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Kovoje su Lietuvos praeitim
Pogrindžio "aušra” Nr. 20 <60)

Palyginkime Vyitauto 
vaidmenį istorijoje, jo nuo
pelnus tiek Lietuvai, tiek ir 
Rusijai.

Kada Rusija susiskaldžiu
si į daugelį smulkių kuni
gaikštysčių, nešė sunkų ir 
žeminantį totorių jungą, 
Lietuva buvo centralizuota 
galingiausia Europos vals
tybė tiek savo plotu (apie 
850 tūkst. km.), tiek ir kari
niu potencialu. Kunigaikš
čiai Algirdas ir Vytautas iš
plėtė Lietuvos ribas nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros.

Lietuvai tada priklausė 
Smolenskas, Minskas, Kije
vas, Viazma , Okos aukšt
upio žemės, Brianskas, da 
bartinė Odesa. Jos įtakos 
sferose buvo taip pat Psko
vas ir Novgorodas, Krymo 
totoriai. Dar Algirdas ir 
Kęstutis surengė tris karo 
žygius prieš Maskvą (1368, 
1370 ir 1372), du kartus bu
vo užėmę ir sudeginę mies
tą, išskyrus tik Kremlių. 
Tuo tarpu Lietuvos sostinė 
Vilnius pirmą kartą rusų 
buvo užimtas tik 1655 m.

Lietuvos kunigaikščiai 
laimėjo kelias dešimtis daug 
didesnės svarbos mūšių, nei 
Čiudo ežero kautynės. Vien 
Durbės mūšyje 1260 m. lie
tuviai nukovė 150 ordino 
brolių, t.y. septynis kartus 
daugiau, negu Aleksandro 
Nevskio vadovaujama ka
riuomenė. Durbės mūšyje 
lietuvių kariuomenei vado
vavo kunigaikštis Treniota, 
tačiau vidurinių mokyklų 
vadovėliuose jo vardas nė 
karto nepaminėtas. Taip pat 
sąmoningai Lietuvoje buvo 
nutylėtos ir šių kautynių 
700-osios metinės.

Per 250 metų (1185-1335 
m.) Lietuva buvo pagrindinė 
jėga, kovojusi prieš vokiečių 
ordiną. Ordino kovos su 
Novgorodo, Pskovo respub
likomis buvo trumpalaikės. 
Be to, garsiajame Saulės 
mūšyje (1236 m.), kuriame 
žuvo 48 orgino broliai, 
Pskovo kariuomenė kovojo 
kaip vokiečių sąjungininkė. 
Dr. A. Kučinsko tvirtinimu, 
’’Ordino ir rusų kariai Lie
tuvos atžvilgiu buvo tam 
tikrame santykyje." (A. Ku
činskas, Kęstutis, K., 1938, 
p. 153). 0 lietuvių kovoj su 
ordinu "rusų pagalba buvo 
naudojama gana retai” (ten 
pat, p. 20).

Lietuva viena atrėmė Or
dino ir Aukso ordos puoli
mus, kovojo su rusais ir len
kais. 1376 m. Kęstutis su sa-

Šis numeris skiriamas 
AL Bendruomenės

30 metų sukakčiai paminėti

Tęsinys
vo kariuomene nužygiavo 
beveik iki Krokuvos. Tik 
1327 m. įvyko pirmas lenkų 
susidūrimas su kryžiuočiais. 
Lenkijos karalius Kazimie
ras Didysis, kovodamas 
prieš Lietuvą, bendradar
biavo su ordinu. Tiesiogiai į 
karą su ordinu Lenkija įsi
jungė tik Žalgirio mūšio iš
vakarėse. Tuo tarpu vien 
Algirdo ir Kęstučio laikais 
(1345-1372 ,.’ Prūsijos ir 
Livonijos ordinai įvykdė 96 
žygius į Lietuvą. Istorijos 
mokslų daktaro B. Dundulio 
tvirtinimu, "Agresiją į Pa
baltijį vykdė iš esmės be
veik visa feodalinė katali
kiškoji Vakarų Europa” (B. 
Dundulis, Lietuvių kova dėl 
Žemaitijos ir Užnemunės, 
V., 1960, p. 29). Ir pats Or
dinas tuo metu buvo "viena 
stipriausių feodalinių vals
tybių Vakarų Europoje) 
(MLTE, t. I, p. 42).
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Lenkijoje
EINAMA PRIE 

SUSITARIMO

Prasidėję darbininkų 
streikai Gdanske Lenkijoje 
išsiplėtė į visą Lenkiją, kas 
yra negirdėta komunistinėje 
santvarkoje. Per daugiau 
kaip dvi savaites tie streikai 
iššaukė Lenkijoje ekonomi
nę ir politinę krizę. Pasta
ruoju metu turimais prane
šimais einama prie susitari
mo vyriausybei nusilei
džiant ir tuo pačiu darbinin
kams įgaunant kiek teisių. 
Savaime suprantama, tiek 
vyriausybė, tiek ir streikuo
ją darbininkai bijojo per- 
temti stygą, kol galutinai 
visa Lenkija nepraradusi 
savo kad ir dalinos nepri
klausomybės. Būdama 
sovietų įtakos sferoje Len
kija daugiau ar mažiau pri
klausoma nuo Sovietų Są
jungos politiškai ir ekono
miškai ir dėl to baimė apima 
ir vieną ir kitą pusę, kad ne
būtų prarasta ir tie daliniai 
Lenkijos laisvės likučiai.

Tarp streikuotojų ir vy
riausybės pasiekta šių susi
tarimų: streikuojančių dar
bininkų komitetai galį būti 
pripažinti naujų profesinių 
sąjungų komitetais be tie
sioginės valdžios kontro
liuojamų unijų kontrolės. 
Naujos unijos galėsiančios

turėti ir savo informacinę 
spaudą. Darbininkams bus 
leidžiama viešai pasisakyti 
dėl darbo sąlygų, atlyginimo 
ir socialinio aprūpinimo 
klausimais. Vyriausybė ga
rantuojanti darbininkams 
teisę organizuoti laisvai 
savo darbo unijas.

Nežiūrint dalinai atsiektų 
rezultatų, streikai Lenkijoje 
davė reikšmingų dalykų: 
pralaužė komunistinės dik
tatūros užtvarą, sugriovė 
dar nuo spalio revoliucijos 
mitą, kad tik viena komu
nistų partija rūpinasi ir ko
voja už darbininkų gerovę. 
Tas be abejo atvėrė akis ir 
laisvajame pasaulyje darbi
ninkų unijoms, kontroliuo
jamoms komunistų, kurie 
laikė komunistų partiją dar
bininkų idealu.

Ar tie susitarimai bus 
Lenkijoje įgyvendinti, paro
dys netolima ateitis atsime
nant, kaip komunistai laikosi 
duotų pažadų ir susitarimų. 
Vengdama viešo konflikto 
vis tiek Sov. Sąjunga ras 
būdų ir priemonių Lenkiją 
sukontroliuoti.

A.L.
Spaudos S-gos 
susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos narių 
metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio pradžioje.

L.B.S. Sąjungos nariai 
kviečiami siūlyti
kandidatus į Sąjungos ko
mitetą. Nominacijos turi pa
siekti Sąjungos Komitetą 
(P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW 2200) ne vėliau 
rugsėjo 30 d. Nominacijos 
turi būti patiektos raštu 
bent dviejų Sąjungos narių 
bei siūlomojo kandidato.

Dabartini L.B.S. Sąjungos 
Komitetą sudaro: pirminin

ALB Sukaktis
Šiame Mūsų Pastogės Nr. 

paminime Australijos Lie
tuvių Bendruomenės 30-ties 
metų veiklos sukaktį. Ši su
kaktis sujungta su Tautos 
Šventės minėjimu turėtų 
būti minima visose apylin
kėse ir seniūnijose.

Per pastaruosius 30 metų 
kūrėme ir auginome savo 
bendruomenę. Tik mūsų 
visų jungtininių pastangų 
rezultate šiandie esame gy
va ir judri organizacija, ap
jungianti visus Australijos 
lietuvius.

Bendruomenės sukakties 
paminėjimo sujungimas su 
Tautos Švente turi gilesnę 
prasmę, negu tik paprastas 
susibūrimas. Tai yra pabrė
žimas ir išryškinimas mūsų 
visų priklausomumo savo 
tautai, tai yra priminimas 
mums visiems, kad mūsų 
sąlygose bendruomenė yra 
mūsų tautos reprezentantas 
kitataučių krašte.

kas V. Patašius, vicepirmi
ninkas Dr. D. Kairaitis, 
iždininkas A. Milašas, sek
retorius L. Cox, nariai V. 
Jaras ir Dr. R. Zakarevičius.

Pagal Sąjungos įstatų 
32-jį straipsnį du dabartinio 
komiteto nariai turi atsista
tydinti per šį metini Sąjun
gos narių susirinkimą, bet 
jie gali būti vėl renkami į 
naująjį komitetą. Šiais me
tais atsistatydina V. Jaras ir 
Dr. R. Zakarevičius.

L.B.S. Sąjungos Komite
tas kreipiasi į visus lietuvių 
spaudos bičiulius, kurie dar 
nėra įstoję nariais į Sąjungą, 
kviesdamas juos įsijungti į 
Sąjungos narių eiles.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos 

Komitetas

Kaip kad kiekvienas indi
vidualiai, taip ir visa bend
ruomenė pradėjo gyvenimą 
iš nieko, o šiandie esame ne 
tik gyvi, bet ir stiprūs, tur
tingi, pajėgūs, pajėgūs gy
venti, dirbti ir žvelgti į atei
tį. O ateitis priklauso nuo 
mūsų pačių ryžtingumo, at
kaklumo, nepasidavimo, nuo 
mūsų pastangų - dabar, 
šiandien, ne rytoj.

Minėdami kuklią, bet 
kartu ir reikšmingą mūsų 
Bendruomenės sukaktį 
raginame ir drąsiname visus 
Australijos lietuvius nenu
leisti rankų, kurti kitą tris
dešimtmetį drauge su savo 
vaikais ir vaikaičiais. Priim
kime ir supraskime jų daž
nai skirtingas pažiūras, bet 
kartu dėkime visas pastan
gas juos prie bendruomenės, 
o tuo pačiu ir prie savęs iš
laikyti.

ALB Krašto Valdyba

PABĖGO LIETUVIS

Liepos pabaigoje per 
Suomiją Švedijos sieną per
žengė lietuvis kovotojas 
Vladas Šakalys ir pasiprašė 
politinės globos. Lietuvoje 
jis buvo jau keletą kartų su
imtas ir tardomas kaip pasi
rašęs 45 pabaltiečių dekla
raciją panaikinti nacių - so
vietų susitarimą ir grąžinti 
laisvę Pabaltijui. Pabėgimą 
jis suplanavo per Suomiją 
nugalėdamas didžiules kliū
tis. Ir patekęs į Suomiją jis 
negalėjo viešai rodytis, nes 
pagal sutartį suomiai turį 
pabėgėlius išduoti sovie
tams. Lietuvoje paliko jo 
žmona ir mažametis sūnus. 
V. Šakalys jau anksčiau at
sėdėjo penkerius metus ka
lėjime.
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Tauta ir bendruomenė
Tautos Šventės proga 

mūsų dėmesys paprastai 
krypsta į praeitį, į anuos is
torinius laikus, kai Lietuvos 
galybė buvo pačiame žydė
jime ir su ja skaitėsi to meto 
galiūnai. Tai mūsų tautos 
politinio ir karinio genialu
mo laikotarpis su savo įžy
miaisiais valdovais bei su
maniais politikais. Tačiau 
tautos gyvenime neišven
giami vyksta iškilimai ir 
nuosmukiai, potvyniai ir 
atoslūgiai. Šito neišvengė ir 
lietuvių tauta, tik tautoje 
tos permainos lėčiau sukasi, 
negu žmogaus asmeniniame 
gyvenime ar natūroje.

Neturėdami jokių duome
nų iš giliosios tautos praei
ties negalime atsekti, kaip 
tauta vystėsi, kiek ir kokius 
iškilimus ir nuopuolius ji iš
gyveno priešistorinėje se
novėje iki tauta nepateko į 
istoriją. Bet kai ji pasiekė 
jau istorinius laikus, jos gy
venimas, jos pajėgumas ir 
sugebėjimai atsiskleidė vi
soje pilnumoje. Žinome, kaip 
ekspansinės vakarų Euro
pos jėgos veržėsi į tariamai 
tuščią erdvę, o sutiko neįsi
vaizduotą pasipriešinimą. 
Dar daugiau: nuolatinės 
atakos išviliojo is savo užda
rumo lietuvius, kurie ne tik 
apsigynė ir sulaikė vakarie
tišką ekspansiją, bet kaip 
nesulaikoma lava prasiveržė 
į rytus ir sukūrė 12-15 šimt
metyje galingiausią to meto 
valstybę, kuri savo galia ir 
įtaka galėtų lenktyniuoti su 
buvusia Romos imperija. 
Tuščia būtų šiandie ieškoti 
priežasčių ir aiškintis, kodėl 
taip atsitiko, kad iš anos lie
tuvių galybės, su kuria skai
tėsi Roma Vakaruose ir kuri 
grėsė Konstantinopolio ga
lybei, per ilgą laiką viskas 
ėmė vysti, iki galutinio su
griovimo. Istorikai duoda 
visokių aiškinimų, kodėl taip 
įvyko, bet tikrų priežasčių 
neatkasa ir galutinio atsa
kymo neduoda. Faktas - po
litinė Lietuvos galybė žlugo, 
tačiau tauta liko, liko jos ir 
kultūriniai bei dvasiniai tur
tai: kalba, papročiai, kultū
riniai paminklai, kaip dai

A.A.
MARIJAI BERNOTIENEI

mirus, jos vaikus - dukras Aldoną ir Filomeną, sūnus 
Vytautą, Aleksą ir Eugidijų bei visus artimuosius liūdesy 
giliai užjaučiame.

Gražina ir Liuką Petrauskai

A.A.
MARIJAI BERNOTIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą Aldoną — Dainos 
choro krikšto motiną, Sūnus Aleksą, Eugidijų, Vytautą ir 
dukrą Filomeną Lietuvoje ir kartu liūdime netekę 
buvusios choristės.

Dainos choras

Mūsų Pastogė Nr. 85,1980.9.8, psl. 2

nos, per amžius krauta tau
tosakoje išmintis, tik jai 
charakteringas charakteris, 
t.y. tie patikimiausi gink
lai, kuriais grindžiama tau
tos egzistencija. Ir kol tauta 
kaip tokia, būdama sąmo
ninga, nepasiduos galutinai 
galingesnių ir ją gniaužian
čių spaudimui, jai visados 
yra atvira galimybė anks
čiau ar vėliau įgyvendinti 
savo troškimus ir atsiekti to, 
apie ją ji šiandie svajoja ir 
ko siekia. Politinė arba vals
tybinė forma tautai yra kaip 
drabužis, kuris susidėvi, su 
laiku keičiamas arba neliu
dija to, ką jis anksčiau reiš
kė. Dažnai ir karaliams ar 
imperatoriams tekdavo ap
sivilkti elgetos drabužiais, 
jei tuo metu reikalavo sąly
gos ir aplinkybės. Tačiau ne 
drabužyje esmė. Prievarta 
apvilktas žmogus, jeigu jis 
yra sąmoningas ir ambicin
gas, prie ne savo drabužio 
niekad nepripranta, juo bo- 
sidi, jo nekenčia ir viliasi 
anksįįiau, ar vėliau vilkėti 
tokiais’drabužiais, kurie ati
tinka jo orumui. Lygiai toks 
pats principas galioja ir tau
tai, kuri galingesnių trypia
ma ir prievartaujama vilkėti 
tuo, kas ne jos ir dirbti ne 
sau, o kitiems. Su tuo! są
moninga tauta nesutiko ir 

■ nesutiks, ir kol ji tebėra są
moninga ir tyko progos išsi
veržti iš jai primestos ap
rangos, ji garantuotai vieną 
dieną vėl sublizgės savo ap
dare atgavusi savo tapatybę 
ir savarankiškumą.

Jau keturiasdešimt metų 
mūsų tauta vėl įvilkta į jai 
primestą drabužį, bet būda
ma sąmoninga ji drasko juos 
atskleisdama bent dalimis

MIRUSIEJI
Rugpjūčio 25 d. iš gyvųjų 

išsiskyrė Sydnejuje žinoma 
dainininkė ir choristė Marija 
Bernotienė. Velionė, gimusi 
Srieš 79-rius metus Rygoje, 

aunystę praleido Dusetose 
netoli Obelių. Vėliau persi
kelia j Kauną ir čia dirbdama 
dainuoja Įgulos bažnyčioje 
chore. Čia ji gilinasi daina- 

save ir parodydama, kas 
slypi po jais net rizikuodama 
gyvybėmis, persekiojimais, 
ilgamečiais trėmimais. Tai 
gyva ir sąmoninga tauta, 
nepasiduodanti, tykanti, ko
vojanti.

Tačiau kiek tauta visumo
je yra sąmoninga ir atspari, 
tiek pavieniai tautos nariai, 
atsidūrę skirtingose sąlygo
se, savo atsparumą praran
da, greičiau linkę įsivilkti 
svetimais drabužiais ir su
tapti su tais, kur jie gyvena. 
Psichologiškai tai galima iš
aiškinti, kad arba tokie yra 
pilnai neįsisąmoninę tautos 
nariai, arba juos verčia bai
mė išsiskirti iš aplinkos ir 
pasirodyti tuo, kuo jie iš tik
rųjų yra. Be abejo, čia galio
ja ir vienas, ir kitas. Todėl 
nenuostabu, kad tik savoje 
ar bent dalinai savoje aplin
koje, nuolat bendraujant su 
savaisiais galima ilgiau iš
laikyti tautinis atsparumas, 
įsigyti imuniteto ir netgi 
drąsos būti savimi. Tik bū
dami tarp savųjų, vienas ki
tą palaikydami ir stiprinda
mi, nuolat bendraudami to
kie tautiečiai gali išlikti ir 
išlaikyti savo tautinį identi
tetą. Čia esminį vaidmenį 
išeivijoje atlieka lietuvių or
ganizacijos ir ypač bendruo
menė. Todėl kiekvienu at
veju ne kas kitas, o bend
ruomenė yra pirminis atra
mos taskas išlikti lietuviais 
ir išlaikyti lietuvybę išeivi
jos ateičiai:

Tautos Šventės ir mūsų 
bendruomenės sukakties 
proga yra verta ir būtina 
gretinti tautą ir bendruo
mene, nes jos abi yra tie at
ramos taškai, kurių pagrin
dais atitrūkęs lietuvis nuo 
tautos kamieno išliks tvirtas 
ir nepalūžęs lietuvis.

(v.k.)

A.A.
’ MARIJA BERNOTIENĖ 

vime ir muzikoje pas prof. 
Martinonį.1925 m. išteka už 
Antano Bernoto, dirbusio 
geležinkelyje.

Sovietams antrą kartą 
"laisvinant” Lietuvą Berno
tai su šeima persikelia Vo
kietijon, o iš čia 1949 metais 
atvyksta Australijon. Ir čia 
Marija toliau lavinasi savo 
pamėgtoje dainoje dainuo
dama kaip choristė ir pasi
reikšdama kaip sėkminga 
solistė. Jos vaikai Australi
joje įsijungė į lietuvių sporto

A.A.
EDGARDUI MUCENIEKUI 

mirus, jo brolį, Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos 
"Talkos” valdybos narį A. Mucenieką ir šeimą liūdesy 
giliai užjaučiame.

Liet. Koop. Kredito Draugijos Talkos 
Valdyba

Pareiga tautai
Mūsų tauta šiandien pa

vergta, kad jos istorija iš
braukta iš mokyklų, bruka
ma ne tik svetima kalba, bet 
ir svetima kultūra ir dvasia, 
kad visai išnaikintų lietuvius 
su visa jų tautine kultūra ir 
krikščioniška dvasia. Tą žino 
visi, tuo labiau mes, kurie 
nuo to amaro pabėgome ir 
įsikūrėme laisvuose Vakarų 
kraštuose. Mūsų tauta sa
vajame krašte neturi laisvės 
kalbėti apie savo istoriją, 
neturi teisės pasipuošti savo 
tautiniais ženklais, kaip vė
liava, vyčiu, Gedimino stul
pais, neturi teisės giedoti 
savo himno, už kiekvieną 
tokį pasireiškimą persekio
jami ir tremiami į Sibiro 
koncentracijos lagerius. Mes 
čia išeivijoje sakomės esą 
laisvi daryti ką norime, ta
čiau taip nėra ir su mumis. 
Jei taip būtų, nereikėtų man 
čia jums priminti apie tautos 
šventes, jūs patys žinotu
mėte savo pareigas. Mūsų 
didysis priešas yra mūsų 
pačių ištižimas, abuojumas, 
nerangumas, juos nugalėti 
yra tiek pat sunku, kaip ir su 
priešu kovoti dėl laisvės, dėl 
tautos gyvybės. Tai aiškiai 
parodo mūsų atsinešimas įi 
tautos švenčių minėjimus, į

Vita Force
SUPER = CPDR.

Ji yra 100% vitaminas C 
ir kainuoja mažiau negu 
PUSĖ tablečių kainos.

Apsisaugokite nuo slogos 
ir kitų negalavimų šią žiemą. 
Gaunama Health Food 
krautuvėse.

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

veiklą, tautinius šokius, vai
dybą. Ji pati dalyvauja ir 
pasireiškia kaip solistė tau
tinių švenčių minėjimuose. 
Velionė dažnai sakydavo - 
"Aš tol dainuosiu, kol alsuo
siu, ir tas įsipareigojimas 
buvo jos gyvenimo motto. 
Būdama Kempsie ligoninėje 
ji dainavo ir giedojo austra
lams pacientams, ir tai buvo 
paskutinė giesmė iš sunkiai 
alsuojačios krūtinės. Netru
kus pasklido žinia, kad ”old 
lady who sang "Ave Maria” 
has passed away”.

Velionė paliko liūdesy 
vaikus ir jų seimas - Aldoną, 
Vytautą, Eugidijų, Aleksą ir 
vyriausią dukrą Filomeną 
Lietuvoje.

Laidojant šv. Mišias už 
velionę atlaikė kun.P. But
kus. Kapinėse atsisveikino 
liet, b-nės vardu apyl. pirm. 
Dr. A. Mauragis, šeimos 
vardu kalbėdamas sūnus 
inž. V. Bernotas padėką pa
reiškė seseriai Aldonai už 
meilę ir globą paskutiniuose 
motinos metuose. 

bendruomeninius susirinki
mus, į demonstracijas už 
žmogaus ir tautų laisvę. Jei 
mes savo vaikų nepratiname 
nuo mažens į tokį aktyvumą, 
kaip galime norėti, kad 
mūsų tauta išliktų, jei mes 
patys negalime išlikti lietu
viais. Jei nenugalime savo 
ištižumo, kaip galione tikėtis 
nugalėti priešą?

Ar tai nėra abuojumas, 
kai sakome, tegul,vaikai pa
augs, tada visi važiuosime į 
lietuviškas pamaldas ir į lie
tuviškus subuvimus, o kai 
jie paauga, tai jau lietuviš
kai nebekalba, ir draugystė 
vaikų su tėvais išįra. Ar tai 
nėra nerangumas, kai vaikai 
mato ir dar daugiau jaučia, 
kaip tėvai sunkiai, su rūgš
čiu veidu, ruošiasi važiuoti į 
lietuviškas pamaldas, į susi
rinkimus, į tautines šventes. 
Kiek rasime tokių tėvų, ku
rie savo vaikus išmokė Lie
tuvos himną giedoti, Lietu
vos vėliavą pažinti ir su
prasti, tautiniais ženklais 
vaikų kambarius papuošti, 
lietuviškom knygelėm aprū
pinti.?. Nedaug, oi nedaug! 
Tai nors atvažiuokite į savo 
tautinių švenčių minėjimus, 
tegul vaikai pamato, kas tie 
lietuviai, ką jie daro, tegul 
patiria kad ir jie lietuviai, 
tegul pasiklauso, kaip 
skamba ta lietuviška kalba, 
dainos, giesmės, visa tai 
vaiko atmintyje giliai pasi
liks net ir tada, kai jis nuo 
lietuvių pasitrauks. Ne vis
ką galima patepti linksmu
mu ir malonia pramoga pa- 
išdykauti, reikia pratinti ir 
prie drausmės, ir prie rim
tumo, kartais ir nuobodokų 
kalbų pasiklausyti, juk ne į 
balių susirenkam. Trūksta 
mūsų žmonėms kantrybės, 
bet žinokime, kad be kant
rybės ir ištvermės nieko nė
ra padaryta, kas sukelia pa
sididžiavimo ir garbės. Žio
geliais čirškėti visi gali leng
vai išmokyti, bet užgrūdinti 
kietam gyvenimui ne visi 
sugeba. Mums reikia kietų ir 
tvirtų lietuvių, tautinis auk
lėjimas turi prasidėti nuo 
lopšio, nuo darželio, tada 
mūsų tauta bus stipri.

Čia noriu dar kartą pri
minti sydnejiškiams lietu
viams, kad Tautos Šventę 
minime rugsėjo 14 d. Prade
dame lietuviškomis pamal
domis Lidcombes bažnyčio
je, organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis. Po pamaldų 3 
vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube, Bankstowne, minėji
mas. Programoje: Juozo Al
inio Jūragio paskaita, solisto 
Pauliaus Rūtenio dainos, 
Vinco Kazoko poezija, Juozo 
Maksvyčio vadovaujamos 
grupės ’’Tie Patys” pasiro
dymas su naujomis, šiai 
šventei pritaikytomis, dai
nomis.

Apylinkės Valdyba visus 
maloniai kviečia dalyvauti.

Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse.

A. Mauragis
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ALB sukakties proga
Vytautas Neverauskas

Švęsdami sukaktį turime 
geriausia progą stabtelėti, 
pažvelgti atgal ir pirmyn, 
pamąstyti, įvertinti savo 
pačių veiksmus ir pabandyti 
atspėti, kas yra ateityje, kur 
tas kelio galas, kuriuo eina
me ir kur mus veda. Sukak
tys tai lyg kelrodžiai, ant 
kurių išskaitome, kiek 
atstumo jau nueita, kiek dar 
liko ir svarbiausia - ar tei
singu keliu einame.

AL Bendruomenės 30 
metų sukaktis, kurią šiandie 
atžymime Mūsų Pastogės 
puslapiuose ir kuri atitinka
mai paminima visose apy
linkėse drauge su Tautos 
Švente, kaip tik ir yra mums 
tas didysis kelrodžio stulpas 
prie kurio verta kiek sustoti.

Pirmiausiai, kaip toje 
kelionėje, atsisukę ir pasi
žiūrėję randame, kad tikrai 
turime kuo pasididžiuoti. 
Mūsų kūrimasis ir gyveni
mas Australijoje buvo pra
dėtas iš pat pradžios, nes 
atvykę čia neradome lietu
viškų salių nei bažnyčių, nei 
kitų tvirtovių, taip reikalin
gų tautiniam išsilaikymui. 
Todėl ir tenka ne kartą ste
bėtis ir didžiuotis ALB kū
rėjų vadovų ir visų bend
ruomenės narių entuziazmu, 
pasiaukojimu, savęs atsisa
kymu ir milžiniškomis jų 
pastangomis.

Neketinu šiandie čia skai
čiuoti pinigais, namais ir or
ganizacijų vienetais bend
ruomenės atsiekimus, ku
riuos mes šiandie patys ma
tome. Daugiau norisi bent 
trumpai žvilgterėti į tas mo
ralines, pasiaukojimo, tauti
nio susipratimo pastangas ir 
aukas, kurių konkrečiu ply
tų ar lentų pastatu nepa
vaizduosi. Tai yra laikas, 
pašvęstas lietuviškos bend
ruomenės darbui; tai yra 
pastangos dažnai atsisakant 
savo materialinio gerbūvio; 
tai yra tas didžiulis noras ne 
tik patiems išlikti lietuviais, 
bet ir savo vaikus tokiais iš
laikyti; tai yra mūsų pačių 
pastangos apsiginti nuo 
svetimos kultūros įtakos. 
Visa tai yra nepaverčiama į 
materialines gėrybes ir ne
išmatuojama mūsų priimtais 
gylio, dydžio ar atstumo 
matais. Bet kaip tik tai, tos 
mūsų moralinės pastangos 
mus išlaikė ir išvedė per 30 
metų. Visi kiti matomi pasi
šventimai yra tų pastangų, 
tos valios, noro, pasiaukoji
mo, tėvynės ilgesio - noro 
bent šiokį tokį panašumą ir 
įprastą lietuvišką gyvenimą 
sukurti, pasekmė ir rezulta
tas.

Praeituosius 30 metų ga
lime, manau, skirti į tris de
šimtmečius, kurie pažymėjo

30
METŲ

Dabartinis ALB Kr. V-bos pirm. Vytautas Neverauskas

mūsų ęyvenimą ir darbus. 
Pirmąjį dešimtmetį reikia 
laikyti kūrimosi laikotarpiu, 
kurio eigoje aiškinomės vie
tos sąlygas, prie jų derino- 
mės, kūrėme statutus bend
ruomenės formą, turinį, 
darbo būdus, bei užduotis. 
Buvusieji tuo metu bend
ruomenės suvažiavimai, 
juose nagrinėti klausimai, 
bandymai bendruomenės 
gyvenime reflektuoti iš ne
priklausomos Lietuvos atsi
neštas pažiūras ir įsitikini
mus, rodo, kad tai buvo vys
tymosi laikas.

Antrąjį dešimtmetį, užsi
baigusį stipriu sujudimu 
1970 m. gale, reikėtų vadinti 
brendimo laikotarpiu, nes 
šio dešimtmečio eigoje ir 
ypač pabaigoje gal geriau
siai išryškėjo bendruomenės 
užduotys, apimtis ir vieta 
mūsų lietuviškame gyveni
me.

Dabar kaip tik minime 
trečiojo dešimtmečio sėk
mingą pabaigą. Šiame laiko
tarpyje mūsų bendruome
nės gyvenimas galutinai iš
silygino ir nusistovėjo. Visi 
atradome, žinome ir su
prantame savo vietą bend
ruomenėje, lygiai kaip ir 
pati bendruomenė išmoko 
apimti visus Australijos lie
tuvius. ALB Statuto 5 pa
ragrafas sako: ”ALB nariai 
bendruomenėje veikia per 
tikybines, kultūrines, eko
nomines, socialines, sporto, 
jaunimo ir kitas organizaci
jas, draugijas ir kitokius 
sambūrius^’ yra pilnutiniai 
suprastas ir vykdomas.

Taip kad švenčiant šią su
kaktį tenka pasidžiaugti 
gražiai nueitu keliu, kad, ir 
toli gražu ne be savitų ne
tikslumų ar laiko bei vietos 
nesupratimo pasėkoje pada
rytų klaidų. Apie klaidas 
lengva kalbėti žvelgiant at
gal, matant to ar kito spren
dimo pasekmes. Per pasta
ruosius 30 metų bendruo
menės patikėtieji vadovai 
darė sprendimus ir dėjo 
pastangų geriausiai ką pajė
gė, suprato, mokėjo laiko ir 
vietos sąlygose pagal savo 
pajėgumą žvelgti į ateitį. 
Dažnai tie sprendimai buvo 
paremti dar iš Lietuvos at
sivežtais įsitikinimais ir vil
timis. Bet kyla klausimas ar 
kitas jo vietoje būtų kitaip 
daręs?

Praeitis sukuria dabartį, 
dabartis kuria ateitį. Taip, 
kad jei mes šiandieną kaip 
bendruomenė esame tuo, 
kuo esame, tai natūralu, kad 
ateityje po 5, 10 ar 30 metų 
turėsime tai, kas šios dienos 
pastangų rezultate išsivys
tys ir išaiškės.

Taigi, išeitų, kad susuma
vus mūsų šios dienos padėtį 
galima būtų susidaryti vaiz
dą apie bendruomenę atei
tyje, jau ir ne taip tolimoje 
ateityje.

Pirmą žvilgsnį metus at
rodytų kad esame tiek pat 
stiprūs kaip bet kada. Turi
me dešimt ALB apylinkių, 
pora seniūnijų, septyniose 
apylinkėse savus lietuviškus 
namus. Lietuviai kunigai 
dar pilnutiniai aptarnauja 
savo tautiečius, ir lietuviš
kas religinis gyvenimas pa
rapijose yra stiprus ir gy
vas. Chorai tebegieda ir te- 
bedainuoja, nors jų ir jau 
mažiau, tautinių šokių gru
pės tebešoka, savaitgalio 
mokyklos dirba, skautai ir 
ateitininkai juda, ALB Jau
nimo Sąjunga, tegul akty
viai tik vienoje vietoje, te
beegzistuoja, kultūrinis gy
venimas tebevyksta suruo- 
šiant Lietuvių Dienas lan
kantis menininkams iš už
sienio. Metinės sporto šven
tės teberengiamos su nema
žesniu entuziazmu ir nema

žėjančiu dalyvių skaičiumi. 
Du laikraščiai kad ir pade
juodami dėl savo finansinės 
padėties reguliariai pasiro
do. Tad ar reikia geriau?

Bet pažvelkime iš kitos 
pusės. Savaitgalio mokyklos 
ir jaunimo organizacijos 
skundžiasi ne tik narių stoka 
bet ir tų pačių nuolatiniu 
mažėjimu. Anglų kalba tvir
tai jau įsigalėjusi kai kurioje 
mūsų jaunųjų veikloje. 
Bendruomenės susirinki
muose jaunų žmonių beveik 
ųesimato.

Australijos kultūrinė ir 
ekonominė įtaka, mišrios 
vedybos ir darbo sąlygos 
atitraukia ar tiesiog atima 
didelį skaičių bendruomenės 
narių, kurių niekas nepakei
čia. Jaunimas ’’slysta” iš lie
tuviškų rankų daugiausiai 
dėl to, kad yra išaugęs visiš
kai skirtingoje kultūrinėje ir 
visuomeninėje atmosferoje, 
negu tėvai, ir to pasėkoje 
kuo toliau, tuo daugiau ma
tosi skirtumų. Amerikos lie
tuvių gyvenimas buvo labai 
sujudintas ir atgaivintas po
kario imigrantų bangos. 
Įdomu, kokio masto proble
mas būtu šiandieną JAV lie
tuviai turėję, jei ne pokario 
imigrantai? Deja, mes Aus
tralijoje imigrantų naujos 
bangos iš Lietuvos negalime 
tikėti, ir tuo būdu atstatyti 
padėti neturime vilties. Bet 
nemanau, kad reikėtų nusi
minti ir numojus ranka dau
giau niekuo nesirūpinti. Gy
venimas keičia padėtis, for
mas, tikslus ir uždavinius. 
Esu tikras, kad ALB gyvuos 
dar ilgai ateityje, bet gal 
skirtingose formose ar gal 
teisingiau skirtingame po
būdyje. Todėl mūsų dėme
sys turėtų koncentruotis į

Gyvoji bendruomenė
Vis grįžtu praeitin, ieško

damas tų pirmųjų daigų iš 
kurių išaugo ir sužaliavo 
mūsų Bendruomenė. Juk ji 
lyg tas žyginis arklys, nepa- 
vargdama žygiuoja jau virš 
30 metų. Jaučiuosi dalimi 
tos pradžios, tų pirmųjų 
žingsnių, kaip po Antrojo 
pasaulinio karo atvykome į 
Australiją.

Išlipau Australijos kran- 
tan 1948 metais. Pradžioje 
skaudžiai pergyvenau Eu

Pirmasis ALB Kr. Valdybos pirm. Justinas Vaičaitis

tai, ką galime išlaikyti, kas 
pritraukia jaunus žmones ir 
kas juos jungia. Kalbos ir 
australiškos kultūros barje
ras turi būti peržengtas jei 
ne kitaip tai priimant, kad 
"jei negali nugalėti, tai susi
junk”. Galimybės pasekti 
JAV veikiančios Vyčių or
ganizacijos pavyzdys turėtų 
būti mūsų rimtai pasvarsty
tas.

Man atrodo, kad šį užda
vinį ateityje atliks mūsų lie
tuviški namai, klubai, tauti
nių šokių grupės ir sporto 
organizacijos. Apie šiuos 
vienetus lengviau bursis 
jaunimas, tėvai atves savo 
vaikus ir patys prie to prisi
taikys. Taip pat turėtume 
atkreipti dėmesį į dar paly
ginus mažai išnaudotas mū
sų bendruomenės profesines 
organizacijas, kaip lietuvių 
gydytojų, inžinierių, sąskai
tininkų ir panašias. Jų pat
rauklumas jaunosios kartos 
profesionalams turėtų būti 
didesnis ir per jas įsijungi
mas į bendruomenės gyve
nimą lengvesnis.

Bendruomenės kaip orga
nizacijos uždavinys būtų 
savo orumu apimti ir jungti 
visus šiuos vienetus ir visas 
organizacijas į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę, jei 
reikia keičiant statutus, ir 
struktūrą, susitvarkant 
taip, kad tos organizacijos 
jaustųsi pilnutine ir neat
skiriama bendruomenės 
dalis.

Tik būdami lankstūs, 
greitai prisitaiką prie vietos 
ir laiko diktuojamų sąlygų 
išlaikysime savo bendruo
menę dar ilgus metus atei
tyje ir atliksime savo tautinį 
uždavinį.

ropos netekimą, lyg kas 
būtų žemę iš po kojų "pa
traukęs”. Dulkės ir ruda, 
saulėje iškepusi žolė, slėgė 
ir dusino. Troškau žalumos 
ir oro vėsumos. Šio krašto 
žmonės, nors europiečiai, 
bet persunkti kolonizmo ir 
anglosaksiškos įtakos, neį
prasti, nepažįstą "rankų” 
kalbos, mat, tada teko daug 
kalbėtis rankomis, atrodė jie 
kito pasaulio žmonės. Nors

Nukelta į psl. 4
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30 metų žmogaus gyveni
me yra ilgas laiko tarpas, 
nėra jis jau toks trumpas ir 
tautų gyvenime. Lietuva 
nepriklausoma gyveno tik 
22 metus. Atsikėlusi iš tam
sos, vargo ir skurdo suspėjo 
išaugti ir susilyginti su to
mis tautomis, kurios vergi
jos niekada nebuvo patyru
sios. Tiek ekonominėje, tiek 
socialinėje bei administraci
nėje - teisinėje srityse visur 
buvome pajėgūs rungtis su 
gyvenimu, ant visų mokslo 
ir meno rampų uždegėme 
žibintus, nemažesnius kaip 
kitų laisvų tautų. Per tų lai
ką mūsų tauta sutvirtėjo, 
įsisąmonino į dvasines ir 
kultūrines tautos gelmes, 
sukūrė tvirtą ir darbštų 
tautos charakteri.

Tokią pat pažangą galime 
pastebėti ir Australijos gy
venime. Kas atsitiko per tą 
30 metų Australijos gyveni
me? Pažinti nebūtų galima, 
kaip pasikeitė miestai, gy
venimo standartas, net pati 
tauta iš grynai britiškos kil
mės žmonių baigia išvirsti į 
"multi-cultural society”. Jau

Vienas iš pirmųjų ALB suvažiavimų Redfern Liet. Namuose Sydnejuje

Gyvoji b-nė
Atkelta iš psl. 3

karo išvargintoje Europoje 
nebuvo gėrybių, kurias tik 
atvykę čia radome, bet jos 
neteikė to džiaugsmo ir pa
sitenkinimo, kurį pergyven
davau Europos griuvėsiuo
se.

Labiausiai sielą spaudė 
nuotolis. Vien tik žinojimas, 
kad esi tūkstančiais mylių 
atskirtas, plačių vandenynų 
atribotas, lyg miško žvėrelis 
išmestas plynėje; giliu sun
kumu gule, ir bandžiau nors 
horizonte įžvelgti Europos 
miražą. Niekuomet nema
niau, kad nuotolis taip skau
džiai ir ilgesingai raižytų ža
lios Europos prisiminimą.

Dažnai skendau neviltyje, 
kad jau nebeišvysiu savo 
krašto; žiedais ir paukščių 
grįžimu pavasarį pasipuošu
sios gimtinės; po karštų va
saros dienų tylių vakarų, kai 
sustingsta oras ir net me
džio lapelis nejuda, o daina 
be žodžių atplaukia iš už 
miško, iš už pievų dunksin
čio kaimo; tokia gaivinanti, 
tokia sava; "bobų vasaros” 
pagražinti rudenys, pasku

Pasididžiavimo verti metai
A. Mauragis

30 metų kai mes gyvename 
Australijoje ir 30 metų kai 
turime savo Bendruomenę. 
Šios sukakties proga reika
lauja iš mūsų apyskaitos. 
Kiek esame dar lietuviški, 
kiek rūpinamies lietuvių 
tautos likimu ir kiek esame 
prisdėję prie Australijos 
tautinės kultūros ugdymo, 
kiek ir kokiais tautiniais lo
biais esame praturtinę Aus
traliją?

Nekalbėkime šiandie apie 
tuos, kurie kaip lašas ištirpo 
plačiame vandenyne, nepa
likę ženklo, kad lietuviai bu
vę, kalbėkime apie tuos, ku
rie kaip ąžuolai drūti prie 
Nemunėlio tebestovi dar 
vis, nebodami nei audrų, nei 
perkūno žaibų. Nekalbėkime 

. apie tuos, kurie nepaliko nei 
savo tėvų vardo, nei 
kultūrinio įnašo į savo tau
tos aruodą, džiaukimės tais, 
kurie tebeskaito lietuviškus 
laikraščius, tebelanko lietu
viškas pamaldas, tebelanko 
lietuviškas mokyklas, tebe
šoka lietuviškus tautinius 
šokius, tebedainuoja lietu
viškas dainas, tebešvenčia

tiniai piemens švilpesiai 
tuščiuose rudens laukuose; 
šalti žiemos rytai ir didžiu
liais "ubago kąsniais” krin
tančios snaigės, belapiame 
sode, džiaugsmingi Kalėdų 
švenčių rytai, smagi ugnis 
krosnyje, baltas šaltis lauke, 
o viduje visa šeima, kalėdi
nio džiaugsmo pilni namai.

Graudi nostalgija, lyg 
rūdys ėdė širdį. Alpo siela 
svetimoje aplinkoje. Ar visa 
tai yra įmanoma perduoti 
mūsų jaunąja! kartai? Ar jie 
supras, ką reiškia būti iš
rautam iš savos žemės? Ar 
galima žodžiais nusakyti lie
tuviško žodžio vertę, kuris 
taip tampriai susijęs su vai
kyste, su gimtine, su pergy
venimais, kuris yra dalis ta
vęs, dalis tavo sielos ir vi
daus!? Tai nėra turtas, bet 
kraujas ir kūnas, gyvais ry
šiais suaugęs su gimtąja že
me, su tauta, su Lietuva...

Tad nenuostabu, kad pir
mosios dienos šioje tolimoje 
šalyje — Australijoje buvo 
paženklintos juodu šešėliu ir 
po savaitės darbo skubėjo
me susitikti; džiaugėmės 
galėdami kalbėtis lietuviš
kai; pasakyti tai ką jauti, ką 
išgyveni, neieškodamas žo
džių, lyg tas mėmė. Susirin
kę, mažoje apleistos bažny
tėlės salėje, džiaugėmės sa

tautos šventes, tebemini jos 
garbingus žygius, teberen- 
kasi į Bendruomenės susi
rinkimus, į skautų stovyk
las, į sporto aikštes po lietu
viškos trispalvės vėliava. 
Šiandien tik tais galime pa
sidžiaugti, tik tie tebera 
gyvi tautos vaikai, tik jie 
gyvena tėvynės meile ir 
palaiko gyvų viltį. Tik jais ir 
galime pasitikėti.

Besilaikydami kartu tam
pame vienu stipriu kūnu. Iš
nykti mums čia lengva, bet 
išsilaikyti sunku. Išnyksta- 
me nieko neveikdami, o išsi
laikome tik dirbdami. Kad 
galėtume išsilaikyti, reikia 
nuo darbo švitėti, kaip tam 
noragui - stovėdamas rūdija, 
dirbdamas blizga. Tokia yra 
daiktų prigimtis, ne kitaip 
yra ir su žmonių dvasiniu 
gyvenimu. Jei norime ką iš
laikyti, turime dirbti. Mūsų 
nedaug, bet tegul būna 
kiekvienas garbingas, kiek
vienas mokytas, laekvienas 
moralus, tuo mes išsiskirsi
me iš masės, ir būti lietuviu 
bus garbė mums ir mūsų 
vaikams. Išlaikydami bend- 

viškių artuma, jautėme su
radę nors dalelę viso to, ko 
taip ūmai netekome...

Neiškojome jokių patogu
mų ar turtų, ieškojome lie
tuviškos širdies išdegusiuo
se Australijos plotuose, ieš
kojome savos bendros kal
bos, bendros minties, ieško
jome Bendruomenės.

Ir čia ji gimė; lietuviškos 
širdies ilgesio sukurta; be 
įstatų, be susirinkimų, be 
balsavimų ir kvorumų, be 
mokesčių ir aukų. Ji gimė 
tvirta, giliausių įsitikinimų, 
meilės savam kraštui, 
savam žodžiui pagrįsta. Kur 
susirinko du lietuviai ten 
skambėjo lietuviškas žodis 
ir tyli, nedrąsi daina; kūrėsi 
Bendruomenė, nes jautėme 
vienas kito reikalingumą, 
jautėme esą vienos šeimos - 
bendruomenės vaikai, vieno 
likimo broliai ir seserys, 
vienos pavergtos tautos da
lis.

Neužteko stogo virš gal
vos, rūbo ir kąsnio; stokojo
me ryšio, kuris mus jungtų, 
kuris mums teiktų priklau
somumą, savęs atpažinimą. 
Mes skyrėmės nuo kitų pa
saulio ateivių, kurie ieškojo 
patogaus gyvenimo, geres
nio kąsnio. Tai nebuvo ir 
šiandien nėra mūsų tikslas, 
nors jau vienas kitas bando

ALB Tarybos suvažiavimas Adelaidėje 1952 m.

ruomenę, išlaikome ir savo 
tautą; o taip pat, būdami et
ninė grupė, galime ir priva
lome pasidalyti su visa aus
tralų tauta kultūrinėmis 
vertybėmis: gražiais papro
čiais, folkloriniu menu, cha
rakterio tvirtumu bei kultū
riniu gyvenimo būdu. Esa
me ateiviai, pasirinkome šį 
kraštą kaip savo antrąją tė
vynę, tapome lojalūs jos pi
liečiai. Per maža būtų pasa
kyti, kad esame tik lojalūs 
jos piliečiai, kada iš tikrųjų 
ją jau mylime: ča mūsų vai
kai ir vaikaičiai gimė ir 
užaugo, mokosi ir dirba šio 
krašto gerovei ir garbei. 
Nesijaučiame svetimi, nes 
čia mūsų namai, mūsų žemė, 
čia mūsų kraujas ir darbas 
fermentuoja naują australų 
tautą. Šio krašto ateitis 
mums turi rūpėti, todėl ir 
privalome budėti ne tik po
litine prasme, bet ir 
kultūrine. Mes jaučiame, 
kad mūsų vardas yra geras, 
kad mūsų gyvenimo būdas, 
papročiai yra aukštos mora
lės, mūsų darbingumas yra 
pavyzdingas, mūsų tautinė 
kultūra yra graži ir pat
raukli. Mes esame vietos 
žmonių aukštai vertinami. 
Taigi, būdami lietuviais, 
mes galime būti labai nau
dingi ir australams ir, žino
ma, visiems, su kuo tenka 
susidurti. Gi ištautėjęs žmo
gus nebetenka to, ką jis ga
lėtų duoti kitiems, jis tampa 
siauras egoistas, besirūpi
nąs savimi. Reikia stebėtis, 

save įtikinti, kad čia yra jo 
žemė, kad čia pagaliau įleido 
šaknis, kad persodinimo 
procesas pavyko... Ne! Ši 
žemė, nors ir svetinga, yra 
svetima!

Tai buvo mūsų Bendruo
menės pradžia. Ne pirmieji 
išleisti įstatai ar susirinki
mas jai davė pradžią, bet 
pirmasis lietuvis išlipęs 
krantan ir apsisprendęs to
kiu išlikti.

Visi lietuviai be išimties 
sudaro Benruomenę, bet jos 
branduolį, pulsuojančią širdį 
sudaro tiktai tie, kurie save 
laiko lietuviais, kurių nenu
spalvino karšta saulė, kurių 
turtai prabangos sienomis 
neatitvėrė nuo lietuviško 
gyvenimo, kurie dar rūpina
si savo tautos likimu, kurie 
be priesaikų, įstatymų, įsta
tų ir paragrafų prisipažįsta 
esą anų žydinčių pavasarių, 
tylių vasaros vakarų, rudens 
tuščių laukų, žiemos balto 
šalčio vaikai. Tai jie yra 

bendruomenė!

Koras

Popiežius Jonas Paulius II 
ateinančiais metais planuoja 
vizituoti Angliją. Pasklidus 
žiniai Anglijoje pasigirdo 
priešingų balsų. 

kaip daugelis tėvų neišmano 
šito. Vaflius dar ant rankų 
nešiodami jau kalbina 
angliškai, į parodytą nuste
bimą, paprastai atsako, kad 
vaikas kitaip nesuprantąs. 
Reikia stebėtis, iš kur pas 
mūsų kai kuriuos tėvus toks 
tamsumas. Juk jau seniai ži
nomas faktas, kad dvikalbė 
sistema namuose vaikus 
daugiau išlavina, išprusina, 
jie tampa giliau humaniški. 
Kiek daug šeimų norėtų to
kia galimybę turėti savo na
muose, bet deja, ne visi gali. 
O tie, kurie be didelio vargo 
gali, neišmano tos naudos.

Po 30 metų gyvenimo 
Australijoje, mes jau mato
me, kad mūsų lietuvybė nie
kam kelio nepastojo, nei 
tiems, kurie norėjo gerai iš; 
mokti anglų kalbos, ~ nei 
tiems, kurie siekė aukštes
nės profesijos ar karjeros. 
Be reikalo tėvai baiminos ir 
atitraukė vaikus nuo lietu
vybės, nesuteikdami jiems 
sąlygų būti drauge. Nutau
tėjimas yra viena iš mūsų 
didžiųjų nuodėmių.

Kita didelė mūsų nuodė
mė yra ta, kad mes nemokė
jome ir nemokame vieni kitų 
gerbti ir vertinti. Kiekvie
ną prasikišusį žmogų sten
giamės nusodinti, o kiekvie
ną stipresnę grupę stengia
mės nuvertinti, beveik nie
kad nebuvome vieni kitiems 
nuoširdūs. Mūsų kovos pa
darė mums daug žalos, ta
čiau bendruomenės nesu
naikino, dėka sveikos nuo
jautos, kad bendruomenė 
yra mums virš politinių, 
ideologinių ir grupinių inte
resų, visi turime bendrą 
priešą ir bendrą idealą. Tas 
idealas tai Lietuvos laisvė, o 
priešas - tai sovietiškas im
perializmas. Tik todėl, kad 
esame sąmoningi, esame ir 
vieningi. Šiandien, kalbant 
apie bendruomenę, tenka 
pasidžiaugti, kad vistik esa
me pasididžiavimo verti lie
tuviai, kad mūsų bendros 
pastangos yra didesnės už 
tas destruktyvines jėgas, 
kurios mėgina mūsų vienybę 
išardyti ir mūsų moralę pa
laužti.

Kalbant apie ateitį, turi
me būti sau atviri ir supras
ti, kad iš dabarties gimsta 
ateitis. Dabartis yra mūsų 
tautai kieta, sunki, todėl ne
galime tikėtis, kad ateitis 
būtų lengva ir šviesi. Prieš 
mūsų akis stovi sunkūs už
daviniai, kietos pareigos. 
Tik didelės pastangos visų 
lietuvių, visų kraštų bend
ruomenių gali išlaikyti tautą 
gyvą ir siekti savo kraštui 
laisvės. Mes esame savo 
tautos istorijos kulminaci
nėje pozicijoje: ar kilsime 
aukštyn, ar krisime žemyn, 
nuo mūsų apsisprendimo 
pareina tautos gyvybė. To
dėl kiekvieno lietuvio, kur 
jis begyventų, yra labai 
svarbus apsisprendimas ir
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Bendruomenės įnašai
Australijos Lietuviu 

Bendruomenė šiais metais 
švenčia savo trisdešimties 
metų sukaktį. Tai graži ir 
ypatingai reikšminga su
kaktis. Apie ja verta ne tik 
šia proga, bet ir kiekvienu 
atveju pakalbėti, nes tai nė
ra atsitiktinis dalykas, bet 
mūsų visų lietuviškas gyve
nimas. Norėtųsi įsivaizduoti, 
kaip atrodytų tasai lietuviš
kas gyvenimas šiandie, jeigu 
neturėtume arba nebūtume 
turėję Lietuvių Bendruo
menės? Suprantama, lietu
viškoji veikla būtų išsivys
čiusi, bet tik atskiromis for
momis, skirtingų organiza
cijų, bet nebūtų turėjusi tos 
visuotinės apimties, ką pa
darė, atliko AL Bendruome
nė.

Atsimename: vos tik su
važiavus į Australiją, visi 
degėme lietuviška patrioti
ne aistra norėdami pabrėžti 
ne tik savo kilmę, bet ir pra
našumą, kad esame lietuviai 
ir verti išskirtino dėmesio. 
Taip pačioje pradžioje pra
dėjo organizuotis skautai, 
sportininkai, vėliau religinės 
ar ideologinės organizacijos, 
daugelis apibendrintu var
du, kad tai veikiama bendrai 
lietuvių vardu. Greitai iš
ryškėjo, kad tie ir tie lietu
viai, priklausydami kad ir 
lietuviškai kokiai organiza
cijai ar pasaulėžiūrai, toli 
gražu neatstovauja visų lie
tuvių. Tas buvo ypatingai 
svarbu šiame krašte, kur 
buvo negirdėtas lietuvio 
vardas ir reikėjo atstovauti 
lietuvius visumoje kaip et
ninę grupę. Tas aiškiai liu
dija iniciatorių lietuvių pas
tangas sukurti tokį organą, 
kuris apimtų visus lietuvius. 
Čia atrastoji Australijos 
Lietuvių Draugija esmėje 
nepatenkino tokių užsimoji
mų, nors pradžioje ši A.L. 
Draugija sudarė branduolį 
tolimesnei lietuviškai veik
lai. Sudarytas LOK (Laiki
nas Lietuvių Organizacinis 
Komitetas), kuriam vadova
vo buv. Australijos Liet. 
Draugijos pirm. A. Baužė. 
Nesunku buvo pereiti į Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menę nesipriešinant Aus
tralijos Lietuvių Draugijai ir 
jai pritariant. Ir taip 1950 m. 
buvo padėti pagrindai Aus
tralijos Lietuvių B-nei. Kai 
1950 m. AL Bendruomenės 
suvažiavime atstovų visuo
tiniu pritarimu buvo įsteigta 
ir formaliai patvirtinta Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menė, ji pradėjo organizuo

ALB Tarybos suvažiavimas 1956 m. Estų Namuose Sydnejuje

tis jau naujais pagrindais ir 
vėliau įgyti formas, kaip nu
matyta PLB nuostatuose.

Po trišdešimties metų 
veiklos galime drąsiai tvir
tinti, kad 1950 metų ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
me buvo priimti ALB veik
los ir statuto principai, kurių 
daugumas galioja ir iki šian
die. Per trisdešimt metų pa
ti bendruomenė įrodė, kad 
pasirinktas kelias yra sėk
mingas ir net teisingas. Be 
jokių ginčų šiai idėjai pritarė 
ne tik Sydnejaus, iš kur išė
jo visa iniciatyva, bet ir ki
tos lietuvių kolonijos, kur 
jau buvo įsigalėjusios paski
rtos liet, organizacijos arba 
Austr. Liet. D-jos padaliniai, 
tada ir prasidėjo Australijos 
Liet. Bendruomenės veikla. 
Netrukus ALB vadovybė 
įgijo autoritetą ne tik lietu
vių tarpe, bet ir reprezen
tuoti lietuvius ir oficialiai - 
australų oficialiose įstaigo
se, dalyvaujant etninių gru
pių veikloje ir t.t.

Antanas Baužė, pirmasis 
ALB Garbės Narys

Kiekvienu atveju Austra
lijos Liet. Bendruomenė da
vė atramos tašką visiems 
lietuviams Australijoje - 
bendruomenėje niekas ne
buvo išskirtas dėl pažiūrų, 
nebuvo ignoruotas, o prie
šingai, pabrėžtos ir parem
tos organizacijos, atskirų 
grupių ar vienetų pasireiš
kimai.

Trisdešimties metų laikas 
yra didelis tarpas lietuvių 
organizuotame gyvenime. 
Nedidelei kolonijai ir ypač 
pasklidusiai didžiuliame že
myne, tai buvo autoritetas 
visiems - organizuotiems ir 
neorganizuotiems lietu
viams. Tai buvo ir tebėra 
užuovėja ir priebėga atra

mos neturintiems arba pasi- 
metusiems lietuviams šiame 
krašte, lygiai ir užsienio lie
tuviams, besilankantiems 
čia vienokiais ar kitokiais 
tikslais.

Bet vistiek per pirmuo
sius 10 metų jautėmės vieni, 
nepastebėti ir negirdimi ki
tur. Bet su laiku į mus, Aus
tralijos lietuvius, buvo at
kreiptas dėmesys ne tik pa
vienių praeivių, bet ir pačių 
LB centrų. Prasidėjo atski
ros grupuotos išvykos iš 
JAV, organizuoti pasirody
mai pavienių menininkų ir 
grupių ir tuo pačiu pasida
rėme įsukti į Pasaulio lietu
vių dėmesio centrą. Tai liu
dija ir dabarties užsienio 
lietuvių susidomėjimas 
Australijos lietuviais, nes 
čia lankosi ne tik pavieniai 
turistai, bet ir ištisos gru
pės. O tai reiškia, kad jie čia 
randa gerą dirvą mūsų or
ganizuotume ir veikloje.

Daugelis ir iš mūsų pačių 
klausia, ką gi įnešė lietuvių 
bendruomenė mūsų gyveni
me? Organizacijos veikia 
savarankiškai, dabartiniai 
lietuvių vienetai - organiza
cijos, institucijos irgi veikia 
savaimingai, kaip ir atskiri 
visuomeniniai ar kultūriniai 
vienetai. Kur čia pati bend
ruomenė?

Gal kiti ir neįmato bend
ruomenės vaidmens žiūrė
dami labai siaurai, tačiau 
bendruomenė apima visus ir 
jos įtaka bei sudarytos sąly
gos ir sudaro tą dirvą, kur 
kitos organizacijos ir atskiri 
rateliai turi tinkamas ir pa
lankias sąlygas, kad jie ga
lėtų pasireikšti ir veikti. 
Užtenka tik įsivaizduoti, 
kaip galėtų reikštis pavienės 
grupės ar rateliai neturint 
viso apipavidalinimo ir 
jungties, kas suvestų ir de
rintų visus pasireiškimus ne 
tik vietoje, bet ir tarp atski
rų kolonijų.

Praėjus daugiau kaip de
šimčiai metų bendruomenės 
rūpesčiu išleista stambus 
veikalas (Australijos Lietu
vių Metraštis, 1962). Galbūt 
tai nėra labai tobulas leidi
nys, bet ypač istoriškai 
reikšmingas, nes čia sutelk
tos žinios šiandie būtų nepa
kartojamos ir neatmenamos. 
Ir tai iš to laikotarpio, kada 
bendruomenė kaip tik buvo 
kūrimosi ir organizavimosi 
stadijoje.

Mūsų Pastogė - bendruo
menės laikraštis irgi vienas 
iš didžiausių bendruomenės 
darbų, kuris padėjo ne tik

Dail. A. Rūgštelės paveikslas — Kelias į namus.

S. Narušis

pačiai bendruomenei atsi
stoti ant kojų ir įsitvirtinti, 
bet ir iki šiai dienai daly
vauja pačiu reikšmingiausiu 
veiksniu bendruomenės gy
venime.

Australijos Lietuvių Die
nos - dar vienas bendruome
nės įnašas mums visiems, 
kas davė impulso visai mūsų 
kultūrinei veiklai ir paskati
no dirbti ir tautiniai kultū
riškai reikštis pasiekiant at
garsio ir už Australijos ribų.

Australijos Lietuvių Na
mai. Šiandie tiesiog neįsi
vaizduojama lietuvių veikla 
be Australijos lietuvių 
namų, kurie nors ir admi
nistraciniu keliu veikia ki
tais vardais, administruoja
mi klubų, liet, sąjungų, bet 
vis tiek jiems pagrindą davė 
ne kas kitas kaip lietuvių 
bendruomenė. Šiandie jie 
veikia savistoviai, tačiau tik 
bendruomenė kaip tokia pa
dėjo jiems pagrindus, davė 
iniciatyvos tokius namus 
sukurti ir pačią idėją įgy
vendinti. Jokia kita organi
zacija šito nebūtų atsiekusi 

Juozas 
J. Bačiūnas, buvęs PLB 
pirm., ir ALB Garbės narys

neturint tam nei autoriteto, 
nei užnugario.

Reprezentacija - ypatingai 
reikšmingas ir svarbus 
bendruomenės uždavinys. 
Ne atskira organizacija - ka
talikai, skautai, šauliai ar 
sportininkai ar jokia kita or
ganizacija visumoje negali 
reprezentuoti visų šio kraš
to lietuvių, o visa apimtimi 
lietuvių bendruomenė, kuri 
turi pilną autoritetą ir pri
pažinimą mus visus bet kur 
atstovauti, mūsų visų vardu 
kalbėti, lietuvius ir lietuvių 
tautą reprezentuoti. Tai 
ypatingai svarbus dalykas 
mūsų sąlygose, kai neturime 
didesnių, visos tautos re- 
Smtantų ir autoritetų.

, kad ne visi ir ne visur 
šitą labai svarbų ir lietu
viams esminį dalyką pilnai 
supranta.

Su laiku mūsų dėmesys 
įsminga į smulkmenas, į 
siauras gyvenimo detales, 
Atrodo, kitiems reikšmin
gesni dalykai yra atskirų 
vienetų pasireiškimai, klu
bai, lietuvių namų adminis
tratoriai ir t.t., bet užmirš
tama, kad jų visų pagrindas 
yra lietuvių bendruomenė, 
kurie yra jų pradžia ir pag
rindas.

Gal šiandie kaip tik dėl šių 
motyvų daugiau ar mažiau 
pati lietuvių bendruomenė 
atsidūrusi savo sukurtų 
institucijų šešėlyje, tačiau iš 
tikrųjų visa lietuviška veikla 
- atskirų organizacijų, vie
netų, ratelių ar draugijų - 
yra visos bendruomenės 
turtas ir kraitis, nes visa tai 
atlieka tie patys bendruo
menės nariai ir kuriuos ap
jungia ne kas kita, o pati lie
tuvių bendruomenė.

Džiaugiamės mūsų bend
ruomenės sukaktimi ir di
džiuojamės, kad ją tokią tu
rime ir drauge linkime, kad 
ji savo autoritetu ir apimti
mi savo veiklą plėstų ir įta
kotų. Tik pilnai įsisąmoninę 
bendruomenės reiškmę su
prasime, kad visai tai, ką at
siekėme ir ką ateityje at
sieksime yra bendruomenės 
autoriteto rezultatai.Pasididžiavimo

Atkelta iš psl. 4

aktyvus pasireiškimas 
bendruomenėje, nes tik per 
bendruomenę galime būti 
savo tautai gyvi ir naudingi. 
Kas vengia bendruomenėje 
pareigų, tas vengia tautos, 
tas silpnina tautos jėgas. 
Nedidelei mūsų tautai kiek
vienas žmogus brangus, 
kiekvienas socialinis jungi
nys yra tvirtovė. Tokia tvir
tovė yra ir mūsų AL Bend
ruomenė, kurios ateitis nuo 
mūsų kiekvieno priklauso.
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Ignas Alekna

Praeities ir ateities slenkstyje MŪSŲ PASTOGĖS
Australijos Lietuvių 

Bendruomenė šiais metais 
švenčia savo 30 metų su
kaktį. Didysis sukakties mi
nėjimas, reikia tikėtis, įvyks 
Adelaidėje Australijos Lie
tuvių Dienose, tačiau jau ir 
dabar verta tos sukakties 
minėjimas pradėti atskirose 
A.L. B-nės apylinkėse ir 
spaudoje.

Sakoma, kad visi lietuviai 
esame vienos lietuvių bend
ruomenės nariai, tačiau ne
vienam kyla klausimas: o 
kas gi yra lietuvių bendruo
menė? Tikslų atsakymų 
duoda Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
(VLIKAS), 1941.6.14 d. 
Easkelbęs Lietuvių Chartą ir 

laikinuosius Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės sant
varkos nuostatus, juos iš
leisdamas atskira knygele - 
"Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė”. Ten rašoma: 
’’Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. 
Lietuvis lieka lietuviu visur 
ir visada”. Matyti ir 
VLIKas numatė, kad gali 
kilti kai kurių neaiškumų, 
nesutarimų, todėl ten pat 
duoda ir papildomų paaiški
nimų: ’’Kai tariame Lietuvių 
Bendruomenė, tai turime 
minty ne kokią tam tikrą 
lietuvių įsteigtą draugiją, 
klubą ar kitą organizaciją 
bet viso pasaulio visus lietu
vius. Lietuvių Bendruome
nei priklauso savaime be jo
kio pareiškimo kiekvienas 
lietuvis, kuriam plaka lietu
viška širdis, kurio gyslose 
sruvena lietuviškas kraujas, 
kuriam lietuviškumas reiš
kiasi būde, papročiuose, lie
tuviškoje kilmėje”.

Pirmosios, pagal minėtus 
Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės santvarkos nuosta
tus, kūrėsi Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės apylin
kės įvairiose Vokietijoje 
išvietintųjų stovyklose, ta
čiau jų veikla, kad ir judri ir 
kūrybinga, buvo neilga, nes 
prasidėjus ’’dypukų” emig- 
racinai bangai, jos likvida
vosi.

Iš Vokietijos stovyklų 
mūsų tautiečiai paplito lais
vajame pasaulyje, dalis at
vyko čia į Australiją. Atvy
kę radome prieškarinių 
ateivių įsteigtą Australijos 
Lietuvių Draugiją. Dalis 
jungėsi į jos gretas, bet Lie
tuvių Tremtinių B-nės veik
los patirtis, o ir paskatini
mas iš aukščiau, vertė Aus
tralijos Lietuvių Draugiją 
persiorganizuoti į Australi- 
Jos Lietuviu Bendruomenę, 
:as ir įvyko prieš 30 metų.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenė žengdama 
pirmuosius darbo žingsnius 
pajuto, kad visų kas dieną 
kylančiu naujų darbų, naujų 
problemų pati viena iš
spręsti negalės. Tų darbų 
atlikimui steigta prie apy
linkių valdybų įvairios sek
cijos. Gyvenimas vis kėlė ir 
kėlė didesnių reikalavimų, ir 
tautinė reprezentacija vertė 
sekcijas persiorganizuoti į 
atskiras savarankiškas or
ganizacijas ir kurti naujas.

Iškilo Lietuvių Bendruo
menės ir organizacijų san
tykių klausimas, kurį 
VLIKas irgi buvo numatęs, 
nes Lietuvių Chartoje ir Pa
saulio Lietuvių B-nės san
tvarkos nuostatuose sako
ma: ’’Draugija yra tautinės 
kultūros reikšminga talki
ninkė. Lietuvis kuria ir pa
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laiko religines, kultūrines, 
jaunimo, savišalpos, profe
sines ir kitas lietuvių drau
gijas. Draugiją sudaro no
rintieji joje būti nariais, 
bendruomenę — visi lietu
viai”.

Po 30 metų Australijos 
Lietuvių Bendruomenė iš
gyveno giedrių ir tamsių 
dienų, yra liudininkė gražių 
ir skaudžių įvykių, tačiau 
laikas, gydydamas žaizdas, 
leido Australijos Lietuvių 
B-nei sutvirtėti ir ji jau stovi 
gyva ir reikšminga visų 
Australijos lietuvių jungtis. 
Be abejo, rasis ir tokių, ku
rie jos nenorės pripažinti, 
bet gi visi žinome, kad at
skalūnų ir dezertyrų visur ir 
visada buvo ir bus.

Jei pažvelgsime į Austra
lijos Lietuvių B-nės 30 metų 
veiklą, pamatysime kokį 
milžinišką darbą Lietuvių 
B-nė atliko per joje veikian
čias lietuvių organizacijas: 
ar suskaitysime kiek turėjo
me lietuviams pamaldų įvai
riose maldos šventovėse, o 
dar daugiau, ar pajėgsime 
suskaičiuoti maldininkų 
skaičių; ar suskaitysime 
kiek turėjome susirinkimų, 
minėjimų, paskaitų; ar su
skaitysime kiek turėjome 
koncertų, vaidinimų, tauti
nių šokių pasirodymų, pra
moginių vakarų, o kiek tu
rėta jiems paruošti repetici
jų; ar suskaitysime kiek 
mokytoju mokė savaitgalių 
mokyklose ir kiek mokinių 
pramoko lietuvišką žodį tar
ti ar jį parašyti; ar suskaity
sime spaudos darbuotojus ir 
jų pasišventimą spausdin
tam žodžiui, kuris 30 tomų

Darbai ir šešėliai
Šiais metais švenčiame 30 

metų sukaktį, kai buvo 
įsteigta Australijos Lietuvių 
Bendruomenė. Trys dešimt
mečiai, tai pakankamas laiko 
tarpas, per kurį kiekviena 
organizacija spėja susifor
muoti, išryškėja jos veikla 
uždaviniai ir klaidos. Bet 
pats faktas, kad tas ar kitas 
organizacinis vienetas per 
keliasdešimt metų ne tik 
nepakriko, o sustiprėjo ir 
subrendo savo darbų apim
timi, akivaizdžiai rodo, kad 
jos pašaukimas gyveniman 
buvo reikalingas ir reikš
mingas. .

Australijos Lietuvių 
Bendruomenė kūrėsi išimti
nose aplinkybėse, skirtingo
se nuo kitų kraštų bendruo
meninių (pvz. Amerikos). 
Atvykę į šį kraštą neradome 
jokių tautinių centrų nei or
ganizacijų išskyrus Sydne- 
juje veikusią Lietuvių 
Draugiją. Dar nebuvo galu
tinai suformuota nė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė.

Tačiau paskelbus Lietuvių 
chartą ir iš jos išplaukusią 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę nedelsiant buvo 
įsteigta ir Australijos Lie
tuvių B-nė. Po to sekė B-nės 
padalinių steigimas visuose 
didesniuose lietuvių cent
ruose.

Lietuvių bendruomenė 
yra unikali organizacija, iki 
šiol išeivijoje nepraktikuota 
nė vienos tautybės. Lietuvių 
Bendruomenė savo visuoti
numu apima ir apjungia vi
sus lietuvius nežiūrint jų 
religinių, ideologinių, profe
sinių ar kitokių skirtimų 

vien Mūsų Pastogės pusla
piuose paliktas ateities kar
toms; ar suskaitysime kiek 
talkininkų skyrė laiko, dar
bo ir lėšų, kad įgytų dabar 
turimus lietuvių namus; ar 
suskaičiuosime jaunimo or
ganizacijų: skautų, sporto 
klubų, ateitininkų, studentų 
ir kitų darbus; ar suskai
čiuosime kiek socialinės glo
bos draugijų narės paguodė 
nelaimių ištiktuosius, kiek 
ligoniams ir nelaimingiems 
ašarų nušluostė?! ir t.t. ir 
t.t.

Prisiminus Australijos 
Lietuvių Bendruomenėje 
atliktus darbus, reikia su 
pagarba ir dėkingumu prisi
minti mirusius ir gyvus A.L. 
B-nės Garbės narius, Krašto 
Tarybų, Krašto Valdybų, 
Apylinkių valdybų bei visų 
lietuviškų organizacijų pir
mininkus ir valdybų narius, 
seniūnus ir visus visus tau
tiečius, kurie darbu, žodžiu, 
raštu ar centu dėjosi prie 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės veiklos.

Stovėdami ant Australijos 
Lietuvių B-nės veiklos 
slenksčio, suglaustomis gre
tomis, su tvirtu tikėjimu ir 
pasirįžimu turime dirbti 
siekdami pagrindinių, kaip 
laisvojo krašto išeivių, tiks
lų: Laisvos Lietuvos ir tau
tinės savigarbos ugdymo 
naujoje kartoje: Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt; Tą garbę ga
vome užgimę, jai ir neturim 
leist pražūt.

Tikėkime ir dirbkime — 
Dievas mums padės!

siekiant išlaikyti lietuvių 
tautinę sąmonę ir kultūrą ir 
neištirpti supančioje aplin
koje. Visos didžios idėjos 
sukelia nerimo ir priimamos 
su nepasitikėjimu. Su įtari
mu pirmaisiais metais buvo 
pasižiūrėta ir į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę. Ne
maža įvairių ideologijų vi
suomenininkų įsijungė į 
bendruomenės eiles kaip į 
rungtynių areną galvodami, 
kokia čia bus organizacija be 
ideologinio atspalvio, ir vi
som priemonėm stengėsi 
bendruomenei užkabinti sa
vas spalvas ir perimti bend
ruomenę savon kontrolėn.

Iš Lietuvos atsivežę ideo
loginį antagonizmą ir rivali- 
zaciją bandėme pagal senus 
receptus vadovauti ir Lietu
vių Bendruomenei. Dar 
gerai atsimename kelis 
Krašto Tarybos suvažiavi
mus, kuriuose partinės rie
tenos nubanguodavo iki 
kraštutinumų tuščiai eikvo
jant brangų laiką ir neuž
kliudant gyvybinių proble
mų, kaip jaunimo tautinis 
auklėjimas. Jau pačioje pra-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

SPAUDOS
BALIUS 

rugsėjo 20 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube

PROGRAMOJE:
1. Opera FAUSTAS (sumodernintos ištraukos)
2. Vakarienė su kava ir pyragais bei tortais
3. Sau lygios neturinti loterija
4. Malonus visų Mūsų Pastogės bičiulių pabendravimas 
Įėjimas tik su bilietais - $ 12 asmeniui.
Bilietus jau dabar platina: Syd. Liet. Klubo vedėjas ar 

jo pavaduotojas (klube),. V. Kazokas (tel. 7098395), A. 
Jablonskienė (tel. 7094031), L. Stašionienė (tel. 6499062), 
V. Jaras (tel. 6823580), A. Milašas (tel. 864 348)

Stalų užsakymus priima A. Jablonskienė (tel. 7094031). 
Pradžia 7.30 vai. vak.

džioje neišdirbome bendro 
plano lituanistiniam švieti
mui, kūrimui jaunimo orga
nizacijų, kurios logiškoj se
koj turėjo būti natūralūs ry
šys tarp vyresniosios ir jau
nesniosios kartų. Šias ir 
daugelį kitų klaidų šiandie 
tegalime tik apgailėti, bet 
neįmanoma atitaisyti. Iš tie
sų ir atitaisyti nebandome.

Dar ir šiandie tebedejuo- 
jame ir ulbijame savo jauni
mą už jo abejingumą mūsų 
bendruomenei, kad jis nuėjo 
savais kėliais. Tobuliname, 
dabiname ir plečiame savus 
lietuvių namus - tautines 
tvirtoves, bet ne visuose
esame įrengę tinkamas pa
talpas savaitgalio mokyk
loms. Jaunimas iki 18 metų 
negali į kaikuriuos įeiti, kur 
prisiglausti. Vien jaunimui 
skirto kambario posėdžiams 
neužtenka. Pagaliau ir tų 
posėdžių negausu, nes 
jaunimo organizacijų vos 
viena kita. O jaunimas 
mėgsta tarpusavy pabend
rauti jiems priimtinoj aplin
koj, niekam jų už rankos ne- 
vedžiojant. Teko skaityti, 
kad Sydnejaus Liet. Klubas 
praplečia savo namus, kur 
jau bus vietos jaunimui. Per 
tą laiką jaunimas pats susi
rado sau priimtinas užuovė
jas.

Juk ir šeimoj, jei tėvai 
nesugeba ar nepajėgia savo 
namuose sukurti jaukios ap
linkos ir šeimyninės šilumos, 
paaugę vaikai bando jos ieš
koti kitur. Ir jau kartą susi
radę, tėvų namus belaiko tik 
pastoge nuo klimatinių at
mainų. Tokie namai tarnau
ja pirmoj eilėj mums pa
tiems. Kai nebebus kas juos 
išlaiko, gal tuomet mūsų 
jaunesnioji karta jais susi
domės kaip ekonomiškai 
vertingu, jau išmokėtu ob
jektu, bet vargu ar juose 
bus lietuviškos šilumos.

Bendruomenės pagrindi- 

nis uždavinys lietuvybę iš
laikyti išeivijoje. Bet nei 
Krašto Valdyba, nei nei 
apylinkių valdybos neparo
dė didesnės iniciatyvos šį 
pagrindinį klausimą visapu
siškai išnagrinėti ir tinkama 
kryptimi veikti. Jeigu šios 
mūsų bendruomenės insti
tucijos jai priklausančių už
davinių tinkamai neatliko, 
kaltos ne vien jos, bet ir mes 
visi. Kaltas visų mūsų abuo
jumas savajai bendruome
nei, nesidomėjimas jos veik
la. Tik pasižiūrėkime į mūsų 
bendruoinėhihius susirinki
mus. Apylinkėse, turinčiose 
po kelis tūkstančius lietuvių, 
į ben-nės susirinkimus daly
vių sueina retais atvejais 
šimtinė. Ką tas reiškia? Tai 
rodo, kad nesirūpiname 
bendruomenės nei dabarti
mi, nei ateitimi. Bevelijame 
dirbančius pakritikuoti, bet 
niekur neprisidėti. Betgi tik 
stovėti šalia bendruomenės 
yra tik savo neveiklumo 
pateisinimas, savotiškas de
zertyravimas iš kovos lauko.

Jokia organizacijos vado
vybė nepadarys stebuklų, 
jei neturės savo narių nei 
moralinės, nei materialinės 
paramos.

Jeigu norime, kad bend
ruomenė būtų veikli, ateiki
me visi, dalyvaukime ir 
dirbkime. Tik visi kartu 
svarstydami savus reikalus 
pasieksime norimų vaisių. 
Gal atėjęs ir neturi ką pasa
kyti, bet pats dalyvavimas 
liudija, kad sava organizaci
ja domiesi, ir tai jau yra po
zityvi veikla.

Naivus pasiteisinimas dėl 
pasyvumo bendruomenei: 
girdi, bendruomenė man 
nieko neduoda. Pirmiausia 
pačiam reikia ką nors bend
ruomenei duoti, o tik po to 
gali iš jos ko nors tikėtis. 
Egoistinis uždarumas veda į 
apatiją ir izoliaciją - pasijun
ti visų užmirštas ir nereika
lingas. Tas ypatingai jaučia
ma vyresniame amžiuje. Jau 
vien šiuo atžvilgiu bendruo
menėje dalyvavimas ir as
meniškai yra naudingas, o 
kartu ir prasmingas.

Nemaža rūpesčių kelia ir 
bendruomenės apylinkių 
valdybų sudarymas. Savu 
laiku buvo įsigalėjusios par
tinės ir ideologinės varžy
bos. Niekas nežiūrėjo, ar 
siūlomas asmuo turi organi-
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Bendruomenės vadovybėje
AL BENDRUOMENĖS

VADOVAI

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės kryptis ir 
gaires aptaria Bendruome
nės statutas, veiklą nustato 
ALB Krašto Taryba, o jos 
nutarimus vykdo ALB 
Krašto Valdyba, ant kurios 
pečių visu svoriu gula bend
ruomenės autoritetas ir at
sakomybė. Jai tenka ne tik 
vykdyti ALB Krašto Tary
bos nutarimus bei įpareigo
jimus, bet labai dažnai susi
dariusiose situacijoje tenka 
veikti ir spręsti savo nuo
žiūra ir atsakomybe, nes 
dvejų metų kadencijoje iš
kyla skubių reikalų, kuriuos 
tenka spręsti čia pat, o prie 
esamų sąlygų neįmanoma 
sušaukti Krašto Tarybos, 
kurios nariai pasklidę po 
visą didžiulį kontinentą. Ta
čiau bene sunkiausios parei
gos yra Krašto Valdybos 
pirmininko, kuriam dažnai 
tenka būtia ir vadovu, ir 
sprendėju, planuotoju bei 
teisėju.

Šios sukakties proga su
glaustai sunku išvardinti 
visų Krašto Valdybų sąsta
tus tad paminėsime tik ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kus, kurių susidarė per tris
dešimt metų visa eilė.

Įsteigus Australijos Lie
tuvių Bendruomenę pir
muoju Krašto Valdybos pir
mininku buvo išrinktas 
Justas Vaičaitis, šiose 
pareigose išbuvęs keletą 
kadencijų iš eilės iki jis 1953 
m. spalio mėn. išemigravo į 
Ameriką. J. Vaičįaičiui teko 
ypatingai sunkios pradinės 
bendruomenės organizavi
mo pareigos. ( jau miręs 
Amerikoje).

Jam išvykus jo vietoje 
stojo Vytautas S i m n i š- 
k i s, geras administratorius,

Darbai ir...
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zacinės patirties, bet rūpin
tasi, kad tik būtų "savas”. 
Gal dėl to ir praradome daug 
gražaus laiko, nepajėgę 
bendruomeninės veiklos 
pastatyti tinkamoj aukštu
moj. Daugeliu atvejų tokie 
"savi” bendruomenės val
dybos nariai iš viso neveikė, 
o tik buvo.

Žvelgdami iš 30 metų 
bendruomeninės veiklos 
perspektyvos gal geriau ne
gu kada nors prieš tai gali
me persvarstyti ir pasverti, 
kas gerai ar ne taip gerai 
buvo padaryta, ką ir kaip 
galėtume padaryti geriau. 
Tačiau viena turime įsisą
moninti, kad mūsų tautinis 
išlikimas remiasi tik mūsų 
bendruomene. Visos kitos 
organizacijos tėra tik dalinė 
priemonė tautiniam išliki
mui, nes kiekviena jų turi 
savo specifinių uždavinių. 
Tik bendruomenė apima 
visus uždavinius, kurie 
mums išeivijoje yra gyvybi
niai svarbūs. Remdami 
bendruomenę palaikome 
tautinę gyvybę savo tarpe, o 
gal ir savo vaikų ar vaikai
čių. Jeigu manome, kad mū
sų bendruomenė nėra tokia, 
kokia turėtų būti, nebėkime 
nuo jos, o ateikime ir savo 
įnašu ją pakelkime ir stip
rinkime.

B. Str. 

ilgametis Sydnejaus Lietu
vių Klubo Valdybos pirmi
ninkas, kuriam jis vadovau
ja iki dabar.

Sekė Leonardas Karve- 
1 i s, kuris šiose pareigose 
išbuvo vos pusę metų, pasi
traukdamas ne tik iš pirmi
ninko pareigų, bet ir iš val
dybos. Jo vietoje stojo Vy
tautas S k r i n s k a, pirmi
ninku išbuvęs iki kadencijos 
galo.

Penktoje Krašto Tarybos 
sesijoje naujos Kr. Valdybos 
pirmininku išrinktas Stepo
nas Kovalskis (miręs). 
Jam pirmininkaujant suda
ryta ALB Krašto Kultūros 
Taryba, kuriai pavesta kul
tūrinės veiklos reikalai.

Sekančiame Kr. Tarybos 
suvažiavime Valdybos pir
mininku vėl išrenkamas V. 
Skrinska, bet neišbuvęs pil
nos dvejų metų kadencijos iš 
pareigų pasitraukia ir jo 
vietoje atsistoja Izidorius 
J o n a i t i s, po kurio naujai 
kadencijai stojo valdybos 
pirmininku Balys D a u k u s 
(miręs). Po jo naujuoju pir
mininku vėl išrenkamas I. 
Jonaitis, kuriam dar 
anksčiau pirmininkaujant 
buvo pradėtos Australijos 
Lietuvių Dienos, kas davė 
naujo impulso visame bend
ruomenės kultūriniame gy
venime.

Po jo sekė Simas N a r u- 
š i s, kuris pirmininku išbu
vo beveik tris kadencijas ir 
mirė būdamas šiose parei
gose. Pastarieji jo metai bu
vo sunkūs, nes kilus bruzdė
jimui prieš Mūsų Pastogę 
reikėjo perorganizuoti Mūsų

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAITęsinys

Pakelyje sustojame pietų. 
Žiūrim, žmogelis užsėdęs 
arklį keliu atvaro avių būrį. 
Jam padeda tvarką palaikyti 
vienas šuo, Dar mums neiš
važiavus atjoja tas pats 
žmogus, palikęs avis kitoje 
ganyklos vietoje. Užkalbi
name. Jis yra Harry Pen
dergast, 4-tos generacijos 
ūkininkas šioje apylinkėje. 
Netoli įsikūręs jo sūnus. 
Taigi, jų pavardė šioje apy
linkėje greitai neišnyks. 
Pats ūkuninkas atrodo labai 
suvargęs, bet kitokio gyve
nimo nežino ir neieško. Savo 
kalboje jis dar išlaikęs su 
protėvaiais atkeliavusį ai
rišką akcentą. Apylinkei la
bai reikia lietaus. Prie so
dybų auga raudonžiedžiai 
dobilai. Čia dar auga kalnų 
gėlytės.

Pasibaigė grįstas kelias. 
Vis daugiau matosi karvių 
ganyklose. Pravažiuojame 
žemėlapyje pažymėtą Inge- 
byra. (buvusi aboridženo 
pavardė), bet jokio miestelio 
čia nėra. Vėl įvažiuojame į 
Kosciuškos parko ribas.

Keičiasi gamta. Vėl 
matosi aukštesni kalnai, iš
kėlę savo viršūnes į dangų. 
Sustojame pasižvalgyti 
Wallace Graigie aikštėje 
(640 m.). Gražu, bet šioje 
kelionėje jau esame prisi
žiūrėję įdomesnių kalnų 
vaizdų. Negrįstas kelias eina 
žemyn, kitur vėl pakyla. 
Miške auga pušys (Western 
white cypres pine) ir skir
tingų rūšių eukaliptai. Eu
kaliptai čia yra užkrėsti pa

Dabartinė ALB Krašto Valdyba. Sėdi iš k.: J. Lapšys - vicepirm., G. Vasi
liauskienė - narė kult, reik., V. Neverauskas - pirm., J. Vabolienė - narė šviet. 
reikalams; stovi iš k.: J. Jonavičius - ALFAS pirm., L. Gerulaitis - iždn., M. 
Pocius - sekr., J. Stepanas - narys jaunimo reik.

Pastogės leidimą, rūpintis 
jos spausdinimu naujose są
lygose. S. Narušiui mirus 
nepasibaigus kadencijai jo 
vietoj stojo Mykolas Zaka
ras, bet trunkant tai pačiai 
maišačiai prieš' pat kadenci
jos pabaigą (1970 m.) to me
to valdyba pirmininku išrin
ko Juozą Maksvytį, kuris 
šiose pareigose išbuvo vos 
keletą savaičių. 1970 metų 
Kr. Tarybos suvažiavime 
Melbourne nutarta Krašto 
Valdybą padaryti kilnojamą 
(iki to laiko pastoviai Krašto 
Valdybos būstinė buvo Syd- 
nejus) ir Kr. Valdyba suda

razitinio augalo vadinamo 
’’mistletos". Jis užkibęs ant 
medžių šakų, gražiais, gels
vais kaip gluosnio lapais, 
auga čiulpdamas medžio 
maistą. Mistletoe nustimpa 
kai medžio šakos negauda- 
mos maisto išdžiūsta, žino
ma, išdžiūsta ir pats medis. 
Sako, tas augalas turi gražų 
žiedą, iš kurio paukščiai 
čiulpia medų, o paskui, va
lydami savo snapus į sveikų 
medžių šakas užkrečia tuo 
parazitu ir kitus medžius.

Važiuojant toliau, miške 
matosi žydinčių wattle me
džių ir rečiau ’’blackboy” 
(žolinis medelis, panašus į 
palmę). Pakalnėje rangosi 
Jacobs upė. Kelias siauras ir 
labai vingiuotas. Čia su savo 
ekspedicija ėjo tyrinėtojas 
Strzelecki. Anksčiau juo 
naudojosi aboridženai, o vė
liau įsikūrę ūkininkai vary
davo gyvulius parduoti į 
Victoriją.

Važiuojame šalia Snowy 
upės. Suradę tinkamą vietą 
sustojame ir įsirengiame 
stovyklą prie Snowy upės 
kranto, netoli Running 
Waters Creek, kuriame da
bar vandens visai nėra. Prie 
Snowy upės yra daug šva
raus smėlio. Atrodo, kaip 
Sydnejaus išgirtas Bondi 
Beach, tik čia nėra žmonių. 
Palapines statomės tarp 
medžių. Žemė smėlėta ir vi
siškai nelaiko įkaltų palapi
nių kuolų, todėl ant jų užde
dame didokus akmenis. 
Lauke šilta ir tvanku. Bet 
atsigaivinimas čia pat, len

ryta iš Adelaidės žmonių, 
kurios priekyje atsistojo 
Vytautas Neverauskas, 
išbūdamas bendruomenės 
vadovybėje dvi kadencijas.

Po jo sekė Algis Š i m - 
k u s iš Melbourno.

Po dviejų metų Kr. Val
dyba perkeliama į Sydnejų, 
kuriai pirmininkauti išren
kamas prof. Algis Kabai- 
1 a, kuriam būnant šiose pa
reigose iš Krašto Valdybos 
kompetencijos išimama Mū
sų Pastogės leidimas ir pa
vedamas Kr. Valdybos su
organizuotai Australijos 

dame į šaltą Snowy upės 
vandenį. Vandenyje, arčiau 
kranto, auga žolės. Dugne 
guli prie padų limpantis 
žvyras ir dumblas, kuris tik 
užlipus pakyla į paviršių už- 
teršdamas vandenį. Upė 
apie 30 m. pločio ir giliausia 
vieta apie 2 m. Iš vandens 
kyšo dideli akmenys. Po va
karienės žaidimas: kiekvie
nas prideda po raidę suda
rant žodį.

Aš, 5 kartus nepataikęs 
raidės, "iškritau” anksčiau
sia.

Trečiadienis, diena skirta 
poilsiui. 8 vai. ryto tempe
ratūra 22° C. Su savo 
ankstyvesnių kelionių drau
gu einame pasivaikščioti. 
Paklysti nėra baimės, nes 
yra tik vienas kelias. Tas 
dulkėtas kelias rangosi tarp 
kalnų. Per jį retkarčiais 
perbėga kengūros, greičiau
siai buvo prie upės atsigerti. 
Visur pilna triušių urvų, jie 
iškasti net ir kelyje. Pasie
kiame aukštesnę vietą, ku
rioje yra padaryta keliauto
jams sustoti aikštelė. Užra
šas prašo palikti vietą šva
rią, tokią, kokia ji buvo rasta 
atvažiavus. Slėnyje, pro 
medžių tarpą, matosi iš toli 
atitekanti Snowy upė. Labai 
platus ir gražus vaizdas.

40 min. ėję, priėjome sku
biai srovenantį upelį. Virš jo 
pastatytas gražus betoninis 
tiltas su užrašu "D.M.R. 
1978” (dep. of Main Roads). 
Upelis negilus, apie 8-10 m. 
pločio, įteka į Snowy upę. 
Pakrantėse daug smėlio, o 

Lietuvių Spaudos Sąjungai. 
Šios Kr. Valdybos kadenci
jai pasibaigus, ji atsiduria 
Adelaidėje ir jai vėl stoja 
vadovauti Vytautas Neve
rauskas, dabartinis Kr. 
Valdybos pirmininkas.

Kaip matome, trisdešim
ties metų eigoje bendruo
menės vadovybė gana daž
nai keitėsi, tačiau nė viena 
valdyba nebuvo nukrypusi 
nuo bendruomenės principų 
ir dvasios. Sveikiname visus 
buvusius ir esamą ALB 
Krašto Valdybos pirmininką 
ir dėkojame už jų darbus ir 
pasiaukojimą.

abiejose kelio pusėse įreng
tos su visais patogumais ke
liautojams aikštelės (stalai, 
suolai, ugniakuriai, išvie
tės). Atrodo, anksčiau čia 
buvo tilto statytojų stovyk
la. Keletą minučių pailsėję, 
tuo pačiu keliu traukiame 
atgal. Kopiant į aukštumas 
išspaudė nemažai prakaito. 
Temperatūra 28° C., atsi
gaivinimui lendame į vėsų 
Snowy upės vandenį.

Po pietų vis dažniau pa
pučia stipresnis vėjas. Neti
kėtai praūžė mažas sūkurys, 
nuvertęs porą palapinių. 
Taip pat. besimaudančių 
merginų ant krūmo užmes
tus viršutinius rūbus ir kny
gą nuneša į upę. Kai šian
dien buvo daugiau laiko, vi
rėja prie laužo špižiniame 
puode iškepė jautienos. 
Pradėjus valgyti vakarienę 
užpuolė musės, kaip niekad 
anksčiau. Jų milijonai, gina
mės ir varome jas nuo lėkš
čių. Kitos, kaip karo metu 
japonų lėktuvai, įsibėgėję 
krenta į lėkštę ir padaže su
šlapus sparnams jau nepa
kyla. Ginamės, pavalgyti 
reikia. Ir kaip keista, užbai
gus tą mėsą nuskrido ir mu
sės. Vakarienę užbaigėme 
saldžiais valgiais, kuriais 
musės visai nesidomėjo.

Sutemus, kitame upės 
krante girdisi laukinių kačių 
kniaukimas. Sako, jos išsi
vystė iš pamestų naminių 
kačių. Gamtoje išsilaiko tik 
stipresnės ir pajėgesnės ka
tės. Jos maitinasi pagautais 
triušiais, paukščiais, o kar
tais pagauna ir avinukus.

Nukelta į psl. 8
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Kovoje su Lietuvos praeitim
Atkelta iš psl. 1

Istorijos m. k. R. Batūra 
rašo, kad lietuviai tiesiogi
niai talkininkavo rusams, 
ginant jų žemes nuo vokie
čių. ”1323,1342 ir kitais me
tais Lietuvos jėgos padėjo 
atremti ordino puolimus į 
šias rusų žemes" (Novgoro
dą ir Pskovą - mūsų pasta
ba). 1349 m., gindamas Iz- 
borską nuo vokiečių, žuvo 
lietuvių kunigaikštis J. Vy- 
tautaitis (R. Batūra, Mūšiai 
su kryžiuočiais, - "Mokslas ir 
gyvenimas”, 1967, Nr. 4, p. 
24). 1307 m. Vytenis išmušė 
iš Polocko vokiečius ir pri
jungė jį prie Lietuvos (Dr. 
A. Kučinskas, min. veik., p. 
20).

Eilė lietuvių politikų ir 
karvedžių suvaidino svarbų 
vaidmenį Rusijos istorijoje. 
Pavyzdžiui, kunigaikštis 
Daumantas, 1263 m. pabė
gęs į Pskovą, apsikrikštijo ir 
vedė Aleksandro Nevskio 
anūkę, o vėliau buvo išrink
tas Pskovo kunigaikščiu. Jo 
vadovaujami pskoviečiai 
daug kartų sumušė Livoni
jos ordino riterius, mėginu
sius užimti miestą. Už tai 
Daumantas buvo paskelbtas 
stačiatikių šventuoju.

1342 m. Algirdas drauge 
su Kęstučiu ir savo vyres
niuoju sūnumi Andriumi at
vyko į Pskovo žemę ir pri
vertė Livonijos ordino ka
riuomenę pasitraukti nuo 
Izborsko. Andrius kurį laiką 
buvo Pskovo, vėliau Polocko 
kunigaikštis.

R. Batūra reziumuoja: 
"Lietuvos valstybė, pustre
čio amžiaus atkakliai karia
vusi, bendroje tautų kovoje 
suvaidino svarbiausią vaid
menį, atremiant Vakarų 
Europos feodalų, kurių 
smogiamuoju būriu buvo 
Kryžiuočių ordinas, verži
mąsi į Pabaltijį ir Rytų Eu
ropą” (R. Batūra, min. str. p. 
26).

O Vakarų Europą Lietuva 
gelbėjo nuo mongolų - toto
rių antplūdžio. Keletas fak
tų. Jau 1238-42 m. įvyko 
pirmieji lietuvių susidūrimai 
su totoriais. 1263 m. kry
žiuočiai su Aukso orda su
darė sąjungą prieš Lietuvą. 
Lietuvos kariuomenės smū
giai silpnino mongolų - toto
rių galybę ir sudarė sąlygas 
Rusijai išsivaduoti. 1380 m. 
Kulikovo kautynėse Mask
vos pusėje dalyvavo eilė lie
tuvių karo vadų. Andrius 
Algirdaitis vadovavo deši
niajam Maskvos kariuome
nės sparnui. 1382 m. Dmit- 
rijui pasitraukus iš 
Maskvos, jos gynybai nuo 
Tochtamišo kariuomenės 
vadovavo Lietuvos kuni
gaikštis Ostejus, kuris ir žu
vo prie Kremliaus vartų. 
1404 m. Egidėjaus totoriams 
užpuolus Vladimirą, miestą 
gynė Švitrigailos kariai.

P. Engelsas rašė: "Tuo 
metu, kai Didžioji Rusija 
pateko į mongolų jungą, 
Baltarusija ir Mažoji Rusija 
rado apsaugą nuo azijietiško 
antplūdžio, prisijungdamos 
prie vadinamosios Lietuvos 
Kunigaikštystės.”

Istorijos m. Dr. J. Jurgi
nis tokiais žodžiais apibūdi
na mūsų tėvynės vaidmenį: 
"Lietuva suvaidino progre
syvų vaidmenį. Ji sujungė 
daugelio tautų materialines 
ir karines jėgas bendrai 
grėsmei atremti”. (J. Jurgi
nis, Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė, - "Mokslas ir gy
venimas”, 1968, Nr. 4, p. 27).

Sugrįžkime prie kuni
gaikščio Vytauto.

Bene didžiausias Vytauto 
nuopelnas yra jo strateginis 
indėlis Žalgirio kautynėse. 
B. Dundulis pažymi: "Žalgi
ryje sužlugo Teutonų ordino 
siekimas sukurti didelę vo
kiečių valstybę rytiniame 
Pabaltijy ir užtikrinti vokie
čiams viešpatavimą Rytų 
Europoje. Žalgiryje Teuto
nų ordino kariniam ir politi
niam prestižui buvo suduo
tas naikinantis smūgis, nuo 
kurio jis pilnutinai jau neat
sigavo”. Kartu reikia pasa
kyti, kad ši pergalė "nepap
rastai iškėlė Lietuvos ir 
Lenkijos prestižą ir jų tarp
tautinę reikšmę” (B. Dun
dulis, Lietuvos kova dėl Že
maitijos ir Užnemunės, p. 
69-70).

Istorijos m. k. M. Jučas 
tvirtina, kad ’’Žalgirio mūšis 
buvo tarptautinės reikšmės 
įvykis. Konstanco bažnyti
niame susirinkime buvo pa
reikšta, kad tokio didelio 
valstybės sutriuškinimo tais 
laikais negirdėta visame pa
saulyje. (...) Jis tapo didvy
rišku pavyzdžiu ir slavų 
tautoms, kovojusioms už sa
vo laisvę. (...) Tik jo dėka 
rytų tautos išsigelbėjo nuo 
vokiškojo pavergimo” 

(Lietuvių karas su kryžiuo
čiais, V., 1964, p. 272-273).

Labai teigiamą Vytauto 
charakteristiką pateikia 
rusų istorikas J. Lappo: ”Ir 
ta savo tolerancija Vytautas 
ryškiai skiriasi nuo visų Eu
ropos monarchų, savo amži
ninkų. Tuo metu, kai Vakarų 
Europoje liepsnojo laužai, 
kur deginami eretikai, išdrį
sę kitaip žiūrėti ir kitaip 
mąstyti įvairiais tikybos 
klausimais, Vytautas savo 
valstybėje leidžia laisvai ti
kėti visiems gyventojams. Ir 
įvairių tikybų krikščionims, 
ir žydams, ir mahometo
nams, ir pagonims. (...) Vy
tautas savo aiškiu stipriu 

Vytauto Didžiojo majestotinis antspaudas

protu suprato tokios tole
rancijos būtinumą ir reikš
mę valstybės gyvenimui, 
nors bendrai visuomenės 
pripažintas tas dalykas buvo 
tik po ilgų šimtmečių”. (J. 
Lappo, Istorinė Vytauto 
reikšmė, - ’’Praeitis”, 1933, 
t. II, p. 52).

O ką Vytautas davė Lie
tuvai? ’’Lietuvai Vytautas 
paliko savo įstatymus, ir jos 
valstybės veikėjai ėjo jo 
mokyklą. Jie išaugo ir su
brendo Vytauto iškeltos Di
džiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės savarankiškumo 
idėjos maitinami.

Bus daugiau

Nutirpo...
Atkelta iš psl. 7

Tokios katės, grumdamosios 
su, gyvenimu, yra dvigubo 
dydžio kaip naminės ir kelia 
rūpesčių parkų priežiūros 
darbuotojams. Jos gaudo ir 
įstatymais apsaugotus 
paukščius ir gyvius.

Šiandien gerai pailsėjome, 
net ir dienos metu numigo
me. Kūno oda mačiusi dau
giau saulės labai paraudo. 
Vėjas dar nenurimo ir tam
po miegančiųjų palapinių 
sienas.

Ketvirtadienis. Vėsus 
rytas, tik 15° C. Apleidžia
me stovyklą. Kai vakar grį
žę iš pasivaikščiojimo papa
sakojom savo bendrakelei
viams apie matytą gražų 
Snowy upės slėnį, jį pama
tyti panorėjo visi. Grįžtame 
dabar į tą kalno aikštelę. Vi
si gėrisi gražiu vaizdu, kliksi 
foto aparatai.

Keliaujame toliau į pietus. 
Šalia kelio rangosi upė. Prie 
upės, snapus sukišę į vande
nį troškulį ramina 4 emu. 
Prabėga daug kengūrų ir 
triušių. Visi gyviai laikosi 
arčiau vandens.

Kitoje kelio pusėje miškas 
ir jame auganti reta labai 
padžiūvusi žolė. Privažiuo
jame vietovę Willis, N.S.W. 
ir Victorijos valstijų sieną. 
Sako, senais laikais ūkinin
kai už pravarytą karvę į 
svetimą valstiją turėjo mo
kėti 30 šilingų muitą. Dabar 
Willis yra tik taškas žemė
lapyje ir jokio pastato čia 
nėra užsilikę. Esame jau 
Victorijos teritorijoje, 
Gippslando srityje (1840 m. 
taip pavadino Strzelecki) 
Victoria plotu yra mažiausia 
valstija, užimanti tik 3°/o 
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Australijos žemyno, bet ji 
yra tirščiausiai apgyvendin
ta. Joje gyvena 28% visų 
Australijos gyventojų iš jų 
% Melbourne. Victoria rin
kai pristato trečdalį visos 
Australijos produktų.

Keliaudami toliau tolsta
me nuo upės. Vienoje kelio 
pusėje matosi toli iškilę kal
nų kupros, kitoje, arti me
džiais apaugęs kalnas. Au
tobusas sustoja kalno viršu
je Monaro Gap vietoje, iš 
kurios irgi matosi gražesnis 
kalnų vaizdas. P'rivažiavome 
Suggan Buggan. Netoli kelio 
stovi vienintelis paminklas, 
kuriame iškaltas įrašas: ”At 
rest Tom Dillon”. Apie pa
minklą kada tai buvusi me
dinė tvorelė, dabar ji pūva 
pakritusi ant žemės. Netoli 
ūkininko sodyba, o šalia jos 
labai sena, apie 1830 m. sta
tyta mokykla. Maža, stačių 
lentų sienų, skiedriniu stogu 
būda. Viename gale yra ži
dinys. Mokinių stalai ir suo
lai yra tik paprasti nupjauti 
rastų gabalai. Koks skirtu
mas tarp šių laikų mokyklų 
ir senosios. Ne daug kas pa
galvoja, kokiose sunkiose 
sąlygose anksčiau vaikai 
mokėsi skaityti ir rašyti. 
Pravažiuojame upelį, už jo 
dar pora sodybų, tai ir visas 
Suggan Buggan. Prie miško 
keliose vietose yra užrašai 
"Rocky Range Fauna Pro
tection Reserve".

Tolokai pavažiavę vin
giuotu kalnų keliu, prie 
Little River, matome plačias 
ganyklas, karves ir daugiau 
sodybų. Horizonte kalnų 
viršūnės slepiasi mėlyname 
rūke. Užrašai rodo, kad šiuo 
keliu pravažiuoja mokinius 
surinkdamas autobusas.

Pravažiuojame 
Wulgulmerang ir kitu keliu 
grįždami sustojame prie 

Little upės. Šioje vietoje 
matosi 3 vandens kritimai, 
didžiausias apie 30 m. Kran
tai ir upės dugnas - vien tik 
akmenys. Aplink auga skur
dūs medžiai. Krentantis 
vanduo, vietomis labai 
plačiai išsipila, apsukdamas 
ir plaudamas išsikišusius di
džiulius akmenis. Čia prika
bintas užrašas nurodo, kad 
12 km. ilgyje Little upės 
vanduo nukrenta 615 m. ir 
įteka į Snowy upę dar 120 m. 
aukštyje nuo jūros lygio.

Tęsiame kelionę toliau. 
Jau įvažiavome į gerą, grįs
tą kelią. Vietos kalnuotos, 
miškai ir žolė žalesni. Vis 
daugiau pravažiuojame so
dybų. Artėjant prie Buchan, 
matosi daugiau suartų 
laukų.

Kelias ilgai tęsiasi kalnų 
viršūnėmis, todėl vaizdai į 
abi puses žavūs. Žaliame 
slėnyje vingiuoja upelis. 
Apie jį auga pilni gaivios ža-. 
lumos medžiai ir žolė, ža
liuoja pasėliai, jie dabar 
laistomi iš upės išiurbtu 
vandeniu. Čia ganosi juod
margės, pieninės karvės. 
Kalno kraštu einančiu keliu 
nusileidžiame į Buchan 
miestelį (220 gyv.). Pagrin
dinė gatvė dabar uždaryta, 
nes per Buchan upę stato 
tiltą. Miestelyje namai seni. 
Paštas statytas 1878 m. Po
ra parduotuvių ir viešbutis 
įsitaisę jau šiems laikams 
nelabai tinkančiose patalpo
se. Miestelio pažiba - nauja 
didesnė salė kultūros reika
lams, kurioje vakarais susi
renka jaunimas sportui ir 
kitiems užsiėmimams. Čia 
dabar ilgiau nesustojame, 
bet skubame apžiūrėti olą 
(Fairy Cave). Kaip tik su
spėjome 2.30 vai. paskuti
niajam uolos aprodymui. 
Žmonių daug, girdisi kal

bančių amerikietišku akcen
tu. Kaip ir kitose olose, 
elektros apšviesti gamtos 
sukurti papuošalai mirga 
marga. Žiūrinėjame, kaip ir 
kiekvienas į kito pasaulio 
aplinką patekęs žmogus.

Olos aprodymas truko apie 
valandą. Verta pažiūrėti.

Statomės palapines netoli 
olos esančiame parke. Toliau 
įsikūrę karavanai. Čia gra
žu. Aikštelės apaugusios 
švelnia žolyte. Auga didžiu
liai medžiai. Ant jų, lyg bo
tanikos sode, pritvirtinti už
rašai nurodo medžio pavadi
nimą ir jo tėvynę.

Vakare nueiname į vie
nintelį sename mediniame 
name įsitaisiusį barą. Žmo
nių daug, daugiausiai apy
linkėje apsistoję turistai. 
Savininkas juokauja saky
damas, kad šis yra pats ge
riausias baras Buchan (kito 
iš viso nėra). Girkšnojame ir 
kalbamės, jokių kitų pramo
gų čia nėra. Naktis tamsi ir 
vėsi.

Penktadienis. Ryte, pasi
gėrėdami dar kartą ap
vaikščiojamo Buchan olų 
aplinką ir išvažiuojame. Už 
miestelio autobusas vėl ko
pia į kalnus. Greitai priva
žiavome South Buchan. Čia 
niėko įdomaus nėra, bet vie
ta žinoma, nes čia skaldo 
marmurą statyboms. Iš 
South Buchan išvežto juo
dojo marmuro Londone 
pastatytas Australia House, 
o Melbourne - žuvusiems 
kariams paminklas. Aplinka 
kaitaliojasi. Įvažiuojame į 
mišką, toliau vėl lygumos ir 
pievos, kalnai ir pakalnės. 
Pravažiavę Tambo upę ir 
geležinkelio liniją pasiekia
me Bruthen miesteli. Namai 
ir apylinkėje sodybos senos. 
Pievose ganomos karvės. 
Nuo čia važiuojame geru 

Omeo H-way. Prie Nichol
son upės stovi Sarsfield 
miestelis. Akims čia įdomus 
pakeitimas. Statoma daug 
naujų namų. Atrodo, gy
ventojai turi savo planus į 
ateitį.

Įvažiuojame į plačių gat
vių Bairnsdale priemiestį 
Lucknow. Pristatyta daug 
naujų namų, lyg ir duoda 
suprasti, kad ir čia yra šio
kia tokia ateitis ir kas nors 
numatyta.

Jau pasiilgau didesnio 
miesto, todėl įvažiavęs į 
Bairnsdale pasijutau kaip 
rojuje. Čia net ir dovanėlių 
galėsiu šeimai nupirkti. Di
delės ir gražios parduotuvės 
daugiausiai stovi prie pag
rindinės gatvės. Gatvė plati 
su irgi plačia žolės ir medžių 
juosta centre. Kai kur gat
vės centre vietoj žolės, bu
joja gėlynai. Čia gyvena apie 
9000 galvų. Gyventojai ver
čiasi prekyba, miškų pra
mone ir aptarnaudami pra
važiuojančius turistus. Yra 
14 viešbučių (7 hoteliai, 7 
moteliai, 3 karavanų par
kai). Apylinkėje įsitaisę pie
ninių karvių ir avių ūkiai. 
Bairnsdale stovi prie Mit
chell upės ir yra 285 km. nuo 
Melbourne. 1887 m. atvestas 
iš Melbourno geležinkelis.

Užvažiavus į Bairnsdale ir 
neužėjus į St. Marys katali
kų bažnyčią, būtų didžiau
sias neapdairumas. Iš lauko 
ji atrodo didoka, panaši kaip 
ir kitos bažnyčios, bet savo 
menu viduje ji toli palieka 
didmiesčių katedras. Tur 
būt nerastum mažiausios 
vietelės sienose ir lubose, 
kurių savo teptuku nebūtų 
palietęs menininkas. Tai 
kaž kas panašaus, kaip 
Michelangelo dekoruota 
Sistine bažnyčią Italijoj.

(Bus daugiau)
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MOKYKLOS VADOVAMS
ĄŽUOLO - GINTARO VADOVŲ KURSAI AUSTRALIJOJE

Jei organizacija nori at
siekti užsibrėžtų tikslų - ji 
turi būti gerai organizuota ir 
veikli. Gerai, organizuotai, 
veiklai išvystyti reikalingi 
atitinkamai paruošti vado
vai.

LSS Australijos rajone, 
ypač paskutinių metų eigo
je, labai trūko ir trūksta ge
rai paruoštų vadovų-vių. 
Tuo labai rūpinasi rajono 
vadovybė, tuo rūpinasi ir 
paskirų tuntų vadovai.

Lietuvių Skautų Sąjungo
je jau eilė metų veikia Broli
jos Ąžuolo ir Seserijos - 
Gintaro Vadovų-vių Mokyk
los. Abi mokyklos yra labai 
aukšto lygio, pritaikytos lie
tuviškam skautavimui. Jos 
yra Brolijos - Seserijos Vyr. 
Skautininkų tiesioginėje ži
nioje, o pačioms mokykloms 
vadovauja jų skirti vedėjai.

Lig šiol LSS Australijos 
rajone tokie kursai nebuvo 
surengti, nors keli jaunuo- 
liai-lės yra praėję dalį šio 
kurso J.A.V., VLsios Tauti
nės Stovyklos metu.

Kaviaro afera
Iš užsienių spaudos 

’’Raudonosios silkės”. 
Praėjusiais metais Pravdos 
paskutiame puslapy tilpo la
bai suglausta žinutė: ’’Alek
sandras Iškovas, 73 m., žve
jybos ministeris, pasitrau
kia”. Pagal sovietų standar
tą dar gana jaunas. Nei pa
gyrų po 39 metų tarnybos, 
nei medalių. Tame pat nu
meryje dar buvo paminėta, 
kad ministeris pirmininkas 
Aleksėj Kosygin susitiko su 
žvejybos ministerijos parei
gūnais ir svarstė gamybos 
trūkumus.

Kaip užsienio korespon
dentai rašo, tik labai gera 
uoslė Maskvoje galėjo su
uosti, kad žvejybos srity 
kažkas dvokia. Dabar, maž
daug prieš tris mėnesius iš
kilo aikštėn daug smulkme

1978 m. pabaigoje pradėta 
rūpintis Ą-GVM skyriaus 
įsteigimu LSS Australijos 
rajone, gavus Brolijos-Sese- 
rijos vadovybių sutikimą. 
Kursai norėta suorganizuoti 
dar 1979m. vidury, bet dėl 
nepalankių sąlygų juos teko 
atidėti iki Rajoninės Sto
vyklos įvykstančios Adelai
dės apylinkėse 1981 m. pra
džioje.

Ą—GVM kursai įvyks 
1981 sausio 2-12 d.d., šalia 
Rajoninės stovyklos. Jiems 
vadovaus iš JAV atvykę šių 
mokyklų vadovai - v.s. Van
da Aleknienė ir v.s. Romas 
Fabijonas, talkinant būriui 
vietos instruktorių.

Abiejų mokyklų kursantų 
registracija rūpinasi Rajono 
Vadovų paruošimo skyriaus 
vedėja, ps. Eglė Sucho- 
werskiene (adr.: 29 Dall- 
wood Ave., Epping 2121. 
Tel. (02) 86 6197 . Jai talkina 
skautininkai B. Barkus, P. 
Pullinen ir B. Žalys. Regis
tracijos laikas jau baigiasi ir 
tenka paskubėti. Pati regis- 

nų apie ’’oficialų skandalą” - 
apie nelegalų pardavinėjimą 
’’rusiško aukso” iš Kaspijos 
jūros - kaviaro - į Vakarus.

Kaviaro afera - tai viena 
didžiausių Sov. Sąjungoj su
sektų pogrindžio nusikals
tamo pobūdžio operacijų. 
Kremliaus požiūriu - tai ka
pitalistinis gobšumas. Spe
ciali tyrinėjimo komisija 
tik per 18 mėnesių surado 
siūlų galus. Komisijoj daly
vavo stipriausios tos rūšies 
pajėgos - Kremliaus biuro
kratija, KGB, prokuratūra, 
milicija. Iki šiol, šalia 
Iškovo, dar pavyko susekti 
ir pašalinti 8 aukštesnieji 
žuvininkystės pareigūnai. 
Apie 200 įtariamųjų sučiupti 
Maskvoje ir gal kelis kartus 
tiek provincijoje. Visi kalti

tracija vyksta per vietos 
tuntininkus. Pageidaujami 
yyr. amžiaus kursantai-tės, 
jau einą ar pasiryžę eiti va
dovų-vių pareigas vienetuo
se. Galutinis kursantų priė
mimas ar atmetimas yra 
Ą—GVM vedėjų rankose.

Užsiregistravusiems ir 
priimtiems į kursus asme
nims tuč tuojau išsiunčiama 
paruošiamoji medžiaga. 
Kursai susidės iš 4 dalių:

1. Rašto darbas duota te
ma prieš kursų pradžią; teo
retinis pasiruošimas kur
sams (skaityba lietuvių - 
anglų kalbomis).

2. Kursai.

nami ’’didžiaisiais ekonomi
niais nusikaltimais”, už ku
riuos Sov. Sąjungoje bau
džiama iki mirties bausmės. 
Visas biznis taip atrodo.

Kaviaras tonomis buvo 
nukreipiamas iš valstybinių 
apdirbimo įmonių į slaptas 
pakavimo vietas, čia jis buvo 
sudedamas į dėžes, užcinuo- 
iamas ir uždedama etiketė - 
’’rūkytos, priruoštos silkės”. 
Dauguma taip paruošto ka
viaro buvo parduodama sil
kių kaina Vakarų bendro
vėms, kaip spėjama - Vak. 
Vokietijoj ar Šveicarijoj. Čia 
dėžės buvo atidaromos, per- 
pakuojamos ir užlipdžius 
teisingą (kaviaro) etiketę ir 
parduodama su milžinišku 
pelnu. Spėjama, kad Vakarų 
firmos atitinkamą proporci
ją pelno duodavo sovietų 
bendrininkams, kurie taip 
gautas pajamas dėdavo į 
Šveicarijos bankus. Už pa
našią pagelbą ’’silkės” buvo

UUIANCCJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fil. I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W 2121 Tel. 869 1159 6

3. Stažo atlikimas viene
tuose.

4. užbaigiamasis rašto 
darbas.

Kursu metu palaikoma 
griežta drausmė, dirbama 
Ugos valandos.

Sėkmingai baigusiems 
mokyklas kursantams iš
duodami mokyklų baigimo 
pažymėjimai ir duodama 
teisė nešioti mokyklos ženk
lą.

Kursų ruošimą remia 
ALS Fondas ir aukštoji LSS 
vadovybė, paskyrusi dides
nes sumas šiam reikalui. 
Pačius kursantus, tikimasi, 
gausiai parems (kelionė, 
stovyklos mokestis) patys 
tuntai.

Mūsų rajone
* LSS Australijos Rajono 
Stovykla įvyksta sausio 2-12 
d.d. Adelaidės apylinkėse. R 
stovyklai vadovaus ps. E. 
Bulienė, talkinama v.s. B. 
Barkaus ir eilės kitų skauti
ninkų iš Adelaidės ir kitų 
vietovių.

* Ąžuolo - Gintaro Vadovų 
Mokyklų kursų pravedimui 
iš JAV atvyksta šių mokyk
lų vedėjai - v.s. Vanda Alek
nienė ir v.s. Romas Fabijo
nas.

* Į Lietuvių Dienas, Rajoni
nę Stovyklą ir Ą—GVM 
kursus atvyksta ASS Vadi- 
jos pirmininkas, s. fil. Rai
mundas Strikas. Jis numato 

duodamos ir kai kuriems 
restoranams Sov. Sąjungoje 
pardavinėti kaviaro kaina. 
Žinoma, su kuriais buvo už- 
megstas slaptas bendarbia- 
vimas. Kiek tuo būdu pinigų 
perėjo per bendradarbių 
rankas, niekas nežino, bet 
kaip pranešama, sovietų po
licija buvusi nustebinta už
tikusi per kratas įtariamųjų 
butuose sandėlius aukso, 
įvairių brangenybių ir gry
nais pinigais.

Šita įdomi ’’silkių” preky
ba priėjo galą valstybinių 
krautuvių Okean lentynose. 
Gal per neatsargumą dėžu
tės silkių pateko ir į papras
tų pirkėjų rankas. Pirkėjai 
patyrę, kad 10 rublių silkių 
dėžutė savyje talpina 200 
rublių kaviaro turinį - už
čiaupė lūpas. Bet pirkėjų 
tarpe pasitaikė ir gerą uoslę 
turis policininkas - inspek
torius. Tai ir buvo siūlas, 
kuris nuvedė prie pačio ka
muolio - rašo sovietų spau
da.

Kaviaro meškerė gerus 
rusus pavertė į blogus. Ka
viaro delikatesas nuo seno 
buvo sovietų juodojoj rin
koj. 1977 m. 16 sovietų pa
reigūnų buvo atleisti iš pa
reigų, nes tyrimai parodę, 
kad jie nelegaliai žvejojo ir 
užkonservavę apie 3000 kg. 
kaviaro pardavę kontra
bandos keliu. Pravda tada

Ą—GVM kursai mūsų ra
jone bus įmanoma suruošti 
tik kas kelinti metai, todėl 
vienetų vadovybės, skautų 
tėvai ir busimieji kandidatai 
tuo turėtų rimtai susirūpinti 
ir galimai daugiau pasiusti į 
šiuos kursus vadovų jau da
bar esančių pareigose arba 
numatytų, kad tokiais jie 
bus netolimoje ateityje.

Tinkamų vadovų paruoši
mas yra laidas mūsų išliki
mui lietuviais skautais. Tad i 
šį reikalą atkreipkime visą 
savo dėmesį.

LSS Australijos Rajono 
Vadija

susitikti su rajono akademi
kais skautais.

* Geelongo Šatrijos Tuntas, 
metų gale ruošiasi paminėti 
savo 30-metį. Ta proga bus 
išleistas atskiras leidinėlis, 
kuriam*jau dabar kaupiama 
medžiaga.

* Liepos 26 Melbourne 
Džiugo Tunto Skautų Tėvų 
Komitetas suruošė gerai 
pavykusį metinį skautų 
balių.

* LSS Australijos Rajono 
vadijos posėdis įvyko rug
pjūčio 20 d. Svarstyti Rajo
ninės Stovyklos ir Ą—GVM 
kursų reikalai. Inf.

rašė: ’’suuosdami kaviarą, 
jie puolėsi prie jo, kaip bitės 
prie medaus”. Daugelis gro
bio buvę atimta, bet dalis 
įrodymų dingo iš policijos 
sandėlio.

Kaviaro prekyba juodoj 
rinkoj vyko ir anksčiau, net 
filmos buvo pagamintos, bet 
niekad nebuvo pasiekusi to
kių proporcijų, kaip ’’raudo
nųjų silicių” atveju. Dabar ši 
prekyba pasiekė net užsienį, 
buvo daug kratų Maskvoje, 
Juodosios jūros kurortuose, 
net Tol. Rytuose. Sovietų 
vyriausybė sustiprino kam
paniją prieš viešosios nuo
savybės pasisavinimus, spe
kuliaciją ir kyšininkavimą. 
Bet kaviaro istoriją, matyti 
kaip nepatogią, sovietų 
spauda ignoravo, o valdžios 
įstaigos pakartotinai atsisa
kė ką nors apie tai pasakyti. 
Nei vienas sovietų ministe- 
ris nuo Stalino laikų nebuvo 
oficialiai kaltinamas už nusi
kaltimus. Pagal vieną versi
ją Kosyginas panaudojęs vi
są savo įtaką užblokuoti Iš- 
kovo suėmimą, nes jis ilgą 
laiką buvęs jo bendradarbis.

Daugelis vakariečių 
Maskvoje spėja, kad Iškovas 
išnyks be pėdsakų ir taip 
sklandžiai, kaip nieks neži
no, kiek tonų brangaus ka
viaro išnyko.

- ■ Mūsų Pastogė Nr, 35,1980.9,8,-psl. 9
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Adomo Vingio paroda Adelaidėje
Jau ne pirma kartą mus 

aplanko Adomo Vingio kūri
niai. Prieš kiek laiko matė
me jo E/A atspaudą, kurį 
laimingas adelaidiškis lai
mėjo loterijoje. 0 ji buvo 
surengta idant finansiniai 
galėtų padėti į vargą pate
kusiam lietuviui menininkui 
Paryžiuje. Skaitėme spau
doje, kad Adomo Vingio 
pastangomis mūsų meninin
kai Lietuvoje gavo progą 
susipažinti su vakarų pa
saulio meno kryptimis ir 
australų dailininkų kūri
niais. Tai yra nepaprastai 
vertingas įnašas lietuvių 
meno pasaulyje dar vis 
traukiančio oficialiai diktuo
jamo socialistinio realizmo 
jungą. Taigi dosnumas, yra 
būdingas Adomo Vingio as
menybės bruožas.

Rugpiūčio 24 dieną Lietu
vių Namuose įvyko išsa
mesnė dailininko atspaudų 
paroda. Apie 50 eksponatų 
viliojo akis kaleidoskopiniu 
spalvingumu ir kvietė žiū
rovus juos atydžiau panag
rinėti.

Vingio kūriniai dvelkia ro
mantika, kuriouose tapyto
jas išliejo visus savo asme
ninius jausmus; meilę gim
tinei spalvinguose metų lai
kuose; rūkuose paskendu
siom kopom ir Baltijos to
liuose siūbuojantiems lai
vams. Jo atspaudų spalvos 
yra skaidrios, permatomos, 
kaip tyras šiaurės oras. Dai
lininko paletė yra turtinga, 
todėl jis nesibijo pakartoti 
tų pačių motyvų vis besikei
čiančiuose niuansuose. Vin
gio atspauduose yra daug 
šviesos. Žiūrovui susidaro 
iliuzija, kad paveikslai yra 
nepaprastai lengvi net tra
pūs. Tą pačią ypatybę rasi
me ir pas Čiurlionį. Pavyz
džiui, Čiurlionio ir Vingio 
metų ciklai yra panašūs: 
juose nėra nieko statiško - 
viskas juda, alsuoja, pulsuo
ja gyvenimu.

Dailininko atspaudų ne
galima matuoti lengvai pri
einamo meninio realizmo 
mastu. Juose nerasime kry- 
žiastulpių, svyruonėlių, Lie
tuvos gamtovaizdžių. O vis
gi, akyliau panagrinėję, ar 
gal tiksliau pasakius, įsijau
tę, pastebėsime, kad juose 
atsispindi būdingi lietuvių 
tautinio meno bruožai, 
būtent meilė detalei ir pa
puošimui. Žinoma, tai nėra 
aklas tautinių motyvų pa
kartojimas, bet per dailinin
ko sielą ir protą perėjusi 
sublimacija. Tas mums duo
da artumo, saugumo pojūtį, 

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office I Showroom at ~ Worit’! 649 6301 ”‘MS1 ~ Evenio« Office and Works:

Strathfieid Entrance to 20-22 RAILWAY STREET
Rookwood Cemetery. LIETUVIAI. ĮSIDĖMĖKITE! LIDCOMBE, N.S.W., 2141

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

ranuiiraų ant napunų ucnuruve 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklui ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? ‘/t % skirti Mūsų Pasto
gei.

nes menininkas mus sieja su 
tautos šaknimis, žinoma, sa
vitoje į 21-mą šimtmetį ar
tėjančioje meno formoje. 
Tokiu būdu Vingis bando 
mus atplėšti nuo kasdieny
bės ir savo lakia vaizduote 
pakelti į vizinį spalvų ir for
mų pasaulį. Jisai mėgina pa
siekti mūsų užrakintą vaiz
duotę ir prakalti nors mažy
tėlę spragelę jos sienose. Jo 
paveikslai neriboja žiūrovo 
nei tema, nei linija, nei pa
galiau šviesos ir šešėlių 
žaismu. Anaiptol, jie mus 
kviečia juose surasti, kas 
mums prieinama, artima, 
savita. Todėl kiekviename 
žiūrove jie iššaukia kitų re
akcijų, sukelia skirtingų 
vaizdų, asociacijų ir pojūčių.

Tačiau menininko kūri
niuose atsispindi ir kitas jam 
būdingas bruožas: - tai yra 
noras lavinti, tobulinti mūsų 
meno suvokimą. Jis sulaužo, 
suskaldo įprastas formas ir 

Kai pateisinimų stinga - 
psichologija galinga!
Šiam rašiniui aš psichologiją pasirinkau kaip temą.

— Be mokslo to net pasivaikščioti po savo kiemą 
dabar juk negali, nes - kam taku eini, o ne per žolę? 
kodėl žingsniuot pradėjai dešiniąja koja? —
į klausimus tokius jau psichologiškai, mat, atsakyti reikia

Sakysim, draugas (keturiom kalbom) tave iškeikė. 
Anksčiau - pečiais patraukei: "Piktas visad buvo”, 
pridėjai gal: "Toks tas charakteris lietuvio”.
Dabar gi, jeigu pažangus esi, kitaip galvosi: 
"Šaka žilvičio jam bus perbraukus kada per nosį.” 
Ne, apsieiti mes be psichologijos (moderniškos) negalim!

Užtenka vien pasidairyt po Teismo salę: 
žmogus štai nusikalto; tuoj tad advokatas

! ir ima išvedžioti: "Na, aiškiausiai matos — 
j gyvenimo tik nuskriaustas taip padaryt galėjo!

Jo motina juk mėlynas akis turėjo, 
be to, vaikystėj liepdavo vis gerti pieną baltą..." 
Kaip bausi vargšą, jeigu jis — nekaltas?

Kaimynė guodžias (gailios ašaros jai rieda, byra): 
"Nelangva man, kai toks nerūpestingas vyras; 

jo uždarbis jei ne arklių lenktynėms, tai - į barą. 
Paverkus kiek ji pagaliau man šitaip taria:
"Turbūt, jį mokytojas subarė jaunystėje, kad jis - perlė- 

tas”
Be psichologijos, kaip matot šiais laikais jau nė iš vietos!

Tik jos dėka (kad ir giliausiai paslėptą) surandam tiesą, 
tik ji mus iš Tamsiųjų amžių išveda į Šviesą.

Julija

mums patiems duoda at
skirti, kad yra tik mados da
lykas, o kas yra vertinga ir 
amžina. Tai yra sveikinantis 
reiškinys. Bet atsitinka, kad 
žiūrovas nebepajėgia pakilti 
į menininko reikalaujamą 
lygį. Tada tarp jų nutrūksta 
dialogas. Dažnai ir žiūrovas 
bijosi pamiršti savo molio 
kojas ir menininko pastan
gos beveik nueina niekais.

Reikėtų dar paminėti, kad 
be atspaudų, parodos lanky
tojai turėjo progos pamatyti 
ir kelis kitus Adomo Vingio 
paveikslus, kuriuos Adelai
dės meno mėgėjai paskolino 
parodos paįvairinimui. Iš jų 
daugiausiai skyrėsi "ilge
sys - baltų, gelsvų ir visos 
gamtos pilkšvai juosvų ant- 
spalvių kūrinys. Jis žavėjo 
savo drąsiai vartojamom 
formom siekiančiom beribių 
tolių bet ir drauge pančioja- 
mom žiaurios realybės. "Su
sikaupimas” - mėlynai žalių

Adomas Vingis Gyvenimas atvirutėje

sodrių tonų kvietė žiūrovą 
susikaupti, susimąstyti ty
lumu dvelkiančioj atmosfe
roj. "Suskaldyta saulė” - 
abstraktas, jungiąs esmines 
dangaus ir žemės sąvokas. 
"Gyvenimo vakaras” - ištisai 
romantiškas, turtingų rau
donų ir žalių spalvų kūrinys.

Neįvertintas pavojus
mina "politinėm dainom" gi-Mūsų krašto pavergėjas 

visais frontais siekia su
griauti lietuvių politinę, vi
suomeninę, kultūrinę veiklą 
ir jos institucijas. Pavojuje 
atsidūrė ir Vasario 16-sios 
gimnazija, kur mokosi mūsų 
vaikai, vaikaičiai. Tai busi
mieji darbuotojai, kuriems 
teks tęsti lietuvybės darbus. 
Todėl Lietuvos okupantui 
ypač svarbu tą žaliąjį prie
auglį infiltruoti, kitaip ta
riant, melaginga komunisti
ne propoganda nuodyti jau
ną protą, padaryti priau
gančiųjų kartą indeferentiš- 
ka Lietuvos laisvinimo dar
bui.

Lietuvos okupanto įkur
toji Tėviškės Draugija yra 
tie spąstai, į kuriuos ji nori 
įpainioti mūsų jaunimų. So
vietams parsidavęs šios 
draugijos pirmininkas kartu 
su savo agentais, turimomis 
žiniomis, kiekvienais metais 
organizuoja ekskursiją į pa
vergtų Lietuvą, anot jų, pa
sižiūrėti "kokia dabar Lie
tuva pažangi, laisva; čia nė
ra bedarbės, mokslas vi
siems prieinamas, puikūs 
studijuojančiam jaunimui 
bendrabučiai ir t.t.”

Tie agentai suvilioja ir 
Vasario 16 gimnazijos moki
nius dalyvauti tokiose eks
kursijose. Apmoka keliones, 
leidžia ilgiau pabūti Lietu
voje, vežioja, vaišina, links- 

Jame atsispindi tapytojo as
menybė, jo siekimai ir nuo
taikos. Menininko viltys 
plaukia, kaip tas laivas, į 
raudoną saulėleidi, šiaurės 
žvaigždės padangėje.

Isolda L Davis 

tarai pritariant. Yra buvę, 
kad pasiūlo ir vodkos, kad 
būtų lengviau išgauti iš jau
nuolio agentui reikalingų 
komunistinei propagandai 
pasisakymų.

Nežiūrint, kad tokiose 
ekskursijose dalyvauja ne 
vien Vasario 16-sios gimna
zijos moksleiviai, bet ir pa
šaliniai jaunuoliai, nepri
klausą gimnazijai, Tėviškės 
Draugija skelbia, kad tai FV 
(Federalinės Vokietijos) lie
tuvių gimnazijos moksleivių 
ekskursija. Tai daro tikslu 
pabrėžti šios gimnazijos 
Srielankumą Tėviškės

draugijai ir išeivijos jauni
mo susidomėjimą tokiomis 
ekskurijomis.

Taigi laikas rimtai susirū
pinti. Vasario 16 gimnazija 
neužilgo pradės mokslo 
metus. Nėra abejonių, kad 
Tėviškės Draugija apsime
tusi ėriuko kailyje vėl ban
dys skverbtis į šią gimna
ziją. Jiems labai gerai žino
ma, kad dėl tų ekskursijų 
lietuvių išeivija smarkiai 
ginčijasi. Gali sustoti net 
parama gimnazijai. To ir 
siekia Lietuvos okupantas. 
Jis norėtų sunaikinti šį 
svarbų lietuvybės židinį, kur 
jaunimas auklėjamas tauti
niais pagrindais, kur vyksta 
patriotinis judėjimas. Tė
viškės Draugija net nevadi
na šios gimnazijos jos tik
ruoju vardu. Vadina ją ”FV 
lietuvių gimnazija”, nes 
"Vasario 16 ji” primena oku
pantui Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę, kurią jie 
sugriovė prieš 40 metų.

Įsidėmėtina mus visus 
pamokanti Lietuvių Bend
ruomenė New Yorko apy
gardos suvažiavime, įvyku
siame š.m. birželio 7 d., 
Brooklyn, NY, priimta ne
paprastos svarbos rezoliuci
ja, kur sakoma: "Ateityje 
nei vienas lietuvis neturi 
vykti į pavergtą Lietuvą, 
per Tėviškės Draugiją ar 
kitas panašias organizaci
jas.”

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija
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Sporto žinios
DAR TRYS AUKSO
MEDALIAI LIETUVIAMS

XXII-sios Olimpijados 
aprašyme dar neturint ga
lutinių rezultatų nepaminėti 
trys lietuviai sportininkai, 
laimėję aukso medalius pa
saulinėje sporto olimpijado- 
je Maskoje. Iš viso lietuviai 
sportininkai šioje olimpija- 
doje laimėjo 7 aukso meda
lius, 1 sidabro ir 3 bronzos. 
Pastarieji trys aukso meda
liai laimėti krepšinyje ir at
letikoje.

Angelė Rupšienė, gimusi 
1952 metais Vilniuje "Ki
birkšties” moterų krepšinio 
komandos žaidėje, Vilniaus

BRISBANE

Rugpiūčio 24 d., sekma
dienį, po lietuviškų pamaldų 
St. Merys bažnyčioje, Sth 
Brisbane, gausus būrys 
brisbaniečių susirinkome 
"Migrant Resource Center” 
išklausyti - pamatyti atvy
kusio svečio iš U.S.A. Vita- 
lio Žukausko meno.

Tas pasirodymas, vaidini
mas, tie pokštai tęsėsi vieną 
valandą, bet kiek pastebė
jau, dauguma dalyvių, ypa
tingai dailiosios lyties, atsi- 
juokė iki ašarų.

Vyrai buvo kiek santūres
ni ašaras laistyti, matyt, 
varžėsi.

Po V. Žukausko progra
mos buvo persikelta į lietu
vių namus, artimoje kaimy
nystėje, kur vyko pietūs, 
pasiplepėjimai, juokavimai 
ir, kartu, padėka - atsisvei- _______
kinittias" sū' St. ’Matys- baž-^“bibliotekas; laboratorijas^ 
nyčios kun. klebonu, buvu- mokomuosius kabinetus, 
siu ilgą metų eilę nuoširdžiu 
ir draugišku lietuviams, bet 
perkeliamu kiton vieton.

Pasiturintesnieji brisba- 
niečiai svečią iš U.S.A. V.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

Jėzus, pasaulio Išganytojas, bus taipgi "Ramybės Ku
nigaikštis”. (Iza 9:6). Angeliškos giesmės, kuria buvo 
paskelbtas Jėzaus gimimas, turinys bvuo "ramybė žemė
je’”. Todėl turi ateiti laikas, kuriuo šita išpranašautoji ra
mybė pasidarys tikrybė, o netik tuščias giedojimas Kalė
dų metu. Jėzus bus didis Karalius valdančiuose Dievo 
namuose, iš kurių pasidarys "kalnas” arba Karalystė, 
kuri bus įsteigta "kalnų viršūnėje... ir aukščiau kaubu
rių”. (Mik. 4:1). Kada žemės tautos pamatys visišką savo 
negalėjimą įsteigti ramybės dabartiniame pakrikusiame 
pasaulyje, tada žmonės sakys: "Ateikite, žengkime į 
Viešpaties kalną (Karalystę),... jis mokins mus savo kelių 
ir mes eisime jo takais”. — Mik. 4:2.

Ir kuomet tautos taip stropiai laikysis Viešpaties takų 
ir sutiks jais eiti, tada, kaip pranašo pasakyta: "Jie pa
vers savo kalavijus (ginklus) į noragus ir savo jietis į 
pjautuvus, viena tauta nekels prieš kitą kalavijo ir nebe
simokins daugiau kariauti”. (Mik. 4:3). Taip pat Ramybės 
Kunigaikštis įsteigs tarp tautų nuolatinę taiką.

Jis derins ir sutaikins tautas taip, kad tarp jų viešpa
taus nuolatinė ir amžina ramybė. Jėzus, Ramybės Kuni
gaikštis, įsteigs pasaulyje visuotiną taiką', ramybę tarp 
tautų ir tautose: visuomeninę taiką, šeimynos taiką ir 
tikrą širdies ramybę visiems, kurie priims jį ir visas Die
vo malonės sąlygas, rodydami paklusnumą naujojo Kara
liaus įstatymams.

Bus daugiau

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

Pedagoginio Instituto stu
dentė. Jinai yra komandos 
kapitonė, jau du kartus da
lyvavusi pasaulinėje olimpi- 
jadoje ir laimėjusi aukso 
medalius.

Vida Beselienė, gim. 1956 
m. Šiauliuose, Vilniaus uni
versiteto studentė, žaidžia 
Vilniaus krepšinio "Kibirkš
ties" komandoje.

Trečias aukso medalis lai
mėtas Remigijaus Valiuko 
atletikoje vyrų ketveriukės 
estafetėje bėgime 400 m. 
nuotolyje. Remigijus 20 m., 
yra laimėjęs bronzos medalį 
Europos lengvosios atleti
kos varžybose.

V. Augustinavičius

Namie
Žukauską pavaišino, aprodė 
ir šiaurės ir pietų pajūrius, 
ir kiek suuodžiau, antroje 
pusėje šios savaitės, išlydėjo 
Sydnejun.

Vitalio Žukausko pasiro
dymas mums - brisbanie- 
čiams buvo lyg ir atgaivos 
taurė.

Corindas Povilis

LIETUVIŠKI EKSPONA
TAI COBURGO KOLEDŽE

Universitetai ir koledžai 
kasmet atidaro duris sve
čiams "Open Day” progo
mis. Tai mokslinės instituci
jos pasirodymo diena vi
suomenei. Durys atdaros į

mokomuosius
Demonstruojama mokslinės 
priemonės, rodomi filmai, 
suruošiamos parodos. Atsi
lanko daugybė žmonių. Di
džiuma tai studentų tėvai, jų

„TĖVIŠKĖS AIDŲ" BALIUS
Rugsėjo 13 dieną, šeštadienį
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE

Baliaus pradžia 7 vai vak.

Puikus orkestras. Gera vakarienė. Staigmenos loterijoj.
Gėrimai Klubo bufete.
Pakvietimai visiems po $ 9.

Stalus užsakyti pas V. Žemaitį, t ei. 544 8684, sekmadieniais 
prie bažnyčios.

Užsisakius telefonu, apsimokėti bent savaitę prieš balių.

ir svetur
draugai bei giminės. Ateina 
ir jaunimas, tikėdamasis ar
čiau pažinti mokyklą ir apsi
spręsti dėl pasirintinos stu
dijoms šakos ■

Rugpiūčio 10 d. tokią at
darų durų dieną turėjo vals
tybinis Coburgo koledžas, 
šiauriniame Melbourno 
priemiestyje. Šiame koledže 
socialinius dalykus dėsto 
Jonas Meiliūnas, įskaitant ir 
etnines problemas. To proga 
jis suorganizavo tautodailės 
parodą, kurioje buvo repre
zentuojama keletos kraštų 
liaudies menas. Lietuvių 
skyriuje buvo gausu gintaro 
dirbinių, nemažai audinių, 
juostų, kaklaraiščių, medžio 
drožinių. Spalvuotomis 
nuotraukomis buvo pavaiz
duota kupiškėnų vestuvės, 
išdėstyta dail. A. Žmuidzi
navičiaus lietuviškų velnių 
kolekcija su atatinkamais 
anglų kalba paaiškinimais.

Prie gintaro anglų kalba 
mitas apie Jūratę ir Kąstytį. 
Ant stalo gulėjo Tamošaičių 
knyga "Lithuanian National 
Costume”.

Be lietuvių buvo gana di
delis ir įspūdingas ukrainie
čių skyrius. Gražių darbų 
matėsi iš Meksikos, Perų ir 
Kolumbijos. Parodai buvo 
skirta erdvi salė. Ekspona
tus parodai surinko, juos 
sutvarkė, išdėstė ir paaiški
nimus paruošė Nina Meiliū- 
nienė. Melburniškis

KATALIKŲ 
FEDERACIJOJ

Kas antri metai gegužės 
mėnesį A.L.K. Federacijos 
Valdyba praveda vajų reli
ginei šalpai bei Lietuvos 
Kat. Bažnyčios kronikų lei
dimui svetimomis kalbomis.

Ir šių metų vajus praėjo 
labai sėkmingai nuoširdžiai 
pritariant Australijos lietu
viams. Tai ne tik materialinė 
bet nepaprastai didelė 
moralinė parama mūsų bro
liams tėvynėje, kurie kovo
dami už tautą ir tikėjimą ri
zikuoja ne tik laisve, bet 
dažnai ir gyvybe. Ypatingai 
džiugu, kad A.L.K. Federa
cija sutartinai dirba su A.L. 
Bendruomene. A.L.K. Fe
deracijos ir vajaus Komiteto 
vardu nuoširdžiai dėkoju 
mūsų kunigams, Mūsų Pas
togės ir Tėviškės Aidų re
daktoriams, A.L. Bendruo
menės padalinių valdyboms, 
minėjimų organizatoriams, o 
ypač visiems aukotojams.

Žemiau paduodamos au
kos yra patikrintos A.L.K. 
Federacijos Revizijos 

Komisijos ir tuoj bus išsiųs
tos Religinei Šalpai ir Kro
nikoms leisti Sąjungai. Au
kos, kurias gavo kun. K. 
Kuzminskas, besilankyda
mas Australijoje, čia nepa
minėtos, nes mums jos neži
nomos. Ačiū visiems ir lai 
Dievas laimina jūsų aukas ir 
darbus mūsų tėvynės Lietu
vos labui.

AUKOS RELIGINEI
ŠALPAI

Adelaide --$1102.00 
Geelong $ 615.00
Hobart .$ : 10.00
Latrobe Valey ' $ 10.00 
Melbourne 2308.50
Mornington $ 33.50 
Sale . ufiuiŠn-j 46-00 
Sydney $ 875.20
Likutis iš 1979 $ 56.66
Talkos nuošimčiai $ 58.92

Viso: $5115.78

AUSTRALIJOS' '
LIETUVIŲ FONDE

Rugpiūčio 14 d. valdybos 
posėdyje Lietuvių Dienų 
proga organizuojamai meno 
parodai nutarta skirti dvi 
premijos: $ 250 už atrinktą 
piešinį ar skulptūrą, ir $ 100 
už tautodailės bei taikomojo 
meno darbą.

Žinoma jau, kad Fondo 
kasoje yra atskiro mecenato 
$ 500 suma premijai už litu
anistinės temos akademinį 
darbą moksliniam laipsniui 
ar už studiją bei apybraižą, 
atspaustą kuriame nors 
moksliniame žurnale.

Sutarta, esant rei
kalui, ateiti į pagelbą tokiai 
studijai paruosti, t.y. skirti 
darbo metui piniginę para
mą. Sprendimas priklausys 
nuo valdybos. Čia, žinoma, 
svers temos pasirinkimas ir 
asmens užsiangažavimas bei 
pasistūmėjimas ruošiant 
darbą.

* *
Rugsėjo 14 d., sekma

dienį 2.30 vai., Melbourno 
Lietuvių Namuose įvyks 
metinis Fondo narių susi
rinkimas. Kviečiami ir sve
čiai. Pagal įstatus šiemet 
bus renkami 3 nauji valdy
bos nariai. Pasitraukia M. 
Didžys, Dr. K. Zdanius ir A. 
Zubras. Iš senosios valdybos 
lieka du: V. Ališauskas ir A. 
Staugaitis. Pasitraukiantieji 
turi teisę naujai kandida
tuoti. Negalintieji susirinki
me dalyvauti, kviečiami at
siųsti įgaliavimus su savo 
pageidavimais bei siūlymais. 
Neturintieji pažįstamų ad
resų, gali siųsti oficialiuoju 
Fondo adresu: A.L. 
Foundation Inc., P.O. Box 
11, North Melbourne.

A. Zubras, pirm.
Mūsų Pastogė Nr.

KRONIKOMS LEISTI 
SĄJUNGAI

Adelaide $ 251.00
Geelong $ 100.00
Hobart $ 10.00
Latrobe Valley $ 48.00 
Melbourne $ 310.00
Mornington $ 19.50
Sale $ 30.00

Viso $ 769.00

Iš šios sumos buvo per
duota kun. K. Kuzminskui 
$ 537.00.

V. Laukaitis 
A.L.K. Federacijos 

pirmininkas

•m v
Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

NESIDOMĖJIMAS
RINKIMAIS

Perskaitęs Mūsų Pasto
gėje Nr. 33 rugpiūčio 25 d. 
str. "Lietuviai ten, lietuviai 
čia", kur buvo paliestas 
klausimas apie mūsų nesi- 
domėjimą susirinkimais, 
bendruomenės reikalais, 
noriu ir aš pareikšti savo 
nuomonę. Bendruomenės 
rinkimai apima visus ir jun
gia tam pačiam rūpesčiui - 
lietuviškos veiklos vadovy
bei išrinkti. Deja, reikia nu
sivilti, nes mes permažai 
domimės visuotiniais rinki
mais bei lietuviška veikla. 
Tautietis, kuris mano, kad 
tai jo neliečia, tai yra lyg 
atskilęs nuo lietuviškos 
veiklos, lyg sakydamas: dėl 
manęs rinkimų gali ir nebū
ti. Tai bankroto galvosena. 
Jei visi taip galvotų, tai liktų 
tik egojistinis polinkis rū
pintis siaurais asmeniškais 
reikalais bei savo malonu
mai. Tokių žmonių tauta ne
galėtų egzistuot, greitai vi
sus išsklaidytų ir taptų lyg 
trąša kitom tautybėm. 
Džiugu, kad yra žmonių,ku- 
riams rūpi ne tik savi namai, 
bet ir tauta bei tautinė 
bendruomenė. Bet jie pasi
junta apvilti mūsų pasyvu
mu. Gaila kad susirinkimais 
domis labai maža dalis vi
suomenės, o jaunimas visai 
nesirodo. Išvada: meterialiai 
sustiprėję praranda, kovos 
dvasią. Pamirštam, kad mū
sų broliai ir sesės okupuoto
je tėvynėje kenčia vergiją ir 
aukojasi kovodami už savo 
teises už lietuvybės išlaiki-

Antanas Kutka
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Informacija
INFORMACIJA KRONIKŲ 

RĖMĖJAMS

Papildant Mūsų Pastogės 
Nr. 28 aukotojų sąrašą po $ 
20 aukojo: T. Žilinskas, B. 
Matečiūnas, $ 50 F. Boru- 
mas.

Pagal sąrašą iš Adelaidės 
po $ 20 aukojo: A. ir E. Ža
lčiai, A. ir V. Juciai, A. ir E. 
Buliai.

Liepos 30 d. rašytame 
laiške kun. K. Kuzminskas 
ypatingai dėkoja visiems 
aukotojams sakydamas: 
"Australijos lietuviai Kroni
kos knygų leidimo reikšmę 
suprato ir įvertino, stipriai 
parėmė..." Toliau kun. K. 
Kuzminskas informuoja, kad 
Kronikos anglų kalba bus 
atspausdintos rugsėjo mėn. 
ir bus išsiuntinėtos prenu
meratoriams ir kronikų lei
dėjų įgaliotiniams.

Kronikos prancūzų kalba 
taip pat jau išverstos ir ati
duotos spaudai.

J.P. Kedys
L.K.B.K.L. S-gos Austra

lijos Turo koordinatorius

SOVIETAI UŽGROBĖ
BAŽNYČIĄ

Tokia antrašte tilpo žinu
tė The Australian dienrašty, 
kurią patiekė United Press 
iš Stockholmo.

Sako, kad apie 150 tūks
tančių Lietuvos katalikų pa
siuntė jungtinį protestą So
vietų prezidentui Brežne
vui už konfiskavimą jų baž
nyčios Klaipėdoje.

Švedų laikraštis Expres
sen rugpjūčio 26 d. rašo, kad 
tai buvo sudaryta 1589 pus
lapių knyga, kurioje tilpo ne 
tik tikinčiųjų parašai, bet ir 
jų adresai.

Protestuoją reikalavo tei
sybės ir sugražinti bažnyčią, 
kurią tikintieji pastatė savo 
rankomis ir pinigais.

Rašo, kad vedęs bažnyčios 
konstrukcijos darbą katali
kų kunigas Liudas Povilionis 
su kitais parapijiečiais buvo 
areštuoti ir nuteisti nuo tri
jų iki aštuonių metų kalėji
mo, už "vogimą valstybės 
turto”.

A. Kramilius

Syd. Liet.
Klube

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad paskolų 

sąlygos pakeistos:
1. Už neterminuotas 

paskolas bus mokama 9% 
metinių palūkanų

2. Už terminuotas pasko
las ne mažesnėms sumoms 
$ 1.000 ir investavimo laikas 
ne trumpiau kaip vieni me
tai mokama u % metinių 
palūkanų.

Dabar pats laikas inves
tuoti į Klubo pastatą, nes jo 
statyba jau prasidėjo.

Suinteresuoti asmenys 
investuoti savo pinigus į 
Klubo statymą prašomi 
kreiptis į Klubo Valdybos 
iždininką p. A. Migų po dar
bo valandų tel. 726 4139 ar
ba Klubo vedėją p. V. Binkį 
asmeniškai Klube arba tel. 
708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

SYDNEY
Tautos šventės minėji

mas Sydnejuje numatomas 
rugsėjo 14 d. Syd. Lietuvių 
Klube. Programoje: Juozo 
Almio Jūragio paskaita, so
listo Pauliaus Rūtenio dai
nos, Vinco Kazoko poezija, 
Juozo Maksvyčio vadovau
jamos grupės "Tie Patys” 
pasirodymas su naujomis, 
specialiai Tautos Šventei 
pritaikintomis dainomis.

Tautiečiai maloniai prašo
mi Tautos Šventės minėjime 
dalyvauti kuo skaitlingiau
siai tuo parodydami savo 
tautinį subrendimą ir išti
kimybę savo tautai. Minėji
mą rengia Sydnejaus Apy
linkės Valdyba.

NEWCASTLE
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Newcastle Apyl. Valdyba 
rengia Tautos Šventės mi
nėjimą rugsėjo 20 d. St. Pe
ters salėje Dixon St., Ha
milton. Salė atidaryta 7.30 
vai, o minėjimas pradeda
mas 8 vai. vak. Programoje 
St. Žuko paskaita. Trio + 
dainos.

Po minėjimo pobūvis su 
šokiais. Rengėjai dalyvius 
aprūpins kavute ir pyragai
čiais, užkandžiais ir gėrimus 
pasirūpina patys. Įėjimas į 
pobūvį - $ 4 asmeniui, moks
leiviams ir pensininkams $ 2

Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti.

* *

V I s
VALERIJONUI

BITINUI 60

Rugsėjo 12 d. mielam Mū
sų Pastogės bičiuliui Valeri
jonui Bitinui Sydnejuje su
eina 60 metų. Aną šeštadienį 
visa Bitinų giminėlė iš arti ir 
toli drauge su artimais bi
čiuliais sugūžėjo Bitinų na
muose pasveikinti sukaktu
vininko.

Valerijoną Bitiną ypač 
Sydnejaus lietuviai nuo seno 
žino kaip veiklų asmenį lie
tuvių bendruomenėje: jis 
buvo ir apylinkės pirminin
kas, ir ALB Krašto Tarybos 
narys, ir Mūsų Pastogės ad
ministracinės komisijos na
rys ir pirmininkas ir visais 
atvejais pasiruošęs prisidėti 
ir dirbti lietuviškoje veiklo
je. Iš viso Bitinų šeima lie
tuviškame visuomeniniame 
ir kultūriniame gyvenime iki 
šiol yra atidavę didelę duok
lę: Valerijonas kaip visuo
menininkas, jo žmona Kazi
miera, buvusi ilgametė cho
ristė, sėkminga Atžalos te
atro vaidintoja, atskirų mu
zikinių vienetų dalyvė kaip 
turinti gražų ir neeilinį bai
są, kurią girdėsime ir šių 
metų Mūsų Pastogės baliuje 
statomoje operoje "Faustas” 
kaip solistę, Apylinkės val
dyboje kaip narę kultūri
niams reikalams, jų duktė 
Violeta buvo veikli jaunimo 
tarpe - skautuose, studentų 
veikloje ir t.t. žodžiu, Biti
nų šeima yra viena iš retų, 
kurios visi šeimos nariai nė
ra užsidarę lietuviškai veik
lai, bet aktyviai ir reikšmin
gai prisideda kaip išmany
dami.

Sveikiname Valerijoną 60 
metų proga ir linkime dar
bingų ir laimingų gausių 
metų.

S SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE £ 
? 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141

Parengimai:
Rugsėjo 14 d., sekm.

Tautos Šventė
Rugsėjo 20 d., šešt., 7.30 vai. vak.

Spaudos Balius

Rugsėjo 13 d., šešt., 8 vai. v 
ŠOKIAI

Išbuvęs ligoninėje po 
operacijos 4 dienas Stasys 
Butkus sparčiai taisosi na
muose.

MIRĖ ONA ZITIKIENĖ

Rugpiūčio 27 d. staiga mi
rė Ona Zitikienė, 68 metų. 
Velionė kilusi iš Kėdainių. 
Vyras žuvo karo metu, o ji 
pati su vaikais 1944 m. ap
leido Lietuvą ir 1949 m. at
vyko į Australiją. Čia ište
kėjo už Zitiko ir pastoviai 
apsigyveno Newcastle. Pa
laidota rugpiūčio 29 d. Jos 
duktė Stasė Savičiūtė-Rossi 
reiškia gilią padėką visiems 
gaudiai dalyvavusiems lai
dotuvėse, už gėles ir velionę 
pagerbiant vietoj gėlių 
aukojusiems lietuviškiems 
reikalams.

A I P
SUGRĮŽO N. SADŪNAITĖ

Trejus metus išbuvusi Si
biro kone, stovykloje ir porą 
metų tremties plačiai pa
saulyje pagarsėjusi Nijolė 
Sadūnaitė liepos 9 d. sugrįžo 
į Vilnių. N. Sadūnaitės iš
laisvinimui buvo dėta daug 
pastangų iš lietuvių ir kita
taučių pusės Vakaruose. Ni
jolė buvo teista už "Lietuvos 
Bažnyčios Kronikų” platini
mą.

PRISIMINTA
MIRUSIEJI

Rugpiūčio 31 d. sekma
dienio pamaldose paminėti 
trys mirusieji.

Kazimieras Daniškevi- 
čius, kurio po pamaldų buvo 
antkapio pašventinimas lie
tuvių kapinėse.

Dail. Henrikas Šalkauskas 
kurio mirties metinėse dail. 
Eva Kubbos užprašė Šv. 
Mišias ir Antanas Baužė, 5 
metų mirties sukaktyje.

Dainos choras vad. B. Ki- 
verio išpildė "Nuliūdo ka
pai”, "Kovoj jūs jau žuvot” 
bei kitas giesmes.

Gausus būrys artimųjų 
bei choristų ir draugų susi
rinko lietuvių kapinėse. 
Trumpu žodžiu apibūdinęs 
a.a. Kazimierą Daniškevičių, 
kun. P. Butkus pašventino 
jo lietuviškais motyvais iš
raiškų antkapį. Buvo atvy
kęs ir sūnus Alius iš Adelai
dės.

Visi dalyviai buvo pak
viesti pietų į erdvius ir

p.p. Daniškevičių namus 
Carlingford.

Už a.a. Mariją Magdaleną 
Bernotienę reiškiant užuo
jautą artimiesiems, vietoj 
gėlių paaukojo šv. Mišioms: 

Bučinksų šeima, Kotryna 
Bačiulienė, Veronika Ka
minskienė, Veronika Pet- 
niūnienė, p. Ankudavičienė 
ir p. Kedienė, Elena ir Ka
zys Badauskai, Valė Stane
vičienė, Onutė ir Algis Ka- 
počiai, Valė Boguslawski, 
sūnus Vytautas Bernotas - 
atminimui laidotuvių okta
voje.
ĮSIDĖMĖKIM IR 

PRISIMINKIM

Marijos ir Tautos Šventės 
iškilmingos pamaldos rug
sėjo 14 d. 11.30 vai. Lid- 
combe. Bus renkamos aukos 
Tautos Fondui.

Sutvirtinimo Sakramentą 
teiks JE vysk. V. Brizgys 
lapkričio 23 d. Lidcombe. 
Nedelskime - reikia užsire
gistruoti.

Pirmai Komunijai ir lietu
viškai iš pažinčiai pasiruošti 
- jau reikia pradėti kuo sku
biausiai užsirašyti pas kun. 
P. Butkų. Kun. P. Butkus

KARTŪNO BALIUS

Rugpiūčio 30 d. Sydnejaus 
Liet. Klube buvo surengtas 
jaukus Syd. Moterų Draugi
jos Kartūno balius, į kurį 
susirinko gana gausiai sve
čių, kurie nuotaingai pasi
džiaugė bendru visų pada- 
lyvalimu, pasigėrėjo kartū
no suknelių pademonstravi
mu, fantais gausia loterija. 
Dalyvių tarpe matėsi retų 
svečių ir iš toliau: Vitalis 
Žukauskas iš New York, V. 
Maziliauskienė ir jos draugė 
iš Vak. Vokietijos, J. Krutu
lis iš Tasmanijos ir dar kele
tas kitų.

Vakaras praėjo tikrai pa
kilioje nuotaikoje. Visus 
svečius pasveikino Moterų 
Draugijos pirm, ir ALB 
Krašto Garbės narė O. Bau- 
žienė, visą vakarą programą 
pravedė p. M. Reisgienė.
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VIETOJ M
Gėlių

Pagerbdamas mirusiuo
sius A. Mikailą, E. Karpavi
čių ir M. Bernotienę vietoj 
gėlių Juozas Kapočius auko
jo: $ 5 Mūsų Pastogei, $ 5 
Australijos Lietuvių Fondui 
ir $ 5 Tautos Fondui. Už au
kas maloniai dėkojame.

Pagerbdami a.a. Mariją 
Bernotienę vietoj gėlių Mū
sų Pastogei skyrė 15 dolerių 
G. ir L. Petrauskai. Ačiū.

Pagerbdami a.a. A. Mi
kailą vietoj gėlių Mūsų Pas
togei aukojo: L. Petrauskie
nė 20 dolerių, ir V. ir K. 
Kazlauskai 10 dol. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Oną Ziti- 
kienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo: po $ 5 - M. 
ir S. Butkai, M. Kulieša, S. ir 
P. Kairiai, S. Macijauskas, 
R. Lapinskas; $ 2 A. Šernas. 
Ačiū.

MŪSŲ PASTOGĖS
BALIUS MELBOURNE

Mūsų Pastogės Balius 
Melbourne rugpiūčio 16 d. 
praėjo gana sėkmingai. Gai
la, ne visi Mūsų Pastogės 
bičiuliai galėjo dalyvauti, 
tačiau parodydami
palankumą ir ištikimybę 
Mūsų Pastogei net ir neda
lyvaudami baliuje vietoj bi
lietų Mūsų Pastogei aukojo: 
P.S. Pažereckai 16 dol., J. ir 
M. Antanaičiai 10 dol., B. 
Vanagas 10 dol., V. Adoma
vičius 5 dol., J.L. Bankai 10 
dol., O. ir I. Aleknai 10 dol., 
E. Dudėnienė 5 dol., J.V. 
Rekešiai 5 dol., E. Seženis 
10 dol., J. Paragienė 5 dol., 
S.J. Meiliūnai 10 dol., XY 10 
dol.. Visiems nuoširdus ačiū.

Taip pat p. A. Bajoras lo
terijai aukojo 20 dol. Mūsų 
Pastogės prenumeratą ba
liaus loterijai. Ačiū.
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