lietuviškai susirin
kimuose, pašnekesiuose ar 
kitaip? Kodėl lietuvių kalbos 
nesigirdi nei žaidynėse, nei 
treniruotėse, o kai kur net ir 
metiniuose susirinkimuose? 
Atsakant teigiamai į šiuos 
klausimus, bus galima pri
pažinti, kad sportininkai pil
nai vykdo savo užsimojimą - 
lietuvišką sportinį auklėji
mą, ką jie nuolat pabrėžia. 
Vien tik kamuolio mėtymas 
neišaugins sportininko są
moningu lietuviu, kaip kad 
lietuviu nepadarys ir mazgų

Kelionei vadovavo Jonas 
Zinkus, aiškinęs apie įdo
mesnes pravažiuojamas vie
tas, viską apipynęs smagiu 
jumoru; jam talkino Aldona 
Jablonskienė.

Diena buvo labai graži ir 
keliauninkų nuotaika gera - 
dūzgė asmeniniai pašneke
siai, juokas ir dainos.

Išvykos pabaigoje SSS 
Židinio tėvūnas, Dr. Alek
sandras Mauragis, atsiklau
sė dalyvių dėl sekančios 
ekskursijos, kuri numatoma 
ruošti ateinantį rudenį.

Atrodo, kad šios, SSS Ži
dinio ruošiamos, ekskursijos 
darosi vis populiaresnės. Iš 
dalyvių pasisakymų matyti, 
kad vyresnieji bendruome
nės nariai nori, karts nuo 
karto, į tokias, vienadieni- 
nes, ekskursijas vykti - tai 
sudaro progų ne tik išvykti į 
gamtą, aplankyti nebūtas 
vietas, bet - kas gal svar
biausia - pabendrauti savo 
tarpe. B.Ž. 

raišiojimas iš skauto, jeigu 
jie tik tuo rūpinsis.

Taigi, lietuvybės fronte 
esame užangažuoti be jokių 
išimčių ir privilegijų. Klysta 
A. Laukaitis teigdamas, kad 
ne visi žmonės daktarai, in
žinieriai, redaktoriai, taip ne 
visi žmonės, ypatingai jau
nimas turi būti skautais, 
tautinių šokių šokėjai. Esą, 
skirtingi darbai, skirtingos 
ir darbų idėjos (žiūr. psl.2). 
Išeitų, kad pagal p. Laukaitį 
lietuvybė irgi galioja kaip 
viena iš profesijų. Iš tiesų, 
visi yra skirtingų profesijų, 
bet visus apima lietuvybė, 
kuri nėra nei profesija, nei 
idėja, nei pasaulėžiūra, ir jai 
nedirbti, reiškia iš viso jos 
atsisakyti. Nemanau, kad p. 
Laukaitis šitai norėjo pasa
kyti.

Baigiant noriu pabrėžti, 
kad šioji Mūsų Pastogėje iš
sivysčiusi polemika liečia ne 
vien tik sportininkus, bet ir 
visus kitus, kurie sąmonin
gai ar nesąmoningai savo 
interesų sferose lietuvybę 
nustumia į paskutinę vietą. 
Prie geros valios ir pastangų 
galima išlikti pilnutiniu ir 
sąmoningu lietuviu ir taip 
pat geru savos srities profe
sionalu. Kad tai įmanoma, 
liudija gausybė pavyzdžių 
ne tik čia, bet ir visur kitur. 
Ir jeigu bent kiek pastangų 
įdėtume, šiandie neabejotu
me lietuviška ateitimi nei 
Australijoje, nei bet kur pa
saulyje. Remiantis anglišku 
priežodžiu, kur yra noro, at
siranda ir priemonių.

Dėkoju visiems už malonų 
dėmesį.

V. Kazokas

Redakcijos pastaba. Tuo . 
ir užbaigiame šią vaisingą 
polemiką ir tolimesnes dis
kusijas nutraukiame. Red.
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LITUANISTINIAI KURSAI
ADELAIDĖJE

Artinantis mokslo metų 
pabaigai, norisi pažvelgti į 
Lituanistinių kursų veikla, 
bei jų padėtį Adelaidėje. 
Daugumai iš mūsų jau žino
ma, kad mokiniams, studija- 
vusieihs lietuvių kalbą litu
anistiniuose kursuose ir iš- 
laikusiems baigiamuosius 
egzaminus, šis kursas yra 
užskaitomas jų brandos 
atestate (matriculation). 
Lietuvių kalbos kursas ne
buvo lengvas nė Lietuvoje, 
ir ne vienas turėjo gan 
smarkiai paprakaituoti, tad 
ką sakyti apie jaunimą, ku
ris yra gimęs Australijoje ir 
kuriam lietuvių kalba jau 
nėra gimtoji kalba. Tikrai 
reikia didelio pasiryžimo ir 
iš mokinių ir iš lektorių pu
sės, kad atsiekus užsibrėžtą 
tikslą - užbaigti Australijos 
gimnaziją su atestatu, ku
riame būtų įrašyta lietuvių 
kalba. Gal kai kas iš tėvų ir 
(labai norėtų, kad jų vaikai 
lankytų lituanistinius kur
sus, tačiau ne visi vaikai tam 
jaučia patraukimo ar noro. 
Nežiūrint to, kursantų atsi
randa, ir jei iš jų tik keli 
lanko, kad gavus brandos 
atestatą, tai kiti lanko tam, 
kad išplėstų savo lietuvių 
kalbos žinojimą ir įgytų 
daugiau žinių apie Lietuvą, - 
o tai yra tikrai malonus 
reiškinys. Nuo L.K. įsteigi
mo 1975 m. iki dabar kursai 
yra paruošę 44 abiturientus. 
Tai nėra labai didelis skai
čius, be taip pat nėra ir ma
žas, atsižvelgiant į mūsų 
jaunimo atitrūkimą nuo lie
tuviško kamieno.

Šiemet kursus lanko sep
tyni mokiniai, (du iš jų yra 
vietinės gimnazijos mokiniai 
ir lietuviųkalba yra vienas iš 
jų studijuojamų dalykų), tai: 
V. Dunda, S. Kubilius, A. 
Zamoiskis, E. Dryžienė, M. 
Verbylienė, R. Pocienė ir E. 
Pocius. Lituanistiniai kursai 
vyksta kiekvieną antradienį, 
7-10 vai. ir susideda iš trijų 
pamokų su 5 min. pertrau
kom. Jie pravedami L.K. 
Centre, St. Peters, kur kun. 
Spurgis stengiasi suteikti 
kiek galint palankesnes są
lygas, leisdamas pasinaudoti 
įvairiom mokslo
pagalbinėm priemonėm.

Mokytojų sąstatas: Izolda 
Davis - L.K. vedėja, kuri 
taip pat dėsto lietuvių kal
bos supratimą atpasakojimo 
būdu, o taip pat dalį Lietu
vos istorijos. VI. Statnickas, 
ilgametis Adelaidės savait
galio mokyklos vedėjas dės
to l.k. gramatiką; B. Mockū- 
nienė - bendrosios literatū
ros vystimosi raidą; L. Po
cienė - vertimą iš lietuvių į 
anglų kalbą. Lietuvių kalbos 
dėstyme įtraukta privalomo 
skaitymo knygos kaip: VI. 
Vijeikio -Saigūnas”, Juozo 
Toliušio "13-ji laida" , ir D. 
Brazytės-Bindokienės "Vie
na pasauly”. Pagrindiniai 
nagrinėjant šias knygas, 
kursantai turi progos prak
tiškai pritaikyti savo mokslo 
žinias, panaudodami įvai
resnius kalbos išsireiškimus. 
..Nors L.K. pagrindinis 
tikslas vra lietuvių kalba, 
tačiau Lietuvos istorija taip 
pat užima labai svarbią vie
tą. Lietuvos istoriją, nuo jos 
įsikūrimo iki dabartinių 
laikų, pasidalinę dėsto: B. 
Straukas - nuo Lietuvos įsi
kūrimo iki Vytauto Didžiojo 
mirties; I. Davis tęsia toliau, 
iki pir mojo Didžiojo' karo ir 
V. Neverauskas senj. nuo 

pirmojo Didžiojo karo iki 
dabarties laikų.

Šalia savaitinių pamokų 
L.K. suorganizavo eilę vie
šų, kultūrinių paskaitų. 
Paskaitos pasižymėjo temų 
įvairumu, kas tikrai galėjo 
suįdominti ne. tik jaunimą, 
bet ir vyresnius paskaitų 
lankytojus. Jos buvo skaito
mos šių prelegentų: Juozas 
Lapšys - "Mūsų išeivijos or
ganizacijos"; E. Reisonienė - 
"Teisė Lietuvoje"; A. Bin- 
kevičiūtė-Gučiuvienė ■ "Te
atras ir opera Lietuvoje”; I. 
Pocienė - "Menas Lietuvo
je"; N. Masiulytė, buvusi li
tuanistinių kursų mokinė, - 
"Muzika Lietuvoje”; A. Ga- 
latiltis - "Vilnius mūsų isto
rijoje” ir P. Pusdešris - "Ti
kėjimas Lietuvoje nuo 
pagonybės laikų”. Šios 
rūšies paskaitos turi dvigu
bą naudą: duoda progos jau
nimui giliau susipažinti su 
savo tėvų kraštu, o taip pat 
pagilinti savo lietuvių kalbos 
žinojimą. Taip, įvairiai pri
statytas kalbos mokymasis 
darosi įdomesnis, įgauna gi
lesnę prasmę ir padeda 
lengviau atsiekti užsibrėžtą 
tikslą.

Graži sukaktis
MYKOLUI ZAKARUI 70 m.

Šalia liūdnų pranešimų 
atsiranda ir skaidrių proš
vaisčių. Štai spalio 21 d. ak
tyvus sydnejiskis Mykolas 
Zakaras švenčia savo 70 
mėtų sukaktį. Tai labai judri 
asmenybė, pro kurią negali
ma praeiti nepastebėjus. 
Sukaktuvininkas Mykolas 
Zakaras daugeliui žinomas 
visos Australijos lietuvių 
tarpe, bet gal kiekvienam 
gerai pažįstamas Sydnejaus 
kolonijoje. Čia jis buvo ka
daise Bankstowno apylinkės 
pirmininkas, Bankstowno 
Liet. Namų "Dainavos" 
pirm., ramovėnų pirminin
kas, dviejose kadencijose 
buvo ALB Krašto Valdybo
je: kaip vicepirm. ir mirus S. 
Narušiui Krašto Valdybos 
pirmininkas. Šalia bendruo
meninės veiklos jis atstova
vo lietuvius Sydnejaus Good 
Neighbour komitete kaip 
vicepirm., o taip pat vado
vavo Mūsų Pastogės Admi
nistracinei Komisijai kaip 
i'os pirmininkas iki pat Liet.
i-nės Spaudos Sąjungos 

įsteigimo, kuri iš M. Zakaro 
ir perėmė šias pareigas.

Kaip matome, sukaktuvi
ninko veikla yra gana plati ir 
turininga. Ypač Mykolas 
Zakaras daug rūpesčio ir jė
gų pašventė Mūsų Pastogei. 
Jam pirmininkaujant ALB 
Krašto Valdybai bendruo
menėje įvyko revoliucija 
prieš Mūsų Pastogę, ir jai 
atsidūrus gatvėje Mykolas 
Zakaras sėkmingai išvedė 
Mūsų Pastogę iš visų sun
kumų, pravedė spaustuvės 
vajų, įgijo reikiamų spaus
dinimo priemonių ir vėl Mū
sų Pastogę pastatė ant kojų. 
Tos staigios permainos metu 
Mūsų Pastogė ne tik kad 
nesustojo, bet net jai išėjo į 
naudą.

Ir iki dabar Mykolas ne
atitraukia rankos nuo Mūsų 
Pastogės: būdamas' geras 
tekstų rinkėjas kompiuteri
ne mašinajis reikalui esant 
pavaduoja nuolatinę rinkėją

Prieš dvejus metus, litua
nistinius kursus lanką moki
niai egzaminus turėjo lai
kyti raštu, juos siųsdami į 
Melbourną. Dabar, jau antri 
metai, kaip egzaminai laiko
mi pačioje Adelaidėje. Eg
zaminams vadovauja Dr. T. 
Fenell - Cheef examiner P. 
E.B.of S.A. Dr. Fenell, šalia 
prancūzų ir keletos Balkanų 
bei rusų kalbų, laisvai kalba 
latviškai ir supranta šiek 
tiek lietuviškai.
Egzaminams pravesti jis yra 
sudaręs pagelbinę komisiją 
iš lietuvių mokytojų: L.K. 
vedėja I. Davis, buvusi L.K. 
vedėja E. Varnienė, O. Za- 
moiskienė ir K. Dundienė. 
Kaip matome, turime stiprų 
mokytojų bei lektorių sąsta
tą, kuris nenuilstamai ir ne
apmokamai dirba ir vis ieško 
naujų kelių, kad sudominus 
lietuvišką jaunimą. Dalis 
buvusių ir esančių kursantu 
yra įsijungę į lietuvišką dar
bą, ar tai mokytojaudami ar 
šiaip aktyviai prisidėdami 
lietuviškoje veikloje, ir nors 
tai yra džiuginantis reiški
nys, mums jų reikia dau
giau. Mums reikia daugiau 

Mykolas Zakaras

p. A. Jablonskienę ligos at
veju ar išleisdama ją atos
togų.

Šalia to sukaktuvininkas 
ir kitose visuomeninėse sri
tyse labai pozityviai prisi
deda savo darbu ar organi
zacine patirtimi. Rengiant 
pernykštes Lietuvių Dienas 
Sydnejuje jis priklausė L.D. 
R. Komitetui prisiimdamas 
pačias sunkiausias pareigas - 
apgyvendinti gausius Liet. 
Dienų svečius iš kitų vieto
vių, net iš užjūrio, ir jis savo 
darbą atliko tiesiog pavyz
dingai! Šalia to Mykolas yra 
ALB Krašto Tarybos 
narys ir sporto klubo Kovo 
garbės narys.

Sveikiname mielą sukak
tuvininką ir bendradarbį, ir 
linkime dar daug sėkmingų 
ir darbingų metų bendruo
menės gerovei!

Spalio 14 d. Adelaidės 
j Liet. Namuose įvyko cho

ro Lituania metinis koncer- 
. tas. Chorui vadovauja žino- 
i ma solistė p. G. Vasiliaus- 
i kienė.

Adelaidės kursantai su kursų vadove Izolda I. Davis (pir
moje eilėje kairėje). Šalia jos sėdi Emilija Dryžienė, Ma
rytė Verbylienė. Stovi iš k.: Augis Zamoiskis, Sietynas, 
Kubilius, Viktoras Dunda. Trūksta Rūtos ir Eugenijaus 
Pocių.

jaunų lietuvių, kurie pasek
tų esamų kursantų pavyz
džiu. Būtų labai gaila, kad 
atsiekus savo gimtos kalbos 
pripažinimą svetimo krašto 
mokyklose, mes tą privile
giją vėl prarastumėm ir tai 
ne dėl mokytojų, bet dėlei 
mokinių stokos, Kaip mums 
prisivilioti daugiau jaunimo, 
į šį klausimą mes atsakymo 
dar neatradome. Jei jie tuo 
tarpu ir kalba tarp savęs

J. Slavėnas

HITLERIO IR STALINO
DRAUGYSTĖ

VOKIEČIŲ - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS KELIAS 
H-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

Tęsinys
31-sios rugpjūčio vakarą 

paktą ratifikavo Sov. Sąjun
gos Aukšč. Taryba. Prieš tai 
savo kalboje Molotovas iš
garbino Stalino pasisekimą - 
triumfališką užbaigimą kovo 
10 d. pastangų. Keliomis va
landomis vėliau vokiečių ka
riuomenė pradėjo prieš 
Lenkiją puolimą.

ŽYGIS Į LENKIJA

Hitlerio ir vadovaujančių 
nacionalsocialistų požiūriu, 
Vokietijos gyvybinių inte
resų sritis (Lebensraum) 
esanti rytuose. Nuo "Mein 
Kampf” rašymo laikų Hitle
ris betgi buvo taip įsitikinęs 
kad lemiančio sprendimo, 
kuris vienas priėjimą prie 
Rytų lygumų galėtų atida
ryti, turįs ieškoti Vakaruo
se. Todėl jis pirmiausia no
rėjo pulti Vakaruose, kad 
vėliau, esant daug patoges
nėms sąlygoms, galėtų atsi
skaityti su Lenkija ir Sov. 
Sąjunga. Kiekvienu atveju 
S tiko vengti dviejų 

karo ir pradėti nuo 
Vakarų.

Nuo 1939 m. kovo pabai
gos Hitleris jau žinojo, kad 
Lenkija jo reikalavimams 
nenusileis ir kad puolant 
Lenkiją šį kartą teks rizi
kuoti karą ir prieš Vakarų 
valstybes, Jau gegužės 31 d. 
(1939) jis pastebėjo pareikš
damas gen. štabui, kad Len
kiją pirma patogia proga 
teks pulti: "Mes negalime 
skaitytis su pasikartojimu 
čekų aferos, Dabar bus ka
ras." Iki ofenzyvos išvakarių 
stengėsi, daugiausia siūly
mais Anglijai, bendradar
biauti išlaikant imperiją, 
vengti karo rizikos. Bet jis 
buvo tvirtai nusistatęs, ne
žiūrint savo siūlymų, Lenki

mūsų Paštige Nr;41;

angliškai, mes jų už tai nes
merkime, bet stenkimės 
juos įjungti į savo tarpą nors 
ir retkarčiais. Būnant lietu
viškos dvasios įtakoje, gal 
vienas kitas ir susigundys ir 
vėl pradės mokytis lietuviš
kai kalbėti, kas mums būtų 
didelis laimėjimas. Lašas po 
lašo ir akmenį pratašo, -kaip 
sako sena lietuvių patarlė.

Janina Vabolienė 

ją, nepaisant jokių aplinky
bių, ginklo jėga pašalinti ir 
pasiėmė ant. savęs visas ga
limas iš to kilti pasėkas.

Kaip Hitleris galėjo to
kioms aplinkybėms esant, 
likti ištikimas pažiūrai, giliai 
įsišaknijusiai ir vokiečių ka
riniuose sluoksniuose - tik iš 
vieno fronto vesti karą? 
Tam buvo galimas tik vienas 
būdas: Lenkiją žaibišku 
smūgiu parblokšti anksčiau, 
nei anglų - prancūzų inter
vencija galėtų sėkmingai 
pasireikšti - taktinė proble
ma, kurios išsprendimui 
Hitleris ir jo generolai dabar 
surado raktą. Bet Lenkija 
turi būti ir iš rytų izoliota, 
kad būtų galima greitai ir 
brutaliai sunaikinti. Tai 
buvo politinio pobūžio prob
lema, kuri buvo gerame ke
lyje lengva išspręsti. Nuo 
balandžio ir ypač nuo gegu
žės mėn. Hitleris turėjo vil
tį, o paskiau ir gerai žinojo 
galėsiąs Sov. Sąjungą neut
ralizuoti.
Karas su Lenkija buvo ne

išvengiamas. Iš dokumenti
nės medžiagos matyti, kad 
šio karo idėj: ir idėja su Sov. 
Sąjunga bendradarbiavimo 
kilo jau 1936 m. pavasarį tuo 
pat metu ir tokioj pa! apim
ty vystėsi.

Lenkijos puolimas, kuris 
buvo numatytas rugpiūčio 
26 d., kelioms dienoms buvo 
atidėtas - jis prasidėjo rug
sėjo 1 d. pagal strateginį 
planą, kuris buvo gen. štabo 
paruoštas drauge su Hitle
riu ir vystėsi dargi greičiau, 
nei buvo numatyta.

Lenkijos užpuolimas ne
galėjo Stalino nustebinti ir 
nenustebino. Jam buvo vis
kas žinoma ir aišku - jis tuo

Nukelta į spl. 5
W79ilO;lŠl psl. 3
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Namie
LINKSMA SYDNEJAUS 
RAMOVĖNŲ PARIETĖ

Rugsėjo 16 d. Sydnejaus 
ramovėnai Lidcombe Ka
talikų salėje tuoj pat po pa
maldų turėjo suruošę šei
myniškų popietę, kurioje 
gausiai dalyvavo tos organi
zacijos nariai.su poniomis ir 
jiems prijaučiantieji abiejų 
lyčių svečiai iš anksto per 
spauda viešai kviečiant prie 
jų prisidėti.

Salėje visi dalyviai vaiši
nosi kava, įvairiais skanės
tais, dešrelėmis su kopūstais 
užgurkšnuojant vaisvande
nių, alumi, škočiu ir pan.

Visas maistas buvo su
pirktas, suaukotas ir paga
mintas p.p. A. Skirkienės, 
M. Mikalauskienės, M. Za- 
karienės ir L. Daniškevičie- 
nės.

Gėrimais rūpinosi p.p. 
Abramavičius ir Eirošius.

Pasistiprinus Valdybos 
pirmininkas Ant. Skirka 
pasveikino svečius raginda
mas visus tautiečius glaustis 
prie savo lietuviškų organi
zacijų remiant aktyvią lie
tuvišką veiklą kovoje dėl 
Lietuvos Nepriklausomy
bės. Kalbėjo ir kun. P. But
kus ir pravedė savo kūrybos 
dainelių Ant. Kramiliui 
akordeonu jas palydint. 
Dainavo visi. Klausant tų 
dainų atrodė, kad "antroji” 
jaunystė gražesnė!

Buvę Lietuvos kariuome
nės kariai B. Paskočimas ir 
Makūnas savo jumoristiniais 
pasakojimais iš kariuome
nėje praleistų dienų svečius 
privertė skaniai prisijuokti.

Vaišės užsitęsė keletą va
landų ir, svečidi skirstėsi 
namo vadovams priminda
mi, kad tokie pobūviai būtų 
ruošiami dažniau.

mz

NEWCASTLE LIETUVIŲ 
DISKUSIJŲ KLUBO 

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 2 d. A. Šerno 
namuose įvyko N.L.D. Klu
bo susirinkimas. Paskaitą 
"Vilniaus Universitetas is
torijos šviesoje” skaitė pats 
šeimininkas, tuo prisidėda
mas prie visose pasaulio lie
tuvių bendruomenėse vyks
tančio Vilniaus U-to 400 me
tų Jubiliejaus paminėjimo.

Trumpai apibūdinęs 15-jo, 
16-to šimtm. Europos eko
nominę, politinę ir kultūrinę 
padėtį kaipo foną Vilniaus 
U-to steigimosi sąlygoms, A. 
Šernas davė išsamią V. U-to 
istoriją. Universiteto 400 
metų egzistencijos metu 
Lietuvoje vykę politiniai, 
religiniai ir kultūriniai per
versmai giliai paveikė jo is
torinę raidą ir pobūdi; kin
tant Lietuvos valdovams 
keitėsi ir Universiteto ad
ministracijos, studentų su
dėtis ir įstojimo sąlygos, 
dėstymo kalba ir net jo var
das. Nežiūrint nepalankių 
laikotarpių U-tas vistik nuo
lat augo ir plėtojosi naujom 
mokslų šakom. Be šių U-to 
istorijos faktų paskaitinin
kas aptarė ir žymias asme
nybes, turėjusias ryšių su 
Vilniaus U-tu: jų specifišką 
vietą U-to istorijoj ir jų įta
ką ir reikšmę jo vystymęsi.

Lygiai taip kaip Lietuvos 
politinės gyvenimo sąlygos 
keitė Vilniaus U-to kryptį 
tai viena tai kita linkme, 
pats Universitetas, kaipo 
reikšmingas mokslų ir

ir 
svetur
kultūros centras ne vien 
Lietuvos ribose, bet ir visoj 
rytinėj Europoj, savo keliu 
turėjo didelę reikšmę lietu
vių tautos gyvenime. Pora 
kartų uždarytas, tačiau 
veikęs slapta, Vilniaus U-tas 
išugdė ir subūrė daugelį 
pirmųjų susipratusių lietu
vių: rašytojų, kalbininkų, 
visuomenės darbuotojų pri
sidėjusių prie lietuvių tauti
nės sąmonės žadinimo ir jos 
palaikymo. Paskaitos pabai
goje A. Šernas aptarė ir da
barties V. U-to dydį, stu
dentų skaičių ir darbo sąly
gas ir sykiu Universiteto 
padėtį Lietuvoj vykstan
čiam rusifikacijos procese.

Po paskaitos iškelta ir 
diskutuota: Jėzuitų ordi
no motyvai steigiant Vil
niaus U-tą; jų nuopelnai ar 
jų stoka švietimo ir kultūros 
lygio pakėlime; lietuvių 
santykiai su lenkais politinėj 
ir kultūrinėj plotmėj; Lietu
vos kultūriniai ryšiai su Ry
tais ir Vakarais.

Sekantis susirinkimas 
įvyks lapkričio 4 d. p.p. 
Kristensen namuose. Pas
kaitą skaitys p. Zina Zaka
rauskienė.

V. Kristensen

PAMINĖTAS AKADEMI
NIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
55—SIS GIMTADIENIS

Prieš daugiau kaip metus 
pradėjęs veikti Sydnejuje 
Akademikų Skautų Sąjūdžio 
Sydnejaus Skyrius per 
trumpą laikotarpį mūsų vi
suomeninėje veikloje labai 
?'ažiai užsirekomendavo.

patingai akademikės 
skautės, kurios jau suspėjo 
surengti Studijų Dienas, 
pravedė programas Vilniaus 
Universiteto ir Tautos 
Šventės minėjimuose.

Štai ir spalio 7 d. buvo su
rengtas viešas parengimas, 
sąryšyje su akademikų 
skautų Sąjūdžio 55 metų su
kaktimi. Tai bene vienas iš 
skaidriausių minėjimų mūsų 
kultūriniame gyvenime. Su
sirinkus gausiems klausyto
jams Syd. Liet. Klube minė
jimą pravedė p. J. Viliūnie- 
nė, pakviesdama ASS Syd
nejaus Skyriaus pirm. p. I. 
Jonaitį tarti žodį. Sekė visų 
giedamas Gaudeamus ir to
liau labai šiltą pranešimą 
apie akademikių skaučių 
veiklą padarė p. J. Viliūnie- 
nė atsiminimų forma pa- 
grįsdama savo asmeniškais 
išgyvenimais iš studijavimo 
laikų Vilniuje ir Kaune. Kal
bėdama apie studentišką 
veiklą ir gyvenimą Vilniaus 
universitete ji priminė eilę 
profesorių ir savo kolegų 
studentų, kurių kūryba in
tarpais iliustravo savo žodį: 
Prof. V. Krėvės apsakymėlį 
"Vilkas” paskaitė Vida Vi- 
liūnaitė, prof. V. Mykolaičio 
Putino sonetą skaitė Laima 
Barkutė, prof. B. Sruogos 
ištrauką iš dramos "Kazi-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

.. t.- -rft

ar ne kvailystė mokėti 
$9880 už $6000 ver
tės automobilį?

bet daugelis tą padaro pasirašydami su 
f mansi neria s- įstaigomis sutartis mokėti per pen
kis metus kas savaitę tik po $38.

Būtų daug pigiau paimti žemo nuošimčio TALKOS 
paskola ir dar net didelę nuolaidų gauti perkant 
automobilį grynais pinigais.

LIFTUVH, KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA TALKA Ltd.

ADELAIDE ----- MELBOURNE — SYDNEY

mieras Sapiega” perdavė 
Ramutė Gakienė. Iš savo 
kolegų kūrybos pristatė: E. 
Matuzevičiaus (gyvena Lie
tuvoje) eilėrašti perskaitė 
Ginta Viliūnaitė, K. Bradūno 
(gyv. Amerikoje) ir V. Ka
zoko eilių padeklamavo Eglė 
Suchoverskij. Pabaigai iš 
Lietuvos pogrindžio spaudos 
Elena Kiverytė perskaitė 
Audronio (slapyvardis) 
taiklią Nekrošiaus poezijos 
parodiją. Tai buvo ypatingai 
skoningai paruošta minėji
mo programa, kaip gali tik 
p. J. ViTiūnienė.

Minėjimas užbaigtas Dr. 
A. Mauragio ir skautų Rajo
no vado B. Žalio sveikini
mais ir Himnu. Sekė kavutė 
ir bendri pašnekesiai. Ačiū 
skautėms akademikėms už 
tokią kultūringą popietę!

MIRUSIEJI

NETEKOME
JONO BUTAUSKO

Rugsėjo 24 dieną staiga 
sustojo plakusi Jono Bu- 
tausko širdis, ir Sale seniū
nija neteko brangaus žmo
gaus. Mažoje seniūnijoje itin 
skaudus įvykis. Per ilgą me
tų laikotarpį artimai susigy
venta, ir Jono netekimas ly
gus netekimui labai artimo 
šeimos nario.

Jonas gimė 1910 metais 
lapkričio 14 dieną Kybar
tuose. Lietuvoj atlikęs kari
nę prievolę pasiliko tarnauti 
karo policijoj. Į Australiją

PRISIMENAME MŪSŲ 
PASTOGĖS SPAUDOS 

BALIŲ

Paryčiais grįžome namo. 
Po daugybės įspūdžių ir 
apimta malonaus nuovargio 
kritau į lovelę. Ir taip užsi
baigė dar vienas Spaudos 
Balius.

Mūsų Pastogė švenčia sa
vo 30 metų sukaktį. Tas irgi 
kėlė svečių nuotaiką. Džiau
giamės, kad mūsų spauda 
nėra atsidūrusi pogrindy, 
kaip kad šiandie Lietuvoje. 
Tai turėtume ypatingai 
įvertinti.

Pastebėjau, kad Sydne
jaus Liet. Klubo salė ne
sprogo nuo žmonių kamša
ties. Iš vienos pusės gal ge
rai, nes nereikėjo stumdytis 
nei tarp stalų, nei šokant. Aš 
esu perjauna atsiminti, 
kaip vyko anksčiau Mūsų 

Pastogės spaudos baliai. 
Girdėjau iš kitų, kad anais 
laikais spaudos baliams rei
kėjo ieškoti kuo erdvesnių 
patalpų.

Baliuje stebėjau ir žmo
nes. Mintyse nuėmiau nuo jų 
dešimt ar dvidešimt metų ir 
vaizdavausi jų gausą ir jau- 

atvyko 1948 metais gegužės 
mėnesį. Darbo sutartį atliko 
Sale ligoninėj, o vėliau dirbo 
geležinkelyje, iš kur prieš 
trejetą metų išėjo į pensiją 
ir su žmona prižiūrėjo savo 
sodelį, augindamas daržoves 
ir gėles. Jonas buvomylfeto- 
jas grožio; gėles jis mėgo ir 
daug įvairių jų turėjo. Būdo 
jis buvo labai taikaus, jaut
rus lietuvybei ir negailėjo 
laiko nei lėšų dalyvauti ren
giniuose, remti spaudą ar 
įvairiai kitaip prisidėti. 
Buvo labai mielas kaimynas, 
skubus reikale padėti, dos
nus patekusiam į nelaimę.

Maža Sale seniūnija nete
ko brangaus nario, o mes 
visi jį pažinojusieji neteko
me puikaus, mielo kaimyno 
ir draugo.

Giliame nuliūdime liko 
žmona, sesuo Valerija ir 
švogeris Romas
Kačerauskai, brolis Stasys 
Lietuvoje. Rugsėjo 26 dieną 
palaidojome Joną Spirng- 
vale kapinėse, kur prieš ke
letą metų palaidota jo 
mama.

Ilsėkis ramybėje, kaimy
ne Jonai, ir tebūnie lengva 
Tau šios šalies žemė. Mūsų 
sode ilgai ilgai žydės tavo 
dovanotos baltos lelijos...

Anita Matukevičienė 

numą, bandydama susida
ryti vaizdą, kaip spaudos 
baliai atrodė anksčiau. Ti
kiu, kad Mūsų Pastogė dar 
daug metų gyvuos, bet ne
drįstu spėlioti, kokie spau
dos baliai bus ateity.

Gal kam ir atrodo, kad 
spaudos balius yra pinigų 
spaudimo balius, bet jeigu 
vertiname laisvą spaudą, tai 
pagal jos vertę ir atitinkama

Sigita Gailiūnaitė

GEELONG

PRANEŠIMAS

Spalio 20 d„ šeštadienį, 
7.30 vai. Lietuvių Namuose 
128 Douro St., Nth. Gee
long, šaukiamas metinis G. 
L. Sąjungos narių ir rėmėjų 
susirinkimas: Susirinkimo 
atidarymas. Prezidiumo 
pirmininko ir sekretoriaus 
kvietimas. Mandatų komisi
jos rinkimai. Sąjungos pir
mininko, kasinininko ir re- 

, vizijos komisijos preneši- 
mai. Pranešimų diskutavi
mas ir metinės apyskaitos 
tvirtinimas. Naujos Valdy
bos ir Revizijos Komisijos 
rinkimai. Klausimai ir su
manymai. Susirinkimo už
darymas.

Nesusirinkus pilnam na
rių kvorumui, numatytas 
susirinkimas įvyks prisilai
kant G.L. Sąjungos įstatų ir 
visi padaryti nutarimai ir 
rinkimai bus laikomi teisė
tais.

Po susirinkimo tradicinė 
suneštinė kavutė ir plokšte
lių muzika. Kviečiame visus 
narius ir rėmėjus skaitlingai 
dalyvauti ir atlikus pareigą 
maloniai praleisti vakarą.

Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Valdyba

Spalio. 6 d. Sydnejaus 
vietnamiečiai šventė savo 
metinę šventę (Lunar Year). 
Ta proga buvo pakviestas ir 
Pavergtų Tautų K-to pirm, 
p. A. Kramilius su žmona, 
kaip garbės svečiai.

**»
Rytų Vokietijoje daktaras 

aiškina pacientui: "Prie ge
riausių norų aš tau negaliu 
padėti. Jeigu tau duosiu va- 
Karietiškų vaistų, tai su ma
nim bus baigta. Jeigu tave 
gydysiu sovietiškais vais
tais, su tavim bus baigta".

Mūsų Pastogė nr! 41, 1979.10.15 psi. 4
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Hitlerio ir...
Atkelta iš psl. 3

tikslu ir nepuolimo paktą bei 
slaptą protokolą pasirašė. 
Jau rugpiūčio 12 d. Ribben- 
tropas užtikrino gr. Ciano, 
kad sovietai apie vokiečių 
ketinimus buvo tiksliai pa
informuoti. Stalinas puikiai 
žinojo, kaip vokiečių tarpi
ninkai vėliau parodė - ne
puolimo paktas savo išdavo
se prives Vokietiją ir Lenki
ją prie karo, kuris galėsiąs 
išsivystyti i naują pasaulini 
karą. Vadovaujančių vokie
čių asmenų nekantravimas 
paskutinių Maskvos derybų 
metu savaime kalbėjo ir 
Stalinas išnaudojo situaciją, 
kad savo sąlygas galėtų dik
tuoti. Abu partneriai, pasi
rašydami slaptąjį rugpiūčio 
23 d. protokolą, taip pat ge
rai žinojo, kad čia nėra koks 
nors paprastas dokumentas, 
o paktas, liečiąs konkrečių ir 
svarbių klausimų sprendi
mą. Šioje vietoje tarp part
nerių pilnas sutarimas. "Ru
sija ir Vokietija jautėsi turį 
teisę, kalbėjo Nuernbetgo 
teisme Ribbentropas, atsi
imti sritis, kurias jos pasta
rojo karo metu buvo prara
dusios.” Jeigu Vakarų vals
tybės paskutiniąją minutę 
būtų į Hitlerio pasiūlytą su
sitarimą įsijungusios, tai tas 
susitarimas būtų buvęs ne 
kas kitas kaip antrasis 
Muenchenas - su vieninteliu

a 1 -rf j.
ir I? M

. . LIETUVIŲ B—NĖS SPAUDOS SĄJUNGOS
i-' v"', -> ’‘.T- - - ..

,METINIS RAPORTAS

lhwian awawiCT pcibijshing soctctx limited

DIRECTORS' REPORT

30TH JUNE, 1979

■Bia Directors submit their luinua] Report, together with the audited accounts 
for the year ended 30th June 1979 and report as follows:

The names of the Directors in office at the date of this Report are as 
follows:

Algis KABAILA President
Vytautas PATAŠIUS 
Allen A. KILAŠAS 
Laurence D. COX 
Victor JAMS 
Ramutis ZAKAREVIČIUS

The principal activities of the Company are in the publishing of Australian 
Lithuanian Weekly "Our Haven”.

The Company was incorporated on 5th October, 1977 and on 1st December, 1977 
took over the funds and other assets and the liabilities of the unincorporated 
associations then known as "Musu Pastoge" and "Our Haven" Administrative 
Committee.

The Company is n Company limited by guarantee. The profits, income and 
property of the Society, whencesoever derived, may not directly or indirectly 
be distributed or transferred to the members of the Society.

For the twelve months to 30th June, 1979, after charging $824.00 by way of 
Depreciation of Fixed Assets, Expenditure exeeded Income by $1,228.28.
The increase in Accumulated Funds arose from donations from the subscribers 
of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven" amounting to $2,654.14 and from 
fund raising activities which produced a net income of $1,417.13. Contingent 
Liability to subscribers of the Australian Lithuanian Weekly "Our Haven" who 
advanced interest free loans far the acquisition of printing equipment was 
assessed at $398.00 as at 30th June, 1979.

An amount of $824.00 was transferred from the Accumulated Funds to the Plant 
Replacement Reserve to provide funds for the replacement of Fixed Assets.

At the date of this Report, the Directors were not aware of any circumstances 
which could require any substantial provision for doubtful debts.

The Directors took reasonable steps, before the Income and Expenditure Account 
and Balance Sheet were made out, to ascertain that the current assets of- the 
Company, other than debtors, were shown in the accounting records of the 
Company at a value equal to or below the value that would be expected to bo 
realised in the ordinary course of business.

At the date of this Report, the Directors are not aware of any circumstances 
which would render tho values attributable to the current assets in the 
Company's accounts misleading.

Ko charge o» the assets of the Company has arisen since the end of the 
financial year to the date of this Report to secure the liabilities of any 
other person.

Ko contingent liability has arisen since the end of the financial year to 
the date of this Report.

No contingent or other liability has become enforceable or is likely to 
become enforceable within a period of twelve months after the end of the 
financial year which, in the opinion of the Directors, will or may affect 
the ability of the Company to meet its obligations as and when they fall 
due.

At the date of this Report, the Directors are not aware of any circumstances 
not otherwise dealt with in the Report or Accounts which would render any 
amount stated in the accounts misleading.

The results of the Company's operations during the financial year have not, 
in tho opinion of the Directors, been substantially affected by any item, 
transaction or event of a material and unusual nature.

Since 30th June, 1979 and to the date of this Report, in the opinion of 
the Directors, no item, transaction or event of a material or unusual nature, 
which wculd affect substantially the results of the Company for tho next 
succeeding financial year, has occurred.

No Director, since tho end of the previous financial year has received or 
has become entitled to receive a benefit by reason of a contract made by the 
Company or a related corporation with the Director or with a firm of which he 
is a member or with a Company in will ch he has a substantial financial interest.

The Company had 93 members as at 30th June, 1979.

The Directors took reasonable steps before the Income and Expenditure Account 
and Balance Sheet of Lithuanian Community Publishing Society Limited were 
made out, to ascertain that all known bad debts were written off. n No 
provision for doubtful debts was considered necessary.

Septembar, 1979.

ON BEHALF OF THE BOARD

. .OZNiCTOR

............ . /^.MSKCTOK

skirtumu, kad dabar ir Ru
sija, kuri pirmojo Muenche- 
no metu buvo išskirta, būtų 
dalyvavusi ir drauge su Vo
kietija statę savo reikalavi
mus. Rugpiūčio 9-tos d. at
sakyme Anglijos vyriausy
bei Hitleris tai formulavo 
grubiu atvirumu: "Reicho 
vyriausybė jaučia pareigą 
pranešti Anglijos vyriausy
bei, kad ji (reicho vyr.) tuo 
atveju, jei Lenkijos teritori
nis pertvarkymas ateityje 
būtų vykdomas, nesijaus 
esanti įpareigota duoti ga

rantijas arba garantijose 
dalyvauti, jei tame nedaly
vaus Sov. Sąjungos vyriau
sybė.” Jei Vakarų sąjungi
ninkai pripažinimu Lenkijos 
teritorinio pertvarkymo 
būtų priartinę antrąjį 
Muencheną, tai naujosios 
Lenkijos sienos tiek pat 
būtų užtikrintos, kaip 1938 
m. sutartimi naujosios čekų 
sienos. Sąjungininkai paties 
Hitlerio buvo pamokyti, kad 
nuo rugp. 23 d. jie turi skai-

tytis tiek su vokiečių, tiek su 
rusų reikalavimais. Nuo šios 
dienos nei vokiečiai,nei rusai 
nebuvo reikalingi naujos su
tarties. Kai karas pagaliau 
prasidėjęs, abi šalys pasi
tenkino rugp- 23 d. protoko
lu, nes jis įsakmiai buvo pa
rengtas Lenkijos padalini

mui, kai žygis jau bus sėk
mingai baigtas.

Iki šiol surastuose doku
mentuose tačiau nėra įrody
mų, kad abi vyriausybės, 
kiek liečia Lenkiją, būtų 
rengusios bendrą karinį 
planą. Tačiau karinio bend
radarbiavimo mintis turėju-

L.B.S.S. metinė apyskaita

L.B.S.S. 
direktorių pareiškimas

LITHUANIAN COKtUNITZ PUBLISHING SOCIETY .LIMITED
STATEMENT H Y DIRECTORS

Ip accordance with a resolution of the directors of the Company we state, that 
in the opinion of tho directors:
(I) The attached Income s Expenditure Statement of the Company 

is drawn up so as to give a true and fair view of the
profit of the company for the period ended 30th June, 1979; and ,

(II) Tho attoched Balance Sheet of the company is drawn up so as 
to give a true and fair view of tho stats of affairs of the
company as at 30th Juno, 1979. . Į

On behalf of the Directors
..................... !

A.^ĖjĖKlLA - Director

Sydney ..^.September, 1979. "į " — ..............

STATEMENT BY PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER

To the best of my knowledge and belief the attached accounts give a-toue and 
fair view of the matters required to be dealt with therein by section 162 of 
the Companies Act, 1961.

BALANCE SHEET

as at June 30, 1979

June
1979 1978

ACCUMULATED FUNDS 5 $

Members' Entrance Pees 2,325 1,675
General Funds 21,260 19,241
Plant Replacement Reserve 5,437 4,613

REPRESENTED BYi

29,022 25,529

FIXED ASSETS

Plant & Equipment 8,241 8,241
Less: Depreciation 3,690 2,866

TOTAL FIXED ASSETS 4,551 5,375

Sydney Xv. r?. September, 19 79.
AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

In my opinion:

(a) The attached Balance Sheet and Income & Expenditure Statement 
are properly drawn up in accordance with the provisions of the 
Companies Act, 1961, and so as to give a true and fair view of:
(i) the state of affairs of the company at 30th Juno, 1979, 

and of the results of the company for the period ended 
on that date; and

(ii) the other matters required by Section 162 of that Act 
to be dealt with in the accounts:

(b) The accounting records and other records, and the registers

Principal Accounting Officer

required by the Act to be kept by the company have been properly 
kept in accordance with the provisions of that Act.

CURRENT ASSETS

Stock of Publishing Materials
390on hand at cost 240

Commonwealth Savings Bank, Ryde 319 1,221
Commonwealth Trading Bank, Fairfield 5,841 5,689
Lithuanian Co-operative Credit Union

"Talka" - Term Deposits 5,000 2,200
- Deposits on Call 8,269 3,431

Lithuanian Club Limited -
Interest Bearing Deposits plus
Interest Accrued 1,691 1,500

21,360 14,431

Unpaid Subscriptions:
- Current Year 7,560 8,319
- Previous Periods 1,574 1,954

9,134 10,273

Unpaid Advertising Charges:
- Current Year 1,189 1,643
- Previous Periods 97 96

— ———----
1,286 1,7 39

TOTAL CURRENT ASSETS 31,780 26,443

TOTAL ASSETS 36,331 31,816

si būti svarstoma, nes kai 
rugpiūčio 27 d. pasklido 
gandai, kad sovietų daliniai 
peržengė Lenkijos sieną, 
v.d. Schulenburgui buvo pa
vesta patikrinti, ar tiesa, ir 
prašyti Maskvą, kad daliniai 
būtų atitraukti, nes karo 
diplomatiniai parengimai 
dar nėra baigti. Tačiau rug
sėjo mėn. 3 d. - tą pačią 
dieną, kai anglai ir prancūzai 
paskelbė Vokietijai karą, 
Ribbentropas ragino sovietų 
vyriausybę "savo karines 
pajėgas prieš Lenkiją paju
dinti" ir Sov. Sąjungai slap
tame protokole užtikrintas 
sritis okupuoti. Šie doku
mentai pašalina bet kokią 
istorinę abejonę. Komunis
tinė propoganda, stengda
masi pateisinti sovietų į 
Lenkiją įžygiavimą, remiasi 
pirmiausia argumentu, esą 
Sov. Sąjunga turėjusi rytinę 
Lenkiją užimti, kad neleistų 
jai patekti į vokiečių rankas 
ir kad vokiečiai, priartėję 
prie vakarinių Rusijos pa
sienių, staiga į juos neįsi- 
veržtų. Iš tikrųjų gi sovietų 
vyriausybė tenorėjo leisti 
vokiečiams Lenkijos armiją 
sutriuškinti ir kai tas įvyks, 
kaip Ribbentropas rugsėjo 3 
d. davė rusams suprasti, su 
vokiečių karinėmis pajėgo
mis į sovietams pažadėtas 
sritis įžygiavę susijungs.

Rugsėjo mėn. 4 d. Molo
tovas pareiškė, kad sovietų 
vyriausybei reikalas nusta
tytu laiku įžygiuoti į Lenkiją 
visai aiškus, bet tam laiko 
terminas dar nėra atėjęs: 
jeigu betgi karinių operacijų 
metu vokiečiams tektų vo
kiečių - sovietų demarkaci
jos liniją peržengti, tai tas 
neturi reikšmės ir tas negali 
turėti jokios įtakos į rugp. 
23 d. susitarimą.

Bus daugiau

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

-■ Registered under the Public
.Ręgi‘ty'ionVi... •' Act,” 1945, as amended. Nukelta į psl. 6 ,
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Apsilankymai
BENDRUOMENĖS PULSAS

Lygumoje, atsirėmusioje į 
kalvas vienoje pusėje ir pa
jūrio kitoje, žiemos popiečio 
saulėje snaudė Adelaidės 
miestas. Miestas pasivadi
nęs karalienės Adelaidės 
vardu, maža karališkos dva
sios savyje beturėjo. Ištįsęs, 
kaip tinginio žiovulys, nuo 
jūros įlankos per lygumas 
iki bangomis sugniužusių 
kalvų. Adelaidės miestas 
žavi nevieną turistą savo 
provinciališkumo išlaikymu, 
nors miesto šerdyje jau ky- 
šoja keletas dangoraižių.

Pirmieji lietuviai čia apsi
gyveno, berods, 1948 me
tais, nors pėdsakų yra, kad 
keletos lietuvių gyventa dar 
gerokai prieš antrąjį Pasau
linį karą.

Adelaidėje manęs niekas 
nepasitiko ir niekas nelaukė. 
Iš aerodromo nuvykau vieš- 
butin. Žinojau, kad Adelai
dėje gyvena mano "brolis”, 
taip mudu dar Vokietijoje 
stovykloje visi vadindavo, 
ne tai, kad būtume panašūs 
ar giminės, bet už tai, kad 
turėjome vienodą pažiūrą į 
’’mokslą” ir įvairias išdaigas, 
kurias labai mėgome. Pas
kambinau, kadangi buvo 
penktadienio vakaras, ”bro-

Atkelta iš psl. 5

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

INCOME 8 EXPENDITURE STATEMENT FOR THE 

PERIOD ENDED 30tH JUNE, 1979

12 months to 7 months to
3D. 6.1979 30. 6. 1978

INCOME
i

Subscriptions "Our Haven" 20,415 11,331
Advertising 6,174 4,399
Interest Received 1,516 118

28,105 15,848

EXPENSES

Salaries - Editor 5,989 3,082
- Administrative 1,040 600
- Typesetting 2,112 615

Printing Costs 8,123 5,212
Despatch 1,078 594
Postage 5,217 2,612
Transport 392 216
Editor's Office Expenses 2,994 1,535
Administrative Office Expenses 883 746
Insurance - Workers' Comp. 181 125
Commissions 97 26
Maintenance S Repairs 403 30
Depreciation 824 481

29,333 15,874
Less: Excess Expenditure over Income 1,228 26

$28,105 $15,848
=====«» =rs = = ass

ACCUMULATED FUNDS - GENERAL ACCOUNT

Balance at beginning of period 19,241 18,386
Plus: Donations Received, 2,654 1,437

Net Income from Fund
raising activities 1,417 r

23,312 19,823
Less: Excess Expenditure over Income 1,228 26

Transfer to Plant Replacement
Reserve 824 481

21,260 19,316
Less: Contingent Liability Loans

applied to cover Members'
Entrance Fees 75

BALANCE AT END OF PERIOD $21,260 $19,241

>'..■>4 gf.iil.Sitfl ,lt- .i.-' iieuM
Mūsų Pastogė Nr, 41, 1979.10.15 psl. 6

less:

CURRENT LIABILITIES

June 
19 79

$

June 
1978

$

Trade Creditors
Prepaid Subscriptions
Amounts specially allowed for 

Expenditure relating to Studies 
of Lithuanian Language

825
6,232

252

999
5,290

7,309 6,289

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES

CONTINGENT LIABILITY exists to some

29,022 

subscribers of the

25,529

Australian Lithuanian Weekly "Our Haven" who advanced interest
free loans for the acquisition of printing equipment. This
Contingent Liability as at 30th June 1979 was assessed at $398.

V. Koras
lis” tuoj atvyko ir nusigabe
no į Adelaidės Lietuvių Na
mus atšvęsti mūsų susiti
kimo.

’’Brolis” suradęs šoninį įė
jimą įvedė į labai jaukiai 
apstatytas lietuvių klubo 
patalpas. Ant sienų keli se
novės lietuvių pinigai - ke
ramikos išdirbiniai, Prancū
zijos lietuvio dailininko 
Mikšio paveikslas - ranka iš
skėstais pirštais, su reikš
mingu posakiu. Už baro pa
tarnavo Lietuvių Namų 
’’dvasia” ir amžinasis Aus
tralijos lietuvių sportinin
kas, niekuomet nesenstantis 
Petras Andrijaitis. Kaip ir 
visuomet Petras rūpinasi 
sportininkų gerove, todėl ir 
man tuoj pasiūlė pamėginti 
laimę sporto klubo ’’bingo” 
žaidime. Gale, sportininkų 
laimėtomis taurėmis pa
puoštame kambaryje, sto
vėjo bilijardo stalas. Susėdę 
prie ’’skobnių” - medinių lie
tuviško stiliaus stalų, 
gurkšniuojome alų
ieškodami kalbos, nes staiga 
po tiekos metų susitikimo 
pritrūkome žodžių.

Adelaidė Australijos lie
tuvių kultūros sostinė; čia 
susibūrę kultūrininkai savo 

veikla dažnai pralenkė kitas 
lietuvių kolonijas, be to, čia 
gyveno visam lietuviškam 
pasauliui žinomas rašytojas 
laureatas Pulgis Andriušis, 
režisierius Juozas Gučius ir 
kiti, kurių veikla nesiribojo 
savo kolonija, bet apėmė 
visą Australiją. Čia juk yra 
J.J. Bačiūno vardo bibliote
ka ir jos vadovė Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
garbės narė Elena Reisonie- 
nė, kuri lietuviškomis kny
gomis ir plokštelėmis aprū
pina visos Australijos lietu
vius. Čia, Leigh Creek, gimė 
ir Adelaidėje mirė pirmasis 
Australijos lietuvių savait
raštis ’’Australijos Lietu
vis”, Jurgio Glušausko - Ar
mino leistas ir redaguotas. 
Čia įkurtas vienintelis lietu-, 
vių muziejus, kurio įkūrėjas 
Jonas Vanagas ir kiti svar
būs mūsų kultūros pasireiš
kimai, nepamirštant vienin
telės Australijos lietuvių 
tautinės parapijos su nuosa
va bažnyčia.

Po keletos bokalų, nors 
alus šaltas, apšilo liežuvis ir 
pradėjau kalbą apie lietuvių 
bendruomenės gyvenimą. 
Buvau pritrenktas ’’brolio" 
visišku nesidomėjimu lietu
viška veikla. Baigęs univer
sitetą, paskendo savo profe
sijoje, medžiaginio gyveni
mo kūrimu ir pramogose.

— Kodėl nesijungi bend- 
ran darban? Esi gabus ir 
veržlus, o mūsų bendruo
menei tokių taip tik ir reikia, 
- bandžiau rasti ’’brolio” ne
veikios priežąstį.

— Atvirai pasakius, - nu
braukdamas alaus putas nuo 
lūpų, atsakė ’’brolis”, - dar 
pradžioje bandžiau, bet 
atstūmė mane įvairūs vy
resniųjų kivirčai, atsivežti 
dar iš Lietuvos politiniai 
"įsitikinimai”, kurie buvo 
dažnai statomi aukščiau visų 
bendruomenės interesų. Be 
to, nesu visuomenininkas ar 
politikierius.' Gyvendamas 
Kaune, nepersiėmiau tuo 
giliu patriotizmu ir tautos 
idealais, kaip provincijos 
miestelėnai ar kaimiečiai...

— Suprantu! Gal tai ir tie
sa ką pats man pasakoji, bet 
vistik esi skolingas tautai, 
kraštui ir tėvams už visa tai 
ką iš jų gavai ir paveldėjai. 
Vien tik iš pagarbos jiems 
privalai, gal ir ne tiek dirbti 
lietuvybės naudai, kiek 
dalyvauti bendruomenės 
gyvenime.

— Klausyk, - nekantriai 
įsiterpė "brolis”, - tas amži
nas dejavimas; "aukotis, 
dirbti lietuviams ir...” man 
jau per gerklę kaulu lenda. 
Kada jūs nutūpsite ant že
mės ir suprasite, kad visos 
jūsų pastangos yra tiktai 
savęs mulkinimas ir noras 
pateisinti save dėl pasitrau
kimo iš kovos lauko, kai 
vyko lemtingoji kova už 
tautos išlikimą. Dabartinė 
suidealizuota veikla yra lyg 
pagiros, kuriomis serga visi 
besaikiai idealistai. Aš iš 
prigimties esu bailus ir bijau 
kovos, ypatingai jei yra pa
vojus mano gyvybei. Nes
varbu kur ta kova vyktų: 
fronte ar užfrontėje, man 
bailiui tenai nėra vietos. Ra
dau šiame krašte užuovėją.' 
Esu patenkintas, esu gal ir 
laimingas. Auginu vaikus ir 
nekvaršinu galvos sau ir 
vaikams dėl lietuvybės, ku
rios jie nesupranta, kuri 
jiems nerūpi, kuri už poros

Siuntiniai j 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 (vairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 metrus dirbtinio 
minko kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudin
gesnių dalykų:

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kai
melius, 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 S 12
Geresni marškiniai $ 14..
Vyriški arba moteriški bateliai S 36 Į
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: 
Vi sv. arbatos - $ 4; Vi sv. nescafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka
vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; 1 Vi sv. razinkų • 
$ 2.40; 40 cigarečių - $ 4.60.

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

Sudarant savo nuožiūra siuntini reikia pridėti $ 31 per
siuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus i 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- 
ciame tik pasiuntus siuntinį, kurias galima apmokėti 
paprastu čekiu.

desėtkų metų bus tiktai is
torija... Tai kam gadinti 
nervus ir eikvoti jėgas dėl 
iliuzijos, kuri išnyks, kaip 
ryto migla saulei patekė
jus...

Niekad netikėjau, kad kas 
nors drįstų šitaip kalbėti; 
taip lengvai atsisakyti to, 
kas prigimta, kas tėvų 
įskiepyta, kas tautos išau
ginta per šimtmečius. Žinau, 
kad ’gegužiukų” išperi ir 
geriausi paukščiai, bet 
dergti tą lizdą?!... Ne... Ne
tikėjau!

’’Brolis” ramiai dėstė to
liau, įrodinėdamas mūsų ne
įžvalgumą ir be tvirtesnio 
pagrindo statomus ’’lietuvy
bės” namus, kuriuose jau 
dabar švilpauja svetimybės 
vėjai, bet mes kaip tie, ką 
tik gimę kačiukai - jaučiame, 
bet nematome...

Pasikėlėme nuo "skob
nių". Žvilgterėjau į gražias 
tautiniais motyvais drožtas 
lempas, sienas, papuoštas 
lietuviškais raštais, ir ne
galėjau visa tai laikyti be
prasmiška, bereikalinga. O, 
be to, jeigu pagaliau ir būtų 
"brolio" tiesa; aš čia, šioje 
aplinkoje jaučiuosi esąs viso 
to dalimi. Šie raštai, šie pa
veikslai ir žmonės, kurie čia 
apsilanko yra ’’mano” žmo
nės, dalis mano gyvenimo.

Adelaidėje daugiau "bro
lio” nebesutikau. Tik pagal
vojau, kad tokių ’’brolių” yra 
daug netik Adelaidėje, bet 
kiekvienoje lietuviškoje ko
lonijoje ir ne tik Australijo

je, bet visame pasaulyje. 
Ieškojau pasąmonėje prie
žasties, bandydamas su
prasti visapusišką abuojumą 
savam kraštui, kalbai... bet 
veltui. Pasąmonėje glūdėjo 
tik skaudi išeivijos dalia.

šeštadienį iš ryto teko iš
klausyti lietuviškos radijo 
valandėlės, kuriomis adelai-; 
diškiai per spaudą labai jau -, 
giriasi. Po trumpos įžangos 1 
vyko pokalbis su Adelaidės 
Lietuvių Namų "šeiminin
ku” Petru Bielskiu. Klausi
mai tikslūs, be jokios vizijos, 
statiški, reikalaują tikslaus 
atsakymo. Negalėjau pilnai 
suprasti teigimo, kad būk tai 
Lietuvių Namų Sąjungos 
nariai yra tikrieji šių namų 
ir turto savininkai. Manau, 
kad Adelaidėje, kaip ir kito
se lietuvių kolonijose savi
ninkai yra lietuvių bendruo
menė, o ne asmenys, pri
klausą namus administruo
jančiai organizacijai. Be to, 
juk namai pastayti ne vien 
tik narių aukomis. Aukojo ir 
nenariai, organizacijos, me
no vienetai ir kiti, kurie ne
pareiškė noro ar nenori pri
klausyti bet kuriai organi
zacijai. Žinoma, pagal inkor
poracijos įstatymus tai yra 
tiesa, bet inkorporacija yra 
tiktai įteisinimas, bet ne įsi
savinimas. Radijo valandė
lės metu teko išgirsti gana 
gražios ir negirdėtos lietu
viškos muzikos, kuri nuteiki, 
maloniai, tad ir nesistebėk
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DIDYSIS KREPŠINIS VILNIUJE iWjpoptaw
Antanas Laukaitis

Šiais metais, būdamas il
gesni laiką Lietuvoje, turė
jau ypatingai gerą progą 
stebėti S S-gos Spartakija- 
dos krepšinio varžybas Vil
niuje. Spartakijada vyksta 
kas ketveri metai ir yra lai
koma kaip mažoji Sov. S-gos 
olimpijada, nes čia varžo
masi visose sporto šakose 
per visus ketverius metus ir 
tik baigmėj susitinka patys 
geriausi sportininkai indivi
dualinėse ir komandinėse 
varžybose, kurios vyksta 
paskiruose miestuose. Šios 
spartakijados krepšinis vy
ko Kaune ir Vilniuje, pirma
jame mieste silpnesnės ko
mandos ir sostinėje pačios 
geriausios ir svečiai iš už
sienio. Iš viso dalyvavo 42 
rinktinės, tarp kurių buvo 8 
iš užsienio. Tai buvo rekor
dinis skaičius ir tiek daug 
komandų nedalyvauja nei 
olimpijadoje, nei pasaulio 
bei Europos krepšinio pir
menybėse. Iš užsienio daly
vavo Amerikos, Jugoslavi
jos ir Čekoslovakijos vyrų ir 
moterų rinktinės, Lenkijos 
vyrų ir Prancūzijos moterų 
rinktinės. Varžybose teisė
javo teisėjai net iš 15 vals
tybių, tarp jų ir vienas mel- 
bournietis australas, su ku
riuo man teko ne vieną kartą 
susitikti ir kuris, teisėjau
damas lietuvaitėms, žai
džiančioms prieš ruses, nu
sipelnė didelę lietuviškosios 
publikos neapykantą, nes

Apsilankymai
Atkelta iš psl. 6 

jau, kad adelaidiškiai yra 
patenkinti savo radijo va
landėlėmis.

šeštadienį po pietų vėlei 
apsilankiau Lietuvių Na
muose. Nustebau radęs juo
se tiek daug jaunimo. Vyko 
tautinių šokių repeticija. 
Vieni šoko salėje, kiti lauke; 
sporto aikštėje. Norėjau pa
sikalbėti su vadovais, bet 
pats vyriausias Vytautas 
Vencius lakstė rūšiuodamas 
vaikus, sustumdamas juos 
darbui. Visur jauni balsai, 
triukšmas, tautinių šokių 
muzika. Nubluko vakarykš
tė "brolio" kalba apie lietu
viškos veiklos beprasmybę. 
Tiek daug jaunų širdžių pla
ka lietuviškam taktan ir šo- 
kin, iškeldamos mūsų tauti
nių šokių grožį.

Vakar netikėtai buvau 
pakviestas į sukaktuves, 
kaip susirinkę svečiai juo
kavo; atšvęsti trisdešimties 
metų moterystės "jungo” 
sukaktį. Čia sutikau porą 
senų pažįstamų. Nors pažin
tis jau apdilus, bet prie stik
liuko išsikalbėjome įvairiais 
reikalais. Viena jaučiau, kad 
bendruomenės reikalais šio
je puotoje kalbėti buvo ne
taktas, bet vistik neišken
čiau ir apipylęs drovą keliais 

— stikliukais užklausiau:
— Turime būti dėkingi 

tiems keliolikai pasišventė
lių, kurie dar vis stumia mū
sų bendruomenės vežimėlį. 
Yra lengva juos kritikuoti, 
stebint jų pastangas...

— Nemokyk manęs, - at
sakė gerai sumitęs inžinie
rius, - teisinga ir pagrįsta 
kritika yra sunkesne už patį 
darbą. Kritikas privalo nu

buvo aiškiai matomas rusių 
komandos palaikymas, pvz. 
viena rusaitė metė net 6 
baudas, tol kol galų gale 
įmetė, nes teisėjas vis saky
davo, kad lietuvės per grei
tai iššoka iš savo pozicijos. 
Nežinau kodėl jis tai darė, 
nes man sakė, kad jis turi 
gerą laiką Vilniuje ir yra 
labai gerai prižiūrimas. Per 
jį ir aš tik malonės neprara
dau pas savo draugus, nes 
žaidžiant lietuviams, ypa
tingai prieš kitas rusu .ko
mandas, lietuviai žiūrovai 
yra tokie jausmingi ir tokie 
patrijotai, kad remiant kitą 
komandą, reikia būti gero
kai atsargiam.

Krepšinis Lietuvoje, kaip 
kad anksčiau, taip ir dabar, 
yra labai populiarus ir ypa
tingai žmonių mėgiamas. 
Naujasis Vilniaus stadijonas 
yra labai puikus ir visi įren
gimai patys moderniškiausi. 
Visa bėda, kad jis krepšiniui 
talpina tik 6000 žiūrovų 
(koncertams ir meniniams 
pasirodymams daugiau). Ei
linėms rungtynėms gal ir 
užtektų, nors, kaip man 
krepšinio mėgėjai skundėsi, 
tarpvalstybinėms geroms 
rungtynėms visuomet yra 
labi sunku gauti bilietų ir jų 
trūksta. Ir dabar, šių var
žybų metu, vakarais, kada 
žaisdavo lietuvių komandos, 
žiūrovų tikrai visuomet būtų 
buvę apie 20.000. Gerai, kad 
aš buvau akredituotas kaip 

simanyti reikale ir parodyti 
teisingą kelią. O tai nėra 
taip paprasta. Aš seniai sa
kiau ir sakysiu, kad mums 
nereikia dviejų mokyklų, tai 
bereikalingas turimų jėgų ir 
išteklių skaldymas.

— O kurion mokyklon 
pats leidi savo vaikus? — 
užklausiau.

— Mano vaikai neina nei 
vienon,nei kiton. Nenoriu 
diskirminuoti vaikų. Vienon 
leisiu, sakys kodėl neleidžiu 
kiton. Iki jie nesusitars, vai
kai pabus namuose.

— Kas tie jie?
— Na gi tie... klausyk, Al

gi, kas mūsų mokyklas tvar
ko?

— Be reikalo kvaršini gir
tą galvą, - atsakė Algis. - 
Geriau žiūrėtum savo bobos 
sijono, ba anas gauročius 
perdaug jau meiliai čiauškia 
tavo mylimosios ausin.

Tolimesnis pokalbis vyko 
apie pajūryje pastatytus ir 
statomus namus, keliones į 
užjūrius ir Australijos bei 
viso pasaulio politiką. Apie 
mūsų bendruomenę, lietuvių 
dienas neteko išgirsti anei 
žodžio.

Sekmadienį nuvykau į 
vienintelę visoje Australijo
je nuosavą lietuvišką baž
nyčią. Sydnejuje, Melbour
ne ir Geelonge lietuviai yra 
prisiglaudę australų bažny
čiose, bet adelaidiškiai gali 
didžiuotis sava.

Rūmai dideli - dviaukščiai. 
Apatiniame aukšte bažnyčia 
ir salė su visais patogumais 
ir keletu kambarių. Viršuti
niame - maža salė ir kamba
riai, kuriuose vyksta savait
galio mokyklos pamokos ir 
lituanistiniai kursai. Be to, 
dar ir kambariai pravažiuo
jantiems apsistoti. Gražus 
šventorius su Lietuvos že
mės paminklu. Pamaldų 

oficialus sporto korespon
dentas ir. su savo žurnalisti
niais ženklais kiekvieną 
dieną dar įvesdavau nemažą 
skaičių norinčių pamatyti 
varžybas savo giminių ir 
draugų. Visiems žmonėms 
buvo gerai veikiantis bufe
tas tik be jokių alkoholinių 
gėrimų, kai rūkyti stadijono 
patalpose taip pat yra už
drausta. Žurnalistai turėjo 
savo atskirą barą, su įvai
riais gerais gėrimais ir val- 
Siais, kai užsienio korespon- 

entai ir aukštieji vietos pa
reigūnai, bei kviestiniai 
svečiai turėjo extra gerą sa
vo barą.

Nerašysiu daug apie visas 
kitas komandas ir pačias 
varžybas, tačiau savo įspū
džiais daugiau noriu pasida
linti apie lietuvių krepšinin
kus vyrus ir moteris. Spar
takijados laimėtojais tapo 
Maskva, įveikusi Ukrainą 
85:81, po to kai 35-je minu
tėje Ukrainos 2 m. 10 cm. 
milžinas Tkačenka išsifola- 
vo. trečią vietą vyrų grupėje 
laimėjo Čekoslovakija įvei
kusi Leningradą 79:73. 
Penktą vietą laimėjo Ame; 
rikos rinktinė, laimėjusi 
prieš Lietuvą 86:76. Man 
šios vyrų rungtynės buvo 
vienos iš įdomiausių, nes per 
tas dvi savaites aš spėjau 
susipažinti su Lietuvos 
rinktinių žaidėjais ir jie man 
buvo savi, lyg tai "Kovas” 
Australijoje, ar buvusi Aus- 

metu giedojo bažnytinis 
choras, kuriam vadovauja 
jauna muzikė Nemira Ma
siulytė. Klebonas A. Spurgis 
savo pamoksle nesigailėjo 
"pipirų” tiems, kurie nemo
ko vaikų lietuviškai ir nelei
džia jų į savaitgalio mokyk
las.

Po pietų vėlei nuvykau į 
Lietuvių Namus, kuriuose 
vyko Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos metinis susirinki
mas. Susirinkimas gana 
gausus: virš šimto tautiečių 
klausė pirmininko praneši
mo. Kiek keistokai nuskam
bėjo kaltinimai rašeivoms, 
kurie mūsų spaudoje "der
gia” Lietuvių Namus ir gra
žią sąjungos veiklą. Kiek 
prisimenu, Mūsų Pastogėje 
rašiau apie Lietuvių Namus 
Australijoje, bandydamas 
žvilgterėti į bendruomenės 
ir klubų bei sąjungų santy
kius ir jų bendradarbiavimą. 
Atrodo, kad tai buvo nega
tyvi ir griaunanti kritika. 
Gaila, negaliu padėti tiems, 
kurių supratimas apie bend
ruomenę baigiasi jų batų 
"galais”. Kliuvo ir vietiniui 
žurnalistui Broniui Straukui, 
kuris irgi be reikalingos pa
garbos ir meilės rašęs spau- 
don apie nevalia "paliesti" 
Lietuvių Namus. Bandė 
Bronius Straukas kalbėti ir 
aiškinti konstruktyvios kri
tikos reikalingumą, bet vel
tui, jo žodžiai biro, kaip ' toj 
evangelijoje, ant uolos...

Dažnai mes kalbame apie 
tolerancijas, demokratijas ir 
kitokias žmogaus laisves 
saugojančias filosofijas ir 
sroves, bet pamirštame, kad 
visa tai reikalinga patiems 
gerai suprasti ir įsisąmonin
ti ir, kad tai nėra privaloma 
tiktai "kitiems”, bet ir 
"man” ir nuo "manęs" prasi
deda visos demokratijos, to- 

tralijos lietuvių rinktinė 
Kanadoje ir Amerikoje. Iki 
šiol Lietuvos ir Amerikos 
rinktinės tarpusavyje yra 
jau žaidę 4 kartus, rezulta
tu 3:1 laimint amerikie
čiams. Paskutinėse rungty
nėse jautėsi lietuvių koman
doje nerviškumas, buvo blo
gi sviedinių nuo lentų nui- 
minėjimai, nors vienu metu 
mūsų vyrai net pirmavo 
54:52, tačiau pabaigoje lie
tuviai negalėjo išlaikyti 
aukštųjų negrų spaudimo ir 
turėjo, po tikrai gražios ko
vos, pralaimėti.

Daug geriau šiame turny
re pasisekė Lietuvos mote
rims. Tai tikrai, ne tik labai 
gera, bet ir labai graži yra 
Lietuvos moterų rinktinė. 
Nugalėję labai stiprias Le
ningrado, Maskvos, Jugos
lavijos ir Čekoslovakijos 
rinktines, jos pateko į baig
mę, kurioje žaidė prieš Lat
vijos rinktinę. Latvės, savo 
komandoje turėdamos ir 
aukščiausią, bei geriausią 
pasaulyje 2 m. 10 cm. krep
šininkę Ulę Semionovą, kuri 
yra gimusi Lietuvoje, Zara
sų apylinkėje, tačiau lietu
viams jos nepastebėjus, lat
viai ją pasičiupo ir šiandien 
jokia kita komanda neturi 
tiek daug laimėjimų, kai 
Latvijos rinktinė ir Rygos 
TTT, kur Semionovą žai
džia. Latvės yra laimėję 16 
kartų Sov. S-gos krepšinio 
pirmenybes ir 15 kartų Eu
ropos krepšinio taurę. Pas
kutinį kartą mano matyta 
Semionovą, žaidžianti Mon- 
trealio olimpijadoje, Vilniuje 
buvo daug geresnė. Aiškiai 
buvo pastebima jos padary
ta pažanga metimuose, kon- 
diciniame išlaikyme ir svie
dinio perdavimuose iki to 
momento, kai ji darydavo 
kone tikrus metimus. Visas 
žiadimas latvių komandoje 
buvo daromas tik per Se
mionovą, kuri, centre stovė
dama, lyg koks didysis mil
žinas, reguliuodavo visą ko
mandos žaidimą. Išėmus šią 
didžiąją žaidėją, lietuvai
tėms nebūtų buvę jokios 
problemos. Pačias rungty
nes pradeda latvės, nes mū
sų merginos nervuojasi ir 
tik 18-je minutėje lietuvai-

lerancijos, konstitucijos ir 
inkorporacijos bei lietuvių 
bendruomenės gyvenimo 
supratimas.

Išvykau po poros dienų 
atgal į kasdienybę; pilnas 
tikėjimo ir vilties, kad mūsų 
pastangos ir darbas yra pra
mingi, kaip yra prasmingas 
kiekvienos tautos, kad ir 
mažiausios, tęstinumas.

V. Koras 

tės išlygina ir daro po 21. 
Vėliau runtynės eina lygio
mis ir dar 26-je minutėje lie
tuvaitės veda savo naudai 
33:29. Tačiau didžioji latvių 
žaidėja ne tik pati gerai mė
to, bet taip pat gerai užden
gia ir Lietuvos ir visos Sov. 
S-gos rinktinės žaidėją Vidą 
Beselienę - Šulskytę, kuri 
šiose rungtynėse padaro vos 
6 taškus, kai komandos ve
teranė kapitonė Kaluškevi- 
čiūtė įmeta 14, Miškinytė 12, 
Makselytė 8, Montrealio ir, 
atrodo, Maskvos olimpijadų 
žaidėja Rupšienė 5, Bnedytė 
2. Baigminės rungtynės su 
latvėmis baigiasi 53:49, tuo 
Lietuvos rinktinei laimint 
sidabro medalį. Be aukščiau 
minėtų žaidėjų komandoje 
žaidžia: R. Šidlauskaitė, D. 
Puodžiūnienė, Gr. Čerko- 
vaitė, I. Andrejevą, L Kes- 
tenytė. J. Turauskaitė. Ko
mandos treneris yra Algis 
Gedminas ir jo padėjėjas 
Valentinas Kanapkis.

Po kiekvienų rungtynių 
ir, kartais specialiais atve
jais, būdavo spaudos konfe
rencijos, per kurias trene
riai, vadovai ir kt. atsakingi 
pareigūnai, atsakydavo į 
spaudos paklausimus ir 
duodavo savo nuomones 
apie žaidėjus, komandas ir 
kt. Dalyvavau ir aš eilėje šių 
konferecijų, kurių metu 
tekdavo išgirsti įvairių pasi
sakymų ir nuomonių ne tik 
iš vietinių, bet ir iš užsienio 
korespondentų, bei atstovų. 
Su daugeliu aš pats susipa
žinau, kalbėjausi, dalinausi 
įspūdžiais ne tik apie sportą, 
Australiją, bet ir Lietuvą ir 
gyvenimą tenais.

Garbės svečių šiose krep
šinio varžybose buvo Tarp
tautinės krepšinio federaci
jos (FIBA) prezidentas, ku
ris taip pat yra Filipinų 
Krepšinio Sąjungos pirmi
ninkas - Gonzales Pujatu. Jis 
savo pasisakyme spaudai la
bai išgyrė visą šio milžiniško 
turnyro parengimą Vilniuje, 
pasakydamas, kad jis savo 
pasiruošimu buvo daug ge
resnis, už kitų, iki šiol jo 
matytų. Jis labai išgyrė Lie
tuvos merginas ir Ukrainos 
vyrus, išskirdamas šias dvi 
komandas iš kitų, nesvarbu, 
kad abi laimėjo tik antrąsias 
vietas. Jo nuomone, prie da
bartinių "milžinų” krepšinio 
žaidimo, pakėlimas lanko 
35-40 cm., nieko gero ne
duos, nes didieji vis tiek bus 
pranašesni už tuos mažuo
sius žaidėjus, kiek lanką be- 
keltum į viršų. Apie mėgėjų 
ir profesionalų susijungimą, 
kas jau yra įvykę kitose 
sporto šakose, jis pareiškė, 
kad šiuo metu tas nėra įma
noma, dėl profesionalų per 
didelio norimo piniginio pel
no, tačiau ateity, gal ir įvyks 
susijungimas. Dėl teisėjavi
mo, jis pareiškė, kad egzis
tuoja dvi teisėjų interpreta
vimo teisyklės, tai europie
tiškoji ir amerikoniška ir tas 
pareina nuo to kas aikštėje 

teisėjauja...
Bus daugiau

Daug sniinom 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGOS PRANEŠIMAS

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos narių metinis susirinkimas įvyksta Sydnejaus 
Lietuvių Klube, 16 East Terrace, Bankstown, N.S.W., 
sekmadienį, 1979 spalio 21 d. trečių valandą po pietų.

DARBOTVARKĖ

1.1979 birželio 30 d. balansas, 1978-79 pajamų ir išlaidų 
sąskaitos, valdybos ir revizorių raportų priėmimas.

2. Dviejų valdybos narių išrinkimas vietoj pasitrau
kiančių prof. A. Kabailos ir A. Milašo.

Prieš nominacijų užsidarymo datą gautos tik dvi nomi
nacijos:

a) Dr. D. Kairaitis (siūlė A. Milašas, siūlymą parėmė 
prof. A. Kabaila)

b) A. Milašas (siūlė L. Cox, siūlymą parėmė V. Pata
šius).

3. Revizoriaus patvirtinimas pareigose.
4. Atlikti kitus reikalus Sąjungos taisyklių (Company’s 

Articles of Association) ribose.

Rugsėjo 23 d. šie asmenys 
buvo išrinkti į Melbourne 
Lietuvių Klubo Tarybą: 
Juozas Lukaitis, Antanas 
Adamkavičius ir Genutis 
Žvinakis. Dabar Melb. Liet. 
Klubo Tarybą sudaro: pir
mininkas Jonas Tamašiūnas, 
tel. 497 3518, vicepirm. ir 
salės nuoma - Algis Karazi
ja, tel. 338 2172, iždin. Juo
zas Petrašiūnas, tel. 
232 5034, sekretorė Anelė 
Morkūnienė, tel. 569 9716, 
narys baro reikalams ir vir
tuvei Antanas Adamkavi
čius, tel. 465 3284, narys 
jaunimo ir parengimų reika
lams Juozas Lukaitis, tel. 
859 6465 ir narys Namų rei
kalams Genutis Žvinakis, 
tel. 523 5957

L.B.S.S. Valdybos vardu
Laurence Cox 

sekretorius

1-10-1979
Sąjungos nariai, turį įgaliojimus (Proxy Form), prašo

mi šiuos įgaliojimus pristatyti ne vėliau kaip pusę valan
dos prieš susirinkimą.

Profesorius: Pacientas 
turi trumpesnę koją. Ką tu 
jo vietoje darytum?

Studentas: Šlubuočiau, 
pone profesoriau!

Neseniai pasiekė žinia, 
kad Sydnejaus Dariaus ir 
Girėno šaulių kuopos pirmi
ninkas Stasys Pačesa Tau
tos Šventės proga už nuo
pelnus Lietuvai ir Šaulių 
Sąjungai apdovanotas Šau
lių žvaigždės ordenu. šį or- 
deną p. S. Pačėsai skyrė 
L.Š.S.T. Šaulių žvaigždės 
Ordeno Taryba.

PAPILDOMOS INFOR
MACIJOS SVEČIŲ MENI
NINKŲ REIKALU

Solistės Ginos Čapkaus- 
kienės rečitalis įvyks Perthe 
spalio 26 d., o ne spalio 27 d., 
kaip buvo pranešta anks
čiau. Tolimesnės gastrolės: 
Adelaidėje lapkričio 4 d., 
Geelonge lapkričio 10 d., 
Melbourne lapkričio 11 d., 
Sydnejuje lapkričio 17 d. ir 
sekančią dieną, lapkričio 18 
d. Canberroje.

Mokslininko - menininko 
Vytenio Vasyliūno gastro
lės: lapkričio 17 d. Adelai
dėje, Lietuvių Namų salėje, 
400 metų Vilniaus Universi
teto minėjime gros fortepi- 
onu, sekančią dieną gros 
vargonais per mišias Šv. 
Kazimiero šventovėje, ir tuoj 
po mišių, ten pat, atliks var
gonų rečitalį. Lakpričio 25 
d., sekmadienį, Melbourne 
Sv. Jono bažnyčioje gros 
vargonais per mišias ir tuoj 
po mišių, ten pat atliks var
gonų rečitalį. Gruodžio 9 d., 
sekmadienį, įvyks jo vargo
nų rečitalis Canberroje, 
Manuca priemiestyje, 
australų bažnyčioje 2.30 vai 
ir gruodžio 16 d., sekmadie
nį, Sydnejuje, Lidcombe 
bažnyčioje, vargonuojant 
jam per mišias ir ten pat po 
mišių atliks vargonų rečitalį.

A.B.—G-nė

DĖMESIO!

Tėviškės Aidų Balius
spalio 20 d. Sydnejaus Lietuvių Klube. Pradžia 7 vai.

Programoje:
Moterų duetas - p.p. E. Belkieriė ir Storpirštienė

(akomponuoja B. Kiveris)
Linksmieji Broliai
Turtinga vertingais fantais loterija

Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli! Įėjimas 
nemokamas

Syd. Liet. Kat. Kultūros D-ja

Los Angeles
Dramos Sambūrio

Spektaklių tvarka
MELBOURNE

Lietuvių Namuose spalio 20 d., šešt. 6.30 vai.
Palikimas

Spalio 21 d., sekm., 2.30 vai.: 
Kompiuterinė santuoka

SYDNEY Lietuvių Klube spalio 27 d., šešt. 4 vai.
Palikimas

Spalio 28 d., sekm., 3 vai.
Kompiuterinė santuoka

Bilietai gaunami:
Melbourne’.p. A. Baltrukonienė, tel. 861 6304
Sydnejuje:p. V. Juška, tel. 887 2848

PARAMA
MŪSŲ PASTOGEI

Sąryšyje su spaudos at
gavimo sukaktimi Mūsų

Sąryšyje su spaudos at
gavimo sukaktimi Mūsų 
Pastogei aukojo: Geelongo 
Lietuvių Sąjungos Valdyba 
$ 25, Geelongo Šatrijos 
Tunto pagalbinis skautų Tė
vų Komitetas $ 10 ir Gee
longo Lietuvių Choras $ 20. 
Ačiū.

Klubo balius Melbourne
įvyks spalio 27 d., šeštadienį, Melbourne Lietuvių Klube 

Šilta vakarienė. Turtinga loterija.
Pradžia 7 v.v. - 12 v.v.

Gros ’’Linksmasis Autobusas” Visus maloniai
kviečiame atsilankyti. Įėjimas $ 8.00

Stalus užsisakyti pas: J. Petrašiūną tel. 232 5034
A. Adamkavičių tel. 465 3284

PADĖKA

Baltijos skautų Tuntas 
Canerroje dėkoja vietos 
ALB Apylinkės Valdybai už 
suteiktą tuntui paramą - $ 
66.40. Jaunas tuntas šių me
tų sąvartoje ruošia plates
nės apimties stovyklą, tad 
parama iš visų pusių ypatin
gai reikalinga. Ačiū.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Sbalio 20 d., šešt.: 
’’TĖVIŠKĖS AIDŲ” BALIUS 
8 vai. vak. Įėjimas laisvas

Sporto vakarai Lietuvių Klube 

kiekvieną pirmadienį: 
■%

• Stalo tenisas

• Bilijardas 

o ’’Darts”

Kviečiame visus - 
jaunus ir senus

PERTH
PRANEŠIMAS'

World Freedom League ir 
Captive Nations atstovas B. 
Steckis praneša, kad spalio 
20 d., šešt., 2.30 vai. visi lie
tuviai renkasi prie karalie
nės Viktorijos paminklo. 3 
vai. visos tautybės po tris 
gretose žygiuos nuo kara
lienės Viktorijos paminklo 
iki žuvusioms kariams 
paminklo, kur uždės vainiką. I

Pageidaujama, kad lietu
vės vilkėtų tautiniais dra
bužiais ir su tautine vėliava. 
Taip pat atstovas prašo, kad 
visi Pertho ir apylinkės lie
tuviai skaitlingai dalyvautų 
vainiko padėjimo ceremoni
jose.

Sekančią dieną, sekma
dienį, spalio 21 d., 2 vai. vi
sos tautybės renkasi prie 
Pertho koncertų salės (Con
cert Hall) taip pat su tautine 
vėliava ir vilkį tautiniais 
drabužiais. Iš čia visi su 
procesija eis iki St. George 
katedros, kur vyks Paverg
tų Tautų Savaitės užbaigimo

VIETOJ
W gėlių

Pagerbdami velionį Joną 
Butauską vietoj gėlių 10 do
lerių Mūsų Pastogei skyrė 
p.p. Matukevičiai, Melbour
ne.

Pagerbdami a.a. W. Tere
sę Cervin, vietoj gėlių $ 10 
Mūsų Pastogei aukojo V. Pr. 
žitkauskų šeima.

ceremonijos. Visi vietos ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti pamaldose.

W.F.L. & C.N.C. atstovas 
B. Steckis

PABALTIEČIŲ 
KOMITETE

Malonu pranešti, kad Pa- ' 
baltiečių Komiteto pirmi
ninku išrinktas mūsų tau
tietis p. J. Miliauskas. Jau 
pirmame posėdyje nutarta 
suruošti pabaltiečių pikniką 
spalio 28 d., sekm., 2 vai. la
bai gražioje Aroluęn vieto
vėje apie 20 km nuo Pertho.

misi Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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