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Afganistanas — 
nuolaidu išdava

Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Daug sykių sąjungininkai 
ir patys amerikiečiai savęs 
klausė: "Kokia yra dabarti
nė Amerikos užsienio politi
kos linija?” Tiksliausiais at
rodė šie trys atsakymai: 1. 
Amerikos linija yra veiki
mas be linijos. 2. Amerikos 
linija yra zigzaginė. 3. Ne
tenka kalbėti apie tai, ko 
nėra. Irano ir Afganistano 
šviesoje daug ko sužinota. 
Pirma - Carteriui tai buvęs 
perdidelis šuolis aukštyn: 
nuo eilinio gubernatoriaus 
prie pasaulio vadovės prezi
dentinės kėdės. Pareigūnai 
sako, kad jis labai daug dir
bęs, stengdamasis su viso
mis sritimis susipažinti, ki

taip sakant, mokęsis kaip 
reikia būti. Amerikos prezi
dentu. Iranas ir Afganista
nas buvusios labai geros jam 
pamokos. Pats Carteris pri
sipažino, kad Afganistano 
savaitė jam davė daugiau , 
negu 3 metai prieš tai. Jis gi 
nežinojo nei kaip veikia 
kongrsas, nepažino Vašing
tono gyvenimo, nežinojo 
diplomatijos plonybių ir jos 
suktų kelių. Su visu tuo su
sipažinti jam užtruko beveik 
visą pirmąją kadenciją. Jis 
pats pasisakė, kad daug kas 
skyrėsi nuo to, ko jis tikėjo
si. Bažnytinės organizacijos 
vadas jis būtų buvęs daug 
geresnis, negu prezidentas 
pasauliui pasišovusios vado
vauti Amerikos, kuri negali 
būti valdoma prisilaikant 
visų biblijos plonybių. Kai 
dabar jis yra jau patyręs, 
antrai kadencijai jis gali būti 
ir visai geras prezidentas.

Antra — pagrindinės 
buvo dvi jo klaidos, nuva
riusios užsienio politiką į 
džungles. 1. Jis turėjo ir dar 
tebeturi du pagrindinius pa
tarėjus užs. politikos klausi
mams: C. Vance, linkusį į 
nuolaidas, norintį betkokia 
kaina išvengti rusų supyki
nimo, ir 2. Brzezinski, kieto
sios linijos šalininką. Nepa
tyręs prezidentas pagrieb
davo vieno ar antro projektą 
ir linija išeidavo zigzaginė. 
Pagal Brzezinskio projektą 
prezidentas pagrąsindavo, o 
paskui Vance jį atkalbėdavo 
nuo grasinimų vykdymo. 
Tokia politika dabar niekas 
(nė artimiausi sąjunginin
kai) nebepasitiki. Prancūzija 
ir Vak. Vokietija sako: vyk
dydami Carterio pageidavi
mą mes įsipyksime sovie
tams, o kitą dieną Carteris 
su jais susitaikys ir bus 
jiems geras, o mes paliksime 
blogi, be kelio atgal... Po 
Afganistano invazijos Brze
zinski vieną dieną pasakė, 
kad bus panaudotos karinės 
jėgos, jei rusai mėgins dar 
kur nors įsiveržti. Kitą die
ną Vance pareiškė, kad 
Amerika neturi užbrėžti li

nijos, kokios rusai gali ir ko 
negali daryti, nes tai įstumia 
mus į tiltą, kuris veda į ato
minį karą. Vienintelis nuo
pelnas priskiriamas Vancei, 
yra SALT II, kuri kai kurių 
yra vadinama kapituliacijos 
aktu ir kuri yra padėta ant 
lentynos neribotam laikui. 
Vance laikytinas didžiausiu 
kaltininku nesėkmingos 
Amerikos užs. politikos. 
Rusai su juo jaučiasi labai 
saugūs: gali daryti daug pa
žaidimų, nes žino, kad dėl to 
nieko blogo neatsitiks. Ka
pituliuoti linkęs Vance ir 
nepatyręs prezidentas — la
bai blogas junginys. Antra 
Carterio klaida — jis matė 
pasaulį ne tokį, koks jis yra, 
bet kokį jis norėjo matyti, 
t.y., daug geresnį. Ant klai
dingo pagrindo statyta išėjo 
klaidinga, ir užsienio politi
ka. Tą jis ir pats pripažino 
metinėje kalboje pabrėžęs, 
kad "saugumo sumetimais, 
mes turime imti pasaulį tokį, 
koks jis yra”. Nuolaidos 
daugiau kenkia, negu pade
da. Kritikai, įskaitant ir bu v. 
užs. reikalų min. Dr. H. Kis- 
singerį, sutinka: jei nebūtų 
buvę Angolos, Etijopijos ir 
Irano — šiandien nebūtų nė 
Afganistano. Čemberlenas 
Muenchene irgi stengėsi pa
tenkinti Hitlerį, tikėdamasis 
išvengti karo, o įvyko at
virkščiai. Nuolaidos tik pri
artina karą!

Studijų Dienos Adelaidėje
PROGRAMA

Studijų Dienos prasideda balandžio 4 d., penktadienį, 
Lietuvių Namuose, 6 Eastry Street, Norwood.
Balandžio 4 d., penktadienis
10.00 vai. Studijų Dienų atidarymas
10.30 vai. A. Pocius: Australijos Lietuvių Bendruomenė 

30 metų bėgyje ir jos ateitis.
Diskusijos. Moderatorius V. Baltutis

12.00 — 1.00 vai. Pietūs
1.00 vai. J. Meiliūnas: Lietuvių kalbos svarba mūsų 

šeimose.
Diskusijos. Moderatorius J. Verbyla

Balandžio 5 d., šeštadienis
10.30 vai. Janet Verbyla ir Terry Strout: Mišrių šeimų 

problemos mūsų bendruomenėje.
Diskusijos. Moderate Dr. D. Viliūnaitė

12.00 vai. Pietūs
1.30 vai. J. Mockūnas, Eugenijus ir Rūta Pociai: IV Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas.
Studijų Dienų užbaiga.

Po paskaitų ir pranešimų vyks diskusijos, kuriose 
kviečiami visi dalyvauti.

Penktadienį ir šeštadienį pietus gamins ALB Moterų 
Sekcija. Pietauti kviečiami visi Studijų Dienų dalyviai ir 
klausytojai. Pietų kaina $ 2.00.

Studijų Dienų metu yra numatoma suruošti visų apy
linkių pirmininkų ir seniūnų konferenciją.

Visi Australijos lietuviai yra kviečiami atsilankyti į 
Studijų Dienas ir aktyviai dalyvauti diskusijose.

ALB Krašto Valdyba

Iš antisovietinių demonstracijų Toronte, Kanadoje Žiūr. aprašymą 
praeitame M.P. Nr. Nuotrauka St. Dabkaus

Dabar Carterio užs. poli
tika labai pasikeitė ir davė 
šuolį į kitą pusę. Kodėl? 1. 
Jis nusivylė rusais, kuriuos 
sakosi pažinęs tik po Afga
nistano invazijos. Atrodo, jis 
manė, kad rusai praeityje 
buvo blogi todėl, kad jo 
pirmtakūnai prezidentai 
darė ką nors neteisingai, o 
jei jis elgėsi teisingai, tai ir 
jie (rusai) nieko blogo neda
rys. Po invazijos pasakė, 
kad santykiai su rusais nie
kada nebebus tie patys. 2. 
Nusivylė tuo, kad nuolaido
mis galima išvengti karo. 3 
Rinkiminiai metai ir pašli

jusi krašto ekonomija ver
čia ieškoti naujų kelių. 4. 
Prezidentui daug įtakos turi 
jo žmona, kuri yra ne tik 
puiki kalbėtoja ir labai ak
tyvi visuomenininke, bet ir 
labai sumani politikė, gabi 
moteris, užsispyrusi pasiek
ti tai, ką ji yra užsibrėžusi. 
Ji būtų geresnė prezidentė, 
negu jos vyras Jimmy. Prez. 
Carteris daugiausia kritikos 
susilaukė todėl, kad jis nesi
ryžo ir nesugebėjo vado
vauti bei nepasitikėjo savi
mi. Žmona pastebėjo, kad

įvykiai
RIAUŠĖS KABULE

Afganistano sostinėje 
Kabule vasario pabaigoje 
įvyko skaudžios demonstra
cijos prieš sovietų invaziją ir 
prokomunistinę krašto vy
riausybę. Pasipriešinimas 
prasidėjo prekybininkų 
streiku uždarant visas 
krautuves ir prekyvietes. 
Demonstrantų pastangomis 
buvo aptemdytas visas 
miestas ir girdėjosi per gar
siakalbius šūkiai — '’Dievas 
yra didis. Mirtis sovietų 
okupantams”. Tai buvo va
kare. Sekančią dieną į gat
ves pasipylė minios protes
tuojančių, ypač jaunimo. 
Patys Afganistano kariai 
atsisakė kovoti prieš de
monstrantus ir savo ginklus 
nukreipė prieš sovietus. Af
ganistano marionetinė vy
riausybė nuginklavo tris af
ganistaniečių divizijas. 
Riaušėse įvyko susidūrimų, 
kurių metu žuvo ar buvo su
žeista šimtai. Sovietai pra
dėjo atitraukti tuos savo ka
rius iš Afganistano, ,kurie 
bet kokiu būdu parocįp sim
patiją Afganistanui < arba 
prigimtimi bei tikėjimu yra 
kiek giminingi afganistanie- 
čiams. 

kai Carteris pradėjo griež
čiau tvarkytis, jis tapo du 
sykiu populiaresnis uz Ken
nedy, kuris anksčiau buvo 
2—3 sykius populiaresnis už 
Carter: . Todėl ji priėjo iš
vados, kad Brzezinskio linija 
yra naudingesnė ir palenkė 
prezidentą nuo Vance prie 
Brzezenskio. Svarbiausias 
klausimas lieka dar neatsa
kytas: ar Carteris pajėgs tą 
kietą liniją išlaikyti ir ar vėl 
nesigriebs Vance siūlomų 
nuolaidų?

NUSIŽUDĖ
VL. ČESIŪNAS

Pagal Vak. Vokietijos in
formacijos šaltinius, kad 
pernai pabėgęs, bet sovietų 
šnipų pagautas ir vėl grą
žintas lietuvis sportininkas 
Vladas Česiūnas esąs nusi
žudęs. Jis buvo laikomas 
KGB priežiūroje prie 
Maskvos.

♦ ♦ *
Amerikiečių ambasados 

įkaitus Irane iš studentų 
"globos" perima Irano revo
liucinis komitetas. Sudary
toji UNO komisija išklausyti 
iraniečių skundų prieš ame
rikiečius ir buv. šachą jau 
Irane, bet pačios komisijos 
neprileidžia prie įkaitais lai
komų amerikiečių.

* * *
Aną savaitę Rodezijoje 

įvykę rinkimai prie krašto 
vairo pastatė R. Magabe, 
kuris tikisi baigti septyne
rius metus trukusi civilinį 
karą ir kraštą įstatyti į nor
malų gyvenimą. Į vyriau
sybę jis numato įsileisti ir 
keletą baltųjų. Magabe yra 
kairiųjų pažiūrų, bet nesąs 
komunistas ir nežadąs pulti 
sovietams į glėbį.
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ne visada tyla gera byla

Esame besivystančių 
karstų įvykių išvakarėse. 
Sovietų agresija pries Afga
nistaną, Amerikos ir kitų 
demokratinių vakarų kraštų 
tai agresijai protestai suke
lia ypatingą įtampą, kuri 
gali issivystyti į katastrofą. 
Kaip žinome, demokrati
niuose kraštuose viešai 
reiškiamos įvairios nuomo
nės, kurios įvairiais komu
nikacijos kanalais išpūstos 
labai apsunkina krašto vy
riausybėms stipriau apsi
spręsti. Todėl įvairius pasi
sakymai turi didelės reikš
mės tolimesniems politi
niams ėjimams. Atsimintina 
ir tas, kad ligi šiol vakariečių 
praktikuotos nuolaidos so
vietams labai sužadino so
vietų apetitus, juo labiau, 
kad vakariečiai vengia bet 
kokios aukos — materialinės 
ar moralinės, nekalbant apie 
gyvybės auką. Štai kad ir 
prekių eksporto suvaržymas 
į Sovietų Sąjungą. Esą, dėl 
to galį nukentėti ūkininkai, 
bus paliesta krašto ūkinė 
gerovė. Tačiau nepagalvo
jama, kad be aukos neišsau- 
gojama nepriklausomybė, 
neapginama laisvė.

Paskelbtas olimpinių žai
dimų Maskvoje boikotas.
Girdi, sportai nieko bendro 
neturi su politika, ir jeigu 
sportininkai nenuvažiuos į 
Maskvos olimpijadą, tai bus 
nuskriaustas jaunimas ir t.t. 
Bet kai politiniais motyvais 
ankstyvesnėse olimpijadose 
nebuvo įsileisti kiti, ne tokie 
galingi, kaip sovietai, tai 
niekas tų nuskriaustųjų ne
užstojo ir neprotestavo mo
tyvu, kad sportas nieko 
bendro neturi su politika. 
Kitaip sakant, ir čia varto
jami dvigubi standartai.

Nors ir nedidelė lietuvių 
tauta, bet norint nenorint 
priversta dalyvauti pasaulio 
politinėse krizėse ir kiek
vienu atveju turi reikšmės. 
Lietuvos klausimas, ilgus 
metus laikytas užšaldytu, 
šiandie vėl iškyla į politines 
arenas. Šalia žydų Sov. Są
jungoje disidentų jau kas
kart vis dažniau minimi ir 
lietuviai disidentai, kenčią 
sovietų kalėjimuose ar ka
torgoje Sibire. Į mūsų ats
kiruose kraštuose išeivių 
protestus dėl Lietuvos ir dėl 
ten persekiojamų tautiečių, 
kovojančių už tikėjimą ir 
žmogaus teises, jau atkreir 
pia dėmesį ne tik sensacijų 
gaudytojai, bet ir politinės 
viršūnės. Kitaip sakant, ir 
mūsų pastangos pamatomos 
ir isklausomos, tai jos ką 
nors ir reiškia. Anais metais 
baltiečių protestai Australi
joje, kad į Adelaidės meno 
festivalį nebūtų įsileista 
raudonosios armijos choras, 
tiek buvo paveikūs, kad tą 
kvietimą atšaukė. Withlamo 
pripažinimas Pabaltijo tei-
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siskaz Sovietų Sąjungai pa- 
baltiečių ateivių tarpe sukė
lė tokį pasipriešinimą, kad 
pats Withlamas buvo iš
verstas, o Darbo partija pri
pažino, kad tai buvusi klaida 
ir ateity nebus pakartota. 
Tai tik pora pavyzdžių, kad 
nors ir neskaitlingi, bet sį tą 
galime ir atsiekiame.

Eidama iš vien su Ameri
ka Australija šiandie užėmė 
kietą liniją pries Sovietų 
Sąjungą. Kiek mes priside
dame palaikydami moraliai 
dabartinę krašto vyriausybę 
ir ją paremdami? Galime tu
rėti visokių nuomonių apie 
dabartinę Australijos vy
riausybę, kaip ji tvarko 
krašto ekonominius reika
lus, bet kur ji stoja prieš so
vietus, jau ji yra mūsų ir 
Lietuvos sąjungininkė. Čia 
prisideda demonstracijos, 
įvairūs laiškai vyriausybei ir 
spaudoje, organizuoti ar pa
vieniai pasisakymai — tai 
liudytų mūsų pačių kovą už 
laisvę ir Lietuvą. Kitos or
ganizacijos galioja kaip

Reti svečiai Perthe
ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS PERTHE

Vasario 16-sios proga 
Pertho lietuvius aplankė 
ALB Krašto Valdybos pir
mininkas V. Neverauskas su 
žmona ir Kr. V-bos iždinin
kas bei Lietuvių Dienų Ren
gimo Komiteto pirm. L. Ge
rulaitis. Svečiai dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjime, įvyku
siame Lietuvių Namuose 
vasario 16 d. vakare.

Minėjimą atidarė Pertho 
apyl. valdybos pirmininkė I. 
Francienė paskaitydama tai 
progai parašytą ALB Krašto 
Valdybos žodį ir pakvietė V. 
Neverauską paskaitai. Pre
legentas iškėlė bendruome
nės reikšmę mūsų išeivijos 
gyvenime ir bendruomenės 
vaidmenį išeiviams išlikti 
ištikimais savo tautos vai
kais. Pabrėždamas Lietuvių 
Chartos 13—jį poskyrį, ku
riame sakoma, kad "lietuvio 
tautinė šventė — Vasario 
16—ji” pirmininkas išryški
no šios dienos reikšmę ne tik 
tautai, likusiai tėvynėje, bet 
ir mums po pasaulį išblaš
kytiems.

Meninėje programoje L. 
Gerulaitis paskaitė savo pa
ruoštą poezijos ir prozos py
nę, klausytojams primenan
čią Lietuvą, jos praeitį ir 
skaudžią dabartį, kartu at
siliepdamas ir į mūsų išeivių 
gyvenimą. Jauna Pertho 
lietuvaitė Angelė Pasčekai- 
tė dailiai padeklamavo, o 
neperseniai susikūręs vietos 
moterų choras, vadovauja
mas p. Skrolio, padainavo 
tris dainas. Užbaigai taut, 
šokių grupė, vadovaujama 
E. Stankevičiaus pašoko tris 
šokius. Sekė suneštinės vai
šės; kurių metu pasidalinta 
įspūdžiais ir patyrimais.

Sekmadienį, Vasario 
16—sios iškilmėms skirtas 
šv. Mišias atnašavo lietuvių 
draugas kroatas kun. To- 
mich. Jis nustebino visus 
lietuvius lietuvių kalbą pa-
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tolygių australų organizaci
jų nariai ir padaliniai, jos 
gali daugiau pasakyti, nes 
dalinai kalbėtų ir tos rūšies 
australų organizacijų vardu. 
Sakysim, kokio nusistatymo 
mūsų sporto Sąjunga Olim- 
pijados Maskvoje atžvilgiu? 
Ar pareiškė savo nuomonę 
skautų sąjunga, Katalikų 
Federacija jau nekalbant 
apie visą bendruomenę. Šiuo 
atveju tyla nėra gera byla. 
Mes negalime būti neutra
lūs, nes susidarusi politinė 
krizė liečia ne tik afganista
niečius, ne tik Ameriką, bet 
lygiai ir mus ir kaip lietu
vius, ir kaip Australijos pi
liečius. Atkreipkime dėmesį 
į priešingos pusės kovoto
jus, nors jų čia ir labai men
ka mažuma, bet kiek jie turi 
įtakos ne tik krašto ūkyje, 
bet ir vidaus bei užsienio 
politikoje. Jie šaukia ir jie 
girdimi. Kodėl mes negalime 
jų prarėkti: Juo labiau, kad 
mes kovodami už savo 
tautos teises, kovojame ir už 
šito krašto ateitį, kai anie 
savo veikla šiam kraštui 
kasa duobę. Šito nėra ko 
slėpti ir reikia garsiai pasa
kyti. Iv.k.)

Susitikimas su veikliais pertiškiais. Nuotraukoje iš deši
nės V. Neverauskas, Liutikas, Liutikienė, kun. Tomich, 
p. Neverauskienė, M. Stankevičienė ir L. Gerulaitis

vartodamas šv. Mišiose. 
Evangelija ir pamokslas bu
vo angliškai, "Tėve mūsų” 
sugiedota lotyniškai, o visas 
kitas maldas kun. Tomich 
atliko aiškia ir gerai supran
tama lietuvių kalba. Tos 
dienos pamokslą kun. To
mich skyrė lietuviams, ypač 
jaunimui, iškeldamas gražią 
mūsų tautos ir valstybės 
praeitį, nušviesdamas da
bartį ir ragindamas jaunimą 
didžiuotis savo tėvų kraštu 
ir užlaikyti savo tautines 
tradicijas. Pamaldose daly
vavo apie 150 lietuvių — tai, 
retai matomas toks lietuvių' 
skaičius toje bažnyčioje.

Susidaro vaizdas, kad 
Pertho lietuviai kun. Tomich 
asmenyje atrado ne tik pa
galbininką savo religiniuose 
reikaluose, bet ir didelį 
draugą. Tai parodo šio kuni- 
go pastangos pramokti tiek 

etuvių kalbos, kiek reika
linga šv. mišių metu. Taip 
pat faktas, kad kun. Tomicn

ŽINIOS
JAV ATSTOVŲ RŪMAI 
UŽTARIA DISIDENTUS

Vasario 5 d. JAV Atstovų 
Rūmai priėmė HCR 272, ku
rioje labai griežtai protes
tuoja prieš Sakharovo ir 
kitų disidentų persekiojimą 
Sovietų Sąjungoje. Visi 
Helsinkio Baigiamojo Akto 
signatarai yra raginami pri
sidėti prie šio protesto, boi
kotuoti olimpiadą Maskvoje, 
sustabdyti prekybą, nu
traukti ekonominius ir ko
mercinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Madrido konferen
cijoje JAV delegacija turinti 
iškelti Helsinkio akto laužy
mus iš sovietų pusės, pabrė
žiant Sakharovo ir kitų Hel
sinkio Akto vykdymą seku
sių asmenų persekiojimą. 
Tarpe asmenų, nuteistų už 
kovojimą dėl žmogaus 
teisių, minimas ir lietuvis 
Petkus. Rezoliucijos kopijos 
bus pasiųstos Sovietų Są
jungos ambasadoriui JA 
V-ėse ir Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumui Maskvo
je.

Už rezoliuciją pasisakė 
402 atstovai, niekas prieš ir 
31 nebalsavo. Tekstas pas
kelbtas Congressional Re
cord - House, February 5, 
1980, pus. H—527. Ta proga 
16 Rūmų atstovų 
pasakė kalbas, jų tarpe 
Derwinski, Fascell, Fen
wick. Pastaroji ėmėsi inicia
tyvos šią rezoliuciją sureda
guoti ir j4 pravesti Atstovų 
Rūmuose. ELTA 

buvo vienas iš lietuvių namų 
pirkimo iniciatorių, raginto
jų ir rėmėjų; o taip pat yra ir 
namų valdymo draugijos 
dalininkas.

Po pamaldų Lietuvių Na
muose susirinko pietums 
lietuviškųjų organizacijų 
atstovai ir eilė veiklesnių 
tautiečių. Pietų metu ALB 
Krašto Valdybos pirm. V. 
Neverauskas padarė platų 
pranešimą apie Krašto Val
dybos veiklą. Ta proga kal
bėtojas atkreipė ypatingą 
dėmesį į Pertho bendruo
menės Lietuvių Namus, pa
sidžiaugdamas jų įsigijimu ir 
tuo būdu suteiktas naujas 
galimybes lietuviško gyve
nimo bujojimui Perthe. Na
mų valdymo komitetui 
vadovauja jaunas ir ener
gingas vyras Eugenijus 
Stankevičius.

Pietų metu L. Gerulaitis 
Eainformavo dalyvius apie 

ietuvių Dienose numatytus 
parengimus ir kvietė visus

Pranešama, kad sovietai 
naudoja nuodingas dujas 
Afganistane prieš sukilėlius. 
Afganistano kalnuotose vie
tose, kur sukilėliai daugiau
sia laikosi, kur sunku prieiti 
su sunkiais ginklais ir tan
kais, sovietai naudoja dujas.

Amerikiečių ekspertai 
tvirtina, kad sovietai dujų 
karui yra ypatingai gerai 
pasiruošę tiek puolimui, tiek 
ir gynybai. Šiuos cheminius 
ginklus vartoti sovietai turį 
paruošę apie 100.000 specia
listų. Taip pat Amerikos ka
riniai specialistai teigia, kad 
sovietai turį apie 2000 rake
tų su nuodingų dujų užtai
sais, kurios atskirais atve
jais net esančios veiksmin
gesnės už atominius užtai
sus. Tuo tarpu amerikiečių 
kariuomenėje tėra vos pora 
tūkstančių specialistų, ga
linčių operuoti cheminiais 
ginklais. Tik šiuo metu ame
rikiečiai susigriebė ruoštis 
cheminiam karui.

* ♦ *

Australijos 
Lietuvių 
Fonde

Australijos Lietuvių Fon
dui aukojo:

$ 200 - Elena ir Jonas 
Laurinaičiai (N.S.W. 300) jų 
sūnaus tragiškos mirties 
dešimtmečiui paminėti.

$ 100 - Adelaidės L.K.V. 
Ramovės skyrius (250)

$ 40 -1. Dapšys (S.A., 45).
Po $ 25 - Alfa Savickienė 

(N.S.W.), Ben. Zabiela (Vic., 
30), B. Straukas (S.A., 26), 
Adelaidės Apyl. Valdyba 
(’2’2l5), O. Zamoiskienė 
(S.A.).

Po $ 10 - A. Urnevičius 
(S.A., 32), J. ir A. Kovalskiai 
(A.C.T., 40), vietoj gėlių mi
rus a.a. V. Pužui.

Vasario 16—sios proga 
aukojo:

$ 100 - Jonas Vizbaras 
(Vic., 425).

$ 25 Ig. Alekna (Vic., 220).
$ 20 - Br. Vanagas (Vic., 

191).
$ 10 - J. Grigaitienė (Vic., 

45).
Pagerbiant a.a. K. Taparą 

vietoj gėlių aukojo:
Po $ 10 - St. Reivytis ir 

V.M. Neverauskai.
Po $ 5 - V. Dumčius, A. 

Levickas, A. Mainelienė, K. 
Dičiūnienė, P. Pranculis, A. 
Reivytis, O. Gudaitienė, VI. 
Jablonskis, G. Pečiulienė ir 
A. Visockienė.

Sveikiname naujus Fondo 
narius: Adei. Apyl. Valdybą, 
Alfą Savickienę, Ben. Za
bielą, Br. Strauką ir O. Za- 
moiskienę. Ačiū visiems au
kotojams. Atsiprašome, kad 
adelaidiškių aukotojų sąrašą 
skelbiame pavėluotai.

V. Ališauskas
A.L.F. Iždininkas

pertiškius ta proga atvykti į 
Adelaidę. Svečiai atsakinėjo 
į patiektus klausimus.

Antradienį, vasario 19 d. 
Pertho LKV "Ramovės” 
Skyrius, vadovaujamas p. 
Jaudegio, suruošė Užgavė
nių blynų vakarą, kurio pel
nas buvo paskirtas Lietuvių 
Namams. Čia irgi dalyvavo 
svečiai iš Adelaidės.

Trečiadienį, vasario 20 d. 
palydėti p.p. I. Francienės, 
Jaudegių, Valaičių, Kaspu
čių, Liutikų, E. Stankevi
čiaus ir kitų, svečiai išskrido 
namo.
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Pereitų metų gruody suė
jo dešimt metų, kai mirė žy
musis lietuvis dailininkas 
Adomas Galdikas New 
Yorke. Jis buvo plačiai žino
mas ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Pasaulio meno 
centro — Paryžiaus, garsieji 
Petrapilio ir kitų kraštų 
muziejai ir galerijos turi įsi
giję jo paveikslų. 1937 m. 
pasaulinėje parodoje Pary
žiuje jis laimėjo pirmą vietą 
ir aukščiausią žymenį Grand 
Prix už savo triptiką "Lie
tuva", o už Šarūno dekora
cijas — aukso medalį. Būda
mas Kauno Meno Mokyklos 

grafikos studijos vedėju, o 
paskui Pritaikomosios Dai-

A. Galdikas

Muštas ar nemuštas?
Anksčiau vaikams sakydavo (lyg ir paguodai): 

"Net dešimt nemuštų už vieną muštą duoda..."

Mane nutraukia Socialinės Globos veikėjai: 
’Jau tie barbariški laikai seniai praėjo!”

Rimtai tuoj pamokina psichiatrai: 
"Reik natūraliai vystytis jaunajai kartai, 
be stabdymu, be subarimų ir be varžtų, 
nes išbujos giliausias jausmas keršto.”

Ir aiškina pažangūs pedagogai: 
"Nešiojam kilnią mokytojo togą, 
tai... (nubraukiu) ir... (ištrinu), dar... (cenzūruota), 
tiesiog... (žvaigždė) jauniems užtemdys protą.”

"Tą imant dėmesin,” - Teisių Gynėjai taria, 
"mes pagal Konstituciją šias išvadas padarę, 
griežčiausiai sakom: ne! Nedrįsk nė pirštu liesti,'

"Geriausias būdas vandalizmui plėsti!
O kas išdaužė langus? Kas išvartė tvoras?” — 
piktokai atkerta policijos atstovas.

Net grindys sudrebėjo, sulingavo lubos, 
kad suūžė, sukilo Motinų tuoj Klubas: 
"Auginom moksliškai, vis pagal Doctor Spock’ą. 
Ar aukso pelenuose atpažint nemoka?”

Ir tėvas kumšti sutrenkė i Fordo vairą: 
"Kur žengiam - diktatūron, ar į kairę? 
Vaikus mums įžeidė! Rašysiu valdžiai skundą, 
tegul iš miego vieną kartą atsibunda.”

Senelė pyksta, ir teta dejuoja, 
dėdienė jau su'draugėm aikštėj demonstruoja, 
o dėdė savo gėlą bare paskandina.
Kiekvienas vis savaip tuos vaikelius, mat, gina.

Na, jeigu taip - imu ir aš cituoti:
"Už dešimti muštų tą nemuštąjį duoti."
Nejaugi atsitiksi nuo naujų idėjų?
(Kas reiškia šiais laikais — tu ne su vėju...)

Julija

Rašo S. Ragaitis

MAŽOJO ŽMOGAUS DRAUGAS
DAILININKĄ ADOMĄ GALDIKĄ PRISIMENANT

lės Instituto profesoriumi jis 
daug prisidėjo prie nepri
klausomos Lietuvos jauno
sios kartos dailininkų išug
dymo. Profesoriavo ir užsie
nyje.

Ne tik menininkams, bet 
ir visiems žmonėms jis sten- 
gėse įkvėpti meilės menui. 
Tiek kūryboje, tiek ir kas
dieniniame gyvenime jis pa
sižymėjo ypatingu vidiniu 
dinamizmu ir nepaprasta 
atmintimi, ypač meno ob
jektams: tiksliai iš atminties

atkurdavo sodybas, trobe
sius, pamiškes, kryžius, ma
tytus prieš 30 ar daugiau 
metų. Sunku pasakyti, ar 
koks nors kitas dailininkas 
yra jį pralenkęs savo pro
duktyvumu ir parodų gausa.

Praeitais metais Putnamo 
(USA) seselių globojama 
mirė jo žmona Magdalena, 
viena žymiausių moterų 
veikėjų. Čia dar yra nemaža 
dailininko kūrinių. Jį kaip 
meno pedagogą ir jo kūrybą 
palieku įvertinti meno kriti-

Triptikas Lietuva 

kams, o čia mėginsiu ji api
būdinti kaip žmogų ir lietu
vi-

Adomas Galdikas gyveno 
ir mirė daugelio nesupras
tas. Visada būdavo pastebi
mos dvi viena kitai priešta
raujančios apie jį nuomonės. 
Vieni jį laikė didžiu meni
ninku, pagarbos vertu lietu
viu, o kiti jį vadino siaura- 
žiūriu, menku lietuviu, visai 
nesidominčiu lietuviška 
veikla ir Lietuvos proble
momis arba "šėtonais" besi
svaidančiu nemandagiu 
žmogumi ar net storžieviu, 
nereligingu, net laisvama
niu. Tiesa, bažnyčios lanky
mu jis nepasižymėjo, bet 
kad jis būtų buvęs nereli
gingas tai irgi prasimany
mas. Jis norėjo matyti reli
giją idealia prasme tokią, 
kokią Kristus skelbė. Jis 
manė, kad religija, kokia 
dabar kai kur praktikuoja
ma, yra iškreipta ir kaikurių 
suprantama kaip verslas, o 
ne atsidavimas Dieno ir ar
timo meilei. Tokios nuo 
Kristaus mokslo atitekusios 
religijos dailininku jis neno
rėjo būti. Sakydavo, kad jei 
visi kunigai būtų tokie geri 
dvasiškiai, kaip jo dėdė ar
kivyskupas Pr. Karevičius, 
kurį jis labai gerbė, tai jis 
būtų nuolatinis bažnyčios 
lankytojas. Kai arkivysku
pas puošnioje karietoje, 
traukiamoje ketverto arklių, 
važiuodavo į tėviškę, žmo
nės pakelėse atsiklaupdavo 
atiduodami jam pagarbą. 
Bet kartais iš nuostabos ne
žinodavo ką daryti, kai vie
toj arkivyskupo karietoje 
matydavo tik elgetas ir jų 
kyšančias lazdas. Arkivys
kupas nemėgdavo jam pa
ruoštos pompos, bet tada 
buvo tokia tradicija. Kai jis 
pakelėse matydavo luošus, 
jis paimdavo juos savo ka
rieton, pasisodindavo šalia 
savęs ir nusiveždavo tėviš
kėn. Tokiai atvejais elgetos į 
jo tėviškę eidavo kaip į at
laidus, nes ir jiems būdavo 

pramatytas pobūvis. Daili
ninko brolis, valdęs ūkį, ku
ris buvo didžiausias apylin
kėje, paplaudavo vieną jautį 
specialiai vargšams.

Dideliu žmoniškumu pasi
žymėjo ir pats dailininkas. 
Jis buvo tikras mažojo žmo
gaus draugas. Kai vasarą 
grįždavo tėviškėn ir maty
davo .pavargusius darbinin
kus, nueidavo pas brolį ir 
mėgindavo kai ką išsiderėti: 
"Praneli, tie žmonės atrodo 
taip pavargę. Ar negalėtum 

jiems dabar duoti lengves
nio darbo? Nors tam jaunam 
vaikinui. Jam tas darbas 
tikrai persunkus”. Palanku
mo parodydavo ir savo kūri
nių neturtingiems pirkė
jams: "Aš duodu didelių 
nuolaidų parduodamas pa
veikslus neturtingiems. Tie 
vargšai žmoneliai perka ma
no paveikslus todėl, kad jie 
myli meną. Aš niekada jų 
nespaudžiu — leidžiu mokėti 
dalimis kaip jiems patogiau. 
Bet kai ateina milijonierius 
ir jis dar derisi sakydamas,

NAUJI LEIDINIAI
Josph Ehret.

LITHUANIA. THE EURO
PEAN ADAM. Iš vokiečių 
kalbos vertė Algis Mickū- 
nas, Ph.D. Išleido Kęstutis 
J. Butkus, Chicago, 1979 m.

Tai viena (trečioji) dalis iš 
jo paskaitų rinkinio apie Pa
baltijį, kurias jis skaitė įvai
riomis progomis Vakarų 
Europos universitetuose ir 
kurios buvo išleistos vienu 
rinkiniu, pavadintu ’’The 
Baltic Fate5’.

Prof. J. Ehret arba kaip 
jis buvo sulietuvinęs savo 
pavardę Eretas, kurį pažįsta 
beveik visi vyresnės kartos 
lietuviai. Jis yra kilme švei
caras, įsijungęs ir įaugęs į 
lietuvių tautą dar nuo 1918 
metų, kai buvo tuo metu at
vykęs į Lietuvą, stojęs sa
vanoriu kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę ir vėliau 
ligi 1940 metų gyveno Lie
tuvoje, dėstė universitete, 
aktyviai dalyvavo visuome
ninėje, kultūrinėje ir politi
nėje veikloje, ir po rusų 
okupacijos savo gimtajame 
krašte Šveicarijoje jis ne
nustoja kovojęs už Lietuvą 
iki dabar. Jis Lietuvai yra 
daugiau davęs, negu dauge
lis pačių lietuvių. Nors prof. 
J. Eretas šiuo metu jau bai- 
S'a 84-sius metus, jo meilė 

etuvai ir lietuviams vis 
i i > < t i i r ■ • •
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kad mano paveikslai yra 
perbrangūs, aš veju jį lau
kan, nors jis ir yra žmonių 
pagarbintas. Aš tokiam visai 
neparduodu .Toks nori turėti 
didesnį pelną kitiems par
duodamas. Biznieriams ne
rodau jokio pasigailėjimo”. 
Adomo Galdiko meilė varg
šams ir užmirštiesiems pas
tebima ir jo kūryboje: vaiz
duojami simpatiški mažaže
miai, jų sulinkusios lūšnelės, 
visų apleistos kapinaitės ir 
t.t.

Apylinkės žmonės jo ne
suprasdavo ir ir nelaikė di
deliu žmogumi, lygiu advo
katams, gydytojams, kuni
gams ir t.t. Žmonės many
davo, kad jis pusę valandos 
ar daugiau praleidžia žiūrė
damas į surūdijusią vinį. Jis 
studijuodavo rusvas spal
vas, atspindžius, šešėlius ir 
kt. Įdomiausia būdavo, kai 
dailininkas išeidavo grybau
ti į tiesų eglių ir vešlių storų 
ąžuolų tėviškės miškus, pa
sižyminčius įvairiausių gry
bų gausumu. Bet Adomas 
labai skirdavosi nuo kitų 
grybautojų: grybautojų
akys žvelgdavo žemyn, o 
dailininko aukštyn — graži 
eglaitė, berželis svyruonėlis 
ar didingas ąžuolas jo akį vi
liodavo daugiau, negu 
grybai. Kai priartėdavo lai
kas eiti namo, žvilgterėjęs į 
savo krepšį garsiai nusi
keikdavo: "Pats velnias vi
sus grybus kur ir sukišo, 
kad nė vieno negalima ras
ti!" Pastebėjęs, kad kitų 
krepšiai pilni, namo eidamas 
savo krepšį pripildydavo 
nevalgomais grybais. Šei
mininkės turėdavo gardaus 
juoko kraustydamos jo 
krepšį: tinkamų grybų visai 
nebūdavo, o atrasdavo daug 
eskizų savo būsimiems kū
riniams.

Jam daromą priekaištą, 
kad jis esąs atitrūkęs nuo 
lietuviškos veiklos jis ir pats 
žinojo. Jis šitaip aiškino: 
daug kas man priekaištauja, 
kad man daugiau niekas ne
rūpi, tik teplioti. Man daug 
kas rūpi ir daug daugiau, 
negu mano kritikai galvoja. 
Bet ar įmanoma vienam

Nukelta į psl. 4 

tebeliepsnoja ta pačia kait
ra, kaip ir 1918 m. Autorius 
ir dabar palaiko glaudžius 
ryšius su savo buvusiu sek
retorium, šio laikraščio re
daktoriumi.

Vladas Juodeika. DI
DŽIOJI ILIUZIJA. Mark
sizmas teorijoie ir tikrovėje. 
II tomas. Išleido Gražina 
Juodeikienė 1979 metais 
Amerikoj. Kietais viršeliais, 
687 psl. Kaina nepažymėta.

Tai autoriaus pomirtinis 
leidinys. Šio veikalo pirmas 
tomas irgi panašios apimties 
išleistas 1978 m. jau autoriui 
mirus (mirė 1977 m. rugsėjo 
11 d.).

Veikale nagrinėjama 
marksistinė — komunistinė 
ideologija, kaip ji atrodo te
orijoje ir kaip yra praktiko
je. Knyga svarbi kiekvie
nam pasiskaityti, norint pa
žinti komunizmą iš jo vidaus 
ir išorės.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
VAVAWAWAVW.VAW.
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Vasario 1 6 -s io s 
MINĖJIMAI

ADELAIDE
VASARIO 16—JI 

ADELAIDĖJE

62-ji Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventė 
Adelaidėje praėjo labai pa
kilioje nuotaikoje ir visai 
nauju stiliumi. Visą iškilmių 
karietą lengvai traukė jau
nimas, sėkmingai baigęs li
tuanistinius kursus, veda
mus pedagogės Izoldos Da
vis.

Iškilmių dieną ant aukštų 
stiebų pakeltos vėliavos 
Lietuvių Namų sodelyje ir 
Katalikų Centro šventoriu
je. Šv. Kazimiero koplyčia 
buvo perpildyta. Kun. A. 
Spurgis savo pamoksle ra
gino tikėti tėvynės prisikė
limu ir jo siekti.

Minėjimą Lietuvių Na
muose pradėjo ALB Adelai
dės apyl. pirm. p. C. Za- 
moiskis ir tolimesnę prog
ramą perleido jaunimui. 
17-metis V. Dunda trumpai 
pakalbėjo apie Kristijoną 
Donelaitį, mūsų literatūros 
pradininką, E. Dryžienė 
skaitė apie partizanų veiklą, 
S. Kubilius papasakojo apie 
nepriklausomą Lietuvą pri
mindamas Maironio ir vysk. 
M. Valančiaus pastangas 
Lietuvą prikelti, M. Verby- 
lienė skaitė apie pirmąjį 
Lietuvos krikštą ir ilgas že
maičių kovas su kryžiuo
čiais, pagaliau kalbėjo Augis 
Zamoiskis apie Lietuvos 
propagavimą australų inte
lektualų tarpe. Pasigėrėtina 
buvo visų kalbėtojų graži 
lietuvių kalba ir žodingu
mas. Pasirodo, lituanistiniai 
kursai pilnai save pateisina.

Ta proga žodžiu sveikino 
estų, latvių, ukrainiečių pa
vergtų Tautų atstovai ir Pa- 
baltiečių Moterų Sąjunga. 
A. Zamoiskis Australijos 
Liet. Fondo atstovybės

Mažojo...
Atkelta iš psl. 3

žmogui reikštis visose srity
se? Jei aš taip blaškysiuos, 
niekur nieko vertingesnio 
nepasieksiu.”

Jis nemėgo būti paviršu
tinišku žmogumi: į pasiimtą 
sritį stengdavosi įdėti visą 
sielą. "Kokia bus nauda, kad 
aš nueisiu į kokį pobūvį ir 
mane paliaupsins? Tik laiką 
sugaišiu. Jei aš tą laiką su
naudosiu tapybai, gal tas 
kūrinys patrauks akį kokio 
jaunuolio, ir jis pradės do
mėtis Lietuva. Tai bus kur 
kas didesnė nauda.”

Galdikai neturėjo vaikų, 
bet Adomas visada domėjosi 
jaunimo problemom, visada 
pasiteiraudavo, ar jaunimas 
moka ir kalba lietuviškai, ar 
eina į bažnyčią ir pan. Visa
dos labai griežtai pasisaky
davo prieš visus Lietuvos 
pavergėjus.”Važiuoji per ki
tus kraštus ir matai tik pli
kus laukus ir miestus. Kur 
tu rasi tokį ramų, tokį me
nišką pasaulio kampelį, kaip 
Lietuva? Čia kiekviename 
žingsnyje šimtamečiais 
ąžuolais į tave prabyla įspū
dinga Lietuvos senovė. Tie 
velniai okupantai purvinais 
čebatais mindžioja mūsų 
šventą žemelę. Kas liks iš 
mūsų vargšės Lietuvėlės? 
Okupantai nuterios ją, su
naikins jos grožį, jos šven
tumą, jos meniškumą... jos 

Adelaidėje vardu pranešė, 
kad šių iškilmių proga 
Austr. Liet. Fondas iški
liausiems jaunuoliams lietu
viškoje veikloje įteikia pre
mijas Jonui Mockūnui ir Bi
rutei Prašmutaitei.

Pagal nusistovėjusias 
tradicijas abiturientų pa
gerbimą įteikiant dovanas 
pravedė ALB Moterų Sek
cija vadovaujant apyl. Val
dybos švietimo reikalams 
narei B. Mockūnienei.

Antroje minėjimo dalyje 
pasirodė taut, šokių grupė 
Žilvinas su trimis šokiais, 
jaunųjų dainininkių grupė 
’’Eglutės”, diriguojant p. G. 
Vasiliauskienei, padainavo 
tris dainas, S. Kubilius pa
deklamavo B. Brazdžionio 
eilėraštį ir galiausiai choras 
Lituania diriguojant G. Va
siliauskienei sudainavo irgi 
tris dainas.

Žmonių pribuvo tiek, kad 
pirmą kartą Liet. Namų salė 
pasirodė permaža. Daugiau
sia vidutinės ir jaunosios 
kartos. Plikų ir žilagalvių 
buvo nedaug. Darni ir ilga 
ramovėnų rikiuotė koman
duojant V. Vosyliui nuleido 
vėliavas sugiedant Tautos 
Himną ir Marija, Marija.

Reikia pasakyti, kad mi
nėjimas buvo visapusiškai 
sėkmingas. Visur dominavo 
jaunoji karta.

VI. Dumčius

LATROBE V ALT,E V
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Vasario 16 d. S.A. Šab- 
rinskų sodyboje Moe mieste 
įvyko nepriklausomybės 
šventės minėjimas, daly
vaujant gausiam būriui Lat
robe, Sale ir Melbourne lie
tuvių. Minėjimo programą 
pradėjo seniūnė V. Kože- 

senove ir mistika dvelkian
čius kampelius.” Todėl ir jo 
peizažai nei liaudies menas 
Kapinaitėse ir pakelėse sus
pindi mistišku grožiu. Kar
tais jis audringas, kartais jis 
švelnus ir šviesus. Žemaitija 
jo širdy turėjo ypatingą vie
tą ir jai paskirdavo daug 
gražių žodžių. Grįžęs jon tik 
žemaitiškai kalbėdavo, paš
nekindavo ūkininkus, ir 
kitus.

Daugiau leistis į detales 
neįmanoma. Duosiu vieną 
pavyzdį, kuris atskleis, ko
dėl apie jį yra dvi nuomonės. 
Jei kas išeina tik išgirdęs jo 
šėtinišką audrą, tas susida
rys neigiamą nuomonę, o 
kas jį pažįsta ir tai pergyve
na, tas susidarys kitokį 
vaizdą. Ketvertą męnesių 
prieš jo mirtį nuvykęs ap
lankyti šitaip buvau sutik
tas: ’’Tai ir tu, šetone, nori iš 
manęs paveikslų išplėšti. 
Turbūt ir tu jau sužinojai, 
kad netrukus mirsiu, ir tada 
mano paveikslai bus dvigu
bos kainos”. Vėliau mane 
pavaišino kaip seniai lauktą 
svečią, domėjosi mano ir 
kitų pažįstamų gyvenimu, 
likimu ir t.t. Pabaigoje labai 
maloniai atsisveikino ir pa
dovanojo vieną paveikslą. 
Paklausė, ar nebus per- 
brangu nors už dažus apmo
kėti... Nors jo sveikata ir 
buvo jau pakirsta ir sunkiai 
vaikščiojo, skųsdamasis ko
jose skausmais, bet net kelis 
blokus palydėjo iki pat 
tramvajaus.

Il.rl , i. 

niauskienė paskaita, po to J. 
Mikštas paskaitė Vasario 
16-tai skirtų eilėraščių.

Kartu buvo paminėta ir 
Kristijono Donelaičio 200 
metų mirties sukaktis. J. 
Mikštas kalbėjo apie K. Do
nelaičio antikinę kūrybos 
formą, pavadindamas jį kla
sikinės kūrybos genijum, o 
pademonstruoti jo eiliavimo 
formos lankstumą, paskaitė 
donelaitišką humoristinę 
parodiją iš mūsų Australijo
je kūrimosi laikotarpio. Mi
nėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Malonu buvo šiame minė
jime matyti tokį gražų būrį 
svečių iš Melbourno: p.p. 
Tamošiūnus, p. Mačiulaitie- 
nę ir jos tris sūnus su šei
momis, Vyšniauskų ir Ma- 
tukevičių šeimą.

Pikniko metu pravesta lo
terija, kuriai fantus aukojo 
p.p. Matukevičiai, Kaza- 
kauskai, Mikalauskas, A. 
Šabrinskas, S. Šabrinskas ir 
Ališauskai. Seniūnijos vaišių 
išlaidas padengė p. K. Tijū
nėlis.

Gili padėka visiems pris- 
dėjusiems prie gražiai praė
jusio minėjimo.

Namie ir svetur
VLADO PUTVIO - PUT
VINSKIO MINĖJIMAS

Kovo 9 d. Sydnejaus Da
riaus ir Girėno Šaulių Kuo
pos Valdyba surengė VI. 
Putvio — Putvinskio 51 me
tų mirimo sukakties minėji
mą.

11.30 vai. Lidcombe, St. 
Hoachims bažnyčioje, Šaulių 
Kuopos šauliai organizuotai 
su tautine vėliava dalyvavo 
pamaldose, Pamaldų metu 
giedojo bažnytinis choras. 
Kun. P. Butkus per pa
mokslą tarė pritaikintą žodį.

3 vai. Bankstowne, Lietu
vių Klubo salėje įvyko iškil
mingas minėjimas, kurį pra
dėjo šaulių kuopos pirmi
ninkas St. Pačėsa. Saulių 
Sąjungos įkūrėjas VI. Pūtvis 
— Putvinskis, žuvusieji ka
riai, šauliai, partizanai ir 
mirusieji šauliai tremtyje 
pagerbti vienos minutės su
sikaupimu. Kun. P. Butkus 
sukalbėjo invokaciją.

Gerai paruoštą paskaitą 
skaitė' šaulys St. Pačėsa. 
Meninėje dalyje: p. Jadvyga 
Venclovienė ir p. Danutė 
Ankienė padeklamavo po du 
eilėraščius. Šaulys Kostan- 
tinas Ankus paskaitė tėvy
nės ilgesį. "Dainos” vyrų 
choras, vadovaujamas B. 
Kiverio skambiai padainavo 
tris dainas.

Vėliau, programos prane
šėjas p. E. Lašaitis į sceną 
iškvietė šaulių kuopos kape
lioną kun. P. Butkų ir šaulį 
Stasį Pačėsą. Kun. P. But
kus nušvietęs šaulio — ve
terano Stasio Pačėsos nuo
pelnus Lietuvai ir Šaulių 
Sąjungai, prisegė Stasiui 
Pačėsai Šaulių žvaigždės 
Ordeną, kuris buvo paskir
tas Šaulių Sąjungos Žvaigž
dės Ordenų Tarybos 1979 m. 
tautos šventės proga. Ofi

------------------------------------------------ -------------

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
® Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%, iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 Errol 
St., North Melbourne. TeL 323 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood..

Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry 
St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

cialioji dalis baigta Tautos 
Himnu.

Sekė loterija, kurią sėk
mingai pravedė š.k. vicepir
mininkas Pr. Sakalauskas. 
Po programos buvo šaulių ir 
svečių bendra vakarienė, 
kurios metu vyko organiza
cijų atstovų sveikinimai, 
skirti Šaulių Kuopos pirmi
ninkui Stasiui Pačėsai, kaip 
Šaulių žvaigždės Ordeno 
kavalieriui: a) Savanorių — 
kūrėjų vardu sveikino j. 
Kapočius, b) Ramovėnų 
vardu p. Pr. Mikalauskas, c) 
Šaulių Kuopos Valdybos 
vardu Kostantinas Ankus. 
Be to, raštu sveikino: a) LŠ- 
ST Centro Valdybos pirmi
ninkas p. K. Miklovaitis; b) 
Detroito Šaulių Kuopos 
pirmininkas V. Tamošiūnas, 
c) Pertho Šaulių Kuopos 
pirmininkas A. Klimaitis.

Kitoje vakarienės dalyje 
pasikalbėta ir pasidalinta 
bendrais įspūdžiais.

K.A.

LATROBE VALLEY

MIRĖ
JUOZAS GRABAUSKAS

Sausio 8 d. savo namuose 
Moe mieste rastas miręs 
Juozas Grabauskas 68 metų 
amžiaus. 27 metus išdirbo 
Yallourn S.E.C. — pensinin
kas.

Retas svečias vietos lie
tuvių renginiuose, bet kai
myniškai su lietuviais susi
tikdavo. Melbourne gyve
nančios dukros ir žento rū
pesčiu, sausio 11 d. po mišių 
Moe St. Kierans katalikų 
bažnyčioje, palaidotas Moe 
kapinėse.

Ilsėkis ramybėje.

PERTH
Kovo 3 d. atvyko į Perthą 

svečias prel. V. Balčiūnas 
pravesti rekolekcijų, kur jis 
išbuvo iki kovo 10 dienos.

***
Velykų metu Perthe vie

šės Australijos lietuvių 
krepšinio rinktinė — 10 
sportininkų ir penki palydo
vai. Numatoma žaisti su 
Vak. Australijos krepšinio 
rinktine ir su latviais bei 
vietine Tauro lietuvių ko
manda.

*•*
Pertho taut, šokių grupė 

Šatrija dalyvavo Albany 
(Vak. A.) rengiamam Mardi 
Grass festivaly, kur atliko 
pagrindinę programą.

* * *
Kaskart okupuotoje Lie

tuvoje vis daugiau atsiranda 
pogrindžio spaudos naujais 
vardais. Naujausias pogrin
džio leidinys yra "Vytis”, 
apie kurį pranešė Maskvoje 
leidžiamos pogrindinės ’’Ei
namųjų įvykių kronikos".

***

MIRĖ RAŠYTOJAS

JUOZAS PETRĖNAS

- TARULIS

Vasario pradžioje Ameri
koje mirė rašytojas Juozas 
Petrėnas — Tarulis, sulau
kęs 80 metų. Pirmiausia ra
šytojas Lietuvoje reiškėsi 
kaip žurnalistas, redagavo 
eilę laikraščių Lietuvoje ir 
Amerikoje, buvo futuristi
nės pakraipos rašytojų or
gano "Keturių Vėjų” redak
torius.

Savo kūrybos J. Petrėnas 
— Tarulis išleido vos tris 
knygas: novelių rinkinį Lie
tuvoje "Mėlynos kelnės”, 
Vokietijoje (1948 m.) pasi
rodė jo antroji knyga ’’Žir
geliai padebesiais”, o 1966 
m. Nidos Knygų Klubas 
Anglijoje išleido jo stambų 
romaną "Vilniaus rūbas”. 
Turimomis žiniomis jis pali
kęs daug savo kūrybos 
rankraščiuose, nes velionis 
neskubėjęs leisti savo kny-
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Išbuvęs Sydnejuje apie 
porą mėnesių kovo 8 d. iš
vyko namo į Čikagą žinomas 
amerikiečių lietuvių veikė
jas inž. Raimondas Korzo- 
nas, i Australiją atvykęs 
kaip retas dujų skystinimo 
specialistas, kuris čia atvyko 
iškviestas duoti australams 
chemikams šioje srityje ati
tinkamų instrukcijų. Nežiū
rint, kad darbe buvo ypatin
gai užimtas, jis vis tiek rado 
laiko susitikti su vietiniais 
lietuviais, dalyvauti paren
gimuose ir pasikalbėti lietu
viškais reikalais. Neaplenkė 
svečias Mūsų Pastogės re
dakcijos ir ta proga teko iš
sikalbėti aktualiaisiais klau
simais. Čikagoje lietuvių 
tarpe jis plačiai reiškiasi 
jaunimo veikloje, ypač su 
sportininkais. Nuo čia ir 
prasidėjo pokalbis, kurį 
suglaustai ir atpasakosime.

Užklaustas, ar jis susipa
žinęs su lietuviais sportinin
kais Australijoje ir ar girdė
jęs apie susidarusią įtampą 
tarp Mūsų Pastogės ir vie
tos sportininkų ir ką jis ma
nąs, svečias prisipažino apie 
tai girdėjęs, bet jis nematąs 
pagrindo, dėl ko čia reikėtų 
vienai ar kitai pusei užsi
gauti. ’’Idealiai žiūrint, — 
teigė svečias, — visi norime, 
kad visu 100% lietuviškoje 
veikloje dalyvautume, ir tie 
norai visai pagrįsti, tačiau 
gyvenime taip nėra. Nekal
bant apie jaunimą, paskai
čiuokime, kiek tokių akty
viųjų yra ir vyresnės kartos 
eilėse, kurie augo ir brendo 
dar Lietuvoje. Jaunimui čia 
visai kitos sąlygos, ir kokius 
lietuviškus pagrindus savo 
vaikams įdiegia vyresnieji, 
tokį jaunimą ir turime. Aš 
pateisinu sporto organizaci
jas ar klubus bent tuo, kad 
jie pajėgia patraukti į savo 
eiles ir tok( jaunimą, kuris 
šiaip niekur prie lietuvių 
nepritampa. Ir tai yra dide
lis šios organizacijos darbas. 
Per įvairius sportinius susi
tikimus, per išvykas jie 
susipažįsta su lietuviais, nu
girsta apie lietuvišką veiklą 
ir kas žino, gal vienas kitas 
atsivers ir taps aktyviais

TROPIKŲ EGZOTIKA
Ava Saudargienė m

Tęsinys

Jauna moteris draugiškai nusišypsoja klausdama ar 
gali atsisėsti prie mano staliuko. Staiga abi sučiaudėme ir 
nusijuokėme kaip senos pažįstamos. Tai Singapore! Visi 
turistai čiaudi išėję iš viešbučio vėsių kambarių!

Amerikietė?
Taip, bet jau dešimtį metų Amerikoje negyvenanti.
"Nesu turistė tikra žodžio prasme, bet ir ne sėsli. Mano 

vyras, naftos inžinierius, dažnai siunčiamas į naujas vie
tas; o kur jis, ten ir aš važiuoju. Šiuo metu gyvename 
Džakartoje. Į Singapore atskridau apsipirkti. Prieš dve
jus metus gyvenome Aliaskoje.”

Aliaskoje! Prisiminiau savo kelionę per Anchorage ir 
Aliaskos šauksmą.

”Į Aliaską atvykome Arktikos naktį, kuri trunka pusę 
metų.” Įsikalbėjo amerikietė. ’’Buvo šiurpu, bet sniego 
užpūstame namelyje šilta. Per dienas ir naktis siautė pū
ga, staugė vilkai. Pirmą Kalėdų vakarą, labiau negu kito
mis dienomis, jautėmės visiškai atskirti nuo žmonių, už
miršti net ir artimųjų, palaidoti giliame sniege, kai staiga 
prasivėrė durys ir įėjo eskimų šeima - vyras, žmona ir jų 
vaikai. Man dovanų atnešė lapės kailiuką, o vyrui stirnos. 
Nuo jų šypsnių nušvito žibaline lempute apšviesta trobe
lė. Susėdome ant grindų, dalinomės dovanomis, užkan
džiavome, giedojome kalėdines giesmes. Savo gyvenime 
neturėjau tokių nuostabių Kalėdų.”

"Tą pirmą žiemą susidraugavau su kaimelio eskimais, 
tik negalėjau priprasti prie neribotų baltų tolių, sunkiai 
pakėliau šaltį. Eskimės mano mokė prikapoti ledų van
deniui, nulupti zuikį, supiaustyti sušalusią meškos mėsą.”

’’Šviesa ir pavasaris atėjo staiga. Pabudo upeliai, dali
nai ištirpo smegas, sužydo samanos švelniais žiedais. Es
kimų kaimelis pasipuošė džiovinamais kailiais. Nuo to 
pavasario pamilau žydinčią tundrą. Sekančią arktikos 
naktį jau nieko nebijojau.”

Svečias iš Čikagos
POKALBIS SU INŽ. RAIMONDU KORZONU

veikėjais. Daugelis tų pačių 
sportininkų yra mišrių 
šeimų vaikai, tad ir komuni
kacija tarpusavy tegali būti 
tik anglų kalba. Ir pas mus 
vyksta panašiai kaip toje 
žydų formulėje: jei mišrioje 
šeimoje žydas tėvas, o moti
na ne, tai ir vaikas nebus 
žydas, bet jei motina žydė, o 
tėvas nežydas, tai vaikas 
tikras žydas. Su sportinin
kais panaši padėtis kaip čia, 
taip ir Amerikoje, iš tiesų 
Amerikoje sportininkai jau
čiasi išskirti iš bendruome
nės veiklos: jais niekas nesi
domi, jų kaip vienetų niekur 
nekviečia į jokias iškilmes ir 
t.t., nes iki šiolei lietuviai 
sporto kaip gyvenimiškos 
šakos nepripažino ir neįver
tino. Tokia pažiūra tebega
lioja ir iki dabar. Tik pasku
tiniu laiku atkreiptas dėme
sys į sportininkus Pasaulio 
Lietuvių B—nės dabartinėje 
Valdyboje pakvietus pilna
teisiu nariu sporto sąjungos 
atstovą. Bendrai aš nieko 
nesmerkiu, nes visi turime 
savų silpnybių, bet darome, 
kas įmanoma turimose sąly
gose padaryti. Gal ateityje 
ir išnyks tas generacijų ply
šys, tačiau, esu tikras, to 
meto lietuviai bus tik ang
liškai kalbą lietuviai. Kiek 
juose bus užsilikę tautinio 
sąmoningumo, niekas negali 
atsakyti. Kaip pavyzdys 
Amerikoje tokia lietuviškai 
nekalbančių lietuvių organi
zacija yra Lietuvos vyčiai. Ir 
jie atlieka didelį darbą pa
laikydami lietuvybės ki
birkštėlę. Aš nesakau, kad 
sportininkai parodo didelių 
pastangų lietuvybei palai
kyti jaunimo tarpe ir kad 
negalėtų padaryti daugiau, 
bet aš žinau, kad ir jie čia 
įneša didelę dalį jau vien 
tuo, kad jie pajėgia suburti 
lietuvių jaunimą į lietuviš
kus vienetus, nors kai kam 
gali atrodyti, kad jie nėra

labai lietuviški. Įsivaizduo
kime, jei tokių lietuviu 
vardu sportinių vienetų ne
būtų tiek pas jus, tiek ir pas 
mus Amerikoje, mes to jau
nimo greičiausia savo tarpe 
niekad nematytume.

Kalbant apie sportininkus 
kalba nukrypo į Jaunimo 
Sąjungą. Užklaustas sve
čias, ką jis galvojąs apie 
Jaunimo Sąjungą, jis prisi
pažino, kad negalįs daryti 
kategoriškų sprendimų ar 
išvadų iš to, kaip toji Sąjun
ga iki šiol reiškėsi. Viena tik 
aišku, kad į Jaunimo Sąjun
gą dedama daug vilčių ir ji 
yra visuomenės ir lietuviškų 
institucijų stipriai remiama. 
Galbūt, ryškiausia Jaunimo 
Sąjungos veikla yra Jauni
mo Kongresų organizavi
mas. Ir tai yra ypatingai 
jaunimui teigiami reiškiniai. 
Per kongresus ir bendrai 
per įvairius susitikimus jau
nimas susipažįsta, pabend
rauja ir, galima sakyti, užsi
krečia ir lietuvybe, ir veikla.

.atrobe Valley lietuviai atsisveikina su poetu Juozu 
Mikštu. Vidury pirmoj eilėj J. Mikštas, šaka jo į dešinę 
Latrobe Valley seniūnė p. Veronika Koženiauskienė

"Ar sunkus eskimės gyvenimas?” 
"Nelengvas.Moterys sunkiai dirba, ledus kapoja, šunis 

šeria, roges vežioja, siuva kailius, kepures, pirštines.”
”0 vyrai?”
"Vyrai žuvauja ir medžioja.”
"Kaip ilgai teko su eskimais gyventi?”
’’Trejus metus. Verkiau kai reikėjo išvažiuoti.”
”0 kur iš Arktikos?”
"Į Džekartą.”
”Aš lengvai prisitaikau, bet kiti baltieji nusiskundžia 

sunkiai pakeliamu tropiniu klimatu. Tik ne aš! Jaučiuos 
kaip žuvis vandenyje. Per metus pramokau vietinės kal
bos, o kai pritrūksta žodžių ženklais susikalbu.” \

’’Kur bus sekantis paskyrimas?"
"Gal Australijoje.” \
Palinkėjau sėkmės prie australiškos naftos. AustraŲją 

nesunku pamilti, ne taip karšta kaip Džekartoje, ir ne 
šalta, kaip Aliaskoje.

Sutarėme vakare išeiti pasivaikščioti.
Nelijo, bet naktis neatgaivino miesto. Į parkus ir mal

dyklas atėjo tropinė tamsa, sunki, tiršta kaip vandenyno 
gelmė. Elektros žibintai švietė judriose gatvėse. Aikštėje 
žėrėjo židiniai, kur ant anglies žarijų kiniečiai virėjai 
ruošė pikantiškus Azijos skanėstus; prie stalų pynėsi 
anglų kalba, kai kur ir įsilinksminusių dainos. Pasiskanė- 
dami valgėme kvapnius patiekalus.

Už parkų Azija šaukė galingu balsu. Prie vandenyno 
degė bambuko balanos, skambėjo žvejų daina; plaukė 
širdį verianti įsimylėjusių melodija ryžių laukais, bambu
ko gojeliais, per Singapore į netolimą Bali, į paslaptingą 
Indiją.

Staiga ir vėl pasipylė monsūnų lietus, Užgęso židiniai, 
turistai susižavėję karštos nakties burtais, nenoriai ėjo į 
vėsius viešbučius.

Sekančią dieną saulė nesirodė; protarpiais prapliupo 
lietus. Lėktuvai pakilti negalėjo. Aerodrome susirinko 
šimtai keleivių. Tik vėlai naktį, liūčiai sumažėjus, vienas 
po kito kilo lėktuvai. Pakilo ir mano. Pro sunkią liūties 
uždangą miglotais žiburiais palydėjo egzotiškas Singa
pore.

Praskridus pusiaują, prasiveržėme pro tropinį lietų. 
Pasitiko giedras dangus, kylanti saulė ir, pagaliau, namai 
prie mėlyno Pacifiko.

Bendrai pagal šio laiko dva
sią jaunimui reikalingi pra
moginiai susitikimai, ko neti 
pas jus Australijoje, nei pas 
mus Amerikoje tam sąlygų 
neturime. Amerikoje iš 
jaunimo organizacijų akty
viausios būtų skautai, atei
tininkai ir sportininkai. Kiek 
iš jų galima tikėtis ateityje 
sąmoningų ir veiklių lietu
vių? Mano spėjimu, iš skau
tų galima laukti 50%, iš 
ateitininkų 50%, iš sporti
ninkų tarp 15—25%. Bet čia 
reikia atsiminti, kad sporti
nė organizacija susemia 
daugumoje atkritusius arba 
mišrių šeimų vaikus, kai ki
tose dominuoja liefuviško 
elito jaunimas, namuose tu
rėjęs palankesnes lietuvybei 
sąlygas, nors iš to paties eli
to kiti vaizduoja ir nešasi di
deliais veikėjais, o jų vaikai 
nuklydę kitokiais keliais. Aš 
pats išauginau šeimą, visi 
vaikai kalba be priekaištų 
lietuviškai, bet jie, tikiu, ne
pasidarė lietuviais. Svetur 
gimusius ir augusius lietu
viais padaro ir gali padaryti 
tik Lietuva. Aš pats su sū
numi (19 metų) buvau nuva
žiavęs į Lietuvą, ir mano sū
nus iš jos grįžo jau lietuvis, 
iki tol buvęs tik lietuviškai 

Poetą išleidžiant

kalbančiu amerikonu. Tai 
patvirtina ir daugiau man 
žinomų atvejų.

— Teko nugirsti, kad 
metų pabaigtoje į Australijos 
Lietuvių Dienas ir sporto 
šventę atvyks amerikiečių 
lietuvių krepšinio komanda. 
Ar ji žais su australų ko
mandom, ar tik tarp lietu
vių?

— Taip, tokia išvykai ruo
šiamasi, bet šį kartą bus at
siųsti iš Čikagos tik jaunių 
krepšininkų komanda, tik 
dar reikės išsiaiškinti statu
tinius skirtumus, nes pagal 
amerikietiškus nuostatus, 
jaunių amžius skiriasi nuo 
australiškų. Ji varžysis tik 
su lietuviais.

— Gal ir pats atvyksi į 
Lietuvių Dienas?

— Tikriausiai taip. Dabar 
čia atvykau dirbti, bet no
rėtųsi ir darbo nesuvaržy
tam pamatyti Australiją.

— Tad kokie įspūdžiai pa
tirti Australijoje?

— Patys geriausi. Tikiuo
si, kad tai nebus mano pas
kutinė išvyka, į šį įdomų ir 
simpatišką kraštą.

Atsisveikinome su inž. R. 
Korzonu nuoširdžiai tardami 
iki pasimatymo.

POETO JUOZO MIKŠTO 
IŠLEISTUVĖS

Kovo 1 d. vėl rinkomės į 
p.p. Šabrinskų sodybą, šį 
kartą atsisveikinti su J. 
Mikštu, kuris atidirbęs Yal- 
lourn S.E.C. 31 metus išeina 
į pensiją ir nuolatiniam ap
sigyvenimui išsikelia į Mel- 
bourną.

Mažai Latrobe Valley se
niūnijai netekti tokio veik
laus lietuvio yra labai didelis 
nuostolis. Nuo pat seniūni
jos įsikūrimo, nuolatinis da
lyvis minėjimų programose, 
paskaitininkas, seniūnijos 
korespondentas Tėviškės 
Aiduose. Prieš kelioliką 
metų savomis virš 500 kny
gų, įsteigė L. Valley seniū
nijos biblioteką ir jai vado
vavo. Reikalui esant repre-
zentavo seniūniją suvažiavi
muose. Sunku išskaičiuoti 
visus jo nuopelnus. Dažnai 
su savo poezija dalyvavo ir 
kaimyninės Sale seniūnijos 
parengimuose. Todėl su 
Juozu atsisveikinti susirinko 
gražus būrys latrobiečių ir 
sališkių.

Išleistuvių kalbas sakė V. 
Koženiauskienė, E. Eskir- 
tienė ir J. šeštokas, o duetu 
atsisveikinimo dainą sudai
navo A. Matukevičienė ir S. 
Šabrinskas. Abiejų seniūni
jų vardu p. Mikštui buvo 
įteikta vertinga dovana. 
Gausios vaišės, iešminė ir 
pašnekesiai tęsėsi iki vaka
ro.

Latrobe Valley ir Sale se
niūnijų lietuviai poetui Juo
zui Mikštui linki geros svei
katos, daug darbingų metų, 
neužmiršti gražaus Latro- 
bės slėnio ir čia gyvenančių 
lietuvių.

Nuoširdi padėka p.p. Šab- 
rinskams už leidimą 3—jų 
savaičių eigoje du kartus 
susirinkti jų sodyboje ir nuo 
sausros išdžiūvusias pievas 
dar daugiau nuvaikščioti.

a.a.

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją neatsilygindamas!
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Svarbu vairuotojams
Kasdien skaitome pranešimuo

se apie susidūrimus ir net užmuš
tuosius judėjimo nelaimėse. Sako, 
Amerikoje susisiekimo nelaimėse 
žūsta kasmet daugiau žmonių, ne
gu per visą Korėjos karų. Ir lie
tuviai, čia Australijoje prasigy
venę, dažnas turi savo automo
bilį. Per eilę metų yra jau nema
žai žuvusių auto katastrofose.

Auto katastrofos šiandie be
veik neišvengiamas dalykas: žūs
ta nusižengdami judėjimo taisyk
lėms, žūsta ir nekalti. Statisti
niais daviniais remiantis daugiau 
negu pusė visų auto katastrofų 
įvyksta, kada vairuotojai nėra 
blaivūs. Tad nepaprastai svarbu 
sėdant prie vairo šalia visa ko tu
rėti dar ir blaivių galvų. Girtas 
niekad neprisipažįsta esųs girtas, 
ir todėl kiekvienu atveju artimieji 
ar bičiuliai bei pažįstami turi žiū
rėti, kad įgėręs nebūtų prileidžia
mas prie vairo, nors ir kaip jis 
ginčytųsi, kad pajėgus mašinų 
valdyti. Vienas kitas laimingas 
atvejus, kad įgėręs (nesakau gir
tas) sėkmingai parvažiavo namo, 
dar nesudaro taisyklės, kad svai
galai doram vairavimui nepastoja 
kelio. Užtenka tik pažvelgti į ju
dėjimo policijos turimus davinius, 
ir paaiškės, kieno pusėje teisybė.

Kasmet automobilių skaičius 
auga, keliai darosi vis labiau ir la
biau apkrauti, kas dar labiau įpa
reigoja laikytis galiojančių judėji
mo taisyklių. Judėjimo taisyklės 
nėra tam, kad policija turėtų pre
teksto tik prisirinkti baudų. Tai
syklės yra riba, barjeras, kuris 
ne tik tave apsaugo, bet drauge 
apsaugo ir kitus. Policija baudžia 
už judėjimo prasižengimus, ne už 
raidišką įstatymo peržengimą, bet 
visų pirma bando pastoti kelią pa
vojui, į kurį ne tik pats save, bet 
ir kitus išstatai. žmogus, nesilai
kantis judėjimo taisyklių, ne tiek 
nusikalsta policijai, kiek kitiems, 
kurie tais keliais naudojasi. To
kie yra vieškelių gangsteriai, o 
drauge ir tavo priešai, su kuriais 
įpareigoja kovoti ne vien policija,,

bet ir. kiekvienas doras ir respek- 
tyvus vairuotojas.

Pagaliau dar vienas nepapras
tai svarbus faktas šalia blaivios 
galvos ir respektyvaus važiavimo, 
yra tavo paties judėjimo priemo
nė. Prieš sėsdamas prie vairo 
turi būti kiekvienu atveju tikras, 
kad tavo automobilis yra-pilniau
sioje tvarkoje. Atsimink, kad bū
nant kelyje tavo ir tavo artimų
jų gyvybės priklauso ne vien tik 
nuo tavo blaivios galvos ar lai
kantis judėjimo taisyklių, bet ly
giai taip pat ir nuo tvarkingos 
mašinos. Automobilio funkciona
vimas kiekvienu atveju turi būti 
be priekaištų taip, kad visada pa
klustų vairuotojo valiai. Vairas, 
stabdžiai, signalinės šviesos ir 
ypač padangos privalo būti nuo
latinėje ir nuolatinėje kontrolėje.

Būdamas kelyje nesi tik pat: 
vienas už save atsakingas, bet ly
giai taip pat atsakingas ir už ki
tus. Tavo rankoje yra daugelio 
žmonių sveikata ir net gyvybė.

patartina
Venk vienu prisėdimu pa

siekti s*vo kelionės tikslo. 
Periodiškai sustok atsikvėp
ti nežiūrint, ar tokio atopft- 
čio esi reikalingas, ar ne.

Laikyk protingą atstumą 
tarp priedais važiuojančios 
mašinos ir tavosios. Laikyk 
šešių mašinų tarpą važiuo- 
damsū gražiam orui esant ir 
dvylikos^ mašinų tarpą blogu 
oru.

Nevažiuok “sustingusio* 
mis akimi*”. Nuolat aki* ir 
žvilgsnį pasukinėk apžvelg
damas abi kelio puses, kas 
padarys tave budresniu.

Eltos žinios

VLIKO PIRMININKO 
LAIŠKAS 

PREZIDENTUI 
CARTERIUI

Sausio 17 d. VLIKo pir
mininkas Dr. Kazys Bobelis 
pasiuntė šio turinio laišką 
JAV prezidentui Carteriui:

Okupuodama Afghanista- 
ną. Sovietų Sąjunga vėl pa
rodė savo tikruosius kėslus. 
Neteisėtai okupavę ir anek
savę Lietuvą, Latviją ir Es
tiją 1940—ais metais, sovie
tai ir toliau siekė savo eks
pansinių tikslų, diplomatiš
kai paneigdami betkokius 
savo prasižengimus.

veju prigesindamas ilgąsias 
šviesa* drauge pristabdyk ir 
greitj.

Nuolat ir nuolat užmesk 
akj i atbulinį veidrodi, ypač 
prieš keisdamas greiti ar 
kryptį. Niekados nesuk at
gal į savo keli* aplenkęs ki
tą mašiną, kol ji “nepaten
ka” į tavo atbulinį veidrodį.

Nesustok vidury kelio. 
Jeigu tavo automobilis su
genda ir negali pavažiuoti, 
nesėdėk jame, bet pasitrauk 
nuo kelip.

Nepradėk 
nepailiėj,.. 
miegu. Užįjęa nuovargiui ar

kelionės pilnai
Nekovok su

Visados prigesink savo il- 
gs>iai šviesas artėjant maši- snauduliui pasitrauk j pase
nai iš priekio. Kiekvienu at- U *r minutėlei prisnūsk.

Nuotrupos iš Čikagos

Neseni įvykiai aiškiai ro
do, kad su sovietais neįma
noma taikiai tartis.

Mes sveikiname ir remia
me Jūsų siūloma ūkinį ir 
technologini embargo prieš 
Sovietų Sąjungą. Tačiau 
mes taip pat manome, kad 
svarbu pradėti ir moralinį 
boikotą. Veiksmingiausias 
metodas, bent pradžiai, būtų 
Jungtinėms Valstybėms pa
sitraukti iš olimpinių žaidy
nių, jei jos vyktų Maskvoje 
ir okupuotoje Estijoje. Mes 
prašome Jūsų, pone prezi-

dente, paveikti Jungtinių 
Valstybių komandą, kad ji 
nedalyvautų olimpinėse žai
dynėse Maskvoje ir okupuo
tame Taline.

Pone prezidente, aš taip 
pat norėčiau painformuoti 
Jus, kad Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas 
paskelbė atsišaukimą į visus 
laisvuosius lietuvius, ragin
damas juos nesilankyti SSR 
S-je, kol sovietai neįvykdys 
savo tarptautinių įsiparei
gojimų.

(ELTA)
TĘSIAMAS ALGIRDO

ZYPRĖS KANKINIMAS

Skelbimas
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
"ARTU TAI TIKI?”

Aiškindamas Mortai apie šitą gražią ateities viltį, Jė
zus dar paklausė: "Ar tu tiki tai?’’Tasai širdies ištyrimo 
klausimas paliečia mus visus šiandien. Jei mes parodome 
tikrą tikėjimą į Dievo pažadus, taimūsų širdys bus išlais
vintos nuo sielvarto ir didelio liūdesio tada, kai mirtis 
atima mūsų mylimuosius. Jei tikime, tai galime žinoti, 
kad jie nebuvo atimti ant visados, nes ateis palaimintas 
sugrąžinimo laikas, tada, kai mirusieji bus pabudinti iš 
mirties miego. Kalbėdamas apie Lozorių, Jėzus pasakė į 
savo mokytinius: ”Aš einu jo pažadinti iš miego”. Atsi
minkime, kad Jėzus žadėjo ateiti antrą sykį ir pažadinti iš 
mirties miego visus, už kuriuos jis mirė. Jo auka permai
nė mirtį nuo amžino sunaikinimo į ramų miegojimą, iš 
kurio mirusieji bus pabudinti.

AR IŠ TIKRŲJŲ TAI BUS TIKROVĖ?

Apie prisikėlimo viltį buvo taip daug nesusipratimų, 
kad daugelis nebeįstengia priderančiai suprasti, ką tai 
reiškia pasaulio žmonėms. Bet nebereikia turėti jokių ne
aiškumų tuo klausimu, nes Jėzaus aiškiai pasakyta, kad 
tas Dievo pažadas bus žodiniai arba literiniai įvykdytas. 
Pavyzdį turime prisikėlime Lozoriaus. Išdėstęs Mortai 
didžiąją tiesą apei visuotinąjį prisikėlimą ir pasakęs aiš
kiai, kad ’’paskutinėje dienoje”, tie, kurie bus pabudinti ir 
tikės į jį, nebemirs per amžius, jis nuėjo pas jos brolio ka
pą ir, pavartodamas dievišką galybę, pašaukė jį išeiti iš 
mirties.

Jau 22 metai, kaip Algir
das Zyprė yra kankinamas 
darbo stovyklose ir psichi
atrinėse ligoninėse, nes jis 
vis protestuoja dėl savo nu
teisimo.

Žinomas disidentas 
Michail Makarenko yra ga
vęs žinią, kad Zyprė 1979 m. 
vėl buvo perkeltas iš darbo 
stovyklos į specialią psichi
atrinę ligoninę Kazanėje, 
kur jis prievartos būdu yra 
"gydomas" jo sveikatai 
pavojingais vaistais.

Makarenko yra praleidęs 
kelis metus darbo stovyklo
je kartu su Zyprė, jį gerai 
pažįsta ir liudija, kad Zyprė 
psichiškai yra visiškai svei
kas, tik labai fiziškai nusil
pęs. Sovietai vartoja labai 
žiaurias priemones šio lietu
vio patrioto pasipriešinimo 
valiai sunaikinti. Reikia 
stengtis jam padėti visais 
galimais būdais, ypač pro
testuojant dėl psichiatrijos 
piktnaudžiavimo. (ELTA)

Jūsų redaktorius paprašė 
manęs duoti laikraščiui ką 
nors daugiau iš mūsųjų, či- 
kagiškių nuotaikų. Taigi, 
mėginsiu, o jeigu mielam 
skaitytojui nepatiks, nenu
siminkite, sustosiu...

Ne be reikalo Čikaga va
dinama laisvojo pasaulio lie
tuvių sostine. Čia susibūrusi 
didesnioji dalis Amerikos 
lietuvių spaudos, čia visokie 
sambūriai, draugijos lenkia 
viena kitą, čia ir savaitgalių 
renginiai pripildo didesnes 
ir mažesnes sales.

Kas sako, kad lietuviai 
miršta?.. Čikagoje tikrai ne. 
Net atrodo kartais kilimo ir 
gerėjimo žymių, bet ar tos 
žymės taip labai jau būtų 
sveikintinos? Ir ar ilgai dar 
salės skambės nuo lietuviš
kų dainų ir šokių muzikos?

Taigi, kada dirsteli į vei
dus tų gerųjų lietuvių, kada 
rūpesčių išvagotose kaktose 
įsirėžę gyvenimo prikapotos 
raukšlės, kada galvos pasi
puošusios šviesiais vėlybo 
rudens voratinkliais, - sa
vaime piršte peršasi išvada: 
kas bus po dešimties ar dvi
dešimties metų!

Nežinau, ar Australijos 
lietuviai irgi turi tas pačias 
bėdeles? Ar brangusis jau
nimėlis pasiruošęs užimti 
vyresniųjų, kaip pas mus 
sakoma, senjorų vietas, ar 
išlaikyti brangiai kainavu
sius lietuviškus namus su 
salėmis ar savo kruvinais 
centais pastatytas švento
ves, iš kurių jau pastebimai 
pradeda trauktis savo lietu
vių kalba, atiduodama pir- 

’ menybę krašto kalbai.
Iš tikrųjų, kada žvilgteli į 

tuos didžiulius mūrus, savo 
blizgančiais bokštais besis
tiebiančius aukštybėsna, dar 
su lietuviškais parašais du
ryse ar prie jų, - smelkia re
ali ir nepakeičiama mintis: 
jūs, senosios kartos ateiviai, 
sustatėte ir išlaikėte, o mes 
dar prailginame gyvybę. Bet 
neilgas amžius...

Laikinis pagyvėjimas 
sambūriuose, manyčiau, 
turėtų būti aiškinamas tuo, 
kad naujieji ateiviai (žino-

Bus daugiau

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

ma, jau ir jie šiandien nebe
jauni) įsikūrė, išaugino šei
mas, išleido vaikus gyveni
mam Daug iš jų jau atsisėdo 
"ant valdiškos duonos” - išė
jo į pensiją. Laiko milijonai, 
susitikti žmones traukte 
traukia. Šnektelėti, senus 
laikus prisiminti, vieną kitą 
taurelę konjako išlenkti.

Senus sentimentus prisi
minti, Kauno ar Vilniaus 
operas, dramas, chorus, 
koncertus ir t.t.

Pavasariu dvelkią jauni 
veidai nepraskiedžia tų ren
ginių, drumzlino rudens 
grožio nukaišytųjų.

Brangusis jaunimas pra
puola, išnyksta, nuskęsta, 
kaip kiauras laivas Mičigano 
ežere...

Dar kol lanko lietuviškas 
mokyklas, kol šoka ar dai
nuoja lietuvių jaunimo rate
liuose, - dar gyvi, ir mes 
jiems rėkiame^’valio”, kada 
tik jie atsistoja prieš mūsų 
akis scenoje.

Išeina iš mokyklų, išeina 
iš ansamblių, jau daugiau 
mažiau užkrėsti lietuvybės 
’’bacilomis”. Bet, deja, tik 
retas drąsiai žygiuoja tuo 
lietuviškuoju keliu, nors lie
tuvių kalbos dažniausiai ne
vengia, mielai kalba su vy
resniaisiais, ir, tenka pripa
žinti, daug iš jų pila lietu
viškai visai gerai. Ne taip, 
kaip daug kas išsitaria: o, jis 
labai gerai lietuviškai šneka, 
tuo tarpu, kada vos suprasti 
galima, ką nori pasakyti...

Šiuo metu geriau lietuviš
kai trenkiantieji bus nunešę 
silpnesniuosius.

Apie visai nešnekančius 
gaila ir užsiminti. Dar kai 
kuris prisipažįsta esąs lietu
vis, bet dauguma tai jau ne.

Jaunimo Kongresai su
traukia kuone visas geriau
sias mūsąsias jėgas. Bet aiš
ku, kad tos pačios pavardės 
ir vardai skamba, iš visų pu
sių ir visur liaupsinami. Ge
rai, ginkime juos, bet ne
venkime ir pakritikuoti, jei
gu norime, kad būtų neina
ma atgal.o pirmyn. Be kriti
kos nėra ir negali būti jokio 
tobulėjimo, nežiūrint kokia 
veikla, kokia organizac ja 
koks tikslas.

Gaila, kad vardai tie pa
tys, dar labiau gailą kad jų 
tiek mažai. Mes jau atminti
nai išmokome tas kelioliką 
pavardžių. Na, dar pridėki
me kelias, tai ir viskas.
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KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMŲ SPAUDOS KIOSKO 
Priešvelykinisknygų išpardavimas 

Kainos sumažintos iki 15%

,V. Alantas,Šventaragis — istor. romanas I ir II d. $ 10.00 
K. Avižonis .Raštai I — Bajorai valst. Liet, gyvenimo

Vazų laikais $ 12.50 
K. Avižonis.Raštai II t. Lietuvos Statutai, baudžiavos 

istor. $ 17.00 
Alė Rūta — Laiškai Jaunystei $ 3.50
Kipras Bielinis — Gana to jungo — atsiminimai $ 3.75 
Aloyzas Baronas — Vėjas lekia lyguma — iš partizanų 

veiklos? 3.00 
" - - - ' 5.50

3.00
Aloyzas Baronas — Laivai ir uostai — romanas $
Aloyzas Baronas — Šilko tinklai — apsakymai $ 
Kazimieras Barėnas — Kilogramas cukraus — 

apsakymai. Kiet. Virš. $
Danutė Bindokienė — Viena pasaulyje — apysaka $
Edvardas Cinzas — Raudonojo arklio vasara — 

romanas $
Liudas Dovydėnas — Vasaros vidudienis — 

apsakymai, kiet. virš. $
Liudas Dovydėnas — Mes valdysim pasaulį — I ir II t.

* 5.00

6.00
3.75

4.50

6.00

$ 
Jurgis Gliaudą — Liepsnos ir abmaudo ąsočiai

— romanas $ 
Jurgis Gliaudą — Brėkšmės našta — romanas $ 
Jurgis Gliaudą — Sunkiausiu keliu — romanas $ 
Zenonas Ivinskis — Raštai I — Liet. Istorija iki

, Vytauto $ 17.00 
Jonas Grinius — Veidai ir problemos liet.

literatūroje I d. $ 11.00 
Jonas Grinius — Veidai ir problemos liet, literatūroje

II d. $16.00 
Jurgis Jankus — Ir nebepasimatėm — apsakymai $ 5.25 
Jurgis Jankus — Kol esu čia — apsakymai $ 6.50 
Jurgis Jankus —Anapus rytojaus —romanas $ 5.50

3.00
4.50
4.00

nuotrupos iš
Atkelta iš psl. 6

Kiek yra veiklesniųjų už 
Kongreso ribų? Taip, pra
šom atsakyti, mielas skai
tytojau... Neskaičiuosime 
tūkstančiais, bet turėsime 
pasitenkinti šimtais, o gal 
tik dešimtimis, ar ne?

Lietuvos atstovas St. Lo
zoraitis, Jr. yra labai tiksliai 
pasakęs: neturėtume skirti 
jaunimo nuo senimo, nes ir 
vieni ir kiti lietuviai.

Bet kągi padarysi, kad tas 
jaunimas pats nerodo dides
nio noro artimiau su vyres
niaisiais bendrauti. Dėl to ir 
susikūrė Pasaulio Jaunimo 
Sąjunga. Jaunimas, kiek jo 
besama, nutarė veikti atski
rai ir beveik nepriklausomai 
nuo senimo.

Be abejonės, vienos kar
tos kelias ir mintys visuo
met sunkokai derinasi su ki
tos kartos galvosena. Tačiau 
turėtų išlikti kai kurie 
bendri reikalai, senimo ir 
jaunimo, kur būtina dirbti 
kartu, kad ir Lietuvai lais
vinti byloje. Kad ir šalpos 
bendrinėse organizacijose. 
Kad ir Lietuvių Bendruo
menėje.

Nelabai girdėti, kad jau
nimas būtų aktyvesnis kur 
kitur, o tik savose organiza
cijose.

Čikagoje veikia Balfo 
centras. Balfas - Bendras 
Amerikos Lietuvių Fondas, 
įsteigtas padėti lietuviams, 
būtinai reikalingiems pašal
pos, daugiausia už JAV ribų. 
Europa yra pagrindinis 
Balfo taikinys. Siunčiami 
siuntiniai, kitokiu būdu tei
kiama parama.

Balfo skyriai veikia visose 
JAV, tad kasmet surenkama 
apydaugiai pinigų ir daiktų. 
Paprastai Balfo metiniai va
jai pradedami spalio mėnesį, 
nuvilkinant iki lapkričio vi
durio, ar dar ilgiau.

Pasišventę lietuviai apei
na visus, lietuvių gyvena
mus namus, kur tik adresus

turi. Tie žilagalviai pasi
šventėliai, neretai jau aš
tuntą kryželį pabaigę ar jau 
bebaigiu, pagerina ne vienai 
šeimai sunkaus gyvenimo 
dienas.

Ak, ar nebūtų gražu, kad 
ir tas mielas jaunimėlis atei
tų savo vargan patekusiems 
broliams ar sesėms talkon? 
Ir žmonės, tikėtina, daugiau 
žaliukų primestų, ir vajus 
greičiau pasibaigtų. Skautai 
tikrai ramia sąžine galėtų 
atsirišti savo kaklaraiščio 
mazgelius, tokius reikšmin
gus darbus atlikę.

Sako, jie turi mokytis, 
mokslo metų pradžia. Nie
kas ir neįtaigoja to, kad nu
kentėtų mokslas, tik paau
koti kelias valandėles nuo 
pramogų, laisvalaikio.

Būtų labai gražus susigy
venimas tarp abiejų kartų.

Amerikos Lietuvių Tary
ba, sutrumpintai: Altą. 
Centras taip pat Čikagoje. 
Kasmet renkami pinigai 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. Ruošiami minėjimai 
Vasario 16 proga, sakomos 
kalbos, kviečiami į didesnius 
minėjimus įtakingesni šio 
krašto asmenys.

Buvo mėginta Vasario 16 
minėjimus ruošti jaunimui 
atskirai. Ne per geriausiai 
pavyko, nes salėje iš apie 
120 žmonių to jaunimo buvo 
mažiau kaip pusė...

Jonas Karvelis — Prekybininko keliu - atsiminim. $ 10.50 
Stepas Jakobickas — Kas yra Atgimimo Sąjūdis? $ 
Anatolijus Kairys — Po Damoklo kardu - romanas $ 
Anatolijus Kairys — Trys Dramos — vaidinimai $ 
Anatolis Kairys — Laisvės Sonata — poema 

apie Kudirką $ 
Marius Katiliškis — Apsakymai, kiet. virš. $ 
Juozas Kaributas — Teatro vargo keliais, kiet. virš.

$ 
Vacys Kavaliūnas — Hestera — apysaka iš biblinių 

laikų $ 
Vacys Kavaliūnas — Aidai ir šešėliai — $
Kronika Nr. 4 — Liet. Katalikų Bažnyčios Kron. $ 
Henrikas Lukoševičius — Vienas mažas gyvenimas $3.00 
Stasys Maziliauskas — Merkelis Giedraitis — $ 5.75
Petras Melnikas — Debesys ir Properšos - romanas $ 4.50 
Antanas Musteikis — Kiauros rieškučios - romanas $ 3.50 
Petras Maldeikis — Mykolas Krupavičius —

biografija $ 12.00 
Andrius Norimas — Santaka — pasakojimai $ 4.50 
Andrius Norimas — Miršta tik žmonės — romanas $ 4.00 
Antanas Maceina — Filosofijos kilmė ir prasmė — $ 12.00 
Pranas Naujokaitis — Pasisėjau žalią rūtą —

romanas $ 3.00 
Aleksandras Pakalniškis — Metai praeity - atsimin. $ 3.50 
Aleksandras Pakalniškis — Mes grįžtame - atsimin. $ 3.50 
Aleksandras Pakalniškis — Žemaičiai — gyvenimo

, būdas $ 3.25
Aleksandras Pakalniškis — Studento dienoraštis — 

atsiminimai $ 
Aleksandras Pakalniškis — Gyvenimo pakelės — 

atsiminimai $ 
Povilas Plechavičius — $
Juozas Prunskis — Lietuva bolševikų okupacijoj $ 
Birutė Pūkelevičiūtė — Naujųjų Metų Istorija — 

romanas $ 
Vergilijus — Bukolikos ir Georgikos - vert, iš lotynų $ 5.50 
Vincas Ramonas — Dulkės raudonam saulėlydy —

romanas $ 4.50 
Vanda Sruogienė — Balys Sruoga mūsų

atsiminimuose $ 7.50 
Kazys Škirpa — Sukilimas — $ 11.00
Vincas Trumpa — Napoleonas, Baltija, Amerika — 

istor. apžvalga $ 
V. Vailionis — Likimo audrose — romanas 

iš partiz. veiklos $ 
" - ...................... $

$ 
$ 
$

Vydūnas — Laiškai skautams
Motiejus Valančius — Red. kun. Alekna — 
Grigas Valančius — Žemaičių Didysis — I d. 
Grigas Valančius — Žemaičių Didysis — II d.

3.75
3.75
4.75

4.75
6.00

7.50

3.00
4.00
3.75

3.50

3.50
8.00
4.50

3.50

4.50

6.00
2.00
4.00
9.00
7.75

Užsakymus siųsti adresu: Lithuanian House — Library 
6 Eastry Str., Norwood, S.A. 5067.

Užsakymai virš 50 dol. vertės bus siunčiami Kiosko lė
šomis, už mažiau teks apmokėti pašto išlaidas užsakyto
jui.

Matome, pinigai visur ir 
visuomet reikalingi. Deja, 
ne visi vienodomis akimis į 
tai žiūri. Kada perverčiame 
spaudoje skelbiamus auko
tojų sąrašus, randame 
metų metais girdėtus var
dus ir beveik nieko iš tos 
kartos, kuri jau šiame kraš
te išsimokė, įsigijo geras 
profesijas. Jie tikrai daug 
daugiau uždirba už savo tė
vus. Tiesa, malonus skaity
tojau. Nelabai maloni.

Pabaigai mažas švystelė
jimas. Lapkričio 13 dieną 
JAV Atstovų Rūmų nariai 
vienbalsiai priėmė House 
Concurrent Resolution 200 
Pabaltijo valstybių klausi
mu. Ši rezoliucija pereis į 
Senato užsienio reikalų ko
mitetą svarstyti. Amerikos 
lietuviai siunčia laiškus savo 
senatoriams, prašydami re
zoliuciją priimti.

Jonas Vaičiūnas

VISAIP
Izraelyje neseniai įvesta 

nauja valiuta, kur buvusius' 
svarus pakeičia naujas, dar 
bibliniais laikais vartotas 
piniginis vienetas šekelis, 
turįs 100 agrotų. Prieš tai 
buvęs svaras buvo vertina
mas tik 3 amerikoniškus 
centus. Dabartinis šekelis 
vertinamas 10 buv. svarų.

KEISTAS KREIPIMASIS

Aną dieną Bankstown 
pašto viršininkas (Post
master) telefonu kreipėsi i 
Mūsų Pastogės redaktorių 
prašydamas suteikti davinių 
apie Mūsų Pastogę. Tuo rei
kalu į jj laišku kreipėsi 
ELTA Information Service 
iš New Yorko (VLIKo įstai
ga. Mūsų Pastogės redakto
rius atsisakė tokias žinias 
suteikti pareikšdamas

Adelaidinės 
pabiros

ALB Krašto valdybos 
pirm. Vytautas Neveraus- 
kas ir kasininkas Leonas 
Gerulaitis vasario 13 - 20 
d.d. lankėsi Perthe. Pertho 
lietuviai juos gražiai priėmė 
ir maloniai vaišino. Pirm. V. 
Neverauskas Vasario 16 d. 
proga skaitė paskaitą, o kitą 
dieną padarė Pertho lietu
viams pranešimą apie Aus
tralijos ir viso pasaulio lie
tuviu gyvenimą. L. Gerulai
tis su poezijos pyne dalyva
vo Vasario 16 d. minėjimo 
meninėje programoje ir su
pažindino pertiškius su 
Adelaidėje vykstančiais pa
sirengimais Lietuvių Dieno
mis, pakviesdamas kuo 
skaitlingiau pertiškius jose 
dalyvauti.

Kadangi iki Lietuvių Die
nų liko tiktai 9 mėnesiai, 
Lietuvių Dienų komitetas 
pradės dažniau posėdžiauti. 
Tikimės, kad ir mūsų bend
ruomenės spaudoje bus pa
teikiama daugiau informaci
jų Lietuvių Dienų reikalais.

Jau dabar Adelaidės lie
tuviai stropiai tvarko savo 
namus; dažo, remontuoja, 
kai kurie net pristato, kad 
tik gražiau ir geriau priėmus 
atvykstančius tautiečius, ne 
tik iš visos Australijos, bet 
ir iš užjūrių.

Australijos lietuvių studi
jų dienos įvyks ateinančių 
Velykų metu Adelaidėje. 
Jau yra parinktos ir temos, 
kurios žada būti labai įdo
mios, nes lies mūsų mišrių 
šeimų lietuviškumą ir mūsų 
bendruomenės idėjas.

Numatytas tautinių šokių 
seminaras pakibo ore, nes 
kanadietė G. Breichmaniėnė 
negalės atvykti. Turime ir 
Australijoje patyrusių ir 
gabių tautinių šokių specia
listų, kodėl jų patyrimu ir 
žiniomis nepasinaudoti?

Adelaidės lietuviškos ra
dijo programos ’’direkto
rius” pora savaičių atosto
gavo prie ežero - Barossa 
Valley (vyno slėnyje). Kiek 
teko nugirsti, atostogos bu
vo sėkmingos; pagavo 9 žu
vis, parudavo saulėje, o visų 
vynų skonio nespėjo para
gauti. y.

Bankstowno pašto viršinin
kui, kad jei toji institucija 
tokių žinių reikalinga, ji ga
linti kreiptis tiesiog į Mūsų 
Pastogės redakciją ar admi
nistraciją, o ne per tarpinin
kus.

Stebėtina, kodėl VLIKui 
kaip ELTOS leidėjui prirei
kė ieškoti informacijų per 
tarpininkus ir dargi austra
lus, kai tą gali atsiekti be
tarpiškai.

ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office 4 Showroom at M’°"* ~ Worki! 649 630' ”'5451 ~ Ev*ni"9

Strathfleld Entrance to 
Rookwood Cemetery.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO, siūlo lietu
viams specialia kaina paminklui ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kairt»7 >/c % skirti Mūsų Pasto
gei.

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
UDCOMBE, N.S.W., 2141LIETUVIAI. ĮSIDĖMĖKITE!

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje
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Informacija
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad kovo 23 
d., (sekmadienį), 2.30 vai. 
Lietuvių Namuose (moterų 
seklyčioje), 44-50 Errol St., 
North Melbourne, šaukia
mas Draugijos narių metinis 
susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo pirmininkės ir 
sekretorės rinkimas; 3. 
Mandatų komisijos sudary
mas; 4. Pranešimai: a) pir
mininkės, b) iždininkės, c) 
ligonių lankytojos ir d) revi
zijos komisijos.
5. Diskusijos dėl pranešimų;
6. Valdybos apyskaitos tvir
tinimas; 7. Rinkimai: a) 
naujos valdybos ir b) revizi
jos komisijos. 8. Klausimai ir 
sumanymai. 9. Susirinkimo 
uždarymas.

Draugijos narės, rėmėjos 
ir Draugijai prijaučiančios 
prašomos kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Draugijos nares prašome 
prisidėti prie suneštinės ka
vutės.

Melbourne Soc. Globos Mot.
Djos Valdyba

PRANEŠIMAS

Kovo 23 d. 3 vai. šaukia
mas Sydnejaus Sporto 
Klubo ’’Kovo’1 metinis susi
rinkimas Lietuvių Klube, 16 
East Terrace, Bankstown, 
N.S.W. (viršutinėje salėje). 
Visiems sporto klubo na
riams dalyvavimas būtinas. 
Taip pat maloniai kviečiame 
dalyvauti visus mūsų rėmė
jus ir sportininkų tėvus. Tė
vų dalyvavimas šiame susi
rinkime labai svarbus, nes 
jie čia galės pareikšti savo 
pageidavimus, pasiūlymus ir 
padėti išrinkti naujų valdy
bą sekančiai kadencijai.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos suda
rymas. 3. Prezidiumo suda-i 
rymas. 4. Pereito susirinki
mo protokolo skaitymas. 5. 
Pirmininkės pranešimas. 6. 
Iždininko pranešimas. 7. 
Revizijos komisijos praneši
mas. 8. Diskusijos dėl pra
nešimų ir jų patvirtinimas. 
9. Naujos valdybos rinkimai. 
10 Revizijos komisijos rinki
mai. 11. Klausimai ir suma
nymai. 12. Susirinkimo už
darymas.

Kovo” Valdyba

PADĖKA

Šių metų Vasario 
16—sios minėjimas Sydneju- 
je praėjo giliame ir pras
mingame susikaupime. Mi
nėjimo programą paruošė 
Dr. G.E. Kazokienė, o ją iš
pildė V. Juška, V. Kazokas, 
P. Stašionis, I. Bielsnkytė, 
T. Pullinen, ’’Dainos” vyrų 
choras, vadovaujamas Br. 
Kiverio. Techniškus darbus 
atliko: A. Dudaitis — deko
racijos ir šviesos, K. Kazo
kas — garsai.

Visiems programos daly
viams reiškiame nuoširdžią 
padėką. Taip pat ačiū Lie
tuvos savanoriams — kūrė
jams p.p. V. Juzėnui, O. Šal
kauskienei ir J. Kapočiui, 
dalyvavusiems scenoje. 
Juos pagerbiant simboliškai 
buvo išreikšta pagarba ir 
dėkingumas ir visiems Lie
tuvos savanoriams kūrė
jams.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba
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FILMŲ VAKARAS

Australijos Liet. Inž. ir 
Archit. Sąjungos Melbourne 
Skyrius kovo 29 d., šešt., 
7.30 vai. vak. Melb. Liet. 
Namuose ruošia filmų vaka
rą, į kurį kviečiame visus. 
Bus rodomi filmai apie Melb. 
Metropolitan Board of 
Works, State Electricity 
Commission ir Bank of Eng
land — pinigų gaminimą. Įė
jimas veltui.

Tą patį vakarą nuo 6 vai. 
bus galima gauti vakarienė 
— cepelinai, bet jų norį pra
šomi užsisakyti klubo bare 
tel. 328 1560 arba pas V. 
Žiogą tel. 458 1102 iki kovo 
24 dienos.

V. Ališauskas 
Skyriaus sekretorius

ŽIDINIO EKSKURSIJA

Balandžio 26 d. (šeštadie
nį) išvyksta ekskursija į 
Centrinį NSW pajūrį. Nu
matoma aplankyti Gosfordą, 
The Entrance, Tuggerah, 
Avoca Beach ir kitas gražias 
vietas.

Autobusas išvažiuos 8 vai. 
ryto (punktualiai) iš Syd. 
Liet. Klubo kiemo, Banks
town, grįš temstant. Kaina 
$ 5 asmeniui. Maistą reikia 
pasiimti visai dienai. Užsi
rašyti pas A. Jablonskienę 
tel. 709 4031. Pinigus reikia 
iš anksto sumokėti.

Tėvūnas

TOKIOS TOKELĖS
SEKTINAS PAVYZDYS

Mūsų Pastogės š.m. 6 Nr. 
skaitėme B. Strauko 
straipsnį, kur jis pristato 
pirmąjį iš Australijos lietu
vių bendruomenės mokinį 
Vasario 16 gimnazijoje 
Andrių Binkevičių, kuriam 
sąlygas sudarė nuoširdūs 
mecenatai — Raimondas 
Andrekus, skyręs 1000 do
lerių ir N. ir K. Butkai iš 
Sydnejaus 500 dol. Kad tasai 
mokinys išbūtų gimnazijoje 
vienerius metus, kainuoja 
apie 2000 dolerių. B. Strau- 
kas priminė, kad galėtume 
jam tas sąlygas sudaryti 
kviesdamas visus sudėti dar 
apie 800 dolerių. Į šį kvieti
mą bene pirmasis atsiliepė 
Dr. Juozas Miknius iš Syd
nejaus (jo kabinetas: 65 
Park ■ Rd., Cabramatta), 
šiam tikslui paskyręs 100 
dolerių ir pinigus įmokėjęs 
mūsų Pastogės redaktoriui, 
kad jie pasiektų tą, kam jie 
skirti.

Pagarba Dr. J. Mikniui, 
kuris pats būdamas silpnos 
sveikatos savo auka priside
da prie mūsų jaunimo lietu
viško ugdymo.
DEŠIMTOSIOS DAINŲ 

ŠVENTĖS PLOKŠTELĖ

Dar galima gauti istorinę 
Australijos Lietuvių Dešim
tosios Dainų Šventės plokš
telę, kuri su dideliu rūpes
tingumu ir muzikaliai gerai 
išbalansuota buvo išleista 
pereitų metų pabaigoje. Su 
užsakymais kreiptis į tos 
plokštelės leidėją ir jos 
technišką paruošėją Kajų 
Kazoką 9 Percy Str. Banks
town, N.S.W. 2200 arba į 
Mūsų Pastogės redakciją. 
Plokštelės kaina tik 6 dole
riai. Taip pat plokštelė gau
nama Adelaidės Liet. Namų 
bibliotekoje ir Sydnejaus 
Liet. Klubo bibliotekoje.

Sydnejaus taut, šokių 
grupė Gintaras, vadovauja
mas Kajaus Kazoko, ruoš
damasis Folkloriniam festi
valiui Sydnejaus operos rū
muose birželio mėn. jau 
pradėjo repeticijas operoje. 
Programą paruošė p. A. 
Saudargienė. Gintarui talki
na eilė šokėjų iš Sūkurio 
grupės.

GRAŽUS MOSTAS
Dabartinis Vyr. Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas Dr. K. Bobelis pri
siuntė garbės prenumeratą 
ALFAS Valdybai Adelaidė
je už išleidžiamą knygą apie 
lietuvių sportinį gyvenimą 
Australijoje, kuri yra jau 
spaustuvėje renkama ir pa
sirodys po poros mėnesių, 
pridėdamas ir mažą auką. 
Drauge VLIKo pirmininkas 
siunčia šiltus sveikinimus 
Australijos lietuviams spor
tininkams.

ALB Krašto
ALB Krašto Valdyba šau

kia Apylinkių Valdybų pir
mininkų ir seniūnų (ar jų 
įgaliotų asmenų) konferen
ciją Adelaidėje, balandžio 4 
ir 5 dienomis. Konferencijos 
darbotvarkė:
Penktadienis, balandžio 4 d.
9 vai. — 12 vai. ryto — Re
gistracija Lietuvių Namuose 
6 Eastry St., Norwood
12 vai. — Pietūs ($ 2 asme
niui)

1 vai. Konferencijos ati
darymas A. Pociaus paskai
ta ’’Bendruomenė — 30 metų 
ir toliau”. Pasisakymai.

3 vai. Pertrauka — Di
džiojo Penktadienio pamal
dos Lietuvių Katalikų Cent
re.

6 vai. Konferencijos posė
džiai Lietuvių Namuose: a) 
K.V. pirmininko pranešimas 
b) Pranešimai iš vietų. 10 
min. vienam pranešimui).

9 vai. Dienos darbų pa
baiga.

šeštadienis, balandžio 5 d.:
10 vai. ryto — Konferencijos 
dalyviai klauso studijų dienų 
paskaitos ir diskusijų "Lie
tuvis mišrioje šeimoje”.
12 vai. — Pietūs ($ 2 asme
niui).

Rekolekcijos
AUSTRALIJOS LIETUVIAMS KATALIKAMS

Rekolekcijas veda prel. 
Dr. V. Balčiūnas, buvęs 
Kauno kunigų Seminarijos 
ir šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje dvasios tėvas.

REKOLEKCIJOS CAN- 
BERROS LIETUVIAMS

Kovo 23—24 d.d. vakarais 
šv. Juozapo bažnyčioje 
O’Connor. Abu vakarus nuo 
6 vai. išpažintys, 6.30 vai. 
konferencija, šv. Mišios, ko
munija ir pamokslas.

REKOLEKCIJOS NEW
CASTLE LIETUVIAMS

Kovo 30 d.. Verbų Sek
madienį, 6.30 vai. vak. išpa-

Valdyboje
1 vai. — Tolimesni posė

džiai: a) Bendruomehės sta
tuto apžvalga — V. Baltutis, 
b) Finansinė padėtis, c) Lie
tuviškų organizacijų vieta 
bendruomenėje — diskusinė 
paskaita, d) Politinė apžval
ga ir t.t.

6 vai. — Vyno ir sūrio va
landa

7 vai. — Konferencijos už
darymas.

ALB Krašto Valdyba

misi Pastoje
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žintys, 7 vai. pamokslas, šv. 
Mišios ir pamokslas.

Kovo 31 d., pirm., 6.30 
vai. vak. išpažintys, 7 vai. 
pamokslas, šv. Mišios ir re
kolekcijų užbaiga.

REKOLEKCIJOS WOL
LONGONG LIETUVIAMS

Atskirų rekolekcijų 
nebus. Visi kviečiami į Syd- 
nejų.

REKOLEKCIJOS SYDNE
JAUS LIETUVIAMS

Kovo 28 - 30 d.d. St. Jo
achim’s bažnyčioje Lidcom- 
be.

Kovo 28 d. rekolekcijų 
pradžia: nuo 5.30 vai. vak. 
išpažintys, 6.45 vai. įžanginė 
konferencija, 7.15 Kryžiaus 
keliai, 7.30 šv. Mišios, ko
munija, pamokslas ir vėl iš
pažintys.

Kovo 29 d. išpažintys nuo 
2 vai. 3.30 pirmoji konferan- 
cija, išpažintys, 5 vai. šv. 
Mišios, komunija, rekolekci
jų pamokslas.

Kovo 30 d. užbaigiamoji 
rekolekcijų diena, išpažintys 
nuo 9 vai. r. iki pamaldų 
11.30 iškilmingos rekolekci
jų pamaldos giedant Dainos 
chorui, rekolekcijų pamokslas 
ir bendra komunija. Tuoj po 
mišių užbaigiamoji konfe
rencija, palaiminimas bei 
atlaidų suteikimas.

Kun. P. Butkus

N.S.W, 2200

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

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

Printed by Rotor Press Pty: Ltd.
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