
MASK tySTOGI
Australian Lithuanian Weekly "Our Haven” 

Registered for posting as a newspaper category B Kaina / Price 50 c. 26.5.1980 Nr. 20 (1633)XXXl-ji metai

Atvyksta Simas Kudirka Keista politika
LAIŠKAS IŠ AMERIKOS

Birželio 13 d. Pan-Am 
Flight 815 8.40 vai. ryto tu
rėtų nusileisti Sydnejaus 
aerodrome. Tą pačią dieną 1 
vai. p.p. svečiai S. ir G. Ku
dirkai išvyksta j Adelaidę.

Syd. Apyl. Valdyba ir 
vietinis specialus komitetas 
tą dieną numato surengti 
spaudos konferenciją pačia
me aerodrome 11 vai., į kur 
bus pakviesti australų di
džiųjų laikraščių, radijo ir 
televizijos atstovai.

Iš Adelaidės S. ir G. Ku
dirkai aplankys visas kitas

PLB Valdyboje
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės valdyba prašo 
kraštų bendruomenes, lie
tuvių organizacijas ir visus 
lietuvius šiais metais ypa
tingai paminėti birželio 15. 
dieną visam pasauliui pri
menant Lietuvos okupacijos 
40 metų sukakti, birželio 
trėmimus į Sibirą ir lietuvių 
tautos vedamą kovą tėvy
nėje ir išeivijoje prieš So
vietų Sąjungą už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
PLB valdyba yra paskelbusi 
birželio 15-ją visų lietuvių 
maldos ir susikaupimo die
ną.

Cleveland© studenčių vo
kalinis vienetas "Nerija” 
birželio 5 d. išvyksta kon
certams į Pietų Ameriką. 
Koncertai įvyks Venecuelo- 

lietuvių kolonijas Australi
joje ir grįš į Sydnejų birželio 
28 d., o sekančią, birželio 29 
d., sekm., Sydnejaus Lietu
vių Klube 3 vai. planuoja
mas platus susitikimas su 
Sydnejaus lietuviais. Visi 
maloniai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Simas Kudirka nuo jo 
"šuolio į laisvę" 1970 m. lap
kričio 23 d. iki šiandie vis 
tiek pasaulio dėmesio cent
re. Simas vis tebekviečia- 
mas spaudos ir T.V. daly
vauti konferencijose, duoti 

je, Kolumbijoje, Brazilijoj'e, 
Argentinoje ir Uragvajuje. 
Juos rengia tų kraštų Lietu
vių Bendruomenės su Jau
nimo Sąjungų talka. "Neri
jos” trijų savaičių išvyką or
ganizuoja ir globoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė.
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Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga praė
jusiais metais sudarė sąly
gas Simui Kudirkai birže
lio mėnesį aplankyti lietuvių 
kolonijas Pietų Amerikoje. 
Šį birželio mėnesį jis vyksta 
į Australiją, kur lankysis 
Sydnejuje, Adelaidėje, Mel
bourne, Perthe, Canberroje 
ir kitose lietuvių kolonijose. 
Adelaidėje ir Melbourne Si

savo informacijų apie gyve
nimą Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje, apie komunistinę 
priespaudą ir žmogaus teisių 
laužymą. Šių metų pradžioje 
(sausio mėn.) jis buvo iš
kviestas į Europą, kur 
Prancūzijoje buvo su juo 
pravesti platūs pasikalbėji
mai, rodytas televizijoje, 
aprašymai su jo nuotrauko
mis didžiojoje prancūzų 
spaudoje. Dedama žygių, 
kad S. Kudirkos apsilanky
mas Australijoje irgi būtų 
kuo plačiausiai paminėtas.

mas Kudirka dalyvaus 
bendrai pabaltiečių rengia
muose Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos 40 metų okupacijos 
sukakties minėjimuose.

VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJA

Birželio 24 d. Kultūros Ži
diny, Brooklyne (N.Y.) 
VLIKas šaukia visų lietuvių 
veiksnių plačios apimties 
konferenciją aptarti politinę 
situaciją ypač sąryšyje su 
galima Madrido konferenci
ja, kurioje būtų aptariami ir 
peržvelgiami Helsinkio kon
ferencijos nutarimai ir jų 
vykdymas. VLIKas šiai 
konferencijai ruošiasi ir lau
kia paramos iš visų kitų lie
tuviškos veiklos veiksnių.

. Numatomoje Brooklyno

Prez. Carterio viešumai 
skirtos žinios balandžio vi
dury skelbė, kad jis įkaitų 
išvadavimui gali panaudoti 
ir ginkluotas jėgas dar ge
gužės pradžioje. Kitą dieną 
pranešta, kad jeigu iki ge
gužės 15 d. įkaitai nebus iš
leisti, bus panaudotos kari
nės pajėgos. Atrodo, kad 
šioji data bus tvirta. Kai 
Iranas pranešė, kad įkaitų 
klausimą spręs Irano parla
mentas, kuris klausimą 
svarstys ne anksčiau kaip 
liepos mėn., kitą dieną Car
terio pranešimai skambėjo 
šitaip: Iki liepos mėnesio 
Amerika negali laukti ir 
antra, Amerika nenumato 
panaudoti karinių jėgų iki 
liepos 1 dienos.

Kokia keista ir lanksti už
sienio politika!? Kad sąjun
gininkai nepasitiki tokia 
prezidento politika, jų nega
lima kaltinti. Tie visi politi
niai pasikeitimai skamba lyg 
valstybės sekretoriaus C. 
Vance’s planas, nes jis žino
jo, kad Rodezijos — Zim- 
babwes nepriklausomybės 
iškilmių dieną jis susitiksiąs 
su sovietų užsienių reik, 
min. A. Gromyko. O gal so
vietai pasiūlys pagalbą pas
pausdami Iraną paleisti 
įkaitus, o iš Amerikos pa
reikalaus sustabdyti visą 
užvestą akciją prieš invaziją 
į Afganistaną? Rašant šias 
eilutes patirta, kad Irano 
Khomeini nenumatąs įkaitų 
paleisti iki lapkričio mėn. 
tarsi laukiant įkaitų pagro
bimo metinių, o gal greičiau 
patirti, kas bus Amerikos 
naujas prezidentas. Taip 
Iranas šokdina didelę Ame
riką. Nors Carteris buvo už
draudęs įkaitų šeimoms lan
kyti savo artimuosius. įkai
tus Irane be vyriausybės 
leidimo, vienai šeimai vis tik 
pavyko pasimatyti. Carterio 
politika dabar šitaip verti
nama: jo užsienio politika 
tokia, kurios niekas negali 
suprasti.

PASAULYJE
konferencijoje taip pat bus 
aptariami ir lietuvių vidiniai 
reikalai, ypač jų sunormavi- 
mas atskirų grupių santy 
kiuose ir kompetencijoje.

* * *
Gegužės pirmoji Maskvo

je irgi buvo eilės vakarų 
diplomatų boikotuota. Ne
dalyvavo nei Vakarų Euro
pos Karinės S-gos diploma
tiniai atstovai, nei Japoni
jos, Kinijos, Australijos ir 
kt.

Taip pat prieškomunisti- 
nes demonstracijas Afga
nistano sostinėje Kabule su
rengė jaunimas - gimnazis
tės ir studentės, kurias iš
sklaidyti sovietai pasiuntė

Nežiūrint to, Amerika įsi
gijo dar vieną sąjungininką - 
Portugaliją, kuri atsiliepda
ma į Amerikos atsišaukimą 
pradėjo taikyti Iranui sank
cijas. Prancūzija gauna iš 
Irano tik apie 3-6 % krašte 
sunaudojamos naftos ir dėl 
to nedrįsta Iranui taikyti jo
kių sankcijų, ir be to, Pran
cūzijoje yra didelis procen
tas komunistų. Vak. Vokie
tija ir Japonija ima iš Irano 
apie 10-13 % jų kraštuose 
reikalingos naftos, o Portu
galija net 21% ir vis tik ne
pabijojo rizikuoti.

Ir dar vienas palankumas 
Carteriui: sovietų grėsmės 
įtakoje Indija susitaikė su 
Pakistanu ir Indija nepro
testuos, jei Amerika ap
ginkluos Pakistaną, Indijos 
pastovų priešą. Juk net trys 
karai vyko tarp Indijos ir 
Pakistano, paskutinis 1971 
metais.

Kurdistane susidarė 
60.000 ginkluota vyrija, pa
siruošusi iraniečių neįsileisti 
į Iraką, gi kurdai kovoja 
Irane siekdami autonomijos 
ir galimai nepriklausomy
bės.

Balandžio 18 d. buvusioji 
Rodezija paskelbta nepri
klausoma Zimbabwe valsty
be. Tuo užbaigtas 7-rius me
tus trukęs civilinis karas, 
pareikalavęs virš 200.000 
gyvybių.

Kanados viena provincija 
Kvebekas, apgyvendinta 
daugiausia prancūzų kilmės 
žmonių, gegužės 20 d. pas
kelbė referendumą už poli
tinę autonomiją ar palikti 
federacijoje su Kanada. Au
tonomija reikštų politinę 
Kvebeko nepriklausomybę 
nuo Kandos, bet paliktų są
jungoje su Kanada ekono
miniu atžvilgiu. Kitos devy
nios Kanados provincijos su 
tu nesutinka, ir gavusį auto
nomiją Kvebeką traktuotų 
kai svetimą valstybę su 
muitais kainom ir, pan.

Darūnas

Afganistano reguliarius ka
rius, tačiau šie atsisakė im
tis prievartos prieš jaunimą. 
Nežiūrint to patys sovietai 
atidengė ugnį į demonstran
tus ir žuvo apie 60 mergai-

***
Po sėkmingos kelionės po 

Afrikos kraštus popiežius 
Jonas Paulius II gegužės 30 
d. jau lankysis Paryžiuje ir 
kitose Prancūzijos vietose.

* * *

Olandijos ilgametė kara
lienė Julijana neseniai pasi
traukė iš sosto jį užleisdama 
savo dukterei Beatričei, kuri 
buvo neseniai vainikuota 
kaip Olandijos karalienė.
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NETIKROVĖS DEBESYS

Bene pats keisčiausias 
amžius yra mūsų dabartis. 
Nors ir kai kas pasigauna, 
kad istorija kartojasi, bet iš 
tiesų gyvenime jokio pasi
kartojimo nėra ir nebuvo: 
kiekviena diena vis kitokia, 
kiekvienas metų laikas vis 
naujas, kiekvienas amžius ar 
era žmonijos istorijoje vis 
nauja, nesikartojanti. Tai 
nepakeičiamas gamtos ir 
gyvenimo dėsnis, kad niekas 
negrįžta ir niekas nesikar
toja. Todėl ir mūsų gyvena
majame amžiuje vyko ir 
vyksta didelių permainų ir 
gal daug greičiau, negu 
anksčiau. Greičiausia vien 
dėl to, kad visur pagyvėjo 
pats gyvenimo tempas: fan
tastinį tempą išvystė gamy
ba; komunikacija per minu
tes ir sekundes pasiekia to
limiausius žemės pakraš
čius, ko reikėjo anksčiau ne 
tik dienų, bet metų ir net 
dešimtmečių; ką anksčiau 
matė tik žmogaus akimi ap
rėpiamas plotas, šiandie iš 
didelių aukštumų visą žemės 
pusrutulį apima galinga vie
na akis, kuri atskiria ma
žiausias detales, kas vyksta 
žemėje.

Tai akivaizdūs mūsų am
žiaus technologiniai laimėji
mai, kurie be abejo turi ne
apskaičiuojamos reikšmės 
bei įtakos ir kultūrinei plė
totei. Ką anksčiau turėdavo 
atlikti vienas žmogus nau
dodamasis gana primityvio
mis priemonėmis bet kokio
je kultūrinėje srityje, šian
die tas atliekama preciziškai 
organizuotai panaudojant 
žaibo greitumu veikiančius 
aparatus per sekundes. Jei
gu anksčiau statybos vyk
davo šimtmečiais, šiandie 
sudėtingesnius bei nuosta
besnius pastatus pastato per 
pusmetį ar net greičiau. 
Knygai išleisti kadaise rei
kėjo ilgo ir varginančiai 
vergiško darbo, šiandie mi
lijonais išleidžiama knygų 
kasdien palyginamai už vel
tui, kurios prieinama kiek
vienam. Paveikslų pamatyti 
ar muzikos išgirsti reikėjo 
keliauti tolimas keliones, o 
dabar pats gali pasirinkti 
bet kokią muziką sėdėdamas 
patogiai savo kambaryje, 
gėrėtis geriausių dailininkų 
darbais irgi nepajudėdamas 
iš vietos, o poetai solistai 
patys ateina į tavo kambarį 
padeklamuoti ar padainuoti. 
Kas gali pasakyti, kad tai 
nėra fantastiškas metas??

Atrodo, kad šie atsiekimai 
turėtų padaryti žmogų lai
mingu ir kraštutiniai kultū
ringu. Bet drauge su tech
nologine - kultūrine pažanga 
šiose svaiginančiose lenkty
nėse neatsiliko ir tamsiosios 
jėgos: panašiais technologi
niais metodais ir priemonė
mis naudodamasis išvystė 
savo veiklą visoks krimina
linis elementas, įskaitant

•Mūšy Pdstdgė Nr> 20t,1980.5,26; .psl. 2

įvairius politinius šantažus. 
Šimtmečiais negirdėta buvo 
kad kas paliestų diplomatus, 
šiandie jie teroristų akyse 
tegalioja kaip kadaise tur
tingi pirkliai; diplomatinės 
pasiuntinybės buvo kaip 
šventos ir neliečiamos šven
tovės, tuo tarpu šiandie jos 
pasidarė labai madinga ir 
efektyvi priemonė politi
niams ar kriminaliniams 
šantažistams savo tikslams 
siekti, žodžiu, kaip besiplė
totų žmonijos kultūrinė pa
žanga, drauge neatsitikda
mas vystosi ir destrukty
vios, tamsiosios jėgos, ku
rios išnaudoja kultūros po
zityviuosius atsiekimus ne
gatyviems tikslams.

Lygiai tais pačiais pozity
viais ir negatyviais metodais 
naudojamasi ir lietuvių 
tarpe. Tiesa, nėra užgrobi
mų ar kitokių kriminalinio 
charakterio veiksmų, bet 
neretai naudojamas visoks 
moralinis spaudimas dažnai 
prasilenkiant su bendrais 
tautiniais siekiais ir racio
nalia logika. Gal to iki šiol 
nejautėme savųjų tarpe 
Australijoje, bet tokie reiš
kiniai aiškiai praktikuojami 
Amerikoje, kur skirtingų 
politinių pažiūrų grupės ne
vengia net ir brutalių prie
monių siekiant pastoti kelią 
kitų veiklai ir tuo pačiu už
metant savus interesus bei 
metodus ir tai panaudojant 
visiems bendrą vardiklį — 
patriotizmą, nes viskas da
roma kaip tik to paties pat

MIRUSIEJI
A.A. ALGIS KUDIRKA

Ryškus ir spalvingas buvo 
a.a. dail. Algirdas Kudirka 
Adelaidės liet, bendruome
nėje. Retas lietuvių namas 
neturi jo tapybos darbų arba 
medyje degintų lietuviškų 
gamtovaizdžių. Gi vos tik 
atidarius Adelaidės Liet. 
Namų duris tave pasitinka 5 
Lietuvos miestų herbai, 
kabų erdviame prieangyje 
A. Kudirkos darbo. Išorinis 
Lie. Namų scenos pagraži
nimas lietuviškais raštais, 
išpiaustytais medyje irgi 
yra A. Kudirkos rankų dar
bas. Daug jo dekoratyvinių 
darbų matosi ir Katalikų 
Centre.

Velionis gimęs Petrapily
je 1915 m. Atitarnavo Lie
tuvos kariuomenėje, vokie
čių laikais gen. Plechavi
čiaus vietinėje rinktinėje iki 
jos likvidavimo, vėliau vo
kiečių kariuomenėje, kentė
jo Belgijoje belaisvių sto
vykloje, o pasibaigus karui 
buvo įstojęs į amerikiečių 
sargybų dalinius. 1948 m. 
atvyko į Australiją ir 25-rius 
metus išgyveno Adelaidėje, 
kur išsivystė jo meniniai su
gebėjimai. Algis buvo atviro 
ir malonaus būdo. Gyvenda
mas vadovavosi šūkiu - nie
ko neturiu, ir nieko nebijau. 
Vėžio kankinamas net į atei
nančią mirtį žiūrėjo ramiai. 
Sulaukęs 65 metų ir numirė. 
Kun. A. Spurgio ir gausaus 
lietuvių būrio palydėtas į 

riotizmo vardan.
Jau kelinti metai toks Či

kagoje dienraštis Naujienos 
veda tokią piktą propagandą 
prieš pačią Amerikos Lietu
vių Bendruomenę piudant 
lietuvį prieš lietuvį, kokios 
neskaitome net ir komunis
tinėje spaudoje. Ir tai vyk
doma vardan Lietuvos, var
dan lietuvių tautos gerovės. 
Išskyrus minėtą laikraštį, 
visa bendruomeninė veikla 
esanti tik Lietuvos okupanto 
inspiruota, visa kita spauda 
esanti tik Lietuvos okupanto 
maskuotas balsas ir 1.1.

Šito viso atgarsiai pasie
kia ir Australiją. Užmirš
tant, kas vyko mūsuose 
prieš dešimtį metų, dar ir 
šiandie atsiranda keistų nei 
su demokratine mintim, nei 
su mūsų tautiniais interesais 
nesuderinamais išsišoki
mais, o tik siekiant savo 
siauriems interesams prie
vartos keliu palenkti ir 
bendruomenės vadovybę, ir 
spaudą.

Jau minėta, kad visus lie
tuvius tiek čia, tiek pasauly
je risią vienas ir tas pats 
motyvas ir uždavinys - išlik
ti lietuviais ir kovoti už Lie
tuvą. Gaila, kad šis tikslas 
kitiems negaliojairjo vieton 
pastatomas visai pašalinis 
reikalas ir jo vardan nesi
drovima griauti visus pozi
tyvius veiksnius, jeigu jie 
nepasiduoda siaurų užsimo
jimų diktatui. Įdomu, ar tuo 
norima padėti savo tautai, 
ar sąmoningai silpninant 
pozityvias jėgas netiesiogi
niai patarnauti mūsų tautos 
priešams? (v.k.)

A.a. Algirdas Kudirka

kapus, kur su velioniu atsi
sveikino: Apylinkės Valdy
bos vardu V. Vosylius, pa- 
rapįjos-vardu L- Pakalnis, 
netrukus ir pats pasekęs A. 
Kudirkos pėdomis, sporti
ninkų vardu J. Jaunutis ir 
asmeniškai V. Dumčius.

V. Dumčius

A.A. SIMAS GRINA

Gegužės 6 d. Sussex Inlet, 
N.S.W. pieno pristatytojas 
atrado negyvą Simą Griną. 
Velionis policijos nuomone 
miręs prieš keletą dienų iš
tiktas širdies priepuolio.

Simas Grina Lietuvoje 
buvo baigęs aukštesniąją 
technikos mokyklą ir dirbo

PADĖKA
Nuvyto lelija tėvynės žemėj; 
Ją tegaivino ilgesio rasa.

M. Slavėnienė
Dgo liūkesčio kančioj iš šios laikinosios ašarų pakalnės 

iškeliavus į Viešpaties rankose esančią amžinybę mano 
mylimai ir brangiai žmonai Valerijai, visiems, kas gyvu 
žodžiu, raštu ar spaudoj suprato ir užjautė mano didį 
sielvartą, nuoširdžiai dėkoju.

susisiekimo ministerijos ži
nyboje. Gyvendamas Kaune 
buvo gyvai įsijungęs į tauti
nę - visuomeninę veiklą. Ru
sų ir vokiečių okupacijos lai
kais buvo aktyvus pogrin
džio veikloje. Australijoje 
apsigyvenęs Sydnejuje 
reiškėsi bendruomeninėje 
veikloje, eilę metų dirbo 
ALB Krašto Valdyboje.

Pragyveno dirbdamas 
valdiškoje žinyboje kaip in
žinierius. Išėjęs į pensiją 
apsigyveno Sussex Inlet 
nuosavame name ir leido 
liūdną vienišą gyvenimą, 
dalinai pamirštas draugų.

Prieš keletą metų jo svei
kata pablogėjo, turėjo kele
tą širdies priepuolių ir buvo 
operuotas.

Gegužės 8 d. jo kūnas bu
vo sudegintas ir pagal velio
nio testamentą pelenai tu
rėtų būti išbarstyti jūroje, 
kurioje daug laiko praleido 
bežuvaudamas. .

A.A.
ADELĖ PEČENKINIENĖ

Gegužės 8 d. Adelaidėje 
mirė Adelė Pečenkinienė, 
gerai žinomos ir populiarios 
dantų gydytojos Verutės 
Aleksandravičienės mamy
tė.

A. Pečenkinienė - Erns- 
taitė gimė sausio 18 d. 1895 
m. Rumeikiuose, Vilkaviškio 
apsk. Iš trijų vaikų ji užaugo 
tik viena. Tėvai anksti mirė 
ir ją našlaitę pasiėmė augin
ti dėdė, kuris turėjo ūkį ne
toli Virbalio.

Baigusi Virbalio progim
naziją Adelė dirbo Kybartų 
valsčiaus raštinėje, kaip 
sekretorė. Čia susipažino ir 
ištekėjo už Virbalio muitinės 
tarnautojo Vlado Pečenkino, 
kuris netrukus buvo paskir
tas muitinės viršininku ir 
komandiruotas dirbti Skuo
de. Tose pareigose jis vėliau 
dirbo Kretingoje, Pagėgiuo
se, Smalininkuose ir galuti
nai Klaipėdoje, kur ėjo ins
pektoriaus pareigas prekių 
skyriuje. Kiek daug teko 
kilnotis iš vienos vietos į ki
tą jaunai Pečenkinienei.

Karo metu Pečenkinai 
pasitraukė į Vokietiją, bet 
čia ištiko nelaimė; staiga 
mirė vyras, ir A. Pečenki
nienė liko našlė su jauna 
dukrele. Įsikūrė Hamburge, 
kur A. Pečenkinienė sunkiai 
dirbdama sudarė dukrelei 
sąlygas studijuoti odontolo
giją Hamburgo universitete. 
Studijas baigus, jos abi 
emigravo į Australiją 1949 
m. Čia vėl reikėjo Verutei 
studijuoti odontologiją Ade
laidės universitete. Reikalai 
pagerėjo, kai dukrelė gavo 
australišką diplomą ir pra
dėjo versti dantų gydytojos 
praktika. A.Pečenkini.enė 
dirbo pas dukrelę kaip re- 
ceptionistė per eilę metų. 
Kai Verutė ištekėjo už inž. 
V. Aleksandravičiaus, tai 
rodos visi vargai turėjo pa
sibaigti, bet A. Pečenkinie- 
nės darbštumas neleido jai 
dykinėti. Ji nenuilstamai 
dirbo prie visų kūrimosi

Juozas Mikštas 

darbų. Užtat ir sveikata 
pradėjo šlubuoti. Daugelį 
metų ją kamavo sąnarių ar- 
tritis, kuris galų gale ją pri
baigė.

Po gedulingų pamaldų 
evangelikų bažnytėlėje, 
North Adelaide, velionė bu
vo palydėta šeimos narių ir 
daugelio draugų bei pažįs
tamų į Centenial kapus ir 
palaidota gegužės 12 d. Čia 
paskutinį atsisveikinimo žo
dį draugų vardu tarė J. Va
siliauskas.

A. Pečenkienė buvo švel
naus ir gero būdo, susipra
tusi lietuvė ir mėgiama visų. 
Jos liūdi dabar ne tik liku
sieji šeimos nariai, bet ir 
daugelis draugų ir pažįsta-

MIRĖ
MARTINS SILINS

Gegužės 17 d. Sydnejaus 
latvių bendruomenė palai
dojo didžiai nusipelniusį sa
vo kultūrininką Martins 
Silinš, kuris 25 metus dar
bavosi Sydnejaus latvių 
bendruomenėje diriguoda
mas chorui, organizuodamas 
bendruomenės namų staty
bą, vadovaudamas įvairiom 
organizacijom . Mirė sulau
kęs 80 metų ir iškilmingai 
palaidotas Rookwood kapi
nių latvių protestantų sek
cijoje.

Į laidotuves pakviesti ir 
dalyvavo ir kitų tautybių 
atstovai. Lietuvius atstova
vo Syd. Apylinkės pirm. Dr. 
A. Mauragis, kuris prie kapo 
pasakė kalbą ir padėjo gėhų.

Žinios
Dėl sunkios ligos ir silp

nos sveikatos iš žurnalo Ai
dų vyriausio redaktoriaus 
pasitraukė ilgus metus re
daktoriumi išbuvęs Dr. Juo
zas Girnius, vienas lietuvių 
žymiausių filosofų ir kultū
rininkų. Jo vietoje vyriausiu 
Aidų redaktoriumi pakvies
tas poetas kun. Leonardas 
Andriekus, išleidęs visą eilę 
savo kūrybos rinkinių ir lai
mėjęs keletą premijų.

* * *
Gegužės 18 d. buvo ma

loni proga susitikti su svečiu 
iš Amerikos kun. K. Kuz
minsku, kuris balandžio pa
baigoje atvykęs su soliste E. 
Blandyte ir lietuviu, atvy
kusiu neseniai iš Lietuvos R. 
Giedra, eilėje Australijos 
lietuvių kolonijų turėjo savo 
parengimus - koncertus, ku
rie, anot kun. K. Kuzminsko, 
praėjo sėkmingiau, negu 
prieš atvykstant buvo tikė
tasi. Kun. K. Kuzminsko 
misija buvo parinkti aukų 
leidžiamoms ’Ij.K.B. Kroni
koms” svetimomis kalbomis, 
kas iškelia ypač lietuvio kaip 
tautiečio ir kaip kataliko gy
venimą sovietų užimtoje 
Lietuvoje. Visose lietuvių 
kolonijose šioji delegacija 
buvo labai šiltai sutikta ir 
gausiai apdovanota.
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Viešnia iš Amerikos
ELENA BLANDYTĖ 

ADELAIDĖJE

Australijos lietuvius ap
lankė trys svečiai: kun. K. 
Kuzminskas, disidentas R. 
Giedra ir menininkė Elena 
Blandytė.

Apie parengimo tikslus, 
R. Giedros kalbą ir kun. K. 
Kuzminsko žodį gal rašys 
"Mūsų Pastogės" kiti bend
radarbiai, aš gi, kaipo ra
šanti apie muziką ir dainą 
pasistengsiu apžvelgti ’’nuo 
kojų iki galvos” tik mielą 
viešnią - menininkę E. Blan- 
dytę.

Besidomintiems ir sekan
tiems mūsų meno gyvenimą 
išeivijoje, jos vardas nėra 
svetimas. Jinai jau eilė metų 
reiškiasi JA V-se kaipo so
listė, aktorė ir deklamatorė. 
Kadangi prieš jai atvykstant 
mūsų spaudoje nebuvo tilpę 
platesnių žinių, norėčiau su
teikti skaitytojams kiek in
formacijos. E. Blandytė pri
klauso keturių sesučių 
šeimai, kurios visos pasižy
mėjo ryškiais palinkimais į 
meną, tačiau Elena pati iš
kiliausia. Dainavimo meną 
studijavo Muencheno Haen- 
delio Konservatorijoje ir tę
sė toliau privačiai JA V-se. 
Ypatingai gražų soprano bal
są turi sesuo Ona Jameikie- 
nė, su kuria kartais Elena 
Čikagoje sudaro vokalinį 
vienetą.

Elena, kaipo aktorė ne 
kartą dalyvaudavo Čikagoje 
mūsų mirusio scenos vete
rano Stasio Pilkos, kito už- 
gęsusio asmens - rašytojo A. 
Rūko ir iki šiol sėkmingai 
besireiškiančio Algimanto 
Dikinio vaidybos pastaty
muose.

Populiari jinai taipogi 
Amerikoje kaipo dainininkė 
- solistė. Gegužės 10 d., 
Adelaidės Lietuvių Namuo- 
se vakaro - paskaitos paren
gime Elena buvo pagrindinė 
figūra.

Programą pradėjo gan 
populiariomis mūsų liaudies 
ir kompozitorių originalio
mis dainomis. Savo laikyse
na ir atlikimu bematant įti
kino, kad scena yra jos "ru
tina”.

Jos turtingas "pilnakrau
jis", tirštų spalvų mezzo 
-sopranas puikiai skambėjo 
kiekvienoje gaidoje. Būtų 
permaža pažymėti, kad jos 
balsas turi ’’plačią skalę”, 
bet galima drąsiai tvirtinti, 
kad jis neturi ribų nei viršu
tiniame, nei žemutiniame 
registruose. Savo atlikimą 
E. Blandytė kartais paįvai
rina mikrofono naudojimu, 
kaip pav. liaudies dainoje 
"Vai pūtė...’ suteikdama 
dainai būdingą liaudies folk
loro įspūdį, atlikdama tą 
dainą giliai skambančiu M.N. Keršytė-Verbylienė

PASKUTINE 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 Sl.SO, Rubalatal - S. santva
ras $1.50, Amerikos lietuvių istorija - A. Kučas $10.00, Lithuanians 
in America - A. Kučas $6.00, The Brothers Domeika - L. Dovydė
nas $0.00, Pasakyta parašyta, II t. - A. Smetona $10.00, Atspindžiai 
ūkanose - V. Alantas $6.00, Palikimas - Faustas Kiršu $4.00, Mūsų 
Lietuva, III-IV t. - B. Kviklys $22.00, Dialogas su lietuviais - B. 
Raila $6.00, Gluosnių daina - A. Vaičiulaitis $3.50, Lietuvių-kalbos 
veiksmažodžių aspektai - L. Dambrlūnas S4.00, Pulglo Andrlušlo 
raštai, I tomas S5.00, Atldarl langai - S. Santvaras $3.50, Dainininko 
dalia - A. Kutkus $3.00, Nemarioji žemė - A. Tyruolls $5.00.

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

contralto žemu balsu. Moka 
jinai taip pat ir pralinksmin
ti klausytojus iššaukdama 
šypsenų tokiose dainose, 
kaip "Muzikantai atgrojo”. 
Č. Sasnausko dažnai girdi
moje choro dainoje ’’Karve
lėlis", pritaikytoje muziko 
VI. Jakubėno solo dainavi
mui, ypač išryškėjo kompo
zitoriaus fortepiono kūrybos 
savitumas. A. Kačanausko 
,”Vai gražu...", deja, pasitai
kė vietose mažų balso 
pakrikimų. Pirmąją dainų 
dalį solistė baigė garsiąja 
Habanera iš operos "Car
men”. Dainavo svariai, into
nuotai ir emocingai, naudo
dama vaivorykštę vokalinių 
spalvų, paryškindama atli
kimą laisvais, estetiniais ju
desiais. Gaila tik, kad miela 
viešnia beveik nenaudojo 
"piano" ir "pianissimo” ir 
balso filiravimo plonybių. 
Maža pastaba dar būtų dėl 
solistes trumpų alsavimų 

kuriuos dainavime jinai var
toja perdažnai, tad būtų pa
geidaujama kiek patobulin
tos diafragmos paskirties.

Trumpai pertraukaipraė- 
jus, menininkė įžengė į kitą 
jos pamėgtąją sritį - dailiojo 
žodžio skaitymą. Patiekė V. 
Tamulaičio apysaką "Sugrį
žimas". Skaitymą vykdė ne
mirtingos L. v Beethoven 
"Mėnesienos Sonatos” mu
zikos ir šviesų keitimo fone. 
Apysakos turinys alegoriš
kas; joje išsakytas mirštan
čios svetimose pakrantėse 
mažos kregždutės meilė tė
vynei ir gimtojo krašto liū
desys. Deklamatorė grakš
čiais judesiais, balso tonaci
jomis ir moduliavimais vaiz
dingai imitavo kregždutę, 
sakalą, gegutę, vyturėlį ir 
seną ąžuolą.

Baigiamąją dainavimo dalį 
paskyrė lengvų melodijų 

Premija geriausiai mokinei

dainoms, persijungusi, 
sakyčiau, į ’’entertainer” 
žanrą, kartais vėl naudoda
ma mikrofoną. Užsidegusi to 
žanro išraiškomis bematant 
užkrėtė visus klausytojus. 
Balso tembro keitimais, 
ryškiais kontrastais, grakš
čiais ir laisvais judesiais at
liko šešias dainas, kurių R. 
Falvo "Romansas" beveik 
prilygo kabaretiniam pobū
džiui, o L. Ablenaitės "Vė
juje” balso ir atlikimo galia 
išsiveržė visu pajėgumu.

Audra plojimų lydėjo ža
vingą viešnią. Mūsų miela 
pianistė Nemira Masiulytė - 
Stapleton iki smulkių deta
lių išlaikė su soliste dvasinį 
kontaktą. Gėlės ir dovanos 
abiems artistėms patvirtino 
auditorijoje susižavėjimą.

Sekančią dieną, sekma
dienį E. Blandytė, pratur
tindama pamaldas, giedojo 
mišių metu Adelaidės Šv. 
Kazimiero šventovėje. Be 
to, jos dar laukia koncertai 
Melbourne ir pakartotinai 
Sydnejuje ir ne vien mūsų 
tautiečiams, bet tolygiai lat
vių, estų, ukrainiečių ir aus- 
ralų auditorijoms.

Australijoje, išeivijos ilgų 
metų eigoje mūsuose iš jau
nųjų tarpo neatsirado nei 
vienos vertingos daininin
kės, todėl ypatingai verti
name atvykstančias iš užjū
rių ir esame joms dėkingi už 
ryžtą ir ilgų kelionių vargą.

Dar šįmet žada aplankyti 
mus kita vokaliste Praurimė 
Ragienė ir originalus, savi
tas ; aktorius - jumoristas V. 
Žukauskas, kuris pagarsėjo 
išeivijoje savo "Vieno Žmo
gaus Teatru” vakarais. Tuos 
du numatomus parengimus 
organizuoja ALB Krašto 
V-ba ir tikiuosi, kad mūsų 
tautiečiai, kaip paprastai, 
pagerbs mūsų menininkus 
savo skaitlingais atsilanky
mais.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Matant mūsų tautinio iš
didumo lauką prižėlusį kū
kalių ir ožkabarzdžių, kiek
viena lietuviškumo apraiška 
veikia džiuginančiai. Aus
tralijos Lietuvių Fondui 
esant prie pinigo nutarta 
pradžiai skirti kuklią premi
ją geriausius pažymius ga
vusiam mokiniui per valsty
binius Pietų Australijos abi
tūros egzaminus. Tokią pre
miją gavo Adelaidėje Mary
tė Nijolė Keršytė-Verbylie
nė. Gimusi 1947 m. dar Vo
kietijoje 1949 m. su tėvais 
atvyko į Australiją ir įsikūrė 
Adelaidėje. Čia baigė 
Woodville gimnaziją, šeše
rius metu lankė liet, b-nės 
savaitgalio mokyklą. Jos už
sispyrimas gerai išmokti 
lietuviškai pasireiškė gana 
anksti.

Lituanistiniuose kursuose 
Marytė buvo uoli ir draus
minga, namų darbus atlik
davo labai kruopščiai. Turė
dama stiprų lietuvišką pag
rindą ji ir savo vaikus pasi
ryžusi išauginti sąmoningais 
lietuviais. Paklausta apie 
Tolminkiemio kumečių kle
boną Kristijoną Donelaitį, ji 
prisipažino, kad australų 
gimnazijose apie tokią peo- 
tines formą kai hegzametras 
nieko negirdėjusi, o su Do
nelaičiu būtinai stengsis su
sipažinti. Žvelgiant į Mary
tės nusiteikimus atrodo, lie
tuvybė ateityje laikysis kaip 
tiltas.

Lituanistinių kursų vedė
ja p. Izolda Davis trina iš 
džiaugsmo rankas,, kad., jos

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

Atnaujinta ir padrūtinta gromata dėl išgaišinimo 
žvirblių ir varnų. Išduota Berlyne dienoje 22. sėmenio 
(birželio - A.K.) 1744. (Kiekvienas valstietis kasmet turi 
pristatyti po dvylika žvirblio galvų, kerdžius, kumetis, 
maldininkas ir kt. - po šešias. Miestiečiai, kurie turi lau
kus, taip pat privalo sugauti po dvylika žvirblių, sodinin
kai - po penkiolika. Girininkai, eiguliai, miško sargai turi 
atnešti dvidešimt keturių varnų nagus.) Pasirašė 
Pritzkus.

METAI: ŽIEMOS RŪPESČIAI
NesDočys, varnienos ėst permier užsigeidęs,
Durakai glupam užtaisytą šautuvą davė,
Liepdamas, kad jam tuoj nušautų dvylika varnų.
(Bešaudant varnas, šautuvas sprogo ir padegė kaimy

no trobas. Dočys atsidūrė teisme):
"Kas jam rūp”, tarė jis, "jūs, provninkai maloningi, 
Kad varnienos kartais aš išsikept užsigeidęs 
Varnų bent porelę sau pietums nusišauju?
Ar nepavelijo gaišint jas mūsų karalius?
O jūs bėdžiui man kąsnelį tokį pavydit?
Ar negana, kad aš jums varnų nunešu kojas 
Ir, kaip būrui reik, sugavęs dvylika žvirblių. 
Galvas nusuktas kasmet jums duot pasistengiu.

(parinko A.K.)

Neįprastas koncertas
Turėjome jau visą eilę iš 

Amerikos mus aplankiusių 
solistų ir kitokių menininkų. 
Šį kartą adelaidiškius ap
lankė trys svečiai: iš jų vie
na solistė Elena Blandytė, o 
kiti du - kun. K. Kuzminskas 
ir neseniai iš Lietuvos į 
Ameriką persikėlęs Romas 
Giedra, penkerius metus 
"atitarnavęs” sovietiniame 
gulage.

Koncertinę programą at
liko solistė E. Blandytė, o 
kiti du po koncerto pakalbė
jo gausiai auditorijai. R. 
Giedra papasakojo, kaip jis 
buvo NKVD suimtas ir nu
teistas dešimčiai metų kace- 
to ir kaip nepilnametis po 
penkerių metų paleistas. 
Nupasakojo gyvenimo sąly
gas sovietinėje santvarkoje 
ir skatino visomis galimomis 
priemonėmis padėti pa
vergtai tautai. Pasipriešini
mas okupantui Lietuvoje 
vyksta plačiu mastu, sukur
ta gausi pogrindžio spauda. 
Iš jų bene svarbiausias lei
dinys "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika", kuri 
leidžiama jau aštunti metai. 
Šis periodinis leidinys dėl 
savo religinio pobūdžio Va
karų spaudoj ir visuomenėj 
susilaukė plataus atgarsio ir 
dėmesio. Pavergtoji tauta 
pageidauja, kad šis leidinys 
nuolatos ir plačiai būtų pas
kleistas paša ulyje ir visiems 
primintų, kokiose sąlygose 
lietuviai priversti gyventi ir 
ką reiškia sovietinė okupa
cija.

Kun. K, Kuzminskas kal
bėjo "L.K.B. Kronikos” lei
dėjų vardu. Savo apžvalgoj 
nušvietė, kodėl šios kroni
kos leidžiamos atskirom 
knygom ir verčiamos į sve- 

darbas neina veltui. Čia pat 
drįstu pažymėti, kad ne tiek 
kukli A.L. Fondo 75 dolerių 
premija, o pats jos pastangų 
pripažinimas ir įvertinimas 
sudaro jai ir jos tėveliams 
garbę ir pasididžiavimą.

Sveikiname Marytę ir ja 
didžiuojamės.

V. Dumčius 

timas kalbas (anglų, italų, 
ispanų, prancūzų, vokiečių). 
Norima pasauliui parodyti, 
kaip atrodo sovietų rekla
muojama sąžinės ir religijos 
laisvė tikrovėje. Tai atsi
spindi L.K.B. Kronikose pa
duotais gyvais pavyzdžiais 
pateikiant vietovių ir asme
nų vardus.

L.K.B. Kronikų leidimas 
atskiromis knygomis yra 
labai brangus ir pareika
lauja stambių lėšų. Iš to 
nei kronikų leidėjai, nei ver
tėjai jokio atlyginimo ne
gauna. Visa tai atliekama 
pasiaukojimu ir savanorišku 
darbu. Lėšos sudaromos 
pardavus knygas (L.K.B. 
Kronikas). Leidėjai neturi 
nei kanceliarijos nei samdy
tų tarnautojų. Visas darbas 
atliekamas pasišventusių 
žmonių. Tam tikslui įkurta 
L.K.B. Kronikoms leisti Są
junga, į kurią nariu gali 
įstoti kiekvienas asmuo, 
įmokėjęs nemažiau $ 3 meti
nio mokesčio. Garbės nariai 
moka $ 10, nariai rėmėjai $ 5 
per metus. Teko sužinoti, 
kad kun. K. Kuzminskas, 
nors ir ne pirmos jaunystės, 
visa širdimi atsidavęs kro
nikų leidimui ir yra šios lei
dyklos pagrindinė ašis. Savo 
kalboje kun. K. Kuzminskas 
sakėsi negalįs suprasti kad 
prie dabartinių uždarbių 
žmonės negalėtų per metus 
surasti galimybės Kronikų 
leidimui atiduoti 3 ar 5 dole
rius. Jei trokštame savo 
tautai šviesesnio rytojaus, 
tuos troškimus remkime ne 
tuščiais žodžiais, bet kon
krečiais įnašais. Kronikų 
leidimas yra labai svarbus, 
reikalingas ir pavergtai tau
tai naudingas darbas.

MIRĖ
PREL. KL. RAZMINAS

Atvykęs iš Romos i liet, 
kunigų suvažiavimą Frank
furte (Vokietijoje) mirė prel. 
Klemensas Razminas, buvęs 
arkivysk. J. Skvirecko sek
retorius, Romoje darbavęsis 
lietuvių kalba radijo valan
dėlėj per Vatikano radiją, 
reikšmingas spaudos bend
radarbis.

Mūsų Pastdgė 'Nr. 20,. 1980.5.26, psl. 3
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Spaudoje
Raudonieji katinai ir europiniai peliukai

Vokiečių "Bild am Sonn
tag” vasario 24 d. išsispaus
dino taip pavadintą Klaus 
Besser straipsnį, kritikuo
jantį laikyseną Europos 
kraštų politikų, ypač Vakarų 
Vokietijos ir Prancūzijos. Jo 
autorius rašo:
"Vakarų Europos politikai 

šiuo metu tikrai juokingai 
laikosi. Jie kalba lyg per
skeltu liežuviu. Metų metais 
jie prikaišiojo amerikie
čiams, kad šie per silpnai 
vadovauja, o dabar bara, 
kad jie sujudo veikti.

Ramybės ieškojimas da
bar pasidarė madingas Va
karų Europoje — pataikavi
mas, pritarimo politika ir 
kiškiškas baikštumas.

Vargšai sovietai yra tokie 
greiti supykti. Tad nereikia 
jų taip griežtai šaukti atsa
kyti. Būtinai reikia išsaugoti 
tą atolydžio baidyklę.

Iš karto amerikiečiai pa
sidarė taikos drumstėjai, 
nelabieji. Jie dabar įsinorėjo 
net olimpinius žaidimus boi
kotuoti. Aiškiai matyti, kad 
Bonnos ir Paryžiaus politi
kai laikosi kaip išgąsdinti 
peliukai, jausdami didelį ka
tiną ant savo sprando. Užuot 
jungęsi su kitapus Atlanto 
esančiu superkatinu Carte- 
riu, jie labiau linkę, kad būtų 
sudaryta pelėms tinkama 
sąjunga tarp didžiųjų galy
bių.

Tačiau jie klysta.
Amerikos katinai leidžia 

jiems gyventi, o maskviškiai 
tikrai juos suės, jeigu jie ir 
toliau taip laikysis, kaip be
galvė banda.

Padėtis aiški kiekvienam, 
kas nešioja ne raudoną gal
vą. Sovietų laikyseną nese
niai "Pravda” trumpai ir 
aiškiai aptarė. Kas dirba so
cializmui ir komunistinei 
imperijai išplėsti, tai gerai. 
Kas prasideda su laisve ir 
žmogaus teisėmis, tas yra 
nelabasis. Kas solidarizuoja 
su JAV, kenkia "atoslūgiui”, 
kas yra pareiškęs solidaru
mą Rusijai, tas yra natūra
lus taikos draugas, teisingai 
suprantąs atoslūgio, būtent, 
Maskvos interesus.

Taip pat ir amerikiečių 
laikysena yra aiški: rusiška
jam imperializmui turi būti 
pasakyta sustoti. Negalima 
nieko nedarant žiūrėti, kaip 
sovietai į savo viešpatiją 
tankais suvarinėja dar ir 
naujas valstybes po to, kai 
jau yra susigrobę Pabaltijo 
valstybes, pusę Rytprūsių, 
dalinai Rumuniją ir Bulga
riją ir pavertę savo komu
nistiniais satelitais Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Vengriją ir 
pusę Vokietijos.

Amerikiečiai taip pat vi
siškai teisingai galvoja, kad 
rusiškasis imperializmas tu
ri būti sustabdytas ir kad 
visa Vakarų Europa neturi 
patekti po Maskvos dikta
torių kalaviju.

Tiktai patys Vakarų eu
ropiečiai laikosi abejingai. 
Prancūzija nenori jokio nau
jų "blokų” sudarinėjimo. Ką 
gi tai reiškia? Ar laisvos de
mokratinės valstybės neturi 
teisės stipriai susiblokuoti? 
Ar tai teleidžiama tik Rytų 
valstybėms?

Negalima taip pat aukoti 
’’atoslūgio”, kaip Bonnoje jis 
vadinamas. Nesą jokio kito 
’’pasirinkimo”. Koks atoslū
gis turimas galvoje? Ar ta
sai, kurį sovietai kaip pro
pagandinį šūkį naudoja ir už 
kurio slėpdamiesi jie vis 
plečia savo palaimintąjį so
cializmą?

Kaip gali nebūti kito pasi

rinkimo vietoj atoslūgio, 
kurio nėra buvę? Tačiau ru
sai jau ryžtingai vykdo savo 
pasirinkimą, tik Vakarų Eu
ropoje niekas nenori tai pri
pažinti, būtent: nauji įtem
pimai, naujos agresijos (žiū
rėkite į Afganistaną) ir pas
tovus ginklavimosi stirpini- 
mas.

Jie yra tie, kurie kelia vis 
naujus įtempimus pasaulio 
politikoje, tiek Sov. Sąjun
gos pakraščiuose, tiek Afri
koje ar Azijoje. Ar Bonnos 
ponai tiki, kad tuos įtempi
mus galima paprasčiausiai 
pašalinti raminimosi poli
tika?

DGB viršininkas Vetter 
nesiima jokių ’’griežtesnių” 
boikoto priemonių dėl Afga
nistano. Priemonių jis, sako, 
imasi, bet kokių? Deja, jų 
nematyti. Gal būt, jis pradės 
veikti kitais metais.

0 ponas Daume, sporti
ninkų prezidentas, nieko 
nepaisydamas, važiuos 
Maskvon į olimpines žaidy
nes. Ar jo neskaudina Sa
charovo ištrėmimas, ar nes
kaudina diktatūra ir kon
centracijos lageriai? Ar jam 
nekelia rūpesčio rusų ka
rinių dalinių įžygiavimas į 
neutralų kraštą?

Vakarų Europos politika 
šiuo metu yra prakeiktai 
prisitaikėliška. Kas čia žino, 
- taip, matyt, galvoja politi
kas, - gal rusai netrukus 
ateis ir pas mus, ir nieko ne
pakenks, jei jau iš anksto 
sovietams įsigerinsi. Gal ta
da liksi tarnyboje ir pakilsi.

Viktoras Baltutis

ŠUOLIS Į laisvę :
(Simo Kudirkos laisvės dramai 

(Tęsinys iš pr. MJP. nr.)

EUSTIS Gerai. (Pakos įjungia radiją).
PAKOS. Reikalauju kontakto su vyriausia būstine. 

Pakrančių sargybos laivas Vigilant reikalauja...
Kapt. BROWN Kapitonas Brown kalba. 1 
EUSTIS Perbėgėlis atsisako grįžti.
Kapt. BROWN Tu turi įsakymą, prašau jį vykdyti. 
EUSTIS Klausau. Baigiau. (Prieina prie Simo). Tu 

turi grįsti savo laivam
SIMAS Ne, niekuomet, aš geriau...
BURKALAS (Prieina prie Eustis, kažką jam sako, 

šis linkteli galva. Įeina Vasilijus ir kartu su Bur- 
kalu artinasi prie Simo). Eikš su mumis...

SIMAS (Į Eustis). Duok man peilį, aš noriu nusižu
dyti. (Burkalas ir Vasilijus nori griebti Simą už 
rankų, bet Simas ištrūksta ir, abu nustūmęs, iš
bėga pro kajutės duris denin. Vasilijus išbėga 
paskui).

BURKALAS Mums reikia pagalbos. Prašau leisti 
dar keliems.mano įgulos žmonėms atvykti laivam 

EUSTIS Jei tai reikalinga, kvieskite. (Burkalas išei
na).

PAKOS Aš abejoju kapitono Brown įsakymo teisin
gumu.

EUSTIS Įsakymas lieka įsakymu, tiesos ar logikos 
jame neieškok. Jis duotas vykdymui, ne svarsty
mui.

PAKOS Man gaila jo? Rusai jį primuš. Jų veiduose 
matėsi ištroškusio žvėries kraujo alkis.

EUSTIS Nejaugi rusai yra žvėrys?
PAKOS Nežinau. Bet žmoniškumo juose maža. (Bel

dimas į duris).
EUSTIS Prašau įeiti. (Įeina Lundberg).
LUNDBERG Atvyko dar keletas rusų įgulos jūri

ninkų ir ieško mūsų laive perbėgėlio.
EUSTIS Aš jiems daviau leidimą atvykti ir atsiimti 

jį. (Už sienos girdisi bildesys, triukšmas ir Si
mo balsas: “Ne, ne, geriau mirti... Gelbėkite, gel
bėkite...” balsas nutyla ir girdisi tik skausmin
gas dejavimas. Staiga pro duris įsiveržia Simas. 
Kruvinu veidu ir suplėšytais marškiniais. Nori 
kalbėtii bet nepajėgią ištarti žodžio ir sukrinta
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Tačiau tie, kurie’ šitaip 
galvoja, klysta visi. Kai so
vietai ateis, ponai Vetter, 
Daume, Bahr ir Brandt, visi 
jie, bus surankioti ir išga
benti, vistiek, ar jie būtų 
buvę ’’akli”, "įtūžėliai” ar tik 
paprasti antikomunistai.

Vienas dalykas yra tikras: 
vakarietis politikas, kuris 
dabar maskvinės "Pravdos” 
didžiai giriamas, kaip "atos
lūgio draugas”, nes nesoli
darizuoja su JAV, norom ar 
nenorom remia sovietinę 
politiką.

Mums, rinkėjams, šitie 
žmonės turi aiškiai pasisa
kyti. Jie privalo mums da
bar paaiškinti, kurioje pusė
je jie stovi, ar sovietų, ar 
JAV, ir ne tik žodžiais tai 
padaryti, bet ir darbais įro
dyti. » E. L .

Po Vak. Vokietijos apsi
sprendimo nedalyvauti 
'Maskvos olimpijadoje visą 
būsimą Maskvos olimpijadą 
pastatė labai kritiškoje pa
dėtyje. Po šio vokiečių apsi
sprendimo daugelis ir svy
ruojančių kraštų lengviau 
galės apsispręsti dalyvauti 
joje ar ne. būdinga ypač tai, 
kad Vak. Vokietijos olimpi
nis komitetas be jokio vy
riausybės spaudimo ir įver
tindamas esamą politinę 
padėtį pats nubalsavo olim- 
pijadoje nedalyvauti. Tas 
parodo vokiečių sportininkų 
patriotinį ir politinį su
brendimą.

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI

METINIS TURNYRAS

Sydnejaus lietuvių šach
matininkų metiniame tur
nyre dalyvavo 18 žaidėjų, jų 
tarpe penki australai. Po 
dešimties žaidimų ratų klu
bo pirmosios lentos repre
zentantas V.Patašius baigė 
turnyrą laimėjęs visas su
žaistas partijas. Metiniai 
turnyrai vyksta nuo 1974 
metų. V. Patašiaus bendri 
rezultatai: šešis kartus lai
mėtas klubo čempiono titu
las ir pereinamoji taurė ir 
tik vieną kartą teko dalintis 
pirmąją vietą su J. Dam
brausku. Pastarasis dėl ne
palankių darbo valandų šiais 
metais turėjo atiduoti du 
taškus be kovos, tačiau iš 
aštuonių sužaistų partijų 
laimėjo 6 Va taško pelnyda
mas turnyre antrą vietą.

Trečioji vieta teko toli pa
žengusiam Aleksandrui Za- 
logai, kuris būdamas pensi
ninkas daug laiko skiria 
šachmatams.

Tolimesni rezultatai. Po 
5% taško laimėjo V. Augus
tinavičius, A. Giniūnas, P. 
Grosas ir S. Rimkus; po 5 
taškus J. Jenčius, V. Šnei
deris ir J. Kapočius; 4*/z 
taško laimėjo J. Karpavičius

_____ e z. .j 

ant grindų).
PAKOS (Nori pulti prie Simo ir jam padėti, bet Eus

tis jį sulaiko). Tai nežmoniška. Taip negalima...
EUSTIS (Kietai ir sausai įsako). Neliesk jo ir atsi

trauk!
SIMAS O, Dieve... O, Dieve... Ne, ne tegul užmuša, 

tegul... bet aš negrįšiu, negrįšiu... ne, ne..
VASILIJUS (Įbėga pro duris sutaršytais plaukais. 

Puola Simą ir pažaboja jį skurliu). Per daug at
vėrei nasrus. Dabar patylėsi, kalės vaike. (Si
mas bando kalbėti, bet girdisi tik unkštimas).

PAKOS (Puola ir atstumia Vasilijų, bet Eustis jį jė
ga atitraukia ir stumia šalin). Žvėrys... žvėrys...

EUSTIS Neliesk jo ir leisk jiems jį pasiimti. Dar kar
tą perspėju... (Įbėga Burkalas nešinas anklode).

BURKALAS (Užmeta anklodę ant Simo. Vasilijus 
įsupa Simą anklodėn). Prakeiktas išdavike. Rasi
me tau vietą.

VASILIJUS (Muša kumštimis Simo galvą, kuri ma
tyti iš po anklodės). Lygumų mergaitės... Už žmo
niškumą... Pažinsi ruso ranką...

EUSTIS (Prieina prie pat Simo). Man labai gaila, 
kad negaliu padėti. Aš tik įrankis, vykdąs įsa
kymą...
(Burkalas ir Vasilijus bando nešti Simą, bet ne
pajėgia.)

BURKALAS Prašau mums padėti jį išnešti.
EUSTIS (Lundbergui). Padėk jiems.
LUNDBERG Mano rankos nelies šio nelaimingo 

žmogaus.
PAKOS (Lyg sau). Ar mes suprantame, kas yra lais

vė? šiandie ji išniekinta ir paminta.
(Rusai išneša Simą. Eustis įjungia radiją).

EUSTIS Reikalauju kontakto su vyriausia būstine... 
Reikalauju...

Kapt. BROWN Kapitonas Brown kalba.
EUSTIS Įsakymas įvykdytas. Baigiau.

EPILOGAS
Teismo salė. Ant paaukštinimo sėdi teisėjas Ni- 

siūnas. Žemai, kairėje pusėje Genelė, dešinėje Simas 
tarp dviejų enkavedistų. Virš teisėjo galvos piautuvas, 
kūjis ir užrašas: “Mirtis liaudies priešams”.
NISIŪNAS Tarybų Sąjungos liaudies vardu aš klau

siu tavęs, Simai Kudirka, ar prisipažįsti kaltu.
SIMAS Ne.
NISIŪNAS Paneigdamas savo nusikaltimą, tik sau 

-bloga, darai. 1 ■ ižj ;-. ; . "

ir po vieną tašką gavo J. 
Šarkauskas ir A. Pūkas.

* * *
Šachmatų didmeisterių 

turnyre dėl kandidato į pa
saulio meisterio titulą veng
ras Lajos Portisch įveikė 
rusą, buvusį pasaulio šach
matų meisterį Boris Spasky. 
Pralaimėjusis praranda 
teisę toliau dalyvauti turny
re.

* * *
Prasidėjus N.S.W. valsti

jos tarpklubinėms komandi
nėms šachmatų varžyboms 
Sydnejaus lietuvių klubas 
atstovaujamas trijų 
komandų sąstatu. ”A” gru
pėje V. Patašiaus vadovau
jamas vienetas, ”B” rezerve 
pirmajai vadovauja V. Au- 
gistinavičius, antrajai - A.

iniūnas.

Sąryšyje su S. ir G. Ku
dirkų atvykimu, Afganista
no okupacija ir Maskvos 
olimpijados boikotu netru
kus bus išleista Mūsų Pas
togė su priedu "Baltic He
rald”. Šis priedas daugiau 
skiriamas kitataučiams ir 
politikams, nors jį gaus ir 
kiekvienas M.P. skaitytojas.
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Lietuviai Čikagoje
Specialiai Mūsų Pastogei rašo Jurgis Janušaitis,

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJA

JAUNIMUI

1977 m. balandžio 12 d. 
Čikagoje, dvejus metus 
sunkiai sirgęs vėžio liga, mi
rė vos devyniolikos metų 
tesulaukęs puikus jaunuolis 
Dr. Leono ir Irenos, žymių 
visuomenininkų sūnus Eu- 
a"is Kriaučeliūnas. Jo 

ai dėjo ypatingas pas
tangas mylimo sūnaus gy
vybę gelbstint. Jis buvo gy
domas garsiausioje Huston 
Texas vėžio tyrimų ligoni
nėje. Tačiau ir didžiausios 
pastangos negalėjo išgelbėti 
šio talentingo jaunuolio gy
vybės.

A.a. Eugenijaus tėveliai, 
skaudžiai išgyvenę sūnaus 
mirtį, nutarė jo šviesų ir 
brandų atminimų įamžinti 
specialia premija jaunimui. 
Premijos dydis — 1000 dol. 
Ji skiriama kasmet lietuviui 
ar lietuvaitei - jaunuoliui už 
ypatingų pasižymėjimų lie

tuviškoje veikloje. Premijai 
skirti sudaroma kas met ju
ry komisija. Kandidatus 
premijai siūlo organizacijos, 
ar net pavieniai asmenys.

Ši a.a. Eugenijaus Kriau- 
čeliūno vardo premija šiais 
metais buvo paskirta adv. 
Joanai Kuraitei, gyv. Cana- 
doje, už ypatingai gerų 
veiklų 1979 metais.

Pirmoji 1977 metais pre
mija paskirta Viktorui Na
kui iš Detroito ir antroji 
1978 metais - Gabijai Juoza
pavičiūtei iš Canados.

Šiais metais Joanai Ku
raitei premija įteikta kovo 
30 d. Jaunimo Centre, Čika
goje. Premijų priimdama il
gesnį, gerai išmąstytų žodį 
tarė ir pati laureatė.

BĖGOME NUO TERORO

To'kiu pavadinimu š.m. 
pradžioje Čikagoje pasirodė 
publicisto, redaktoriaus ir 
įžvalaus žurnalisto kun. Dr. 
Juozo Prunskio redaguota ir

Chicago

Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinės lėšomis išleista 
knyga, kurioje iš tėvynės iš
blokštieji trisdešimt devyni 
rašinių autoriai rašo savo 
atsiminimus, kuriuose išsa
koma okupantų siautėjimas 
Lietuvoje okupacijų metais, 
patirtos nuoskaudos, sunkūs 
išgyvenimai, kalėjimuose 
kalinimai taurių lietuvių, 
žiaurūs tardymai, patirti 
vardai tiek tėvynėje, tiek 
išėjus į tremtį. Kiekvienas 
autorius atskleidžia labai 
įdomių, tikrų, vertingų iš
gyvenimų, liudijančių ko
munizmo baisumų.

Vienų autorių rašiniai il
gesni, kiti trumpesni. Rašyti 
paprastai, lengvai ir įdomiai 
skaitomi. Rašinių autoriai 
įvairuoja: rašo dvasiškiai, 
pedagogai, rašytojai, žurna
listai, buvę tarnautojai, 
įvairaus amžiaus, daugumo
je vyrai. Visų autorių atsi
minimus perskaičius, iš 
naujo sugrįžti į anų nelem- 
ties metų dienas ir gyvu pa-

Nuotraukoje: Iš k.: Kunene, jos duktė jaunimo 
premijos laureatė adv. Joana Kuraitė ir premijos mece
natas Dr. L. Kriaučeliūnas

veikslu iškyla ir daugelio 
mūsų patirti pergyvenimai.

Knyga - dokumentinis, 
gyvų liudininkų liudytas do
kumentas.

Mes, vyresniosios kartos 
tėvynainiai, dar prisimena
me tuos baisumus, tačiau 
jaunesniajai kartais ypač 
būtų pravartu šių knygų 
atydžiai perskaityti. Be 
abejo, ateities istorikai joje 

ras irgi nemaža naudingos 
medžiagos, liudijančios bol
ševizmo siautėjimo erų. 
Tikrai būtų gera, kad šis lei
dinys pasiektų ir Australijos 
lietuvius. Knygos kaina 7.00 
dol. Amerikoje. Spausdino 
’’Draugo” spaustuvė.

MIRĖ BUVĘS TEISINGU
MO MINISTERIS JONAS 
GUDAUSKAS

SIMAS Jūsų akyse nebegaliu blogesniu ir bebūti.
NISIŪNAS Esi kaltinamas Tarybų Sąjungos išdavi

mu.
SIMAS Negaliu prisipažinti kaltu, nes neišdaviau sa

vo tėvynės Lietuvos, kurią, vadinate Tarybų Są
junga.

NISIŪNAS Lietuva yra Tarybų Sąjungos šalis, ir jos 
išdavimas yra išdavimas visos Tarybų Sąjungos. 

SIMAS Lietuva priklauso lietuvių tautai, o ne Są
jungai, kurią sukūrė jos priešai.

NISIŪNAS Bandymas palikti savo kraštą ir pereiti 
kapitalistų pusėn yra išdavimas. Sunkus nusikal
timas padarytas Tarybų Sąjungai.

SIMAS Bandymas nusikalsti nėra dar nusikaltimas. 
Ir, be to, pagal tarptautinę teisę aš nesu nusikaltė
lis. Mano noras palikti savo kraštą nepažeidžia jo
kių įstatymų, net Sovietų Sąjungos-Rusijos. Lai
kau save nekaltu. Žinau, kad mano likimas, prieš 
prasidedant šiam farsui, jau buvo nuspręstas. Tai 
kam dar šis...

NISIŪNAS^ Priekaištauji ir kaltini Liaudies Teismą!? 
Žinai, kas laukia tų, kurie...

SIMAS Blogai supratote mane.
NISIŪNAS Aš puikiai suprantu tave. Tėvynės išda

vimą metodiškai planavai, kaip kurmis rauseisi 
po liaudies gerovės pamatais. Ir jūrininku tapai, 
tik norėdamas pabėgti.

SIMAS Jūros nemėgstu, ir tik sąlygų verčiamas jon 
išplaukiau.

NISIŪNAS Kokių sąlygų? Tėvynės išdavimo ir ne
apykantos liaudies santvarkai vedamas! ?

SIMAS Neapykanta ir išdavimas yra jūsų labiau
siai praktikuojamas. Mano...

NISIŪNAS Tylėk! Neprimesk kitiems nusikaltimų, 
kuriuos pats padarei.

SIMAS Mano kaltė, kad myliu laisvę ir savo kraštą, 
kuris yra svetimųjų pavergtas.

NISIŪNAS Kieno pavergtas?
SIMAS Kam klausi manęs? Pats žinai, kam tarnau

ji! Vokiečių priespaudos metu Vilniuje buvo du 
kalėjimai, o rusų okupacijai prireikė penkių, ku
riuose sugrūsta 20,000 žmonių. Stalino mirtis 
daug išgelbėjo nuo sunaikinimo, bet mes esame 
pasmerkti lėtesnei mirčiai — surusinimui. Mūsų 
“miškų broliai” — partizanai tikėjosi pagalbos iš 
Vakarų. Jos nesulaukėme, bet jautėme jų morali
nę paramą. Drąsieji Lietuvos sūnūs buvo nežmo
niškai sunaikinti, nes išdrįso pasipriešinti. Jauno
ji karta jų pasiaukojime mato tėvynės laisvės 
idealą ir yra pasiruošusi sekti jų pėdomis.

NISIŪNAS Tai banditų ir plėšikų gaujos, kurios te
rorizavo nekaltus mūsų šalies gyventojus. Jauni
mas neseks jų-pėdomis.

SIMAS Lietuviai savo būde ir prigimtyje neturi 
teroro polinkių. Mes nuo amžių esame taikos vai
kai. Svetimos mums yra žudynės, svetimas mums 
yra teroras. Tardymo metu vertė mane, kad aš 
paneigčiau visa tai, ką jums čia kalbu, ir net mir
timi grasino.

NISIŪNAS Mirties verti visi mūsų priešai, o ypatin
gai išdavikai, kurie kovoja prieš Tarybų-. Sąjun

gą. Mes garantuojame Sąjungos piliečiams sau
gumą, darbą, laimę ir laisvę, o priešams — mirtį. 

SIMAS Žinau, kad mirties neišvengsiu ir, jei toks 
būtų bylos sprendimas, prašau leisti, kaip ištiki
mam katalikui, pasinaudoti paskutiniais — prieš
mirtiniais kunigo patarnavimais.

NISIŪNAS Sprendimas bus teisingas. Kiekvienas Ta
rybų Sąjungos pilietis yra apsaugotas įstatymais, 
o nusikaltėliams skiriama bausmė pagal nusikal
timo dydį. Prieš paskelbiant sprendimą, ar turi 
kokį prašymą?

SIMAS Paškutfnis mano prašymas: suteikite mano 
pavergtam kraštui — Lietuvai laisvę.

NISIŪNAS Kaip tu supranti Lietuvos laisvę?
SIMAS Nepriklausoma nuo kitų valstybių. Ji turėtų 

savo vyriausybę, nebūtų jos teritorijoje svetimos 
kariuomenės. Rinkimai būtų laisvi. Kitos valsty
bės įstatymai nesaistytų Lietuvos piliečių, kaip 
šiandien Rusijos įstatymai mus. Valstybinė kalba 
būtų tiktai lietuvių, ir tokių bylų kaip mano ne
bebūtų.

NISIŪNAS Gaila, bet tavo prašymo išpildyti nega
liu. Negaliu grąžinti kapitalistinės ir fašistinės 
santvarkos, negaliu vėlei atiduoti liaudies vergi- 
jon, negaliu leisti, kad darbo žmonės būtų išnau
dojami...

SIMAS Darbo žmonės niekuomet taip nebuvo išnau
dojami, kaip šiandien.

NISIŪNAS Matau, kad tavyje per giliai yra įsisiur
busi neapykanta.

SIMAS Negaliu giedoti meilės himnų savo tėvynės 
priešams.

NISIŪNAS Gana. Ar tu pripažįsti šį teismą demokra
tišku ir legaliu?

SIMAS Teismas, salėje su uždaromis durimis ir ap
kaustytas langais, su ginkluota sargyba, negali to
kiu būti. Demokratiškame krašte teisme turi tei
sę ir gali dalyvauti kas tiktai nori. Jei aš išda
viau tėvynę ir esu išdavikas, kodėl jūs bijote ma
ne teisti viešai? Tegul visa tauta žino mano nu
sikaltimą, tegul ji sprendžia mano bylą, tegul ji 
pasako, kad aš išdaviau savo kraštą, už kurį 
esu pasiryžęs mirti. Dabar teismo salė tuščia, be 
mano žmonos ir kelių enkavedistų, nieko daugiau 
nematau. Sargybiniai ir tie nesupranta lietuviškai 
ir nežino apie ką mes kalbame.

NISIŪNAS Liaudies sprendimą aš paskelbsiu...
SIMAS Tai ne liaudies sprendimas, o kerštas ir ne

apykanta mūsų pavergėjų, kad drįsau palikti me
lą...

NISIŪNAS Simonai Kudirka! Tarybų Sąjungos liau
dies valia esi nuteisiamas 10 metų sunkiųjų dar
bų stovyklos. (Genelė atsistoja ir aiktelėjusi su
krinta, Simas nori prie jos prieiti, bet sargyba 
jį sulaiko) Visas tavo turtas konfiskuojamas. 

SIMAS Tautos laisvės vardan nebaisi jokia baus
mė! Nesunaikinsite laisvės troškimo, kuris kyla 
iš kraujo ir ašarų persunktos Lietuvos žemės!.. 
(Sargybiniai išveda Simą, pamažu užgęsta švie
sos).

„ . . Uždanga ..

Vyresnioji išeivijos karta, 
be abejo, gerai prisimena VI. 
Mirono kabinete teisingumo 
ministerį, teisininką Joną 
Gudauskį. Jis nepriklauso
moje Lietuvoje, jos kūrimosi 
metu, pradėjo savo karjerą 
nuo organizavimo Skaudvi
lės savivaldybės ir jos sek
retoriaus pareigų, vėliau 
buvo Raseinių apskr. virši
ninku, 1922 m. perėjo Tei
singumo ministerijon, baigė 
teisių mokslus, buvo Pane
vėžio teismo apyg. narys, 
vėliau Apelecinių rūmų pir
mininku ir 1938-9 metais 
Teisingumo ministeriu. Bol
ševikų okupacijos metais 
buvo suimtas ir kalintas. 
Išeivijoje, pokario metais 
gyveno Hanau a. M. Vakarų 
Vokietijoje, tremtinių sto
vykloje, trumpą laiką pra
džioj buvo tos stovyklos ko
mendantu, vėliau lietuvių 
tremtinių bendruomenės 
garbės teismo pirmininku. 
Rašęs teisės klausymais. 
Atvykęs Amerikon gyveno 
Čikagoje. Ilgoką laiką sirgu
liavo. Sulaukęs 90 metų am
žiaus, baigė žemiškąją ke
lionę balandžio 4 d. serme- 
nynėje balandžio 7 d. su ve
lioniu atsisveikino kolegos 
teisininkai — Jakubka, adv. 
L. Šmulkštys, Vasaitis ir 
Hanau lietuvių vardu šių ei
lučių autorius. Velionis visą 
savo gyvenimą buvo 
pašventęs teisei ir teisingu
mui ir atidavė didelę darbo 
duoklę ypač besikuriančiai 
neprikl. Lietuvai. Su jo mir
timi išeivijos lietuviai nete
ko žymaus teisininko, dide
lio patrioto ir mielo, nuošir
daus ir didelės tolerancijos 
tėvynainio.

***
Australijos Lietuvių Fizi

nio Auklėjimo Sąjungos 
Valdyba neseniai buvo 
parašiusi laišką Australijos 
ministeriui pirmininkui raš
tą, kuriame pilnai pritaria ir 
remia Maskvos oumpijados 
boikotą. Aną savaitę gautas 
iš min. pirmininko padėkos 
laiškas, kuriame išreikštas 
pasigėrėjimas lietuvių spor
tininkų brandžiu reikalo su
pratimu, nes šis boikotas 
liudija ne tik tautinį, bet ir 
politinį sportininkų bran
dumą.

*»»
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KREDITOAD-JA "TALKA" veikia visų naudai...
Namie ir svetur

MOTINOS DIENA
PERTHE

Skaitlingai susirinkę tau
tiečiai Lietuvių Namuose 
prie gėlėmis papuoštų stalų 
Moterų Draugijos pastan
gomis buvo pavaišinti ska
niais pietumis. Visos moti
nos buvo apdovanotos kri- 
zan temomis.

Kiek pasivaišinus p. V. 
Kasputis apyl. valdybos 
vardu pradėjo minėjimą 
pasveikindamas čia esančias 
ir prisimindamas visas lais
vam pasaulyje, Lietuvoj, 
tremtyje kenčiančias ir mi
rusias motinas, pakvietė jas 
pagerbti susikaupimo minu
te.

P. Cižeika priminė moti
nos ir vaiko ryšius nuo pir
mosios valandos, nuo pir
mojo "mama" iki atsiskyri
mo. Lietuvė motina išlaikė

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

/SEKTINAS PAVYZDYS

Su dideliu džiaugsmu ir 
pasigėrėjimu perskaičiau 
"Mūsų Pastogėje” Nr. 18 
paskelbtą pranešimą, kad p. 
O. Šalkauskienė paaukojo 
šio laikraščio reikalams 3000 
dolerių. Didelė padėka ir 
pagarba priklauso p. O. Šal
kauskienei ne tik iš "Mūsų 
Pastogės” leidėjų, bet ir 
visų skaitytojų, kuriems rū
pi šio laikraščio egzistencija.

O. Šalkauskienės dosni 
auka palengvina "Mūsų 
Pastogės" leidėjams šio 
laikraščio išleidimo naštą, 
nes visi išeivijoje leidžiami 
lietuviški laikraščiai negali 
išsilaikyti vien iš prenume
ratos mokesčių ir turi finan
sinių sunkumų.

Teko nugirsti, kad yra ir 
daugiau tautiečių, kurie nu
mato sušelpti "Mūsų Pasto
gę” bet tik po mirties, pas
kirstydami palikimą pagal 
surašytą testamentą. Tačiau 
p. O. Šalkauskienė tai pada
rė dar gyva būdama ir savo 
akimis mato, kad jos geras 
darbas ir širdinga intencija 
labai reikšminga lietuvybės 
labui.

"Mūsų Pastogė" yra Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės laikraštis, gi šios 
bendruomenės nariais auto
matiškai yra visi lietuviai be 
tikėjimo ar pažiūrų skirtu
mo. Labai gaila, kad ne 
kiekviena lietuviška šeima 
ar viengungis skaito ši laik
rašti, bet dar liūdniau, kada 
iš skaitytojų tarpo pasitrau
kė ar grasina pasitraukti 
protesto ženklan tautiečiai 
dėl įvairių asmeniškų prie
žasčių. Yra daug kitų būdų 

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 30 metus esame glaudžiame kontakte 
su katalikiška lietuvių bendruomene
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tautinę sąmonę, tikėjimą, 
lietuvišką žodį. Mažvydas, 
Donelaitis, Valančius, aušri
ninkai, laisvės varpais 
skambintojai, nepriklauso-. 
mybės atkovotojai kariai 
savanoriai, švietimo dar
buotojai, rašytojai ir dabar
tiniai lietuviškos spaudos 
leidėjai, bendradarbiai buvo 
ir yra lietuvių motinų lietu
viškumo meile uždegti, ir 
kol dar nors viena lietuviš
kai kalbanti motina bus gy
va, toji liepsnelė neužges.

Nevienam tokių minčių 
sukėlė p. Čižeikos patiektoji 
lietuvės motinos apybraiža.

Ramovėnų vardu motinas 
sveikino p. Jaudegis.

Jaunimo vardu p. E. 
Stankevičius paskaitė idiliš
ką p. Krutulienės parašytą 
vaizdelį apie motinos ir vai
ko prisirisimą ir meilę.

Programos paįvairinimui 
p.p. Miliauskienė ir Repše- 
vicienė padainavo porą dai
nų, o jaunutės Čižeikaitės 
dainavo lietuviškai lopšinę ir 
apie linelius, ir angliškai 
paskaitė apie Jūratę ir Kas
tytį ir Gedimino sapną; ma
žytės Gustaitės angliškai 
padainavo dvi daineles, An
gelė Pasčekaitė padeklama
vo "Be motulės'*. Užbaigai 
moterų choras pauainavo 
"siuntė mane motinėlė”, 
gimtinės dainą ir "pražydo 
linai". Užbaigai vyrai sugie
dojo motinoms Ilgiausių 
metų.

Apylinkės pirm-kė p. 
Francienė padėkojo už 
gerus pietus ir visiems pri
sidėjusioms prie programos. 
Pravesta loterija, kurios 
pelnas (apie 100 dol.) ati
duota Liet. Namų reikalams.

J.Š.

MELBOURNE
LIETUVOS KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS KRONIKŲ
REIKALAI

Iškilminga persekiojamos 
Lietuvos Bažnyčios vajaus 
pradžia Melbourne atsitikti
nai sutapo su iš Amerikos 
atvykusiųjų kun. K. Kuz
minsko, solistė Elenos Blan- 
dytės ir disidento Romo 

pareikšti savo protestą, tad 
nederėtų griebtis tokių 
kraštutinių priemonių, tuo 
duodant neigiamą pavyzdį 
kitiems tautiečiams.

O. Šalkauskienės pa
vyzdys tepaskatina mus pa
miršti tarpusavio nesutari
mus ir visiems tautiečiams 
remti savo bendruomenės 
laikraštį, kuris stovi visų 
lietuviškų reikalų sargybo
je. R.V.

Giedros kultūrine — politi
nė, sakyčiau, diena, remti 
L.K. Bažnyčios Kronikų lei
dimą.

KONCERTAS

Šią L.K.B. Kronikų dieną 
pradėjo viešnia - solistė Ele
na Blandytė, kurią susirin
kusiems pristatė vietos 
Apylinkės pirm. A. Pocius.

Solistė pirmoje koncerto 
dalyje dainavo lietuvių 
kompozitorių dainas. Pilnu
tėlė koncertų salė - apie 500 
tautiečių šiltai sutiko solistę.

Antrąją koncerto dalį 
viešnia pradėjo Vyt. Tamu- 
laičio apysakos "Kregždutės 
sugrįžimas” deklamavimu. 
Šiuo pasirodymu E. Blandy
tė parodė naujovę programų 
sudaryme. Susirinkusieji 
nuoširdžiaidėkojo.

Antrosios dalies dainos 
daugiau estradinio - pramo
ginio pobūdžio.

L.K. Federacijos pirm. V. 
Laukaitis, pasidžiaugęs 
melbourniškių gausiu atsi
lankymu, jų vardu padėkojo 
ir solistei bei pianistei įtei
kė gėlių.

Adelaidinės pabiros
Adelaidės lietuvių sporto 

klubo Vyties metinis susi
rinkimas įvyko balandžio 20 
d. Susirinkime dalyvavo virš 
50 sporto klubo narių ir rė
mėjų. Galbūt pirmą kartą 
Australijos sportininkų 
istorijoje, susirinkime kal
bėjo pedagogė, lituanistinių 
kursų vadovė Izolda Davis, 
gražiai pristatydama lietu
vių kalbos reikšmę ir svar
bumą, kviesdama baigian
čius gimnaziją, vieną iš bai
giamų dalykų pasirinkti lie
tuvių kalbą.

Sportininkai įdėmiai iš
klausė ir, atrodo, kad gal 
vienas kitas įstos į Lituanis
tinius kursus.

Teko nugirsti, kad 
ALFAS valdyba kreipsis į 
visus lietuvių sporto klubus, 
ragindama vienu ar kitu 
būdu atkreipti dėmesį į lie
tuvių kalbos mokymą.

Balandžio 16 d. mirė Leo
nas Pakalnis, sulaukęs 60 
metų amžiaus. Leonas buvo 
labai malonaus būdo ir visų 
mėgiamas. Domėjosi litera
tūra, rašė eilėraščius, dažnai 
skaitė paskaitas. Paskutiniu 
laiku buvo Adelaidės lietu
vių parapijos tarybos sekre
toriumi. Ilsėkis ramybėje, 
mielas Leonai!

Vytautas ir Marytė Ne- 
verauskai savo 30 metų ve
dybinę sukaktį atšventė 
Kengūros saloje. Džiaugėsi 
gražia salos gamta ir šviežiu 
gaivinančiu oru. Sakėsi, kad 
nors porą dienų niekas ne
vargino jų mūsų bendruo
menės reikalais. Sveikiname 
ir linkime dar daug šviesių 
vedybinių dienų!

LKVS Ramovės skyrius 
Adelaidėje yra viena iš 
veikliausių organizacijų. 
Gegužės mėnesį jie ruošia 
net du parengimus: 18 d. 
Romo Kalantos minėjimą, o 
31 balių.

Vienas tautietis, matyt, iš 
pavydo, išsitarė, girdi, Ra
movėje esą visi pensininkai 
tai ir laiko "marios”!

IŠTIESKIM DOSNIĄ
PAGALBOS RANKĄ

Gegužės 4 d. Melbourne 
lietuviai iškilmingomis pa
maldomis Šv. Jono bažny
čioje pradėjo Kenčiančiai 
Lietuvos Bažnyčiai aukų 
rinkimo vajų. Mišios prasi
dėjo procesija, kurioje ma
tėme erškėčių vainiką — 
Lietuvos kančių simbolį, 
tautinę ir organizacijų vė
liavas su palyda, vietos 
Apylinkės pirm. A. Pocių, 
L.K. Federacijos pirm. V. 
Laukaitį, kun. P. Vaserį ir 
kun. K. Kuzminską, kurie 
laikė koncelebracines mi
šias. Kun. P. Vaseris turi
ningu pamokslu apibūdino 
sunkią tėvynės, bažnyčios ir 
tikinčiųjų dalią. Kvietė su
prasti persekiojamos baž
nyčios sunkią padėtį ir savo 
dalia jungtis į paskelbtą va
ju-

Pamaldų metu giedojo 
viešnia iš Amerikos Elena 
Blandytė ir vietos parapijos 
choras, vad. P. Morkūno.

Prieš mišias bažnyčioje L. 
K. Federacijos pirmininkas 
V. Laukaitis jautriu žodžiu

Vis tik reikia džiaugtis 
mūsų Ramovės veikla, nes 
jie išjudina visus, ne tik savo 
parengimais, bet ir parama; 
skirdami susidarusi pelną 
kitu organizacijų veiklai.

Balandžio 26 - 27 d.d. 
Adelaidės lietuvių katalikių 
moterų draugija šventė savo 
20-ties metų veiklos jubilie
jų. Šventę pradėjo šeštadie
nio rytą per lietuvišką radi
ją. Vakare šventoji valanda, 
o sekmadieni iškilmingos 
pamaldos, po kurių vaišės su 
menine dalimi.

Vaišių metu draugiją 
sveikino ALB krašto valdy
bos pirm. V. Neverauskas, 
apylinkės v-bos pirm. Č. Za- 
moiskis ir veik visų Adelai
dės veikiančių organizacijų 
atstovai. Gauta keletas 
sveikinimų ir iš kitų koloni
jų. Teko nugirsti, kad kvies
ti svečiai iš kitų miestų ne
siteikė atvykti; gal neturėjo 
laiko, o gal nesuprato šios 
šventės svarbos!?

Gaila, nes svečiai iš kitur 
priduoda šventei orumo ir 
iškilmingumo.

Adelaidės lietuvių teatras 
Vaidila gegužės 31 d. Lietu
vių Namuose suvaidino V. 
Krėvės dramą "Žentą”.

šeštadienio rytą radijo 
programa išimtinai buvo 
skirta lietuviškam teatrui ir 
visi radijo klausytojai buvo 
raginami nepatingėti ir atsi
lankyti į spektaklį, nes šia
me pastatyme dalyvauja 
gražus būrys mūsų jaunimo. 
Ir tikrai Adelaidės lietuviai 
neapvylė savo jaunimo. Žiū
rovų prigužėjo veik pilna 
Lietuvių Namų salė.

Jaunimas, "padedamas” 
senų teatro vilkų, labai gra
žiai suvaidino ir publika plo
jimais išreiškė pasitenkini
mą.

Adelaidės apylinkės v-bos 
pirm. Č. Zamoiskis, savo žo
dyje pasidžiaugė teatro 
veikla, ypatingai jaunimo 
įsijungimu ir įteikė teatrui $ 
100 paramą. 

priminęs mūsų padėtį šiame 
krašte, kuriame jau gerai 
įsikūrę, kvietė visus pajusti 
pareigos jausmą ir duosniai 
remti paskelbtą vajų.

Primintina, kad aukas 
prieš ir po pamaldų pirėmė 
Irena Kaunienė.

PRANEŠIMAI

Tuo po koncerto, disiden
tas Romas Giedra padarė 
pranešimą apie dabartinį 
Lietuvoje gyvenimą bei jo 
pastangas išvykti į laisvąjį 
pasaulį. Bandymas pabėgti 
lėktuvu iš Klaipėdos aero
dromo jam, kaip nepilname
čiui, kaštavo 5 metus kon
centracijos stovyklos. Pa
leistas, nenustojo siekęs 
laisvės. Perėtais metais ga
vo leidimą kartu su žmona 
išvykti į Ameriką.

Kun. K. Kuzminskas, L.K. 
Bažnyčios Kronikoms leisti 
Sąjungos pirmininkas, išsa
miai papasakojo apie Kroni
kų leidimą, jų reikšmę da
barčiai ir ateičiai, o taip pat 
ir būdus sukelti lėšų jų lei
dimui. Kvietė būti kronikų 
prenumeratoriais ar auka 
paremti jų leidimą.

Abu svečiai turėjo pasi
kalbėjimą per lietuvišką ra
dio valandėlę.

Svečiams Melbourne Pa
rapijos namuose buvo pa
ruoštas priėmimas.

Ignas Alekna

Tikimės, kad jaunimas, 
pamilęs rampos šviesas, 
niekad jų nebepaliks ir dar 
ilgai džiaugsimės lietuvišku 
žodžiu, sklindančiu nuo sce
nos.

Teko nugirsti, kad Ade
laidės jaunimas, rodos, net 
dvi "desetkos", ruošiasi 
pasirodymui Lietuvių Dienų 
metu. Kol kas darbas vyksta 
tyliai ir vyresniųjų pagelbos 
nesišaukiama. Įdomu bus 
pamatyti ką jie parodys!

Balandžio 27 d. "Popiečio 
muzikos" koncerte Vagnerio 
ir Šuberto dainas dainavo 
jaunas baritonas Petras 
Račkauskas. Jis pradėjo 
dainuoti 1977 metais ir jau 
1979 metais laimėjo jaunųjų 
dainininkų konkurse pirmą 
vietą.

Laukiame solisto Petro 
Račkausko pasirodant lietu
vių parengimuose! y.

* * *
Sovietų Sąjungoje ir 

drauge Lietuvoje išrašant 
naujus pasus rašoma rusiš
ku pavyzdžiu šalia vardo ir 
pavardės drauge ir tėvo 
vardas. Bet gi lietuvis, gau
damas užsienio pasą jau žy
mimas grynai rusiškai: pase 
įrašoma lietuviškas vardas 
ir pavardė, o tėvo vardą jau 
rašo grynai rusiškai. Saky
sim, jeigu paso savininkas 
yra Jonas Petraitis, tai pase 
rašoma "Jonas Petraitis, 
Ivanovič (jeigu tėvas Jonas).

Vak. Europos kraštai, 
reikalaudami, kad Iranas 
paleistų amerikiečių amba
sados įkaitus, nutarė Irane 
sumažinti savo pasiuntiny
bių personalą ir to paties 
pareikalaus iš Irano, taip pat 
neparduos ginklų. Jei ir tas 
negelbės, pradės Iraną boi
kotuoti ekonomiškai.-
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K.M. Draugijos sukaktis 
Adelaidėje

Balandžio 27-tą diena, 
Adelaidės Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija, 
atšventė 20 metų savo gy
vavimo jubiliejų. Šventė 
prasidėjo išvakarėse, su 
šventąją valanda Liet. Kat. 
Centro salėje.

šeštadienio rytą, lietuviš
ka radijo valandėlė buvo 
skirta A.K.M. Draugijai, per 
kurią pranešimus apie mo
terų veiklą, perdavė pirmi
ninkė T. Gasiūnienė.

Sekmadieni, per iškilmin
gas pamaldas buvo paminė
tos ir pagerbtos Draugijos 
mirusios narės. Kun. A. 
Spurgis, pasakė ypatingai 
prasmingą, šioms sukaktu
vėms skirtą pamokslą.

Po pamaldų, L.K. Centro 
salėje, įvyko A.M.K.D. pa
ruostos vaišės, kuriose da
lyvavo Draugijos narės ir 
kviesti svečiai. Ilgieji stalai 
atrodė puikiai, skoningu pa
dengimu. Balta - bažnytinė 
spalva. Mėlyna ir auksinė - 
Draugijos vėliavos spalvos, 
dominavo stalų papuošime.

Vaišių eigą, pravedė pirm. 
T. Gasiūnienė, pirmoj eilėj 
pagerbdama šios Draugijos 
[kūrėjas - K. Dičiūnienę ir A. 
Stepanienę. Jos gi savo kal
bose, pasidžiaugė draugijos 
veikla ir padėkojo visoms 
narėms, per tą ilgą metų 
eilę, ištikimai vukusioms 
sunkią, be atlyginimo, pasi
šventimo darbą, padedant 
savo artimiesiems - broliams 
ir sesėms lietuviams.

Draugijos veikla labai 
plati - ji perka, siuva bažny
tinius rūbus, altoriaus už
dengimus. Per šventes puo

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
Manydami apie "kunigą” neturėkime mintyje klastingą 

jo titulo vartojimą, taip kaip darome įvairiose vardiškose 
organizacijose. Velyk grįžkime atgal į Senąjį Testamentą 
ir pastebėkime kokias pareigas kunigai išpradžių eidavo. 
Dievas įstatydavo kunigus kad tarnautų Izraelio tautai 
dalykuose, kurie palietė tos tautos bendravimą su juo. Jų 
darbas buvo dvejopas — jie atnašaudavo aukas ir paskui 
suteikdavo žmonėms palaiminimų, atėjusių į juos aukų 
atnašavimo dėka.

Taip pat yra ir su Jėzumi. Jis jau yra atlikęs kunigo 
darbą — atnašavimą aukos. Jo sekantis darbas yra sutei
kimas pasauliui amžinojo gyvenimo palaimų, kurios pasi
darė prieinamos jos aukos nuopelnais. Žydų kunigai at
našaudavo gyvulių aukas; Jėzaus gi auka visai skirtinga, 
nes jis atnašavo pats save.

Dievas taip pat paskyrė Jėzų būti žemės Karaliumi; 
todėl žydams 6:20 ir 7:1, 2 apaštalas priskaito tuo du urė
du Jėzui. Taip tat jTa gana aiškiai pasakyta, kad Jėzus 
valdys žmones, o taip pat ir laimins juos. Apie tokį kuni
gišką Karalių pranašas rašė:

"Visi žemės karaliai garbins jį, visos tautos jam tar
naus; nes jis išliuosuos beturtį nuo galingojo ir reikalau
jantį, kuriam nėra padėjėjo; pasigailės beturčio ir var
guolio ir gelbės beturčių sielas. Jis išvaduos jų sielas iš 
išnaudojimo ir neteisybės; jų kraujas bus brangus jo 
akyse.” — Psalmė 72:11-14

Šita pranašystė pasidarys aiškesnė ir suprantamesnė 
jei pašvelgsime į ją pasinaudodami Dievo pažadų šviesa 
ir atsiminsime, kad Jėzus karaliaus ant žemės tūkstantį 
metų. Nereikia manyti kad jo karaliavimas galės prasi
dėti tik tada, kai žmonės priims jį. Dievo plane yra pas
kirtas tam tikras laikas Jėzaus karaliavimo prasidėjimui, 
ir dabar mes gyvename kaip tik tuose laikuose. Dėl tos 
priežasties dabar pasaulines valdžios negali išlaikyti 
žmonių savo kontrolėje. Kitoje pranašystėje, kalbančioje 
apie Jėzų kaip naująjį žemės Karalių, pasakyta, kad pir
miausiai jis daužys tautas kaip "puodžiaus indus”. Ir jau 
dabar mes matom šito naujojo Karaliaus darbo prasidėji
mą. — Psalmė 2:5-12.

Bus daugiau

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

---- ----------------------- --------------------............

šia bažnyčią gėlėmis, palaiko 
švarą. Jos maitina darbų 
talkas. Parapijos Tarybos 
ruošiamuose baliuose, ge
gužinėse, ar iešminėse, laiko 
bufetus, šeštadieniais pa
maitina šv. Kazimiero mo
kyklos mokytojus ir moki
nius. Lanko ligonius, rūpi
nasi seneliais. Už kiekvieną 
mirusį lietuvį, laidojamą iš 
šv. Kazimiero bažnyčios, 
užprašo šv. Mišias. Jos šel
pia nelaimės ištiktus, aukoja 
misijoms ir pasaulio badau
jantiems. Remia Liet. Kat. 
spaudą, radio valandėlę, 
Tautos Fondą. Sekmadie
niais Liet. Kat. Centre, ga
mina pietus, ruošia loterijas, 
muges, vestuvių, gimtadie
nių ar vardadienių vaišes, 
kas ir yra jų nuolatinis paja
mų šaltinis. Kasmet jos su
ruošia "Šiupinį”, kurį pra
vesti, paprašo mūsų režisie
rius.

Draugija priklauso Aus
tralijos Liet. Kat. Federaci
jai, kas dveji metai vyksta į

NAMIE IR PASAULY
MOTINOS DIENA 

SYDNEJUJE

Radio bangomis per radio 
stotį 2 EA sydnejaus ateiti
ninkai ir savaitgalio mokyk
los mokinukai, motinų gar
bei buvo paruošę radio vaiz
delį ir dainų bei deklamacijų 
pynę, kurias girdėjome ge
gužės 10 d. 

suvažiavimus, o kada jie 
vyksta Adelaidėje, pasirū
pina atstovų priėmimu ir 
pamaitinimu.

Vaišių metu visos narės 
apdovanotos specialiai tai 
progai išleistais ženkliukais. 
Pasakyta daug kalbų ir per
skaityta sveikinimų iš kitų 
kolonijų. A.M.K. Draugiją 
sveikino beveik visos Ade
laidės lietuviškos organiza
cijos. Kun. P. Bašinskas ir 
kun. P. Butkus, įvertino 
D-jos darbą, jubiliejaus pro
ga sukurtais savo eilėraš
čiais. Australijos Kat. Fede
racijos pirm. V. Laukaitis 
atsiųstame laiške pasi
džiaugė D-jos veikla ir pa
dėkojo už globą jam lankan
tis Adelaidėje.

iš visų kalbų, daugiausiai 
širdin krito Adelaidės Mot. 
Sekcijos Garbės Narės p. E. 
Reisonienės žodis ir ateiti
ninkų sendraugų vardu kal
bėjusio Ą. Kubiliaus. P. 
Reisonienė suorganizavusi 
Ad. Mot. Sekciją, ilgą laiką 
jai pirmininkavusi, gerai ži
no, kiek moterys turi atsisa
kyti savo malonumų bei po
ilsio, atiduodamos laiką, kad 
kiti būtų pavalgydinti, pa
vaišinti, priežiūrėti, ligonys 
aplankyti ir t.t.

Popietėje gegužės 10 d. 
lietuvių kapinių sekcijoje 
Rookvood buvome .susirinkę 
prisiminti ir pasimelsti už 
mūsų amžinybėn iškeliavu
sias motinas.

Gegužės 11 d. iškilmingos 
pamaldos St. Joachims baž
nyčioje, giedant. Dainos cho
rui. Savaitgalio mokyklos 
mokinukai pasipuošę tauti
niais rūbais, pamaldose da
lyvavo organizuotai, lydimi 
mokyklos vedėjos Julės La- 
šaitienės ir jos talkininkių 
Jutos Šliterienės, Emilijos 
Viržintienės ir kitų.

Vaikučiai skaitė lekciją ir 
specialias maldas, prašyda
mi Aukščiausiojo Lietuvai 
laisvės ir kitų malonių.

Trumpą minėjimą čia 
gretimoje salėje prie bažny
čios atidarė savaitgalio mo
kyklos globėjas kun. P. But
kus. Prieš 20 daugiau metų 
nematėme mišrių šeimų

BŪNA IR TAIP...
1976 liepos mėn. Vilniuje 
gastroliavo Tanzanijos liau
dies šokių ansamblis. Pirmą 
kartą Lietuva turėjo progos 
susipažinti su šios Afrikos 
tautos menu, galėjo palin
kėti jai, žengiančiai pirmuo
sius žingsnius nepriklauso
mo gyvenimo keliu, kuo pui
kiausios kloties. Deja, nie
kas iš valdžios atstovų į 
koncertą neatvyko, niekas 
neištarė svečiams šiltesnio 
žodžio ir neįteikė net pap
rasčiausios Lietuvos laukų 
gėlių puokštės.

Tik jau nutilus paskuti
niams muzikos akordams ir 
besiruošiant artistams išeiti 
nuo scenos, iš negausios 
publikos tarpo išėjo vienišas 
žmogus su gėlių puokšte 
rankose ir skubiai užlipo 
scenon. Taisyklinga tanza- 
niečių kalba jis kreipėsi į 
svečius:

’’Leiskite laisvę mylinčių 
lietuvių vardu jus karštai 
pasveikinti. Jūs atvykote 
pas mus atostogų laikotar
piu, todėl daugelis negalėjo 
pažiūrėti Jūsų koncerto. Be 
abejo, jie dėl to apgailes
taus. Jūsų ansamblio šokėjai

!'.v/v,-/ w, ■ J,.

NEUŽTENKA TIKTAI LAIKRAŠTI SKAITYTI, REIKIA IR UŽ JI 
ATSILYGINTI. AR KARTAIS NISI SKOLINGAS UŽ 

“MŪSŲ PASTOGĘ?”

20 metų, tai ilgas laikas 
paaukotas kitų labui. E. 
Reisonienė su dideliu nuo
širdumu ir supratimu išmi
nėjo D-jos veiklą tiek socia
liniame darbe, tiek ir asme
niškame gyvenime, išlaikiu
sias ištikimas, lietuviškas 
šeimas.

A. Kubilius, tarp sveiki
nimų ateitininkų vardu, pri
dėjo, kad D-jos moterys kas 
mėnuo aukoja šv. Mišias, jo 
sūnaus Sauliaus intencija. 
Saulius studijuoja kunigystę 
Romoje ir D-jos maldos 
stiprina jį jo pašaukime. P. 
Kubiliaus asmeniška, tėviš
ka, nuo širdies plaukianti 
padėka, sujaudino jį patį ir 
daugelį kitų.

Liet. Mot. Kat. D-jos šū
kis - Tiesa ir meilė, tebūna 
gyva jų širdyse, mintyse ir 
darbuose. Atidavimas savęs 
kitiems, ne tik patenkina 
patį žmogų, praturtina dva
sią, bet ir lieka įrašyta dan
gaus knygose.

V. Marcinkonytė 

vaikų lietuviškose mokyklo
se, gi šiandieną mišrių šei
mų, žinoma ne visų, vaiku
čiai puikiai kalba lietuviškai, 
jų tėveliai ar mamytės, vieni 
mokinasi, o kiti jau net lais
vai kalba lietuviškai. Mes 
tikrai galime didžiuotis tais 
mūsų partneriais lietuviais 
mišriose šeimose, kurie ne
pabėgo iš lietuvių bendruo
menės, bet atvedė į mūsų 
tarpą nuoširdžius kitų tautų 
žmones, kurie dirba su mu
mis ne tik šio krašto gero
vei, bet ir mūsų Lietuvos la
bui.

Po kun. P. Butkaus intro
dukcijos, žodį Motinai tarė 
veikli skautė Eglė Sucho- 
verskyj - žižytė.

Meninę dalį atliko mo
kyklos mokinukai pradedant 
nuo vaikų darželio, kuriam 
vadovauja Juta Šliterienė. 
Vyresnieji dainavo, dekla
mavo, žodžiu atdavė vis
ką, ką jie sugebėjo savo ma
mytėms o mes susirinkusieji 
nepagailėjome jiems už tai 
gražiai paploti. Kor.

ir dainininkai atnešė mums 
Afrikos dvasią. Jie primena 
mums, kad ir mes nepa
mirštame laisvės. Mes paty
rėme džiaugsmo!”

Telaimina Dievas Tanza
niją! Telaimina Dievas ir 
Lietuvą! .

Dėkojame Jums ir per
duodame kuo geriausius 
mūsų linkėjimus.

Sudiev! Iki naujo susitiki
mo! Dėkoju už dėmesį".

Sujaudinti netikėto nuo
širdaus pasveikinimo gim
tąja kalba, svečiai savo pa
dėką išreiškė entuziastingu 
šauksmu ir būgnų mušimu.

Žmogus, išdrįsęs prieš 
valdžios valią tarti pasveiki
nimo žodžius buvo Kęstutis 
Jokubynas, iškalėjęs Gulago 
salyne 17 metų.

(Po didelių 
pastangų Kęstutis Jokuby
nas buvo išleistas ir šiuo 
metu gyvena Kanadoje. 
Red.)

Gegužės 13 d. Mūsų Pas
togės bendradarbis Vladas 
Dumčius iš Adelaidės iškly
do į platųjį pasaulį.

' Pirmiausia vyksta į 
Lietuvą, kur susitiks su savo 
plačia giminėle ir jaunystės 
draugais. Norėtų patekti ir į 
gimtuosius Sintautus, kurie 
jo nuomone, vis tiek yra pa
saulio centras. Atsisveikin
damas savo viešnagę Lietu
voje taip nusakė: "pirmą 
dieną atvyksiu, antrą dieną 
susitiksiu su artimaisiais ir 
išsiverksiu; trečią dieną 
svečiuosiuos ir vaišinsimės; 
ketvirtą dieną pertvarkysiu 
ištuštintus čemodanus, o 
penktą dieną sudiev Lietu
vai.

Nors peržengęs jau 70 
metų ir išsiritęs iš dviejų 
širdies priepuolių, Vladas su 
pakilia nuotaika nuskubėjo į 
lėktuvą. Linkime laimingos 
kelionės.

SĖKMINGA SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Gegužės 20 d. buvo supla
nuota atskirų asmenų pas
tangomis plataus masto 
spaudos konferencija, ku
rioje kviesti turėjo dalyvau
ti vietos australų spaudos, 
televizijos bei radijo atsto
vai. Norėta pristatyti Aus
tralijoje viešėjusį pernai pa
tekusį į Vakarus iš okupuo
tos Lietuvos jauną vyrą Ro
mą Giedrą, kuris čia svečia
vosi atvykęs drauge su kun. 
K. Kuzminsku ir soliste E. 
Blandyte Lietuvos Kat. 
Bažnyčios Kronikoms leisti 
Sąjungos reikalais. Kiek 
teko patirti, toji visų trijų 
svečių misija buvo gana 
sėkminga.

Prieš svečiams išvykstant 
(išvyko jie gegužės 30 d.) 
privatūs asmenys bandė pa
daryti iš to staigmeną ir net 
siekti lietuvių interesams 
kreditų australų akyse su
šaukiant spaudos konferen
ciją ir pristatant svečią R. 
Giedrą kaip tautos 
kankinį kovoje su bolševiki
ne okupacija. Gal dėl vyks
tančio Australijos žurnalistų 
streiko, o gal nematė niekas 
šioje konferencijoje reikia
mo patrauklumo, bet į kon
ferenciją niekas iš kviestųjų 
neatvyko, ir gal tas išėjo 
mūsų visų naudai.

Gerbiame Romą Giedrą, ir 
jo pastangos Lietuvoje išsi
vaduoti ir patekti į laisvę 
mūsų akyse šimtaprocenti
niai pateisinamos, juo 
labiau, kad čia nebuvo įvelta 
ir nenukentėjo atskiri as
menys, bet jau vien tik 
priminimas vakariečiams, 
kad savo tikslams siekti bu
vo bandoma pagrobti lėktu
vą, jau pačiame principe lai
komas kriminaliniu aktu vi
same pasaulyje (ko nebūtų 
galima nutylėti ir organi
zuotoje spaudos konferenci
joje), kas būtų išėję į didelę 
nenaudą visiems čia lietu
viams ir jų veiklai. Laimė, 
kad tokia konferencija neį
vyko, ir drauge pamoka, kad 
prieš ką nors darant reikia 
giliau apgalvoti ir pramatyti 
galimas pasekmes.
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Informacija
MOTERIS REMIA 

MOTERIS

Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugijai $ 1000 
čekį įteikė mums gerai žino
ma p. Ona Šalkauskienė. 
Draugija nuoširdžiai dėkoja 
p. Onai Šalkauskienei už 
tokią dosnią auką.

Mums daug drąsiau dirbti 
ir siekti užsimotų tikslų ži
nant, kad yra mielų 
tautiečių, kurie reikalą su-' 
pranta ir paremia. Ačiū.

S.L.M.S.G. Draugijos 
Valdyba

• NAUJA ŠAULIŲ KUOPOS 
VALDYBA

Gegužės 18 d., Lidcombe, 
parapijos salėje įvyko Syd
nejaus Dariaus ir Girėno 
Šaulių Kuopos narių susi
rinkimas, kurį pradėjo 
šaulių Kuopos pirmininkas 
St. Pačėsa. Mirusieji šauliai: 
pulk. V. Šliogeris, A. Liu- 
banskienė, B. Kaufeldas, P. 
Zaremba, A. Plūkas, J. Ka
ntonas, V. Jankus, V. 
Motuzas ir Kazys Daniške- 
vičius pagerbti vienos mi
nutės susikaupimu.

Susirinkimui pirmi
ninkauti buvo pakviestas 
J.P. Kedys, sekretoriauti 
Kostantinas Ankus, sen. 
Apie šaulių kuopos veiklą 
platų pranešimą padarė pir
mininkas. St. Pačėsa. Apie 
kasos stovį - Košt. Ankus. 
Revizijos Komisijos aktą 
perskaitė Rev. Kom. pirm. 
J.P. Kedys. Po trumpų dis
kusijų šaulių kuopos veikla 
ir pajamų-išlaidų apyskaita 
susirinkimo vienbalsiai 
patvirtinta.

Į Šiaulių Kuopos valdo
muosius organus išrinkta: a) 
pirmininkas Stasys Pačėsa, 
b) valdyba: Kostant. Ankus 
ir J. Lizdenis, c) Revizijos 
Komisija: J.P. Kedys, J.E. 
Abromas ir K. Belkus.

Klausimuose ir sumany
muose pasikalbėta įvairiais 
organizaciją liečiančiais rei
kalais. Susirinkimas nebuvo 
gausus, bet darbingas.

P.S.

Australijos 
Lietuvių Fonde

AUKOS A.L. FONDUI:

$ 100 - Br. Šidlauskas 
(N.S.W., 120), aukoja savo 
70-jo gimtadienio proga, 
naujas narys ir šimtininkas.

$ 77 - Z. Vičiulis (N.S.W.)
$ 25 - Pr. Mikulčius (Vic.), 

naujas narys.
$ 20 - J. Jasiūnas (N.S.W.)
Motinos Dienos proga iš 

Canberros:
$ 13 - (L. Vrubliauskas 5 

dol., kiti po mažiau)
Prisimenant prieš 10 

metų mirusi A. Krausą au
kojo:

$ 20 - N. Butkūnas
Po $ 10 - Č. Liutikas, R. 

Krausas, J. Mikštas, M. Bi- 
rietienė, S. Savickienė, J. 
Normantas, J. ir J. Meiliū
nai, A. Reimerienė, J.&S. 
Meiliūnai, J. Petraitienė, M. 
Didžys, J. ir N. Meiliūnai.

Po $ 5 - A. Zubras, G. Gai
delis, J. Paragienė, D. ir V. 
Simankevičiai, K. Kazlaus
kas.

Sveikiname šimtininką, 
naujus narius ir ačiū visiems 
aukotojams.

V. Ališauskas
A.L. Fondo iždininkas
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N.S.W. Jungtinis Baltų 
Komitetas rengia birželio 
trėmimų minėjimą - koncer
tą birželio 15 d., sekmadieni 
Latvių salėje 32 Parnell St., 
Strathfield, 4 vai. p.p.

Paskaitą skaitys žinomas 
latvių veikėjas p. Auzinš, o 
'koncertinėje dalyje progra
mą išpildys choras ’’Daina” 
vadovaujamas p. Br. Kiverio 
bei latvių ir estų meninės 
pajėgos.

Birželio 15 d. sueina lygiai 
40 metų nuo Lietuvos oku
pacijos. Jungtinis Baltų Ko-' 
mitetas kreipiasi į visus lie
tuvius savo skaitlingu daly
vavimu pademonstruoti, 
kad nepriklausomos Lietu
vos idealas yra gyvas jų šir
dyse, kad jie nepamiršo savo 
brolių pavergtoje tėvynėje 
ir Sovietų Sąjungos kalėji
muose ir koncentracinėse 
stovyklose.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų 

Komiteto vicepirmininkas

Birželio 14 d., šeštadieni, 
lygiai 12 vai., pabaltiečių at
sargos karių organizacijos 
iškilmingai padės vainikus 
prie paminklo žuvusiems 
kariams Martin Plaza, 
Sydney.

Visi tautiečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti šiose tra
dicinėse iškilmėse.

Birželio 1 d., sekmadienį, 2.30 vai. Melbourne Lietuvių 
Namuose (Jubiliejinėje salėje) rengiama

Dainos ir poezijos popietė
Programoje Rita Tamošiūnaitė-Mačiulaitienė, Juozas 

Mikštas, Pijus Vaičaitis. Įėjimas $ 3 asmeniui.
Visi kviečiami gausiai dalyvauti ir kultūringai praleisti 

sekmadienio popietę. m .K. Čiurlionio Klubas

Stokime klausytojų kluban
Melbourne Etninė radio 

stotis 3 EA plėsdama savo 
veiklą ir norėdama žinoti 
apytikriai klausytojų skaičių 
sudarė taip vadinamą klau
sytojų klubą — Listeners 
Club.

Stoties administracija pa
prašė mus paskelbti visiems 
lietuviams, kad jie yra kvie
čiami įstoti į klausytojų 
klubą-Jokių mokesčių nėra. 
Jūs tik parašote laiškelį, kad 
norite būti klubo nariu ir 
pridedate sau adresuotą vo
ką su 22 centų pašto ženklu. 
Jūs gausite klausytoju klubo 
nario kortelę ir retkarčiais 
įvairios informacijos apie 
radio stoties veiklą. Rašyki
te: Radio 3 E.A. Listeners 
Club, 35 Bank Str. South 
Melbourne, Vic. 3205. Dear 
Sir, we would like to join 
radio 3 EA Listeners Club. 
We mostly are listening to 
the Lithuanian language 
programe. My adress: čia 
parašykite savo vardą, pa
vardę ir adresą.

Jeigu jus visi parašysite, 
mums bus geriau kada nors 
kovojant už geresnį ir ilges
nį laiką mūsų valandėlei. 
Lietuviškos radio valandėlės 
Melbourne yra sekmadie
niais 11 vai. ryto ir pirma
dieniais 6.30 vakare. Banga 
1224 jūsų radio skalėje.

Ta proga mes prašome 
Melbourne lietuvius, kurie 
turi atliekamų lietuviškos

****
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE

16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Birželio 7 d., šešt., 8 vai..

JAUTIENOS IR VYNO
VAKARAS
su įdomia programa

Įėjimas tik'Su bilietais 5 doleriai asme
niui ■

Kviečiame bilietus užsisakyti iš

Melbourne* kronika

Birželio 21 d., šešt., 8 vai.
Lietuvių Klubas kviečia visus Jonus 

bei jų šeimas, draugus, ir visus 
malonius svečius į

JONINIŲ VAKARĄ 
Vakaras su laužu ir specialia programa

Birželio 28 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

Liepos 5 d.
JACKPOT VAKARAS

ATVYKSTA
SIMAS KUDIRKA

jjį anksto pas klubo vedėja Laimingo nario numerio laimikis -$200! ?

BIRŽELIO ĮVYKIŲ
MINĖJIMAI

Šiais metais sueina 40 
metų kai Sovietų Rusija pa
gal slaptą susitarimą su Hit
leriu užėmė Estiją, Latviją 
ir Lietuvą, o po metų pradė
jo masines deportacijas į Si
biro vergų stovyklas ir kri
minalinius genocido veiks
mus prieš Pabaltijo kraštų 
gyventojus.

Šią gėdingą ir mūsų tautai 
skaudžią sukaktį Melbourne 
minėsime dviem atvejais. 
Birželio 8 d., sekmadienį, 4 
vai. po pietų bendras Pabal- 

muzikos arba dainų plokšte
lių perleisti jas Melbourne 
Bendruomenės bibliotekai 
įteikiant jos vedėjai p. Br. 
Šilvienei. Būsime jums už 
tai dėkingi.

Alb. Pocius
Lietuvių 

Radio valandėlės koordina
torius

dėmesio!
Sydnejaus Liet. Klubas 

išnuomoja dviejų miegamų
jų namą Stacey gatvėje. Su
sidomėję ir norį išnuomuoti 
dėl sąlygų kreiptis pas 
Klubo vedėją p. V. Binkį tel. 
708 1414.

Sydnejaus Liet. Klubui 
reikalingas tarnautojas. Pa
reigos padėti Klubo vedėjui 
pagal jo nurodymus įskai
tant darbą už baro, švarą ir 
tvarką, durininko ir. kitokius 
darbus.

Susidomėję skubiai kvie
čiami'kreiptis pas Klubo ve
dėją p. V. Binkį tel. 708 1414 
dėl atlyginimo ir darbo sąly
gų.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę! 

tiečių — Baltic Rememb
rance Day minėjimas daly
vaujant estų, latvių ir lietu
vių bendruomenėms Estų 
Namuose, 43 Melville Rd., 
West Brunswick, kampas 
Melville Rd. ir Victoria Str>

Minėjime dalyvaus ir aus
tralų parlamentarai. Kvie
čiame visus lietuvius gau
singai dalyvauti ir pareikšti 
savo protestą prieš Lietuvos 
okupaciją.

MINĖJIMAS
LIETUVIAMS

Sąryšyje su Simo Kudir
kos atvykimu į Melbourną 
ruošiamas dar ir atskiras 
birželio įvykių minėjimas 
lietuviams birželio 22 dieną, 
sekmadienį.

Minėjimą pradėsime pa
maldomis šv. Jono bažny
čioje, East Melbourne. Or
ganizacijos dalyvauja su vė
liavomis. Skaitymus atliks 
Simas Kudirka. Skautai, 
sportininkai ir ramovėnai 
dalyvauja organizuotai. Po
nios ir jaunimas tautiniais 
rūbais. Vyrams tautinio 
rašto kaklaraiščiai. Po pa
maldų pietūs Lietuvių Na
muose.

Gedulingas minėjimo ak
tas 2.30 vai. Melbourne Lie
tuvių Namuose, North Mel
bourne. Minėjime kalbės Si
mas Kudirka. Minėjimo 
programoje Dainos 
Sambūrio choras ir Lietuvos 
Himnas.

Ateikite visi Viktorijos 
lietuviai ir išgirskite jaut
rius Simo Kudirkos žodžius. 
Savo gausingu dalyvavimu 
pareiškime visiems, kad mes 
smerkiame okupanto krimi
nalinius nusikaltimus ir rei
kalaujame laisvės Lietuvai. 
Tą dieną taip pat bus spe
ciali lietuviškos radio valan
dėlės laida 11 vai. ryto iš 
3EA.

Melb. Apylinkės Valdyba
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Simas Kudirka į Melbour- 
ną iš Perth atskrenda birže
lio 19 d., ketvirtadienį, 4.30 
vai. Ansett lėktuvu.

Kviečiame kas gali atvyk
ti jo pasitikti. Penktadienio 
vakare jis kalbės australams 
veikėjams, šeštadienį Lie
tuvių Namuose susitiks su 
lietuvių jaunimu, o sekma
dienį kalbės visiems lietu
viams per minėjimą.

KARALIENĖS
SUTIKIMAS

Karalienei atvykus į Mel
bourną, Viktorijos vyriau
sybė ruošia vaišes Meno 
Galerijos rūmuose gegužės 
28 d. vakare.

Į vaišes pakviesti lietuvių 
ir latvių bendruomenės pir
mininkai su žmonomis. 
Pakvietimas — paseka gerų 
santykių su parlamentarais 
ir vyriausybės vadovais.

PADĖKA V. MEDELIUI

Dirbdamas Sydnejaus 
Lietuvių KLube p. Vladas 
Medelis labai gražų ir didelį 
patarnavimą atliko ir Mūsų 
Pastogei ją platindamas, 
klubo lankytojų tarpe, pri
imdamas prenumeratas ir už 
tai iš Mūsų Pastogės neim
damas jokio atlyginimo.

Už jo patarnavimus ir pa
lankumą Mūsų Pastogei p. 
Vladui Medeliui reiškiame 
gilią padėką.

Mūsų Pastogės 
Administracija

REIKALINGAS
odos preso ir karpymo 

operatorius Henryk’s 
Leather Products firjnai 
Seftone (Sydney). Garan
tuoja darbą su geru atlygi
nimu ir įvairiomis lengvato
mis. Pageidauja lietuvio. 
Kreiptis tel. 644 1347. Savi
ninkas Henry Dobrowolski.

Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kįtur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

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