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KAS BUS JAV PREZIDENTAS?
, mūsų bendradarbis Šiaurės AmerikojeRašo DARŪNAS

Kas bus sekantis JAV 
prezidentas? Tuo domisi ne 
tik amerikiečiai, bet ir visas 
pasaulis, nes jis yra ne tik 
galingiausios pasaulio 
valstybės galva, bet ir... 
daugiau ar mažiau pripažin
tas laisvojo pasaulio vadas. 
Po pirminių (populiarumo) 
rinkimų išryškėjo ir popu
liariausi kandidatai. Res
publikonai, remiami turtin
gųjų luomo, ir demokratai 
vidurinės klasės (smulkaus 
verslo bei darbininkijos) at
stovai sudaro dvi pagrindi
nes JAV partijas. Tarp res
publikonų kandidatų nuo pat 
pradžios pirmavo buvęs Ka
lifornijos gubernatorius R. 
Reagan. Jis ir išėjo laimėto
ju - surinko daugiau už ji 
balsuoti pasižadėjusių dele
gatų, negu jam reikalinga. 
Net ir po jo sekąs kandida
tas G. Bush tepajėgė su
rinkti kelis sykius mažiau 
savo rėmėjų, negu Reagan. 
Todėl ir liepos mėn. įvyku
sioje respublikonų partijos 
konvencijoje be abejonių 
partijos kandidatu pripažin
tas R. Reagan.

Visai kitas vaizdas yra 
demokratų partijoje, išgy
venančioje seniai bepatirtą 
partijos susiskaldymą. Nors 
ir J. Carter surinko daugiau 
partijos delegatų balsų, ne
gu jam reikalinga, bet dar 
nereiškia, kad jis jau yra 
aiškus nominacijos laimėto
jas, nes jis turi stiprų kon
kurentą - senatorių E. Ken
nedy, dviejų nužudytų Ken- 
nedžių brolį. Jam dar trūks
ta kelių šimtų kandidatų, 
nes jis agitacijos metu pa
darė labai stambių klaidų. 
Pav., Carteris dėjo didelių 
pastangų išvaduoti Irane 
laikomus Amerikos amba
sados įkaitus, visi kandida
tai susilaikė nuo prezidento 
kritikos, išskyrus Kennedy. 
Jis pasakė, kad Amerika yra 
ir turi būti prieglauda poli
tiniams pabėgėliams, bet ne 
tokiems nusikaltėliams, at
sakingiems už tūkstančius 
gyvybių, kaip buv. Irano ša
chas, kurį Carteris globoja. 
Po to daug kas pasakė, kad 
"nei prezidentas John Ken
nedy (J.F.K.), nei jo brolis 
Robertas tokios klaidos ne
būtų padarę. Šis yra ne toks 
Kennedy, kokius mes iki šiol 
žinojome”. Po to daugelis 
nuo E. Kennedy nusgręžė. 
Bet vieną Kennedžių ypaty
bę jis tikrai turi, ir tas jam 
padėjo rezultatus pagerinti, 
bet jau buvo pervėlu suda
ryti reikiamą jį palaikančių 
skaičių, - tai nežmoniškas 
užsispyrimas nieko nebo
jant vesti atkaklią kovą iki 
laimėjimo. Daug kas iš de
mokratų jį kaltina, kad skal
dąs partiją, bet daug kas 
mano, kad jis yra remtinas 
ir turįs daugiau galimybių 
laimėti, negu Carteris, o 

svarbiausia, jis turi vado sa
vybių, kurių stokoja Carte
ris, kas ypač svarbu JAV 
prezidentui. Neatsižvelgda
mas nei į prez. Carterio ape
liavimus, jis numato kovą 
tęsti ir pačioje demokratų 
konvencijoje rugpiūčio mėn. 
New Yorke. New Yorko 
valstijoje Kennedy gavo 
daugiau pritarimo, negu 
Carteris. Vienintelė galimy
bė Kennedžiui laimėti nomi
naciją yra ši: jis numato sių- 
lyti atvirą konvenciją, kuri 
atpalaiduotų konvencijos 
narius nuo jų pasižadėjimų 
pirminiuose rinkimuose ir 
kad konvencijos nariai turė
tų teisę rinkti tą kandidatą, 
kuris turi daugiau galimybių 
laimėti prezidento rinkimus 
lapkričio 4 d. (kaip tik per 
įkaitų metines) ir kuris būtų 
tinkamesnis prezidentas. 
Tokiu atveju veržlus, ener
gingas E. Kennedy, kuris 
yra ir įtakingas kalbėtojas, 
galėtų nominaciją iš Carte
rio pąvęržti. Carterio šali
ninkai stengsis tokį siūlymą 
užblokuoti. Reikia manyti, 
kad vidaus politikai Kenne
dy būtų visai geras, bet dėl

pasaulyje
N.S.W. valdžios organi

zuojamas 1980 metų karni- 
valas numatomas rugsėjo 
13-21 d.d. visoje valstijoje. 
Visos karnivalo iškilmės bus 
koncentruotos daugiausia 
Sydnejuje. Karnivalo metu 
daug dėmesio bus skiriama 
etninėms kultūroms. To
kiuose karnivaluose iki šiol 
sėkmingai dalyvaudavo ir 
lietuvių meninės pajėgos. 
Tikimės ir šiais metais lie
tuviai turės gražios progos 
pasirodyti.

* * *
Japonijoje po min. pirmi

ninko Ohiros staigios mir
ties pravesti rinkimai grąži
no krašto vairą į liberalų 
partijos rankas, kuriai buvo 
išreikštas didelis pasitikėji
mas, nes būdama valdžioje 
liberalų partija stabilizavo 
Japonijos ekonominę padėtį, 
Naujuoju Japonijos min. 
pirmininku po rinkimų tapo 
Suzuki.

*** 

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 20 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

užsienio politikos vairavimo 
tenka suabejoti. Jis daugiau 
linkęs už Amerikos izoliaciją 
ir nenori būti pasaulio poli
cininku, kai krašto viduje 
yra tiek daug problemų. Jis 
dėtų visas pastangas iš
vengti atominio karo, bet 
viena yra aišku: jei jis pasi
rinktų kokią kryptį, niekas 
jo (nė pats Brežnevas) ne
stumdytų - visi atsidurtų 
prieš betoninę sieną.

Kennedy yra vienas iš li
berališkiausių demokratų - 
milijonierius, linkęs į socia
lizmą. Jo pagrindinis prie
kaištas Carteriui yra, kad 
kad jis išdavęs demokratų 
partiją atsisakydamas pačių 
pagrindinių partijos princi
pų - rūpintis vidurine ir dar
bo klase. Jis visai nesirūpi
nąs ir infliacijos (18%!) pa
žabojimu, nei ekonominiu 
atkutimu, nei 7-8 % bedar
be, ypač juodaodžių rajo
nuose (jų siekia net 20 %). 
Vieni sako, kad jei Kennedy 
šį kartą ir nelaimės, kitą 
kartą - 1984 m. * jis bus ne
nugalimas kandidatas. Kiti 
abejoja, ar demokratai jam 
atleis už partijos suskaldy-

Iš surinktų nuomonių 
Amerikos partijų kovoje dėl 
būsimo prezidento, respub
likonų kandidatas R. Reagan 
apie 10% populiaresnis už 
demokratų kandidatą da
bartinį prezidentą J. Carter. 
Demokratai bijosi, kad kieta 
kova tarp Carterio ir Ken- 
nedžio dėl kandidatūros į 
prezidentus demokratų par
tija susiskaldžiusi ir galinti 
rinkimus pralaimėti.

***
Turkijoje terorizuojama 

krašto vyriausybė sukeliant 
sąmyšį visame krašte. Pe
reitą savaitę teroristų buvo 
nužudytas buvęs min. pirm. 
M. Erim. Atrodo, kad tero
ristai siekia izoliuoti Turkiją 
iš Europos Ekonominės 
Bendruomenės ir iš NATO 
Sąjungos.

*♦*
Irane atidengtas pervers

mas prieš Khomeini. Eilė

Dariui ir Girėnui paminklas Brooklyne, N.Y.

mą. Tačiau jo tvirta valia ir 
veržlumas laimi jam daug 
simpatijų.

Be Reagano ir Carterio 
yra dar trečias kandidatas į 
prezidentus - švedų kilmės 
kongresmanasj. Anderson, 
kuris agitaciją pradėjo res
publikonu, bet nepasiekęs 
tikslo kandidatuoja kaip ne
priklausomas - ne partijos 
bilietu. Bet jis neturi daug 
galimybės laimėti. Atsižvel
giant į tai, kas jau pasakyta, 
R. Reagan turi daugiau gali
mybės laimėti, negu Carte
ris, nes jis yra griežtesnis, 
ko amerikiečiai kaip tik pa
siilgę. Be to, jam labai padės 
dvi aplinkybės: 1. demokra
tų partijos susiskaldymas, 
sumažinąs Carterio šansus 

asmenų suimti, keletas įta
kingųjų sušaudyti.

♦**
Amerikoje vasaros karš

čiai labai skaudžiai palietė 
gyventojus: nuo kaitrų yra 
mirę apie 600 žmonių.

***

Maskvos olimpijada

Liepos 19 d. Maskvoje 
prasidėjo olimpijada, kuriai 
gal paskelbtasis boikotas ir 
nepilnai pavyko, bet turės 
didelės įtakos jeigu ne šian
die, tai rytoj. Jau pats ati
darymas parodė, kad viskas 
vyksta ne taip, kaip priimta. 
Nežiūrint didelių sovietų 
pastangų atidarymą pada
ryti kaip galint įspūdinges
nį, vis tiek pastebėta, nes 
pasigesta tautybių vėliavų, 
o plevėsavo tik sovietinė ir 
olimpinė vėliavos. Parado 

laimėti, ir 2. tretysis kandi
datas Andersonas, kurio 
platforma yra labai panaši į 
Carterio. Tad dalis Carterio 
balsuotojų pasisakys už An
dersoną, o ne už Carterį, 
kurio prestižas yra gerokai 
pašlijęs. Toks prezidentas 
tik gąsdina su savo zigzagi
ne politika. Iš dalies tas 
gerai sovietai nesijaus tokie 
drąsūs ir saugūs. Reaganas 
vadinamas aktorium psišo- 
vusiu suvaidinti prezidentą. 
Andersonas nesąs jiems aiš
kus, bet patinkąs, kad pasi
sakąs už SALT II ratifikavi
mą ir prieš ginkluotų jėgų 
koncentraciją Persų įlanko
je. Jis yra Amerikos izolia
cijos šalininkas.

metu buvo išsišoki mas iš 
australų pusės, kurie vis 
tiek prakišo Australijos vė
liavą prieš visus iš anksčiau 
nustatytus nuostatus. Net 
atidarymo pradžioje sovietų 
ir o limpinę vėliavas iškėlė 
ne patys sportininkai, kaip 
iki šiol buvo olimpijadose 
priimta, bet sovietiniai 
kariai.

Ir plačiai užsienio spauda 
pastebėjo, kad išskyrus 
olimpijados sportuojantį 
jaunimą, visas jaunimas iš 
Maskvos buvo evakuotas ir 
visame olimpiniame rajone 
daugiau matėsi sovietų ka
reivių, negu sportininkų.

Bendrai, olimpijados eiga 
yra griežtoje sovietinėje 
kontrolėje, pranešimai į už
sienį iš olimpijados yra 
griežtai kontroliuojami. Gal 
vykstant olimpijadai daug 
dalykų buvo nustelbta arba 
nutylėta, bet pasibaigus 
daug vakariečių žurnalistų 
atsldeis teisybę.
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Sąmoningumas - tikras laidas
Mūsų rūpestis jaunimu 

darosi kaskart neatlaides- 
nis. Atrodo, viskas išbandy
ta, bet rezultatai nekokie. 
Beliko dar vienas kelias - pi
nigai. Ir štai dygsta premi
jos viena po kitos, kad net 
sunku išgalvoti, kokia proga 
ir už ką tos premijos teikti
nos pradedant savaitgalio 
mokyklos mokinukais ir bai
giant, anot J.J. Bačiūno, nu
nokusiais jaunuoliais. Gerai, 
kad atsiranda pinigų, tačiau 
ar racionaliai tie pinigai 
paskirstomi ir ar visada vie
nur ar kitur investuoti pini
gai pasiteisina. Abejonių 
kelia ir pačios premijos. Gal 
jos ir pasiteisina, sakysim, 
mokinukui už rūpestingą ir 
uolų pamokų lankymą, už 
pažangumą moksle, net vy
resniesiems už specialios 
paskirties darbą, jei tas gali 
sukelti savotiškų ambicijų 
kai kuriose srityse, kaip 
mene, sporte ir t.t. Tačiau 
skirti premijas už tautinę 
veiklą? Kokią veiklą? Veik
los sritis yra plačiašakė. 
Vieni gali pasižymėti tauti
niuose šokiuose, kiti skau
tuose, sporte, dar kiti gali 
būti visuomenininkai, bet 
kokios rūšies menininkai, 
žurnalistai, organizatoriai 
net prekybininkai arba pro

Brangiai mamytei mirus giliai užjaučiame Viktorą 
ir Henriką Šliterius bei jų šeimas ir artimuosius.

Lietuvių Sodybos gyventojai Engadine:
Z.L. Simanauskai, V.K. Andruškos, A. Sa
baliauskienė, E. Almasienė, V. Petniūnie- 
nė, 0. Palaitienė, M. Šidlauskienė, A. 
Gaidukas

Ilgametei Draugijos narei
A.A.

ONAI ŠLITERIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus Henriką ir 
Viktorą su šeimomis bei visus artimuosius ir drauge 
liūdime.

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos DraugijosValdyba

Nenuilstamą darbuotoją mielą Viktorą su šeima, 
brangiai mamytei

ONAI ŠLITERIENEI 
mirus, liūdesy labai nuoširdžiai užjaučia.

Lietuvių Radijo Valandos
Pagelbinis Komitetas

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI

mirus, mūsų nariui, skautui vyčiui Viktorui Šliteriui ir jo 
šeimai bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą, 
motinos netekus.

’’Aušros” tuntas

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI

mirus, jos sūnus Henriką ir Viktorą, jų šeimas ir ypač 
marčią, savaitgalio mokyklos mokytoją Juditą bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Sydnejaus Savaitgalio Mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir 

Tėvų Komitetas

Mūsų Pastogė Nr. 29, 1980;7.28, psl. 2

fesionalai. Kiekvienoje sri
tyje toks jaunas žmogus gali 
būti už kitus pranašesnis bet 
tik atitinkamoj srity, ir 
dabar būk Saliamonas ir 
spręsk, kokia sritis tautiniu 
atžvilgiu būtų pranašesnė ar 
menkesnė. Tai tik praktiš
kas žvilgsnis, kuris neduoda 
atsakymo. Jeigu būtų bent 
kokia konkreti sritis, klausi
mas būtų lengviau spren
džiamas, nes tai būtų konk
rečios ribos ir jose vertina
ma veikla ar veikėjas.

iš tiesų tautinė veikla ne
siduota įvelkama į kokius 
nors rėmus. Ji nėra nei žai
dimas, nei pramoga, o gry
nas pasiaukojimas, kuris 
nepateisinamas jokiais 
pragmatiškais motyvais, o 
tik tyriausiu idealizmu, ku
ris nėra nei nuperkamas, nei 
atlyginamas, nei premijomis 
matuojamas. Čia galioja tik 
pasišventimas ir besąlyginis 
įtikėjimas savo tauta ir su ja 
susietais idealais.

Todėl kiekviena idealisti
nė veikla grindžiama ne ma
terialinėmis gėrybėmis, o 
grynu pasišventimu. Iš kitos 
pusės būtina žinoti, už ką 
aukojamasi ir kam pasi- 
švenčiama. Kol to nėra, vėl- 
tuipastangos bet ką bandyti 
vilioti vertingom premijom 

arba kitokiais blizgučiais.
Čia iš tikro nereikia būti 

šventuoju. Tautinėj veikloj 
užtenka tik būti sąmoningu 
tautiečiu, aiškiai žinančiu, 
kur ir kam priklausai. Kai 
toks sąmoningumas prigyja 
ir išbujojo atsiranda ir įsi
pareigojimas ir net pasi
šventimas dirbti savo tautai, 
bendruomenei ar organiza
cijai.

Drauge su tautiniu sąmo
ningumu išsivysto ir meilė 
savo tautai, savo kraštui, 
savo tautiečiui, o drauge su 
meile atsiranda ir valia bei 
ryžtas būti tautai ar kraštui 
naudingu, dirbti, aukotis net 
iki kraštutinumo. 0 argi 
meilė gali būti sveriama, 
matuojama, premijomis ar 
pinigais vertinama?

Iš to, kas aukščiau pasa
kyta, susumuojant ir kyla 
abejonė: ar pasirinktas ke
lias pinigais bei premijomis 
palenkti pasimetusį jaunimą 
tautinei veiklai principe pa
teisinamas? Ar vietoj atsie- 
kimų nesigauna iš to tik pa
šaipa iš pačių kilniausių 
jausmų ir nusteikimų? 
Kokia kilni ir netgi natūrali 
yra meilė savo motinai, bet 
jeigu koks nors filantropas 
steigtų ir dalintų premijas 
už meilę motinai, ar nebūtų 
tokiu aktu tos meilės paže
minimas?

Žinoma, kad pinigas yra 
didelė galybė, tačiau ir pini
gas ne viską gali. Gerai jo 
turėti ir tinkamu laiku bei 
vietoje jį panaudoti. Betgi 
ten, kur galioja aukštesnės 
vertybės, pinigas yra bejė
gis ir bevertis. (v j

PLB 
Valdyboje

PLB PIRMININKAS 
LANKYSIS EUROPOJE

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas inž. 
Vytautas Kamantas su žmo
na Aldona rugpiūčio mėnesį 
keliaus į Prancūziją, Italiją, 
Vokietiją, Austriją ir Angli
ją. Rugpiūčio 2-5 dienomis 
aplankys Prancūzijos LB 
pirmininką kun. J. Petrošių 
Paryžiuje. Rugpiūčio 5-8 
dienomis bus Romoje, kur 
numatyti pasimatymai su 
Lietuvos Diplomatijos Šefu 
min. St. Lozoraičiu, Ita
lijos LB pirmininku prel. V. 
Mincevičiumi, Vatikano ra
dijo vedėju kun. Dr. V. Kaz
lausku, ir kitais. Rugpiūčio 
8-9 dienomis aplankys 
Muencheno lietuvius ir 
Laisvės Radijo darbuotojus. 
Rugpiūčio 9-16 dienomis da
lyvaus Europos Lietuvių 
Studijų Savaitėje Inns- 
brucke, Austrijoje, ir jos 
metu vykstančiame II-jame 
Europos LB pirmininkų 
suvažiavime. Rugpiūčio 
16-18 dienomis bus Londone 
ir susitiks su Didž. Britani
jos Lietuvių Sąjungos val
dyba ir jos pirmininku Zig
mu Juru, aplankys Lietuvos 
Atstovą Londone V. Balicką,

Mieliems bičiuliams Henrikui ir Viktorui ŠLITERIAMS 
bei jų šeimoms, jų motinai mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Ksana ir Viktoras Šniukštai

Mielus bičiulius Henriką ir Viktorą ŠLITERIUS, jų 
brangiai motinai mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Elenutė ir Paulius Birkmaniai

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos sūnums
Henrikui ir Viktorui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Aleksandras, Gytis ir Vincas
Dantai

Mielus bičiulius Henriką ir Viktorą Šliterius, jų šeimas 
ir artimuosius, mirus jų mamytei

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI, 

liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.
N. J. ir C. Liutikai

Mūsų mylimai tremties draugei
A.A.

ONAI ŠLITERIENEI
mirus, liekame giliame liūdesy drauge su jos sūnų 
Henriko ir Viktoro šeimomis.

Ilsėkis be skausmo Aukščiausiojo globoje.
Kazys ir Janina Heiningai

Netekus motinos, senelės ir uošvės
A.A.

ONOS ŠLITERIENĖS,
mielus prietelius Viktorą ir Henriką, jų šeimas, 
vaikaičius ir artimuosius giliai užjaučiame liūdesio 
valandoje.

Tania ir Vytas Simniškiai 
Martina ir Anskis Reisgiai

Mirus jų mylimai motinai,
A.A.

ONAI ŠLITERIENEI
jos sūnums Viktorui ir Henrikui, jų šeimoms bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

P. ir J. Pullinen

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI 

mirus, jos sūnums Henrikui ir Viktorui Šliteriams bei jų 
šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

L.D.A.A.G. Antanėliai 
J. ir D. Karpavičiai 
J. ir L. Belkai

’’Europos Lietuvio” redak
ciją, lietuvių parapiją ir kt.

Kelionės tikslas yra su
stiprinti Europos kraštų lie
tuvių ryšius su PLB ir pasi
tarti bendrais švietimo, kul
tūros, politikos, jaunimo ir 
kitais reikalais.

PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas 1980 metų 
gruodžio mėnesio pabaigoje 
dalyvaus Australijos Lietu
vių Dienose ir jų atidaryme 
gruodžio 26 d., ir 1981 metų 
vasario mėnesio 11-15 
dienomis bus Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongrese 
Buenos Aires, Argentinoje.

Popiežiaus Jono Pauliaus 
VI-jo vizitas Brazilijoje buvo 
ypatingai sėkmingas. Mili

joninės minios žmonių sekė 
popiežių, kuris atvirai rei
kalavo skubiai išspręsti so
cialinius neteisingumus. 
Nors Brazilija yra pats ka
talikiškiausias kraštas Pietų 
Amerikoje, bet socialinė ne
lygybė ypatingai klesti. 
Bažnyčios aukštieji vadovai 
kovoja su tais negerumais, 
bet gal labiausiai čia prisi
dėjo popiežiaus vizitas. Pri
leidžiama, kad po šio vizito 
Brazilijoje įvyks didelių 
pasikeitimų.

* *

Po išvykos į Lietuvą ir 
pasaulį neseniai sugrįžo mū
sų bendradarbis Adelaidėje 
Vladas Dumčius, kuris daly
vavo Čikagos taut, šokių 
šventėje ir turi daug ko pa
pasakoti.
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Aš dar kartą grįžtu...
AKTORIUS VITALIS ŽUKAUSKAS PASIILGO AUSTRALIJOS

Prieš penkerius metus į 
Australiją buvo atvykęs ži
nomas aktorius - humoristas 
Vitalis Žukauskas, pagarsė
jęs išeivijoje savo "Vieno 
Žmogaus Teatro” vakarais. 
Jo gastrolės anuomet buvo 
labai nevykusiai išrekla
muotos ir suorganizuotos, 
kad net daugeliui tautiečių 
nebuvo žinomos.

Rugpiūčio mėn. šis savitas 
menininkas atvyksta pas 
mus pakartotinai. Ta proga 
norisi nors suglaustai pas
kelbti žinių apie jo asmenį ir 
jo meną.

V. Žukauskas nėra eilinis 
aktorius. Šalia jo įgimto ta
lento, jis turi sukaupęs sa
vyje meno srities plačių stu
dijinių žinių ir ilgametę sce
nos praktiką, kaipo humo
ristas mokąs prajuokinti 
klausytojus iki ašarų. Ne be 
to, kad savo aštriu, taikliu 
žodžiu, kartais, pataiko į 
žmonių ydas, jų silpnybes ir 
klaidas.

Nespėjęs sužibėti jaunys
tėje tėvynėje, savo unikali- 
niais gabumais plačiai pa
garsėjo išeivijoje. Klausia
mas ko' jis laukia iš žiūrovų: 
ovacijų, valiavimų ar ploji
mų, jis sako: ”0, ne! noriu, 
kad žiūrovai bent valandėlei 
užsimirštų ir gardžiai pasi
juoktų”.

Išeivijoje jis yra vienin
telis aktorius plačiausiai ap
keliavęs "lietuviškas sody
bas” laisvajame pasaulyje. 
Pastoviai gyvendamas New

Yorke yra skersai ir išilgai 
apkeliavęs Šiaurės
Ameriką, taipogi ir Pietų: 
Kolumbiją, Argentiną,
Urugvajų, Braziliją ir Vene- 
cuelą. Juokino tautiečius ir 
Europoje: Londonas, Pary
žius, Roma taipogi ir Vokie

Aktorius Vitalis Žukauskas

tijoje, kur tik gyvena lietu
vių. Daugelyje vietų lankėsi 
net po keletą kartų. Viso yra 
surengęs daugiau nei 350 
vakarų!.. Pravartu paminė
ti, kad vien į Čikagą, mūsų 
išeivijos lietuvišką sostinę, 
buvo kviečiamas net 25 kar

tus. Mat, komiškas žanras, 
nors aktoriškai - vaidybiniai 
yra sunkiausias, bet publi
kos labai mėgiamas.

Vitalis ž. yra netik 
aktorius - humoristas, bet 
tolygiai ir režisierius, rašy
tojas ir daugelio tautinių 
sričių kultūrininkas - litua
nistas.

Mums žinoma, kad mūsų 
muzikos patriarchas, prof. J. 
Žilevičius praturtino mūsų 
muzikos istoriją jo įsteigtu, 
didžiuliu Muzikos Archyvu, 
panašiai Vitalis Ž. savo na
muose yra surinkęs nuosta
biai išsamų lietuvių teatro 
veiklos archyvą. Be to, ga
biai valdąs plunksną, pradė
jo rašyti trijų dalių Lietuvos 
Teatro istoriją. Visa tai su
darys vertingą, brangų in
dėlį lietuvių kultūros istori
jos lobynui, kuris liudys 
ateityje praeities kultūri
nius atsiekimus.

Pagarsėję
Dr. Birutė Galdikas (eks- 

tra-ordinarinis profesorius 
adjunktas New. Mexico 
Universitete, kur ji dėsto 
antropologiją) parašė 
įdomų, gausiai iliustruotą 
straipsnį ’’Gyvenant su 
orangutanais” (Living with 
the Great Orange Apes) 
amerikoniškam žurnale 
"National Geographic” (vol. 
157, No. 6, June 1980) psi. 
830-853.

Apie Simą Kudirką yra 
straipsnis (su jo spalvota 
nuotrauka) australiškam 
žurnale "The Bulletin” (vol 
101, No. 5220, July 15,1980) 
pusi. 52-53.

Gimęs Kaune, ten įgijo 
brandos atestatą, studijavo 
Vyt. Didž. U-tete filosofiją, 
lankė Kauno Valst. Teatro 
dramos studiją ir buvo pra
dėjęs tame teatre scenos 
karjerą. Reiškėsi ir Kauno 
Valst. Radiofone. Vaidybos 
ir režisūros studijas vėliau 
gilino Vienoje ir JA V-se.

Pastaruoju metu V. Žu
kauskas yra lektorius litua
nistinių dalykų dviejose vie
tose: New York University, 
Washington Sq., ir Sacred 
Heart University, Bridge
port, Conn. Visa tai atlieka 
vakarais po darbo įstaigoje, 
kurioje jam yra patikėtos 
atsakingos pareigos. Viskas, 
kas paminėta, įrodo to as
mens nepaprastą ’’vitališku
mą” - tad ir nenuostabu, kad 
krikšto metu jam buvo su
teiktas vardas "Vitalis”.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

lietuviai
Be to Melbourne televizi

jos stoty, 7-am kanale, š.m. 
liepos 11-ą 7 vai. buvo ilges
nė programa "Willesse to
night”: interview su Simu 
Kudirka ir filmo ištraukom 
apie jį.

Sydnejaus Universiteto 
biblioteka prisiuntė padėkos 
raštą už dovanotą knygą 
’’Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithua
nia" 1978 m. ir prašo, jai 
įmanoma gauti ankstesnius 
tos rūšies leidinius. Kaip ži
nia, Amerikos L.B. Krašto 
Valdyba tokius leidinius iš
leidžia kiekvienais metais.

r- — —-----------“i
Dabar jau šiose vietovėse:

I GEELONG the LATROBE VALLEY I 
NEWCASTLE WHYALLA 

' Telefonu [
. Vertėjo ,

Patarnavimas j
Jeigu šiose vietovėse turite draugų , kurie 

. nekalba angliškai, duokite jiems atitinkamus .
numerius

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE

I • Geelong 9 7095 Į
• Latrobe Valley 34 6111
• Newcastle 26 2912 I

I • Whyalla 45 3033

kad reikalui esant jie paskambintų 
Veikdama kaip “gyvybinė linija" nelaimės 

atveju, Telefonu Vertėjo Patarnavimas, vartodama 
i virš 50 kalbų , padeda angliškai nekalbantiems i 

pilniau pasinaudoti valstybės bei 
visuomeninėmis paslaugomis, o taip pat ir 

i tik angliškai kalbantiems lengviau bendrauti 
su ne anglų kilmės kitataučiais.

___ TIS 51,202.5011 |

Tokia telefonu vertėjo patarnavimas prieinama 
ir kitose Australijos vietovėse:

Sydney (02) 22i mi
Melbourne (03) 662 3000
Brisbane (07) 225 2233 1

i Adelaide (08) 50 3650 .
1 Wollongong (042) 283 0444

Perth (09) 322 3366
I Hobart (022) 34 2599
' Albury/Wodonga (060) 24 5122 1

Canberra (062) 64 2222 ,
Shepparton

1 £

(058) 21 7744 1

I1 f 1

1
Department of Immigration and Ethnic Affairs

Tęsinys

Šalia kelio išstatyti apie 3 
metrų aukščio oranžiniai 
kuolai. Jie žiemą išlindę pro 
sniego dangą rodo, kur yra 
kelias. Užrašai įspėja va
žiuoti atsargiai. Keliai pri
žiūrimi C.R.B. (Country 
Roads Board). Važiuojame 
kalnų viigūnėmis. Gal ir 
nieko gražaus nesimato, bet 
čia viskas skirtinga ir įdo
mu. Kalnai apaugę skur
džiais medžiais ir krūmais.

Apie 4 vai. p.p. sustojame 
Mt Hotham Alpine Resort. 
Tai viena iš geriausių slidi
nėjimui vietų Victorijoj, bet 
sunkiau pasiekiama, 373 km. 
nuo Melbourne. Lauke tem
peratūra 16° C. Žmonių nei 
autovežimių dabar nesima
to. Užeiname į vienintelę 
atidarytą parduotuvę. Joje 
parduodami suvenyrai, 
maisto produktai ir ypatin
gai daug žiemos sporto reik
menų. Mus aptarnauti atei
na jaunas barzduotas vyras. 
Kai pamatė, kad esame gru
pė užvažiavusių žmonių, ir 

' žmona atėjo padėti aptar- 
! nauti. Apvaikštinėjame visą 

kaimelį. Prie kelio yra 
pastatyti slidinėtojams nak
vynių namai. Užrašai lan
guose rodo kokiai grupei ar 
firmai tie namai priklauso. 
Atrodo gražiai, bet dabar 
juose jokios gyvybės. Čia 
gyvenimas atsigaus vėl 
sniegui iškritus.

Važiuojame toliau. Virš 
kitų kalnų viršūnių, prasiki- 
šęs Mt. Bogong smaigalys, 
pats aukščiausias Victorijoj, 
2004 m. Prie kelio rodyklės 
nukreiptos į Mt. Feathertop,

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

1922 m., ant jo dar yra daug 
sniego. Australijos Alpės 
užima didesnį žemės plotą, 
kaip visa Šveicarija, tačiau 
slidinėjimas didesniu mastu 
čia prasidėjo tik po II-jo Pa- 
saulionio karo. Pašliūžos 
Australijoje jau buvo nau
dojamos nuo 1860 m. aukso 
kasyklų darbininkų. Jie 
varžėsi, kas greičiau nusileis 
nuo kalno. 1871 m. Kiandra 
(NSW), aukso ieškotojai 
buvo įsteigę slidinėtojų klu
bą. (Alpėmis vadinami kal
nai virš 1800 m. aukščio).

Netoli pavažiavę sustoja
me prie vienintelio skardinio 
namelio, kuris pastatytas 
prakeliaujančių galvijų va
rovams pernakvoti. Čia nu
matyta mūsų nakvynė. At
sargiai atidarome duris, nes 
gali būti apsigyvenusių gy
vačių. Dievuliau mano, kaip 
čia apleista ir nešvaru! Ma
nau, kad ne tik gyvatės, bet 
ir vorai čia nenorėtų laiky
tis. Nenorime ir mes čia 
pernakvoti, geriau lįsti į pa
lapines. Pavažiuojame toliau 
ir radę gražesnę vietą įsitai
some stovyklą. Saulei nusi
leidus temperatūra kaip Si
bire. Sėdime prie laužo sto
riausiai apsirengę ir šildo
mės. Sugirdomas su prieš- 
koniais išvirtas, vakar at
mestas - neišgertas raudo
nas vynas. Lauke vėl kepa
ma duona. Iškepė labai greit 
ir gerai. Prieš gulant trise 
išeiname į vieškelį pasi
vaikščioti. Pabaidome savo 
teritorijoje besisukinėjanti 
wombatą. Pučia šaltas ledi
nis vėjas. Grįžtame poilsiui. 
Apsiklojęs ką tik turiu šil-

Mūsų 

tesnio, užmiegu.
Šeštadienis, Nubundu 5 

vai. ryto. Jau teka saulė, 
Termometras rodo tik 10 ° 
C. Vėjas dar nenurimęs, ne
ša viską, ką tik paleidi iš 
rankų. Raudona pašvaistė 
nušvietė kalnų iškyšulius. 
Jų viršūnėse riogso saulės 
spinduliams nepasidavęs 
sniegas. 7 vai. termometras 
pakilo iki 13° C. Norisi iš čia 
greičiau išvažiuoti, kol dar 
gyslose neužšalo kraujas.

Važiuojame. Vėl praside
da gražesnis, didesnių me
džių miškas. Pravažiuojame 
netoli iškilusį Parslow kalną 
(1493 m.), mažą Cobungra 
miestelį ir tiltą per siaurą 
Victoria upę. Ilgokai važiavę 
sustojame prie Livingstone 
Creek, netoli Omeo mieste
lio. Iš čia rodyklės rodo 
’’Oriental Claim Track”. Ei
name taku prie kalno, ku
riame 19-tame šimtmetyje 
kiniečiai ieškojo aukso. Iš 
lauko matosi labai status 
kalnas, jame apvalūs, lyg 
laivo langai, matosi skylės. 
Kaip kiniečiai prie jų priėjo? 
Lipame aukštyn kitame 
kalno krašte baigiančiu už
želti taku. Gerai kad prie 
tako auga vienas kitas krū
mokšnis, tad ir griebiamės 
rankomis pasilaikyti, nes li
pant stačiu taku kojos slysta 
atgal.

Bus daugiau

Pastogė Nr. 29, 1980.7.28, psl. 3
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DISKUSIJŲ
BŪRELYJE

Birželio 22 d. p.p. Žukų 
namuose Dr. Gerutis Kišo- 
nas skaitė savo įspūdžius 
apie Hong Kongą, kuriame 
jis neseniai praleido keletą 
savaičių stebėdamas vad. 
acupuncture metodus.

Pastebėjęs, kad Hong 
Kongas yra paskutinė anglų 
kolonija, Dr. Kišonas tuoj 
pridūrė, kad gyvenimas ten 
nėra pavydėtinas: klimatas 
drėgnas, reikia nuolatinių 
vėsintuvų, ir nors patsai 
miesto vardas reiškia ’’kve
pianti uostą”, dabartinis jo 
stovis visai kitoks. Į akis 
krinta neįprastas susigrūdi
mas, nes nedideliame plote 
(dalinai nusausintame iš jū
ros) gyvena apie 4 ir puse 
mil. gyventojų, iš jų 98% ki
niečių. Šis skaičius nuolat 
auga, prisidedant pabėgė
liams iš Kinijos (nors toksai 
bėgimas draudžiamas ir su
gautieji grąžinami atgal), o 
dabar ir iš Vietnamo. Jau
čiamas didelis trūkumas na
mų bei butų, kurie jau ir 
šiaip stokoja pagrindinių 
patogumų. Bendrai, pragy
venimas brangus, todėl gy
ventojai dirba ilgai ir, atro
do, sunkiai, su trumpu atos
togų laikotarpiu. Užtat pa
tarnavimas greitas, ir ne
nuostabu, kad turistai į šį 
miestą važiuodami išsiveža 
beveik vietoje pasiūtus kos
tiumus ir t.t., dažnai dar nu
siderėdami įprastiniu būdu. 
Iš teigiamųjų pusių teko 
pastebėti, kad viešasis 
transportas ir net taksiai 
yra pigūs, o savivaldybė vi
sokiais būdais mėgina page
rinti tikro skruzdėlyno pa
dėtį, statant vis naujus butų 
kompleksus. Nebėra vietos 
parkams, bet gyventojai, 
lyg kompensuodamiesi, 
nuolat dar mankštą.

Aukštoji administracija 
tebėra anglų rankose, tačiau 
Hong Kongas yra tik "išsi
nuomotas” miestas, kurio 
sutartis užsibaigia 1997 me
tais. Ar dabartinė Kinija šio 
miesto norės, nėra aišku, 
nes ir dabar šis miestas 
funkcionuoja kaip Kinijos

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

"TALKA” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
8 Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

* Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vakp.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., LietuviųNamai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tek §28 4957.

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

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

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

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

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.
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ir svetur
komercinis išeities punktas į 
vakarų pasaulį. Iš vienos 
pusės, Hong Kongas yra 
aiškus imperializmo padaras 
(prasidėjus ryšiams su ar
batos eksportu, kiniečiai pa
sipriešino, kai anglai dide
liais kiekiais importavo 
opiumą - tada anglai miestą 
galutinai užėmė, grąsindami 
ir kitoms vietovėms), tačiau 
iš kitos pusės, Hong Kongas 
yra ir problema, kurios Ki
nija vargu ar norės užsi
krauti jau ant ir taip palin
kusių pečių.

Diskusijos, kaip visada, 
lietė įvairius taškus. Pakal
bėjus apie vad. ’’acupunc
ture”, buvo grįžta prie poli
tinių aplinkybių. Prelegen
tas užsiminė, jog vieną dieną 
praleido ir už sienos, Kinijo
je, tačiau matyti daug nete
ko ir vis vien įspūdis buvo 
nekoks. Užbaigdamas įspū
džius apie Hong Kongą, su
sumavo: ’’apsidžiaugiau
grįžęs į Australiją”.

Šiais metais nutarta da
ryti dar du susirinkimus ir 
tuomi užbaigti metų prog
ramą, laukiant, kol iš atos
togų sugrįš ponia Viktorija 
Kristensen, o iš užjūrio Vyt. 
Doniela. Sekantis susirinki
mas įvyks rugsėjo 14 d. pas 
p.p. Zakarauskus, kurio 
metu kalbės p. Alf. Šernas.

vdn.

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Liepos 20 d. Sydnejaus 
Šaulių Kuopos Valdyba su
rengė tragiškai žuvusių At
lanto nugalėtojų Dariaus ir 
Girėno minėjimą.

11.30 vai. šauliai organi
zuotai su vėliava dalyvavo 
pamaldose. Gaila, kad kitos 
Sydnejaus organizacijos, o 
ypač ramovėnai, kaip tų pa
čių idėjų organizacija neda
lyvavo ir nepagerbė Lietu
vos didvyrių, kurie savo gy
vybę paaukojo jaunajai Lie
tuvai, išgarsindami jos var
dą visame pasaulyje.

Pamaldų metu giedojo 
bažnytinis choras, vadovau
jamas p. B. Kiverio. Kun. P. 
Butkus per pamokslą tarė 

pritaikintą žodį.
Apie 4 vai. p.p. Banks- 

towne, Lietuvių Klubo salė
je, prasidėjo iškilmingas mi
nėjimas, kurį pradėjo Šaulių 
Kuopos pirmininkas S. Pa- 
čėsa. Po trumpo įžanginio 
žodžio, Atlanto nugalėtojai 
Darius ir Girėnas pagerbti 
vienos minutės susikaupimu 
ir kun. P. Butkus sukalbėjo 
invokaciją. Gerai paruoštą 
paskaitą skaitė Dr. A. Mau- 
ragis. Šaulys K. Ankus 
perskaitė Tėvynės prisimi
nimą. Danutė Ankienė pui
kiai padeklamavo eilėraštį. 
Poetas A. Jūragis paskaitė 
savo kūrybos. Šaulių - ra- 
movėnų vyrų choras, vado
vaujamas p. Viešinto, pa
dainavo tris dainas. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Vėliau buvo šaulių ir sve
čių bendri užkandžiai ir 
gausingais fantais loterija, 
kurią sėkmingai pravedė 
š.k. V-bos narys p. K. An
kus. Laimingus bilietus iš
traukė p. Danutė Ankienė. 
Paskaita ir visa meninė 
programa buvo gana gera, 
tik gaila kad publikos buvo 
mažoka, nes dalinai sutruk
dė pavergtų tautų minėji
mas. Ateity reikėtų vengti, 
kad tą pačią dieną ir galima 
sakyti tuo pačiu laiku ne
įvyktų du minėjimai, nes to
kiu atveju abi šalys nepasie
kia gerų rezultatų.

S.P.

PERTH

Pertho ramovėnai liepos 
19 d. suruošė Dariaus ir Gi
rėno minėjimą ta proga su
rengdami ir visiems daly
viams gražią vakarienę Lie
tuvių Namuose.

Skyriaus ramovėnų pir
mininkas p. J. Jaudegis pa
sakė pritaikintą žodį, E. 
Stankevičius paskaitė Da
riaus ir Girėno testamentą, 
o meninėje dalyje padekla
muota keletas eilėraščių. Tą 
pačią dieną savo sukaktuves 
atšventė ir pasižymėję ra
movėnai - V. Kasputis ir V. 
Valaitis, sulaukę 80 metų.

Viktoras Valaitis yra sa
vanoris kūrėjas, dalyvavęs 
kautynėse su lenkais ir ber
montininkais. Nepriklauso
moje Lietuvoje tarnavo po
licijoje, buvo įstojęs į gen. 
Plechavičiaus vietinę rinkti
nę, kurią likvidavus pasiliko 
Vokietijoje ir iš čia emigra
vo į Vak. Australiją.

Adelaidinės pabiros
Adelaidės ateitininkai, 

vietoj tradicinio literatūros 
vakaro, suruošė 70 metų 
ateitininkijos sukakties mi
nėjimą - akademiją. Paskai
tą skaitė J. Stepanas, o me
ninėje dalyje girdėjome so
listę G. Vasiliauskienę ir po
eto P. Pusdešrio vėliausius 
eilėraščius.

Vytautas ir Irena Vosyliai 
svečiavosi Melbourne, ap
lankė pažįstamus, prisigau
dę ungurių ir ’’pailsėję” lai
mingai grįžo Adelaidėn. 
Kiek teko patirti, Vytautas 
Vosylius organizuoja Lietu
vių Dienų metu tautodailės 
parodą, kurioje kviečiami 
dalyvauti visi tautodailės 
menininkai.

Adelaidės parengimų ka
lendorius perpildytas su 
kaupu. Nėra nei vieno sa
vaitgalio, kad galėtum pa
doriai, niekam ant pirštų 
neužlipęs, atšvęsti savo 
gimtadienį (nekalbant apie 
vedybinę sukaktį!) ar kitas

Pigiausios kelionės į 
visas pasaulio šalis

©Business Holiday 
Travel Pty Ltd. '
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Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių ištaiga 
Australijoje.

Balys ir Jonas Stankūnavičiai 
savininkai

Liepos 20 d. grupelė syd- 
nejišklų lietuvių buvo išvy
kę į Aro sodybą pas dari. 
Leoną Urboną prie Mitta- 
gong, kur šiuo metu vyksta 
dailininko darbų paroda ir 
prieinamiausiomis kainomis 
paveikslų išpardavimas. 
Keletas dailininko darbų 
buvo nupirkta, o pats daili
ninkas padovanojo savo kū
rinių ateinantiems sporto 
Klubo Kovo ir Mūsų Pasto
gės Spaudos balių loteri
joms.

Beviešint pas dailininką 
pribuvo visa eilė praeivių 
kitataučių, kurie smalsiai 
domėjosi pačia paroda ir 
visa Aro Sodyba.

Liepos 12 d. sydnejiškis 
Antanas Jablonskis savo 
namuose atšventė 70 metų 
sukaktį savo artimų draugų 
ir bičiulių tarpe. A. Jablons
kis yra gerai pažįstamas 
sydnejiškiams kaip aktyvus 
vietos gyvenime visuomeni
ninkas. Ilgiausių metų, ■ An
tanai!

Pereitą šeštadienį sydne
jiškis ramovėnas A. Raši- 
mas atšventė savo 70 metų 
amžiaus sukaktį. Jis buvo 
pagerbtas jam specialiai 
klube sugrojant "Ilgiausių 
metų”.

WZAVAVWAWAVW

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų. Pastogę!
CAWAWAVWW.'“*

šeimos šventes. Vos spėjus 
po baliaus ’’išsiblaškyti" jau 
reikia ruoštis į kitą parengi
mą. Vienas tautietis už
klaustas kodėl neatsilankė į 
minėjimą, atsakė, kad pami: 
nėjo privačiai.

Šiandien visų didžiausia 
problema - komunikacijos 
stoka. Tėvai nebesusikalba 
su vaikais, vyras su žmona, 
Mūsų Pastogės redaktorius 
negali pralaužti barikados į 
mūsų bendruomenės vy
riausią valdžią, o organiza
cijos iš viso nepalaiko 
tarpusavio ryšių. ALB 
Krašto Valdybos narys or
ganizavęs Simo Kudirkos 
apsilankymą Australijoje, 
skundėsi, kad lietuviškas 
kelionių biuras, kuris parū
pino Simui Kudirkai kelio
nės bilietus, savo laiške, ra
šytame balandžio mėnesį 
(pasiųsta paprastu paštu), 
pranešė ALB Krašto Valdy
bai, kad Simo Kudirkos ke
lione Australijoje turite pa
sirūpinti patys. Laiškas

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau, 
tenka pastebėti, kad 

Australijos rašytojai mažai 
berašo. Išleido daugumoje 
po vieną knygą ir daugiau 
nebesulaukiam. Kyla klau
simas kame viso to priežas
tis?

Iš lietuvių spaustuvių 
J.A. V-bėse teko girdėti, 
kad vienas kitas Australijos 
rašytojas kreipėsi į juos, 
siekdami informacijų apie 
galimybes išleisti knygą. 
Minėtos leidyklos turi susi
kaupusių leidinių 4-6 
metams. Peršasi išvada, kad 
Australijos rašytojams yra 
maža vilties pamatyti savo 
knygas išleistas. Galima 
spėti, kad čia ir bus didžiau
sia Australijos rašančiųjų 
neberašymo priežastis.

Kaip žinome išeivijos ra
šytojai jokio pelno iš knygų 
rašymo neturi Rašymo tiks
las yra tik kultūros puoselė
jimas. Vidutiniškai knygą 
parašyti ir paruošti spaudai 
užtrunka apie metus, o 
parašius susiduriame su 
išleidimo problema. Tai ar 
nuostabu, kad daugelis poe
tų ir literatų į rašymą nu
moja ranka?

Po dešimties ar daugiau 
metų bus pajusta spraga, 
bus pasigesta Australijos 
lietuvių rašytojų įnašo į 
išeivijos grožinę literatūrą.

Kad išvengus tos klaidos, 
ar nevertėtų Australijoj su
sirūpinti ir pagalvoti apie 
įsteigimą leidyklos neko
merciniais pagrindais? Tai 
būtų didelis įnašas į Austra
lijos lietuvių kultūrą.

Prašyčiau ęerb. Redak
torių tą minti pasvarstyti, 
iškelti ją Spaudos Sąjungo
je, o nuomones paskelbti 
Mūsų Pastogėje.

Su pagarba,

Spaudos darbuotoja.

ALB Krašto Valdybą pasie
kė jau Simui Kudirkai grįž
tant atgal į JAV. Taigi, ko
munikacijos būta, gal tik 
kiek "lėtokos”.

Adelaidėje du prieteliai 
irgi susipyko dėl komunika
cijos. Gimtadienį švenčiąs 
tautietis priekaištavo savo 
draugui, kad gimtadienio 
proga sveikinimą gavęs tik
tai po dviejų mėnesių. 
Draugas jam atsakė, kad šis 
sveikinimas yra jo sekančio 
gimtadienio proga, nes pra
ėjusį pražiopsojo.

K Donelaičio 200 metų 
mirties sukaktį paminėti 
ruošiasi J.J. Bačiūno vardo 
biblioteka. Minėjimas nu
matomas rugsėjo 28 d. Lie
tuvių Namuose.
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Laisvės netekus
B. Mockūnienė

Birželis Lietuvoje yra 
pats gražiausias metų lai
kas, taip kaip žmogaus gy
venime jaunystė. Apie jį 
kalbama su šypsena lūpose, 
su lūkesčiu, su lengvu neri
mu krūtinėje.

Tačiau keturiasdešimtasis 
birželis šiame šimtmetyje 
buvo kitoks. Nors įprastai 
šypsojosi saulė iš žydro 
dangaus, drebėjo padangė 
nuo vyturėlių giesmių, lakš
tingalos aistringai svaičiojo 
paraistėse, lietuvio veidas 
gimtinės laukuose liko niū
rus, apsiniaukęs. Jo gyveni
mas ėmė tamsėti, jis pajuto 
netikrumą dėl ateities, su
siūbavo žemė po kojomis. 
Kaimynas iš rytų, kuris 
daug šimtų metų kankino ir 
terorizavo Lietuvą, pradėjo 
vėl judėti ir tiesti grobuo
niškas rankas į ramų, nie
kam skriaudos nedarantį, 
vien savo reikalais besirūpi
nantį, kraštą. Jis, sulaužęs 
sutartis ir pasižadėjimus, 
duotus Lietuvai vos prieš 
dvidešimt metų, purvinais 
batais išspardęs užtvaras, 
įžengė į kraštą, kuriame 
viešpatavo taika, ramybė ir 
pavasaris.

Lietuvis buvo bejėgis fizi
niai pasipriešinti šimtą 
kartų stipresniam už save 
priešui, ypač, kad pasijutę 
vienas, nė kieno neremia
mas, nepadrąsinamas. At
rodė, kad pasaulis užsimer
kė ir nusisuko nenorėdamas 
nei matyti, nei girdėti apie 
Lietuvos nelaimę. Istorija 
pasikartojo. Lietuva vėl 
tapo Rusijos pavergta.

Atėjęs priešas bandė tau
tą užliūliuoti gražiais žo
džiais ir pažadais, tačiau 
klasta buvo perdaug aiški, 
kad lietuvis jai patikėtų. Sa
kė atėjęs tik laikinai pabūti 
ir apsaugoti Lietuvą nuo 
priešo iš vakarų, o vos tik 
įžengęs ėmė daryti krašto 
viduje reformas - nacionali
zuoti fabrikus ir dvarus, iš 
ūkininkų atiminėti žemę, 
ūkines gėrybes gabenti į 
Rusiją. Nors priešas siautė
jo ištisus metus, bet tikrąjį 
savo veidą parodė tik po 
metų, kai 1941 m. birželio 
viduryje masiniai ėmė gau
dyti žmones - vyrus, moteris 
ir vaikus, kimšti juos į gy
vulinius vagonus ir užkalę 
duris ir langus, vežti į rytus, 
iš kur beveik niekas nebe
grįžo.

—• Už ką jie išvežami? — 
nesuprato lietuvis. — Kuo ir 
kam nusikalto savo žemę 
mylintis ūkininkas, kuo yra 
kaltinamos jų žmonos ir ma
žamečiai vaikai?

Niekas nepajėgė atsakyti 
į tuos klausimus, nes jokios 
kaltės priešas nė neieškojo, 
o buvo vykdomas tik okupa
cijos planas - išgabenti ir su
naikinti lietuvių tautą, o 
kraštą kolonizuoti rusais. Ir 
jei nebūtų staiga kilęs karas 
ir sumaišęs planų, greičiau
siai didesne tautos dalis 
būtų buvusi išgabenta ir su
naikinta.

Karo pasėkoje Lietuvą 
užėmė Vokietija, kuri taip 
pat turėjo grobuoniškų po
linkių ir siekė užvaldyti pa
saulį.

Slinko metai, pilni siaubo 
ir parako kvapo. Nors ir la
bai žiaurus buvo karas, daug 
gyvybių užgeso, bet lietuvio 
atmintyje žiaurieji birželio 
išvežimai neblėso. Jis juos 
atsiminė kiekvieną dieną 
Įpildamas ir keldamas. Jo 
žvilgsnis nuolat krypdavo į 

dundančius rytus, o lūpos 
baimingai šnibždėdavo: — 
Dieve, atitolink tą rykštę...

Deja, Aukščiausias nepa
norėjo atitolinti tos rykštės. 
Kas supras Jo kelius?! Prie
šas iš rytų ėmė grįžti atgal. 
Jis slinko pamažu, grūmo
jančiai, gąsdinančiai, lyg 
tamsus debesys, lyg nuo
dingos dujos.

Nuliūdo dar labiau lietu
vis, pajutęs grįžtančią ver
giją. Nuliūdo pakelės kryžiai 
ir smūtkehai. Kraštas 
pajuto žuvus bet kokią lais
vės viltį ir apsigaubė juodo 
gedulo šydu.

Dalis gyventojų pasitrau
kė į vakarus, bijodami vėl 
išgyventi fanatikų siautėji
mus. Kita dalis, daugumoje 
jauni vyrai, su ginklu ran
kose nuėjo i miškus ir 
pelkes, tikėdami, kad gal 
laisvasis pasaulis ateis ginti 
jų kraštą, tada ir jie stos į 
atvirą kovą prieš okupantą. 
Trečia tautos dalis, pati di
džiausia, ryžosi sutikti liki
mą, koks jis bebūtų, bet 
gimtinės neapleisti.

Nuo to laiko lietuvio že
mėje nebeskamba linksmas 
ir nerūpestingas juokas, ne
beskamba bažnyčių varpai 
sekmadienio rytais kviesda
mi tikinčiuosius maldai. Nu
griauti ir sudeginti tapo pa
kelės kryžiai, išniekinta 
laisvė, sutryptas žmonišku
mas. Dešimtys tūkstančių 
partizanų, tautos žiedas, žu
vo miškuose ir pelkėse. Tik
rieji krašto šeimininkai buvo 
arba išvežti į priverčiamųjų 
darbų stovyklas arba palikti 
krašte tik su labai mažomis 
teisėmis, antraeiliais pilie
čiais.

GYVENIMAS POKARIO LIETUVOJE

1944 m. vokiečiams iš 
Lietuvos pasitraukus, Lie
tuvą vėl okupavo rusų ka
riuomenė. Greit po okupaci
jos bolševikai apskričių 
centruose įsteigė karinius 
komisariatus. Po dviejų sa
vaičių kariniai komisariatai 
paskelbė vyrų mobilizaciją į 
rusų kariuomenę nuo 18 iki 
55 m. amžiaus. Raudoni mo
bilizaciniai lapeliai rusų ir 
lietuvių kalbomis buvo iška
binėti visur. Tad ir mūsų 
apskrities vyrai (tada gyve
nau Rokiškio apskr.), kurių 
amžius tinka, visi turi prisi
statyti į karinį komisariatą. 
Nuvykau ten ir aš, nes tikrai 
žinojau, jog dėl tam tikrų 
priežasčių manęs į kariuo
menę neims. Kaip gražu, 
kad iš 12 Rokiškio valsčių su 
maždaug 40000 gyventojų 
atvykome tik 7 vyrai. Ir iš 
šio skaičiaus nė vienas neti
kome į kariuomenę. Po ko
misijos gavę dokumentus, 
važiavome namo su 
džiaugsmu. Matėme, kad 
lietuviai neskuba klausyti 
naujų atėjūnų. Keista, kad į 
kariuomenę nestojo net vie
tiniai rusai, kurių mūsų 
krašte buvo ištisi kaimai.

Maždaug po mėnesio vėl 
buvo kartojamas vyrų šau
kimas. Bet šį kartą valsčiaus 
valdžios atstovai, apylinkių 
pirmininkai ir sekretoriai, 
milicijos darbuotojai ir tar
nautojai iš apskrities centro 
vaikščiojo po kaimus, ir 
miestelius, nešiodami mobi
lizacijos šaukimus. Bet ir tai 
jiems nesisekė. Apie mobili
zaciją daug ką perspėjo kai

Jau keturios dešimtys 
metų kaip lietuvis yra pri
verstas tarnauti okupanto 
užgaidoms, garbinti jų 
vadus, toleruoti melą, 
matyti apgaulę, tačiau bijoti 
apie tai prasitarti.

Per tą laiką daug lietuvis 
iškentėjo, daug ašarų nute
kėjo nemunais, bet lietuvio 
dvasia tebėra gyva! Ji ne tik 
nepalūžo po sunkia okupan
to našta, bet dar sustiprėjo, 
užsigrūdino ir tapo veržles
nė.

Likęs krašte lietuvis, ne
bodamas kalėjimų, ištrėmi
mų, nei pavojaus būti užda
rytam į pamišėlių namus, 
reikalauja laisvės savo 
kraštui savo tautai. Ir tų 
drąsuolių skaičius vis auga. 
Sunaikinus vieną, nepabūgę 
jo vieton kiti stoja. Lietuvių 
tauta tampa Vinco Kudirkos 
legendarine hidra, "kuriai 
nukirtus galvą, tuoj kelios 
galvos vieton jos išdygsta..."

Pasitraukus į vakarus 
tautos dalis taip pat reika
lauja laisvės savo gimtajam 
kraštui, reikalauja, kad 
rusas grįžtų iš kur atėjęs.

Kartais vis dėlto pasigirs
ta priekaištai iš Lietuvoje 
gyvenanačių, kad išeivija 
galėtų daugiau pasidarbuoti 
krašto laisvinimo reikalais. 
Gal tai ir užtarnauti prie
kaištai, gal per geros gyve
nimo sąlygos liūliuoja mūsų 
budrumą ir per greit užgydė 
praeities žaizdas. Tik viena 
yra tikra, kad lietuviai, kur 
jie bebūtų, kovai pasirinko 
vieną ir tą patį ginklą - tiesą. 
Siekimas, jei paremtas ryž
tu ir tiesa, anksčiau ar vė
liau pasiekia tikslo. Tikėki
me, kad tiesa nugalės priešo 
melą ir sugrąžins lietuvių 
tautai laisvę ir nepriklauso
mybę.

metų Lietuva buvo karo 
laukas, bet apie tai vengė 
rašyti net ir bolševikai.

Dabartinės Lietuvos pog
rindžio spaudoje kartas nuo 
karto paduodamafektų iš to 
laikotarpio. Čia skelbiame iš 
"Aušros" nr. 19 (59) pereitų 
metų lapkričio mėn. aprašy
mą apie partizaninį judėjimą 
Lietuvoje. Red.

kurie milicijos darbuotojai. 
Todėl vyrai, pamatę atei
nančius pareigūnus, tuojaus 
pasislėpdavo. Šaukimus pa
reigūnai nešiojo apie dvi sa
vaites, bet juos mažai kam 
įteikė. Šaukimus reikėjo 
grąžinti į valsčius. Panašiai 
dėjosi visoje Lietuvoje. 
Respublikos karinis komisa
ras informavo Lietuvos ko
munistų partiją ir vyriausy
bę apie esamą padėtį. Lietu
vos bolševikinė valdžia bijo
jo apie tai pranešti Maskvai. 
Tų pat metų spalio mėn. 
komunistų partijos CK 
plenumas priėmė nutarimą 
organizuoti šaukiamojo am
žiaus vyrų gaudynes. 1944 
m. lapkričio mėn. iš apskri
čių centrų, valsčių tarnauto
jų ir kareivių buvo sudary
tos ginkluotų aktyvistų gru
pės vyrų gaudynėms. Po 
kaimus ir miestelius naršė 
ginkluoti bolševikai ieško
dami vyrų. Sugauta labai 
nedaug. Mat prieš gaudynes 
vėl buvo duota žinia apie 
gresiantį pavojų. Gaudynės 
vyko nakčia. Kai kur gaudy
tojus vyrai pasitiko šautuvų 
ugnimi. Drąsus vyras Pet
ras Garška iš Sodelių km..

O. Lašas

TAIP ir NE
Visi esame girdėję kas

dieniniame gyvenime iš ma
mos, tetos, dėdės ir draugų, 
iš įvairiausių naujausių pa
tarimų entuziastų kas svei
katai gerai, kas ne. Daug 
patarimų išvirto prietarais, 
o daugelis prietarų, susikū
rusių iš kartos į kartą pra
deda ir naujojo mokslo švie
soje įgauti stebėtinos reikš
mės.

Vienas garsių Amerikos 
gydytojų Dr. Frank Snope 
atsako į kai kuriuos tvirtini
mus taip:

"Sušlapusios kojos ir 
skersvėjai sukelia peršali
mus”. NE. Peršalimai - gri
pai atsiranda dėl virusų. Bet 
sušlapusios šaltam vandeny 
kojos ir skersvėjai gali su
menkinti kūno atsparumą ir 
tai palengvina gripo viru
sams įsitaisyti organizme.

"Nusideginus, geriausia 
uždėti sviesto ar riebalų ant 
žaizdos”. NE. Sviestas ar 
koks kitas tepalas tik pablo
gina jau padarytą žalą audi
niams. Geriausia - šaltas 
vanduo arba ledas.

Pokario gyvenimas Lie
tuvoje iš tikrųjų mums šioje 
pusėje yra visai nepažįsta
mas arba girdėtas tik iš 
nuotrupų. Laisvės kovotojų 
vado Juozo Lukšos - Dau
manto knyga "Partizanai už 
geležinės uždangos” buvo 
vienintelis žinių šaltinis 
apie pokario meto gyvenimą 
Lietuvoje. Ištisus dešimtį

Juodupės valsč., pamatęs 
besiartinančius gaudytojus 
prie sodybos, atidengė ugnį 
iš kariško šautuvo. Nuo jo 
taiklios šaulio rankos krito 
trys bolševikai. Tik gaila, 
kad po nelygios kovos žuvo 
ir pats Garška. Gaudynės 
truko ilgai - beveik kas sa
vaitė, kol pasibaigė karas. 
Per gaudynių susišaudymus 
žuvo Kamajų valsč. Partor
gas Baronas ir to pat valsč. 
saugumo viršininkas Bušu- 
jevas bei draudimo agentas 
Baltrūnas.

Šaukiamojo amžiaus vy
rai, matydami pavojų, kad 
gaudynės nesiliauja, nutarė 
paimti ginklus ir stoti kovon 
su bolševikais dėl Lietuvos 
laisvės atkūrimo. Ginklų 
būta nemažai. Jų turėjo 
šauliai, tarnavę Plechavi
čiaus kariuomenėje ir 
Lietuvos savisaugos dali
niuose. Miškuose vyrai iš 
pradžių planavo kaip ir ką 
daryti. Nebuvo vadų, nebu
vo ryšių su kitais Lietuvos 
valsčiais ir apskritimis.

Laimė nusišypsojo ne
lauktai. Buvo sužinota, kad 
Panemunio valsčiuje yra 
pasilikęs buvęs Lietuvos

"Valgyk ■ ir greičiau 
pasveiksi nuo peršalimo!” 
NE. Nežiūrint kokia dieta - 
peršalimas laikysis tiek, 
kiek paprastai laikosi. Gy
dantis svarbiausia yra gerti 
daug skysčio.

"Skaitymas prie menkos 
šviesos iššauks apakimą”. 
NE. Sukels akių raumenų 
nuovargį, bet tai nėra apa
kimo priežastis.

"Šilto pieno stiklinė, iš
gerta prieš miegą, padeda 
gerai miegoti”. TAIP. Piene 
yra natūralių amino rūgščių, 
kurios veikia raminančiai.

"Galima nuprakaituoti al
koholį”. NE. Žmogus gali 
nedideli alkoholio kiekį nu
prakaituoti, bet tik labai ne
reikšmingą.

’’Kava gali padėti išsipa
girioti". TAIP. Kafeinas, 
kurio yra kavoje, yra natū
ralūs stimuliantas ir padeda 
atsipeikėti.

"Alkoholis padeda atsikra
tyti peršalimo”. NE. Jokio 
poveikio į peršalimą alkoho
lis neturi, bet sumažina ko
sėjimą, jeigu jis sukeltas 
peršalimo, (atpalaiduoja 
raumenis).

Per dažnas plaukų plovi
mas jiems kenkia”. TAIP. 
Gali paveikti galvos odos 
liaukas, gaminančias aliejų, 
kas suteikia plaukams 
stangrumo. Patartina ne 
dažniau kaip kas 4 dienas 
plaukus plauti.

"Karpos yra užkrečia
mos”. TAIP. Atsiranda dėl 
virusų ir gali užkrėsti kitus 
prisilietus.

"Galima pasivyti nemie
gotas valandas". NE. Jeigu 
miegi tik 6 vai. kai normaliai 
8, tai negali atsigriebti, mie
godamas kitą naktį 10 va
landų.

"Aptrauktas liežuvis yra 
ligos ženklas". TAIP. Kai 
kurie virusai ir vitaminų 
trūkumas pasireiškia ap
trauktu liežuviu. Tačiau 
pagrindinė priežastis - rū
kymas.

(Iš ’’Nepriklausomos Lie
tuvos”) 

karininkas Kalpokas. Jis jau 
buvo subūręs trijų valsčių 
vyrus, Į Kalpoko armiją jau 
buvo stoję Panemunio, Pan
dėlio ir Skapiškio valsčių 
vyrai. Pas vadą nuvyko 
Juodupės, Rokiškio ir 
Obelių valsčių atstovai, pra
šydami priimti ir juos bend
rai kovai su bolševikais. Jis 
sutiko. Davė nurodymus, ką 
reikės daryti, kaip kovoti, 
kaip ateityje pa aikyti ry
šius.

Bus daugiau
Mūsų Pastogė Nr. 29, 1980.7.28, psl. 5

5



Apatija ar nutautėjimas?
Po 30 metų veiklių ALB 

metų mūsų bendruomenės 
veiksniai susirūpinę žvelgia 
į ateitį. Nejaugi per 30 metų 
kurta ir skiepyta bendruo
menės idėja, neįleido giliau 
šaknų; nepasiekė ir neišsi
augino pakaitalo, kuris nor
maliu gyvenimo procesu 
perimtų visą mūsų bend
ruomenėje besireiškiančią 
veiklą!? Šiuo klausimu skai
tėme daug vedamųjų ir šiaip 
straipsnių Mūsų Pastogėje, 
kėlėme šią problemą savo 
tautos ir nepriklausomybės 
šventėse, jaunimo stovyklo
se ir kongresuose, bendruo
menės suvažiavimuose, bet, 
tenka konstatuoti, rezultatai 
nėra džiuginantys, ar net 
tokie, kuriuose galėtume 
įžvelgti šviesesnių prošvaiš- 
čių.

Daugelis vis dar tikisi ir 
nepraranda vilčių, ir sten
giasi marinti apatiją, vis la
biau, lyg epidemija, api
mančią išeivijos lietuvius. 
Šios epidemijos - apatijos 
šaknys sultis rado vyresnio
jo kartoje, kuri, pagal jau
nesniosios kartos pareiški
mus, perilgai gyveno ir dar 
tebegyvena "tėvynės meilės 
ir nostalgijos” iliuzijoje; be 
praktiškesnio požiūrio į gy
venimo eigos reikalavimus 
ir besikeičiančių vertybių, 
tiek dvasinių tiek medžiagi
nių, procesą.

Žinoma, visuomet yra 
lengva kaltinti ir nukreipti 
pirštą į vienus ar kitus 
bendruomenės vadovus, or
ganizacijas ar net tėvus, pa
čiam pasiliekant teisėju. 
Bet, kaip bebūtų, reikia šiuo 
klausimu kalbėti, ieškoti 
konkrečių išvadų ir būdų jai 
atsispirti.

Keliais žodžiais neįmano
ma išlukštenti apatijos ge
malo, o be to, jis yra per
daug išsiplėtęs, kad pilnuti
nis jo apnuoginimas surastų 
šiandienines išeivijos bend
ruomenių "ligos” priežąstis. 
Gal reikėtų ieškoti priemo
nių, kaip sulaikius, kaip iš
gelbėjus "apkrėstuosius”, 
kad atgaivinus bendruome
nės lietuvišką pulsą. Čia 
mūsų vežimo ratai įklimsta. 
Kokių vaistų reikalinga 
’’prirašyti” ligoniui? Kokio 
’’švirkšto”, kad išjudinus 
vėlei apsnūdusį bendruome
nės kūną?

Viename Mūsų Pastogės 
numeryje p. V. Baltutis, 
kalbėdamas apie statutą -

Vita Force
VALERIAN TABS 

(valerijonas)
Jeigu esate nervuoti ar 

blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health Food krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton 5062 
S.A. Ph. (08) 277 3838 

(Lietuvių Laboratorija) 

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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bendruomenės "stuburą”, 
siūlė pagalvoti apie ALB 
statuto pakeitimus, įtrau
kiant į aukščiausią bendruo
menės instituciją — ALB 
Tarybą veiklesnius ir bend
ruomenei vadovaujančius 
žmones. Trumpame savo 
laiške redakcijai p. I. Alekna 
tai palaikė "kratiniu” ir pa
citavo lietuvių chartos pag
rindinius dėsnius. Kaip ži
nome ir tvirčiausį pagrindą 
turį dėsniai pasensta ir rei
kalauja "šlifo”.

Bet kodėl, kad ir ”keis- 
čiausio" pasiūlymo nepa- 
svarsčius, bandant išlaikyti 
ar net suaktyvinti bendruo
menės gyvenimą? Juk sta
tuto šalta raidė nėra savyje 
tikslas, bet tiktai priemonė 
bendruomenės gyvenimui 
koordinuoti ir reguliuoti. Jis 
- statutas privalo keistis, 
kaip keičiasi mūsų gyveni
mas, kaip keičiasi jo aplinka, 
kaip diktuoja mums sąlygos. 
Per paskutinį dešimtmeti 
mes nepalietėme savo ALB 
statuto, nebandėme jo pri
taikyti šiandieniniam gyve
nimui. Atsirado Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
Spaudos Sąjunga, Australi
jos Lietuvių Fondas ir kiti 
reiškiniai, kurie "išlipo" iš 
mūsų statuto rėmų, teisiškai 
juose nebetilpdami. Reikėtų 
bandyti bent dalinai juos 
grąžinti į ALB statuto rė
mus ir bent moraliai juos 
įpareigoti; teisiškai neįma
noma, toks ir buvo p. V. 
Baltučio siūlymas suteikiant 
jiems ALB Tarybos nario 
statusą.

Tarp apatijos ir nutautė
jimo yra labai tamprus ry
šys. Taigi, apsikrėtus vieno
mis bacilomis, susergama 
abiejomis ligomis; apatija ir 
nutautėjimu.

Čia dar reikia prisiminti ir 
Australijos valdžios suin
tensyvėjusią politiką, kurios 
vykdyme ir planavime yra 
pajungti profesoriai, teisės 
žinovai, sociologai, antropo
logai ir kiti socialinio ir poli
tinio vyksmo specialistai. 
Jie užmaskuota veikla ir ra
finuotomis priemonėmis, vi
sais būdais bando sunaikinti 
mūsų tautinį charakterį. 
Šios pastangos yra pilnai 
suprantamos, ypatingai, 
"tautai” kuri siekia būti pri
pažinta kaip tauta tautų 
tarpe, o ne mišinys įvairių 
nacijų, be tautinio ryšio.

Mūsų lietuvių pareiga 
(prigimta) stengtis likti savo 
tautos dalimi, gyventi tau
tos siekiais, būti dalininkais 
išlikiminėje kovoje už teisę 
egzistuoti kitų tautų tarpe. 
Nors istorija mus moko, kad 
išeivis nuo pirmos tėvynę 
palikimo dienos yra pas
merktas tautiniai mirčiai, 
vistik ir istorijoje pasitaiko 
išimčių.

Viename jaunimo semina
re klausiausi jaunos prele
gentės, kuri kaltino vyres
niąją kartą, kur bando be
veik per jėgą įstumti jau
nesniąją kartą į ALB veiklą. 

Ji teigė, kad reikia jaunimui 
leisti pirma baigti mokslus, 
įsikurti, išauginti šeimą ir 
tik tada jie bus pilnai pasi
ruošę ateiti mūsų "pakeisti”. 
Prisminiau prieš 30 metų 
mūsų "pionierius”, kuriems 
šių lengvatų niekas nesutei
kė. Teko pelnytis duoną, 
statytis namus, auginti savo 
šeimą ir mokyti kitų vaikus 
savaitgalio mokyklose, ne
minint sunkumų, kuriuos 
teko patirti, atvykus į nepa
žįstamą kraštą, svetimą ap
linką ir kalbą. Palikau tylus, 
nedrįsdamas prieštarauti 
prelegentės samprotavi
mams. Juk tai kalba mūsų 
jaunimas, mūsų jaunoji kar
ta!

Visi gerai žinome, kad 
kiekviena žmonių karta per
gyvena savus ir skirtingus 
požiūrius į gyvenimą, susi
daro savus įsitikinimus, kas 
liečia įvairias tautines ir so
cialines sąvokas. Mes daž
nai, lyg tie užsispyrę ožiai, 
užšąlame savo konservaty
viuose įsitikinimuose ir lai
kome tai nepajudinamu 
pagrindu, ant kurio statome 
tautos, bendruomenės ir 
asmens moralės - etikos bei 
tautinės politikos principus. 
Prisiminkime tik bendravi
mą su mūsų pavergta tė
vyne klausimą. Jaunimas 
prie jo pasiliko toks koks ji
sai buvo prieš dešimt metų, 
o mes, po ilgų ir nevaisingų 
už ir prieš argumentų, šian
die labiau linkę sutikti su 
mūsų jaunimu.

Grįžtant prie apatijos ir 
nutautėjimo, man atrodo, 
kad labiausiai šios ligos yra 
paliesti 1930-40 metų laiko
tarpyje gimusieji. Kai kas 
tai palaikys absurdu, bet 
pažvelkime į dabartinius 
mūsų bendruomenės darbi
ninkus; reta rasime tų metų 
žmoniiĮj įsijungusių į mūsų 
veiklą. Jie daugiausia pas
kendę savo profesijose, jų 
pažiūros, jų pačių žodžiais, 
nebesutelpa siauroje tautiš
kumo skalėje; jie žvalgosi į 
pasaulio platumas. Jų nebe- 
patenkina nei Maironio, nei 
Birazdžionio poezijos, jiems 
mūsų liaudies dainos 
perdaug ašaromis persunk
tos ir gedulingos. Jiems yra 
prieinama viso pasaulio lite
ratūra, muzika ir menas, tad 
ar nuostabu, kad jų akys ir 
ausys į tenai ir nukreiptos.

MULTICULTURAL TELEVISION

TELEVISION 
JOURNALISTS

(VARIOUS GRADES) 
SYDNEY

The Commonwealth Government will shortly bring 
multicultural television to Australians, and in this 
context a comprehensive multicultural news service 
Is being developed. Successful applicants must 
have proven experience In all aspects of television 
news gathering and production.

Conditions similar to those offered by other Com
monwealth Government authorities will be offered 
— recreation leave, sick leave, long service leave 
after a qualifying period, access to the Common
wealth Superannuation Fund and shift penalty pay
ments. Initially, successful applicants will be 
offered employment for two years.

Please send applications, Including details of 
qualifications and employment history (quoting 
reference number T118) to:

Ms. Claire Luckett (9th Heer
IMBC Task Force 5 Elizabeth Street
GPO Box 21 Sydney, NSW 2000)
SYDNEY 2001

Further information may be obtained from Ms. 
Luckett on 232 7622.

Applications should be with Ms. Luckett by 1 
August 1980.

Siųskite siuntinius į Lietuvą 
per vienintelę licenzijuotą firmą

HANSA TRADING CO.
267 Flemington Road, North Melbourne 3051 Tel. 328 3347.

SYDNEY Murray’s H.F. Stores 646 George St., City 
(netrukus bus naujas adresas) Tel. 26 1768

TAIP PAT ŠIAIS ADRESAIS

306 The Causeway, Melbourne 3000 Tel. 63 6673
924 Mt. Alexander Rd., Essendon 3040 Tel. 375 1979
153 Mercer St., Geelong 3220 Tel. 9 3216
341 Church St. Parramatta 2150 Tel. 630 1626
93 Northumberland St. Wickham - Newcastle 2300
Tel. 61 5180

PERTH 58 Alma Rd., Mt. Lawley 6050 Tel. 328 6046
ADELAIDE 18 Torrens Ave., Fullarton 5063 Tel. 713626

39 Chesser St., City 5000 Tel. 223 6096
BRISBANE 38 Philip St., Hawthorne 4171 Tel. 399 7086
CANBERRA 14 Hayley St., Ainslie ACT

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR .
PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Jiems reikalinga rezurekci- 
ja, kuri grąžintų prarastą 
tautini jausmą ir įsipareigo
jimą, nes yra įmanoma su
derinti, kad ir genialiausius 
pasaulio kūrybos pasireiški
mus su mūsų tautosaka, su 
paprasta liaudies daina. Be 
to, reikalinga juos grąžinti į 
bendruomenę, nors jų vaikai 
lanko savaitgalio mokyklas, 
bet tai nėra jų nuopelnas, o 
senelių, kurie bando savo 
anūnkus išmokyti lietuviš
kai, nes juoseglūdi subren
dusi energija, kuri privalo 
būti pajungta mūsų bend
ruomeniniam darbui.

Gal padėtis ir nėra tokia 
beviltiška, nes kartais tenka 
pastebėti naujų veidų mūsų 
bendruomenės veikėjų 
tarpe. Jų žingsniai labai ne
drąsūs, bet pamažu sutvir
tės ir reikia tikėtis, kad mū
sų bendruomeninė idėja ne
mirs kartu su vyresniąja 
karta, kuri pamažu pa
vargsta.

T,ai mintys stovint ant 30 
metų veiklos slenksčio. Nei 
liūdnos, nei linksmos, gal 
būt gyvenimiškos.

V. Koras

Tvirtinama, kad viduti
niškai žmogus sunaudoja 
per metus 12 svarų druskos. 
Per metus žmonija sunau
doja apie 20 milijonų tonų, 
kas sudaro apie pusę drus
kos produkcijos. Visa kita 
eina pramonės reikalams.

Pastaruoju metu Ameri
koje paskelbta privaloma 
registracija į kariuomenę. 
Atsirado protesto balsų, ko
dėl toji registracija privalo
ma tik vyrams ir aplenkia
mos moterys. Matosi, kad 
moterys nemažiau suintere
suotos krašto saugumu, kaip 
ir vyrai.

**•

Šiomis dienomis Mūsų 
Pastogę pasiekė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos Nr. 42, leistas Lietuvoje 
š.m. kovo 19 d. Šiame nu
mery nemažai vietos skirta 
Saminėti a.a. kun. Virgilijui 

augeliui, kuriam čekistai 
buvo pastoję kelią studijuoti 
kunigų seminarijoj, už tat jis 
pasiruošė ir prieš porą metų 
slaptai buvo įšventintas ku
nigu. Tai bene pirmas toks 
žinomas faktas, nors kalba
ma, kad Lietuvoje slaptai 
įšventintų kunigų yra ir 
daugiau. Taip pat šiame nu
mery surinkta daug faktų 
apie tikinčių persekiojimus.

Adelaidės lietuvių teatras 
Vaidila po sėkmingo V. Krė
vės dramos "Žento” spek
taklio Adelaidėje, žada spa
lio 12 d. aplankyti Melbour
ne. Kol kas dar neaišku, bet 
atrodo, kad Melbourne apy
linkės valdyba šią išvyką 
prisiims globoti.
——C—»■---------r-ITlMI I t—-ts=—■»

Rašykite 
Mūsų Pastogei!
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^POPTAi^

Peržengus mūsų gyveni
mo 30-tį, dažnai ne vienas iš 
sportininkų ir sporto dar
buotojų pagalvoja ir tarpu
savyje pasvarsto, o gi kokia 
yra mūsų tolimesnė ateitis ir 
mūsų tolimesnės gyvavimo 
perspektyvos? Klausimas 
yra tikrai rimtas ir svarbus.

Jeigu atvažiavus į Aus
traliją, dabartiniams sporto 
veteranams, dar būnant 
visai jauniems ir' pilniems 
sportinio jaunatviško entu
ziazmo, susibūrimas į sporto 
klubus buvo tiesiog neiš
vengiamai reikalingas, čia 
buvo lietuviška dvasia, čia 
buvo kone vienintelė susiti
kimo vieta su savo drau
gais, čia buvo rasta tarpusa
vio draugystės. Klubuose, 
kaip kad ir Sydnejaus "Ko
ve’, be aktyvaus sporto, 
vienu metu buvo pačių 
sportininkų šokami tautiniai 
šokiai, rengiami vaidinimai 
su pasirodymais scenoje. Ir 
šiandien "Kovas”, kaip ir 
daugumas kitų Australijos 
lietuvių sporto klubų, yra 
labiausiai mėgiamų jaunimo 
organizacijų. Jeigu I-je 
sporto šventėje Melbourne 
dalyvavo vos keliolika spor
tininkų, tai paskutinėje 30-je 
sostinėje Canberroje jau 
dalyvavo virš 400 aktyvių 
sporto dalyvių iš visos Aus
tralijos. Ir jeigu dauguma 
mūsų lietuviškų organizaci-

Skelbimas

ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS 

Jėzus Pasaulio Išganytojas
"AMŽINASIS TĖVAS”

Pranašas Izaijas sako, kad Jėzus bus "Amžinasis Tė
vas”. Bet tai nereiškia kad jis bus tas pats, kurį mes 
krikščionys vadiname mūsų "Dieviškuoju Tėvu”. Žodis 
tėvas reiškia gyvybės davėjas; todėl amžinuoju Tėvu bus 
tas, kurs suteiks žmogui amžinąjį gyvenimą. Taip Jėzus 
padarys visiems, kurie per tūkstantį metų jo karaliavimo 
tikės į jį ir klausys jo karalystės įstatymų. Gyvenimas, 
kurį žmonės gauna iš savo gimdytojų yra netobulas ir 
trumpas; bet visi, kurie tuomet ateis pas Jėzų, gaus am
žinąjį gyvenimą.

Turime ir kitų šventraščio vietų, kurios patvirtina 
Dievo pažadėjimus duoti žmonėms amžinąjį gyvenimą 
per Jėzų. Tas pats Dievo pažadas yra parašytas 1 Kor. 
15:45 ir 47. Čia apaštalas kalba apie Jėzų kaip apie "pas
kutinį Adomą", ir sako, kad po jo prisikėlimo iš numirusių 
jis buvo padarytas "gaivinanti dvasia”. Kitap sakant, jis 
yra dvasinė esybė turinti galybės duoti gyvybę kitiems. 
Kad niekas nemanytų, kad Jėzus kaip "paskutinis Ado
mas” valdys ir laimins žmones būdamas žmogine esybe, 
Povilas aiškina, kad "paskutinis Adomas” yra "Viešpats 
iš dangaus".

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

KOVO KLUBUI

30
METŲ

Tęsiny

jų, išskyrus skautus ir tau
tinius šokius, pamažu vis 
menkėja ir mažėja, tai su 
sportininkais, įskaitant ir 
"Kovą”, yra atvirkščiai, jie 
vis didėja ir stiprėja, jau sa
vo tarpe turėdami gal 90% 
čia gimusių jaunuolių. Kodėl 
gi taip yra? Gaila, kad dau
gumas mūsų vyresniosios 
kartos dar ir dabar nenori to 
suprasti, tačiau sportas, sa
vo kovinga ir žaisminga for
ma yra ypatingai mėgiamas 
jaunimo ir jie į jį visa širdimi 
įsijungia. Ir reikia tik 
džiaugtis, kad lietuviškos 
kilmės, jau čia gimęs jauni
mas, nenuteista nuo lietu
viškojo sportinio kamieno ir 
nepalieka kad ir "Kovo" tik 
istoriniu prisiminimu.

Tiek pradėjus sportinį

"Kovo” darbą prieš 30-tį 
metų, tiek ir dabar, mes visi 
žinojom ir žinom, kad esame 
lietuviai, norime tęsti lietu
viškas tradicijas savo darbe 
ir mūsų visų pagrindinis 
tikslas buvo, yra ir bus, 
jungti buvusį ir dabartinį 
jaunimą po mūsų lietuviška 
sportine vėliava. Daug kas, 
ypatingai iš vyresniųjų, ku
riems iš viso bent kokios 
sportinės idėjos, kad ir Lie
tuvoje jiems begyvenant, 
buvo svetimos ir nesupran
tamos. Jie visą laiką kriti
kuoja sportininkus, primes
dami jiems būtinus ir nebū
tinus dalykus. Pagrinde jie 
yra kaltinami, kad jie mažai 
domisi lietuviškais reikalais. 
Savaime aišku, kad nei vie
nas šių dienų sportininkas,

Apie mus

Pereitą sekmadienį liepos 
20 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klube vietos šaulių kuopa 
buvo surengusi Dariaus ir 
Girėno minėjimą. Gal taip 
jau buvo susidėjusios aplin
kybės, kad minėjimas buvo 
negausus. Paskaitą skaitė 
Syd. apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis. Dalyvavo apie 50 
žmonių.

* * *
Žurnalistas Antanas Lau

kaitis buvo pasiėmęs iš dar
bo specialių atostogų tikė
damasis dalyvauti tarptau
tinėje šių metų sporto olim- 
pijadoje, kaip kad jis 'daly
vaudavo anksčiau vykusiose 
olimpijadose. Kaip doras 
lietuvis ir australietis A. 
Laukaitis į olimpijadą vykti 
atsisakė ir savo jau iš anksto 
užsakytas atostogas išnau
doja perdažydamas savo 
namus.

♦ * ♦
Sydnejaus Dainos choras 

liepos 19 d., šeštadienį, Syd
nejaus Lietuvių Klube buvo 
surengęs jaukų choro vaka

įskaitant ir koviečius, savo 
sporto treniruotėse ir rung
tynėse, bei kituose subuvi
muose, negali savo trenerių, 
kurie, nesant lietuvių, dau
gumoje yra svetimtaučiai, 
negali būti mokomi lietuviš
kai. Tai nėra "Kovo” nei kitų 
klubų užduotis. Tai yra pag
rinde tėvų pareiga. Gi kitas 
svarbus dalykas, ypatingai 
"Kovo" klube, tai, kad čia 
yra daugumoje susispietę 
mūsų mišrių šeimų vaikai. 
Jie, jeigu nedalyvautų mūsų 
sportiniame gyvenime, tai 
tikriausiai iš viso būtų atsi
skyrę nuo bet kokio lietu
viško gyvenimo. Šiandien, 
nors daugelis iš jų ir nekalba 
lietuviškai, tačiau su pasidi
džiavimu jie nešioja ir gina 
lietuviškas "Kovo” spalvas 
įvairiuose Sydnejaus ir kitų 
miestų australų ir kitų tau
tybių turnyruose, kai išvy
kose į kitas valstijas, užjūrį, 
bažnyčioje ir įvairiuose tau
tiniuose ir lietuviškuose mi
nėjimuose, jie gražiai repre
zentuoja tą patį lietuvišką 
30-ties metų veteraną "Ko
vą”. Pats gyvenimas yra la
bai keistas ir sudėtingas, to
dėl ir lietuviškumo sąvoką 
taip pat galima būtų skirtin
gai suprasti. Nesvarbu ko
kiais metodais ir kaip mes 
savąj Lietuvą reprezentuo
jame, svarbu, kad mūsų, jau 
čia gimęs jaunimas dar ją, 
per savo sporto klubą "Ko
vą”, reprezentuoja, propo- 
guoja ir yra išdidūs gindami 
savo tėvų įsteigtą šį lietu

Kovietės krepšininkės su savo vadove Snaige Gustafson

rą. Aiškiai matyt, kad cho
ras labai populiarus, nes į 
vakarą pribuvo tikrai gau
siai svečių. Nors programoje 
buvo numatyta kitokie da
lykai, bet aplinkybės tam 
nebuvo palankios, tad prog
ramą išpildė pats choras, 
sudainuodamas apie šešias 
dainas. Gausi publika buvo 
dėkinga chorui už gražų pa
sirodymą ir jaukų vakarą. 
Sekė loterija su gausiais 
fantais ir pakili visų nuotai
ka iki pat vakaro pabaigos.

* * *
Apie dail. Leono Urbono 

liepos mėn. parodą ypač 
plačiai rašė Mittagong 
Bawral vietinė spauda. Iš čia 
matosi, kad visa apylinkė 
dailininku ne tik domisi, bet: 
ir juo didžiuojasi jį turėdami 
savo tarpe.

*»»
Rašytoja Petronėlė Orin- 

taitė neseniai atšventė 75 
metų sukaktį. Ta proga visą 
eilę autorė savo išleistų vei
kalų prisiuntė Mūsų Pasto
gei.

višką "Kovo” klubą.
Per šiuos 30-tį metų, kaip 

ir visame gyvenime, taip ir 
pas koviečius, vyko asimi
liacija su Australija ir pa
čiais australais. Daugelis iš 
mūsų jaunimo sukuria miš
rias šeimas ir šiandien, dau
gumas iš šių mišrių šeimų, 
sekdami savo tėvus, įsitrau
kė ir įsitraukia į jų pradėtą 
sportinį darbą "Kove”. Aus
tralai ir kiti užsieniečiai, ku
rie per šeimas įsijungė į 
sportinį "Kovo” gyvenimą, 
labai ir labai daug prisidėjo 
prie šio sporto klubo išsilai
kymo ir tokio puikaus šian
dieninio gyvavimo. Sydne- 
jujė gerai žinome ir pažįsta
me nepavargstančius ir vi
suomet pilnus lietuviško 
sportinio entuziazmo Gus- 
tafsonus, Atkinsonus, New- 
manus, Crooks, Dambraus
kienę, Kraucevičienę, nors 
dabar ir gyvenančią 
Queenslande, N. Wallis šei
mą, jaunuosius Kava-Kava- 
liauskus ir daugelį kitų. Ne
nuostabu todėl, kad sugyve
nimas koviečių tarpe yra 
toks gražus ir nuostabus, 
duodantis gražų pavyzdį ir 
kitiems jaunuoliams.

Sveikinant "Kovą” šio 
gražaus Jubiliejaus proga, 
palinkėkime jam dar daug 
gražių, laimingų ir sėkmingų 
ateities metų ir kad šis ve- 

pradėtas gražus lietu
viškas darbas būtų tęsiamas 
ir toliau.

Veteranas

Žiemos Sporto, 
Šventė

Liepos 19-20 d.d. buvo su
rengta Australijos lietuvių 
žiemos sporto šventė, kuri 
praėjo labai gražiai ir sėk
mingai. Teigiama, kad tai 
buvusi pati gražiausia šven
tė iš visų iki šiol buvusių. 
Šventė pravesta Thredbo 
vietovėje, N.S.W. Oras buvo 
labai palankus, sniego užte
ko pakankamai, sąlygos ide
alios. Iš visos Australijos 
dalyvavo apie 50 lietuvių 
žiemos sporto entuziastų. 
Šventę suorganizavo ir pra
vedė Sydnejaus sporto klu
bas Kovas. Šiemet visi di
dieji varžybų laimėjimai ati
teko varžovams iš N.S.W.: 
vyrų grupėje laimėtoju pri
pažintas Dr. Viktoras Bag
donavičius, o moterų grupė
je net tris pergales pasiekė 
Ugnė Kazokaitė, abu iš 
Sydnejaus.

Tikimės iš šios šventės iš
samesnio raportažo.
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■ į?Informacija
MELBOURNO ALB APY
LINKĖS VALDYBOS 
BIBLIOTEKOS

PRANEŠIMAS

Autoavarijoje žuvusiai 
a.a. Bronei ŠILVIENEI am
žinojo poilsio linkint, perimu 
bibliotekininko pareigas, kol 
neatsiras tam darbui tinka
mesnis žmogus.

Verta pastebėti, kad bu
vusi bibliotekininkė, B. Šil- 
vienė, kiek laiko čia pavyz
dingai yra tvarkiusi biblio
tekos reikalus, net ir švarą 
joje palaikydama, kelia
klupsčiom valydama plačią 
palangę, padengtą dulkėmis 
ir musių lavonais, nuolat 
rankiodama neapdairių pos- 
ėdžiautojų dvokiančių rūky
mo priemonių atliekas, at
kakliems rūkoriams užmirš
tant, kad bibliotekoje, kaip 
kultūrinėje šventovėje, ne
rūkoma ir neteršiama...

Atsižvelgiant į tai, kad 
sekmadieniais pamaldoms 
baigiantis apie 1 vai., neį
manoma tuo laiku spėti 
grįžti iš pamaldų, papietauti 
ir biblioteką atidaryti 1 vai., 
kaip skelbia prie durų 
pritvirtinta lentelė, biblio
tekos veikimo laikas pakei
čiamas į 1.30 vai. - 4 vai. p.p.

Iki atskiro pranešimo 
biblioteka bus atdara ir šeš
tadieniais nuo 1 vai. Tai bus 
labai patogus laikas ypač li
tuanistiką studijuojančiam 
mūsų jaunimui pasinaudoti 
toje pat Lietuvių Namų pa
talpoje veikiančia Australi
jos Lietuvių Fondo Antano 
Krauso Vardo Šaltinių 
Bibliotekos skaitykla.

Mūsų mieli ir brangūs lie
tuviškos knygos mylėtojai, 
ačiū jiems, jau dosniai yra 
atsiliepę į Apylinkės Valdy
bos paskelbtą bibliotekos 
aukų vajų, net stambesnes 
sumas aukodami bibliotekai. 
O, knygas keičiant, ant stalo 
visuomet būna kukli, aukų 
dėžutė, talpiai priimanti va
riokus ir sidabrinukus, nors 
po 10 centų, skaitant nuo 
kiekvienos pakeistos kny
gos. Čia pat kaupiamos ir 
ramovėnų surinktos prieš- 
komunistinės knygos.

Visi aukotojų sąrašai, 
pradedant $ 1 bus skelbiami 
spaudoj.

Kartais nuo karto numa
toma spaudoj atitinkamai 
pagerbti, net ir su nuotrau
komis, visus mūsų bibliote
kos rėmėjus, kurie bus dau
giausiai perskaitę bibliote
kos knygų, vertinga knyga 
apdovanojant gerą mūsų 
skaitytoją - išeivijoje lietu
viškos kultūros uolų puose
lėtoją.

J. Mikšas 
bibliotekininkas

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Kaip ’’Pasaulio Lietuvio” 
bendradarbis Melbourne 
esu gavęs užmetimų, kad 
1980 m. vasario - kovo mėn. 
"Pasaulio Lietuvio" Nr. 2-3 
paskelbtame pranešime apie 
Melb. Dainos Sambūrio 30 
metų sukaktį neteisingai ir I 
įžeidžiančiai parašęs nepa
minėdamas Sambūrio diri
gento p. A. Čelnos.

Šiuo viešai pareiškiu, kad 
minėtas pranešimas "Pa
saulio Lietuvyje” yra ne 
mano rašytas ir už jį neatsa
kau.

Ignas Alekna
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SKAUTŲ KAUKIŲ
BALIUS

Primename, kad Aušros 
Tunto Kaukių balius jau čia 
pat. Tikimės, kad balius bus 
linksmesnis ir nuotaikinges
nis negu praeitais metais. 
Programa bus ypatingai 
įdomi: pirmąją dalį išpildys 
Aušros Tunto broliai ir se
sės, o antrąją specialiai iš 
Canberros atvykusi grupė.

Balius įvyks rugpiūčio 9 
d., šešt., 7.30 vai. graikų sa
lėje, East Terrace, Banks
town. Smagus orkestras 
mus linksmins, visus vilios 
laimės loterijos fantai ir di
džiosios loterijos puikios 
premijos. Pasmaguriavimui 
turėsime visokiausių skanu
mynų bufete ir gaivinančių 
gėrimų "cocktail" bare.

Labai kviečiame visus pa
sipuošti kaukėmis - kuo jų 
daugiau, tuo linksmiau ir 
įdomiau.

Stalus dar galima užsaky
ti pas Pajautą Pullinen (tel. 
869 8180). Bilietai gaunami 
prie įėjimo: $ 6 suaugu
siems, $ 4 studentams ir 
pensininkams ir $ 2 moks
leiviams. Visi laukiami!

SYDNEJAUS AUŠROS TUNTAS, ŽIDINYS ir TĖVŲ 
KOMITETAS ruošia tradicinį

KAUKIŲ BALIŲ
Data: rugpiūčio 9 d. (šeštadienį)
Laikas: 7.30 vai. vakaro
VIETA: Graikų salėje, East Terrace, Bankstown

BILIETAI: Suaugusiems $ 6
Studentams / pensininkams - $ 4 
Moksleiviams - $ 2

Stalus ir bilietus užsisakyti pas Pajautą Pullinen tel. 
869 8180

Kas bus: Turtinga loterija, fantų loterija, ypatingai 
skanus bufetas, "coctail” baras, smagus orkestras, 
įdomi programa.

Lauksime!

Aušros Tuntas

V I s
PASKIRTOS RADIJO

KONKURSO PREMIJOS

JAV LB Kultūros Taryba 
ryšium su Vilniaus universi
teto 400 metų sukaktimi bu
vo paskelbusi lietuviškom 
radijo valandėlėm konkursą 
— parengti šiai sukakčiai 
programą.

Dalyvavo 8 radijo valan
dėlės, ir viena iš Australijos.

Birželio 20 dieną vertini
mo komisija: Henrikas Ka
činskas, Juozas Boley-Bule- 
vičius, Stasys Santvaras, 
Dalia Sakaitė ir Paulius 
Jurkus vienbalsiai paskyrė 
šiom radijo valandėlėm pre
miją už geriausius darbus:

I- oji 500 dol. premija - 
Bostono Laisvės Varpo ra
dijo valandėlei, - vedėjas 
Petras Viščinis.

II- oji 300 dol. premija - 
Kalifornijos Radijo Klubui 
Los Angeles mieste, - vedėja 
Danutė Kaškelienė.

IH-oji 200 premija Laisvės 
Žiburio radijo valandėlei 
New Yorke - vedėjas Romas 
Kezys.

Šių premijų mecenatas 
Lietuvių Fondas.

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

Š Parengimai:
Liepos 27 d., sekm. 3 vai. 
viešnios iš USA solistėsjį

jį Praurimės Ragienės 
į Koncertas

Rugpjūčio 2 d., šešt., 7.30 vai.

Vėžiukų vakaras
Įėjimas su bilietais $ 5 asmeniui 
Programoje ISPANŲ ŠOKĖJAI 
Bilietai gaunami pas p. E. Birkmanienę 
tel. 708 1414

PIRMIEJI DARBAI MŪSŲ 
PASTOGĖS SPAUDOS 
BALIAUS LOTERIJAI

Kasmet vienas iš iškiliau
sių Sydnejuje parengimų 
yra Mūsų Pastogės Spaudos 
Balius ir su juo susijusi 
Spaudos Baliaus loterija, 
kurioje leidžiama patys ver
tingiausi fantai - mūsų iški
liųjų menininkų suaukoti 
paveikslai.

Jau šių metų Spaudos Ba
liui, kuris įvyks rugsėjo 20

A I P
Primena

me, kad sudėtos aukos pa
remiant pirmąjį Vasario 16 
gimnazijos mokinį iš Aus
tralijos Andrių Binkevičių, 
įmokėtos per Mūsų Pastogę, 
jau išmokėtos ir priimtos su 
dėkingumu. Moksleiviui 
Andriui Binkevičiui paremti 
per Mūsų Pastogę aukojo: 
Dr. Juozas Miknius $ 100, 
statybininkas 
(masterbuilder) Albinas 
Kutka $ 100 ir p. Šaliūgienė 
$ 25.

* * *
Atsižvelgdami į didžiules 

choro išlaidas metų pabai
goje vykti į Liet. Dienų Dai
nų Šventę Adelaidėje, p.p. 
N. ir K. Butkai Sydnejaus 
Dainos chorą parėmė 150 
dol. auka. Ačiū p.p. But- 
kams. Juos visada matome 
lietuvių parengimuose ir 
kiekviena proga visados pa
remia lietuvišką veiklą.

* ♦ »
Dainos choro choristė p. 

E. Belkienė staiga buvo su
sirgusi ir jai padaryta ope
racija. Šiuo metu ji sparčiai 
taisosi namuose. Linkime 
sveikatos. 

d. Sydnejaus Lietuvių Klu
be, pirmas iš mūsų dailinin
kų paaukojo paveikslą dail. 
Leonas URBONAS. Ačiū 
Leonai!

Iki Spaudos baliaus bepa
liko nepilni du mėnesiai; lai
ko ne taip jau daug. Patarti
na jau dabar įsigyti bilietus 
(tik $ 12 asmeniui). Jų gali
ma gauti Mūsų Pastogės ad
ministracijoje (L. Stašionie- 
nė) ir redakcijoje (V. Kazo
kas), o taip pat ir Syd. Lie
tuvių Klube. Netrukus pa
skelbsime pilną platintojų 
sąrašą.

Baliaus loterijoje šalia 
dailininkų darbų dar bus ir 
kitų vertingų fantų. Štai 
melburniškis V. Jesulaitis, 
kuris kiekvienais metais 
Mūsų Pastogę paremia savo 
vertingais išdirbiniais, jau 
dabar įteikė didelę 
kambarinę gražaus
išdirbimo lempą.

Neseniai sydnejiškis An
tanas Kramilius buvo iš
rinktas Prospect apylinkės 
delagatu į N.S.W. Liberalų 
Partijos Tarybą. A. Krami
lius yra labai aktyvus veikė
jas lietuvių bendruomenėje 
ir šiuo metu yra N.S.W. Pa
vergtųjų Tautų Komiteto 
pirmininkas.

SOLISTĖ
PRAURIMĖ RAGIENĖ 

CANBERROJE

Solistės P. Ragienės kon
certas, akomponuojant Ne
mirai Masiulytei-Stapleton, 
Canberroje įvyks liepos 26 
d., šešt., 7.30 vai. Canberros 
Lietuvių Klube, Wattle St., 
Lyneham. Įėjimas - $ 4 as
meniui, pensininkams ir 
moksleiviams po $ 3. Bilietai 
gaunami Klube ir taip pat 
prieš koncertą prie įėjimo. 
Visi kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba

Misi Pastoji
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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VIETOJ 
30 GĖLIŲ
Pagerbdami a.a. Ona Šli- 

terienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo: G. Anta
nėlis $ 10, J. ir L. Belkai $ 
10, J. ir D. Karpavičiai $ 10. 
Ačiū.

Pagerbdami a.a. O. Šlite- 
rienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo: M. ir A. 
Reisgiai $ 20, ir A. ir V. 
Dantai $ 5. Ačiū.

Pagerbiant a.a. Oną Šlite- 
rienę vietoj gėlių Australi
jos Skautų Fondui V. ir B. 
Barkai skyrė 10 dolerių.

Pagerbdami a.a. Oną Šli- 
terienę p.p. K. ir N. Butkai 
ir O. ir A. Gilandai paskyrė 
"Aušros” tuntui$ 50.00

MIRUSIEJI
Liepos 19 d., šeštadienį 

Sydnejuje buvo palaidota 
Ona Šliterienė, jos sūnūs 
Henrikas ir Viktoras Šlite- 
riai yra gerai žinomi Sydne
jaus lietuvių veikloje, tad 
laidotuvės buvo ypatingai 
gausios dalyviais.

Sekmadienį, liepos 20 d. 
Sydnejuje Concord ligoni
nėje mirė Feliksas Sipavi
čius. Pastaruoju metu jis 
laikėsi nuošaliai atitrūkęs 
nuo lietuviško veikimo. Pa
laidotas liepos 24 d.

DĖMESIO

Sydnejaus Lietuvių 
Klubui reikalingas DURI
NINKAS. Dėl darbo sąlygų 
ir uždarbio, malonėkite 
kreiptis į Klubo vedėją p. V. 
Binkį tel. 708 1414.

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 turini neatsakoma.
---------------------------------- „.„„.J
Printed by Rotor Presą Pty; Ltd.
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