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Turiningos Velykos
Adelaidėje

RAPORTAŽAS IŠ STUDIJŲ DIENŲ 
Ilgasis Velykų savaitgalis 

Adelaidėje buvo ypač turi
ningas. Čia vyko Studijų 
Dienos jaunimui ir ALB 
apylinkių pirmininkų ar jų 
pavaduotojų, bei seniūnijų 
seniūnų suvažiavimas. Abu 
šie parengimai yra labai 
reikšmingi mūsų bendruo
menei ir po jų sėkmingo 
pravedimo prieita išvados, 
kad jie būtų rengiami kiek
vienais metais. Juos organi
zavo ALB Krašto Valdyba.

STUDIJŲ DIENOMIS 
rūpinosi ALB Krašto Val
dybos narė kultūros rei
kalams p. Genovaitė Vasi
liauskienė. Šiose dienose 
dėmesys buvo sukoncen
truotas į jaunimą ir jos pra
vestos paties jaunimo: pas
kaitos ir pranešimai buvo 
pačių jaunimo atstovų, po
sėdžius ir diskusijas prave
dė taip pat jaunimas ir dis
kusijose dalyvavo irgi be
veik be išimties jaunimas. 
Nežiūrint, kad šios Studijų 
Dienos nebuvo plačiau iš
reklamuotos ir tuo pačiu ne
parengta šiam įvykiui pla
čioji visuomenė, tačiau iš 
dalyvių matėsi, kad susido
mėjimas buvo didelis — pa
lyginamai gausių dalyvių 
tarpe matėsi atstovų iš toli
mesnių kolonijų, kaip Mel
bourne, Sydnejaus. Ypač 
nemažo susidomėjimo šios 
Studijų Dienos susilaukė iš 
pačių adelaidiškių — per abi 
dienas diskusijose ir paskai
tose dalyvavo virš šimto 
klausytojų. Tas liudija, kad 
visi esame panašių parengi
mų pasiilgę ir jų laukiame. 
Apie Studijų Dienas plačiau 
skaitysime ir vėlesniuose 
pranešimuose, nes tokio 
masto parengimas bendro 
raportažo rėmuose nesutal
pinamas, juo labiau, kad jos 
pravesto akademiniame ly
gyje su nauju jaunatvišku 
mentalitetu ir drąsiom išva
dom.

Studijų Dienas atidarė 
ALB Krašto Valdybos pirm, 
p. V. Neverauskas, pasvei
kino suvažiavusius tų dienų 
organizatorė p. Vasiliaus
kienė. Paskaitas skaitė pir
mą dieną svečias iš Mel
bourne ir Melb. apyl. pirmi
ninkas p. Albinas Pocius pa
liesdamas bendruomenę 
30-ties metų eigoje ir žvelg
damas į jos ateitį. Prelegen
tas pažvelgė į liet, bendruo
menę gana optimistiškai, 
daugeliu atvejų statydamas 
Melbourne apylinkę pavyz
džiu. Sekė gyvos ir įdomios 
diskusijos.

Po pietų sekė antroji pas
kaita ’’Tautinės bendruome
nės uždaviniai ir ateities 
perspektyvos”. Prelegentas 
Jonas Meiliūnas (Jun.) iš 
Melbourno. Jis su akademi
niu įžvalgumu pažvelgė į 
lietuvių bendruomenę iš re- 
aliosios pusės įžiūrėdamas

ne tik pragiedrulių, bet ir 
pavojų. Ir šis pranešimas 
susilaukė gyvų diskusijų, 
net papildymų iš įvairių pu
sių. Išskirtinai pažymėtina 
prelegento graži lietuvių 
kalba, kai jis kalbėdamas 
rūpestingai rinkosi ir nau
dojo ne tik žodžius, bet ir 
būdingus lietuviškus išsi
reiškimus. Dienos programą 
Studijų Dienų dalyviai už
baigė sūrio ir vyno ragavi
mu privačioje sodyboje.

Sekančią dieną Velykų 
šeštadienį vėl jaunimas ir 
vyresnieji rinkosi į Adelai
dės Liet. Namus antrajai 
Studijų Dienų daliai. Pir
muoju punktu sekė forumas 
— svarstymas temos "mišri 
šeima lietuvių bendruome
nėje”. Tema labai aktuali vi
siems. Forumas pravestas 
anglų kalba. Pranešimus 
padarė trys kalbėtojai iš 
jaunųjų — J. Verbylienė 
(australe), T. Strout (aus
tralas) ir Dr. D. Viiiūnaitė 
(lietuvaitė). Visų pranešėjų 
nuomonės gana kontraver
siškos. Diskusijose dalyvavo 
beveik išimtinai jaunieji 
(greičiausiai tik dėl kalbos 
vyresnieji beveik neprasi
žiojo). Šio forumo atskiras 
pranešimas bus paskelbtas 
vėliau.

Antroje šios dienos studi
jų pranešime kalbėta apie 
buvusį Jaunimo Kongresą ir 
bendrai vyko pašnekesiai 
kongresine tema. Oficialūs 
pranešėjai buvo E. ir R. Po
ciai ir J. Mockūnas, dalyva
vę pereitame Jaunimo 
Kongrese Europoj ir visi 
trys iš Adelaidės. Šioje da
lyje jūsų korespondentui 
neteko dalyvauti, tad tuo 
klausimu bus pasisakyta vė
liau.

Bendrai Studijų Dienos 
buvo gana prasmingos ir vi
sais atžvilgiais sveikintinos.

Bernardas Brazdžionis

AMŽIŲ UGNIS

Amžių aukuro ugny tą ugnį 
Uždegei, poete, pirmas tu 
Ir, per amžių perbėgęs bedugnę 
Perdavei kitam, kad prie kitų,

Tau lankyt krantų nepažadėtų, 
Su šventąja amžių ugnimi 
Vėlei bėgtų tūkstančiai poetų, 
Kad ji degtų amžiais nerami 

Ranokse Safo, ir Dantės, ir Šekspyro, 
Poe, Tagorės, Rilkės, Li-tai-pe, 
Kad dievų vardu skambėtų lyra

Ir tada, kai karo kils pašvaistės, 
Kai ją neš Maironis, Putinas ir Aistis, 
Ir po šimtmečių, kai jie ilsės kape.

PILKA DIENAJuozas Pautienius

ALB APYLINKIŲ PIRMI
NINKŲ IR SENIŪNŲ

SUVĄŽ-i AVIMAS

Tuo pačiu Velykų metu 
Adelaidėje įvyko ALB apy
linkių pirmininkų ir seniūnų 
suvažiavimas. Be vietinių 
atstovų dalyvavo: Melb. 
apyl. pirm. A. Pocius ir val
dybos sekretorė Aldona 
Butkutė, Latrobe Valley se
niūnė V. Koženiauskienė, 
Canberros apyl. vicepirm. 
A. Balsys, Geelongo apyl. 
atstovas Dr. R. Šarkis ir be 
abejo visa Krašto Valdyba.

Šiame suvažiavime Kraš
to Valdybos nariai supažin
dino suvažiavusius su Kraš
to Valdybos veikla ir užsi
mojimais, padaryti praneši
mai iš apylinkių veiklos ir 
aptarti projektai ateičiai.

Iš artimiausių Krašto 
Valdybos darbų pažymėtini 
Simo Kudirkos vizitas. Si
mas Kudirka pasieks Aus
traliją ir nusileis pirmiausia 
Sydnejuje birželio 13 d. Iš 
čia vyks pirmiausia į Ade

laidę. Tolimesnis S. Kudir
kos maršrutas: birželio 17 d. 
Perthe, birželio 19 d. Mel
bourne, birželio 23 d. Ho- 
barte, birželio 26 d. Canber- 
roje ir birželio 28 d. Sydne
juje. Krašto Valdyba išrūpi
no, kad Australijoje Simas 
Kudirka keliaus Ansett lėk
tuvais ir gauta nuolaida 
pusę kainos. Smulkesnė in
formacija seks vėliau, kai 
bus tiksliai nustatyta skry
džiai ir valandos.

Taip pat Krašto Valdyba 
kviečia visas apylinkes pa
minėti Australijos Lietuvių 
Bendruomenės 30 metų su
kaktį, iškelti bendruomenės 
reikšmę ir pabrėžti jos au
toritetą lietuviškoje veiklo
je. Krašto Valdyba siūlo to
kius minėjimus jungti su 
Tautos Švente rugsėjo 8 d.

Taip pat jau liepos antroje 
pusėje iš Amerikos atvyksta 
solistė Praurimė Ragienė, 
kurią Australijoje globos 
ALB Krašto Valdyba. Jos 
apsilankymai ir koncertai: 
liepos 19 d. Adelaidėje, lie
pos 20 d. Melbourne ir liepos 
27 d. Sydnejuje.

Suvažiavime plačiau refe
ravo apie bendruomenės 
statutą, iškeldamas jo trū
kumus ir siūlydamas papil
dymų p. V. Baltutis. Svar
biausias rūpestis, kaip tin
kamiau ir efektyviau bend
ruomenę atstovauti Krašto 
Taryboje. Buvo siūloma į 
Krašto Tarybą šalia rinktų 
asmenų kviesti ir organiza
cijų atstovus lygiateisiais su 
Tarybos rinktais atstovais, 
šis ir kiti pasiūlymai priimti 
kaip svarstymų objektai.

Pirmininkų suvažiavime 
taip pat buvo apkalbėtas ir 
kalinamų Lietuvos disidentų 
klausimas ir kaip jiems pa
dėti, suteikiant jiems mora
linės paramos ir 
materialinės pagalbos jei ne 
jiems tiesioginiai (turimomis 
žiniomis kaliniai negali gauti 
siuntinių iš užsienio), tai jų 
šeimoms, kurios randa kelių, 
kaip prie kalinių, prieiti. Pri

eita išvados, kad kiekviena 
ALB apylinkė pasiimtų glo
boti bent po vieną lietuvį 
poltinį kalinį. Taip Adelai
dės apylinkė sutiko globoti 
Nijolę Sadūnaitę, Melbour- 
nas Viktorą Petkų, o Sydne- 
jui pavesta globoti Antanas 
Terleckas.

Bendrai, toks pirmininkų 
suvažiavimas ir tiesioginis 
bendravimas su Krašto Val
dyba pasirodė visais atžvil
giais prasmingas ir net būti
nas. Galvojama tokius suva
žiavimus šaukti kiekvienais 
metais. Suvažiavime daly
vavo svečio teisėmis ir Mūsų 
Pastogės redaktorius.

žinios
PREMIJA EVAI KUBBOS

Šiuo metu metinėje 
Archibald meno parodoje 
Sydnejuje, lietuvė dailinin
kė Eva Kubbos vėl laimėjo 
Pring premiją, kuri skiriama 
geriausiai moteriai dailinin
kei Australijoje. Tai iš eilės 
šešta šio vardo premija, 
paskirta Evai Kubbos, kuri 
yra viena iš labiausiai iški
lusių lietuvių dailininkų 
Australijoje.

Jugoslavijos prezidentas 
Tito vis dar merdėjimo sta
dijoje, tačiau kraštas vis dar 
remiasi jo autoritetu, nors jo 
sveikata apgailėtinoj padė
ty. Tito vadovaujama ko
munistų partija turi apie aš
tuonis kandidatus Tito vie
toje, bet bijomasi, kad Titui 
pasitraukus gali krašte kilti 
sąmyšis, kurį lengvai gali 
išnaudoti Sovietų Sąjunga, 
norėdama jėga įtraukti į so
vietinę orbitą.

NO MOSCOW OLYMPICS
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Kas svarbiau —
išlikimas ar laisvė?

Tenka nuoširdžiai pasi
džiaugti įvykusiom Adelai
dėje Studijų Dienom ir jose 
aktyviu jaunimo dalyvavi
mu. Čia praktiškai buvo pa
liestos pačios pagrindinės 
lietuvių bendruomenės 
problemos: bendruomeninė 
jungtis, jaunimo dėmesys 
lietuvybei, mišrios seimas, 
jaunimo kongreso reikalai ir 
1.1. Tikimasi, kad šių Studijų 
Dienų darbai ir svarstymai 
vienokiu ar kitokiu būdu pa
sieks ir platesnes bendruo
menės periferijas.

Tarp kitų klausimų už
kliudyta ir lietuvių išlikimo 
išeivijoje bei kovos už laisvę 
problema. Kas is jų šiandie 
svarbiau — kova už laisvę ar 
išlikimas? Studijų Dienose 
prelegentas J. Meiliūnas 
kategoriškai pareiškė, kad 
tik išlikimas arba lietuvybės 
išlaikymas yra pirminis už
davinys.

Ikisiolinėj mūsų veikloj 
pastangos kovoti už Lietu
vos išlaisvinimą buvo stato
ma pirmoj vietoj, o visa kita 
tebuvo tarsi antriniai daly
kai. Galbūt tik pastaruoju 
metu daugiau susirūpinta 
lietuvybės išlaikymu, kai 
apsižiūrėta, kad mūsų 
jaunimas jau lietuviškai be
veik nekalba, kad jo nema
tome savo tarpe, kad jaunos 
mišrios seimas yra vis daž
nėjantis reiškinys, o paga
liau ir is saviškių sukurtos 
jaunos seimas dažniausiai 
savo tarpe lietuviškai ne
kalba. Is tokių seimų lietu
viško sąmoningumo vargu 
ar galima tikėtis. Pagaliau 
net ir kai kuriose jaunimo 
organizacijose lietuviško žo
džio is viso nesigirdi. Tad 
kas yra svarbiau esamoje 
padėtyje — kova už tautos 
laisvę ar už lietuvybę?

Niekas nesiūlo, kad reikia 
kovos už laisvę išsižadėti. Be 
abejo, Lietuvos laisvės rū
pestis yra nenutrūkstamas 
ir būtina visas įmanomas ir 

A.A. 
JURGIUI PETNIŪNUI

mirus, liūdinčius jo žmoną Veroniką, sūnų Vytą, dukras 
Aldoną ir Danutę, jų šeimas ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

V.S. Šimkai
- Ž.L. Simanauskai

V.K. Andruškos 
St. Dabkus 
M. Šidlauskienė 
O. Palaitienė 
E. Almasienė 
A. Gaidukas

A.A.
JURGIUI PETNIŪNUI 

staiga mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
žmonai Veronikai, vaikams bei artimiesiems ir drauge 
liūdime.

LKVS ’’Ramovės" Sydnejaus 
Skyriaus Valdyba

Mūšų Pastogė r. 14, 1980.4.14, psl. 2

prieinamas progas išnaudo
ti, kad Lietuvos reikalai 
būtų keliami ir primenami 
net ir nelaukiant, kad kas 
kitas tuo rūpintųsi arba tai 
atliktų tik tam sudaryti spe
cialūs politiniai organai. Ta
čiau apleidus lietuvybės iš
laikymo reikalus, kas vyk
dys mūsų politinius uždavi
nius, kai išeivijoje neliks lie
tuvių? Tad žvelgiant į da
bartį ir ateitį lietuvybės 
klausimas jau savaime 
prasimuša į pirmaeilius 
bendruomenės uždavinius, 
nes kas gi tęs kovą už Lie
tuvos laisvę, kai galutinai 
isretės mūsų eilės, o papil
dymų iš savo tarpo ne ką 
sulauksime. Štai kas verčia 
ir įpareigoja ne tik pavie
niai, bet ir organizacijose 
atsisukti į kovą už lietuvišką 
tęstinumą išeivijoje. Jeigu 
senojoje lietuvių emigraci
joje ne tiek jautėsi to lietu
viško sąmoningumo, tai šioji 
pokarinė emigracija, augusi 
ir auklėta nepriklausomoje 
Lietuvoje, tokio tautinio są
moningumo turėjo su kaupu 
ir net su politiniu brandumu. 
Bet nuo pat pradžios nepa
galvota, užsiėmus Lietuvos 
laisvinimo mintimi, kad teks 
ruoštis ilgai ir tolimai kovai 
ir jai parengti net ateinan
čias kartas.

Belieka šiandie ieškoti ir 
išnaudoti visokius būdus šiai

NAMIE IR PASAULY
Apdovanota

Dr. Marija Gimbutienė

Pereitu metų vasarą Ka
lifornijos universiteto pro
fesorė Dr. Marija Gimbu
tienė vadovavo archeologų 
ekspedicijai, kur buvo pra
vesti plataus masto kasinė
jimai pietų Italijoje, ir Sco- 
laria urvuose buvo užtikta 
senosios europiečių kultūros 
liekanų iš šeštojo tūkstančio 
metų prieš Kr. Tiems tyri
nėjimams mūsų profesorė 
vadovauja jau treji metai. 

problemai išspręsti neven
giant ir tokių, į kurias kai 
kas iš mūsų žiūri su nepasi
tikėjimu, ypač kai tenka su
sitikti su iš Lietuvos atvy
kusiais arba planuojant iš
vyką į Lietuvą. Galima vi
saip galvoti, bet niekas 
negali paneigti, kad iš nie
kur kitur, o kaip tik iš Lie
tuvos plaukia ne tik tautinis 
sąmoningumas, bet ir aukš
čiausio laipsnio patriotišku
mas.

Žinoma, reikia ir patiems 
nesėdėti sudėjus rankų, kad 
mūsų vaikais ir jų lietuviš
kumu kas kitas rūpintųsi. 
Jeigu patys nepajėgiam 
auklėti savo vaikų lietuviš
kai, kodėl nepasamdžius 
privačių mokytojų, kaip kad 
samdome muzikos, bei kito
kius mokytojus. Šitokiu 
keliu naudojosi ir mūsų pro
tėviai, patys nebūdami mo
kyti dar tais laikais, kai ne
buvo lietuviškų mokyklų ir 
buvo persekiojamas lietu
viškas raštas. Savaitgalio 
mokyklos lietuviškai neiš
mokys ir lietuviško sąmo
ningumo neįskiepys joje 
praleidžiant tik porą valan
dų savaitėje. Maksimum, ką 
tokia mokykla duoda, tai su
artina lietuvius vaikus, 
išugdo jų tarpe draugystę, 
kuri ir vėliau neisįra.

Žodžiu, tautiškumo išlai
kymas mūsų jaunojoje kar
toje yra vienas iš pačių pir
minių uždavinių, jeigu ne
norime, kad kova už Lietu
vos laisvę nenutrūktų.

(v.k.)

Įvertindama jos nuopelnus 
Italijos vyriausybė apdova
nojo Dr. Mariją labai reikš
mingu Manfredi medaliu. 
Šalia to taip pat pereitą va
sarą Dr. M. Gimbutienė da
lyvavo tarptautiniame indo
europiečių studijų kongrese, 
įvykusiame Jugoslavijoje ir 
šiam kongresui vadovavo 
kaip tik pati Dr. Marija 
Gimbutienė. Kongresas 
vyko pereitų metų rugsėjo 
12-17 d.d., kur buvo nagri
nėjama Europos kultūros 
keitimasis tarp 4500 ir 2500 
metų pr. Kr. Kongrese da
lyvavo eilė mokslininkų ne 
tik iš Europos, bet ir iš Ja
ponijos, Izraelio, jų tarpe 
specialistai archeologai, kal
bininkai, mitologai bei reli
gijų istorikai. Šio kongreso 
darbų bus išleisti keli tomai, 
o apie kasinėjimus Italijoje 
pati Dr. Marija Gimbutienė 
spaudai ruošia atskirą vei
kalą. Į kongresą buvo kvie
čiami mokslininkai ir iš Lie
tuvos, bet jie negavo leidimo 
išvykti. Be abejo, nagrinė
jant senąsias kultūras buvo 
daugeliu atvejų paliesti ir 
baltų reikalai, specialiai lie
tuvių ir latvių kalbos, senoji 
religija ir kt.

PREMIJA ALGIRDUI 
LANDSBERGIUI

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos išeivijoje metinę 1979 
metų literatūros premiją 
laimėjo rašytojas Algirdas 
Landsbergis už novelių rin
kinį ’’Muzika įžengiant į ne
regėtus miestus”. Premijai

" *.
A.A.

inž. VYTAUTUI LAZDAUSKUI 
gyvenusiam Lounceston, Tasmanijoj, mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą Bronei Lazdauskaitei—Kutkienei ir 
sūnėnui Vytautui Patašiui.

Jadvyga ir Romualdas Venclovai ir
Dr. Irvis Venclovas su šeima

Mūsų mielą ir pirmaujantį šachmatininką Vytautą 
P a t a š ių, jo dėdei Tasmanijoje

A.A.
VYTAUTUI LAZDAUSKUI 

mirus, giliai užjaučiame.
Sydnejaus Liet. Šachmatų Klubo

Valdyba ir šachmatininkai

MIRUSIEJI
NAUJAS KAPAS

TASMANIJOJE

Negailestinga mirtis, 
Launcestone, kovo 28 dieną 
išsivedė į amžinybę Vytautą 
Lazdauską, pakirstą vėžio 
ligos.

Velionis Vytautas gimė 
Marijampolėje 1906 metais. 
Jo tėvas Pijus Lazdauskas, 
grįžęs iš JAV anglies ka
syklų, buvo pirmasis lietu
vis, įsigijęs krautuvę šiame 
mieste. Vytautas; pradžios 
ir vidurinį mokslą išėjo Ma
rijampolėje bei Voroneže. 
Baigęs Marijampolės gim
naziją 1924 metais, kiek lai
ko mokytojavo Sedoje. Stu
dijavo Lietuvos U-to gamtos 
— matematikos fakultete, 
vėliau dirbo Marijampolės 
cukraus fabrike kaip chemi
kas, galiausiai kaip vyr. 
inžinierius.

1940 Sovietų Sąjungai 
Lietuvą okupavus, netrukus 
suimtas ir kalintas Mari
jampolės, Kauno S.D. kalė- 

skirti komisiją sudarė: pirm. 
P. Gaučys, M. Saulaitytė — 
Stankuvienė, J. Švabaitė — 
Gylienė, A.T. Antanaitis, N. 
Jankutė — Užubalienė. Pre
mijos dydis — 1000 dol. Me
cenatas JAV Lietuvių Fon
das.

A. Landsbergis jau yra 
gavęs premijų ir už anks
tesnes savo knygas. Jis yra 
parašęs ir eilę dramų, kurių 
plačiausiai žinoma "Penki 
stulpai turgaus aikštėje”, 
kelis kartus buvo statyta ir 
net amerikoniškai publikai 
New Yorke. Jos turiny par
tizanų veikla Lietuvoje.

♦ ♦ *
Lietuvių pensininkų klu

bas Hamiltone, Kanadoje, 
paskelbė novelės konkursą, 
kur turėtų būti pavaizduo
tas pensininko gyvenimas. 
Pagal visas konkursines tai
sykles konkursui veikalai 
turi būti pristatyti iki rug
sėjo 15 d. šiuo adresu: HL 
Pensininkų Klubas, P.O. 
Box 1046, Hamilton, Ont., 
Canada L8N 3R4.

* * *
Melbourne Jungtinis Bal

tų Komitetas Viktorijoje iš
leido anglų kalba atsišauki
mų lapelius ir lipinukus au
tomobiliams "Boycott Mos
cow Olympics”. Atsišaukime 
teigiama, kad Sov. Sąjunga 
negalinti būti olimpijadoje 
dalyvaujančių kraštų nariu, 
nes ji yra pažeidusi olimpi
nius nuostatus, persekioja 
olimpijadų sportininkus eilę 
jų net nužudžius. Lapelyje 
iškeliama žmogaus teisių 
laužymas, persekiojamos 
jėga užimtos tautybės, pri
menama ir Pabaltijo kraštai. 

jimuose bei IX-tame forte. 
Nuteistas mirti, bausmė vė
liau pakeista 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Prasidėjęs karas išgelbėjo 
jį nuo išvežimo į Kolynos 
aukso kasyklas — numaty
tos bausmės atlikimo vietą. 
Drauge su kitais kaliniais 
išsilaužė iš IX-to forto ir pa
siekė lietuvių sukilėlių 
užimtą Kauną.

1941 — 1944 buvo Mari
jampolės cukraus fabriko 
technikiniu direktorium. 
1944 liepos 31 d. pasitraukė į 
Vakarus, rusams Lietuvą 
vėl okupuojant.

1946 — 1947 mokytojavo 
lietuvių tremtinių gimnazi
jose Detmolde ir Grevene. 
1947 — 1948 lietuvių komi
teto narys Goettingene.

1948 sausio mėn. teko nu
kentėti dėl lietuviškos veik
los. Už lietuvių interesų gy
nimą vietinis UNRRA di
rektorius ištrėmė visus lie
tuvių komiteto narius su 
šeimomis į Seedorfo sto
vyklą.

1948 vasarą Vytautas 
emigravo į Australiją. Kele
tą metų sunkiai dirbo volf
ramo kasyklose Tasmanijo
je, vėliau tarnavo alumini- 
jaus fabrike Bell Bay labo
ratorijoje chemiku. Gyveno 
netolimame Georgetown 
mieste ir aktyviai reiškėsi 
Launcestono lietuvių veik
loje.

Išėjęs į pensiją, galutinai 
įsikūrė Launcestone, kur 
įsigijo namus.

Pajėgus šachmatininkas, 
vienas iš Lietuvos Univer
siteto Šachmatų Klubo stei
gėjų, aktyviai dalyvavo 
šachmatų gyvenime tiek 
Marijampolėje, tiek Goet
tingene ir Launcestone.

Tvirtas lietuvis patriotas, 
bekompromisiniai nusista
tęs prieš komunizmą. Jis 
mirė nesulaukęs savo svajo
nės išsipildymo — pamatyti 
atsikuriančią nepriklausomą 
Lietuvą.

Velionies Vytauto žmona 
mirė prieš keletą metų. Iš 
artimųjų giminių jis paliko 
seserį p. Bronę Lazdauskai- 
tę — Kutkienę Sydnejuje ir 
mirusios sesers Filomenos 
vaikus Vytautą Sydnejuje 
bei Algį ir Nijolę Patašius 
Lietuvoje.

Vytautas palaidotas 
Launcestono katalikų kapi
nėse, palydėtas gausaus 
Launcestono lietuvių būre
lio, draugų ir pažįstamų 
australų bei iš Sydnejaus 
atvykusio sūnėno Vytauto 
Patašiaus. p v

* * *
Prieš pat Velykas iš Ve- 

necuelos atvyko ilgesniam 
laikui Australijoje paviešėti 
Irena ir Dalia Jablonskytės. 
Viešnias globoja Sydnejuje 
Aldonos ir Adolfo Jablons
kių- plati giminėlė: •----- '
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BENDRUOMENĖS SUKAKTĮ MININT

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 30 METŲ

Kalbant apie sukaktuvi
ninką, stengiamasi suminėti 
visas gerąsias jo ypatybes, 
darbus ir dorybes, paliekant 
klaidas ir blogybes nuošaly
je. Vistik manyčiau, kad rei
kia iškelti vieną — kitą ne
gerovę pasitaikusią 30 metų 
bendruomenės gyvenime, 
tai yra žmoniška, realu ir 
tikslu. Vien tik liaupsinti, 
kaip prie naujagimio kūdi
kio, būtų tuščias reikalas, 
iškreipiąs tikrąjį kelią, ku
riuo teko bendruomenei eiti.

ALB Krašto Valdyba 
šiuos metus paskelbė Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės metais, raginant 
visas apylinkes bendruome
nės sukakti paminėti per 
tautos šventę, bet nepatiekė 
programos ar tikslesnių gai

O.V. Milašius

Lapkričio simfonija
Ten visa bus kaip ir šioj žemėj. Tas pat kambarys.

— Taip, mano kūdiki, tas pat. Gadynių paukštė auštant 
lapuose,

Blyškiuos nelyginant mirtis: tada atsikelia tarnaitės, • 
Girdėti kibirų duslus, ledinis bildesys

Aplink šaltinį. O nuožmi jaunyste! Ir'tuščia širdie!
Ten visa bus kaip šiam pasauly. Ten bus 
Skurdžių balsų, žiemos balsų iš priemiesčių senų, 
Bus stiklius surginąs dainušką,

Iškaršusį bobulė su apšepusiu kyku,
Bešaukianti žuvų vardus, su mėlyna prikyšte vyras, 
Kurs spjaudo į pūslėtą nuo neštuvų delną,
Kažką bestaugdamas, lyg paskutinio teismo Angelas.

Ten visa bus kaip šiam pasauly. Tas pa ;s stalas, 
Bus Biblija ir Goethe, bus suplėkęs rašalas, 
Bus popiera, baltoji moteris, kuri mintis išskaito, 
Bus plunksna, atvaizdas. O, mano kūdiki!

Ten visa bus kaip žemėj! Tas pat sodas,
Gilus, gilus, ūksmėtas, tankus. O vidudieniui artėjant, i 
Ten džiaugsis susirinkę žmonės,
Kurie dar niekad nesimatė ir kurie

I
Apie vieni kitus vien tiek težino:

Reikės lyg šventei apsirengti ir keliaut 
Pranykusių nakčia vienam, be meilės ir be žiburio.
Ten visa bus kaip šiam pasauly. Ta pati alėja:

Ir (popietėj rudens) alėjos vingy,
Ten kur gražus takelis nusileidžia baukščiai, 
Lyg iš ligos pakilus moteris,
Klausyki, mano kūdiki, mes susitiksime kaip čion

, kadaise;

Tu pamiršai suknelės savo andienykštę spalvą;
O aš tik menką laimės mirksnį pažinau.
Tu būsi apsivilkus šviesmėle, gailia spalva, 
Gi tavo skrybėlaitės gėlės bus mažytės, liūdnos.

Ir aš jų vardo nežinosiu, nes gyvenime 
Tik vieną graudžią ir smulkutę gėlę pažinau — 
Neužmirštuolę, prisnūdusią seniai Slėpynių krašto

griovose, 
Našlaitę gėlę. Taip, širdie brangi! nelyginant šioj žemėj.

Ir bus tenai glūdus takelis, drėgnas nuo kaskadų aido. 
Ir tau minėsiu miestą ant vandens, 
Florencijos naktis
Ir Bacharacho rabiną. Ten bus taip pat

Aprimęs, žemas mūras,
Kur snaudė senas, senas liūčių kvapas, ir šalta, 
Raupsuota ir vešli žolė siūbuos ten savo tuščią žiedą 
Tyliam upely.

rių, kaip per tuos metus pri
valėtų apylinkės ir seniūni
jos kelti bendruomeninę 
idėją, kaip tinkamiau ir 
reikšmingiau paminėti mūsų 
bendruomenės 30 metų su
kaktį. Panašiai įvyko bend
ruomenei švenčiant 25 metų 
sukaktį; apylinkės negavu
sios direktyvų, savos inicia
tyvos neparodė ir 25 metų 
sukaktis praėjo nepaminėta.

Pirmieji lietuviai atvykę 
Australijon 1947 metais ne
rado stiprios ir organizuotos 
bendruomenės; veikė tiktai 
Australijos Lietuvių Drau
gija Sydnejuje, kuri pilnai 
atitiko tuo meto negausių 
lietuvių raikalavimus. JAV 
1949 metais prel. M. Krupa
vičius, tuometinis VLIKo 
pirmininkas, įsteigia Pasau

lio Lietuvių Bendruomenę, 
padėdamas jos veiklos pag
rindu Lietuvių Chartą. Aus
tralijos lietuvių skaičiui au
gant, draugija nebepatenki- 
na po visa plačiąją Austra
liją išsibarsčiusių lietuvių. 
Tuometinis draugijos pirm., 
garbingos atminties, Anta
nas Baužė (vėliau jam buvo 
suteiktas ALB Garbės Nario 
titulas) tai pastebėjo ir jo 
paties vadovaujamą Aus
tralijos Lietuvių Draugiją, 
be jokių sunkumų perorga
nizuoja į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę.

Ką tik atvykusioms iš Eu
ropos lietuviams, tai buvo 
vienintelis ryšys jungiąs vi
sus, suteikiąs priklausomu
mą ir tautinį bei socialinį 
charakterį. Šiandien, po 
trisdešimt metų, šias socia
lines ir tautines vertybes 
mažai kas beprisimena ir 
lengvai jų išsižada, nes paži
nus čionykštį gyvenimą ir 
išmokus kalbą, savųjų 
moralinės ir medžiaginės 
paramos ieškoma tiktai bė
dos atvejais.

Australijos Lietuvių
Bendruomenės kelias 
nebuvo lengvas. Jai teko 
pergyventi įvairių sutriki
mų, organizacinių trūkumų 
bei netobulumų, bet besi
formuojančioje bendruome
nėje tai buvo natūralūs ir 
teigiamas reiškinys.

Per trisdešimt savo gyve
nimo metų Australijos Lie
tuvių Bendruomenė tapo 
vienintelė, apimanti visus 
Australijos lietuvius orga
nizacija. Nėra labai svarbu 
ar šią ’’jungtį” pripažįsta visi 
Australijos lietuviai ar ne; 
bendruomenės struktūra 
besąlyginiai apima visus ir 
rūpinasi visų gerove. Yra 
vaikų, kurie išsižada savo 
tėvų, bet jie negali paneigti 
ir sunaikinti kraujo ryšio, 
kuris jungia tėvus ir vaikus.

Negrįžtant į visą nueitą 
ALB kelią, noriu paminėti 
tiktai keletą paskutiniaisiais 
metais iškylančių bruožų, 
kuriuose jau ryškėja mūsų 
ALB ateitis. Reikalinga 
žvilgterti į dabartinę Aus
tralijos vyriausybės politi
ką, kurioje emigrantų klau
simas, po Frank Galbally ra
porto, šiek tiek atsistojo ki
toje šviesoje. Nepavykus 
griežtai asimiliacinei politi
kai, pereita į integracinę, 
t.y. švelnesniu būdu; prii
mant ateivius, įliejant juos 
lyg druską į be tautinio sko
nio australišką viralą.

Sudaryta daugybė įvairių 
komitetų, komisijų, vienuo
se sėdi tiktai valdžios žmo
nės (su papildoma alga), ki
tuose pakviesti keli didesnių 
etninių grupių atstovai, ku
rie nebuvo išrinkti tautinių 
bendruomenių, bet valdžios 
pasirinkti savo nuožiūra; to 
paties politinio plauko žmo
nės. Man pačiam teko keletą 
kartų dalyvauti susirinki
muose, kur tokie etninių 
grupių ’’atstovai” bandė 
kalbėti savo bendruomenės 
vardu, neturėdami jos man
dato. Šis klausimas buvo 
iškeltas ir tuometinis Imi
gracijos ministeris McKellar 
neturėjo jokio atsakymo. 
Buvo net pasiūlyta, kad val
džios departamentai kreip
tųsi į demokratiškai išrink
tus etninių grupių komite 
tus, kurie mielai paskirs 
žmones atstovauti valdžios 
įstaigose. Dar ir šiandien 
tebelaukiama!

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

Karališkas apsakymas, kad nė jokios malkos, nei pada
rynei nei kitos, draug su mediniais (miško -A.K.) paukš
čiais ir tokiom’s skūrom’s... į miestų vartus Prūsų kara
lystės nebus įleistos. Surašytas Berlyne 18-tą dieną mė
nesio liepinio 1738. (Padažnėjus malkų vagystėms ir bra
konieriavimui, karalius įsako, kad valstiečiai malkas, 
žvėris ir paukščius ir žvėrių odas tegali įvežti į miestą tik 
su atitinkamais leidimais. Nutvertas be leidimo bus bau
džiamas kaip už vagystę). Pasirašė Pritzkus Willus.

Šis įsakymas buvo atkartotas ir paaštrintas 1739 m. ir 
1770 m.

METAI: RUDENIO GĖRYBĖS

Aš taipjau, kaip klaps, daugsyk mudriai šokinėdamas, 
Medžių vogt tamsoj į šilo pašalį traukiaus.
Bet aš ne taip vogiau, .kaip tūls balamūtas, 
Kurs žiemos čėse, sau ką pasikirst užsigeidęs, 
Vis tikt ąžuolus, klevus ir drūtmedį vagia, 
O paskui parduot į miestą kur nusibastęs, 
Tuo girtuodams ir šokinėdams prageria pelną. 
Aš ne sau vogiau, bet vis maloningiems ponams. 
Juk žinai, kaip mums kasmet reik mezliavą mielą 
Amtmonams mokėt, kad jie tau urdelį siunčia. 
Ak, širdings brolau! didžiai meldžiu, nepadyvyk 
Ir nesakyk liesininkui, kad Orbrys, mano bernas, 
Medžių vogt ar ką pasikirst kas rudenį rengias. 
Aš didžiai džiaugiuos, tą trūsą jo pamatydams, 
Ir kad žiemą jis ką vogt kuinus pasikinko, 
Tuoj jam dvi dešras parūpinęs duodu.
Taipgi po tam, krūvelę viežlybai susivogę, 
Į arčiausį miestą tuoj parduot nukeliaujam 
Ir grašelius grečnus, iš medžių sau nusipelnę, 
Čyžę užmokėt kasmet kytriai pakavojam.

METAI: ŽIEMOS RŪPESČIAI

Ei, kas tai per grieks, kad kartais didelį rąstą 
Šis, ar tas, ar ans pasikirtęs pradeda skaldyt 
Ar kad ąžuolus šulnus, durnai sukapojęs, 
Duoną kept ar ką džiovint į kakalį kiša!

(parinko A.K.)

Paskutiniu laiku etninės 
grupės pasidarė visų Aus
tralijos valdžios departa
mentų dėmesio centru. Visi 
tiktai siūlo savo patarnavi
mus, įvairiausi pamfletai, 
brošiūros ir laiškai išsiunti
nėjami etninių grupių vado
vams, laikraščių redakci
joms ir žymesniems etninių 
bendruomenių asmenims. 
Visi siūlo savo paslaugas, 
bandydami įsigyti palanku
mą, ypatingai rinkimams 
artėjant, nes etninės grupės 
jau sudaro gana didelę bal
suotojų dalį. Visos siūlomos 
paslaugos ir paramos yra 
lyg tas Trojos arklys, kuria
me slepiasi tikrasis tikslas: 
kuo greičiau sulieti ateivius į 
bendrą australišką masę. 
Tada nebereikės rūpintis 
jokiomis atsivežtomis ’’etni
nėmis kultūromis”, neberei
kės skirti sumų, remti įvai
rius etninių grupių kultūri
nius pasireiškimus. Ir taip 
’’meile” ir finansais užliū
liuoti etnines grupes, kurios 
nebeturėdamos tautiniam 
savo veikimui pasipriešini
mo, bet pritarimą ir net pa
ramą, užsnūs ant ’’neveik
ios” ir apatijos patogumų ir 
be didesnių raginimų susi
lies į be tautinės sąmonės 
australiškąją masę.

Specialiai išleistame ’’ža
liame raporte” (green 
paper) ir Frank Galbally et
ninių grupių studijoje, rei
kalaujama etninėms gru
pėms daugiau teisių, plates
nio pripažinimo visose gy
venimo srityse, bet neįsilei- 
džiama etninių grupių išsi
rinktų atstovų į šios politi
kos vykdymą.

Kokia yra ALB ateitis? 
Negaudami papildomo 
"kraujo” ar ilgai išliksime 
lietuviais? Lietuviais, kurie 
kalba lietuviškai, kuriems 
rūpi lietuvių tautos laisvės 

problema, kurie įstengia 
perduoti tautinę sąmonę 
ateinančioms kartoms.

Aiškaus atsakymo niekas 
negali duoti. Jei dėsime vi
sas pastangas, jei medžiagi
nes vertybes pajėgsime nu
stumti į antrą eilę, jei apati
jai neleisime užvaldyti mūsų 
sąmonės, jei kalbėsime savo 
tarpe tiktai lietuviškai, jei 
remsime lietuvišką spaudą 
ir šimtai tokių ’’jei’...

Šiuos klausimus 30 metų 
ALB sukaktyje privalome 
diskutuoti, jais gyventi ir 
rūpintis, nes integralinė 
asimiliacija, ar kaip kitaip ją 
bepavadintume, pamažu, 
bet užtikrintai ir neišven
giamai mus stumia j nutau
tėjimą.

V. Koras

Iki šiol Afganis ane partiza
ninė veikla buvo palaida ir 
neorganizuota, tačiau kai 
kraštas pateko tiesioginėn 
sovietų okupacijon, kovoto
jai suprato padėties rimtu
mą ir baigia sudaryti vie
ningą pasipriešinimo oku
pantui vadovybę. Per pabė
gėlius pasiekė žinios, kad 
tokia vieninga rezistencijos 
vadovybė jau sudaryta ir 
partizaninė veikla veikia 
koordinuotai. Afganistano 
laisvės kovotojai labiausiai 
stokoja ginklų prieš moder
niškai apginkluotą sovietų 
kariuomenę. Patvirtintos 
žinios, kad sovietai nepriei
namose vietose prieš laisvės 
kovotojus naudoja dujas ar 
kitokius, net biologinius 
ginklus.

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją neatsilygindamas!

- - Mūsų Pastogė Nr. 14; 1980.4.14', psk'3'
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NAUJAS PAVOJUS LIETUVAI
FANTASTINIAI BALTGUDŽIŲ IŠVEDŽIOJIMAI

New Yorke išeinąs balt
gudžių arba bielorusų laik
raštis ’’The Byelorussian 
Times” šių metų sausio nu
mery paskelbė prieš Lietuvą 
straipsni, su kuriuo verta 
susipažinti. Prie straipsnio 
pridėtas ir Baltgudijos že
mėlapis, kur j Baltgudijos 
ribas įjungtas ir Vilnius su 
dalimi Lietuvos.

Straipsnyje bandoma is
toriškai įrodinėti, kad per 
istoriją tokių lietuvių nebu
vę, o tik žemaičiai, o Lietuva 
yra senas istorinis Baltgudi
jos vardas. Pagal tuos išve
džiojimus tiesioginiai caris- 
tinės ir sovietų Rusijos tiks
lai buvo ir tebėra įjungti 
Ukrainą ir Baltgudiją į Ru
sijos imperiją, nes nuo seno 
šiuos du kraštus su rusais 
artina kalbų panašumas ir 
toji pati (stačiatikių) religi
ja. Todėl ir Maskvos aspira
cijos šiuos kraštus su Rusija 
sulydyti. Netekus vieno iš 
šių kraštų (Baltgudijos ir 
Ukrainos) Rusijai būtų mir
tinas smūgis.

Kaip tik dėl to Rusijos 
valdovai, tiek caras, tiek ir 
sovietai, dėjo visas pastan
gas išlaikyti Baltgudiją sa
voje kontrolėje bet kokiom 
priemonėm. Viena iš tų 
priemonių yra sugriauti 
baltgudžių tautos istoriją ir 
ją net priskirti kitai tauty
bei.

Rusijai yra visai nepake
liui prileisti ir sutikti, kad 
vienu metu (nuo 13 iki 18 
šimtmečio) Bielorusija buvo 
pirmaujanti galybė rytų 
Europoje ir kad Baltgudijos 
arba Bielorusijos vardas tuo 
metu buvo Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštystė arba pap
rastai Lietuva. Rusui kaip 
"didžiajam broliui" labai ne
pakeliui prileisti, kad Lietu
va buvo galingesnė ir pra
našesnė už Rusiją ne vien 
lik karine jėga, bet ir dau
geliu kitų atvejų, kaip žmo
giškumas, kultūra, teisė 
mokslas ir kt. Atsilikusi 
Maskva negalėjo savo kont
rolėje išlaikyti tautą, kurios 
žmonės visais atžvilgiais yra 
pranašesni už rusus. Kaip 
tik dėl to Bielorusijos istori
ja turėjo būti pakeista, su
naikinta.

Šitas procesas atskirti 
baltgudžių tautą nuo savo 
istorijos prasidėjęs dar carų 
laikais 19-me šimtmety. Pir
miausia buvo uždrausta 
baltgudžių spauda ir užda
rytos mokyklos. Tada sekė 
ir vardo pakeitimas. Maskva 
vengė Lietuvos vardo ir 
niekur Baltgudijos oficialiai 
nevadino jos tikruoju vardu 
Lietuva. Vėliau Maskva ra
do patogią išeitį leisdama 
baltų padermės giminei 
(tribe) žemaičiams pasiva
dinti Lietuvos vardu ir tuo 
būdu priskirti žemaičiams 
visą baltgudžių istoriją. Že
maičiai 1918 metais atgavo 
nepriklausomybę ir pasiva
dino "Lietuva", nors per is
toriją jie niekad tuo vardu 
nesivadino. Prileidžiama, 
kad tai įvyko tik nepriklau
somybės metu: 1918 m. že
maičiai paskubomis sufabri
kavo savo literatūrinę kalbą, 
istoriją su pakankamu tarp
tautiniu pripažinimu, prisi
skyrė vardą, kuris žemaičius 
atskirtų nuo šimtmečius 

trukusio vergavimo Lietu
vai.

Tame rašiny išvedžioja
ma, kad Maskvos pastangos 
atskirti baltgudžių tautą nuo 
jos istorijos paviršutiniškai 
pavyko. Vardas Bielorusija 
prigijo ir net Bielorusijos 
Demokratinė Respublika, 
1918 m. paskelbusi savo ne
priklausomybę taip pat pri
ėmė šį vardą, bet 1918 — 
1922 metais buvo priversta 
drauge su Ukraina sudaryti 
su Rusija Sovietų Sąjungą. 
Tuo pačiu Bielorusija netgi 
pasidarė steigiamuoju 
Jungtinių Tautų nariu. Visi 
sovietų mokyklų vadovėliai 
ir enciklopedijos priskiria 

Viktoras Baltutis

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės drama)

Veikia:

SIMAS KUDIRKA
GENELE — Simo Kudirkos žmona
STRIP AS — lietuvis komunistas.
BURKALAS — rusų laivo karininkas.
BORIS — ukrainietis, rusų laivo jūrininkas. 
VASILIJUS — rusų laivo jūrininkas.
EUSTIS —■ amerikiečių laivo kapitonas. 
PAKOS — amerikiečių laivo karininkas. 
LUNDBERG — amerikiečių laivo karininkas. 
BROWN — amerikiečių laivyno kapitonas. 
NISIONAS — Vilniaus liaudies teismo teisėjas. 
ENKAVEDISTAI

I VEIKSMAS

Kambarys. Dvejos durys: vienos į lauką, kitos į 
kitą kambarį. Stalas, trys kėdės. Ant sienos kabo 
šventas paveikslas arba kryželis. Kambarys tvarkin
gas, bet gana skurdus, šalia lango knygų lentyna. 
Motina sėdi prie stalo. Genelė prie lango.

MOTINA šiandien Simas ilgai negrįžta.
GENELE Matyt, Stripas vėlei užlaikė. Kai reikia ką 

nors greičiau padaryti, visuomet Simui tenka 
pasilikti.

MOTINA Jis geriausias visoje dirbtuvėje, todėl jo ir 
prašo.

GENELĖ Neprašo, bet įsako. Už tai jam nieko nemo
ka. Liaudies labui...

MOTINA Dabar viskas liaudies gerovei.
GENELĖ Kas ta liaudis? Jai skiriama viskas —

vardą Lietuva žemaičiams ir 
net šiandie vadinasi Sovieti
nė Lietuva. Tai jai priimta 
kaip įvykęs faktas be įrody
mų ar sąlygų. Taip pat ir že
maičiai pasisavino naujai 
sudurstytą istoriją ir net 
svetimą vardą. Netgi., lais
vajame pasaulyje visai be 
sovietinio spaudimo žemai
čių išeiviai pasivadinę "lie
tuviais” ir netgi savo leidi
niuose svetimomis kalbomis 
niekad nemini savo istorinio 
vardo arba savo tikrosios is
torijos, mini baltgudžių arba 
bielorusų istoriją kaip savo. 
Paskiausias toks pavyzdys 
yra Melbourne, Australijoje 
išleistas 1979 m. leidinys 

"Lithuanian Review" minint 
Vilniaus universiteto su
kaktį.

Žinoma, žemaičiai išnau
doja padėtį sąryšyje su 
Maskvos pastangomis savo 
kontrolėje išlaikyti ir suru
sinti Bielorusiją/Lietuvą. 
Apgailėtina, kad žemaičiai 
pasiduoda tokia apgaulei. 
Tačiau jokia apgaulystė ne
gali tverti amžinai, ir šiuo 
atveju ji grius Bielorusi- 
jai/Lietuvai atgavus nepri
klausomybę.

Čia atpasakotas minėto 
straipsnio turinys skamba 
aliarmuojančiai, ir net griu
vus sovietų imperijai bei iš
silaisvinus pavergtoms rytų 
Europos tautoms lietuvių 
tautos vargai tuo neužsi
baigtų, nes neskaitant lenkų 
pretenzijų į Lietuvą iškils 
nauja grėsmė iš baltgudžių 
pusės, kurie savinasi ne tik 
Lietuvos vardą, jos praeitį, 
bet ir ginčija, kad lietuvių 
kaip tokių nesą ir niekad jų 
nebuvo.

Čia paduodamas sąryšyje 
su minėtu straipsniu pas
kelbtas Bielorusijos taria
mai Lietuvos žemėlapis, pa
ženklintas Vyčiu.

Amerikoje Broniaus Juo
delio, energingo lietuvio 
veikėjo švietimo srityje iš 
JAV Švietimo Ministerijos 
išrūpinta 40.000 dolerių pa
rama lituanistiniam švieti
mui. Tie pinigai bus panau
doti daugiausia lituanistinių 
mokytojų paruošimui. Lie
tuvių Fondas taip pat yra 
paskyręs 16.200 dolerių 
švietimo reikalams.

darbas, geresni butai, visos privilegijos...
MOTINA Nežinau ir aš, Genele! Mus vis dar ‘po

nais’ pašiepiančiai vadina, nors skurdžiai gyve
name. (Abi kurį laiką tyli).

GENELĖ Mama, tu dažnai vis kalbi apie Lietuvos 
laikus. Tur būt geras buvo gyvenimas tada.

MOTINA Kas dirbo, netingėjo, gerai gyveno. Visi 
buvome 'ponai’. Nebuvo svetimų, kurie įsakinėtų. 
Patys valdei lės. Žmonės buvo patenkinti ir lai
mingi.

GENELĖ Dabar tuos laikus vadina priespaudos ir 
vergijos metais. Sako, tik dabar esame laisvi ir 
laimingi.

MOTINA Už tuos vergijos ir priespaudos laikus 
daug gyvybių paaukota. Tavo tėvas irgi išėjo... 
Atsisveikino lyg mirtin eidamas. Matyt, jautė... 
(Šluosto ašaras). Tiek metų jau prabėgo, o, ro
dos, tik vakar jis gulėjo turgaus aikštėje... Taip 
baisiai išniekintas...

GENELĖ (Prieina prie motinos, glosto jos pečius 
ramindama). Prisimenu tėvą: jis mane pakeldavo 
aukštai ant rankų ir sakydavo: “Tu, Genele, ne
bijok nieko. Aš tave apginsiu”... Ir nieko tada aš 
nebijojau, — tėvo rankų aukštai iškelta.

MOTINA Budeliai ne žmonės. Jokios pagarbos, kad 
ir kritusiam priešui. Negana, kad išniekino, la
voną dar paliko aikštėje gulėti.

GENELĖ šis vaizdas mano atmintyje toks ryškus 
ir gyvas... Tu sustingusi stovėjai toje aikštėje 
milicijos apsupta. Taip stipriai man spaudei ran
ką... Tavo akys žiūrėjo kažkur į tolį ir jose nebu
vo ašarų... Man rankos neskaudėjo tada...

MOTINA Tie pokario metai pilni skausmo ir vargo. 
Mes tikėjome, kad pasaulis išgirs mūsų šauksmą 
ir supras mūsų kovas dėl laisvės... Deja, per ma
ži mes ir niekam nereikalingi.

GENELĖ Dar ir šiandien nesuprantu, kodėl kelioli
ka tūkstančių bandė nugalėti milijonus? Argi tie,

Drebulys nuo šalčio, gy
dytojų teigimu, yra normali 
kūno priemonė kovoti prieš 
šaltį. Virpulys sukelia kūne 
šilumos gamybą apie penkis 
kartus greičiau, negu natū
raliu būdu.

ŠAfflMATAI 
v«<s

V. Augustina vi čiua

♦ *
Balandžio 23 d., trečia

dienį, St. George šachmatų 
klubo žaidėjai lankysis lie
tuvių klube metinėms var
žyboms. Visiems liet, šach
matininkų klubo nariams 
dalyvavimas būtinas. Mūsų 
komandos sąstatas iš pen
kiolikos žaidėjų.* *

Pareigingas liet, šachma
tininkų klubo narys p. Sta
sys Rimkus neseniai at
šventė 60 metų sukaktį. Jis 
yra užsispyręs žemaitis ir 
dar kietesnis šachmatinin
kas. Šachmatininkai sveiki
na savo bičiulį sukakties 
proga ir linki gražiausių ir 
sėkmingų metų!

KR^TOD-JA "TALKA"veikia visų naudai...
Mūsų Pastogė Nr. 14, 1980.4.14, psl. 4 ; > •, . .. , . ..

4



VLADAS PŪTVIS—PUTVINSKIS

Dėl šių priežasčių Pūtvis 
buvo priverstas supirkinėti 
ginklus ir rūpintis namų ap
sauga. o ginklą jisai mėgo 
dar prieš karą su patikimais 
svečiais darė šaudymo pra
tybas į taikinį, kurį vadino 
’’gubernatorium”. Tačiau 
dar nesuskubus suorgani
zuoti namų apsaugos staiga 
užpuolė iš Šaukėnų atvykęs 
bolševikų baudžiamasis bū
rys, kuris apiplėšė Šilo — 
Pavėžupio dvarą ir po to no
rėjo pasiimti ir Vladą Pūtvį. 
Tik išsigandę pasirodžiusių 
vokiečių kareivių bolševikai 
skubiai pasitraukė, nesu
spėję įvykdyti visų savo su
manymų.

Vis dėlto Šilo — Pavėžu- 
pis kurį laiką liko bolševikų 
zonoje ir dvarą valdė darbi
ninkų komitetas, kurio sek
retorium buvo Vladas Pūt
vis. Jo santykiai su komitetu 
buvo neblogi ir komitetas 
net netrukdė siųsti maistą 
Pūtvio dukterims, kurios 
mokėsi Šaulių gimnazijoje. 
Gi kituose dvaruose tuo lai
kotarpiu jų savininkams te
ko pakelti daug vargo ir pa
žeminimų. Tokioms aplin
kybėms Vladas Pūtvis ban
dė tvarkyti savo ūkius ir 
rūpinosi vietos savivaldybių 
steigimu. Šiais neramiais 
laikais galutinai subrendo ir 
susiformavo jo mintis steigti 
stiprią ir plačią tėvynės gy
nimo organizaciją, panašią į 
Šveicarijos apsaugą, kuri 
apimtų visą Lietuvą, rūpin
tųsi visų gyventojų saugu
mu ir padarytų kiekvieną 
taurų lietuvį tėvynės gyvė- 
ju.

kurie vadovavo tai kovai, nematė, kad laimėti ne
įmanoma?

MOTINA Jie vis tikėjosi pagelbos. Vis laukė iš užsie
nio paramos. Bet veltui laukė. Lietuvos kančios 
niekam nerūpėjo.

GENELE Ir taip žuvo tūkstančiai. Net padoraus 
kapo nesupilta jiems. Ar reikėjo priešintis, žinant, 
kad neįmanoma laimėti?

MOTINA Bet ar nesipriešinama nors ir nėra vilties, 
ar skęstantis nebando išplaukti krantan, nors jo 
nesimato? Ir pelytė bando įdrėksti katinui, nors 
žino, kad bus suryta.

GENELĖ Bet tai savižudybė.
MOTINA Taip vaikeli. Bet ne veltui jie žuvo. Kiek

vienas kraujo lašas, sudrėkinęs žemę, atneša šim
teriopą vaisių.

GENELĖ Rusai juos plėšikais, banditais vadina. 
Didžiausiais priešais. Jų kapai nors ir sulyginti, 
bet žinomi visiems. Praeitais metais kryželį kaž
kas pastatė, bet tuoj jį milicija išrovė.

MOTINA Nors žuvę jie, bet rusai jų ir mirusių bi
jo, nes žino, kad jų dvasia gyva žmonių širdyse.

GENELĖ Dažnai tie kapai gėlėmis papuošiami. Va
kar ir aš padėjau puokštę gėlių. Širdis pradėjo 
smarkiau plakti ir pajutau lyg tėvas man kalbė
tų kaip anąsyk... “Nieko nebijok, Genele, aš tave 
apginsiu...”

MOTINA Tėvas apgynė mus. Tie tūkstančiai žuvusių 
grąžino daugelį iš Sibiro, daugelis skirtų sunai
kinimui išliko, vien todėl, kad jie pasiaukojo. Ar 
tai buvo bereikalinga? Ar legendos apie jų drą
sius žygius ir dainos pilnos meilės šiam kraštui, 
dainuojamos paslapčia, nėra išaugusios iš krauju 
aplaistytos žemės?.. Ne vienas šiandien jų pasiau
kojime ir ryžte randa sau jėgų atsispirti sveti
mųjų jungui. Kaip niekada mes esame vieningi, 
nes mus jungia žuvusių atminimas ir priespauda. 
(Simas įėjęs girdi paskutinius žodžius).

SIMAS Nereikia skaudinti sau širdies ir leisk bent 
.kiek žaizdoms užgyti.

MOTINA Žaizdos neužgydomos. Jos lydės mane per 
visas dienas.

GENELĖ šiandien dvidešimt metų kaip... nuo to 
baisaus įvykio.

SIMAS Dejonėmis nieko nepasieksime. Drąsūs mūsų

1919 metų pavasarį, pak
viestas Vladas Pūtvis išvyko 
į Kauną dirbti pas ministerį 
St. Kairį ir buvo paskirtas 
tiekimo ir maitinimo minis
terijos bendrų reikalų de
partamento direktorium. 
Čia jam ir atėjo ideali proga 
savo svajones ir teorijas 
apie tėvynės gynimo orga
nizaciją paversti realybe, 
rūpintis visos Lietuvos 
žmonių apsauga, ją organi
zuoti ir ateiti į talką jaunutei 
Lietuvos kariuomenei.

Pirmieji L.Š. S-gos stei
gėjai yra Tadas Ivinskis, 
Žmuidzinavičius ir VI. Pūt
vis. 1919 m. Šaulių Sąjungos 
pradininkas bei sumanyto
jas, buvo Matas Šalčius. 
Putvinskis su Šalčium tą or
ganizaciją išplėtė (rašo Ali
šauskas — Enciklopedijoje). 
L. Š. S-gos įkūrimo data yra 

1919 m. birželio 27 d. Keletą 
mėnesių L.Š. S-gos centras 
buvo VI. Pūtvio bute, Kau
ne, Duonelaičio gatvėje. 
Šaulių Sąjungos įstatai buvo 
patvirtinti 1919 m. rugsėjo 
15 d. krašto apsaugos minis- 
terio Povilo Žadeikio. Po to, 
tuojau buvo sudaryta Cent
ro Valdyba ir prasidėjo nau
jas Š. Sąjungos lapas. Per 
keletą mėnesių buvo suor
ganizuota 39 šaulių būriai su 
805 šauliais. Šis visą Lietuvą 
apimantis Sąjungos organi
zavimo periodas vyko ne
priklausomybės kovų įkarš- 
tyj'e, kur iš pradžių partiza
nai, savo vietinių vadų, o 
vėliau Š. S-gos Centro Val
dybos paskirtų fronto štabų 
vadovaujami, kovojo visuo
se frontuose, padedant Lie

tuvos kariuomenei.
Š. Sąjungos vadovybės 

platesnė akcija pirm# kartą 
pasireiškė kovose su ber
montininkais (pirmiausia 
Šiaulių mieste ir apylinkė
se). Vladas Požėla turėjo 
Šaulių Sąjungos įgaliojimus 
ir labai daug nusipelnė šau
lių — partizanų organizavi
me prieš bermontininkus bei 
laikino partizanių štabo su
daryme. Pagrindinis vaid
muo buvo Rapolo Skipičio. 
Bermontininkai iš Lietuvos 
pasitraukė 1919 m. gruodžio 
mėn. Tada iš Kauno į Rasei
nių apylinkes išvyko ištisas 
šaulių dalinys, pagelbėti ten 
veikusiems šauliams ir ka
riuomenei saugoti kairįjį 
sparną.

Partizaninės kovos su 
lenkais prasidėjo taip pat 
1919 m. vasarą, bet partiza
nų ir šaulių kiekvienas dali
nys kovojo paskirai, vyr. 
vadovavimo organo nebuvo. 
Suvalkijoje Ukmergėje ir 
kitur, Lenkijos pasienyje, 
šaulių būriai buvo steigiami 
nuo pat Šaulių S-gos įsikūri
mo ir parodė daug tikro he
roizmo. Tų pačių 1919 m. 
rudenį, iš Dr. Šliupo Šaulių 
Sąjunga gavo stambią auką 
— $ 128.000, kuriuos buvo 
surinkę Amerikos lietuviai 
atgimstančiai Lietuvai pa
gelbėti. Šie pinigai įgalino 
Šaulių Sąjungą sparčiau 
plėsti savo veiklą.

1920 m. rugsėjo mėn. ka
rui su lenkais užsiliepsnojus, 
Šaulių Sąjunga jau vadova
vo visos pafrontės partiza
niškai veiklai. Vladas Pūtvis 
buvo paskirtas L.Š. S-gos 

tėvų ir brolių žygiai turi būti tęsiami. Gal ne at
vira kova, kaip jie kovojo, bet priešintis turime. 
Tegul rusai žino, kad mes nemėgstame jų siun
čiamų komisarų mus valdyti ir esame pasiruošę, 
progai pasitaikius, jais nusikratyti.

MOTINA Yra “komisarų” ir mūsiškių tarpe, kurie 
už geresnį kąsnį jiems laižo padus.

SIMAS Tai pataikūnai ir išdavikai. Mūsų dirbtuvės 
vedėjas Stripas vienas iš jų. Kūnu ir “dūšia” 
atsidavęs. Kasdien mums pamokslus drožia: “Kel
kite darbo našumą! Būkime pirmaujantieji Są
jungoje!” Kartais norisi jam atrėžti, bet (numo
ja ranka)...

MOTINA Tu jo saugokis. Jis kaip pikta angis. Daug 
yra nukentėjusių nuo jo. Pats gerai žinai...

GENELĖ Ir ko jis čia, pas mus, lankosi?
MOTINA Ilga istorija. Mes esame seni pažįstami. 

Dar Lietuvos laikais jis su motina apsigyveno 
mūsų mieste. Našlė ji buvo; vyras žuvo ar din
go nepriklausomybės kovų metu. Žmonės kalba, 
kad raudonųjų pusėje kovojo. Norėjo vargšė sū
nelį išleisti mokslan. Dieną ir naktį dirbo. Taupė 
kiekvieną centą, bet sūnelis nesimokė. Vos keletą 
metų gimnazijoje pabuvo. Atleido už blogą elgesį 
ir vagystes. Motina jau tada sirguliavo. Nebepa
kėlė...

SIMAS Ir šiandien jis negeresnis. Visa dirbtuvė jo 
nemėgsta, bet nieko negali padaryti. Jis vedėjas 
ir, bet to, partijai priklauso.

MOTINA Geriau jam nusileisti ir nepykinti. Ateina 
jis čionai. Pakalba. Gal nori man padėti, nes ma
no motina dažnai jį sušelpdavo, tai maistu, tai 
pinigais. Nori gal atsilyginti, bet aš nereikalinga 
jo malonės po to, kai jis...

GENELĖ Jis manęs klausė apie gėles ant pamiškės 
kapų. Labai gražiai kalbėjo. Sakė, reikia karžy
gius pagerbti. Prašėsi leisti ir jam kartu eiti.

SIMAS Ką tu jam atsakei?
GENELĖ Dėjausi nesuprantanti apie ką jis kalba!
MOTINA Jis kiekvienais metais seka tuos pamiškės 

kapus. Nori sužinoti, kas gėlėmis juos papuošia.
SIMAS Man dreba rankos jį pamačius. Pasmaugčiau 

jį kaip piktą šunį, šiandien vėl gretinosi ir klausė, 
ar aš žinau, kur dingo mano tėvas?

viršininku, paliekant j'am ir 
Centro Valdybos pirmininko 
pareigas. Vladas Pūtvis, 
Centro Valdybos vardu 1920 
m. spalio 9 d. paskelbė mo
bilizaciją. Simno — Varėnos 
srityse kovotojų skaičius 
pakilo iki 1.500 vyrų, o Aly
taus — Merkinės rajone iki 
1.000 vyrų. 1920 m. spalio 24 
d. kpt. P. Klimaitis buvo 
paskirtas vyr. šaulių karo 
vadu. V. Pūtvis Šaulių Są
jungą apleido 1922 m. spalio 
1 d. Šaulių Sąjungos virši
ninko pareigas perdavė kpt. 
Klimaičiui, o Centro Valdy
bos pirmininko — prof. Krė
vei — Mickevičiui. Po atsi
sveikinimo ir vakarienės 
metu Pūtvių bute, Kauno 
senamiestyje, atsilankė 
Šaulių Sąjungos viršininkas 
kpt. Pranas Klimaitis, Pūt- 
viui perdavė klaipėdiečių 
prašymą ir Centro Valdybos 
prezidiumo nutarimą Vladą 
Pūtvį siųsti į Klaipėdą, į pa
galbą sukilimą organizuoti, 
bet Pūtvis atsisakė. Tuomet 
kpt. Klimaitis panaudojo 
kitą priemonę — įsakymu. 
Pūtvis nors būdamas silpnos 
sveikatos, pareiškė: 
’’Įsakymo klausau”.

V. Pūtvis savo pažadėto 
uždavinio, dėl netikėtos li
gos, negalėjo įvykdyti, ta
čiau šauliai daugiausia prisi
dėjo prie Klaipėdos krašto 
išlaisvinimo. Kada buvo iš
leistas žemės reformos 
įstatymas, tai Pūtvio dvarai 
buvo palikti kaip kultūriniai 
ūkiai, vėliau resp. preziden
to A. Smetonos išleistu įsta
tymu, buvo atleisti nuo že
mės reformos įstatymo ir 

jam bei jo įpėdiniams perėjo 
nesuvaržyton nuosavybėn. 
Per Lietuvos Nepriklauso
mybės 10-čio šventę 1928 m. 
VI. Pūtvis buvo dar gyvas, o 
per Šaulių Sąjungos dešimt
metį (1929 m. kovo, 5 d.) jau 
miegojo amžinu miegu Kel
mės kapinėse, sulaukęs vos 
56 m. amžiaus.

Vladas Pūtvis kad ir jau
nų metų mirė, tačiau lietu
vių tautai paliko tvirtą tes
tamentą. 1939 m. birželio 
mėn. Šaulių Sąjunga švęs
dama savo 20 metų sukaktį, 
pasirodė Lietuvos visuome
nei didingu paradu Kaune. 
Jame dalyvavo per 20.000 
uniformuotų šaulių vyrų ir 
moterų, tada Lietuvos Šau
lių Sąjunga turėjo per 
100.000 narių, kurių daugu
mą sudarė jauni žmonės. 
Leido iliustruotą savaitinį 
žurnalą "Trimitą”, kuris tu
rėjo 30.000 skaitytojų. Šau
lių Sąjunga turėjo 79 šaulių 
namus, 287 bibliotekas, 126 
chorus, 80 orchestrų, 15 te
atrų, 400 vaidinimų kuope
lių, 91 sporto klubą. Šaulių 
Sąjunga sudarė Lietuvos 
respublikos ginkluotų 
pajėgų dalį ir priklausė Lie
tuvos kariumenės vadui.

1940 m. birželio mėn. Lie
tuvą okupavo bolševikinė 
Rusija. Aišku, kad tokia 
stipri patrijotinė — karinė 
organizacija nepatiko oku
pantui. Lietuvos Šaulių Są
jungą okupantas tuojau nu
ginklavo. Svarbesnieji Są
jungos vadai ir aktyvesni 
šaub'ai buvo areštuoti, lai
komi kalėjimuose. Kai kurie 
sušaudyti, o daugelis iš
tremti į Sibirą.

1941 m. birželio mėn. įvy
ko Vokietijos — Rusijos ka
ras. Daug šaulių tada daly
vavo sukilime, kovodami 
prieš rusus, vėl mėgindami 
grąžinti Lietuvai nepriklau
somybę. Tos desperatiškos 
kovos prieš Lietuvos paver
gėjus, neapsiėjo be šaulių 
aukų.

Antrasis Lietuvos oku
pantas — nacių Vokietija, 
irgi neleido atsikurti Šaulių 
Sąjungą. 1944 m. Rusija 
antru kart okupavo Lietuvą. 
Tūkstančiai Lietuvos šaulių 
liko partizanais, slapstyda
miesi miškuose, kovojo su 
bolševikine rusų okupacija 
Lietuvoje net iki 1952 m.

Atsidūrę laisvame pasau
lyje buvę šauliai 1954 m. at
kūrė savo organizaciją 
Amerikoje, vėliau Kanado
je, Anglijoje, Australijoje ir 
kitur, kur bent kiek glūdi 
tautinės sąmonės. Ji vadi
nasi Lietuvos Šaulių Sąjun
ga Tremtyje, angliškai ’’The 
National Guard of Lithuania 
in Exile”. Lietuvos Šaulių 
Sąjunga tremtyje yra lietu
vių tautinė, kultūrinė, nepo
litinė organizacija. Jos idea
lai sukurti tėvynės meilės 
pagrindais, atvežtais iš lais
vos tėvynės. Lietuvos Šau
lių Sąjunga tremtyje yra 
tęsinys buvusios Lietuvos 
Šaulių Sąjungos, veikusios 
nepriklausomoje Lietuvoje.

S. Pačėsa
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Lietuvių radijo valandėlė Adelaidėje
Adelaidės lietuviai radijo 

transliacijas pradėjo 1977 m. 
kovo 12 d. per 5UW Univer
siteto stotį. Etninės grupės, 
kurių šiandien yra 26, ne- 

' priėmė SBS (Special Broad
casting Service) pasiūlymo 
jungtis jų globon ir dėjo vi
sas pastangas gauti leidimą 
iš Radijo ir Televizijos Tri
bunolo įsteigti savo nepri
klausomą radijo stotį, kuria 
galėtų naudotis visos tauty
bės, nežiūrint jų narių skai
čiaus ar pajėgumo.

1979 metais vasario mė
nesį toks leidimas iš Radijo 
ir Televizijos Tribunolo 
gautas ir metus trukęs sto
ties paruošimas, pagaliau 
1980 vasario 9 d. buvo už
baigtas ir oficialiai stotis 
atidaryta Pietų Australijos 
premjero David Tonkin. 
Kadangi lietuviai nuo pat 

. savo radijo transliacijų pra
džios, t.y. nuo 1977 metų, 
priklausė Etninių Grupių 

v. radijo sąjungai, tad atida- 
ąius naują stotį perėjo jon. 
Naujoji stotis veikia FM 

' bangų skalėje, kurios senes
ni radijo priimtuvai neturi, 
bet kitos išeities nebuvo, 
nes 5UV universiteto stotis 
jokių garantijų ar užtikrini
mų dėl ateities nesutiko 
duoti, todėl pereita į naująją 
EBI stotį, kur transliacijos 
prailginamos iki vienos va
landos.

5 EBI stotis gauna iš SBS 
už kiekvieną transliacijų va
landą $ 40, kuriuos pasilieka 
sau savo išlaidoms padeng
ti, o visos tautybės trans
liuoja savo programas vel
tui. Reikalinga kas metai 
sumokėti nario mokestį $ 25. 
SBS nuo 1 liepos persiorga
nizuos ir nežinia ar 
dabartinė suma $ 40 bus 
mokama ir toliau.

Nors už transliacijas ne
reikia mokėti, bet susidaro 
nemažai išlaidų, paruošiant 
programas savoje studijoje. 
Ruošiant programas EBI 
studijoje, kainuotų $ 20 į va
landą. Dabartinės studijos 
aparatūrą, sudaro du pag
rindiniai rekorderiai, mik
rofonai ir kiti įvairūs prie
dai; kaip "mixer”, kasečių 
rekorderis, juostelės ir kt. 
Šių visų įrengimų išlaiky
mas per metus apytikriai 
kainuoja $ 1000. Kainoms 
kylant, studijai išlaikyti ir 
kas savaitę paruošti vienos 
valandos programą, metams 
reikėtų skirti apie $ 1500. 
Čia, žinoma, neįeina studijos 
nuoma, elektra, kurią mums 
nemokamai teikia Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga. Jiems 
priklauso mūsų visų padėka. 
Be to, Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga įruošė užpakalyje 
scenos esančioje patalpoje 
studiją, kuri gal nėra visu 
100 % ideali, bet pakanka
mai patogi vienos valandos 
programoms paruošti.

Nuo šių metų vasario 9 
dienos pradėjus transliuoti 
lietuvišką programą visą 
valandą, jos įrašymas maž
daug užtrunka iki dviejų su 
puse valandos. Žinoma, ne
skaitant programos teksto 
paruošimo, kur jau reikalin
ga praleisti daugiau laiko 
renkant medžiagą, paruo
šiant ją transliacijoms. 
Programos yra planuojamos 
apie mėnesį i priekį, numa
tant paminėti žymesnius 
mūsų tautos asmenis, įvy
kius, pokalbius su atsilan
kiusiais iš kitur žymesniais 
lietuviais, mūsų gyvenimo 
aktualijas ir t.t.

Visų programų pagrindi
nė mintis yra tautiškumas, 
jo palaikymas ir Lietuvai 
laisvės siekimas, suteikiant 
mūsų klausytojams paskuti
nių politinių pasaulio įvykių 
apžvalgą, apie Lietuvos pa
dėtį, užsienio lietuvių pas
tangas, ne tik padėti siekti 
savo tautai laisvės, bet taip 
pat kuo ilgiau išlikti ištiki
mais savai tautai. Visa tai 
paįvairinama lietuviškomis 
dainomis ir muzika, bei gro
žinės literatūros skaitymais. 
Programų tematikos skalė 
yra labai plati, tad ir visų 
klausytojų negalime šimta
procentiniai patenkinti. 
Mielai laukiame iš mūsų 
klausytojų pageidavimų, 
sugestijų ir patarimų. Visa 
su dėmesiu priimsime ir 
kiek įmanoma bandysime 

V. STANCIKA1TĖ ■ ABRAITIENĖ

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office 4 Showroom at — Works: 649 6301 89-5451 — Even infl

Strathfldd Entrance Io 
Rookwood Cemetery.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? 'A % skirti Mūsų Pasto
gei.

LIETUVIAI. 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

juos išpildyti.
Teko nugirsti, kodėl nieko 

neduodame anglų kalboje? 
Šis klausimas buvo svarsty
tas pradedant radijo prog
ramas ir prieita išvados, kad 
mūsų klausytojų apie 75%, 
sudaro mūsų bendruomenės 
senjorai — vyresnioji karta, 
kuri pageidauja transliacijų 
tiktai lietuvių kalba. Be to, 
etninių grupių komitetas 
(council) duoda transliacijas 
anglų kalboje ir lietuviai turi 
teisę, bei yra mielai laukiami 
šiose transliacijose anglų 
kalboje paruošti programas 
apie Lietuvą, jos padėtį, 
duoti lietuviškos muzikos ir 
t.t. Čia galėtų pasireikšti 
mūsų jaunimas.

Adelaidinės pabiros
Kovo 23 d. įvykusiame 

Adelaidės lietuvių apylinkės 
susirinkime dalyvavo 71 
balsą turįs tautietis ir kelio
lika "klausytojų”, kurie pa
gailėjo dviejų dolerių susi
mokėti solidarumo mokestį. 
Atrodo, kad klebono paragi
nimas bažnyčioje padėjo. Po 
ilgokai užtrukusių kandida
tų siūlymų ir išsibraukimų, 
paskelbta pertrauka paieš
koti tinkamų žmonių. Nauja 
valdyba išrinkta iš šių kan
didatų: C. Zamoiskio, V. Vo-

Radijo programos yra 
Adelaidės apylinkės valdy
bos žinioje, todėl jomis nau
dotis gali, sakyčiau, net pri
valo visos mūsų bendruo
menėje veikiančios organi
zacijos. Iki šiol nei vienai or
ganizacijai ši teisė nebuvo 
atsakyta. Organizacijos yra 
kviečiamos naudotis radijo 
bangomis, paminint savo 
veildos sukaktis, jubiliejus, 
perduodant pranešimus ir 
t.t. Radijo programos vado
vybė visuomet yra pasiruo
šusi visiems padėti. Kvie
čiame ir mūsų jaunimą, bet 
jis kaip ir visur ir visada nė
ra greitas jungtis darban.

Šia proga noriu pristatyti 
mūsų lietuviškų radijo laidų 
personalą, kuris nuolatiniai 
dirba paruošiant lietuviškas 
transliacijas.

Pagrindiniai pranešėjai: 
Genovaitė Vasiliauskienė, 

syliaus, B. Mockūnienės, A. 
Skipario ir A. Mikeliūno. 
Kandidatais liko: V. Petkū- 
nas ir P. Šatkus.

Po iždininko pranešimo, 
apie gautus iš Sydnejaus 
Lietuvių Dienų Rengimo 
pelno likučius, sporto atsto
vai priekaištavo, kad jiems 
nubyrėjo tiktai keletas do
lerių.

Pertraukos metu ieškant 
kandidatų į apylinkės val
dybą, tautiečiai atsisakinėjo 
prisiskirdami sau nebūtas 
pareigas, kad tik išvengus 
kandidatūros į apylinkės 
valdybą. Net ALB Krašto 
Valdybos pirm. V. Neve- 
rauskas apeliavo į tautiečių 
sąžines, kviesdamas bent 
porą metų padirbėti mūsų 
bendruomenės labui.

Visos apeliacijos liko 
"balsu tyruose” ir tautiečiai, 
kurie bendruomenėje jau 
turi kelias pareigas, sutiko 
prisiimti dar vienas. Pagar
ba jiems!

Adelaidės lietuvių teatro 
vadovas tik nenurovė šių 
"pabirų” autoriui plaukų už 
netikslią korespondenciją. 
V. Krėvės "Žentas" numa
tomas pastatyti gegužės 
mėnesio pabaigoje, o ne lie
pos pradžioje. Mea culpa!

Susirinkimo metu Adelai
dės Lietuvių Sąjungos pirm. 
P. Bielskis savo pranešime 
pažymėjo, kad Lietuvių Na
mų kaimynams pasiskun
dus, valdžios atstovai atvy
kę patikrino "noise polution" 
ir pranešė, kad garso užter
šimas viršija leistiną deci- 
balų skaičių (decibalas yra 
garso matas). Galima 
triukšmauti tiktai iki 40 de- 
cibalų, o dabartiniai elek
troniniai orchestrai per savo

Bronius Rainys ir Augis Za- 
moiskis.

Muzikos parinkėja ir de
rintoją: Genovaitė Vasi
liauskienė.

Politinių žinių paruošėjai: 
Jurgis Jonavičius, Izolda 
Davis ir Česlovas Zamoiskis.

Technikai: Algis Grigonis, 
Stepas Guščia, Augis Za
moiskis ir neseniai prisijun
gė Petras Snarskis.

Radijo programos vedėjas 
V. Baltutis.

Įvairiomis progomis vai
dinimus paruošia Jonas Ne- 
verauskas ir Elena Varnie
nė. Bažnytinių švenčių 
progomis visuomet žodį 
taria mūsų parapijos klebo
nas Albinas Spurgis, o 
bendruomeninių, mūsų apy
linkės vadovai. Neįmanoma 
suminėti visų, kurie vienu ar 
kitu būdu padeda lietuviš
kam žodžiui, dainai ir muzi
kai pasiekti jūsų namus.

Baigdamas noriu kreiptis į 
visus klausytojus ir tautie
čius remti mūsų radijo 
programas jų klausantis ir 
kartu nepagailėti dolerio ki
to programų paruošimui ir 
aparatūros išlaikymo išlai
doms padengti.

V. Baltutis

garsiakalbius pasiekia net 
šimtinę. Atrodo, kad teks 
linksmintis prie tylesnės 
muzikos, kurios metu net ir 
nešokantieji galės susikal
bėti. ------ —

Vladas Petkūnas kovo 30 
d. savo artimųjų būrelyje 
atšventė savo 80 metų am
žiaus sukaktį. Vladas savo 
gyvenime visuomet statė ir 
stato tautiškumą ir Lietuvos 
reikalus pirmoje vietoje. Jis 
yra veiklus Adelaidės bend
ruomenės narys ir daug 
laiko pašvenčia rūpindama
sis ir rinkdamas aukas lietu
viams, kurie yra pakliuvę į 
Lietuvos okupanto kalėji
mus, koncentracijos stovyk
las ir t.t.

Linkime Vladui Petkūnui 
geros sveikatos, saulėtų va
landų ir sėkmės jo kilniame 
darbe!

Adelaidės miesto festiva
lyje dalyvavo ir lietuvių me
ninės pajėgos: Lituania cho
ras ir tautinių šokių grupė 
’’Žilvinas”, O ’’Žilvino’” jau
nesnioji grupė pašoko ’’Kal
velį” 7-tos televizijos stoties 
velykinio vajaus vaikų ligo
ninei, programoje. Mūsų 
mažieji turėjo progos sutikti 
daug televizijos ir teatro 
žvaigždžių, kurie stebėjosi 
gražiais mūsų tautiniais rū
bais ir šokiu.

Kovo 29 d., Adelaidės 
Lietuvių Katalikų Centro 
salėje įvyko Šv. Kazimiero 
parapijos 20 metų gyvavimo 
sukakties leidinio pristaty
mas. Publikai gražiai susė
dus prie stalų, įžanginį žodį 
tarė klebonas A. Spurgis. 
Meninėje dalyje pasirodė 
Elena Varnienė, Viktoras 
Baltutis, sol. G. Vasiliaus
kienė ir moterų kvartetas 
"Nemuno dukros”.

Platesnę apžvalgą apie 
leidinio "gimimą” patiekė jo 
redaktorius Pr. Pusdešris.

Po pristatymo visi daly
viai buvo Katalikių Moterų 
Draugijos pavaišinti pyra
gaičiais ir kava.

Leidinys bus platinamas 
ir kitose lietuvių kolonijose. 
Tai gražiai išleistas su dau
gybe nuotraukų ir aprašymų 
apie Adelaidės lietuvių ka
talikų šv. Kazimiero parapi
jos pirmuosius žingsnius. 
Leidinio kaina $ 10. Įsigijęs 
nesigailėsi! y.
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Sportas Melbourne

TINKLINIS MELBOURNE

Du kartus į savaitę Mel. 
Liet. Sporto Klubo "Varpo .” 
tinklininkai treniruojasi net 
dviejų prityrusių trenerių 
priežiūroje pirmadienių ir 
ketvirtadienių vakarais. 
Melb. Universiteto gim
nazijos salėse dalyvauja 
Viktorijos tinklinio pirme
nybių varžybose. Vyrų pir
moji komanda skina laimėji
mą po laimėjimo ir rodo , 
kad tai yra nenutrūkstamo 
darbo vaisiai. Vyrų antroji 
komanda, vadovaujama An
tano Lyniko, taip pat rodo 
progreso ženklus’ir turi ke
letą laimėjimų savo sąskai
toje. Žymiai padidėjo mer
gaičių tinklininkių grupė, ir 
malonu stebėti jas treniruo
tėse, nes grakštūs judesiai ir 
progresuojantis sviedinio 
valdymas estetiniai iškelia 
mergaičių "renomd”.

Savo sugebėjimais mūsų

Nuotraukoje 1979 m. Melbourne tinklininkės. Iš kairės Ona Zabukaitė, Jūra
tė Bertašiūtė, Dalia Saženytė, Roma Eskirtaitė, Litą Žiedienė, Dalia Muce- 
niekaitė, Gaila Muceniekaitė ir Renata Bertašiūtė

Reikšmingas vizitas
KULTŪRINIAI - POLITI
NIAI VIZITAI L.K.B. 
KRONIKŲ LABUI

Kai vienas sovietų kalin
tas asmuo, išleistas iš kon
centracijos stovyklos į lais
vąjį pasaulį buvo paklaus
tas, ko laisvės kovotojai 
anoje geležinės uždangos 
pusėje labiausia laukia iš sa
vo laisvėje gyvenančių tau
tiečių, atsakė: ’’Laisvės ko
votojams didžiausią pasi
tenkinimą teikia per Vakarų 
pasaulid" radiją išgirsti pra
nešimai apie jų veiklą".

Kun. K. Kuzminsko prieš 
kelerius metu pradėtas dar
bas leisti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką (LKBK) 
lietuvių ir svetimomis kal
bomis knygų formoje, kaip 
tik pilnai atitinka kacetinin- 
ko perduotus kovotojų už 
geležinės uždangos pagei
davimus.

Kun. K. Kuzminskas, pa
sikvietęs žymią solistę p-lę 
Eleną Blandytę ir gyvą pa
vergtos Lietuvos įvykių liu
dininką kacetininką Romą 
Giedrą, atvyksta į Austra
liją, pasiryžęs su kultūrine 
— politine programa, aplan
kyti didesnes lietuvių kolo
nijas. Jis siekia dviejų tiks

tinklininkės yra labai ne
pastovios, nes kartais jos 
stebėtinai gražiai žaisdamos 
lengvai laimi rungtynes, o 
kartais, lyg užkerėtos, nie
kaip nesugeba sviedinio 
grąžinti per tinklą ir tokiu 
būdu nesuprantamai pralai
mi rungtynes. Bet, turbūt 
taip jau turi būti, nes dau
giausiai mūsų moterys yra 
nepastovios savo atsieisi
mais.

Apgailėtina, kad mūsų 
treneris Leonas Petrikas 
paskutinėse rungtynėse 
smarkiai išsinarino kojos 
riešą ir kiek laiko negalės 
varžybose dalyvauti. Linki
me jam greit pasveikti.

Sveikiname visus naujuo
sius tinklininkus ir tikime, 
kad jūsų užsidegimas ir no
ras progresuoti, šiame gra
žiame sporte ilgam išsilai
kys.

ELBE

lų: a) supažindinti lietuvius 
ir kitų tautų žmones su lei
džiamų LKBK reikšme ir b) 
sutelkti lėšų tų Kronikų lei
dimui lietuvių ir svetimomis 
kalbomis.

Šiuo metu kun. K. Kuz
minsko vadovaujama LKB 
Kronikoms leisti sąjunga jau 
yra išleidusi 5 tomus 
lietuvių kalba, 1 tomą ispanų 
k., baigiamas spausdinti 
pirmas tomas anglų kalba, ir 
spaudai paruoštas pirmas 
tomas prancūzų kalba. 
Kiekvienas tomas apima 
apie 500 psl. Šie faktai pa
rodo, kad Kronikų leidimu 
vykdomas plataus masto 
tautai labai naudingas dar
bas ir kad šio didžiulio pro
jekto įvykdymui reikalingos 
didelės sumos pinigų. Dabar 
Australijos lietuviai, atsi
lankydami į Elenos Blandy- 
tės koncertus ir išklausyda
mi kun. K. Kuzminsko bei 
Romo Giedros pranešimų, 
turės kaip tik gerą progą 
bent simboliškai prisidėti 
prie šio kilnaus Kronikų lei
dimo darbo.

J.A.V. recenzentas p. P. 
Žičkus, po E. Blandytės 
koncerto praėjusiais metais 
Bostone, rašė: "Per mūsų 
sales praėjo daug dainium-- 
kų, bet tokio jaukaus įspū

TRIUMFALINĖ IŠVYKA

SĖKMINGA VYRŲ KREP
ŠINIO RINKITINĖS 
IŠVYKA PERTHE

Velykų metu mūsų rinkti
nė lankėsi Perthe, Vak. 
Australijoje, kur sužaidė 
trejas rungtynes. Pirmasis 
susitikimas su Vakarų Aus
tralijos meisteriu ' Scarbo
rough City ir po įtemptos 
kovos mūsiškiai laimėjo 
64:61. Sekančią dieną mūsų 
rinktinė žaidė prieš stiprią 
latvių rinkinę, kuri po kietos 
kovos buvo nugalėta 52:48 
santykiu.

Mūsų rinktinė taip pat 
sužaidė draugiškas rungty
nes su vietos lietuvių Tauro 
klubu. Naujai įkurtas klubas 
pajėgė tvirtai pasipriešinti 
mūsų rinktinei, bet turėjo 
pasiduoti santykiu 45:66.

Mūsų grupė Pertho lietu
vių buvo labai gražiai priim
ta ir nuoširdžiai globojama. 
Iš šios išvykos platesnius 
Roberto Sidabro raportažus 
skaitysime artimiausiu 
laiku.

džio, turbūt, neturėjome... 
Su Stasio Santvaro "Lopši
ne” ir "Nutolusia pakrante” 
atrodė, jog sustos plakusi 
širdis, nes ten veržėsi ’’Lop
šinės” žodžiai ir toli pasili
kusi gimtinė Lietuva... Kon
certuose buvę ir amerikiečių 
jaunimo, kurie E. Blandytę 
net aukščiau vertino už Bar
barą Streisand.”

Trečiasis šių kelionių da
lyvis, Romas Giedra, būda
mas 17 metų jaunuolis, su 
trimis savo draugais — Mi
kalausku, Jastrausku ir Ko
jelių 1962 m. balandžio 10 
naktį pačiupo Klaipėdos 
aerodrome lėktuvą ir norėjo 
pabėgti į Švediją, bet buvo 
pačiupti ir atsidūrė teisme. 
Romas gavo 10 m., bet kaip 
nepilnametis, po 5 metų bu
vo paleistas. Po ilgų, nepap
rastų pastangų pernai gavo 
leidimą išvykti į J.A.V. Ro
mas turi daug ką papasakoti 
ir jis kalba puikiai net 
ALTA jį praėjusiais metais 
buvo pakvietusi praėjusių 
metų suvažiavime pagrindi
niu kalbėtoju.

Taigi pirmą kartą Aus
tralijoje turėsime kultūrinį 
— politinį parengimą, su
ruoštą taip garbingų svečių. 
Jų atsilankymas bus parama 
mūsų pogrindžio kovoto-

IPORTALy

Plaukikai, atsiliepkite!
MELBOURNO LIETUVIŲ 

PLAUKIKŲ
REGISTRACIJA

Kaip daugumai jau žino
ma, šių metų pabaigoje, 
Australijos Lietuvių Sporto 
Šventėje Adelaidėje, pirmą 
kartą mūsų sporto istorijoje, 
programoje bus įtraukta 
plaukimo varžybos. Mel
bourne lietuvių sporto klu
bas "Varpas”, paskutiniame 
valdybos posėdyje, nutarė 
nedelsiant pradėti organi- 

. zuoti Melbourne lietuvius 
plaukikus, idant laiku su
spėjus pasiruošti artėjančiai 
Sporto šventei. Melbourne 

lietuvių plaukikų paruoši
mui yra pakviestas Leonas 
Baltrūnas, kuris mielai suti
ko padėti atlikti ne tik mel- 
burniškių plaukikų regis
traciją, bet ir pravesti plau
kimo treniruotes uždarame 
ir apšildytame baseine.

Mums gerai žinoma, kad 
turime pakankamai Mel
bourne gerų plaukikų iš ku
rių neabejotinai galima su
daryti neblogą reprezenta
cinę plaukikų grupę ir tik 
nuo jūsų priklauso parodyti 
gerą valią ir norą įsijungti į 
šį plaukikų paruošimą. 
Kviečiame visus Melbourne 
plaukikus — vyrus ir mote
ris, vaikus ir suaugusius, 
kurie sugeba nuplaukti, bet 
kuriuo stiliumi 50 metrų 
distanciją — nedelsiant re
gistruotis pas Leoną Baltrū
ną telefonu 857 9449 arba 
raštu — 7 Stephens St., 
North Balwyn, 3104. Ypa
tingai kviečiami mokyklinio 
amžiaus jaunuoliai ir jau
nuolės, kurie dalyvaujate 
mokyklose plaukimo varžy
bose, nes jums bus suteiktos 
geros sąlygos, gero plauki
mo trenerio priežiūroje, pa

jams.
Visose vietovėse, kur 

svečiai lankysis, bus tokia 
pati meninė ir pranešimų 
programa (bus atspausdinta 
ir skyrium), tik prašoma 
kreipti dėmesį į vietą, laiką 
ir kai kuriuos tvarkos pa
keitimus (čia spausdina
mus.)

Programa:
Meninę dalį atlieka solistė 

Elena Blandytė. Pavasario 
dienelė St. Šimkaus; Vai 
pūtė, pūtė St. Šimkaus; Oi, 
grieže A. Bražinskas; Toli 
mano motinėlė V.K. Banai
tis.

Karvelėli Č. Sasnauskas, 
V. Jakubėnas; Šauksmas B. 
Budriūnas; Vai gražu, gražu 
A. Kačanauskas, Habanera 
(arija iš operos Carmen) G. 
Bizet; Sugrįžimas Vyt. 
Tamulaitis. 10 minučių per
trauka. 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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sitobulinti jūsų pamėgtame 
plaukimo sporte. Visų suau
gusiųjų dėmesiui praneša
me, kad neieškome čempio
nų su rekordiniais plaukimo 
rezultatais, nes mūsų tikslas 
yra ne rekordai, bet drau
giškoje nuotaikoje sužinoti 
asmeninį sugebėjimą gra
žiajame plaukimo sporte. 
Taigi — jaunas ar senas, 
plonas ar drūtas, gražus ar 
tik taip sau dailus — jeigu 
tik galite nuplaukti 50 metrų 
distanciją, malonėkite re
gistruotis pas Leoną Baltrū
ną ir neabejojam, kad nesi
gailėsite pasinaudoję šia 
proga. Atsiminkime, kad< 
plaukimas yra viena.iš tų 
sporto šakų, kuri sutejkia 
dalyviui daugiausia pasiten
kinimo, o be to, Melbourne 
lietuviai turi sudaryti savo 
plaukimo komandą ir daly
vauti sekančioje Australijos 
Lietuvių Sporto Šventėje 
Adelaidėje.

Sp. Kl. ’’Varpo ” Valdyba

Žibuoklės N. Vietti; Pir
moji meilė P. Lai; Romansas 
R. Falvo; Mama R. Racevi- 
čiaus, Gimtinės dangus T. 
Makačinas; Vėjas L. Ablė- 
naitė.

Po koncerto seka kun. K. 
Kuzminsko ir Romo Giedros 
pranešimai, o po jų — atsa
kymai į paklausimus.

Koncertai ir pranešimai 
atskirose kolonijose vyks 
tokiu laiku ir tvarka:

SYDNEY Lietuvių Klube, 
East Terrace, Bankstown, 
balandžio 27 d., 3 vai. po 
pietų, punktualiai. Įėjimas
— auka Kronikų leidimui. 
Wollongongo, Newcastle ir 
Canberros lietuviai kviečia
mi į Sydnejų.

MELBOURNE 50 Erroll 
Str., North Melbourne, ge
gužės 4 d. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Įėjimas vietoj nusta
tyta kaina. Geelongo apylin
kės, Latrobe Valley ir Sale 
seniūnijų lietuviai kviečiami 
dalyvauti Melbourne Lietu
vių Namuose.

ADELAIDE 6 Eastry Str. 
Norwood, gegužės 11 d. po 
pamaldų (apie 1 vai.). Solis
tei akomponuos Nemira 
Masiulytė — Stapleton. 
Pranešimai ir paklausimai 
tuojau po koncerto. Įėjimas
— auka Kronikų leidimui. 
Visi Pietų Australijos lietu
viai koncerte — praneši
muose dalyvauja Adelaidė
je.

Šis kultūrinis — politinis 
lankymasis koordinuojamas 
LKB Kronikoms leisti Są
jungos, Sydney skyriaus, 
P.O. Box 535, Parramatta, 
N.S.W., 2150. Tel. 630 2309.

J. SI.
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Informacija
RINKIM

ANTIKOMUNISTINĘ 
LITERATŪRĄ

Mūsų tautos didžiausias 
priešas yra rusiškasis ko
munizmas. Mūsų nelaimei 
jis yra ir žiauriausias, vy- 
lingiausias, nedoriausias 
šiais laikais priešas. Su juo 
kariaujant reikia jį gerai pa
žinti.

L.K.V.S. Ramovės Mel
bourne Skyrius yra nutaręs 
rinkti apie komunizmų vi
som kalbom literatūrų ir jų 
laikyti Lietuvių Bibliotekos 
(Lietuvių Namuose) specia
liame skyriuje, kur, atėjus 
reikalui kiekvienas lietuvis 
galėtų paimti ir pasiskaityti. 
Tų antikomunistinę litera
tūrų yra pasiryžę Melbourno 
ramovėnai suaukoti ir su
pirkti. Mielai bus priimamos 
tokios, ypač retos knygos, 
ir iš visų tautiečių. Aukoto
jai bus surašyti tam tikrose 
knygose. Tas knygas prii
minės ir išdavinės bibliote
kos vedėja p. B. Šilvienė, 
bibliotekos nustatytu laiku.

Ramovės Melbourne
Skyr. Valdyba

RETI SVEČIAI

Balandžio 27 d. Sydnejaus 
Liet. Klube 3 vai. turėsime 
svečių iš Amerikos: kun. K. 
Kuzminskas kalbės apie 
Lietuvos Kat. Bažnyčios 
Kronikas, kurios slaptai lei
džiamos Lietuvoje nuo 
1972-jų metų ir kuriose at
skleidžiami Lietuvoje tikin
čiųjų persekiojiimo faktai. 
Kun. Kuzminskas rūpinasi 
tų L.K.B. Kronikų leidimu ir 
platinimu svetimomis kal
bomis. Drauge ou tuo solistė 
E. Blandytė toje popietėje 
atliks keletu solo dainų, o 
Romas Giedra, pabėgėlis iš 
Lietuvos, papasakos apie 
gyvenimų Lietuvoje. Šie 
trys svečiai numato perva
žiuoti per visas lietuvių ko
lonijas Australijoje. Šios 
misijos tikslas — parinkti 
aukų L.K. Bažnyčios Kroni
koms leisti.

Lietuviai Čikagoje
Specialiai Mūsų Pastogei rašo Jurgis Janušaitis, Chicago

ARTĖJA ŠEŠTOJI
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ

Liepos 6 d. Čikagoje 
įvyksta jau šeštoji Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventė. Šventei ruošti 
komitetas, vadovaujamas 
Jono Talandžio, sparčiai va
ro paruošiamuosius šventės 
darbus — visais įmanomais 
būdais telkia lėšas. Jų rei
kėsią daug. Vyr. meno va
dovė Nijolė Pupienė rūpina
si, kad visos šventėje daly
vaujančios tautinių šokių 
grupės gerai paruoštų šokių 
repertuarų. Jai talkina Tau
tinių šokių institutas, vado-

PASINAUDOKITE RETA PROGA!

Parduodamas namas 
be sklypo

Vykdant Sydnejaus Liet. Klubo statybos planus pra
nešame, kad parduodamas šalia klubo namas be sklypo, 
kuris gali būti perkeltas ant savos žemės arba nugriautas 
ir panaudotas kaip medžiaga statybai. Kaina pagal susi
tarimų. Kreiptis į Klubo Valdybų arba vedėjų.

Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyba
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PARAMA IŠ AMERIKOS

Džiaugiamės tautiečių 
gausia parama, kurie įvai
riomis progomis prisimena 
Mūsų Pastogę ir jų paremia 
gražia auka. Štai skaitytojai 
iš Baltimorės (USA) A. ir G. 
Rudžiai, būdami jau pensi
ninkai, atnaujindami prenu
meratų prisiuntė 50 dolerių 
aukų. Išskirtinas ačiū p.p. 
A.G. Radžiams.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Newcastle Diskusijų Bū
relis praneša, kad nenuma
tytos aplinkybės verčia ati
dėti p. Česlovo Liutiko lie
tuviškų pinigų parodų ir jo 
paskaitų vėlesniam laikui. 
Detalės ir nauja data bus 
paskelbta tinkamu laiku, 

v.dn.
PATIKSLINIMAS

Pereitame Nr. skelbiant 
sporto klubo Kovo Sydneju- 
je naujai išrinktų valdybų 
įvyko netikslumų: Kovo 
Valdybos sekretorius r.e J. 
Karpavičius, kaip buvo 
skelbta, bet Jurgis Liutikas, 
jo tel. 747 2382.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Caritas ir Dainos choro 
balius

įvyksta balandžio 19 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių 
Klube Bankstowne. Pradžia 7 vai. vak.

Programoje: E. Belkienė ir A. Storpirštienė — 
duetinės dainos, ir Dainos choras, vadovaujamas Br. 
Kiverio.

Seka šokiaigrojant Liet. Klubo orkestrui ir turtinga 
loterija.

Kviečiame visus iš arti ir toli. Įėjimas veltui.

L

vaujamas Galinos Gobienės.
Numatoma, kad iš JAV, 

Canados ir kitų pasaulio 
kraštų į šventę suvažiuos 
virš 2000 šokėjų. O šventėje 
dalyvaus apie 12.000 žiūro
vų.

Būtų malonu, kad ir šau
nusis Australijos jaunimas 
— tautinių šokių šokėjai pa
keltų sparnus Čikagos link. 
Labai būtų lauktini svečiai.

Kiek teko patirti, jau apie 
pusė daugiau bilietų į šventę 
iš anksto išparduota.

IR VĖL AUSTRALIJON

Lietuvių Bendruomenės 
organizuojamai ekskursijai į
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Balandžio 19 d„ šešt., 8 vai.

Caritas balius
Balandžio 25 d., penkt.

ANZAC DAY
Klubas veiks nuo 2 vai. p.p.

Balandžio 26 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Balandžio 27 d., sekm., 3 vai.
L.B. Kronikoms leisti Komiteto po

pietė dalyvaujant svečiams iš Ameri
kos. Programoje solistė BALNDYTĖ, 
kun. KUZMICKAS ir Romas GIEDRA

Įėjimas aukomis

Gegužės 3 d., šešt., 8 vai.
VIŠČIUKŲ VAKARAS 

su Las Vegas ir Paryžiaus stiliaus 
programa

TEH BARE NECESSITY 
Įėjimas su bilietais $ 5 asmeniui

VISUR VISAIP
PARYŽIAUS SPAUDA

APIE SIMĄ KUDIRKĄ

Sausio 22 d. Paryžiaus te
levizijoje buvo rodomas CBS 
filmas apie Simų Kudirkų, 
kuris taip pat dalyvavo tele
viziniame debate apie kelio
nės ir emigracijos laisvę. 
Šiuos įvykius išsamiai apra
šė Paryžiaus spauda.

"Jo, aišku, paklausė, ar 
viskas, kas čia bus pasako
jama, teisybė”, rašo dien
raščio "Le Monde" (23.1.80) 
korespondentas Claude 
Sarrante. "Prieš atsakyda-

Rengėjai

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad šiais me
tais p. Jonas Verbyla, B. Sc., 
Dip. T., Sacred Heart 
College mokytojas ir 10-tųjų 
klasių matematikos koordi
natorius, buvo pakviestas 
Pietų Australijos valstybi
nių egzaminų komisijos (P.
E.B. SA) dalyvauti lietuvių 
kalbos komitete. Kiti nariai 
pasiliko tie patys kaip ir 
1979 metais, būtent:. K. 
Dundienė, T.C., Norwood 
H.S.; E. Varnienė, Dip. T., • 
Ascott PS; ir LI. Davis, BA

Australijų ateinančių Kalė
dų laikotarpyje Čikagos lie
tuviai rodo nemažų dėmesį. 
Ruošiasi jaunieji sportinin
kai — krepšininkai. Su eks
kursija, manoma, vyks LB 
veikėjai, spaudos žmonių ir 
Australija pamatyti bei gi
mines aplankyti norintieji.

SUNEGALAVO
NAUJIENOS

Kovo mėnesi senas Čika
gos lietuvių dienraštis 
"Naujienos" pradėjo pasiro
dyti nereguliariai. Gi kovo 
18 d., sakoma, atsilankė val
džios pareigūnai į "Naujie
nas” ir dėl kokių nesumokė
tų mokesčių jų išleidimas 
laikinai sustabdytas. Šių ži
nių teko patirti iš vieno 
"Naujienų” bendradarbio. 

mas, jis užmerkė akis. Jis 
galėjo kalbėti rusiškai ar 
angliškai. Ne, jis nusprendė 
kreiptis į mus — ir tai buvo 
vienas labiausiai jaudinančių 
atsišaukimų — savo gimtųjų 
kalba: jis išreiškė savo nea
pykanta 'Kremliaus gangs
teriams’ ir meilę savo bro
liams, savo vargo bendri
ninkams. Stulbinantis įspū
dis”.

Anot dienraščio "France 
—Soir "(23.1.1980) korespon
dento J.J. Jonas, Kudirkos 
pasakojimas buvo be abejo
nės pats dramatiškiausias iš 
visų debato dalyvių: "Kai jį 
pradėjo šiek tiek brutaliai 
kamantinėti vienu klausimu, 
su ašaromis akyse jis aiški
nosi, kad jis nepabėgo iš sa
vo tėvynės; kad jis myli 
savo gimtųjų Lietuvų, bet 
jam buvo neįmanoma atsi
spirti laisvės šauksmui”.

(ELTA)
KUDIRKOS PRASIRODY- 
MO PRANCŪZŲ TELEVI
ZIJOJE ATGARSIAI

Paryžiuje prancūzų kalba 
leidžiamos ELTOS biulete
nio redaktorė Birutė Vens- 
kuvienė praneša, kad sausio 
22 d. prancūzų televizijoje 
rodytas amerikiečių filmas 
apie Simų Kudirkų. Perbė
gėlis" ir po jo įvykę debatai,

Dip. Prancūzija, SSM ACE 
Marryatville H.S.

Lietuvių kalbos P.E.B. 
komitetas, drauge su vy
riausiuoju egzaminatorium 
Dr. T.G. Fennell, yra atsa
kingi už lietuvių kalbos 
programų ir egzaminus vi
soje Pietų Australijoje.

Lietuvių kalbos programa 
ir egzaminai yra labai pa
našūs į kitų svetimų kalbų 
programas ir egzaminus. Jų 
lygis yra pritaikintas anglų 
— saksų kilmės studentams, 
išėjusiems penkerių metų
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Petniūnų vietoj gėlių aukojo 
Australijos Lietuvių 
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kai, A. Gaidukas, St. Dab- 
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pačiam Kudirkai dalyvau
jant, paliko žiūrovams "labai 
stiprų įspūdį". Buvo suju
dinta ne viena sųžinė ir 
pasitarnauta okupuotos 
Lietuvos problemoms, "ypač 
šiuo metu, kai Sovietų Są
jungos militarinis agresy
vumas kelia daug politinių 
klausimų ir Vakarų Europo
je”. Kudirkos pasirodymas 
debatuose buvo "įtikinantis, 
uždegantis, su gerai ir išsa
miai išdėstytais argumen
tais”.

Ruošiantis debatams po
puliarioje Les Dossiers de 
l’Ecran programoje, B. 
Venskuvienė, prancūzų te
levizijos pakviesta, atliko 
visų organizacinį darbų. Ji 
surinko lietuviškų informa
cijų ir subūrė vertėjų ekipų, 
kurion įėjo Dr. B. Aleksan
dravičienė, Ugnė Karvelytė, 
E. Turauskienė ir B. Vens
kuvienė.

ELTA

kalbos kursų Pietų Australi
jos gimnazijose. Mūsų jau
nimas, kuris jau dažnai 
moka visai neblogai kalbėti 
lietuviškai, turėtų gal at
kreipti daugiau dėmesio į 
galimybę pasitobulinti lie
tuvių kalboje Lituanisti
niuose Kursuose ir, juose 
gerai pasiruošus, laikyti 
abitūros egzaminų. Infor
macijas mielai suteiks aukš
čiau paminėti asmenys.

Lietuvių kalbos P.E.B.
Komitetas (ALŽ)
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