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Kodėl sovietai
neužėmė Lenkijos?

ĮTAMPA NESUMAŽĖJO. ŽVANGINAMA GINKLAIS 

Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Ir lūžo ąžuolas girioj...

Lenkų darbininkų strei
kas, pasiekęs apie pusės mi
lijono streikuotojų, sukėlė 
ant kojų valstybių vairuoto
jus ir grasinęs trečiuoju pa
sauliniu karu užsibaigė tai
kingai, tik neaišku, kaip il
gai. Pavojus buvo labai rim
tas, nes ryšys tatp vyriau
sybės ir darbininkų buvo ant 
aštriausios briaunos. Jam 
nutrūkus Lenkija galėjo iš
tikti Čekoslovakijos likimas, 
pasibaigęs 1968 m. sovietine 
okupacija. Ypatingą situaci
ją sudarė darbininkų mani
festas iš 16 punktų, rei
kalaująs ir politinių teisių: 
cenzūros panaikinimo, kat. 
bažnyčios priėjimo prie in
formacijos tinklo, laisvų 
profesinių sąjungų vietoj 
valdžios kontroliuojamų ir 
t.t. Pavojų suprato ir Lenki
jos Kat. Bažnyčia. Įtakin
gasis kardinolas S. Wys- 
zinski ragino darbininkus 
perdaug nereikalauti, kad 
nebūtų išprovokuota sovietų 
invazija. Bet ar šiuo metu 
sovietai išdrįstu tai daryti? 
Vienas iš sovietų žinovų, 
buvęs ambasadorium Mask
voje, M. Toon sakėsi neabe
jojąs, kad sovietai, rizikuo
dami viskuo, pradės žygiuoti 
į Lenkiją, jeigu tik jų gyvy
biniai interesai (socialistinės 
santvarkos išlaikymas) atsi
durs pavojuje. Po streiko 
Maskvos spauda kritikavo 
Lenkijos Giereką, kad dar
bininkams davė daugiau, 
negu sovietai linkę duoti. 
Tad kodėl sovietai neįžengė 
Lenkijon?

Štai kelios iš daugelio 
priežasčių:

(1) Afganistanas parodė, 
kad laikai yra pasikeitę, ir 
pasaulinė opinija vaidina 
daug svarbesnę rolę, negu 
anksčiau. (2) Sovietai turi 
užtenkamai sunkumų su Af
ganistanu ir antras verdan- 
tis katilas jiems nepagei
dautinas. (3) Į Vakarus pa
linkusi Lenkija nėra Afga
nistanas! Todėl ir pasekmės 
jon Įsiveržus būtų skirtin
gos. Analizuojant padėtį 
vienas gerai informuotas 
šaltinis tvirtino: "Nebuvo 
abejonės, kad padėtis buvu
si labai rimta’’. Kitaip sa
kant, Amerika gal nebūtų 
pasitenkinusi tik stebėtojo 
vaidmeniu, kaip Afganista
no atveju. (4) Šį kartą "dar
bininkų rojaus" šeiminin
kams padėtis buvo kebli ir 
nemaloni. Sovietai gali rasti 
daug draugų vedant propa
gandą prieš kapitalistus, bet 
kai pradeda kovą prieš kitų 
kraštų darbininkus, jų žygio 
neužgiria nei Prancūzijos, 
Italijos, nei Rumunijos ir ki
tų kraštų komunistai. (5) 
Amerikoje gyvena apie 10

milijonų lenkų. Streiko metu 
jie organizavo didelio masto 
demonstracijas remdami 
streikuojančius Lenkijos 
darbininkus. Bet svarbiau
sia priežastis buvo ši: pa
saulio dvasinis vadas popie
žius Jonas Paulius II yra 
lenkas patriotas. Romoje 
drauge su 20.000 minia jis 
meldėsi, kad Dievas globotų 
Lenkiją. Tuo buvo parodyta, 
kad lenkai neužmiršti ir už 
Lenkijos ribų. Popiežiaus 
įtaka pasauliui yra didelė, 
tad ir Kremliaus viešpačiai 
su tuo skaitosi. JAV užsie
nių reik, ministeris taip pat 
lenkų kilmės, o Dr. Z. Brze
zinski yra ne tik lenkas, bet 
ir Lenkijoje gimęs. Jis yra 
sovietų nekenčiamiausias 
amerikietis, pramintas va
nagu. Sovietai laiko jį pačiu 
pavojingiausiu žmogum. Ir 
jei prez. J. Carteris jo pa
klausys (o taip dažniausiai ir 
būna), tai Rytų - Vakarų su
sikirtimas neišvengiamas. 
Toji sovietiška baimė pade
da karo išvengti. Z. Brze
zinski yra vienas iš dešim
ties įtakingiausių amerikie
čių prez. Carterio patarėjas 
užsienio politikos klausi
mais. Jo principas - Amerika 
turi turėti didžiausią karinę 
jėgą ir reikalui esant nebijo
ti to parodyti. Brzezinskį 
remia ir populiarusis Ame
rikos gynybos ministeris H. 
Brown.

Kokia Lenkijos ateitis? 
Neabejojama, kad lenkų 
darbininkų iškovotas laimė
jimas yra nepaprastai reikš
mingas, net neįtikėtinas, 
pirmą kartą toks įvykęs so
vietinėje kontrolėje: darbi
ninkai pirmą kartą privertė 
visagalius socialistinės

Nukelta į psl. 2

PASAULYJE
KARO VEIKSMAI

Irako — Irano karas ple
čiasi. Irakiečiai keliolika ki
lometrų įsiveržę į Irano te
ritoriją ir siekia užimti naf
tos laukus. Taip pat irakie
čiai yra užėmę keletą reikš
mingų vietų, bombarduoja 
naftos perdirbimo rafinerįas 
ir uostus. Atsirevanšuoja ir 
iraniečiai, nors ne taip sėk
mingai ir net jiems jau buvo 
pasiūlyta mesti ginklus ir 
pasiduoti.

Drauge su vykstančiu ka
ru gresia vėl pasaulinė 
energijos krizė, nes naftos 
transportas iš abiejų kovo
jančių šalių dalinai sustab
dytas. Australijai dar ne-

PAGERBIANT A.A. DAIL.
ADOMĄ VINGĮ

Ir lūžo ąžuolas girioj, ir 
sudrebino girią... Mirė daili
ninkas Adomas Vingis, ir ši 
žinia prislėgė visą Australi
jos lietuvių bendruomenę. 
Jis buvo vienas iš tvirčiau
sių lietuvių kultūrinės veik
los ramsčių, kuriam lietu
viški reikalai buvo patys 
pirmaeiliai - jo paties rei
kalai.

Adomas Vingis mirė 
savo darbų įprasminimo iš
vakarėse prieš pat savo 
retrospektyninės parodos 
atidarymą Leveson galeri
joje Melbourne. Šiai parodai 
dailininkas ruošėsi ilgą laiką 
ir pats buvo atrinkęs įvairių 
stilių ir technikų geriausius 
savo darbus.

Adomas Vingis kaip ąžuo
las, savo šaknis stipriai įlei
dęs į gimtą žemę, jau perso
dintas Australijoje, kūrė su 
lietuviška vizija akyse. Nors 
jo darbai palaipsniui įgavo 
abstrakčią formą, tačiau 
savo pasaulėjauta jis paliko 
lietuviškas. Patys' paskuti
nieji grafikos darbai, kurių 
mažos parodos buvo su
rengtos Adelaidėje ir Syd- 
nejuje, irgi buvo Kristijono 
Donelaičio poemos ’’Metų” 
parafrazavimai. Lietuvišku 
laivu jis plaukė į tarptauti
nius vandenis, savo talentu 
iškeldamas Lietuvos vardą.

Jis pats jautėsi lietuviš
kos kultūros reprezentantu 
ir savo jėgų netaupydamas 
plačiai reiškėsi kultūrinėje 
dirvoje. Dalyvaudamas aus
tralų meno parodose jis di
džiausią duoklę atidavė lie
tuvių kultūriniams pasireiš
kimams Lietuvių Dienų 
įvairių minėjimų ir švenčit 
progomis. Jo pastangos 
įnešti daugiau estetikos ir 
tautinės kultūros į kasdieni
nį gyvenimą realizavosi 
Melbourne Liet. Namų 
dekoravimu. Lietuvišku 
menu jis tiesiog gyveno.

gręsia akutinis pavojus, ta
čiau skaudžiausiai energijos 
trūkumą pajus Japonija ir 
Europa.

* * *
Italijoj vėl sugriuvo vy

riausybė, kuriai vadovavo 
min. pirm. Cossiga ir ištvėrė 
6 mėnesius. Besvarstant 
krašto ekonominius reikalus 
min. pirmininkui parlamen
te buvo išreikštas nepasiti
kėjimas.

* * *
Sovietai dar kartą į spėjo 

lenkus sustabdyti streikus ir 
eiti prie tvarkos. Bijomasi, 
kad sovietai gali griebtis 
kietesnių priemonių, o gal 
net ir užimti Lenkiją išnau

Dail. Adomas Vingis

Jam rūpėjo meno skatini
mas ne tik čia, bet ir pačioj 
Lietuvoj. Adomas Vingis 
buvo vienas iš iniciatorių ir 
telkęs lėšas bei kaupęs ge
rųjų savų ir svetimų grafikų 
darbus ir juos siuntęs į Lie
tuvą siekdamas, kad ten gy
veną dailininkai susipažintų 
su naujausiomis laisvojo pa
saulio meno idėjomis.

Adomo Vingio darbai, 
puošdami daugelio lietuvių 
namus, ilgai bylos apie dai
lininką ir jo estetinį pasaulį, 
kuriame jis išreiškė save, 
savo aspiracijas ir savo 
troškimus. Kūrybines jėgas 
sukoncentravęs mene, jis 
paliko mums brangų paliki
mą mus praturtindamas ir į 
mūsų gyvenimą įnešdamas 

dojant susidariusią politinę 
krizę Irane ir Irake.

* * *
Afganistane kovojant 

prieš sukilėlius sovietai 
griebasi naujos taktikos: ne 
sunkiais pabūklais ir tankais 

naikinti partizanų lizdus, 
bet mažais ir judriais ka
riuomenės daliniais. 
Sovietai skuba aklinai 
uždaryti Pakistano pasienį, 
nes įtaria, kad afganiečiai 
gauną ginklų per Pakistaną. 
Pranešama, kad Afganista
no partizanai turi net prieš
lėktuvinių raketų, kurias 
sėkmingai panaudoja prieš 
sovietų lėktuvus.

* * * ■

Australijos rinkiminėje 
kampanijoje pasitaiko ir dė
mesio vertų kuriozų. Štai

didelio estetinio pasigėrė
jimo.

Dėkingi esame Adomui 
Vingiui už viską, ką jis 
mums yra davęs. Jo šviesus 
šešėlis mūsų tarpe paliks il
gam laikui. Jo pasiaukojanti 
asmenybė, jo užsidegimas ir 
atsidavimas bendriesiems 
reikalams liks pavyzdžiu ki
tiems lietuviams dailinin
kams, kultūrininkams ir vi
sai mūsų bendruomenei.

Plačio ąžuolo atsivėriu- 
sioje spragoje liko liūdinti- 
Adomo Vingio šeima ir visa 
plačioji lietuviška šeima. 
Nežinia, kiek teks laukti, 
kad toji spraga būtų užpil
dyta.

G.E. Kazokienė

kairieji socialistai primeta, 
kad Afganistano okupacija 
yra Amerikos politikos pa
sekmė ir dėl to Australijos 
priešas Nr. 1 yra ne kas kita, 
kaip Amerika. Įsivaizduoki
me, kieno glėbin atsidurtų 
Australija, jeigu į valdžią 
patektų tokie socialistai.

Dail.
A. Vingio 

paroda
/ \

Dailininko Adomo Vingioj 
kūrinių paroda Melbourne ; 
įvyks Leveson galerijoj, 130 
Faraday ' str., Carlington, 
spalio mėn. nuo 5 iki 22 d.
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.jwK. ; sv prisitaikymus
Nenuostabu - kur skauda, 

ten ir dėmesys. Mūsų jausi
mas gal ir yra toji bendruo
menės jautriausioji vieta, 
kuri visados yra ir lieka dė
mesio centre: visur jo dairo
mės (pobūviuose, susirinki
muose, pamaldose'.) ir 
visur jo pasigendame. Pate
kę jaunųjų tarpe girdime tik 
angliškai, ir tas dar labiau 
senųjų veikėjų nuotaiką 
smukdo.

Kai šiandie visame pasau
lyje nuo jauno iki seno ga
liojarūpestis issiaiskinti savo 
kilmę o tuo pačiu ir susirasti 
savo identitetą, mūsiškiams 
tokia idėja dar labai toli, 
kažkur už mėnulio, kai čia 
pat vietoje net patys aus
tralai nepasitenkina savo 
turimu identitetu drauge 
skatindami ir visus ateivius 
savo kilmę išlaikyti ir ją net 
pabrėžti. Aiškiai matosi, kad 
mūsų jaunųjų tautiečių laik
rodis nuo gyvenamojo meto 
gerokai atsilikęs.

Daugelis is veikėjų netu
rėdami kantrybės nueina į 
kraštutinumus. Vieni siūlo, 
kad "jeigu negali įveikti, tai 
prisiderink ", kiti to prisi
derinimo vardan siūlo mūsų 
turimą lietuvišką spaudą 
leisti angliškai, nes jaunieji 
nesuprantą lietuviškai, dar 
kiti siūlo kurti anlgiskai kal
bančių lietuviškas naujas 
organizacijas su viltimi, kad 
ir nekalbą lietuviškai jie vis 
tiek būsią padorūs lietu
viai...

Receptų yra daug, tik 
gaila, kad nė vienas is jų ne
tarnauja tiesiog lietuvybei, 
o greičiau nuo jos tolina. Jau 
ir šiandie turime pakanka
mai kad ir to paties jaunimo 
organizacijų, kurios nariai 
savo užsiėmimuose maišosi 
su įvairių tautybių nariais 
bendraudami tik visiems 
bendra anglų kalba ir jų kil
mę ženklina tik bendras or
ganizacijos lietuviškas var
das. Atvirai savęs paklaus
kime - ko galima tikėtis is 
tokių "lietuvių" ateityje? 
Šioje vietoje dar kartą gali
ma pakartoti gąl ir nudėvė
tą, bet esmėje labai teisingą 
posakį: "Kas lietuviškai ne
kalba, tas lietuviškai ir ne
galvoja. Kas lietuviškai ne
galvoja, tas lietuviškai ir 
negyvena".

Bendrai, is visų apraiškų 
mūsų nusistatymas ir 
žvilgsnis atsuktas prisitai
kymo kryptimi. Gal šitoji 
prisitaikymo tendencija 
ateina dar nuo senų laikų,

Indijoje liūčių metu išsi
liejusios upės padarė di
džiulių nuostolių ir gresia 
kai kurioms provincijoms 
badas. Potvynių metu žuvu
sieji skaičiuojami tūkstan
čiais.

Mūsų’Paštogė Nr. 39, 1980.10.6, psl. 2

kada lietuviui nebuvo kito 
kelio, kaip tik prisitaikinti, 
kad is viso nepražūtų. Tai- 
kėmės savu laiku prie ponų 
baudžiavos gadynėje, laikė
mės prie okupacijų, taiko
mės ir dabar išeivijoje. Žo
džiu, taikomės ir taikomės, 
kol pagaliau nelieka prie ko 
taikintis. Per tuos prisitai
kymus neabejotinai nuo se
no praradome savo aristo
kratiją (kunigaikščių lai
kais), savo inteligentiją 
lenkmečio gadynėje, savo 
jaunimą sios dienos išeivijo
je. Ir vis praistaikymo var
dan, Argi nėra is tikrųjų ki- 
tokio kelio, kaip tiktai nuo
laidos ir prisitaikymas? 
Toks lietuvybės išlikimo ke
lias šiandie galioja okupuo- 
tuoje Lietuvoje, kaip ir išei
vijoje, tik Lietuvoje yra 
prievartinis rusinimas, gi 
išeivijoje savanoriskas nu
tautėjimas. 40 metų Lietu
voje surusėjimo procentas 
tautai bereikšmis, kai išei
vijoje nutautėjimo
nuošimtis beveik totalus. O 
tai reiškia, kad pavergta 
tauta kovoja, gi išeivija pa

Kodėl sovietai
Atkelta iš psl. 1

■ santvarkos bosus su darbi- 
| ninkais skaitytis. Vienas ko

mentatorius pastebėjo, kad 
streikas užsibaigė, bet lais
vėjimo sąjūdis tik prasidėjo. 
O svarbiausia ■ tas gali per
simesti ir į kitus satelitinius 
kraštus, o tai reikštų socia
listinės imperijos byrėjimo 
pradžią, ko sovietai negali 
sau leisti. Čia ir pagrindinis 
šio sąjūdžio pavojus. E. Gie- 
rekas turėjo susirgti ir buvo 
pakeistas kitu - S. Kania. 
Turimomis žiniomis Kania 
yra prosovietinis kietosios 
linijos šalininkas, buvęs 
slaptosios policijos viršinin
kas ir kariuomenės politru- 
kas. Tai prileidžiant gerų 
santykių tarp darbininkų ir 
naujosios Lenkijos vadovy
bės negalima tikėtis.

Amerikiečiai labai domisi 
lenkų įvykiais. Streiko metu 
kai kurie darbininkai atsisa
kė pakrauti Lenkijos laivus, 
didžiosios unijos prisipažino 
finansiškai rėmusios strei
kuojančius,, prez. Carteris 
pagyrė lenkų darbininkus, 
gi kandidatas į prezidentus 
R. Reagan viešai pasirodė su 
streikuojančių lenkų darbi
ninkų vado tėvu, kuris prieš 
7 metus atvykęs Amerikon.

Neseniai vyko ir NATO 
laivyno ir Varšuvos pakto 
manevrai, o Vakarų Vokie
tijoje beveik visų ginklo rū
šių NATO manevrai, patys 
didžiausi po karo. Vien iš 
Amerikos atskraidinta 
17 000 karių. Abi pusės ofi
cialiai praneša, kad meniev- 
rai buvę seniai numatyti ir 
nieko bendro neturį su Len
kijos įvykiais. Tačiau tai iš
vertus į užkulisinį pasikal
bėjimą jis tikriausiai taip 
skambėtų: sovietai perspėja 
lenkus, kad nešoktų per- 
aukštai, nes niekas jiems 
nepadės; gi Vakarai parodė, 
kad sovietai susivaldytų, 
nes ir Vakaruose galybė. 
Komunistiniuose manev-

siduoda laikydamasi prisi
taikymo politikos. ■ ■ ■ • < r

O jeigu taip paėmus naują 
kryptį kurtume naujas gry
nai lietuviškas organizaci
jas, kad ir jaunimo, kur visi 
tik lietuviškai kalbėtų, lie
tuviškai skaitytų, lietuviškai 
galvotų, o kitiems be 
lietuvybės pagrindo - lietu
vių kalbos būtų pasirinkimo 
kelias - pirma išmokite lie
tuviškai ir tada junkitės prie 
mūsų.

Padarius tokį radikalų 
sprendimą, kas nukentėtų? 
Tik ne lietuvybė: Lietuvybė 
greičiausiai netgi atsigautų, 
nes tai būtų visų pirma tau
tinės savigarbos reikalas, 
kas dabartinėje padėty mo
kančius lietuviškai tik: de
moralizuoja sudarytoji ap
linka - reikia taikytis prie 
visų lietuviškai nemokančių, 
ir taip lietuvių kalbos mokė
jimas tokiam pasirodo visai 
nereikalingas, nes niekur 
nereikalaujama mokėti lie
tuviškai, o visur tik prisitai
koma. Vieną kartą reikia tu
rėti ir savo tautinį stubur
kaulį! Gal šitokia mintis irgi 
tiktų ALB Krašto Tarybos 
svarstybose kaip nauja ir 
lietuvybei sveikiausia.

(v.k.)

ruošė dalyvavo 40000 karių, 
gi Vakarų pusėje - 100.000!

Ateina žinios, kad ir Lie
tuvoje paskelbta mobilizaci
ja. Taigi, padėtis ir toliau 
palikusi pavojinga. Spaudo
je teigiama, kad ’’Lenkų 
darbininkų entuziazmas da
bar yra pats didžiausias po 
karo. Netgi atrodo, kad tai 
ne streikas, bet prasidedanti 
prancūzų revoliucija”.

Pranašaujama net ir taip, 
kad jeigu prez. Carteris ma
tysiąs, jog nelaimės rinki
mų, jis pradėsiąs karą ir pa
liks prezidentu be rinkimų. 
Tuo tarpu prez. kand. Rea
gan išsireiškė, kad ”iš Car- 
terio visko galima tikėtis”. 
Betgi viskas priklausys, 
kaip įvykiai klostysis Lenki
joje.

Australijos
lietuvių Fonde

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI 

$ 2827.93 a.a. Vytauto 
Aglinsko palikimas.

Po $ 25 - Dalia Didžienė 
Vic. Nauja Narė; Antanas 
Morkūnas S.A. (30) naujas 
narys; B. Jurgelionis S.A., 
J. Ruzgys Qld. (50).

$ 20 - Danutė ir Viktoras, 
bičiulio ir dailininko Henriko 
Šalkausko mielam atmini
mui.

Tautos Šventės proga 
aukos iš Adelaidės:

Po 20 - I. Dapšys (105) - 
naujas šimtininkas, J. 
Donela (60).

Po $ 10 - F. Adamonis, 
J.S. Bardauskai, V. Pipiras 
(20), K. Pocius (44), V. Rat
kevičius (20), A. Zamoiskis 
(39).

Po $ 5 - K.C., L. Gerulaitis

ADOMUI VINGIUI
staiga mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame jo dukras
Laimą ir Kristiną bei visus artimuosius

Nijolė ir Irvis Venclovai

Brangaus bičiulio
A.A.

ADOMO VINGIO 
netekus, gilią užuojautą reiškia velionio dukroms Laimai 
ir Kristinai bei visiems artimiesiems.

O. ir V. Jakučiai

Įžymiam dailininkui ir lietuvių kultūros kėlėjui 
ADOMUI VINGIUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius giliai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Genovaitė ir Vincas Kazokai

Knygos apie lietuvius
Dažnai padejuojame, kad 

neturime anglų kalba litera
tūros apie Lietuvą, ir tuc 
nusiskundimu pasijuntame, 
lyg kad būtume išteisinti. 
Tuo tarpu tos literatūros 
anglų kalba turime jau pa
kankamai daug, žinoma, 
pirma reikia žinoti, kad to
kios knygos yra ir kur jų ga
lima gauti.

Rugsėjo 16-18 d.d. Sydne- 
juje, miesto rotušėje, buvo 
suorganizuota taip vadina
ma ’’Languages Galore” 
įvairių kalbų knygų paroda. 
Tame knygų forume ’’Get
ting Multilingual Australia 
into Print” buvo išstatyta 
per 50 įvairių kalbų knygų. 
Buvo mūsų bibliotekos su
organizuotas ir lietuvių gra
žus skyrius, šalia kitų Balti
jos kraštų. Tame skyriuje 
išstatytos 106 knygos iš ku
rių 70 buvo anglų kalba, ki
tos vokiečių, lenkų, prancū
zų, lietuvių.

Pasirodo, kad anglų kalba 
knygų turime daugiau, kaip 
galima buvo tikėtis. Visų čia 
jų neišvardysiu, bet kelias 
svarbesniąsias vis tiek no
rėčiau paminėti:

1. Encyclopedia Lituanica 
6 t. 2. The USSR - German 
Agression Against Lithua
nia . Br. Kasias. 3. Lithua
nia 700 years, A. Gerutis. 
4. Lithuanian the outpost of 
Freedom, Dr. J. Jurgėla. 5.

(55), V. Kiverienė (15), J. 
Kutkienė (35), J. Poškus 
(45), E. Reisonienė (75), J. 
Sadauskas, kun. A. Spurgis 
(12), S. Urnevičius (35, J. 
Vitkūnas ir kiti smulkesnėm 
sumom $ 60.50

Rugsėjo Aštutosios minė
jimo proga aukos iš Geelon- 
go:

$ 25 - A. Baltrūnas (80).
Po $ 10 - Petras ir Lily 

Obeliūnas ir Adolfas Obeliū
nas (250).

Po $ 5 - Ig. Dargvainis (12) 
ir St. Šutas (13), kiti smul
kesnėm sumom $ 9.00.

Sveikinu naują šimtinin
ką, naujus narius ir ačiū 
visiems aukotojams.

V. Ališauskas
A.L. Fondo iždininkas 

Under the Sword of Damoc- 
lus, A. Kairys. 6. Vytautas 
the Great Grand Duke of 
Lithuanian, Dr. J. Končius. 
7. Truth is for Strangers, E. 
Sevila. 8. Lith. Jews and 
Holocaust, Dr. J. Prunskis. 
9. A Priest in Stutthof, St. 
Yla. 10. The Violation of 
Human Rights. 11. The 
Balts, Gimbutienė Marija.
12. The Catholic Church 
Dissent and Nationality in 
Soviet Lithuania, S. Vardys.
13. The Baltic Dilema, prof. 
E. Dunsdorf. 14. Samogitia, 
J.L.C. Pichel. 15. Leave 
Yours Tears in Moscau, B. 
Armonienė. 16. Land of 
Cross. The struggle for reli- 
giuos Freedom in Lithuania 
1939-1978, Bardeau Michel. 
17. The Lithuanian Short 
Story 50 years, St. Zabars- 
kas. 18. Fighters for Free
dom, Lithuanian Partisans, 
J. Daumantas. 19. Lithua
nian National Costume, 
A.A. Tamošaitis. 20. 
Postage Stamps of Lithu
ania, Grigaliūnas. 21. Coins 
and Notes of Lithuania, A. 
Platbarzdis ir kt.

Toms knygoms išleisti 
reikėjo daug pastangų, ir 
kaip yra gaila, kad jos guli 
lentynose nežinomos ir ne
naudojamos. Jos reikalingos 
ne tik svetimšaliams supa
žindinti su Lietuva ir lietu
viais, bet dar labiau jauni
mui ir viduriniajai kartai, 
kuri labai nedaug ką žino 
apie lietuvišką kultūrą. Jei 
tėvai patys skaitytų tas 
knygas kartu su savo vai
kais poilsio ir atostogų me
tu, kiek jie rastų bendros 
kalbos, o dabar tėvai nekar
tą skundžiasi, kad neranda 
bendros kalbos su savo vai
kais.

Žiūrėdamas į taip gausų ir 
gražiai sutvarkytą lietuviš
ką skyrių, paklausiau biblio
tekos vedėjo, kiek lietuvių 
aplankė parodą? Jis pažiū
rėjo į mane su liūdna šypse
na ir nenoromis atsakė: 
’’Gėda sakyti, ir patylom 
pridėjo - keturi”.

Aš čia niekam nedarau 
priekaištų, visi esame pa
kankamai apsileidę, visi ga
lėtume daugiau padaryti, 
ypač savo vaikams, jie taip 
mažai žino apie Lietuvą ir • 
lietuvius, jie blaškosi ka
muojasi dėl savo identiteto, 
o mes neskubame jiems į 
pagalbą tartum to nematy
tume, o kai jie nusigręžia ir 
nueina, tada sakome: kur 
mūšų jaunimas?

Aleksandras Kelmietis
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LIETUVA SENIAU IR DABAR
ŽODIS TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIME 1980 m.

Juozas Alinis Jūragis

Mes perėjome karo ugnį, 
išvargome stovyklini varga- 
numą ir šiame krašte vėl at
sistojame ant kojų kaip 
gerai organizuota lietuvių 
tauta. Anksčiau, gyvendami 
Lietuvoje, mes tikėjome, 
kad laisvi tegalime būti tik 
savame laisvame krašte. 
Savo krašto, gimtosios že
mės, mes netekome, bet 
niekas mums negalėjo iš
plėšti tautos, ar sunaikinti 
mūsų tautinę priklausomy
bę, ar užgniaužti tautą jun
giančius siekimus. Siekimus 
ugdyti tautinę savo kultūrą 
ir visom išgalėm siekti lais
vės. Didžioji tautos dalis 
vergijoje laukia paramos iš 
laisvėje gyvenančios tautos 
dalies. Tautą laukia pagal
bos iš mūsų. Laisviesiems 
tegalimą kovos uždavinį tik 
mes, laisvieji, privalome at
likti. Ir mes tą uždavinį at
likti stengiamės.

Mes esame laisvoji Lie
tuva.

Mes, kurie nepraradome 
tikėjimo į žmogaus asmeni
nę laisvę ir į visos tautos 
laisvę. Mes, kurie tikime, 
kad tautos turi teisę laisvai 
apsispręsti, laisvai kurti 
savo dvasines vertybes, tai
koje laisvai gyventi. Mes 
audringuose gyvenimo iš
bandymuose patyrėme, kad 
žmogaus dvasios nugalėti 
niekas negali. Kad ryžtingos 
tautos niekas nugalėti nega
li, negali jos laisvės dvasios 
palaužti. Tas supratimas su
stiprino mus, davė drąsos 
veikti ir kovoti.

Mes patys sau ir kitiems 
įrodėme, kokia dvasios stip
rybė glūdi mumyse. Mūsų 
rankos stiprios. Mūsų galvos 
protingos. Savo uždavinius 
aiškiai suprantame. Suge
bame veikti vieningai ir or
ganizuotai. Per 30 su viršum 
metų mes ėjome tik pirmyn. 
Mes kalnus nuvertėme ir 
daubas užlyginome, kad iš
kiltume kaip žmonės ir lie
tuviai. Mums padėjo tikėji
mas, kad esame Lietuvai 
svarbūs, kad mūsų veikla 
pavergtajai tautos daliai 
tikrai reikalinga.

Yra ir mūsų būde dalelė 
ryžtingumo plieno, iš kurio 
buvo nukaltas karaliaus Vy
tauto charakteris. Mūsų šir
dyse dar gyvos žarijos tos 
galingos Lietuvos meilės, 
kokia liepsnojo karaliaus 
Vytauto širdis, kai jis kovojo 
už savarankišką, laisvą Lie
tuvą.

Mes sukūrėme čia, Aus
tralijos žemėje, mažą lais
vąją Lietuvą, čia mes įkūni
jome ir įgyvendinome visa 
tai, ką atsinešėme savo lie-

Mūsų Pastogės Nr. 24 til
po žinutė, liečianti kai kurių 
a.a. Henriko Šalkausko kū
rinių dingimą.

Ši žinutė netiksli, nes ji 
buvo išspausdinta 
nežinant visų faktų bei kūri
nių skaičiaus.

N.S.W. Meno Galerijos 
žinioje yra dvidešimt Henri
ko Šalkausko kūrinių, kurie 
sudarys dalį retrospekty
vios parodos 1981 m. pra
džioje.

Mūsų Pastogė atsiprašo 
visų asmenų, kuriuos ši ži
nutė galėjo užgauti.

tuviškoje dvasioje: tėvynės 
prisiminimus, lietuvių kalbą, 
dorovinius papročius, gilų 
prisirišimą prie tėvų tikėji
mo, svetingumą,
nuoširdumą artimui ir didelį 
darbštumą. Visas gerąsias 
lietuvio savybes ir tautines 
tradicijas.

Pirmiausiai sukūrėme sau 
stiprią materialinę bazę, nes 
materialiniai ištekliai yra 
visokios sėkmingos žmogiš
kosios veiklos pagrindas. 
Visomis išgalėmis stengė
mės savo vaikus išleisti į 
aukštuosius mokslus. Ir štai 
tų pastangų pasekmės: mū
sų profesoriai dėsto Austra
lijos universitetuose, mūsų 
mokytojai dirba gimnazijose 
ir mokyklose. Mūsų jauni

Adomas Vingis PAJŪRYJE

LIETUVIAI,

Prieš penkerius metus 
35-ių valstybių buvo pasira
šytas Helsinkio Konferenci
jos baigiamasis aktas. Jo 
pasėkoje 1977 metais šio ak
to signatarai buvo susirinkę 
į Belgradą. Šiuo metu dau
guma jau sutinka, kad, poli
tiko akimis žiūrint, abi šios 
konferencijos sudarė 
Lietuvos bylos reikalui nau
dingų progų, kurios buvo 
bent dalinai išnaudotos mū
sų pastangomis arba ir sa
vaime mūsų reikalui pasi
tarnavo.

Dabar artėja Madrido 
konferencija. Ir jos negalima 
praleisti, nepadarius visa, 
kas galima, Lietuvos laisvės 
reikalų iškėlimui. Įvykiai 
Afganistane, Irane ir Lenki
joje mūsų veiklos impulsą 
sustiprino.

Birželio 21 dieną New 
Yorke buvo sukviesta lais
vinimo darbui veiksnių kon
ferencija. Aptarta ateinanti 
Madrido konferencija ir 
nustatyta darbų ir veiklos 
koordinavimo gairės.

New Yorko pasitarimų 
metu išklausyti VLIKO, 
ALTO, BALFO ir Lietuvos 
Žmogaus Teisių Komiteto 
pirmininkų pranešimai. Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
pavedimu pasitarimuose 

žmonės užėmė žymias vietas 
valdžios įstaigose. Mūsų gy
dytojai saugo Austrlijos gy
ventojų sveikatą. Mūsų jau
nimas sėkmingai pasižymi 
sporte.

Mes atidavėme Australi
jai daugiau, negu ji mums 
davė. Bet praturtindami 
Australiją, tuo pačiu pra
turtinome ir savo lietuviš
kąjį gyvenimą. Universite
tus baigę mūsų žmonės yra 
mums veiksmingas tiltas į 
australiškos visuomenės 
viršūnes ir į politines sferas.

Galima sakyti, kad gyve
name pilnu lietuvišku gyve
nimu. Mes meldžiamės savo 
lietuviškose pamaldose. Mes 
poilsiaujame lietuviškuose 
klubuose. Mes tautiniai 

VLIKO atsišaukimas
aktyviai reiškėsi gen. kon
sulas Anicetas Simutis.

Remiantis padarytais 
pranešimais, po išsamių 
svarstymų buvo priimta eilė 
nutarimų:

a. Konferencijos metu tu
rėti Madride pajėgius atsto
vus.

b. šešioms savaitėms 
Madride išnuomoti patalpas 
su technišku personalu 
(vertėjais).

c. Suorganizuoti delegaci
jas ir betarpiškai įteikti 
Diplomatijos Šefo ir VLIKO 
pirmininko pasirašytą
memorandumą Helsinkio 
aktą pasirašusioms vyriau
sybėms iš kurių galima tikė
tis palankumo (jau vykdo
ma). Prie memorandumo 
pridėti dokumentinę me
džiagą ir politinių kalinių 
sąrašą.

d. Išsiuntinėti svarbiau
siems Europos laikraščiams 
ir radio tarnyboms doku
mentaciją liečiančią JA V-ių 
Kongreso Rezoliucijas Pa
baltijo valstybių reikalu; 
Politines ir kitas bylas - 
Petkaus, Gajausko, Sadū- 
naitės, Pliumpos ir kitų.

e. Sustiprinti lietuvių po
litinę veiklą Europoje tuo 
pagrindu, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės atstatymas 
būtų laikomas integraline 
Europos taikos dalimi.

auklėjame jaunąją kartą lie
tuviškose sekmadienio mo
kyklose. Paaugęs jaunimas 
toliau tautiniai auklėjamas 
lietuviškose skautų, ateiti
ninkų organizacijose, tauti
nių šokių grupėse, sporto 
klubuose. Mūsų chorai ne
leidžia nutilti didžiausiam 
tautiniai kultūriniam mūsų 
paveldėjimui - lietuviškoms 
dainoms. Mūsų chorai yra 
gyvasis tautos balsas, ku
riuo mes džiaugiamės ir di
džiuojamės, kuriuo žavisi ir 
svetimtaučiai. Lygiagrečiai 
ir tautinių šokių grupės yra 
Lietuvos ambasadoriai aus
tralų visuomenėje. Jaunys
tės grožiu ir lietuviško šokio 
judesiu jie atskleidžia lietu
viško jaunimo gražią sielą.

Mes turime kūrybingas 
teatro grupes, kurios tęsia 
Lietuvos teatro vaidybos 
meno tradiciją. Mes turime 
talentingus dailininkus ir 
skulptorius, kurie Lietuvos 
vardu stipriai reiškiasi Aus
tralijos meno pasaulyje. Mes 
turime savo laisvą spaudą. 
Mūsų rašytojai nepailsdami 
kuria rimtus veikalus ne tik 
mums, ne tik šiai dienai, bet 
ir ateities laisvajai Lietuvai.

Kaip lietuviai mes labiau
siai pasižymime tuo, kad 
esame veržlūs ir kūrybingi. 
Mūsų kunigai, mokytojai, 
kultūrininkai, rašytojai, 
žurnalistai, visuomenės vei
kėjai jaučia atsakomingumą 
už tautos likimą, už lietuvy
bės galimai ilgesnį išlikimą 
šiame krašte. Kiekvienas iš 
mūsų asmeniškai ■ vyrai ir 
moterys, subrendusieji ir 
jaunimas gyvais savo dar
bais parodome savo atsako
mingumą už tautos laisvę ir 
jos išlikimą.

Mūsų darbų ir aukų gau
sumą, susidariusi per 30 
metų yra didžiulė. Medžia
giniais matais ji net neap
skaičiuojama. Kiek darbo 
valandų per tuos 30 metų 
lietuviškam darbui yra pas
kyrę choristai, aktoriai, mo
kytojai, rašytojai ir žurna-

Taigi, darbų prieš akis la
bai daug. Užteks visiems. 
Mes jų neatliksime be ypa
tingų pastangų ir be lėšų.

Išlaidos viršys kelias de
šimtis tūkstančių dolerių. 
Dėl to kviečiame visus lie
tuvius, kam rūpi Lietuvos 
laisvės byla, jungtis į ypa
tingą Tautos Fondo vajų ir 
nesigailint, neatidėliojant 
siųsti išimtiną auką Tautos 
Fondo adresu. Tik su Jūsų 
visų pagalba mūsų darbas 
vyks sklandžiai.

Iš anksto nuoširdžiai dė
kojame ne tik savo bet ir 
visų lietuvių vardu, kurie 
Lietuvoje pasilikę laukia ir 
tikisi mūsų talkos.

Aleksandras Vakselis 
Tautos Fondo Tarybos 

Pirmininkas

Dr. .K. Bobelis
VLIKO Pirmininkas

Aukas rašyti ’’Lithuanian 
National Foundation” var
du. Kaip žinote, jos atlei
džiamos JA V-ėse nuo mo
kesčių.

Adresas: Lithuanian Na
tional Foundation, Ine. 345 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Aukas siusti: Lithuanian 
National Foundation, Inc. 
P.O. Box 21073 Woodhaven, 
N.Y. 11421

Mūsų P

listai, jaunimo vadovai, tau- 
* ;-tinių šokių šokėjai, bend

ruomenės ir organizacijų 
(J vadai? Jie paskytė nesu- 

■* skaičiuojamas darbo 
valandas be atlyginimo, pa
tys apsimokėdami savo iš
laidas. Kiek valandų yra pa
aukoję tėvai, vežiodami vai
kus į lietuviškas savaitgalio 
mokyklas, į lietuviškų jau
nimo organizacijų stovyklas, 
susirinkimus, pratybas. Ar 
mes galime visa tai apskai
čiuoti ir įvertinti?
Garbė jiems už šitokį pasi
aukojimą. Visos tos mūsų 
pastangos, visi darbai turi 
reikšmę tautos gyvenime ir 
paliudija, kad visi mes esa
me atkaklių idealistų tauta.

Kiek kiekvienas esame 
per 30 metų sudėję piniginių 
aukų lietuviškiems reika
lams ar su lietuvybe suriš
tiems dalykams: lietuviškai 
spaudai, Lietuvos laisvinimo 
kovai, lietuviškų institucijų 
išlaikymui? Jei visas tas iš
laidas suskaičiuotume, susi
darytų stambios sumos. Mi
lijoninės sumos. Mes ne tik 
lietuvišką darbą dirbame, 
bet mes tą darbą metai iš 
metų ir finansuojame.

Nukelta į psl. 5

Mirė
Aloyzas
Baronas

Pasiekė žinia, kad rugsėjo 
7 d. Čikagoje mirė rašytojas 
Aloyzas Baronas, sulaukęs 
vos 63 metų amžiaus.

Tai vienas iš mūsų pro
duktyviausių rašytojų išei
vijoje. Dar būdamas Lietu
voje jis reiškėsi kaip poetas 
ir humoristas periodikoje, 
bet labiausiai savo talentą 
išvystė išeivijoje, čia išlei
dęs visas savo knygas. Nuo 
1950 metų jis yra išleidęs 
apie 25 atskiras knygas, iš 
kurių daugiausiai proza - 
novelės ir romanai. Visa eilė 
jo veikalų premijuota.

Savo kilme Aloyzas Baro
nas yra biržietis, iš kur yra 
kilę daugiausia lietuvių ra
šytojų. Gyvendamas Ame
rikoje jis dirbo visą laiką 
dienrašty "Drauge” kaip 
vienas iš redaktorių. Jo kū
rinių išversta į anglų, latvių 
ir vokiečių kalbas.

Savo kūryboje A. Baronas 
lietė jam artimiausias - lie
tuvių išeivių temas, daž
niausiai rišdamas savo he
rojų gyvenimą Lietuvoje ir 
išeivijoje. Nevengė A. 
Baronas ir vertimų, kuriuos 
skelbė periodikoje.

VLIKO PIRMININKAS 
IŠVYKO Į EUROPĄ

VLIKO Valdybos pirmi
ninkas Dr. K. Bobelis rug
sėjo 7-10 d. praleido Wa
shingtone ruošdamasis ke
lionėn į Europą, kurios metu 
jis aplankys ir įteiks Lietu
vos Diplomatijos Šefo, min. 
Stasio Lozoraičio ir VLIKO 
pasirašytą memorandumą 
Helsinkio baigiamąjį aktą 
pasirašusių 26 Europos 
valstybių vyriausybėms. Dr. 
K. Bobelis pramato kelionė
je išbūti nuo rugsėjo 10 d. 
iki spalio 4 d.

Dr. K. Bobelio kelionės 
metu VLIKO pirmininką 
pavaduoja vice-pirmininkas 
Dr. Kostas Jurgėla.

ELTA
toge Nr. 39, .1980.10.6, psl. 3
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A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Liūdna sukaktis Apgyvendinimo reikalais
Laiko tėkmė vis toliau į 

praeiti nuneša įvykių ir iš ■■ 
gyvenimo pasitraukusių 
žmonių atsiminimus. Dau
gelis jų paskęsta užuomar
šos jūroje visiems laikams. 
Ilgai tik mūsų širdyse ir pri
siminimuose išlieka asme
nys, nuveikę gražius, nau
dingus darbus. Tokiems, vis 
lyg gyviems, neužgęsta mu
myse dėkingumas ir pagar
ba, kol neužges mums pa
tiems gyvenimo šviesa.

A.a. Vladas Radzevičius 
mirė 1970 m. spalio 2 d., su
laukęs 62 metų amžiaus. 
Adelaidės visuomenėje buvo 
tai reta, avangardinė asme
nybė. Teisininkas, talentin
gas žurnalistas, degąs gilia 
meile savo kraštui, negailėjo 
nei savo dvasinių, nei fizinių 
jėgų mūsų tautinio gyveni
mo klestėjimui.

Nuo pat jaunystės, jaus
damas pašaukimą spaudai, 
dalyvaudavo ne vien savo 
rašiniais, bet, vėliau tapo 
Kauno laikraščio ’’Sekma
dienis” redaktoriumi. Dirbo, 
be to, Kaune Eltos-agentū- 
roję, rinko:tnedžiagą Lietu
vių Arčhyiui krašto okupa
cijų laikotarpiu.

Australijoję’buvo žinomas 
kaipo ’’Mūšų ; Pastogės” 
"Laiškai iš Adelaidės’/ auto
rius, apžvelgdavo' visus 
reikšmingu# tautinio gyve
nimo įyykįįis:teatrų, pasta
tymų, ;k.ohęėrfūs, minėji- . 
mus... Pastoviai rašydavo i 
Clevelando satįįtraštį’/Dir- 
vą", jam skirtoje skiltyse 
"Po Pietų Kryžium”, infor
muodamas užjūrio brolius 
apie mūsų žemyno tautie
čius ir gyvenimą.

Adelaidėje pirmas sure
dagavo, iki šiol veikianti lo
kalinį laikraštuką, "Adelai
dės Lietuvių Žinios”. Su 
Pulgiu Andriušiu paruošė 
spaudai gražų leidinėlį 
"Belzdingėlės prie Torren- 
so”, kurį savo lėšomis išleido 
JA V-se žymus visuomeni
ninkas a.a. Juozas Bačiūnas. 
Sunku būtų net išvardinti jo 
visus nuveiktus reikšmingus 
darbus.

Už jo nuopelnus jam buvo 
suteikta Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos garbės ir amžino 
nario vardas.

Jo draugų prisiminimuose 
lieka jo pasakyti žodžiai: 
"...nepakenčiu tokių lietu
vių, kurie nieko neveikia. 
Veikti reikia, jei blogai vei
kiame tai yra galimybė 
veiklą su laiku pataisyti, bet 
jei nieko neveikiame, tai ir 
pataisyti neįmanoma..." 
Vienas iš a.a. Vlado draugų 
sako: "Ypatingai gilų įspūdį 
man paliko Vlado nepajudi
namas, nesikeičiantis, kaip 
Nevėžio vaga, pastovumas 
savo šeimai, savo tautai, sa
vo idėjom, savo drau
gams...”

Čia dedame to draugo ei
lėraštį, parašytą Vlado Ra
dzevičiaus 10 metų mirties 
sukakčiai atžymėti.

VIETOJ
GELIŲ

Pagerbiant a.a. A. Vingį, 
vietoj gėlių skautų reika
lams p.p. Viliūnų šeima au
koja 50 dolerių.

Pagerbdami choristą a.a. 
Bronių Jurevičių, vietoj gė
lių Dainos chorui 10 dolerių 
aukojo A. ir V. Kaminskai ir 
Jadvyga Šęrelienė.

Mūsų PastogėNr,_39, 1980.1
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KAS YRA B’NAI B’RITH?

Australijos ministras pir
mininkas p. Malcolm Fraser 
buvo išvykęs į JAV medalio 
iš B’nai B’rith atsiimti.

Kas yra B’nai B’rith?
B’nai B’rith hebraiškai 

reiškia "sandėrio sūnūs”.
Tai žydų masonų ložė, 

kuri yra seniausia ir di
džiausia žydų organizacija 
pasaulyje, su eile vyriškų 
ložių, moteriškų skyrių ir 
jaunimo skyrių. 1950 metais 
tokių buvo apie 35.

B.B. gina žmonių teises, 
skatina tarpkultūrinius san
tykius, rūpinasi žydų stu
dentų tikybiniais ir kultūri
niais reikalais, remia ligoni
nes ir labdaros organizaci
jas; teikia profesinius pata
rimus; remia labdarystės 
darbus Izraelyje; remia nu
kentėjusius nuo gamtos ne
laimių ir veda plačias savo 
bendruomenės šalpos, pa
tarnavimų, civilines gyny
bos ir veteranų paramos 
programas. Veda pasitari
mus su valstybių vyriausy
bių vadais įvairiais reikalais, 
k.a.: civilinių teisių, imigra
cijos, totalitarinių vyriausy
bių daromos žalos žmonių 
laisvei, Izraelio padėties ir

.6, psl. 4:

Vladas Radzevičius, miręs prieš 10 metų

„ VLADUI

Numirei tu, tavęs daugiau nėra.

Dešimtmetis, amžiai ar viena diena 
Neturi tau daugiau reikšmės.

Ir tavo tėviškėj praminti pėdsakai
Po Pietų Kryžium, lyg dykumos keliai • 
Užmiršti — be bruožo ir krypties.

Švitri plunksna lyg kardas be kovos, 
Nebaigti ryžtai — laužai be žaizdros 
Amžių pelenuos išblės.

Turtai, laimėjimai, garbės šauksmai, 
Net tremtinio beviltiški sielos vargai 
Neturi tau daugiau prasmės.

Sudužo kanklės, trūko virpanti styga, 
Bet jos aide, savųjų ašaroj skruoste 
Tu vis dar gyveni.

Draugystėj, kurią kaip dovaną dangaus 
Palikęs, lyg pilyje gintaro tyraus 
Tu dar esi, tu dar esi.

Draugas Jonas

A I P
įvairiais kitais klausimais, 
liečiančiais žydus visam pa
sauly.

B.B. vadovybę sudaro: 
vyriausiosios ložės pirmi
ninkas (renkamas trijų metų 
laikotarpiui), vyriausioji lo
žė (sudaryta iš didžiųjų ložių 
atstovų), valdytojų taryba ir 
administracinis komitetas.
V. AGLINSKO

PALIKIMAS A.L. Fondui

Rugpjūčio 12 d. A.L. Fon
das gavo iš Vytauto Aglins
ko $ 3156. Testamen
to vykdytojai buvo V. Aniu- 
lis, V. Alekna ir J. Meiliūnas 
jun. Reikalus tvarkė Fondo 
advokatai' J. Hicks.

Vytautas Aglinskas gimęs 
buvo 1906 m. ir baigęs Pa
nevėžio mokytojų seminari
ją. Dirbo mokytojo darbą, 
vėliau buvo mokyklų 
inspektorius. Mirė 1976 m. 
spalio 5 d. Melbourne. Lie
tuvoje buvo likęs jo sūnus ir 
sukoręs šeimą. Sūnus tačiau 
mirė metais anksčiau už 
tėvą. Liko jo duktė. Jai se
nelis V. Aglinskas ir pasky
rė pusę savo kuklaus paliki
mo, kuris susidarė iš jo tu 
reto ir po mirties parduoto 
buto South Yarroje.

Melbourniškis

LIETUVIŲ DIENŲ ADELAIDĖJE, 
APGYVENDINIMO KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Apgyvendinimo planų vykdymas, Lietuvių Dienų metu 
Adelaidėje, eina į priekį, nors gal ne taip greitai, kaip 
A.K. pageidautų.

Dar kartą kreipiamės į atvykstančius L.D. dalyvius, 
primindami, kad jau yra pats laikas apsispręsti ir pra
nešti, kur ir kaip žada apsigyventi. Kaip pereitame pra
nešime buvo skelbta, visi atvykstantieji kreipiasi į savas 
organizacijas ar Apylinkės Valdybas, arba susisiekia tie
sioginiai su A.K. nariais.

Taip pat pranešame, kad, anksčiau minėtame, Lincoln 
College bendrabutyje dar yra likusių laisvų kambarių. 
Daugumas kambarių yra vienam asmeniui, bet yra kele
tas ir dviem asmenim. Nakvynė ir pusryčiai vienam as
meniui yra: iki 18 metų amžiaus $ 9 į dieną; virš 18 metų - 
$ 12 dienai. Norime pabrėžti, kad šiame bendrabutyje 
nakvynę užsisakyti gali bet kuris L.D. dalyvis. Norintieji 

užsisakyti šią nebrangią nakvynę, prašomi kreiptis į savas 
organizacijas arba asmeniškai susisiekti su A.K. nariais, 
prisiunčiant $ 20 rankpiningių už asmenį, su visom kitom, 
įprastom informacijom, ne vėliau lapkričio 1 d. L.D. Ap
gyvendinimo Komisijos nariai atstovauja: 
SPORTININKUS — P.E. Daniškevičienė, 6 Wright St., 
Edwardstown. 5039. Tel. 297 4575.

S. Visockis, 18 Colyer St., Pasadena 5042. Tel. 2771392
P. Andrijaitis, 16 Gray St., Norwood 5067. Tel. 42 1074 

CHORUS — V. Šulcas, 37 Wattle Ave., Royal Pk„ 5014.
Tel. 47'4578.

J. Miliauskas, 56 Alicia St., Athol Pk., 5012 
TAUTINIUS ŠOKIUS - R. Jablonskis, 36 Farnham Rd., 

Keswick 5035. Tel. 2931982.
L. Snarskienė, 7 Ferguson Ave., Sefton Pk., 5083.

Tel. 44 4352. 
KOMISIJOS PIRMININKĖ — Krašto Valdybos narė — 
J. Vabolienė, 90 Seaview Rd., West Beach 5024. Tel. 
365 5324.

Hotelių ir motelių sąrašas buvo paskelbtas Mūsų Pas
togės Nr. 27. Dar nėra vėlu užsitikrinti vietą su užsaky
mu prisiunčiant vienos dienos pinigus.

L.D. Apgyvendinimo Komisija

Mišrios vedybos
Rugsėjo 14 d. H. ir Z. 

Zakarauskų namuose įvyko 
Newcastle Lietuvių Disku
sijų Klubo susirinkimas, kur 
paskaitą skaitė A. Šernas 
apie mišrias vedybas.

Prelegentas kalbėjo apie 
mišrias vedybas tarp skir
tingų rasių, tautų, kultūrų, 
religijų ir luomų žmonių. 
Šiais čia išvardintais atve
jais mišrių vedybų buvo vi
sais laikais, betgi jų skaičius 
nepaprastai išaugo šiame 
šimtmetyje, kai po dviejų 
pasaulinių karų smarkiai 
pagyvėjo emigracija ir 
imigracija.

Mišrios vedybos tarp 
skirtingų rasių žmonių dar ir 
šiandie daugelyje šalių nei
giamai vertinamos. Augant 
tolerancijai mažėja diskri
minacija prieš mišrias vedy
bas tarp skirtingų religijų, 
luomų bei kultūrų partnerių. 
Bet tokioje Indijoje dar ir 
šiandie kastų sistema nelei
džia mišrių vedybų tarp ats
kirų kastų.

Mus lietuvius ypatingai 
domina mūsų vyrų ar mote
rų vedybos su kitataučiais. 
Kai didelėms tautoms nėra 
nuostolių dėl mišrių vedybų 
tautiniu atžvilgiu, tai mažai 
lietuvių tautai buvo ■ ir yra 
jos nuostolingos.

Lietuvos ir Lenkijos uni
jos laikais lietuvių tauta ne
teko beveik visos savo aris
tokratijos vien tik per miš
rias lietuvių lenkų 
vedybas.

Rusijos carų laikais daug 
lietuvių inteligentų žuvo 
mūsų tautai dėl vedybų su 
rusėmis.

Tad suprantama, jog lais
vojoje Lietuvoje buvo ten

dencija kovoti prieš tautiniai 
mišrias vedybas. Tais laikais 
Lietuvoje net buvo paplitęs 
posakis, kad "mišrios vedy
bos yra rakštis tautos kū
ne”.

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje daug daugiau 
vedybinio amžiaus lietuvių 
vyrų negu merginų pasi
traukė į Vakarus. Tai su
prantama, nes vyrai buvo 
daugiau užsiangažavę poli
tinėje ar karinėje kovoje 
prieš bolševizmą, negu mo
terys. Todėl vedybinio am
žiaus lietuviai, patekę į Va
karus arba vėliau į Ameriką, 
norėdami sukurti šeimas, 
buvo priversti vesti kita
tautes. Pagal prelegentą to
kia situacija buvo ir čia, mū
sų apylinkėje Newcastle.

A. Šernas yra sudaręs ve
dybinę Newcastle lietuvių 
statistiką nuo 1949 iki 1980 
metų. Ta statistika rodo žy
mų mišrių šeimų padidėjimą 
mūsų apylinkėje. Pavz., 
1949 m. buvo atvykusios 49 
šeimos ir 28 mišrios šeimos, 
o jau 1980 m. (prasidėjus 
antrajai generacijai) buvo 
(atskaičius iš Newcastle iš
važiavusias ir mišrias šei
mas) jau tik 16 lietuviškų ir 
101 mišri šeima. Tame pa
čiame laikotarpyje buvo likę 
33 viengungiai vyrai ir 12 
moterų įskaitant ir 7 senu
tes.

Prelegentas kalbėjo, jog 
jis neturįs patikrintų žinių 
apie mišrias vedybas sovie
tų okupuotoje Lietuvoje, ta
čiau per diskusijas, kurios 
buvo itin gyvos, paaiškėjo, 
jog okupuotoje Lietuvoje 
yra skatinamos mišrios ve
dybos lietuvių rusinimo 
tikslais.

M. šeškus .‘r o>
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Savo ataskaitiniame AL 
Fondo pranešime (1980.IX.4 
d.) pirmininkas A. Zubras 
pasisako, kad Fondas yra 
visai savaranki organizacija, 
turinti tikslą puoselėti ir 
ugdyti kultūrinę Australijos 
lietuvių veiklą. Atrodo, kad 
ši organizacija jau yra praė
jusi gan ilgą organizavimosi 
stadiją, sustiprėjusi finan
siškai ir kaskart įgaunanti 
vis daugiau reikšmės ir pri
pažinimo. Pagal Fondo 
(1980.VI.30) apyskaitą, ei
namoje sąskaitoje yra 4.509 
doleriai'ir 89 c., o terminuo
toje sąskaitoje - 33.000 do
lerių. Iš pranešimo aiškėja, 
kad materialinė bazė - fi-' 
nansinė organizacijos padė
tis - dar nėra tokia, kokia ji 
turėtų būti. O jai reikėtų 
bent šimtatūkstantinės ($ 
100.000) dolerių sumos, ku
rios procentais ji galėtų 
veiksmingai operuoti, plėsti 
savo veiklą. Vadinasi, A L. 
Fondui dar reikia sukaupti 
apie 70 tūkstančių dolerių, 
kad jis iš savo kasmetinių 
palūkanų (susidarytų apie 
10 tūkstančių dolerių me
tams) galėtų plėtoti ir finan
suoti kultūrinę veiklą, žo
džiu, tokios sumos Fondui 
jau būtų tikrai reikšmingos 
ir galėtų sudaryti stiprų 
pagrindą tolimesnei Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės egzistencijai.

ŠIMTATŪKSTANTINIS 
ALF VAJUS

AL Fondo valdyba, turė
dama tokį svarbų užmojį 
prieš akis, turėtų skelbti 70 
tūkstančių dolerių vajų, 
pradėti planingą, gerai or

Lietuva seniau ir...
Atkelta iš psl. 3

Kartais mūsų publicistai 
pažarsto mums į akis 
žvirgždo priekaištaudami, 
kad vienas ar kitas darbelis 
lieka nepadarytas, ar pada
rytas ne taip, kaip rašantis 
norėtų. Kodėl mes tokie 
greiti save negatyviai ver
tinti? Ar mums neužtenka 
to, kad Lietuvoje komunis
tų propagandistai, paklus
nūs rusų baudžiauninkai, 
mus negatyviai vertina? 
Kodėl mes negalime išmokti 
save įvertinti teisingai ir 
suprasti, kad mūsų atliktieji 
darbai, kuriuos įvykdyti 
skatino vidinis mūsų dvasios 
įstatymas, yra svarbesni už 
neatliktuosius? Būtų daug 
gražiau, jei rašantieji jaustų 
protingą pareigą mūsų lie
tuviškus darbus visuomet 
vertinti tik pozityviai . Ta
da neišduotume mūsų prie
šams silpnų savo vietų ir 
patys jaustumės esą stip
resni.

Evangelijose yra pasako
jimas, kad Kristus prakeikė 
medį, ir tas medis nudžiūvo. 
Neprakeikinėkime smulkiais 
priekaištais savo bendruo
menės medžio, kad jis pana
šiai nenudžiūtų. Kiekviena 
neigiama mintis mūsų veik
loje yra nuostolis ir jėgų 
eikvojimas, nes pareikalauja 
dvigubos pastangos, dviejų 
teigiamų minčių: viena tei
giama mintis reikalinga nei
giamai minčiai nugalėti, kita 
- įgalina mus vėl žengti pir
myn. Išmokime pozityvaus 
galvojimo ir atrasime raktą 
kaip nesėkmes, kartais 
mums, kaip bendruomenei, 
pasitaikančias, paversti lai
mėjimais.

Karalių Vytautą ištiko as
meninė tragedija: jis nepali
ko tiesioginių savo kraujo

__   -M-..—    ■ • - ’A

A.L. Fondo 
veikla ir problemos

ganizuotą aukų telkimo 
ofenzyvą. Propozicija tokia: 
reikia 350 asmenų, kurie su
tiktų paaukoti kiekvienas po 
200 dolerių. Kad vajus gerai 
pasisektų, valdyba ir nariai 
turi stengtis pralaužti ’’abe
jingumo sieną”, parodyti, 
kad jie tikrai tiki mūsų 
bendruomenės ateitimi, t.y. 
idealais ir vertybėm, dėl ku
rių verta gyventi ir aukotis.

Kaip šią ’’ofenzyvą” tech
niškai pravęsti, tai jau vėl 
kitas, reikalas. Negalima no
rėti, kad žmonės aukotų pi
nigus tik už "ačiū", daryti 
viską dykai! Aukotojų rei
kėtų atsidėjus paieškoti, o 
suradus - juos tinkamai ir 
pagerbti, vadinasi, rasti ne 
tik priėjimo būdą, bet ir dė
kingumo išraiškos formą.

Grynai techniškų ’’ofen
zyvos” detalių čia nenagri
nėsiu, o paliesiu tiktai kai 
kuriuos principinius aspek
tus, kurie irgi yra numato
mos veiklos dabs. Visų pir
ma tai, kad sėkmingo vajaus 
ofenzyva turi prasidėti iš 
pačios AL Fondo buveinės, 
t.y. iš Melbourno. Reikėtų 
tik palaukti, kol Melbourne 
reziduos naujai išrinktoji 
AL B-nės Krašto Valdyba! 
Tikėtina, kad ■ planuojamo 
vajaus ofenzyva bus vispu
siškai koordinuotos veiklos 
manifestacija. Mat, jau pra
ėjo tie laikai, kai ’’dešinė” 
vis nežinojo ką daro jos 
’’kairė”... Turime suprasti, 
kad "gerais norais” - neryž- 

įpėdinių, kurie galėtų tęsti 
jo darbus. Panaši yra ir mū
sų padėtis. Kurioje nors 
ateinančioje kartoje pri
trūks įpėdinių ir mūsų lietu- ; 
viškumui. Tokia yra reali ■ 
prieš mus stovinti galimybė, i 
Būdami realistai, turime to ! 
fakto neišsigąsti. Karalius ■ 
Vytautas žinojo, kad įpėdi
nių nepaliks, bet dirbo Lie
tuvai iki paskutinių savo 
gyvenimo dienų. Taip ir mes 
darykime. Dirbkime lietu
vybės naudai, kol pajėgiame 
ir būsime savo uždavinį at
likę.

Kiekviena nauja karta 
kitaip gyvenimą mato negu 
jų tėvai. Kitaip savo užda
vinius ir savo kartos tikslus 
supranta. Ne mūsų galioje 
atidirbti darbus už būsimas 
kartas. Laimėti būsimų kar
tų kovas. Tikėkime, kad is
torinis dinamizmas, daug 
kartų netikėtai pasireiškęs 
mūsų tautos gyvenime pra
eityje, teigiamai veiks ir 
mūsų Australijoje gyvenan
čias busimąsias kartas. Ilgai 
jas palaikys lietuviškų rei
kalų orbitoje.

Australija niekada nebus 
lietuviška. Bet mes joje gy
vename, į ją atsiremiame ir 
veikiame kaip laisvi Lietu
vos žmonės. Nei geografiniai 
nuotoliai, skirią mus nuo 
Lietuvos, nei Australijos 
gyvenimo sąlygos mūsų 
tautinės veiklos nevaržo. 
Mes esame nariai ir piliečiai 
lietuviško ir australiško pa
saulio. Tų dviejų pasaulių 
sąveika praturtino mūsų 
gyvenimą ir mūsų dvasią. 
Mums davė dvigubą veiklos 
lauką, davė galimybę pla
čiau paskleisti mūsų kultū
rą, plačiau paskleisti žinias 
apie mūsų patirtį konfron- 

tingom šnektom ar ’’dieva- 
baimingais palaiminimais” - 
mes niekada nieko nelaimė
sime, jokių darbų nenu
dirbsime. Kad žodis galėtų 
tapti kūnu, reikia ryžto ir 
konkretaus veiksmo.

ŽVILGSNIS Į AL FONDO 
VALDYBĄ

Kartais atrodo, kad reikš
mingą darbą AL Fondo val
dyboje atlieka tik pirminin
kas, o kiti valdybos nariai 
eina neva antraeilės reikš
mės pareigas. Toks įspūdis 
(galbūt klaidingas?) 
susidaro dėl to, jog pirmi
ninkas yra dinamiška asme
nybė. Žvelgiant iš visuome
ninės veiklos taško, t.y. iš 
lietuviškumo perspektyvos, 
vis dėlto norėtųsi, kad ir kiti 
valdybos nariai pasireikštų 
ne tik pareigomis organiza
cijoje, bet ir straipsniais 
spaudoje, žodžiu, kad akty
viau pasireikštų ir pasisa
kytų kuo tie žmonės tiki ir 
kuo jie gyvena. Tikėjimas, 
mat, kalnus kilnoja, o neti
kėjimas tai praraja, kurion 
prapuola visos mūsų pas
tangos. AL Fondo valdybos 
ryžtas sukaupti reikiamas 
sumas, kuriomis ji galėtų 
ugdyti Australijos lietuvių 
kultūrinę veiklą, turėtų būti 
dinamiškesnis, daugiau an
gažuojantis ir pačius auko
tojus. Tada galima tikė
ti, kad tautietis, pasiskaitęs 
straipsnį, šūktels: "Eikšekit, 
Fondo valdyba, aš turiu 
jums 200 dolerių čekį!” Va
dinasi, labai daug priklauso 
ir nuo to, kaip valdybos 
žmonės supranta savo pa
reigas ir darbą, pagaliau - ar 
jie tiki tuo, ką jie repre
zentuoja? Aukotojai norėtų, 
kad AL Fondas būtų ne tik 
’’Savaranki organizacija”, 
bet sykiu ir lietuviškumo 
tvirtovė!

TIKĖJIMAS
BE DARBŲ —MIRĘS

Nežiūrint kokioje veikloje 
mes besidarbuotume, visur 
reikalingas entuziazmas 
(Žodis "entuziazmas" yra 
vedinys iš graikų kalbos ir 
reiškia ’’Dievas yra mumy
se”.). Bendruomeninė ir vi
suomeninė veikla reikšmin- 

tacijoje su vergija. Davė ga
limybę savo įsitikinimais ir 
idealais, dvasinėmis savo 
vertybėmis teigiamai veikti 
mus supantį australiškąjį 
pasaulį.

Trisdešimt organizuotos 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės veiklos metų, tai 
trisdešimt Australijoje 
esančios Lietuvos laisvės 
metų. Trisdešimt mūsų lais
vės metų, pašventintų in
tensyviu dvasiniu budėjimu, 
kurį tik idealistai tokį ilgą 
laiką pakelti tegali.

Vienintelė mus skatinan
čioji jėga - tėvynės meilė.

Vienintelis mūsų įstaty
mas - mūsų lietuviškoji są
žinė.

Kur mes esame, ten yra ir 
Lietuva. Kur mes ką nors 
lietuviško darome, ten yra ir 
Lietuva, nes viską mes da
rome Lietuvos vardu.

Kai šios šventės proga 
pagerbiame karalių Vytautą 
ir jo sukurtosios Lietuvos 
didingąjį istorijos laikotarpį, 
pakreipkime savo mintis ir 

gai klesti tik tada, kai joje 
darbuojasi didūs, kūrybiški 
ir geri žmonės. Tokių žmo
nių mes turime, bet... ne- 
perdaugiausia. Vienas iš 
tokių žmonių - tai Albertas 
Zubras, kuris visą savo laiką 
skiria raštui, spaudai, lietu
viškiems reikalams. Šiuo 
metu jis pirmininkauja ne 
tik Fondo valdybai, bet ir 
"The ethnic cultural Coun
cil” tarybai (veda susiraši
nėjimą su įvairiomis įstai
gomis ir zonduoja galimy
bes), kuri reprezentuoja lie
tuvius, latvius, lenkus, uk
rainiečius, čekoslovakus ir 
dar kitas tautybes. Daroma 
žygių, kad Monash’o univer
sitete, prie humanitarinių 
mokslų fakulteto, būtų įs
teigti ir baltistikos skyriai. 
Kiek toks Fondo valdybos 
užmojis yra realus, parodys 
netolima ateitis.

AL FONDO VALDYBOS 
PROJEKTAI

Būtų galima suminėti visą 
eilę AL Fondo atliktų darbų, 
kurie mūsų visuomenei yra 
jau daug-maž žinomi. Pirmi
ninko pranešime pastebėta 
visa eilė projektų, kuriems 
reikėtų skirti premijas ir 
panašiai. Vieni projektai 
atrodo naivoki, nerealūs, o 
kiti prasmingi! Kad Fondo 
valdyba žinotų ir galėtų ge
riau orientuotis, ką jinai 
daro ir kur ji stovi, jai visu 
ryškumu iškyla ’’Studijų 
Dienų” organizavimo reika
las, kuris ilgesnį laiką buvo 
nutrūkęs. Beje, studijų die
nos turėtų būti organizuoja
mos taip, kad jose ryškiai 
atsispindėtų švietimo ir jau

NAUJI LEIDINIAI

Felix Timmermans. 
ADAGIO. Eilėraščiai. Vertė 
Žentą Tenisonaitė. Išleido 
Nida Londone, 45 psl. 1980 
m. Kaina nepažymėta.

Autorius vienas iš žy
miausių flamų rašytojų, 
verstas į daugelį kalbų, jų 
tarpe atskiru novelių ir vie
nas romanas išleistas ir lie
tuvių kalba. F. Timmermans 
pirmoj eilėj pasakotojas, bet 
taip pat žinomas ir kaip 
brandus poetas. Vertėja Z. 
Tenisonaitė šiuo rinkinėliu 
supažindina mus ir su auto
rium kaip poetu, kurio eilės 
taip artimos lietuvio dvasiai.

——m ■uliniu iimiiirn

arčiau prie savęs, arčiau 
prie mūsų dienų ir pagerb
kime taip pat tą istoriją, ku
rią per 30 su viršum metų 
kūrėme mes patys. Visi mes, 
Kiekvienas pridėdamas prie 
jos klestėjimo tokią dalį, ko
kią įnešti mes pajėgėme: kas 
mokslą, kas administraci
nius gabumus, kas savo kū
rybinius talentus, kad rau
menų jėgą ir kas piniginį 
įnašą. Ta istorija mes visi 
galime didžiuotis kaip savo 
bendro darbo kūriniu.

Didžiuokimės patys savo 
ištverme. Džiaukimės, kad 
sugebėjome ilgus dešimt
mečius budėti Lietuvos lais
vės siekimų bare. Mes esa
me Lietuvos rezistencijos 
dalis. Mūsų rezistencija yra 
visos tautos kapitalas.

Lietuva iš tolo žvelgia į 
mus ir džiaugiasi mūsų dar
bais.

Pasinaudota: M. Stanku- 
vienės-Saulaitytės "Mes 
esame laisvoji Lietuva”. 
Draugas 1980.3.7. ., 

Mūsų Pastogė

nimo reikalai! Kad šios 
problemos laukia naujų įž
valgų ir naujų sprendimų, 
prašosi tyrinėjimais grįsto 
metodo, tai jau yra visiškai 
aišku, bet jų yra ir daugiau. 
Pavyzdžiui, ketinama pre
mijuoti jau įteiktą romano 
pobūdžio kūrinį, kuris daug 
kam atrodo yra tik "šokimas 
aukščiau bambos". Kodėl? 
Ogi todėl, kad Fondas nebe
žino kur pinigų dėti! Reika
las toks: jeigu tas ’’romanas” 
yra parašytas jaunosios 
kartos atstovo, sakyčiau, 
gerai - duokit premiją! Prie
šingu atveju - aišku ne! Mat, 
prirašyta daug grafomaninio 
niekalo, kuris neturi jokios 
literatūrinės vertės. Tokiu 
atveju Fondui teks susidurti 
su labai stipria kritika!

Baigiant norėtųsi paste
bėti štai ką: Kai Fondo va
dovybė stato taškus ant "i”, 
tai ji turėtų daryti sprendi
mus atsargiai ir apdairiai, 
neprasilenkdama su šios or
ganizacijos tikslais ir pas
kirtimi. žodžiu, Fondas tu
rėtų susirasti pats save, ne
pasidaryti "vėjo siūbuojama 
nendre...” Susirasti save, 
reiškia susirasti ne tik veik
los kryptį ir kriterijus, bet ir 
pačią veiklos sampratą - 
koncepciją! Kitaip Fondo 
žmonės pavers šią instituci
ją nebe lietuvybės citadele, 
o tik nutautėjusių emigran
tų priebėga. Vadinasi nuo to 
"savęs supratimo” labai 
daug priklausys ne tik 
Fondo vajaus reikalai, bet ir 
jo egzistencijos prasmė 
apskritai.

J. Jagaudis

Kotryna Grigaitytė. MA
RIŲ VĖJUI SKAMBANT. 
Lyrika. Viršelis ir iliustraci
jos Pauliaus Jurkaus. Išleido 
Darbininkas Brooklyne 1980 
m. 108 psl. Kaina $ 4.

Tai iš eilės šeštas autorės 
poezijos rinkinys. Pradėjusi 
eiles skelbti dar Lietuvoje 
autorė vysto savo talentą 
kaskart paberdama pluoš
tais naujų brandžių eilių. 
Poezijos mėgėjams tai nauja 
autorės dovana.

Petras Stakauskas. GY
VENIMO PRISIMINIMAI 
IŠ KELIONĖS PO PA
SAULĮ. Autoriaus leidinys. 
181 psl. Kaina nepažymėta.

Petrą Stakauską daugelis 
sydnejiškių turėtų gerai 
prisiminti, nes jis Sydnejuje 
išgyveno virš penkerių metų 
ir 1954 m. išvyko į Ameriką. 
Gyvendamas Sydnejuje jis 
aktyviai reiškėsi visuomeni
nėje veikloje. Tad ir jo atsi
minimų knygoje neaplen
kiama ir Australija bei jo 
sutiktieji tautiečiai.

Knyga gaunama Mūsų 
Pastogės redakcijoje. Kaina 
$3.

RAMOVĖNŲ IEŠMINĖ

Gruodžio 14 d. (sekmadie
nį) Sydnėjaus ramovėnai 
numato savo šeimyninį po
būvį - iešminę, kuri įvyks V. 
Kondrecko sodyboje. Ra
movėnai ir jų bičiuliai ma
loniai kviečiami.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

į, Mūsų Pastogę!
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H Žilvino metinis koncertas
Adelaidės Liet. B-nei šiais 

metais dar dideli įvykiai 
prieš akis — Lietuviu Die
nos. Kaip šiemetiniai ’’Lie
tuvių Dienų" šeimininkai 
adelaidiškiai yra užsibrėžę 
visose srityse tinkamai pa
siruošti. Tad visų meninių 
vienetų dabartiniai pasiro
dymai yra tartum repetici
jos būsimoms Liet. Die
noms.

Pagrindiniai Liet. Dienų 
parengimai ir šiais metais 
bus Dainų Šventė ir Tauti
nių Šokių Koncertas. Čia 
reikia ne tik dalyvių skai
čiaus, bet ir ilgoko pasiruo
šimo. Choras ir tautinių šo
kių grupė sutelkė beveik re
kordinį skaičių narių abie
juose vienetuose: chore virš 
50 dainininkų, šokių grupėj 
virš 60 šokėjų. Choras visa
me savo pajėgume pasirodė 
per Tautos Šventę, o Žilvi
nas savo metiniame koncer
te rugsėjo 20 d.

Jau pereitais metais Žil
vinas iš grupės persiorgani
zavo į ansamblį, kurio sudė- 
tin įeina šokiai, mergaičių 
chorelis "Eglutės” ir orkes
tras. Ansamblio vadovas V. 
Vencius. Jis taip pat groja 
orkestre ir jam vadovauja. 
Vyresniųjų ir jaunesniųjų 
šokėjų grupių vadovas B. 
Sabeckis, vaikų grupės šo
kių mokytoja M. Jaciuns- 
kaitė ir "Eglučių” chorelio 
vadovė G. Vasiliauskienė.

Tautinių šokių rinktinė 
pašoko 19 šokių. Tai iš tiesų 
didelis kraitis Lietuvių Die
nom. Tiek šokių išmokti ir 
šokėjus paruošti scenai rei
kėjo namaža darbo ir kant
rybės.

Nesileidžiant į detales ir 
neaptariant atskirų šokių 
bendrai tenka pasidžiaugti,

Adelaidinės
Tautos Šventės minėjime 

programa atliko mūsų jau 
nimas. Rugsėjo 6 d. Lietuvių 
Katalikų Centro salėje įvyko 
jaunimo koncertas, kurį su 
ruošė vyr. ateitininkai. Da 
lyvavo gražus būrys jauni 
mo ir buvo malonu stebėti ir 
klausytis žodžio, muzikos ir 
dainos iš pačios mūsų: jau 
niausios kartos. Vieni lietu 
viškai kalbėjo gerai, kiti ne- 
taip gerai, treti lipo lyg per 
kalnus; matėsi, kad tėvų 
įprašyti pasirodo ir sunkiai 
laužo liežuvį. Ką gi padarysi!

Atrodo, kad tikrai adelai
diškiai šiek tiek kritiškiau 
žvilgterėjo į iš JAV atvyku
sius mūsų menininkus. Kitos 
kolonijos pabėrė tiek pagy
rių, kad net tarptautinio žo
dyno reikėjo, skaitant jo 
gražbylystes. Nuostabu, 
kaip galima iš menko nieko 
padaryti aukščiausios klasės 
-spęktaklį.

Viena adęlaidiškė vietinė
je spaudoje, matyt, nedrįso 
didžiojoje, apkaltino šių pa
birų autorių ir Tėviškės Ai
dų korespondentą už kriti 
kas ir "drąsą”. Kaip drįsta 
ma pareikšti kritišką nuo
monę apie atvykusius sve
čius iš užjūrių? Manau, kad 
kiekvienas turime teisę ir 
laisvę pareikšti savo samp
rotavimus, vienu ar kitu 
reikalu, nežiūrint ar tai vi
siems patinka ar ne. Jei 
atimsime ir šią teisę - ’’drą
są”, iš mūsų korespondentų, 
tada Mūšų Pastogę ir Tėviš- 

kad Žilvino šokėjai pasirodė 
kaip subrendusi grupė. Tai 
nuopelnas šokių vadovo B. 
Sabeckio ir jo padėjėjų M. 
Jaciunskaitės ir R. Varnai
tės. Dėmesio centre buvo 
vyresnieji, šoką jau eilę 
metų ir scenoje jaučiasi kaip 
namie. Juos matome šokan
čius ir namiškiams, ir kita
taučiams.

Didelė paguoda yra jau
nųjų rezervas, kuris yra tik
rai gausus. Tas užtikrina 
mūsų tautinių šokių tęstinu
mą dar ilgiems metams.

Liūto dalis koncerte teko 
ir dainininkėm ’’eglutėm", 
kurios antroje dalyje (šokių 
ir dainų pynėje) sudainavo 
keturias dainas. Jų vadovė 
G. Vasiliauskienė subūrė 
vienuolika įvairiaus amžiaus 
mergaičių pašventė daug 
laiko ir darbo, kad šiandien 
su "Eglutėm” galima visur 
pasirodyti. Suprantamos ir 
vadovės viltys vieną dieną 
mergytes matyti Lituania 
chore, kuriam naujų jėgų 
anksčiau ar vėliau vistiek 
reikės. Galima būtų pagal
voti ir apie berniukų subūri
mą dainai, sakysim suorga
nizuojant "Berželius”. Nėra 
abejonės, kad balsingų ber
niukų atsirastų.

Koncerte gražiai pasireiš
kė ir du akordeonistai - D. 
Baltutytė ir R. Willen- 
brecht, duetu pagroję du 
šokius.

Nors programa buvo gana 
plati, bet praėjo sklandžiai. 
Mūsų visuomenė mėgsta 
tautinius šokius, tad prisi
rinko pilna salė žiūrovų. 
Gaila, scena pasirodė gana 
ankšta, kad šokėjai negalėjo 
laisvai išsitiesti. Bet ir iš to, 
ką matėme, galime Žilvinu 
pagrįstai didžiuotis.

pabiros
kės Aidus galėsime naudoti 
tiktai kaip vyniojamą popie
rių, o lietuvišką spaudą teks 
importuoti iš Lietuvos, ku
rioje viskas gražu, darnu ir 
miela.

Adelaidės lietuvių teatras 
VAIDILA rugpiūčio 30 
dieną, šeštadienį, Lietuvių 
Namuose suruošė Kaukių 
balių. Viso susirinko 117 
tautiečių, iš kurių 36 kaukė
ti. Nors kaukės neturėjau ir 
truputį jaučiausi nepatogiai, 
bet malonu buvo stebėti 
skraidančią vienuolę, tris 
muškietininkus,piratus, 

ir visą eilę įdomių 
charakterių. Visa tai balių 
puošė ir davė mintį bei teat
rališką nuotaiką. Tokių balių 
reikėtų daugiau, nes kituose 
baliuose trūksta minties ir, 
sakyčiau, tematikos, jaučia
mas tiktai pasipinigavimas, 
nieko neduodant atsilankiu
siems. Bravo teatrui!

Svarus klebono žodis nuo 
altoriaus sutraukė virš 60 
asmenų į parapijos susirin
kimą. Įžanginiame žodyje 
pirmininkaujantis "priminė” 
mūsų įsipareigojimus ir at
sakomybę, todėl ir statant 
kandidatus į parapijos tary
bą, retas kuris išdrįso savo 
kandidatūrą "išbraukti”. 
Pirmą kartą istorijoje į pa
rapijos tarybą kandidatavo 
ir moterys, bet vyrai nenu
sileido ir taryba buvo iš
rinkta tiktai vien iš vyriškos 
giminės.

Po koncerto vos telpant 
dalyviams scenoje, apyl. 
pirmininkas Č. Zamoiskis 
padėkojo visiems už gražų 

vakarą ir ragino vi
sus ir ateityje likti šokėjų 
gretose.

Sekė šokėjų tėvų komite
to surengtos programos da
lyviams ir vadovams vaišės. 
Jų metu šokių grupės vado
vas B. Sabeckis nutarė savo 
bendradarbę Ireną Rupins- 
kaitę pasilaikyti visam gy
venimui. Pradžiai susižieda
vo. Čia pat griausmingai su
giedota ’’Ilgiausių metų”.

Koncerto dienos rytą per 
liet, radijo valandėlę buvo 
pravestas pasikalbėjimas su 
Žilvino vadovybe. Paaiškė
jo, kad suburti šokėjus ir 
juos išmokyti gražiai šokti 
nėra toks paprastas darbas. 
Susirenka įvairaus tempe
ramento jaunuoliai, kuriuos 
apvaldyti ir sudrausminti 
reikia didelės kantrybės ir 
takto. Daugiau kaip pusė 
šokėjų lietuviškai nesu
pranta ir jiems reikia 
aiškinti angliškai. Vadovai 
dėkingi tėvams, kad vaikus 
leidžia ir įjungia į grupę. Ir 
taip su laiku susiformuoja 
šokiai, išsivysto tarpusavė 
draugystė.

B. Straūkas

Adelaidės tautinių šokių 
Žilvino metinis koncertas 
įvyko rugsėjo 20 d. Lietuvių 
Namuose. Koncertan sugu
žėjo virš 200 tautiečių.

Koncerto programa buvo 
labai įvairi ir įdomi. Malonu 
buvo stebėti pačius mažiau
sius, bandančius pajusti lie
tuviško tautinio šokio ritmą, 
paauglius jau sukančius ra
telius ir vyresniuosius, kurie 
keletą šokių sušoko pasigė
rėtinai. Žilvino orchestras 
pridavė šokiams aiškesnį 
taktą ir žiūrovams buvo 
lengva ir malonu stebėti 
skraidančias scenoje mūsų 
jaunimo poras.

Eglutės netik, kad atski
rai padainavo, bet antroje 
programos dalyje įsijungė į 
bendrą sceną, daina pritar
damos šokiams.

Ačiū Žilvino vadovams už 
malonų lietuvišką vakarą!

Tautinių šokių mokytojas 
Bruno Sabeckis "pasižadėjo” 
Irenai Rupinskaitei, taip pat 
tautinių šokių šokėjai ir su
žadėtuvės įvyko keletą die
nų prieš koncertą. Taigi, lie
tuviškoje veikloje susitikę, 
atrodo, kad sujungs ir gyve
nimus. Sveikiname, linkime 
ir laukiame daugiau tokių 
porų!

Tautietis reikalavo grą
žinti prenumeratos mokestį 
už ’’Pasaulio Lietuvio’-’ žur
nalą, kurį sakėsi užsisakęs, 
bet jo negaunąs jau nuo šių 
metų balandžio mėnesio. 
Teko ilgokai aiškintis ir įti
kinėti, kad netrukus išeisiąs 
gegužės mėnesio numeris. 
Mat, Amerikoje liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais visas 
lietuviškas gyvenimas 
sustoja.

Teko nugirsti, kad Lietu
vių Dienų butų komisija dar 
vis ieško atvykstantiems į 
Lietuvių Dienas nakvynių - 
apgyvendinimo. Netenka 
abejoti, kad visi atvykusieji

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

SPECIALUS SIUNTINYS 1 - 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas ar
ba moteriškas megstinis; komplektas moteriškų nailoni
nių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; ’’Wrangler” 
arba "Levi” jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; 
crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 260.
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kai
lio paltui 2.75 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,
dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 svarus $ 224
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, sveria 6 sv. 87 
Jeans, "Wrangler” arba "Levi” (siuntinyje gali būti dvi) 
sveria 2 sv. Kaina už vienas 40
Jeans ’’Wrangler” rumbuoto velveto (siuntinyje gali 
būti dvi) sveria 1 ‘/z sv. Kaina už vienas 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 sv. 36 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 3
Vilnonės arba šilkinės skarelės 12
Telescopic lietsargis, sveria Vz sv. 11
Geresni marškiniai 18
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria l*/z sv. 44

S Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv. 28
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. 57 

65 
93 

Kalkuliatorius TI — 33 Texas 57
Stetoskopai, sveria V? sv. 55

šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: Vz sv. ar
batos - $ 4; Va sv. nescafes - $ 3; 1 sv. kavos - $ 3.50; 1 sv. 
šokol. saldainių - $ 3.50.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 
Tel. 01 460 2592.

bus gražiai priimti ir gaus 
pastogę. Nors laukiama re
kordinio skaičiaus svečių, 
bet adelaidiškiai savo vai
šingumo nesugadins.

Viena vaišinga šeiminin
kė skundėsi, kai į ją buvo 
kreipiamasi, kad ji priim- 
sianti tiktai tuos, kurie da
lyvaus visuose Lietuvių 
Dienų parengimuose, nes 
1974 metais Lietuvių Dienų 
metu jos svečiai nesilankė 
nei į vieną parengimą: iš ry
to sėdo prie pusryčių stalo, 
juos pavalgę laukė pietų, po

TURGAUS DIENA

Sydnejaus Lietuvių Klu
bas kaskart išgalvoja vis 
daugiau naujovių. Pereitą 
sekmadienį, rugsėjo 28 d. 
Lietuvių Klube buvo su
rengtas tikras turgus - ma
tėsi krepšiai daržovių, vai
sių, kumpių, įvairių gėrimų 
butelių ir t.t.

Skirtumas tik toks, kad 
čia niekas neužsiėmė detali- 
ne prekyba, o viskas buvo 
leidžiama loterijos keliu - 
dėžės vaisių, daržovių, mė
sos produktų ir kitokių ver
tybių. Taip pat ir žaidėjai 
pokerio mašinomis galėjo 
pasiguosti laimikiais, jeigu 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS j

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.
FAIRFIELD, N.S.W. f

Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

pietų .vakarienės ir vėlyvos 
nakties kavutės. Išvykdami 
dėkojo šeimininkams ir pri
žadėjo per sekančias Lietu
vių Dienas vėlei atsilankyti, 
neš tokių puikių atostogų jie 
labai seniai neturėję.

Kritikas yra žmogus, 
kuris puikiai žino kaip rei
kalinga vairuoti mašiną, ge
rai pažįsta visas jos dalis, 
bet pats jos vairuoti nemo
ka.

Vibaltis

jų žaidimo kombinacijoje 
susidėjo atitinkama eilė, 
pranešėjo iššaukta burtų 
keliu arba panašu būdu iš
šauktas pokerio mašinos 
numeris, kuria jis lošė.

Šita nauja išmone tautie
čių susidomėjimas buvo ga
na didelis ir greičiausiai 
Klubo vadovybė pasistengs 
tokių turgų surengti dau
giau. Čia nereikėjo daly
viams rizikuoti didelėmis 
sumomis, bet už nedidelį 
įnašą galėjai laimėti reikš
mingų laimikių. Iš tikrųjų, 
tai nebuvo maži niekeliai, 
nuolat matomi parengimų 
loterijose, bet stambūs ir 
vertingi,
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PASISAKYMAI
DAR APIE BIBLIOTEKAS

Jonas Normantas (Mūsų 
Pastogė Nr. 36) iškelia kele
tą klausimų apie vaikų dar
želius ir bibliotekas, kas 
būtų verta ir toliau pagvil
denti. Šį kartą noriu tik at
kreipti dėmesį į kai kuriuos 
netikslumus, susijusius su 
bibliotekos klausimu.

Ponas Normantas labai 
susižavėjęs Viktorijos Vals
tijos Biblioteka. Jis ten su
skaičiavo visą šimtą knygų 
apie Lietuvą ir nori kad kuo 
skubiau ten perkeltume abi 
bibliotekas iš Lietuvių Na
mų, kad galėtume užimti 
naujai steigiamus etninius 
skyrius. Pagal p. Normanto 
galvoseną ten ne tik puiki 
vieta mūsų tautiečiams 
skaityti įvairiom kalbom lei
dinius apie Lietuvą, bet ir 
parsinešti. Atrodo kad p. 
Normantas retai aplanko šią 
biblioteką, nes nežino pag
rindinio bibliotekos tikslo 
nei taisyklių. Viktorijos, 
kaip ir kitų valstijų bibliote
kos, yra šaltinių bibliotekos, 
panašiai kaip ir mūsų kuria
ma Antano Krauso vardo 
biblioteka, tik ant milžiniš
kos skalės, apimant visas 
mokslo šakas, o paskutiniu 
laiku ir šaltinius apie pag
rindines etnines grupes 
Australijoje. Ši biblioteka 
neskolina knygų paskiriems 
asmenims, nors studijų rei
kalam galima pasiskolinti 
knygų per vietines savival
dos bibliotekas. Todėl p. 
Normantas klysta, jeigu jis 
galvoja, kad šita biblioteka 
bus patogesnė, prieinames
nė ir pilniau patarnaus mūsų 
tautiečių poreikius. Valsty
binės bibliotekos paskirtis 
yra suteikti žinių mokslinin
kams, tyrinėtojams, stu
dentams. Eilinis skaitytojas, 
kurių daugiausiai mūsų tau
tiečių tarpe rasime, turi ki
tokius poreikius. Jis nori 
parsinešti knygų į namus, jis 
mėgsta ne vien mokslinius 
darbus bet ir įvairius prisi
minimus, bei beletristiką, 
todėl jam žymiai parankiau 
lankyti mūsų bendruomenės 
biblioteką Lietuvių Namuo
se. Jis ten ras ir laikraščių, 
žurnalų, romanų ir moksli
nių darbų. Ko nesuras 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
SU AVINĖLIU

Bažnyčia, būdama Kristaus ’’sužiedotinė”, dalyvaus su 
juo garbingame ateities darbe - suteikime gyvybės nusi
dėjusiai ir mirštančiai padermei, ir atsteigime į proto ir 
kūno tobulumą visų paklusniųjų. ’’Dvasia ir sužiedotinė 
sako: Ateik, ir kas girdi, tegul sako: Ateik. Kas trokšta, 
teateinie; ir kas nori, tegul ima gyvybės vandens dova
nai!" Koks čia garbingas pažadas! — Apr. 22:17.

Izaijo pranašystėje (11:1) pasakyta, kad Jėzus yra kilęs 
iš Jesės šaknies, — Jesė buvo Dovido tėvas. Apreiškimo 
22:16 Jėzus aiškina kad jis yra "Dovido šaknis ir giminė, 
blizganti aušros žvaigždė”. Taigi būdamas iš Dovido 
’’šaknies’ Jėzus yra giminingas žmonijos padermei. Bū
damas Išganytoju ir Gyvybės Davėju jis pasidaro Dovido 
"šaknis”, - nes kūnu jis kilęs iš tos giminės. Todėl ir pats 
Dovidas turės būti atgaivintas per Jėzų, o taip pat ir visa 
žmonija turės progos pasinaudoti amžinojo gyvenimo do
vana, kuri bus gaunama Jėzaus atpirkimo nuopelnais.

Bus daugiau

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

bendruomenės bibliotekoje, 
galbūt užtiks Šaltinių sky
riuje. Per abi bibliotekas tu
rime pasirinkimą iš 4000 
knygų, abi bibliotekos pas
kutiniu laiku sparčiai papil
dė knygų skaičių. A.L.F. 
vedama Šaltinių biblioteka 
įpatingai bando užpildyti 
spragas lietuvių istorijoje 
bei etnografijoje, ir reikia 
tikėtis kad iki metų pabai
gos bus visos knygos pilnai 
sukataloguotos.

Iš tikrųjų būtų labai gaila, 
iškelti šias bibliotekas, kad 
ir į puikiausius rūmus vien 
dėl to kad užėmus ten tam 
tikrą vietą, dabar, kada jos 
tik pradeda atsitoti ant kojų. 
Per dvidešimt metų šios 
knygos rioksojo įvairiuose 
pakampiuose. Mažai kas 
rūpinosi jų globa ar' skaity
mu, taip kad ir šiandien 
knygos mylėtojų mažai te
turime saviškių tarpe, nors 
pasišventusiu asmenų, kurie 
skelbė bibliotekos įdeją nie
kad netrūko. Trūko tik lėšų 
ir patalpų. Šiandien turime 
abu, dėka ALF ir Melbourno 
Bendruomenės. Skaitytojų 
skaičius taip pat pradėjo 
augti. Mūsų bibliotekas lan
ko ir lituanistinių kursų stu
dentai su jų mokytojais, ir jų 
tėvai, ir seneliai. Tai būtų 
didžiausia klaida šiuo mo
mentu perkelti šį mūsų kul
tūros lobį į vietą, kuri toli 
gražu neprilygsta Lietuvių 
Namų patogumu, prieina
mumu bei patarnavimu.

Klaidingai galvoja p. Nor
mantas kad valstijos biblio
teka rūpinsis lietuviškų žur
nalų užprenumeravimu. iš 
patyrimo žinau, kad šių bib
liotekų budžetai yra smar
kiai apkrauti paskutinių lai
ku, jos neįstengia net sam
dyti užtenkamai patarnau
tojų, o knygas taip pat labai 
renkasi. Tik pačius svariau
sius leidinius įstengia užsa
kyti. Tuo tarpu Australijos 
Lietuvių Fondas rūpinasi 
sutelkti kuo daugiau darbų 
lietuvių, bei svetimomis 
kalbomis, apie lietuvių kalbą 
ir kraštą.

Už dešimt ar dvidešimt 
metų nebus pervėlu pado
vanoti mūsų kruopščiai su
telktą kultūros lobį Austra
lijos bibliotekom. Šiandien 

mums patiems privalu pasi
džiaugti savo knygomis savo 
namuose. Melbourniškiai 
yra ypatingai laimingi turė
dami vienoje vietoje visus 
patarnavimus. Kas gali būti 
maloniau, kaip pavalgius so
čius pietus, padėjus pinigus į 
banką, užsukti į mūsų bib
liotekų kambarį kur p. 
Mikštas padės jum išsirinkti 
pagal jūsų skonį ir intere
sus.

Dana Baltutienė

Gerb. Redaktoriau,
J. Normantas Mūsų 

Pastogės Nr. 36 rašo:
"Leonas Urbonas mano, 

kad po 30 metų gyvenimo 
Australijoje dar turėti 
bendruomenės organą Mūsų 
Pastogę vien lietuvių kalba 
yra fantizmas”.

Tikrai, tikrai aš taip 
manau!

Štai kaip aš rašiau savo 
sugestijos gale (M.P. Nr. 
28): "Plėskime Mūsų Pasto
gę, įveskime anglų kalbą sa
vanoriškai. Dėl to nenutau- 
tėsim. Būkime praktiški, o 
ne fanatikai". Ką tas 
reiškia? Nesupratimas? 
Neurotiškas jautrumas žo
džiui "fanatikai"?

Diskutuoti pačią sugestiją 
yra naudinga. Mūsų Pastogė 
yra bendruomenės organas, 
o aš jos narys ir vienas iš rė
mėjų. Paskutinių dviejų de
kadų eigoje čia ir Amerikoje 
šalia nemažo skaičiaus raši
nių, spaudai ir. įvairiom kul
tūrinėm veiklom paremti 
esu išaukojęs daugiau negu 
1/10 savo kūrybos (apie 100 
paveikslų). Nežiūrint to, ne
pretenduoju į kokią "kont
rolės komisiją”, bet vieno ti
kiuosi - atkreipti sveiką dė
mesį į konstruktyvią suges
tiją. Tas galioja ne tik vienam 
J. Normantui. ‘

Leonas Urbonas
LIETUVYBĖ

AR SPORTAS?

Tautos šventės, lietuviš
kos popietės, svarbūs lietu
viški minėjimai, o didelė da
lis mūsų lietuviško jaunimo 
laksto po krepšinio aikštes ir 
sales ir angliškai rėkauja 
paskui sviedinį. Taip pama
žu lietuviškas jaunimas 
traukiasi iš lietuviškos veik
los.

Kodėl tai yra?
Aš manau, kad čia dau

giausia tėvų kaltė, ir vai
kams neišaiškinta, kodėl tie 
lietuviški minėjimai tokie 
svarbūs. Aišku, kad vaikai 
mieliau lakstytų po aikštę, 
negu sėdėtų salėje ir klau
sytųsi lietuviškų prakalbų, 
bet turime žiūrėti, kas yra 
svarbiau.

Kai kurie tėvai vaikus iš 
pat mažens vietoj kad vestų 
į lietuviškas mokyklas veda į 
sporto aikštes.

Mes esame jaunoji karta 
ir ateityje turėsime perimti 
mūsų tėvų lietuvišką veiklą, 
o mėtydami, spardydami 
arba mušdami sviedinį ne
manau, kad tuo padėsime 
mūsų kenčiančiai tėvynei 
Lietuvai.

Jaunime! Sustokite ir pa
galvokite, kas yra svarbiau - 
ar lietuvių kalba, mūsų tau
tos istorija, geografija, taut, 
šokiai, dainos, pavergta 
Lietuva, ar sviedinys, kurį 
mėtome per lietuviškus pa
rengimus?

Jei nemokate lietuviškai, 
skaityti, paprašykite, kad 
tėvai jums paskaitytų šį 
mano trumpą pasisakymą.

Danutė Baltutytė, 
Adelaide

Reagan pas lietuvius
Amerikos respublikonų 

kandidatas į prezidentus R. 
Reagan, lydimas Illinois 
valstijos gubernatoriaus, 
rugsėjo pradžioje padarė 
draugišką vizitą Čikagos 
lietuviams - specialiai atvy
ko į Marquette Parką, kur 
gyvena daugiausia šio mies
to lietuvių. Automobilių 
vilkstinė sustojo prie lietu
vių bažnyčios, kur jį pasitiko 
tautiniais rūbais vilkinčios 
lietuvaitės, lietuvių respub
likonų vadovai ir nemaža 
minia tautiečių. Gausūs fo
tografai ir filmuotojai svečią 
sekė kiekviename žingsnyje. 
Lietuvaičių ir minios apsup
tas svečias pėsčias ėjo 69-ta 
gatve, neseniai pavadinta 
Lithuanian Plaza Court, iki 
"Ramunės” restorano, ku
riame valgė priešpiečius. 
Gubernatoriui paklausus 
Onos Kunkulevičienės, vie
nos iš "Ramunės” savininkų, 
ko ji norėtų, jeigu Reagan 
būtų išrinktas prezidentu, 
jinai tiesiog atsakė: ’’Išlais
vink Lietuvą ir priešinkis 
komunistams”. Reaganas į 
tai atsakė - "Kada nors jie 
bus laisvi”.

R. Reaganas iš lietuvių

Pas Newcastle lietuvius
TAUTOS ŠVENTĖ 

NEWCASTELYJE

Tautos Šventės minėji
mas, kurį surengė Apylin
kės Valdyba įvyko rugsėjo 
20 d. St. Peters salėje, 
Hamilton. Zina Zakaraus
kienė, Vald. vicepirmininkė 
reikšmingais ir sentimenta
liais žodžiais atidarė minėji
mą ir gražiai pravedė. Pas
kaitą skaitė St. Žukas, kuri 
buvo gerai paruošta ir gra
žiai perduota. Paskaitinin
kas klausytojus nukėlė į Vy
tauto Didžiojo gadynę ir 
stiprią Lietuvos valstybę. 
Paskaita baigta prelegento 
teigimais, kad pasaulinis 
karas neišvengiamas ir su
darys galimybę lietuvių 
tautai atstatyti nepriklau
somą Lietuvą. O laidas tam 
yra tik pačios lietuvių tautos 
pasirengime, pastangose ir 
vienybėje.

Dainininkių grupė ’’Trio 
+ 1” sudainavo keletą dai
nų.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Ir vėl norisi paste
bėti, kad kai čia paskutiniais 
laikais didesnę dalį mūsų 
šventėse sudaro svečiai 
svetimtaučiai, todėl himno 
giedojime būtinai reikėtų 
įjungti fortepiono palydą 
gražesniam ir stipresniam 
himno išpildymui.

Sekė gražus pobūvis su 
šokiais, grojant geram 
orkestrui. Turtinga loterija 
ir rengėjų svečiams patiekta 
kava su pyragaičiais paįvai
rino šį gražų vakarą.

Valdybos nariai jau kvietė 
visus šiais metais į rengiamą 
Naujų Metų sutikimą. Rei
kia tikėtis, kad energinga ir 
gražiai dirbanti valdyba ir 
čia svečių neapvils.

MIRĖ
MARTA ŠNEIDERYTĖ

Rugsėjo 2 d. Newcastle 
Royal Hospital mirė Marta 
Šneiderytė, 72 m. amžiaus. < 
Velionė buvo gimusi ir gy
veno Lietuvoje, Šakių 
apskr., Plokščių kaime. Čia 
Australijoje gyveno kartu 
su savo sesers Onos ir Jono 
Žymantų šeima, gražiai įsi

gavo ir dovanų - gintarinius 
karolius žmonai Nancy ir 
knygą apie Čikagos lietuvių 
bendruomenę.

Įvykį atžymėjo didieji Či
kagos (amerikiečių) laikraš
čiai ir transliavo pagrindinės 
TV stotys, aiškiai pažymė- 
damos, kad tai buvo Reaga- 
no visitas lietuviams.

Kai Reaganas kreipia dė
mesį į negausius (lyginant 
su didžiosiomis etninėmis 
grupėmis) lietuvius, tai 
prez. Carteris neskyrė jiems 
jokio dėmesio. Respublikonų 
prezidentui visados atsiųs
davo savo žmonas, o joms 
negalint savo dukras į tauti
nių šokių šventes, tuo tarpu 
prez. Carteris ne tik nieko 
neatsiuntė, bet iš anksto nė 
nepranešė. Pasiteisino, kad į 
etninius festivalius Baltieji 
Rūmai aukštų pareigūnų 
nesiunčia. Tačiau anksčiau 
jis pats dalyvavo meksikie
čių festivalyje ir juodaodžių 
konvencijoje. Jei iš anksto 
būtų žinota, kad preziden
tienė nedalyvaus, būtų buvę 
galima į taut, šokių šventę 
pakviesti R. Reaganą su 
žmona, ir greičiausia jie 
būtų dalyvavę. Darūnas

kūrusia Toronte, 20 km. nuo 
Newcastelio.

Po gedulingų pamaldų 
liuteronų bažnyčioje, Ha
milton, kurias laikė specia
liai atvykęs iš Sydnejaus 
kun. Jonas Šimboras ir vie
tinis kun. Geissvein, rugsėjo 
4 d. velionė palydėta į Be- 
resfield krematoriumą. 
Greta gausiai dalyvavusių 
vietinių velionės giminių ir 
pažįstamų laidotuvėse buvo 
atvykusių iš Sydnejaus ir 
Woolongongo.

Velionė turėjo Newcaste- 
lyje daug draugų, nes bū
dama gera siuvėja dažnai, 
ypač ankstyvesniais metais, 
atvykdavo ir apsistodavo 
šeimose atlikti įvairių siuvi
mo darbų.

Gražiai parengti ir pra
vesti šermenys buvo pa
ruošti jaunesniosios Žyman
tų dukros Elizabetos Hop
kins rezidencijoje, Beres- 
field, visiems laidotuvių 
dalyviams.

SUGRĮŽO IŠ ILGŲ 
ATOSTOGŲ

Į pereitą Tautos Šventės 
minėjimą ką tik sugrįžę iš 
kelionių atsilankė Lydija ir 
Alfonsas Kokinai su drau
gais. Savo virš trijų mėnesių 
užtrukusias atostogas pra
leido Kanadoje ir Vakarų 
Vokietijoje. Alfonsas pa
reiškė, kad buvo labai puiku 
ir įdomu ten, bet vistik 
nuolat gyventi nenorėtų. Jo 
nuomone Australija yra 
daug kuo geresnis kraštas.

SVEČIAI NEWCASTLE

Pereitą savaitę lankėsi 
Newkastelyje Kostas Pau- 
liukėnas iš Adelaidės, pasu
kęs iki Newkastelio iš '’Mū
sų Pastogės” baliaus Syd- 
nejuje ir Jonas Lizdenis iš 
Sydnejaus. Abu svečiai yra 
gyvenę Newkastelyje ir su 
šeimomis buvo stipriai įsi
jungę į apylinkės lietuvių 
veiklą ir net dirbo įvairiose 
pareigose valdyboje. Buvo 
malonu su svečiais susitikti 
ir pasidalinti gražaus bend
radarbiavimo priminimais.

A.Š.
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Informacija
PRANEŠIMAS

Sydnejaus akademikų 
skautų ir skaučių Sąjūdžio 
skyrius spalio 19 d., sekma
dienį, 3 vai. Lietuvių Klube 
ruošia metinę sueigą — mi
nėjimą.

Tema: "40 metų okupuo
toje Lietuvoje” (bus prista
toma Lietuvos pogrindyje 
leidžiama "Aušra”).

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti ir pasiklausyti. 
Įėjimas nemokamas.

PRANEŠIMAS

73 4118 arba A. Kramilių tel. 
727 3131. Prašome tai pada
ryti nedelsiant.

* _ *
Ilgametis Dainos choris

tas VI. Medelis po ilgesnės 
kelionės j užjūrius širdies 
priepuolio ištiktas 10 dienų 
išgulėjo ligoninėje. Šiuo me
tu jaučiasi vėl gerai ir akty
vus visuomenėje.

*_ *
Spalio 5 d. Sydnejaus 

Dainos choras bus trans
liuojamas per Channel 9 TV 
stotį, kur jis giedos trans
liuojamose pamaldose nuo 
10 vai. iki 11 vai. prieš piet.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
116-18 East Terrace Bankstown Tek 7081414 f 
k
§ Parengimai:

Spalio 11 d., šeštadienį, 7.30 vai.
Kviečiame visus iš arti ir toli atvykti į

| pavasario šokius
grojant Klubo kapelai

M Ant stalų užkandžiai; geriausiai
J apsirengusi bus apdovanota. Bus ir ki- 

tokių prizų. Pasveikinkim pavasarį 
gausiai atsilankydami šokiuose. Įėji-

Spalio 12 d., sekm., 3 vai.
PULGIO ANDRIUŠIO MINĖJIMAS

Spalio 18 d., šešt., 7.30 vai.
Kviečiame visus Klubo narius bei jų 
draugus į

TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIŲ

Spalio 19 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
TURGAUS DIENA

Syd. Liet. Moterų Drau
gijos ligonių reikalams ve
dėjai p. M. Migevičienei iš
vykus, ją pavaduoja p. D. 
Bižienė, tel. 587 9837 (po 
darbo valandų). Visais ligo
nių reikalais malonėkite 
kreiptis į p. D. Bižienę.

SYDNEJAUS DAINOS
CHORAS PRANEŠA

Dalis Syd iejaus Dainos 
choristų į Adelaidę metų 
pabaigoje vyksta autobusu. 
Autobusas kainuos į abu ga
lus 80 dolerių asmeniui. Tai 
palyginamai labai pigi ir pa
togi išvyka.

Suinteresuoti šia išvyka 
su Dainos choru krepkitės į 
Dainos pirm. E. Lašaitį tel.

’’Atžalos
sukaktis

Spalio 26 d., sekmadienį, 3 
vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube "Atžalos” Teatro 
25-rių metų sukakčiai atžy
mėti įvyks Kosto Ostrausko 
keturių paveikslų dramos 
’’Čičinsko'’ premjera..

Kviečiame įsiminti prem
jeros datą ir šiame sukaktu
viniame spektaklyje daly
vauti.

Įėjimas - $ 5 asmeniui.
Po spektaklio atšvenčiant 

’’Atžalos” sukaktį Klube 
rengiama Atžalos kolektyvo 
nariams ir teatro bičiuliams 
vakarienė.

Būtų labai malonu, kad 
visi dvidešimt penkerių me
tų laikotarpyje "Atžalos” 
teatre vaidinusieji, teatrui 
talkinę bei teatrą rėmę ir 
visi teatro mylėtojai rastų 
laiko ir galimybės toje va
karienėje dalyvauti.

Norį vakarienėje daly
vauti kviečiami registruotis 
pas Juozą Maksvytį 7 Fle
ming St., Carlingford 2118, 
tel. 871 6269 ne vėliau iki 
spalio 19 dienos. Dalyvaują 
vakarienėje užsimoka $ 9.

Spalio 12 d., sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus Liet. Klubo 
didžiojoje salėje rengiamas prieš dešimt metų mirusio 
rašytojo

Pulgio Andriušio
Minėjimas — akademija

Programoje paskaita (V. Kazokas), solo dainos 
(Paulius Rūtenis).

Iš rašytojo kūrybos skaito: Daiva Labutytė, Stasys 
Skorulis, Paulius Rūtenis, Juozas A. Jūragis, Vytenis 
Šliogeris, pats autorius ir Henrikas Kačinskas (abu iš 
juostelės).

Maloniai kviečiame gausiai atsilankyti ir pagerbti 
mūsų didįjį rašytoją.

Syd, Liet
Klube
DĖMESIO

Sydney Lietuvių Klubui, 
reikalingas klubo vedėjo pa- ■■ 
dėjėjas (Assistant secretary 
manager) su galimybe neto
limoje ateityje perimti klubo 
vedėjo (Secretary Manager) 
pareigas.

Pasiūlymus raštu nuro
dant amžių, išsilavinimą, 
dabartinį darbą pateikti 
klubo valdybai nevėliau 
1980 m. spalio 12 dienos, ad
resu: P.O. Box 205, Banks
town NSW 2200.

Telefonu teirautis pas 
klubo vedėją p. V. Binkį 
708 1414. Užmiestiniai ir 
kitų valstijų tel. (02) 
708 1414.

Sydnejaus vagys nesnau
džia. Aną savaitę apkraustė 
ir keletą lietuvių, į kurių bu
tus vagys įsilaužė ir ’’pašei
mininkavo” kai pačių šeimi
ninkų nebuvo namie. Jų tar
pe nukentėjo p. O. Baužienė 
ir inž. V. Juška. Abiem at
vejais nukentėjusieji bent 
buvo apsidraudę.

***

DARBŠTUS
MŪSŲ PASTOGĖS 

TALKININKAS

Jau nuo seno Mūsų Pas
togės įgaliotinis Geelonge 
darbuojasi p. Juozas Gailius. 
Jis priima prenumeratas, 
atlieka vietoje visus kitus 
administracinius patarnavi
mus, aplanko skaitytojus, 
kurie užsimiršę atsilieka ne
sumokėję prenumeratų. Jo 
rūpesčiu ir pastangomis 
Geelonge beveik nėra nė 
vieno Mūsų Pastogės skai
tytojo, kuris būtų skolingas 
Mūsų Pastogei.

Dar daugiau: jis ragina ir 
vietines lietuvių organizaci
jas remti Mūsų Pastogę, ku
rios puslapiais tos organiza
cijos pasinaudoja. Bene vie
nintelė mūsų bendruomenė
je yra Geelongo lietuvių ko
lonija, kur veikiančios orga
nizacijos pastoviai remia 
spaudą. Čia suminime šiais 
metais Mūsų Pastogę parė
musias Geelongo organiza
cijas:
ALB Geelongo Apyl. 
Valdyba $25
Geelongo Lietuvių Sąjunga 

$25

ADELAIDĖS TEATRAS VAIDILA MELBOURNE

Spalio 12 d., sekmad., 1.45 vai. Lietuvių Namuose 
Stato Vinco Krėvės dramą

žentas
Režisūra — p. Vytauto Opulskio 

Bilietai $ 4. Platina p. F. Sodaitis tel. 569 9578

Geelongo L. Sporto 
Klubas Vytis 
ALB Geelongo Liet. 
Moterų Draugija

$25

„.i $25
Geelongo Lietuvių Choras 

$20

Šalia to ir pats J. Gailius 
jam priklausantį honorarą 
už pasidarbavimą - $ 32 taip 
pat aukoja Mūsų Pastogei.

Ačiū visiems mieliems 
geelongiškiams ir p. J. Gai
liui.

M.P. Administracija

PADĖKA

Socialinės Globos 
Moterų Draugija Melbourne 
širdingai dėkoja visoms 
ponioms, prisidėjusioms 
prie rūbų vajaus Punsko lie
tuviams. Išsiųsta 30 siunti
nių.

Ypatinga padėka priklau
so p. B. Starinskienei iš 
Geelongo, kuri ne tik paau
kojo rūbų labai gerame sto
vyje, bet dar pridėjo $ 20 
auką, rūbų persiuntimui. 
Ačiū.

Draugijos Valdyba

PATIKSLINIMAS

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-

Kviečiame visus iš arti ir toli susipažinti su Vaidilos 
jaunosios kartos artistais ir vėl pasimatyti su mūsų 
mėgiamiausiais aktoriais.

Melb. Apyl. Valdyba

”M. Pastogės” Nr. 32, 
’’Aušros” tunto skelbtoje 
padėkoje išleista nuoširdžios 
tunto rėmėjos, p. Onos Ka
valiauskienės, paaukojusios 
didžiajai kaukių baliaus lo
terijai jos mėgstą skarą, pa
vardė. Ta pačia proga Dr. 
Rūta Kavaliauskaitė tuntą 
parėmė $ 10 auka.

Abiems rėmėjoms nuošir
džiai dėkojame ir už įvykusį 
neapsižiūrėjimą atsiprašome.

"Aušros” tuntas

SPORTO BALIUS
30 METŲ JUBILIEJUS

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.

Melbourne Lietuvių Namuose spalio 11 d., šeštadienį, 
7.30 vai.

Karšta vakarienė, orkestras. Įėjimas - $ 9 asmeniui, 
pensininkams $ 6.

Bilietai: L. Mackevičiūtė, tel. 560 6187
D. Muceniekaitė, tel. 534 4868

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

PENSININKAS IEŠKO 
KAMBARIO

Mūsų Pastogė nr. .39, 1980.10.6, psl. 8

Lidcombe - Bankstown 
rajone. Skambinti darbo 
dienomis 9-5.30 vai., ketvir
tadieniais iki 9 v.v. telefonu 
570 3365.
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