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MOTINOS DIENAI
Mūsų čia nedaug, esame 

issibarstę didelėj kitataučių 
jūroj, kuri mus skalauja ir 
tirpdo arba gramzdina. Kai 
pries ketvirtį šimtmečio čia 
jautėmės stiprūs ir nepalau
žiami, šiandie stipriai abejo
jame šiame krašte lietuviška 
ateitimi. Net ir mūsų jauni
mas greičiau pasigauna

angliško liežuvio tarpusavio 
santykiuose, užmiršdami, 
kad lietuvis savo tarpe kal
basi tik lietuviškai. Kasdien 
gausėja mišrios šeimos, ku
rių atžalos: tik retų išimčių 
keliu išgirs lietuvišką žodį. 
O netgi ir iš pačių lietuvių 
susidūrusios šeimos namie 
kalba daugiau angliškai ir

$ 3000 Mūsų Pastogei
Pereitą savaitę didelė laimė nusišypsojo ir Mūsų Pas

togei. Bene viena iš pirmųjų Mūsų Pastogės skaitytojų ir 
gal net vyriausia amžiumi sydnejiškė p. Ona 
ŠALKAUSKIENĖ, sėkmingai pardavusi namą, didžiumą

Paulius Stelingis

0, MOTINA
O motina, dėl mano laimės tu į ugnį 

puolanti plaštakė, 
Ir dieną ir tamsioj nakty manoj širdyj 

gyva!
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti 

alyvų kekė,
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda.

O motina! Palikus saugoti šventosios 
žemės saujos, 

Mažyčio žiburio gimtajam židiny.
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo, 
Tu amžinai gyva mažytėje širdy,

O motina! Skausmingų sūkurių verpetuos 
Atvėrus laimėn sklidinas duris.
Tavam raukšlėtame veide pati tėvynė 

šneka, 
Tavam pilkam veide >— sustingusi 

širdis...

O motina! O motina! Ant didžio vargo 
tako

Tu židinio brangiausiojo negęstanti 
liepsna, 

Tau (sidabriniam rytmety, kaip žydinti 
alyvų kekė,

Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda...

tik retais atvejais lietuviš
kai. Įvairiuose jaunimo su
buvimuose ar užsiėmimuose 
/sporte, tautiniuose šokiuo
se, pas skautus) retai teiš- 
girsi lietuvišką žodį. Padėtis 
tikrai aliarmuojanti . Kaip 
buvo liūdna ir skaudu prieš 
30 metų lietuviškame laik
raštyje matyti prievarta 
įvestą anglišką puslapį. 
Šiandie jau ne juokais 
svarstoma, kad norint pa
traukti jaunąją kartą, ar ne
reikėtų lietuvišką spaudą 
leisti angliškai paliekant tik 
puslapį su lietuvišku tekstu. 
Iš vienos pusės liūdna, bet iš 
kitos pusės ir mums patiems 
gėda, kad einame prie tokio 
bankroto. Nei mokyklos, nei 
organizacijos nepastojo ke
lio šitam skaudžiam nuos
mukiui.

Belieka dar paskutinė vil
tis - lietuvė motina. Prieš 
šimtą ar daugiau metų irgi 
esant tokiai tautinei krizei 
pačioje Lietuvoje, lietuvybę 
atgaivino visų pirma lietuvė 
motina. Ant jos rankų išau
go busimieji lietuvybės pra
našai, mokytojai ir kovoto
jai. Nebuvo mokyklų, ji pati 
buvo mokykla ir mokytoja; 
nebuvo tautinių sąmonintą
ją, švietėjų, o kiekvienoje 
sodyboje spindėjo lietuviš
kas žibintas - tai buvo lietu
vė motina, kuri nešė tą at
sakomybę, kad namuose

gautų pinigų paskirstė lietuviškoms organizacijoms bei 
institucijoms, jų tarpe ir Mūsų Pastogei, įteikdama jos 
redaktoriui 3000 dolerių čekį. Tuo ji išreiškė Mūsų Pas
togei savo didelį palankumą ir ištikimybę.

Ona Šalkauskienė yra bene pirmoji Australijoje, taip 
dosnia ranka parėmusi Mūsų Pastogę, taip pat kitas lie
tuviškas veiklos šakas. Ji pati lietuvybei buvo pilnai atsi
davusi nuo pat jaunystės. Dar 1918 m. jau bebaigianti 
medicinos studijas ji stojo savanore į besikuriančią Lie
tuvos kariuomenę ir teikė pirmąją pagalbą sužeistiesiems 
lauko ligoninėse.

Pirmosios bolševikų okupacijos metu jos vyrą bolševi
kai suėmė ir nukankino, palikdami ją sui.nepilname- 
čiu sūnum Henriku, kuris jos augintas ir mokslintas iškilo 
kaip pirmaeilis dailininkas Australijoje. Netekusi sūnaus 
Henriko, kuris staiga mirė pereitų metų rugsėjo 1 dieną, 
Ona Šalkauskienė paliko vienų viena Australijoje. Nese
niai ji pardavė namą ir gautą sumą beveik visą išdalino 
lietuvybės naudai, o pati sau pasilikdama tik patį mini
mumą. Ona Šalkauskienė

lyvauti jo laikomose pamal
dose. Deja, spūstyje žuvo 
devyni žmonės, kas aptemdė 
popiežiaus gerą nuotaiką. Iš 
Zaire popiežius nuvyko į 
Kongo, kurio vyriausybė 
yra promarksistinė, bet iš 
valdžios pusės buvo parody
tas popiežiaus vizitui palan
kumas.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga ir Mūsų 
Pastogė poniai Onai Šalkauskienei reiškia gilią padėką ir 
pagarbą ir pripažįsta ją kaip pirmąją Mūsų Pastogės me
cenatę. Ačiū p. Onai Šalkauskienei.

L.B. SPaudos Sąjungos Valdyba 
Mūsų Pastogės Redakcija ir

Administracija

 

POPIEŽIAUS VISITAS 
AFRIKOJE

Popiežius Jonas Paulius II 
yra pirmas popiežius, įkėlęs 
koją į Afriką. Jo pasirody
mas Zaire valstybėje buvo 
triumfalinis. Apie milijonas 
žmonių susirinko
popiežiaus pasveikinti ir da

* » *
Afganistane laisvės kovo

tojai netoli sostinės Kabulo 
užpuolė sovietų šarvuočių 
dalinį ir visą sunaikino. Žuvo 
daugiau kaip 100 sovietų 
kareivių, 38 paimti gyvi ir 
tik trys pabėgo.

***
Iranas išdavė amerikiečių 

žuvusių karių kūnus tarpi
ninkaujant graikų arkivys
kupui. Kaip žinia, amerikie
čių nesėkmingo bandymo 
metu išvaduoti įkaitus lėk
tuvų susidūrime žuvo aš- 
tuoni amerikiečiai, kurių 
kūnai buvo palikti drauge su 
sudužusiom mašinom Irano 
dykumoje.

jaustųsi jauki lietuviška 
dvasia ir šiluma.

Neklausiame, ką veikė 
lietuvės motinos čia per 
trisdešimt metų. Gal jos dė
jo pastangų vaikus išauginti 
lietuviais, bet greičiausia 
neįvertino to didžiulio spau
dimo išorėje, kas stelbė jau
noje širdyje lietuvišką 
dvasią, ir dėl to gal tos pas
tangos nebuvo pakankamai 
didelės. Gal buvo perdaug 
rūpesčių besikuriant ir au
ginant vaikus, kad kasdie
nos reikalai nustelbė tauti
nius ir šeimyninius reikalus. 
Priežasčių gali būti daug, 
bet šiandie daugelis anks
čiau gyvybiškai būtinų 
problemų jau seniai išspręs
tos. Belieka bandyti pasivyti 
anksčiau į šalį nustumtas 
problemas ir jas kaip nors 
atitaisyti. Pries 30 metų bu
vusios jaunos ir žvalios mo
tinos šiandie, deja, jau sene-
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Kodėl mes tylime?
Praeityje dažnai nusi- 

skųsdavome Vakarų naivu
mu ir net mūsų pačių nesu
pratimu dėl sovietų vykdo
mo mažųjų tautų genocido ir 
jų kėslų pavergti visą pa
saulį. Amerika ir jos sąjun
gininkai aklai siekia deten- 
tės sovietams nuolatos nuo
laidžiaudami.

Po invazijos į Afganistaną 
visų akys kiek atsivėrė. Pa
sirodė. mes buvome teisūs. 
Beveik viso pasaulio valsty
bės šį sovietų žygį pas
merkė. Amerika ir daugelis 
kitų valstybių panaudojo toli 
siekiančias sankcijas, reika
laudami sovietus atitraukti 
iš Afganistano savo karinius 
dalinius. Amerika net pa
grasino, kad jeigu sovietai 
bandys užpulti dar kokią 
nors kitą laisvą valstybę, 
imsis militarinių priemonių. 
Australija be rezervų remia 
Amerikos pastangas ir atvi
rom akim žvelgia į sovietų 
grėsmę.

Tik visai nesuprantama 
mūsų laikysena čia mums 
palankios padėties akivaiz
doje. Mes dabar beveik nė 
piršto nepakrutinam, kad

Motinos
Dienai

Atkelta iš psl. 1 
lės, ant kurių rankų auga 
vaikaičiai - nauja dirva, kur 
senelės gali vilnai savo misi
ją atlikti, ką praleido pačios 
būdamos jaunomis motino
mis.

Anąsyk viena jauna 
motina nuoširdžiai nusi
skundė: noriu savo vaikus 
vramokinti lietuviškai, nors 
pati silpnai lietuviškai kal
bu, tačiau mano, motina ir 
anyta tvyro motina) mane 
labai nuvilia pačios kalbin
damas savo vaikaičius gru
bia anglų kalba. Niekaip ne
galiu suprasti jų elgesio, 
nors nuolat jas perspėju 
kalbėti su mano vaikais tik 
lietuviškai.

Remiantis lietuvybės mo
tyvais ar pateisinamas toks 
senelių elgesys. 0 jų vaid
muo šia prasme gali būti la
bai lemtingas priaugančiai 
pačiai jauniausiai kartai. 
Dar pries savo mirtį (mirė 
prieš 10 metų) J.J. Račiū
nas, buvęs PLB pirmininkas 
ir ALB Garbės narys, pas
tebėjo, kad lietuviška dvasia 
labiau suliepsnos antrojoje 
jaunimo generacijoje, nes 

Mylimai žmonai
A.A.

VALERIJAI MIKŠTIENEI
Lietuvoje mirus, jos vyrą mielą Juozą Mikštą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

V.V. Koženiauskai
V.T. Rosato

Mirus žmonai Lietuvoje, Tadą G a i 1 i ū n ą ir visą 
giminę giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Sale Seniūnijos lietuviai
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bent morališkai paremtume 
Australijos vyriausybę jos 
antisovietinės politikos už
siangažavimuose. Australi
jos visuomenė tokiais atve
jais yra gana pasyvi ir visą 
reikalą palieka vyriausybei. 
Opozicijos politikai netgi 
bando kaišioti baslius į vy
riausybės antisovietinės po
litikos ratus. Nėra abejonės, 
kad Australijos vyriausybė 
būtų patenkinta, jei vietoj 
jai siunčiamų memorandu
mų ir įvairių laiškų, šiandien 
išeitumėm į gatves ir viešai 
pademonstruotume savo 
pritarimą vyriausybės poli
tikai. Kur mūsų bendruo
menė, kur baltai, kur visos 
pavergtos tautos? Kodėl ty
lime? Kas nors turi imtis 
iniciatyvos. Negalime tylo
mis praleisti ilgai lauktos 
tokios palankios ir dėkingos 
progos išreikšti mūsų nepa
laužiamą antisovietinį nusi
statymą. Gal tai būtų ir vie
nintelė proga paveikti vie
šąją nuomonę ir vietinę val
džią, kad Pabaltijo tautų 
klausimas būtų iškeltas 
Jungtinėse Tautose! Geres
nės progos gal nesulauksi

žmonės jau bus nusistovėję, 
įsikūrę ir daugiau skirs dė
mesio į savo tiesiogines lie
tuviškas pareigas. Taip, esą, 
buvę ir Amerikoj. Galimas 
daiktas, bet čia ne visos mo
tinos, kaip duotas pavyzdys 
rodo, eina tuo keliu.

Lietuviška ateitis, kaip 
gausūs pavyzdžiai liudija, 
remiasi seneliais ir ypač se
nelėmis. Jos dar gali atitai
syti tai, ką būdamos jaunos 
motinos dėl daugybės parei
gų buvo apleidusias.

Motinos Diena galioja vi
soms motinoms - esančioms 
ir jau tapusioms senelėmis. 
Tik jų tautinė sąžinė gali 
padiktuoti, kiek ir kaip jos 
gali prisidėti prie jaunuo
menės lietuviško auklėjimo.

MIRUSIEJI
LEONĄ PAKALNĮ 

PALYDINT

Remiantis žinoma statis
tika, per pastarąjį dešimt
metį adelaidiškiai palydėjo 
amžinybėn virš 200 savo 
bendruomenės narių. Ne
mažiau esame netekę ir per 
pirmuosius du dešimtme
čius, nors vyresnioji karta 
tuo metu buvo žymiai jau
nesnė ir giltinės dalgiui 

me. Šiuo momentu tyla pri
lygsta nusikaltimui.

Kitas nemažesnės svarbos 
reikalas tai sovietų ambasa
doriaus Sudarnikovo nusė
dimas Canberroje. Anglų 
spauda buvo paskelbusi, kad 
šis asmuo yra aukštas 
NKVD pareigūnas ir akty
viai prisidėjęs baltų trėmi
me pokario metais ir todėl, 
remiantis tarptautiniais ge
nocido įstatymais skaitomas 
kriminalistu. Šis kruvinom 
rankom asmuo, prisidengęs 
diplomato skraiste šiame 
krašte, rausiasi ir po šio 
krašto pamatais. Ir čia būtų 
mūsų visų pareiga surengti 
prieš sovietų ambasadą de
monstracijas ir plakatais 
pavaizduoti, kokios rūšies 
ambasadorių Australija turi.

Neskaitlinga Tasmanijos 
pabaltiečių kolonija suspėjo 
kreiptis į Australijos min. 
pir-ką M. Fraser reikalau
dami, kad Sudarnikovas 
būtų išprašytas iš Australi
jos kaip persona non grata.

Parodykime, kad sovietų 
pareigūnai, kur jie laisvaja
me pasaulyje beįsikurtų, 
negali pabėgti nuo savo nie
kingos praeities. Čia jiems 
ne vieta.

T.K.

Motinos Dienos proga 
tenka susimąstyti visiems, 
bet juo labiau lietuvėms 
motinoms, ką . daryti, kad 
jaunoji, karta augtų ir bręstų 
lietuviškoje dvasioje. Visos 
ideologijos, juo labiau visos 
tautybės rūpinasi, kad būtų 
ideologinis ir tautinis tęsti
numas. Kas verčia mus savų 
įsitikinimų išsižadėti? Į tai 
tegali atsakyti pirmoj eilėj 
lietuvė motina. Nuo amžių 
pas žydus įsigalėjusi teisy
bė: jeigu žydas, vedęs kita
tautę, nesitikėk is tos sei
mas žydukų, bet jei žmona 
žydė, o vyras kitatautis, tai 
priimama kaip tiesa, kad tos 
seimos vaikai bus žydai. Ko
kia pamoka mums visiems ir 
ypač motinoms: , n i

daugiau atsparesnė. Bet po 
30 metų padėtis gerokai pa
sikeitusi ir tai ne į gerąją 
pusę. Netikėtos ir dažnos 
mirtys dabar jau nenaujie- 
na.

Štai balandžio 19 d. Cen
tennial kapinėse, kur sau 
amžiną poilsį susirado jau 
daugelis adelaidiškių lietu
vių, palaidojome vieną iš iš
kiliausių savo bendruome
nės narių - Leoną Pakalnį. 
Velionis buvo kuklus, savy 
daugiau užsidaręs žmogus ir 
bevelijo savo laisvalaikį 
leisti knygų draugystėje. 
Mokėjo keletą svetimų kal
bų, tad lektūros netrūko. 
Gerai pažino lietuvių litera
tūrą, galėjo skirti pelus nuo 
grūdų. Tai buvo vienas iš 
retų išeivijoje lietuvių lite
ratūros kritikų ir istorikų. 
Tad nenuostabu, kad adelai
diškiai, rengdami mūsų žy
mių asmenybių ar įvykių 
minėjimus, kaip pagrindinį 
paskaitininką dažnai kvies
davosi Leoną Pakalnį. Jo 
paskaitos visuomet būdavo 
kruopščiai parengtos, giliai 
išstudijuotos ir populiariai 
perduotos auditorijai. Štai, 
tik savaitę velionis skaitė 
paskaitą per radiją apie mū
sų grožinės literatūros pra
dininką Kristijoną Donelaitį.
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PADĖKA

Gilaus liūdesio valandoje, netekus vyro a.a. Jurgio, 
mane paguodė tautiečiai gausiai susirinkę pasakyti pas
kutinį sudie pavargusiam bendrakeleiviui, pasiekusiam 
paskutini ilgos kelionės tikslą - Amžinybę.

Reiškiu didžiausią padėką: mūsų gerb. Kunigams P. 
Butkui ir P. Martuzui už Šv. Mišias, už tartą jautrų žodį, 
ir įspūdingai pravestas religines apeigas; mieliems prie- 
teliams, užsakiusiems Šv. Mišias arba aukojusiems Tau
tos F-dui ir A.L. F-dui; Dainos choro dirigentui Broniui 
Kiveriui, A. Kramiliui ir visiems choristams; ramovė- 
nams už globojimą trispalve pridengtą karstą; visiems 
tautiečiams a.a. Jurgį palydėjusiems į krematoriumą; 
jautrius atsisveikinimo žodžius tarusiems: A. Mauragiui, 
G. Petrauskienei, J. Kedžiui ir L. Simanauskui; Agnei 
Meiliūnienei perskaičiusiai visos mūsų šeimos atsisveiki
nimą; už užuojautas ir aprašymus spaudoje.

Gailiuos, kad sąlygoms nepalankiai susiklosčius, nega
lėjau pasinaudoti šv. rožančiaus metu lietuviška koplyčia, 
kurioje jauties tarp savųjų tą taip sunkią valandą. Tariu 
ypatingai nuoširdų ačiū visiems, kurie atvyko į šv. ro
žančių.

Dėkinga ir liūdinti Veronika Petniūnienė, 
sūnus, dukros, ir jų šeimos

Aidai” laukia pagalbos
Šiemet sausio mėnesį su

ėjo 30 metų, kai Aidai lei
džiami Amerikoje. Žurnalą, 
ėjusį penkerius metus Vo
kietijoje, 1949 m. pabaigoje 
perėmė lietuviai pranciško
nai ir iki šiol jį leido kas mė
nesį, išskyrus liepą ir 
rugpjūtį.

Per tuos 30 metų svetur 
įvyko daug pasikeitimų. 
Laikas praretino bendra
darbius ir prenumeratorius, 
o naujų mažai teatsirado. 
Viską apžvelgus, tenka pri
pažinti, kad padėtis šiandien 
nėra tokia pat, kaip buvo

Antrą tos paskaitos dalį ža
dėjo perduoti sekančioj ra
dijo laidoj. Deja, tą šešta
dienį paskaitininkais buvo 
ne jis, o kiti, kurie jautriais 
žodžiais atsisveikino su Le
onu prie jo šviežio kapo.

A.a. Leonas Pakalnis eilę 
metų dirbo miesto autobusų 
susisiekimo bendrovėje. 
Širdžiai sunegalavus anksti 
išėjo į pensiją ir ramiai gy
veno savo patogiame name
ly. Šeimos nebuvo sukūręs, 
gyveno vienišas, ir giminių, 
atrodo, neturėjęs. Bet žmo
nių nevengė. Dažnai tai vie
nur, tai kitur tekdavo susi
tikti. Su visais buvo drau
giškas ir mielas, mėgo pasi
kalbėti ir pajuokauti. Apie 
save ir praeitį retai tepra
bildavo.

Prieš keletą metų Adelai
dės universitete buvo pra
dėjęs studijuoti literatūrą, 
bet nežinia dėl ko studijas 
nutraukė. Gal prieš porą 
metų Leonas buvo nuvykęs 
Lietuvon aplankyti savo 
brolio rašytojo Antano Pa
kalnio, kuris neseniai taip 
pat mirė tesulaukęs 56 me
tų. Galimas daiktas, kad 
brolio mirtis Leoną labai pa
veikė. Netikėtai pasikarto
jus širdies priepuoliui velio
nis buvo nugabentas į ligo
ninę, kur po kelių dienų ir 
mirė.

Su Leono mirtimi adelai
diškiai neteko pajėgaus kul
tūrininko ir literato. Leonas 
yra rašęs ir savo kūrybos - 
poezijos, bet neatrodo, kad 
būtų išleidęs savo atskirą 
leidinį, nors periodinėje 
spaudoje jis yra nemažai 
rašęs.

B. Straukas
I. t-M-S’1"- 

prieš 30 metų. Negalėdami 
suminėti vardais savo išmi
rusių žymiųjų bendradarbių, 
prenumeratorių bei rėmėjų, 
čia paliesime tik finansinę 
žurnalo pusę. Per pastarąjį 
dešimtmetį popierius pa
brango ketveriopai. Per 
pastarąjį penkmetį pašto 
kainos pakilo net 160%. Of
setinio spausdinimo medžia
gos, kuriose yra sidabro, per 
vienerius metus pašoko apie 
100%. Pagaliau darbininkų 
atlyginimas Amerikoje kas 
metą pakyla 10%.

Po ilgų susidariusios pa
dėties svarstymų leidėjai ir 
redaktorius priėjo išvados: 
žurnalą padaryti dvimėnesi- 
niu leidiniu, padidinant jį iki 
60 puslapių. Taip pat nus
pręsta Aidus sustiprinti 
naujom jėgom pakviečiant 
moksliniam skyriui reda
guoti kun. Dr. Kęstutį Tri
maką ir visuomeniniam - 
Vytautą Volertą. Algirdas 
Landsbergis talkins litera
tūrinei daliai. Vyriausiuoju 
redaktoriumi lieka Dr. Juo
zas Girnius, religinio sky
riaus ir techniniu redakto
riumi - Leonardas Andrie- 
kus. Dailės reikalams pak
viestas dail. Viktoras Viz
girda. Šiuo metu baigiamas 
redaguoti Aidų sausio --va
sario numeris.

Tokia Aidų reforma da
barties aplinkybėse buvo 
neišvengiama. Jos tikslas - 
prailginti kultūros žurnalo 
gyvybę neribotam laikui. 
Leidėjai nuoširdžiai prašo ir 
Jus suprasti padėtį, kuri su
sidarė ilgai nusitęsus trem
čiai, ir mums talkinti kultū
ros žurnalo leidimo žygyje 
bent prenumerata. Ji lieka 
ta pati - 15 dol. metams. Jei 
spausdinimo ir pašto kainos 
žymiai nepasikeis, mes tiki
mės išsiversti.

Nužengę 30 metų emigra
cinio vargo kelią, leidėjai 
Jums nuoširdžiausiai dėkoja 
už iki šiol teiktą pagalbą ir 
jos laukia'ateityje. Iš savo 
pusės mes rūpinsimės, kad 
Aidai gyvuotų dar daug 
metų.

Aidų leidėjų vardu

Tėv. Leonardas Andriekus, 
O.F.M.
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APRANGA LIAUDIES MOTYVAIS
EUROPIETIŠKI LIAUDIES DRABUŽIAI BEI PLUOŠTAS

INFORMACIJA — MINTYS — PADĖKA
Paroda, apie kurią jau 

skaitėme šio laikraščio skil
tyse, prasidės gegužės 16 d., 
Arts and Crafts centre, 42 
Courtney Street, North 
Melbourne ir tęsis 4 savai
tes. Parodą atidarys Aus
tralijos teisingumo ministe- 
ris Mr. Ellicott. Eksponatų 
skolintojai, savininkai, kurių 
audiniai parodos rengėjų 
buvo atrinkti, bus asmeniš
kai ir smulkiau pačių paro
dos rengėjų painformuoti 
apie atidarymo procedūrą.

Parodai eksponatus skoli
no 26 Europos tautų grupės. 
Audiniai bei kiti pluošto dir
biniai apytikriai skirstomi i 
tris kategorijas:

Autentiški liaudiškieji, 
t.y. tokie, kokius žemdirbiai 
iš tikrųjų kasdieną ar šven
tadieniais vilkėjo, avėjo, ir 
aplamai naudojo namų rei
kalams, o kai kur dar ir 
šiandien tebedėvi. Tai 
augaliniais dažais nuspal
vinti, rankomis verpti, ran
komis austi bei siūti drabu
žiai.

Menininkų atkurtieji iš 
etnografijos muziejuose ar 
tiesiog kaimuose rastų pa
vyzdžių, skoningai juos pa
gražinant. '

Naujai perkurtieji, nau
dojant atskirus elementus, 
paimtus iš tradicinio rašto 
(’’translations from the tra
ditional”), tačiau ir šitame 
naujame plane tebeišlaikę 
rašto bei kolorito harmoniją.

Visos trys kategorijos, 
šalia estetinio momento, bu
vo sąlygojamos rankų darbo 
autentiškumu..

Išpildyti visas šias sąlygas 
mūsų čia turimi maži ištek
liai lietuvių skyriaus ryši- 
ninkėms suteikė nemaža rū
pesčio.

Esame tautos šaka, kuriai 
net etnografiniai krašto mu
ziejai neprieinami. Skolintis 
charakteringų eksponatų, 
atitinkančių pirmosios kate
gorijos sąlygas, negalėjome. 
Vis dėlto pačiame Melbour
ne radome keletą 19 a. žič- 
komis austų, mezginiais 
puoštų rankšluosčių bei 
šluostukų, šio šimtmečio 
pradžioje austų vertingų 
vilnonių ar lininių lovatiesių, 
staltiesių. Vienintelis liau
dies drabužių eksponatas, 
tinkąs šitai pirmajai grupei, 
yra puiki augalinių dažų li
ninio dugno kaišytinė zana- 
vykiška 150 metų senumo 
priejuostė.

Antrajai kategorijai pri
klauso: šeši moteriški kos
tiumai, kurie buvo arba 
”Marginių”kooperatyve 
įsigyti, arba čia Melbourne 
gyvenusios, labai gabios au
dėjos ir aplamai menininkės

Danutės Giedraitytės, 
penktame šio šimtmečio de
šimtmetyje išausti; buvu
sios "Trijų Milžinų” svetai
nės Kaune - dar "Margi
niuose" austos - plonos vil
nos užuolaida; dabartinių 
audėjų krašte išausti auto
riniai rietimai - puikios spal
vinės bei tradicinio rašto 
kopijos; pagaliau mūsų jau
nųjų audėjų - A. Liubinienės 
bei I. Tamošaitienės keli 
rinktiniai gabalai.

Paskutinioji, trečioji, ka
tegorija - atseit, iš tradicinio 
naujai sukomponuoti raštai - 
audiniai (kartais net specia
liai pagal giminių užsaky
mus pagamintieji) bus men
kiausiai atstovaujama.

Pervartant suvenyrines 
uolekčių uolektis, komplek
tų komplektus, įsitikinta, 
kad dabartinių mūsų naujo
viškai, atseit "moderniai” 
kuriančių audėjų tarpe dau
giau žiūrima komercijos, bet 
mažiau kūrybos. Nepaisoma 
randamos tradiciniame au
dinyje harmoningos gaidos, 
įvedama neono ryškios spal
vos, blizgantys "šilkai”. Ne
nuostabu, kad dažnais atve
jais šitokius suvenyrus ga
vusieji laužo galvas: kur gi 
visa tai padėjus? Juk arti
mieji šitiek pinigų ten išlei
do!

Nenuostabu, kad ir Vida 
Kulikauskienė, audiniu ir 
aplamai lietuviško interjero 

"Jums garbė, kad vindas jūsų, sukriai besisukdams, 
Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai.
Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka 
Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarškia. 
Jums garbė, kad audeklėliai jūsų nuausti 
Ant margų lankų kaip sniegs pavasario blizga”.

Neužmirštamas Romas Kalanta

Prisimename Romą Ka
lantą, kuris 1972 metais ge
gužės 14 d. Valstybės teatro 
sodelyje Kaune susidegino 
protestuodamas prieš Lie
tuvos okupaciją ir reikalau
damas Lietuvai laisvės.

puošyba susirūpinusi meno
tyrininkė "Literatūroje ir 
Mene” (Nr. 22, 1980) rašo: 
"...Šiandien audžiami tradi
ciniai audiniai dažniausiai 
prastesni už lietuvių moterų 
austus XIX a. pabaigoje, 
XX a. pradžioje... (dabar) 
dauguma audėjų nesilaiko 
jokių rašto tradicijų, gamina 
nusižiūrėjusios į fabrikinę 
produkciją, stengiasi atkar
toti jų raštą ir spalvas... Kol 
šis reiškinys dar netapo vi
suotine mada, reikia pagal
voti apie konsultacijas ir at
likėjoms ir užsakovėms, lai
ku užkirsti kelią beskoniš- 
kumui.”

Papildant sąrašą skolinu
siųjų vertingus XIX a., XX 
a. pradžios bei estetiniai 
aukštos kokybės dabartinius 
audinius ir kostiumus — p.p. 
M. Saženienei, L. Didžienei, 
Pankevičienei (senj.), Ra
gauskienei, Dainutienei, M. 
Venckienei, S. Ivaškevičie
nei, E. Šeikienei, E. Balčiū
nienei, B. Tamošiūnienei, A. 
Adomėnienei, Padgurskie- 
nei, Seliokienei, V. Vaitie
kūnienei, Urmelienei, Šid
lauskienei, V. Kuncaitienei, 
Valkienei, ir modeliavusiai 
Marytei Vaitiekūnaitei - šir
dingai dėkojame.

Gi toms nežinomoms, ar 
žinomoms bei būsimoms au
dėjoms K. Donelaitis jau 
prieš pora šimtų metų taip 
dainavo:

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

APSAKYMAS. (Čia nurodoma, kad išgėrę valstiečiai 
ir jų tarnai per greitai važiuoja ir joja arkliais. Tai kenkia 
gyvuliams. Dėl arklių neprižiūrėjimo valstiečiai nusigy
vena taip, kad nebegali karaliui sumokėti mokesčių. Šiuo 
1778 m. liepos 16 d. įsaku už greitą važinėjimą bus bau
džiama kalėjimu, o už nusigyvenimą dėl gyvulių nepri
žiūrėjimo - išvarymu iš ūkių.) Pasirašė Karališka Prūsiš
ka Lietuviška Kamara.

METAI: PAVASARIO LINKSMYBĖS 
Tik baisu žiūrėt, kad kerdžius išgena bandą, 
O tavo jaučiai pro vartus vaitodami žergia... 
Tu, žmogau, dekavok kasdien savo Dievui, 
Kad tavo laukis su dvyliu tau padeda dirbti, 
Ir kad kuinai, tau akėdami, žengt nesistengia.

METAI: RUDENIO GĖRYBĖS
Tu nenaudėli! kam spardai kumelio šonus? 
Ar negana, kad jį vos gyvą baudžiava lupo? 
O tu su pentinais jam dar daugsini vargą? 
Jok pamaži, žioply! nemušk be reikalo kuiną! 
Juk, girdi, rytoj reikės į girią važiuoti, 
O poryt mažu reiks parvežint didelį pilvą.

Du tiktu šelmiu pagreta su manim gyvena. 
Vieną jų baudžiauninkai Pelėda vadina, 
O kitam per pravardį jie praminė Slunkium. 
Trobos smirdų tų, kad jas kas nor įsitėmyt, 
Nei pustynės iš visų pašalių pasirodo...

Ak, kad vyriausybė jau ant mūs susimiltų 
Ir abu bent veik iš kiemo mūsų paguitų! 
Juk jau mes visi smirdėt dėl jųjų pradėjom.

(parinko A.K.)

Plintant namų pramonei, 
Australijos Arts & Crafts 
Board yra susirūpinęs pa
tiekti priaugančiąja: pritai
komojo meno kūrėjų kartai 
vertingus imigrantų atsi
vežtus ar čia vietoje kuria
mus pavyzdžius. Skyrėme

Viršuje išleistas Kanadoje 
lipinukas ant vokų, pasauliui 
primenantis Romo Kalantos 
auką. 

laisvalaikius bei poilsiui 
skirtą laiką tikėdamos lietu
viškojo audinio spalvų bei 
raštų harmonijos reikšmę 
visiems.

D. Simankevičienė 

žuotis.
Kaip ten bebūtų, mokslei

vis yra išsiųstas, ir iš gim
nazijos direktoriaus gautas 
labai palankus atsiliepimas 
apie berniuką Andrių Bin- 
kevičių.

Mūsų Pastogės redakto
rius prieraše prie mano ra
šinio siūlė mokinio finansa
vimui sudaryti komitetą ar 
ką nors panašaus. Iš savo 
pusės siūlyčiau dosniems 
tautiečiams aukas įteikti 
mūsų pastoviausiai ir la
biausiai patikimai instituci
jai - bendruomenės apylin
kės valdybai, kuri gal prisi
dės su pašto išlaidom ir pi
nigus persiųs Vasario 16 
gimnazijos direktoriui pažy
mint, kad pinigai skirti mo
kinio Andriaus Binkevičiaus 
išlaikymo išlaidoms padeng
ti. Be to, pinigus galima 
siųsti tiesiog šios gimnazijos 
direktoriaus vardu. Padėki
me šiam gabiam berniukui 
ištesėti šiuos mokslo metus.
Aukos laukiamos, ir jeigu 
susidarytų aukų perteklius, 
pinigai bus panaudoti gim
nazijos reikalams.

B. Straukas

Redakcijos pastaba: Re
dakcija iškėlė šią mintį to
liau remti pirmąjį mokinį iš 
Australijos Liet. Bendruo
menės, bet pozityvių atsi
liepimų iš mūsų atitinkamų 
organų nesulaukta. Mūsų 
Pastogė pati ėmėsi iniciaty
vos ir rezultate mokinio A. 
Binkevičiaus paramai gauta 
200 dolerių: 100 dol. skyrė 
Dr. J. Miknius ir 100 dol. 
aukojo statybininkas (mas
ter-builder) Albinas Kutka, 
abu iš Sydnejaus. zRed.

PASKUTINĖ PROGA
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai .... ..................... $350.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ........ $125.00
Vinco Krėves Raštai 6 tomai .................................. $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas ... $12.00
Visi kiti Enciklopedijos leidyklos leidiniai išparduodami su 50% 
nuolaidos, (čia pažymėtus kainus yra be nuolaidos).
Lietuvos žemėlapis - mažo formato $1.50, Rubajatai - S. Santva
ras $7.50, Amerikos lietuviu istorija - A. Kučas $10.00, Lithuanians 
in America - A. Kučas $6.00, The Brothers Domeika - L. Dovydė
nas $6.00, Pasakyta parašyta, II t. - A. Smetona $10.00, Atspindžiai 
ūkanose - V. Alantas $6.00, Palikimas - Faustas Kirša $4.00, Mūsų 
Lietuva, III-IV t. - B. Kviklys $22.00, Dialogas su lietuviais — B. 
Raila $6.00, Gluosnių daina - Ą. Vaičiulaitis. $3.50, Lietuvių ^kalbos 
veiksmažodžių aspektai - L. Dambriūnas $4.00j Pulgjo ĄndriuŠio 
raštai, I tomas $5.00, Atidari .langai - S. Santvaras $3.50, Dainininko 
dalia - A. Kutkus $3.00, Nemarioji žemė - A. Tyruolls-$5.0ff.

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. iSbfton, MA. 02127 
•Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

Nebūkime abejingi
PARAMA VASARIO 16 GIMNAZIJOS MOKINIUI

Metų pradžioje esu rašęs, 
kad iš Adelaidės išvyko į 
Vasario 16 gimnaziją Vak. 
Vokietijoje adelaidiškis mo
kinys Andrius Binkevičius, 
gavęs geraširdžių rėmėjų 
paramą virš 1500 dolerių. 
Kadangi kelionės ir gimna
zijoje išlaikymo išlaidos sie
kia virš 2000 dolerių, buvo 
prašyta trūkstamą sumą vi
siems bendruomenės na
riams suaukoti.

Šio mokinio išsiuntimas 
įvyko spontaniškai, be jokio 
planavimo iš anksčiau. Kai

adelaidiškis Raimondas 
Andrekus įteikė Australijos 
Liet. Fondo atstovybei 
Adelaidėje 1000 dolerių 
prašydamas surasti ir pa
siųsti į Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje mokinį iš Aus
tralijos, prie jo aukos prisi
dėjo sydnejiškiai N. ir K. 
Butkai, įteikę 500 dolerių.

Mokinio išsiuntimu rūpi
nosi Liet. Fondo Atstovybė 
Adelaidėje, nes nei Apylin
kės, nei Krašto Valdyba, nei 
Australijos Liet. Fondas 
šiuo reikalu nesiryžo anga-
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDE
AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ FONDO 
UŽDAVINIAI

Apie tai daug kartų rašy
ta, bet vis atsiranda klau
siančių paryškinti Australi
jos Lietuvių Fondo uždavi
nius. Jie nusakyti inkorpo
ruoto A.L. Fondo memoran
dume ir įstatuose, įregis
truotų 1977.XII.1 d.

Uždaviniai išskaičiuojami 
memorandume § 2, pastrai
poje a): ’’Tikslai, kuriems 
Fondas yra įsteigtas, yra: 
skatinti, remti, puoselėti 
lietuvių tautinę kultūrą, 
auklėjimą, meną, mokslą ir 
kitokią lietuvių kultūrinę 
veiklą Australijos Federaci
jos (Commonwealth) ribose. 
To paties paragrafo pastrai
pos ir dar konkrečiau paryš
kina: r) ’’Spausdinti ar iš
leisti bet kuriuos laikraš
čius, periodiką, knygas ar 
brošiūras, kurios, Fondo 
manymu, yra pageidautinos 
jojo tikslams paremti; gi 
pastraipoje v): ’’Skirti para
mą patriotiniams, kultūri
niams, auklėjamiesiems ar 
labdaringiems tikslams”.

Keli žodžiai dėl jų inter
pretavimo bei praktinio 
vykdymo. Kuriant Fondą 
galvota jį būsiant kapitalo 
telkimo instituciją mūsų 
vietiniams Australijos lietu
vių bei lietuvių kilmės žmo
nių kultūriniams reikalams. 
Įregistruojant teko nuosta
tus visai pakeisti, nes valdi
nės įstaigos turi kelis šablo
nus ir reikalauja pagal vieną 
jų pavyzdį prisitaikinti. Ir 
taip pagal naujuosius įregis
truotus įstatus Fondas yra 
gavęs žymiai platesnius rė
mus - tai iš viso lietuviškai 
kultūrinei veiklai puoselėti 
bei ugdyti organizacija. A.L. 
Fondo valdyba tačiau savo 
uždavinius taip plačiai nein
terpretuoja, nes bendrieji 
kultūriniai reikalai įeina į 
mūsų bendruomenės orga
nizacijas ir joje besireiš
kiančių sambūrių programą. 
Fondas yra tik to viso rėmė
jas. Tiesioginiu keliu į kul
tūrinį ugdomąjį barą Fondas 
teįsijungia tik tais atvejais, 
kai pajaučia spragas ar ap
leistą dirvą, kai piniguose 
įžiūri skatinamąją priemonę, 
kai atskiri mecenatai su 
savo instrukcijomis verčia 
padaryti konkretų
sprendimą.

A.L. Fondas pirmoje eilė
je tat rūpinasi lėšų telkimu 
ir jų skirstymu mūsų bend
ruomenės kultūriniams bei 
organizaciniams poreikiams. 
Pagal susitarimą su ALB 
Krašto Valdyba paramos 
sambūriams bei paskirų 
žmonių kultūriniams užsi
mojimams duodamos tik su 
bendruomeninių organų, - 
krašto ar apylinkių valdybų, 
- rekomendacijomis bei lyd
raščiais.

Vienas reikalas labai aiš
ku, kad Australijos lietuvių 
vietiniams poreikiams te
tarnauja tik Australijos 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

Lietuvių Fondas, kurio 
adresas: Australian Lithua
nian Foundation Inc., P.O. 
Box 11 (50 Errol St.) North 
Melbourne, Vic. 3051. Būs
tinė yra Melbourne, bet 
Fondas yra federalinė lietu
vių institucija su savo įga
liotiniais Adelaidėje. Syd- 
nejuje, Geelonge, Perthe, 
Newcastlyje. Jį tat visi ir 
visomis progomis turime . 
remti.

Albertas Zubras 
A.L. Fondo pirmininkas

PARAMĄ GAVO ALFAS

Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo S-ga ruošia 
spaudai savo veiklos apžval
ginį leidinį "Lietuviai spor
tininkai Australijoje”. Lei
dinys bus gausiai iliustruo
tas nuotraukomis. Reda
guoja sporto veteranas Leo
nas Baltrūnas. Sąjungos 
Valdybos pirmininkui J. Jo- 
navičiui prašant ir ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kui V. Neverauskui reko
menduojant, A.L. Fondas 
šiam leidiniui atspausti pas
kyrė $ 750 paramos.

PREMIJA UŽ VEIKLĄ

Ir už 1980 metus skiriama 
$ 500 premija aktyviausiam 
jaunosios kartos (iki 30 m.) 
atstovui-ei. Atrenka kandi- 
datą-ę ALB Krašto Valdyba 
ar jos sudaryta komisija. 

Viktoras Baltutis

ŠUOLIS l LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės drama) 

(Tęsinys iš pr. M.P. nr.)

SIMAS Pavojinga su jais kalbėtis. Įtars. Apkaltins 
šnipinėjimu.

BORIS Kas apkaltins ?
SIMAS Mūsų laivo vadovybė! Pats gerai žinai, kad 

rusai nepasitiki kitataučiais. Nors jie mus bro
liais vadina, bet seka lyg nusikaltėlius.

BORIS Vis tiek einu su amerikiečiais pasikalbėti. 
Nors ir rankomis. (Išeina. Simas irgi nori išeiti, 
bet iš šono pasirodo amerikietis Lundbergas. Si
mas apsižvalgęs prieina prie jo ir kažką jam 
aiškina. Lundbergas patrauko pečiais ir išeina. 
Simas jį nuseka).

VASILIJUS (Įeina su Burkalu) Jie čia ką tik buvo. 
Aš su jais.

BURKALAS (Piktai) Kur buvo? Tavimi negalima 
pasitikėti. Sakiau, kad iš akių nepaleistum, o tu? 
Degtinės prisirijai...

VASILIJUS Jie man apie žmoniškumą kalbėjo. Sa
kė aš esąs karo auka...

BURKALAS Žinok, jeigu jo nesurasi, atsakysi sa
vo kailiu. Žmoniškumas paveikė, suminkštėjai, 
kaip sena boba. Tiek ir vertas esi.

VASILIJUS Drauge komisare, aš pasižadu jį surasti. 
BURKALAS Jis privalo būti grąžintas Klaipėdon.

Gautas radijo pranešimas. Jo ieško mūsų saugu
mas.

VASILIJUS Suprantu kas tai per paukštis! Aš visą 
laiką jaučiau, kad jisai kažką slepia. Ir dažnai vis 
vienas be draugų.

Premijai kandidatą Fondo 
Valdyba turi gauti iki kitų 
metų sausio 15 d. Premijai 
atrinktinas tik vienas as
muo. Kartą premiją gavęs, 
nebegali būti siūlomas pa
kartotinai šios rūšies premi 
jai.

STUDIJŲ DIENŲ 
FINANSAVIMAS

Krašto Valdybai prašant, 
sutikta paremti sekančias 
Studijų Dienas. Dėl sumos 
rengimo komitetas turi iš 
kalno susitarti su Fondo 
Valdyba. Fondas prisidės tik 
sutarta suma.

ŠALTINIŲ BIBLIOTEKA

Antano Krauso vardo 
A.L. Fondo šaltinių (refe
rence) biblioteka Melbourne 
atidara sekmadieniais 2-4 
vai. p.p.. Tuo laiku galima 
pasinaudoti ir skaitykla, kur 
yra reikšmingieji mūsų žur
nalai ir enciklopedijos. Jei 
kas turi padovanoti biblio
tekai knygų, tai širdingas 
ačiū. Bibliotekoje tekomp- 
lektuojamos mokslinės ir is
torinės vertės knygos. Isto
rinę vertę turi visi leidiniai, 
atspausti nepriklausomais 
ar dar ankstyvesniais lai
kais. Komplektuojama kny
gos bei žurnalai ir svetimo
mis kalbomis, jei gvildenami 
Lietuvos ar lietuvių tautos 
reikalai. Bibliotekoje budi 
mūsų žymus kultūrininkas

♦ * *
Gegužės 30 — birželio 2 

d.d. popiežius Jonas Paulius 
II lankysis Prancūzijoje.

***
Jugoslavijos prez. Tito 

laikotuvėse Australiją at
stovavo i užsienių reik, mi- 
nisteris Mr. Peacock.

***

Juozas Mikštas, Iš bibliote
kos talkininkių pasitraukė 
Aldona Juškaitė. Ji išvyksta 
į JAV. Dėkui už darbą Aus
tralijoje ir sėkmės Ameri
koje.

NARIŲ VAJUS

Primenama, kad Fondo 
valdybos paskelbtasis naujų 
narių vajus tęsis iki Tautos 
Šventės — Rugsėjo 8 d. Per 
tą vajų kiekvienas Fondo 
narys raginamas prikalbinti 
po vieną naują narį. Jokio 
metinio mokesčio nėra, o tik 
vienkartinis $ 25 įstoja
masis.

METINIS SUSIRINKIMAS

nutarta kviesti rugsėjo 
mėnesį, Tiksli data bus pas
kelbta vėliau. Šiemet bus

PAŠA
Nors ir kaip spyrėsi Pa

saulio Olimpinis Komitetas, 
kad šių metų olimpiada vyk
tų be kliūčių Maskvoje, ta
čiau įvykiai vystosi Maskvos 
olimpijadai nepalankia 
prasme. Atrodo, kad Mas
kvos olimpijadą sudarys tik 
raudonojo pasaulio žaidėjai, 
ko Maskvai toli gražu neuž
tenka. Australų olimpinės 
komandos labai veržiasi į 
Maskvą nepaisant vyriau
sybės paskelbto boikoto. 
Pagaliau pasisakius didžio
sioms Vakarų valstybėms už 
boikotą ir australų olimpie
čių narsumas atslūgsta. 

BURKALAS Mes esame atsakingi už jo grąžinimą 
Klaipėdon.

VASILIJUS (Įeina Boris). Jisai buvo kartu su juo. 
Jis žino, kur Simas!

BORIS Jis nuėjo laivo apačion. Sakėsi jam šalta. 
BURKALAS Žinai, kur yra Simas?
VASILIJUS Nemeluok! Jis čia buvo su tavim...
BURKALAS (Vasilijui) Tylėk! (Borisui). Tu priė

mei radijo pranešimą, įsakantį jį grąžinti.
BORIS Taip. Aš.
BURKALAS Ar Simas žino, kad jis turi būti grą

žintas?
BORIS Manau, kad ne.
BURKALAS Eikš su manim laivo apačion. Aš no

riu su juo pasikalbėti. (Burkalas ir Boris išeina. 
Vasilijus išsitraukia butelį, išgeria).

VASILIJUS Aš tą niekšą surasiu. Pakalbės jis man 
apie jausmus ir žmoniškumą.

SIMAS (Įeina ir pamato Vasilijų. Nori grįžti atgal, 
bet susilaiko). Tai dar vis nerandi su kuo iš
gerti?

VASILIJUS (Prieina prie Simo). Kur tu buvai?
SIMAS Laivo apačioje.
VASILIJUS Eikš su manimi. (Nori imti už rankos, 

bet Simas neprisileidžia ir atstumia jį). Eikš su 
manim. Aš tau įsakau! Tu privalai manęs klausy
ti! (Vėl artinasi prie Simo).

SIMAS Klausyti tavo įsakymų?! Niekados! (Trenkia 
Vasilijui sprandan ir šis sukrinta). Liko tik vie
nas kelias...

UŽDANGA
TREČIAS VEIKSMAS

Amerikiečių laivo ‘Vigilant’ kapitono kajutė. Di
delė Amerikos vėliava. Radijo priimtuvas ir siųstuvas. 
Popieriais apkrautas stalas. Leitenantas Pakos sėdi 
prie stalo ir skaito laikraštį. Radijo priimtuvas duoda 
signalus pasikalbėjimui.
PAKOS Pakrančių sargybos laivas Vigilant. Kalba 

kapitono pavaduotojas leitenantas Pakos.
Kapt. BROWN (Girdėti tik balsas). Kapitonas Brown. 

Prašau kapitoną Eustis.
PAKOS Kapitonas Eustis dar negrįžo iš žvejonės 

derybų.
BROWN Ar žinai, kaip vyksta derybos?
PAKOS Atrodo, viskas vyksta sėkmingai ir turėtų 

greitai baigtis.
■ ' .Į o C ; ■ Į

renkami trys nauji valdybos 
nariai. Pagal įstatus, išbuvę 
dvejus metus, pasitraukia
M. Didžys, K. Zdanius ir A. 
Zubras. Iš jų gal dų sutiks ir 
vėl kandidatuoti, jei bus 
siūlomi.

NAUJI ĮGALIOTINIAI

Fondo įgaliotiniu Canber- 
roje sutiko būti J. Kovalskis
- 33 Jalanga Cr., Aranda, 
A.C.T. 2614. Geelonge nau
jasis įgaliotinis A. Obeliūnas
- Kilgour St., Geelong 3220. 
Sydnejuje Fonfo talkinin
kais maloniai sutiko būti Č. 
Liutikas -17 George St., E. 
Burwood, 2134; M. Gailiūnas 
-1/40 The Avenue, Corrimal
N. S.W. 2518. Dėkui naujie
siems Fondo talkininkams ir 
sėkmės.

A.L. Fondo Valdyba

I LY J E

Teroristai, užėmę prieš 
keletą savaičių Dominikonų 

respublikos amabasadą Ko
lumbijoje ir paėmę įkaitais 
apie 40 ten priėmime daly
vavusių įvairių kraštų re
prezentantu, pareikalavo 
didelio išperkamojo mokes
čio ir paleidimo visų suimtų
jų teroristų. Po ilgų derybų 
teroristai nusileido ir tik 
prašėsi paleidžiami. Pereitą 
savaitę Kubos lėktuvu tero
ristai su įkaitais išvyko į 
Kubą.

* * *
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TAIKOS IR TEISINGUMO VARDAN
VIENI STATO, KITI GRIAUNA

Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Toks jau gyvenimas: vieni 
stato, kiti griauna. Tie prie
šingumai vyksta kiekvienoje 
gyvenimo srityje. Vieni 
stengiasi įgyvendinti taikų 
ir santarvę, kiti ta ramybę 
drumsčia kiršindami ne tik 
žmones vienus prieš kitus, 
bet ir valstybes. Amerikos 
informacijos tinklas prie to
kių meilės ir supratimo ska
tintojų, tiltų tarp tautų sta
tytojų priskiria ir skraidantį 
popiežių Joną Paulių II-jį.

Salia Brazilijos ir Filipinų 
popiežius dar šiemet numato 
aplankyti Paryžių ir daly
vauti UNESCO (Jungtinių 
Tautų Švietimo, Mokslo ir 
Kultūros) organizacijos 
konferencijoje. Bet dar 
reikšmingiau - jis numato 
aplankyti ir keletą Afrikos 
kraštų.

Afrika - pabundantis atei
ties kontinentas, turįs aps
čiai žemės turtų, kurių kie
kio dar niekas nežino, bet 
kuris specialistų spėjimu 
gali būti pats didžiausias iš 
visų kontinentų turimų, nes 
labai maža dalis tėra išnau
dota, kai kitų kontinentų 
labai maža dalis palikusi. 
Todėl į Afriką krypsta visų 
didžiųjų valstybių dėmesys. 
Ypatingu aktyvumu veržiasi 
į Afriką imperialistinis ko
munizmas, drauge nešąs 
Dievo nepripažįstantį ateiz
mą, turintį tikslą sunaikinti 
žmonėse religingumą ir tau

BR0WN Labai gerai. Venkite incidentų, kurie ga
lėtų pakenkti deryboms. Mūsų tikslas susitarti.

PAKOS Klausau, tamsta kapitone.
BROWN Pokalbį baigiau.
PAKOS (Užsirūko ir nerūpestingai varto laikraštį. 

Beldimas į duris). Prašau įeiti. (Įeina leitenantas 
Lundberg).

LUNDBERG Mūsiškiai ir rusai atrodo jau gerokai 
įsilinksminę. Vieni kitiems rankas spaudžia, o ka
pitonai net pasibučiavo.

PAKOS Ką tik kalbėjau su kapitonu Brown. Atro
do buvo patenkintas, kai pranešiau, kad derybos 
vyksta gerai. Prašė vengti incidentų, kurie galė
tų pakenkti geriems santykiams ir deryboms.

LUNDBERG Rusai labai draugiški ir vaišingi, apie 
žvejybą nelabai noriai kalba ir vis stengiasi ki
tur kreipti pasikalbėjimus, vengdami tiesioginių 
atsakymų.

PAKOS Svarbu jų neužpykinti. Mūsų tikslas susi
tarti, kad jie nenaudotų tankiųjų tinklų, kukiais 
išgramdo visas žuvis. ' \

LUNDBERG Tiesa. Vienas rusų jūrininkas manęs 
klausė, ar galįs pereiti ant mūsų laivo.

PAKOS (Susirūpinęs). Ką tu jam atsakei ?
LUNDBERG Nieko. Visiškai nieko. Dėjausi nesu

prantąs jo laužytos kalbos.
PAKOS Ar nesakė, kodėl jis nori pereiti mūsų lai

van?
LUNDBERG Sakė, jog ieškąs laisvės. Bet aš...
PAKOS Mes negalime veltis į jokias politines situ

acijas. Kapitonas Brown specialiai tai pažymėjo.
LUNDBERG Jo veide buvo pasiryžimas ir kartu 

prašymas. Jis skyrėsi iš kitų jūrininkų ir atrodė 
artimesnis mums. Jis gali kiekvienu momentu at
sirasti mūsų laive.

PAKOS Kuo skubiausiai pakviesk kapitoną Eustis. 
Surask kokį nors pretekstą.

LUNDBERG Klausau. (Išeina).
PAKOS (Radijo siųstuvu šaukia sargybos būstinę). 

Pakrančių sargybos laivas Vigilant reikalauja 
kontakto su vyriausia būstine.

Kapt. BROWN Kalba kapitonas Brown. Prašau kal- 
i bėti, aš klausau.

PAKOS Tamsta kapitone, turiu pranešti apie susi
dariusią situaciją. Vienas jūrininkas iš SOVIET- 
SKAYA LITVA laivo yra pasiruošęs perbėgti mū
sų laivam

Kapt. BROWN O kaip derybos ? Jau baigtos ?

tines aspiracijas, polinkį į 
demokratiją. Tas dvi sroves 
(antireliginę ir komunistinę) 
atsverti, jų įtaką sumažinti 
stengiasi vakarų demokra
tijos ir krikščioniškos baž
nyčios. Čia viena popiežiaus 
vizito reikšmė, bet yra dar ir 
kita. Juodieji yra praeities 
vergijos simbolis, kur balta
sis buvo valdovas, o juodasis 
niekas. Tad jie dar ir dabar 
labai jautrūs nelygiam trak
tavimui. Popiežiaus vizitas 
pabrėžtų tai, kad Katalikų 
Bažnyčia juoduosius trak
tuoja visiškos lygybės prin
cipu - juodieji ir baltieji Die
vo akyse lygūs. Ir pats po
piežius yra vienas iš jų. Af
rikos gyventojai tebėra dar 
labai temperamentingi, ir 
todėl ši kelionė priklauso 
prie pavojingųjų, bet pagal 
popiežių meilė yra stipresnė 
už pavojus.

Šis popiežius skiriasi nuo 
anksčiau buvusiųjų daug 
kuo: didvyriškumu, spindu
liuojančiu gerumu, ėjimu į 
žmones, paprastumu ir t.t. 
Pastumdamas į šalį įvairias 
įsisenėjusias grynai forma
linio pobūdžio itališkas tai
sykles, jis eina į įvairias iš
kilmes, kur popiežiai anks
čiau niekad nesirodydavo. 
Velykų proga jis iš naujo 
nustebino tikinčiuosius: 
persirengęs juodais kunigo 
drabužiais keliolika minučių 

sėdėjo klausydamas išpa
žinčių tuo pabrėždamas, kad 
ir jis tebėra visų pirma ku
nigas. Taip pat Velykų pro
ga jis pasveikino tikinčiuo
sius trisdešimt trimis kal
bomis įskaitant ir lietuvių. 
Jis įeis į istoriją kaip pirmas 
popiežius, naudojęs tiek 
daug kalbų ir pirmas sveiki
nęs lietuvių kalba ir žydus 
hebrajų kalba. Lietuvių jis 
niekad nepamiršta.

Kitas dėmesio vertas at
vejąs. Tikimasi, kad popie
žius susilauks gero talkinin
ko. Neseniai anglikonų baž
nyčios galva, Canterbury 
arkivyskupu įšventintas 
Robert Runcie, 58 m. am
žiaus, antrame pasauliniame 
kare buvęs tankų karininku, 
•užsitarnavęs didvyrio var
do. Karo metu iš degančio 
tanko jis išgelbėjo kitą ka
riškį ir apdovanotas pasižy
mėjusiems kariams skirtu 
ordenu. Prasilenkdamas su 
nusistovėjusia tvarka, 
pirmą kartą po karaliaus 
Henriko VIII-jo laikų į šven
tinimo iškilmes jis pakvietė 
ir katalikų atstovus - popie
žiaus reprezentantą Olandi
jos kardinolą J. Willebrands 
ir Anglijos kardinolą B. 
Hume, kuris visų nustebi
mui (tai priešinga ligi šiol 
galiojusiai tradicijai) akty
viai dalyvavo' pamaldose, 
skaitęs apaštalų laiškus. 
Dalyvavo ir garsusis evan
gelistas amerikietis Billy

PAKOS Dar ne. Kapitonas Eustis ir kiti delegacijos 
nariai tebėra ant rusų laivo.

Kapt. BROWN Čia gali būti tiktai provokacija. Iš 
kur žinote, kad jisai nori perbėgti mūsų lai van?

PAKOS Tai jisai prasitarė leitenantui Lundberg.
Kapt. BROWN Budėkite prie vyriausios būstinės ra

dijo bangos ir įvykių raidą praneškite man. Lau
kite iš manęs nurodymų. Baigiau.

PAKOS (Vaikšto po kajutę). Pasiutimas. Kad tik 
greičiau grįžtų kapitonas Eustis. (Beldimas į du
ris). Prašau įeiti. (Įeina LUNDBERG).

LUNDBERG Kapitonui Eustis pranešiau, ir jis tuoj 
grįš mūsų laivan. Rusai atrodo jau gerokai įsi
linksminę ir labai malonūs, net perdėtai manda
gūs.

PAKOS Rusais negalima pasitikėti. Mes puikiai ži
nome jų tikslus. Reikia būti atsargiems. Man, at
rodo, kad jie iškrės mums šunybę. (Įeina kapt. 
Eustis).

EUSTIS (Susirūpinęs). Kas įvyko?
PAKOS Kol kas dar nieko, bet atrodo, kad vienas 

rusų jūrininkas nori pereiti mūsų laivan.
EUSTIS Tai gali pakenkti žvejonės deryboms. Ar 

pranešei vyriausiai būstinei?
PAKOS Kapitonui Brown pranešta.
EUSTIS Davė jis kokius nors nurodymus?
PAKOS Jokių. Liepė laukti ir pranešti įvykių rai

dą.
EUSTIS Kaip visuomet. Nurodymai ateina, kai rei

kalas būna atliktas.
PAKOS (Lundberg’ui). Eik ir sek denį. (Eustui) O 

kaip derybos? Jau baigtos?
EUSTIS Kokios ten derybos. Daugiau vaišės negu 

derybos. Rusai sutinka nenaudoti tankių tinklų, 
kur laikosi geltonuodegės plekšnės.

PAKOS Tai mes galime atsikabinti ir atsitraukti nuo 
rusų laivo ir taip išvengti jūrininko perbėgimo.

EUSTIS Dar negalime, nes keletas mūsų delegacijos 
narių tebėra ant rusų laivo. Be to, rusai nori pa
daryti vizitą mums.

PAKOS Gal perbėgėlis pakeitė planą?
EUSTIS Mums reikia pasiruošti bet kokiems eventu

alumams ir iš anksto turime sudaryti aiškų pla
ną, kaip elgsimės perbėgimo atveju. (Beldimas į 
duris). Prašau įeiti. (Įeina Lundberg).

LUNDBERG Perbėgėlis jau ant mūsų laivo.
EUSTIS Atvesk jį čia.
LUNDBERG Klausau. (Išeina). Bus daugiau ■ ■

Anglikonų bažnyčia turi 
apie 70 milijonų narių, kurių 
3 milijonai gyvena Ameri
koje. Palyginus, tai nedidelė 
religinė grupė. Katalikų yra 
apie dešimti kartų daugiau. 
R. Runcie yra popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo stiliaus ir 
įsitikinimų žmogus, manąs, 
kad šiais laikais pati bažny
čia turi eiti į žmones, ir kad 
jis yra ne valdovas, bet tik 
vienas iš tikinčiųjų. Su po
piežiumi jis galės susitikti ir 
teniso aikštėje, nes abu šio 
žaidimo mėgėjai. Bet kur 
kas svarbesnis dalykas, kad 
jis, kaip ir popiežius yra už 
bažnyčių susijungimą ir 
ypatingą dėmesį skiria 
krikščionims už geležinės 
uždangos.

Vidurinėje Amerikoje 
Salvadoro valstybė buvo 
sukrėsta arkivyskupo O.A. 
Romero (62 m.) nužudymu. 
Jis laikė mišias ligoninės 
koplyčioje. Pamoksle jis ra
gino parapijiečius gyvenimą

Mirė Jugoslavijos prez.
J.B. Tito

Ilgai sunkiai sirgęs gegu
žės 5 d. mirė Jugoslavijos 
prezidentas Josip Broz Tito, 
beveik 88 metų amžiaus 
(trūko tik trijų dienų iki 
88-jo gimtadienio).

Kovojant prieš vokiečių 
okupaciją pereito karo metu 
jis buvo laisvės kovotojų 
vadas. Į karo pabaigą irstant 
vokiečių frontams Jugosla
vijos sukilėliai išlaisvino Ju

pašvęsti taikai ir teisingu
mui. Po to tęsė pamaldas ir 
jam iškėlus aukos kieliką 
pasigjrdo šūviai, ir arkivys
kupas sukrito. Šį tragišką 
įvykį apgailestavo popie
žius, prez. Carteris ir daug 
kitų kraštų viršūnių, o ypač 
Salvadoro varguoliai, kurie 
arkivyskupą laikė savo tėvu 
ir globėju.

Arkivyskupas Romero 
buvo žymiausias Vidurio ir 
Pietų Amerikos kovotojas 
už žmogaus teises ir teisin
gumą. Savo akciją ypač su
stiprino, kai 1977 m. jis buvo 
paskirtas Salvadoro sostinės 
San Salvadoro arkivyskupu. 
Paskutinieji jo žodžiai - "Te
gu Dienas būna gailestingas 
galvažudžiams".

Koks didžiausias skirtu
mas tarp šių dvasiškių ir 
vyriausiojo Irano dvasiškio 
Khomeini, kuris žudo nusi
kaltusius ir "nusikaltėlius” 
bei galinčius jam būti kon
kurentais, pavojingais jo 
diktatūriniam režimui.

goslaviją be jokios pašalinės 
pagalbos,pirmoji atsikovojo 
laisvę ir Tito, būdamas ko
munistas, sudarė komunis
tinę vyriausybę, įvesdamas 
jugoslaviško komunizmo 
santvarką ir pasipriešino 
rusiškam komunizmui. Sta
linas ir jo pasekėjai dėjo di
delių pastangų įtraukti Ju
goslaviją į sovietinį bloką ir 
ją padaryti sovietų satelitu. 
Tito tam griežtai pasiprie
šino, ir taip įvyko komunis-
tiniam monolite pirmasis 
skilimas, po kurio sekė ir 
daugiau (Albanijos nepri
klausomumas nuo Maskvos, 
vėliau Kinijos).

Visą laiką bijota, kad pre
zidentui Tito mirus Sov. Są
junga pasiglemš Jugoslavi
ją , ir įtrauks į savo orbitą, 
nes tikėtasi krašto viduje 
sąmyšio, kurį išnaudotu 
Sov. Sąjunga. Bet Titui mi
rus krašte ramu be jokių 
maišto žymių. Jo vietoj pas
tatytas Lazar Kolisevski. 
Pagal galioj ačią konstituciją 
prezidentu kasmet numato
mas vis naujas iš kiekvienos 
federalinės respublikos no
rint išlaikyti Jugoslavijos 
fedėralinę vienybę. Tačiau 
sovietų akys visą laiką at
kreiptos į Jugoslaviją ir 
spėjama, kad anksčiau ar 
vėliau Jugoslavija bus se
kantis sovietinės invazijos 
kraštas.

Mokslininkai neabejoja, 
kad Amerika buvo atrasta 
apie 500 metų anksčiau, ne
gu ją pasiekė Kolumbas 
(1492). Pirmieji Amerikos 
atradėjai buvo Skandinavi
jos vikingai, kurių būriniai 
laivai buvo 25 metru ilgumo, 
5 metrų platumo, atviri vi
siems elementams.
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Namie
NEWCASTLE)

DISKUSIJŲ BŪRELYJE

Napalankioms aplinky
bėms verčiant, teko atidėti 
p. Česlovo Liutiko lietuviškų 
pinigų parodą. Tikimasi, kad 
newcastliečiai šį įdomų ir 
retą rinkinį turės progos 
pamatyti vėliau.

Pakeitus ir datą, Būrelis 
susirinko balandžio 20 d. pas 
Dr. M. šeškų. Vietoj pinigų 
rinkinio, Vyt. Doniela trum
pai aptarė Dariaus - Girėno 
ir Vaitkaus transatlantinius 
skridimus ir išstatė savo tu
rimus tų skridimų doku
mentus. Jų tarpe buvo 5 
originalūs laiškai, kuriuose 
Steponas Darius aprašo su 
skridimo garsinimu susiju
sius momentus: vizitą pas 
Lietuvos konsulą New Yor
ke ir jo paskraidinimą virš 
miesto, vizitą pas valstijos 
gubernatorių (kurio metu 
vežimui į Lietuvą buvo do
vanotas Washintono pa
veikslas), savo skraidymus 
po artimesnes Atlanto dalis

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

IŠLIKIMAS AR LAISVĖ?

Pastogės Nr. 9, B. Str. 
savo straipsnyje, aiškinda
mas apie ALF užduotis ir jo 
naudingumą, tarp kitko pa
minėjo ir apie TF, pabrėž
damas kas aukos Tautos 
Fondui skiriamos Lietuvos 
laisvinimui. Bet čia pat, lyg 
perspėja ”... kad Australi

jos lietuviai iš to Fondo ne
gauna jokios finansinės pa
ramos”. Jo patarimu auko
jantis turi žinoti kurį Fondą 
nusistatęs paremti. Mintys, 
gal ir be blogos valios, bet 
taip jau sugrupuotos, kad 
skaitytojui netenka daug 
abejoti dėl pasirinkimo.

Išeivijoje, varžyboms tarp 
ALF ir TF neturėtų būti 
vietos. Abu Fondai tarnauja 
gyvybiniams mūsų tautos 
reikalams ir kiekvienas są
moningas lietuvis, pagal iš
gales turėtų remti ir ALF, 
kurio užduotis padėti tautos 
tęstinumui šiame krašte; ir 
TF, kurio užduotis yra Lie
tuvos laisvinimo reikalai. 
Pavergta tėvynė yra mirti
name pavojuje ir jos žūtbū
tinėje kovoje mes visais ga
limais būdais turime jai pa
dėti. Jų balsas per geležinę 
uždangą, sunkiai pasiekia 
vakarus, todėl mes, būdami 
laisvi, turime būti paverg
tųjų ambasadoriais.

Taipogi keistai skamba, 
Mūsų Pastogės Nr. 14 veda
majame statomas klausi
mas: kas mums svarbiau — 
išlikimas ar laisvė?.. Išliki
mo kieno? Ar mūsų, paliku
sių tėvynę, iš kurių trys 
ketvirtadaliai jau šį klausi
mą "išrišo” savaip... Ar lais
vė —■ kieno? Ar mūsų pa
vergtos tėvynės Lietuvos? 
Ar mes jau ją siūlome staty
ti į antrą vietą?..

Sunku patikėti, kad tokios 
mintys peršamos, vos po 40 
metų tremties... g.s

Redakcijos pastaba. Jeigu 
laiško autorius būtų straips
nį "Kas svarbiau...” M.P. 
Nr. 14 atidžiau perskaitęs ir 
pilniau įsisąmoninęs, jam 
tikrai nebūtų kilę abejonių 
nei tokių klausimų, kokius 
jis savo laiške kelia. Ačiū už 
dėmesį. Red. 

susipažinti su navigacijos 
problemomis, ir t.t. Iš laiškų 
matėsi, kokie finansiniai rū
pesčiai spaudė lakūnus: Da
rius beveik visada pažymi 
fondo stovį, kuris, deja, tuo 
depresijos laikotarpiu augo 
labai lėtai (pvz. miestas, da
vęs 25 dol., buvo užrašytas 
ant lėktuvo). Viename laiške 
aštriai persidavė džiugesys, 
kad, pagaliau, susidarė pa
kankamai pinigų įsigyti tin
kamesnį propelerį.

Fondui padėti, New 
Yorko konsulatas perspaus
dino 5 lietuviškus pašto 
ženklus, kurie tuo metu 
buvo pardavinėjami po 2 
dol. už seriją (dabar jie ran
dami tik tarptautinio masto 
varžytinėse). Parodėlėje 
buvo parodyti ir šie ženklai, 
kartu su 3 lėktuvu vežtais 
vokais (vienas iš jų asmeni
nis, su lakūnų parašais) ir 
dar įdomesniais objektais - 
vokais, kurie šalia; JAV 
ženklų turėjo ir tuos suve
nyrinius ženklus tolimes
niam siuntimui iš Lietuvos. 
Ta pačia proga buvo paro
dyti, pilnais lapais, 1934 m. 
Lietuvoje lakūnų pagerbi
mui išleisti 6 pašto ženklai, 
nuo 20 c. iki 5 litų.

Antrasis, Felikso Vait
kaus, skridimas taip pat 
buvo pailiustruotas Vait
kaus vežtais vokais (vienas 
su asmeniniu laišku) ir ant
raisiais New Yorko konsula
to perspausdintais suveny
riniais ženklais bei retaisiais 
Lietuvos ženklais, ant kurių 
buvo užspausta "F. Vaitkus 
nugalėjo Atlantą” ir kurie 

■tik trumpą laiką buvo par
davinėjami Kauno centrali- 
niame pašte už tuo metu

NEPRIKLAUSOMOS 
IR DAUGIAKULTŪRINĖS 

RADIO IRT.V. KORPORACIJOS 
PATARIAMIEJI 

DERINIAI
(Independent and Multicultural Broadcasting Corporation-Consultative Arrangements)

Australijos vyriausybė šiuo metu organizuoja IMBC /Nepriklausoma 
daugiakultūrinė radio laidu korporacija/, kuri rūpintųsi daugiakultūrine ir 
daugiakalbe radio ir televizijos tarnyba australams. Pradžioje televizijos 
laidos ribotųsi Sydnejum ir Melboumu.

Siūloma, kad valstijų patariamieji komitetai /SCC’s - State Consultative 
Committees/ būtų sudaryti kaip galint greičiau NSW ir Viktorijos valstijose. 
Komitetai duotų patarimų IMBC daugiakultūrinės ir daugiakalbės radio ir 
televizijos reikalais korporacijos numatytose ribose.

Korporacija numato pasirinkti į kiekvieną komitetą dvylika iki 
aštuoniolikos narių dvejiems metams. Siekiama, kad tie komitetai kuo 
plačiausiai atstovautų bendruomenę būdami kaip individai arba organizacijų 
atstovai. Sudarant komitetus IMBC kreips ypatingą dėmesį į Australijos 
etninių bendruomenių kultūrines skirtybes.

IMBC kviečia susidomėjusius asmenis, norinčius dirbti valstijos pataria
majame komitete N.S.W. arba Viktorijos valstijose.
Pareiškimai turi būti paduoti raštu pridedant šias žinias:

1. Norinčio būti komiteto nariu vardas ir pavardė
2. Adresas ir telefonas
3. Gimimo data ir vieta
4. Pasireiškimas etninėje veikloje
5. Išsilavinimas - profesinis, biznio, ir dabartinis užsiėmimas
6. Polinkiai daugiakultūrinėje veikloje — daugiakalbinis radio ar 

bendrai etninėje srityje.
Pareiškimus siųsti:

The State Consultative Committees
c/- Secretariat
Independent and Multicultural Broadcasting Corporation
GP.O. Box 21
SYDNEY, NSW 2001

Vėliausia data pareiškimams įteikti 1980 m. gegužės 30 d.
Informacija telefonu: Ms T. Rod

Telephone SYDNEY (02) 232 7622

minę sudėtį. Mineralai ran
dami uolienose arba ir palai
dais gabalais. Mūsų mielas 
šeimininkas parodė savo 
rinkinyje daugybę įvairių 
mineralų, t 
medžių ir visokių visokiau
sių, kurių čia neįmanoma iš
vardinti.

Apžiūrėjus rinkinius nu
sivedė į erdvias, tvarkingas 
uolienoms bei mineralams 
apdirbti dirbtuves, kur mi
neralai tekinami, šlifuojami 
ir t.t. A. Ulskis kol kas tuo 
užsiima tik savo malonumui, 
skirdamas savo laisvalaikį, 

Žukus, nors tas malonumas jam ga
mas ap

tars savo įspūdžius iš apsi
lankymo Hongkonge.

vdn.

aukštą kainą, 25 litus. Kaip 
kuriozas, buvo išstatyti ir 
Dariaus - Girėno bei Vait
kaus ženklai, vartoti ant vo
kų, kurie vėliau vokiečių 
zeppelinais buvo skraidinti į 
Šiaurės Ameriką.

Diskusijų metu kilo įvai
rių klausimų bei minčių apie 
tuos du skridimus, o vienas 
kitas prisiminė ir lakūnų 
laukimą Kauno aerodrome. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 22 d. pas p.p. ' 
kur Dr. Gerutis Kisoi

MALONI IŠVYKA

Sėdint namuose pasidarai 
apkiautęs: atrodo, kad pa-' 
saulis mažas, jame nieko nė
ra įdomaus.

Susitarę su Viktoru 
Venclovų ir p. Šablevičium 
vykome pas jo gerą pažįsta
mą p. A. Ulski, gyvenantį 
Toronto vietovėje prie 
Newcastle, apžiūrėti jo 6ak- 
menų” bei mineralų rinkinio.

Atvykę sustojome prie 
gražaus namo,atšlaitėj prie 
Macquarie ežero. Pats bū
damas stalius šeimininkas 
viską įrengęs skoningai sa
vomis rankomis. Malonus 
žemaitis tas A. Ulskis, kilęs 
iš Sedos. Jis mus džiaugs
mingai pasitiko ir po vieno 
kito žodžio vedėsi prie savo 
"akmeninių” turtų.

A. Ulskis turi tikrai gražų 
įvairių rūšių mineralų bei 
akmenų - uolienų rinkinį. 
Mineralai rūšiuojami pagal 
jų kietumą, spalvą bei che-

IMBC

suakmenėjusių * norinčius jo lobius apžiūrėti, 
šokių visokiau- tik reikia iš anksto susitarti,

Spaudoje
PABALTIEČIAI STATOMI 

PAVYDŽIU

Tasmanijoje leidžiamo 
žurnalo anglų kalba "Baltic 
News” (redaktorius A. Taš- 
kūnas) šių metų vasario-ko
vo numery paskelbtas veda
masis, su kurio mintimis no
rime supažindinti ir Mūsų 
Pastogės skaitytojus.

’’Pastarieji įvykiai Afga
nistane turėjo įtikinti net ir 
labiausiai apatiškus austra
lus, kad rusų imperija ple
čiasi kaip vėžio liga. Ir kaip 
tokia ji siekia apgniaužti vi
są pasaulį.

Bet kaip ir vėžys, rusų 
ekspansija turi būti 
sulaikyta. Per daugiau kaip 
30 metų pabaltiečiai siūlė 
receptų, bet kaip gaila, kad 
australai, apakinti pasipel
nymo godumo, nesiteikė iš
girsti.

Kiek ilgai mes galime sau 
leisti laikyti sukišus galvas 

na brangiai kainuoja. Su lai
ku jis galvoja įkurti šios rū
šies muziejų, tik abejoja dėl 
nemažų nuotolių. Mielai ir 

■dabar priima lankytojus, 

nes jis dažnai būna išvykęs. 
Jo adresas: 227 Excelsior 
P-de, Toronto (prie New
castle).

Tikrai miela buvo praleis
ti keletą valandų visai kito
kioj atmosferoj. Esame dė
kingi p. A. Ulskiui už jo 
nuoširdumą.

Č.L.

smėly? Atsakymas: ilgiau 
jau ne!

Australija privalo veikti 
jau dabar ir vadovautis pa
baltiečių ’’receptu”, kad 
pastotų rusams kelią be 
kraujo praliejimo. O tas re
ceptas yra labai paprastas: 
mes, turime nutraukti visą 
eksportą į Rusiją, boikotuoti 
Maskvos olimpinius žaidi
mus ir išsiųsti namo visus 
rusų ambasadorius, preky
bos misijas ir kitus Maskvos 
reprezentantus. Šitai buvo 
pabaltiečių nuolat primena
ma nuo pat 1940-jų metų. 
Pabaltiečiai taip pat pabrė
žė, kad stojant į karą su ru
sais nebus tuo pagydytas 
rusiškasis vėžys. Priešingai: 
plačios apimties karas gali 
tik konsoliduoti Kremliaus 
jėgas ir susilpninti nerusiš- 
kus veiksnius.

Norint, kad būtų efektyvu 
ir veiksminga, ekonominis ir 
moralinis Rusijos boikotas 
turi būti totalinis, be jokių 
išimčių ir sąlygų. Panašiai 
kaip ir gydytojai mums sa
ko: pusiau gydymas visados 
blogiau, negu joks gydymas.

Pagaliau turime reikš
mingai skambančius Ameri
kos prezidento Carterio ir 
Australijos min. pir-ko Fra- 
serio pažadus, bet be 
pakankamos akcijos. 
Sovietų kareiviai Afganis
tane vilki žieminiais drabu
žiais, austais iš Australijos 
ir Naujosios Zelandijos vil
nų. Amerikos gamybos 
kompiuteriai talkina rusų 
raketoms ir patrankoms, 
kasdien atakuojančioms Af
ganistano žmones.

Jau gerokai pavėluota, 
negu mes galvojam. Rusų 
kolonialinis vėžys plinta be 
atvankos, ir laisvojo pasau
lio ateitis glūdi mūsų vadovų 
rankose. Jau laikas p. Fra- 
Seriui pasimokyti iš liūdnos 
pabaltiečių patirties ir imti 
dėmesin jų patarimus. Aus
tralija turi užsukti ekonomi
nius čiaupus į Rusiją dabar 
ir pavaryti namo visus rusų 
atstovus. Rytoj gali būti jau 
pervėlu, ir ateities genera
cijos keiks mus, kad raudo
nosios epidemijos metu mes 
snaudėme”.

Sovietų Sąjungoje darbi
ninkas privalo be jokio 
grieštaravimo priimti bet 

okį darbą, koks jam pasiū
lomas, nežiūrint, kur jis be
būtų.
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Sportas Adelaidėje
SPORTININKŲ

SUSIRINKIMAS
ADELAIDĖJE

Balandžio 20 d. Lietuvių 
Namuose įvyko Adelaidės 
L.S.K. ’’Vyties” narių visuo
tinis - metinis susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė klubo 
pirmininkas Stasys Urnevi- 
čius ir pakvietė visus atsi
stoti minutei gedulo, nes 
prieš porą dienų mirė klubo 
garbės narys Valentinas 
Girdauskas.

Susirinkimui pirminin
kavo Jonas Jaunutis, sekre
toriavo Balys Nemeika.

B. Nemeika perskaitė pe
reitų metų susirinkimo pro
tokolą, kuris vėliau buvo 
papildytas pilnu sportininkų 
tėvų komiteto sąstatu: U. 
Jucienė, A. Krivickienė, O. 
Bridžiuvienė. J. Grigonienė, 
B. Stalbienė, E. Daniškevi- 
čienė, J. Jaruševičius, V. 
Skobeika, V. Vieraitis, A. 
Krivickas, R. Vyšniauskas ir 
P. Snarskis.

Po to susirinkimui prane
šimą padarė lituanistinio 
švietimo puoselėtoja moky
toja Izolda Davis ir kvietė 
sportininkus įsijungti į lie
tuvių kalbos kursus. Ati
džiai išklausius šio praneši
mo, sportininkų tėvų bei va
dovų pareiga yra paraginti 
sportininkus, kad lietuvių 
kalbos mokymasis nesibaig
tų su savaitgalio mokykla, 
bet būtų tęsiamas ir toliau, 
nes kaip I. Davis paaiškino, 
dabar tam turime labai ge
ras sąlygas.

Klubo pirmininkas S. Ur- 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
ŽODIS (LOGOS) PADARYTAS KŪNU

Jono 1:14 mes skaitome: "Tas Žodis buvo padarytas 
(stojosi) kūnu, ir gyveno tarp mūsų. Mes matėme jo gar
bę, garbę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, pilno 
malonės ir tiesos”. Tasai Logos buvo padarytas kūnu, j 
perkeltas nuo savo prieš-žmoginio gyvenimo į žmogiškąjį 
gyvenimą. Biblija parodo kad toks buvo pagrindinis Die
vo planas. Skaitydami žydams 2:9,14 mes sužinome, kad 
Dievo buvo nutarta, kad Jėzus turėjo numirti kaip žmo
gus už pasaulio nuodėmes.

Jono 6:51 pats Jėzus aiškina tą dalyką ir sako, kad jis 
davė savo kūną už pasaulio gyvybę. Šita Jėzaus žmogys
tės auka buvo atpirkimo kaina už gyvenimą, kurį prarado 
tėvas Adomas. Povilas kalba apie tai šitokiu būdu: ’’Kaip 
Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti.” (1 
Kor. 15:22) 1 Timotiejui 2:6 Apaštalas aiškina, kad Jėzus 
davė save kaip "atpirkimą” už visus, ir išverstasis žodis 
"atpirkimas" graikų kalboje reiškia ’’atitinkanti kaina”.

Taigi čia turime aiškius aprašymus apie didįjį Dievo 
atpirkimo planą, reikalaujantį kad Jo viengimis Sūnus 
būtų padarytas kūnu — tobulu žmogumi, kad tokiu būdu ' 
jis pasidarytų tinkamas numirti už prarastąjį per Adomą 
gyvenimą. Ir taip buvo atidarytas kelias išgelbėjimui iš 
mirties Adomo ir visos jo ainijos; kitaip sakant, visos 
žmonijos. Aišku tat, kad Jėzus mirė už visą žmoniją.

Visas pasaulis giria pasiaukojimo dvasią kitų naudai ir 
pripažįsta vertybę tų, kurie apsiima būti žmonių valdo
vais. Visi žino kiek pikto gali padaryti valdovas, kurs 
jieško tik savo naudos, savo gerovės, savo pasisekimo ir 
savo galybės padidinimo, nežiūrint kaip tai gali atsiliepti į 
kitds. Labiausiai pagirdinas dalykas tuose, kurie rūpinasi 
valdžios reikalais, gali būti noringumas tarnauti ir rūpin
tis ne savo, bet žmonių reikalais.

Bus daugiau

Mylintieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. 
Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 
4121

nevičius, pradėdamas pra
nešimą, painformavo susi
rinkimą, kad yra gautas 
ALFAS Valdybos laiško 
nuorašas, kuris buvo pa
siųstas Australijos ministe- 
riui pirmininkui M. Fraser. 
Tame laiške buvo aiškiai 
užakcentuota, kad Australi
jos Lietuvių Sporto Sąjunga 
tvirtai pasisako už Maskvos 
olimpinių žaidynių boikota- 
vimą. Susirinkimas audrin
gai pritarė Maskvos olimpi- 
jados boikotavimui.

S. Urnevičius pasidžiau
gė, kad dabar turime labai 
skaitlingą jaunų krepšinin
kių prieauglį, ir lietuvaitės 
dominuoja ’’Adelaidės” klu
be, kur komandos sudaro
mos kartu su latviais. Že
miau 16 m. amžiaus, ž. - 14, 
ž. -12 ir žemiau 10 metų am
žiaus mergaičių komandose 
lietuvaičių skaičius siekia 
apie 80 nuošimčių. Kas liečia 
vyresnes mergaites, tai il
gametis treneris Sigitas Vi
sockis užtikrino, kad prieš 
sporto šventę bus pravestos 
bendros treniruotės, tad ga
lima tikėtis labai tvirtos re
prezentacijos, nes sekanti 
šventė įvyks Adelaidėje.

Sekančiai sporto šventei 
daug rimčiau ruošiasi vyrų 
krepšinio komanda, kurioje 
žaidžia visi pajėgiausi žaidė
jai "Vyties” vardu St. Ber
nards A klasės pirmenybėse 
ir iki šiol žengia be pralai
mėjimų. Jaunesni krepši
ninkai žaidžia įvairių am
žiaus grupių "Adelaidės” 
komandose, kur lietuviai 
dominuoja žemiau 20 metų 

ir žemiau 14 metų amžiaus 
grupėse.

Tinklinio sekcijoje labai 
aktyviai veikia mergaitės, 
tačiau sekcijų vadovas Alius 
Daniškevičius užtikrino, 
kad prieš šventę bus ir vėl 
"sumobilizuoti” vyrai.

Klubo pirmininkas kvietė 
visus klubo narius ateiti 
valdybai į pagalbą ruošiant 
31-mą sporto šventę, kuri 
bus viena iš didžiausių mūsų 
sporto istorijoje.

Iždininkas Petras Andri- 
jaitis savo pranešime pami
nėjo, kad metų eigoje buvo 
gana didelė apyvarta ir di
džiausios išlaidos buvo išvy
ka į 30-tą sporto šventę 
Canberroje, 6-tose pabaltie- 
čių žaidynėse Sydnejuje, 
draugiškoje krepšininkų iš
vykoje į Geelongą ir vyrų 
krepšinio rinktinės žaidėjų 
reprezentacija Vakarų Aus
tralijoje. A.L.B. Revizijos 
komisijos pirmininkas P. 
Launikaitis užgyrė klubo fi
nansinę atsiskaitomybę. Su
sirinkimas patvirtino klubo 
valdybos visų metų veiklą.

ALFAS valdybos pirmi
ninkas Jurgis Jonavičius

Veda V. Augustinavičius

LIETUVIAI -
ST. GEORGE 8:4

Sydnejaus lietuvių šach
matininkų populiariausias 
turnyras yra metinis susiti
kimas su australų St. 
George klubo nariais dėl pe
reinamosios knygos. Prieši
ninkai atvyko su nedideliu 
žaidėjų skaičiumi, kad net 
šešiems lietuvių komandos 
žaidėjams teko praleisti va
karą žiūrovų tarpe. Iš dvyli
kos sužaistų partijų lietuviai 
laimėjo šešias, keturias su
žaidė lygiomis ir dvi partijos 
priešininkų naudai. Nežiū
rint, kad St. George šach
matininkų klubas yra vienas 
iš pirmaujančių šioje valsti
joje (NSW), lietuviai po 
septynerių metų varžybų 
yra laimėję pereinamąją 
knygą net keturis kartus.

* * * *
Yra pageidavimų iš lietu

vių šachmatininkų paskelbti 
jų pačių žaistų įdomesnių 
partijų šachmatų skyrelyje. 
Kiekvienoje sporto šakoje, 
lygiai ir šachmatuose visų _ 
dėmesys nukreiptas į pir
maujančius. Pasaulio did- 
meisterių partijos beveik be 
išimties patiekiamos spau
dai. Taip šachmatų mėgėjai 
turi progos susipažinti su 
didmeisterių kovos strate
gija, pozicine ir kombinacine 
žaidimo taktika, jų įžvalgu
mu ir t.t. Ne veltui šachma
tininkus dažnai gretina su 
menininkais. Jeigu šachma
tininkas neįstengia nieko 
naujo įnešti savo žaidime, 
toks žaidimas neįdomus. 
Nagrinėdamas tokią partiją 
pažangus ir prityręs šach
matininkas neras sau nau
dingos medžiagos.

Australijos lietuviai šach
matininkai sudaro mažą 
nuošimtį australų šachmati
ninkų veikloje, bet džiugu 
konstatuoti, jog iš mūsų pir-

^ŽEOPTA^
padarė pranešimą apie lei
džiamą knygą Australijos 
lietuvių sporto Australijoje 
30-mečiui atžymėti. Knygą 
redaguoja ir atlieka milži
nišką darbą Leonas Baltrū
nas, kuriam priklauso visų 
sportininkų gili padėka. J. 
Jonavičius padėkojo visiems 
garbės prenumeratoriams, 
kas labai palengvina finan
sinius įsipareigojimus ir 
knyga jau baigiama spaus
dinti.

Antanas Skiparis pasiūlė 
ir susirinkimas pritarė kny
gą su atatinkamu įrašu 
įteikti Adelaidės bendra
darbiams S. Urnevičiui, B. 
Nemeikai, E. Taparauskui, 
A. Merūnui ir R. Sidabrui.

Susirinkimo pabaigoje 
aptarti 31-mos sporto šven
tės pasiruošimo darbai.

R.S.

niaujančių šachmatininkų 
yra daug sužaidusių įdomių 
partijų, kai kurios jų pateko 
net šachmatų leidiniuose ar 
laikraščiuose. Paminėtini šie 
šachmatininkai, kurių su
žaistos partijos buvo įver
tintos ir panaudotos spau
doje: A. Arlauskas, V. Pata
šius, Dr. A. Kabaila, Dr. I. 
Venclovas, V. Mažiulaitis ir 
Dr. P. Kabaila. Viena iš įdo
miausių lietuvių šachmati
ninkų, patekusių į spaudą, 
partijų laikytina Dr. Pau
liaus Kabailos partija, žaista 
prieš keletą metų, paskelbta 
"The Australian” dienrašty
je, susilaukė dėmesio ir eks
pertų tarpe.

* * *
Kanados olimpinis komi

tetas pasisakė už Maskvos 
olimpijados boikotą. Dabar 
iš didžiųjų šalia Amerikos 
boikuotoja Maskvos olimpi
nius žaidimus Vak. Vokieti
ja. Prancūzai dar neapsi
sprendę, bet atrodo, kad ir 
•jie nevyks į Maskvą, nes 
nesą prasmės rungtyniauti 
tik su komunistiniais žaidė
jais.

GOLFO VARŽYBOS

ANZAC savaitgalio metu 
Sydnejaus Kovo ir Canber- 
ros Vilko golfininkai susirė
mė Liverpool golfo klubo 
laukuose. Rungtynės praėjo 
draugiškoje nuotaikoje, bet 
kaip ir visuomet golfe su 
daugybe nesėkmingų istori
jų. Pvz. vienas iš užsispyru
sių koviečių (net ne žemai
tis) mėgindamas permušti 
sviedinuką per kūdrą (apie 
200 metrų) nuskandino iš ei
lės apie septynis sviedinu
kus!

Rungtynės buvo gana ly
gios, bet galutinėj sąskaitoj 
Kovas laimėjo 4 taškų skir
tumu. Už Kovą žaidė K. 
Bagdonas, V. Binkis ir V. 
Vičiulis; už Vilką - R. Minio
tas ir broliai Žilinskai.

Sutarta tokias išvykas 
rengti tankiau, ir Vilkas 
lauks koviečių revanšui.

Panaudojant spaudoje su
žaistas partijas tenka daryti 
atranką. Partijoje, kurios 
vienas iš žaidėjų neapsižiū
rėjęs praranda figūrą, tai 
laimėtojas negali preten
duoti, kad tai yra vertingas 
jo laimėjimas.

-Dalinai tenkindamas 
šachmatininkų 
pageidavimus ateityje 
skelbsime šachmatų uždavi
nių, kurie duos progos šach
matų mėgėjams susikaupti 
ir pastudijuoti.

UŽDAVINYS Nr. 1
Baltieji daro dvidešimt 

šeštą ėjimą ir laimi partiją. 
Koks buvo baltųjų ėjimas?

Atsakymus siųsti Mūsų 
Pastogės šachmatų skyriaus 
vedėjui, P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W.

Teisingą ėjimą suradu
siam skiriama šachmatų 
knyga "Europos taurė". 
Esant daugiau teisingų at
sakymų, knygos laimėtojas 
bus paskelbtas burtų keliu.

Pereitą savaitę ir Vakarų 
Vokietijos parlamentas pa
sisakė už Maskvos olimpija
dos boikotą. Su tuo sutiko 
Vak. Vokietijos olimpinis 
komitetas. Už boikotą prieš 
olimpinius žaidimus pasisa
kė ir Kanada, kurios naujoji 
vyriausybė ilgai tuo reikalu 
negalėjo apsispręsti. Grei
čiausia jų pavyzdžiais pa
seks Prancūzija ir Italija bei 
kitos Europos valstybės.

KREDĮTQAD-JA "TALKA'veikia visų naudai...
Mūsų Pastogė Nr. 18, 1980.5.12, psl. 7
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Informacija
TAUTINIAI ŠOKIAI

Nors Melbourne tauti
nių šokių grupė Klumpako
jis ir buvo pasinešęs vykti i 
Dainų Šventę Čikagoje, bet 
pastaruoju metu paaiškėjo, 
kad jiems šis didelis žygis 
neįmanomas. Todėl Klum
pakojis, vadovaujamas 
Anelės Morkūnienės, neva
žiuoja į Ameriką, kaip kad 
buvo anksčiau skelbta.

*
Sydnejaus taut, šokių 

grupė Gintaras gegužės 23 
d. pakviestas ir šoks lenkų 
Klube Bankstowne. Pasta
ruoju metu Gintaras ypač 
smarkiai dirba ruošdamasis 
Sasirodymui Sydnejaus

peros pasirodyme birželio 
16 dienos Shell Folkloric 
Festivalio pagrindiniame 
koncerte.

BIBLIOTEKA KVIEČIA!

Syd. Lietuvių Klubo bib
lioteka kviečia geros valios 
lietuvius atsilankyti į biblio
teką. Turime didelį knygų 
pasirinkimą - grožinės lite
ratūros suaugusiems ir jau
nimui.

Dar turime pardavimui: 
Samogitia, V. Juodeikos 
"Didžioji iliuzija”, Kušnerio 
"Pietryčių Pabaltijo etninė 
praeitis”, A. ir A. Tamošai
čių "Liet, tautiniai drabu
žiai”, ir kt.

SYDNEJAUS SAVAITGALIO MOKYKLA

Kviečia visus - mokyklos draugus, buvusius mokytojus, 
mokinius ir visus mokyklos bičiulius bei rėmėjus į metinį

Mokyklos balių
gegužės 24 d., šeštadienį, 8 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube

Programoje: Linksmieji broliai (jųpaskutinis 
pasirodymas!); loterija su gerais fantais, šokiai ir nuotai
kingas padalyvavimas.

Kviečiame visus! Įėjimas nemokamas.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
VEIKLOJE

Pietų Vietnamo pasidavi
mą komunistams Sydnejaus 
vietnamiečių bendruomenė 
balandžio 27 d. paminėjo di
dele eisena Sydnejaus gat
vėmis. Dalyvavo virš 2000 
vietnamiečių drauge su Pa
vergtų Tautų K-to pirmi
ninku p. A. Kramiliumi. Prie 
žuvusiems kariams pamink
lo Hyde Parke padėtas vai
nikas pagerbiant žuvusius 
karius Vietnamo kare. P.T. 
K-to pirm. A. Kramilius ta 
proga irgi tarė žodį. Viet
namiečiai 1975 metų balan
džio 30 dieną paskelbė tau
tine gėdos diena.

* ♦
Praėjus 40-čiai metų po 

Katyno žudynių, kada so
vietų organai išžudė apie 
14,000 patekusių į sovietų 
nelaisvę lenkų armijos kari
ninkų ir inteligentijos, lenkų 
atsargos kariai buvo suor
ganizavę Katyno 40 metų 
minėjimą balandžio 27 d. Po 
pamaldų Sydnejaus katalikų 
katedroje lenkai ir kitų tau
tų atstovai susirinko Hyde 
Parke prie karių paminklo ir 
padėjo gėlių-pagerbdami sa
vo žuvusius. Lietuvius gra
žiai atstovavo su tautine vė
liava Sydnejaus Apyl. pirm.
Mūsų Pastogė Nr. 18, 1980.5.12, psl. 8

Be to, bibliotekoje galima 
gauti lietuviškų pašto ženk
lų bei monetų - banknotų 
katalogų, knygų anglų kalba 
lietuviškais klausimais, lie
tuviškai angliškai ir angliš
kai lietuviškai žodynų, tau
tinių juostų, gintarinių ka
rolių, lipinukų ant mašinų ir 
kitokių nekasdieniškų daly
kų.

Bibliotekos vadovybė

ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Aplinkybėms susidėjus 
Sydnejaus ateitininkų įžodis 
ir jų šventė buvo perkelta iš 
balandžio 27 d. į gegužės 25 
dieną - Sekminių šventėje.

Tą dieną tuoj po pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje 
bus ateitininkų įžodis, ku
riam paruošti apie 20 jau
nuolių.

Tautiečiai kviečiami šioje 
šventėje dalyvauti ir pra
leisti valandėlę su mūsų 
jaunimu, kuris rimtai ruo
šiasi tarnauti Dievui ir tė
vynei.

PASINAUDOKITE
PROGA!

Sydnejaus Lietuvių Klu
bui reikalingas tarnautojas - 
durininkas. Dėl darbo sąly
gų ir atlyginimo teirautis 
pas Klubo vedėją p. V. Binkį 
tel. 708 1414

Dėmesio! dėmesio!
SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS K O V A S 

gegužės 17 d., šeštadienį, 5 vai. ruošia

iešminę — Barbeque
privačioje sodyboje 42 Birdwood Rd., Georges Hall.

Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti. Vietos užteks 
visiems. Kepsniai, maistas ir gėrimai gaunami vietoje. 
Laukiame

Kovo Valdyba

Dr. A. Mauragis, A. Krami
lius atstovavo pavergtas 
tautas ir abu ta proga pasa
kė po žodį, kuris lenkų 
buvo gana šiltai priimtas.

* »
’’Lenkų Žinių” redakto

rius Dunin-Karwicki dažnai 
teiraujasi pas lietuvius žinių 
apie padėtį Lietuvoje. Buvo 
labai susidomėjęs straipsniu 
apie popiežių, paskelbtą 
Mūsų Pastogėje, ir jam tas 
numeris buvo įduotas.

Dažnai apie Lietuvą 
žinių paskelbiama 

lenkų Paryžiuje leidžiama
me kultūros žurnale "Kul
tūra”, kurias žurnalui parū
pina bendradarbis iš Sydne- 
jaus, pasirašąs Zagiel pra
varde. Eilei vietinių lietuvių

I SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE | 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 S

ft
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$

Parengimai:
Gegužės 17 d., šešt., 8 vai. v.

Sveikas, rudeni, 
atvykęs!

Keičiantis sezonams kviečiame visus į 
RUDENS SUTIKIMĄ - ŠOKIUS

Programoje Franco Valentino - italas 
dainininkas

Ant stalų smulkūs užkandžiai

Gegužės 24 d., šešt., 8 vai.
SAVAITGALIO MOKYKLOS 

VAKARAS

Gegužės 31 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

*“ZT-Zfi & && &&& jgr- &3F

VIEŠA PASKAITA
SVEIKATOS REIKALAIS

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugijos Valdyba 
gegužės 25 d., sekmadienį, 3 
vai. Syd. Lietuvių Klubo 
viršutinėje salėje ruošia 
viešą paskaitą. Dr. Irena 
Bagdonavičienė kalbės tema

ARTRITINIAI BEI 
REUMATINIAI

NEGALAVIMAI

Nepraleiskite tokios retos 
progos. Klausimas labai ak
tualus visiems, ypač pagy
venusiems. Visi maloniai 
kviečiami. Po paskaitos 
bendri pašnekesiai ir kavutė 
visiems dalyviams.

D-jos Valdyba 
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Dariaus ir Gi
rėno Šaulių Kuopos Valdy
bos būstinės adresas pasi
keitė. Dabar yra: S. Pačėsa, 
Unit 7, 31 Valentine Street, 
Yagoona, 2199.

PRANEŠIMAS

Gegužės 18 d. 1 vai. (sek
madienį) tuoj po pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje 
įvyks Sydnejaus Dariaus ir 

jis labai gerai pažįstamas, 
nes pats ir žmona gražiai 
kalba lietuviškai ’ ir nuolat 
matomas lietuviškuose pa
rengimuose.

**♦
Imigracijos Departmen- 

tas praneša, kad pereitais 
metais ateivių lankytojai iš 
užsienių praleido Australi
joje 650 milijonų dolerių. 
Tas prisidėjo prie krašto 
ekonomijos ir pakėlė turiz
mą Australijoje.
PAMALDOS ŠEŠTINĖSE

Gegužės 15 d., ketvirta
dienį, Kristaus Dangun žen
gimo šventė - privaloma.

Bus ir lietuviškos pamal
dos Lidcombe 7.30 vai. vak.

Kun. P. Butkus 

Girėno Saulių Kuopos narių 
visuotinis susirinkimas, pa
gal šią darbotvarkę: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2, Su
sirinkimo pirmininko rinki
mai. 3. Mandatų Komisijos 
sudarymas. 4. Šaulių Kuo
pos pirmininko pranešimas. 
5. Kasininko pranešimas. 6. 
Revizijos Komisijos prane
šimas. 7. Diskusijos dėl pra
nešimų. 8. Pajamų - išlaidų 
apyskaitos tvirtinimas. 9. 
Šaulių Kuopos pirmininko 
rinkimai. 10. Šaulių Kuopos 
Valdybos rinkimai. 11. Re
vizijos Komisijos rinkimai.
12. Klausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Visų šaulių pareiga susi
rinkime dalyvauti.

Šaulių Kuopos valdyba

PERTHO LIETUVIŲ 
NAMŲ VALDYBOS 

PRANEŠIMAS

Pertho Namų Valdyba 
nori viešai išreikšti padėką 
Lietuvių Kooperatyvinei 
Kredito Sąjungai ’’Talka” už 
gautą paramą - auką trijų 
šimtų dolerių, skirtų lietu
vių tautiniams ir kultūri
niams reikalams. Valdyba 
linki ’’Talkai” sėkmingų ir 
pelningų 1980 metų. Lietu
vių Pertho Namuose nuo pat 
pirmos dienos vyksta didelė 
veikla. Ramovėnai ruošė 
kariuomenės minėjimą, 
Apylinkės Valdyba Kalėdų 
eglutę vaikučiams, Kana
dietės solistės G. Čepkaus- 
kienės susipažinimo vaka
ras, Krašto Valdybos pirmi
ninko ir ponios Neveraus- 
kienės apsilankymo proga 
pobūvis, Vasario 16-sios mi
nėjimas, Moterų Draugijos 
suorganizuoti sekmadienio 
pietūs, svečių sportininkų 
krepšininkų ir pertiškių lie
tuvių subuvimas, tautinių 
šokių grupės repeticijos, 
jaunimo iešminės. Visa tai 
įvyko per paskutinius pen
kis mėnesius. Ir dar visa eilė 
parengimų, minėjimų prieš 
akis.
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VIETOJ ©e 
a© gėlių
Pagerbiant a.a. Jurgi 

Petniūną vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei 10 dolerių aukojo 
p. Sofija Šaparienė. Nuošir
džiai dėkojame.

Valdyba su pagalba dide
lio būrio savanorių darbuo
tojų planuoja salės gerini
mą. Netolimoje ateity pla
nuojama pagerinti virtuvę, 
tualetus, įrengti lubas, per
tvarkyti įėjimo vartus, pa
keisti elektros įvedimo lai
dus ir kt. Kaip matom darbų 
daugybė, bet su kantrybe ir 
lietuvišku užsispyrimu tiki
mės viską įveikti.

Pranešime apie tai vėliau.

Pertho Lietuvių Namų 
Valdyba

Prieš metus išsikėlę į 
Tasmaniją aną savaitę su
grįžo į Sydnejų žinomi iš 
anksčiau jaunimo veikloje 
Laura ir Jeronimas Belkai ir 
čia žada jau galutinai įsikur
ti. Nežinia, ar artėjanti 
žvarbi Tasmanijos žiema, ar 
kitokie motyvai juos priver
tė grįžti į, galima sakyti, 
gimtąjį miestą. Sveikiname 
sugrįžusius.

***
Aną sekmadienį Sydne- 

jaus lietuvių žvejų klubo 
nariai vėl buvo išvykę į jūrą 
pasižvejoti. Atrodo, žūklė 
buvo gana sėkminga, tačiau 
visų nustebimui sėkmin
giausias buvo p. Pauperis, 
kuris sakosi pirmą kartą pa
ėmęs meškerę į rankas, o 
prisižvejojo daugiau už se
nus prityrusius žvejus. Sa
ko, net ir p. S. Šaparienę 
nukonkuravęs!

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

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

Printed by Rotor Press Pty; Lt<L
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