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SOVIETAI IR JŲ KAIMYNAI
Santrauka Jurgio Jonavi- 

čiaus politinių komentarų, 
kuriuos jis paruošia Adelai
dės lietuvių radijo valandė
lei.

Paskutiniuoju laiku spau
doje yra dagįg rašoma apie 
Sovietų Sąjungos nepaliau
jamą ginklavimąsi ir ruoši
mąsi karui, kad pasiekus 
pasauly dominavimo. Vis
kas, kas rašoma, skamba 
gan bauginančiai, tačiau pa
dėtis nėra tokia bloga, kaip 
atrodo. Pažvelgime į dabar
tinę Sovietų Sąjungą supan
čių šalių padėtį vėlyviausių 
įvykių šviesoje.‘

Dalią tų šalių yra jėga 
okupuotos, ir rusų laikomos 
Sovietų Sąjungos dalimi. 
Kitos, nors ir turėdamos sa
vo valdžią, kariuomenę, dip
lomatinius santykius su ki
tomis šalimis, savo tautines 
vėliavas, valiutą ir kitus ne
priklausomos valstybės iš
raiškos simbolius, yra 
paklusnūs sovietų satelitai,

Atvyksta 
Grandis

Chicagos lietuvių tautinių 
šokių ansamblis GRANDIS 
atvyksta Australijon jau 
birželio'’17 d. nusileis Syd
nejuje. Šiame krašte jie at
liks trijų savaičių programą. 
Pagal maršrutą tautinių šo
kių spektakliai įvyks Ade
laidėje, Melbourne, Canber
roje ir Sydnejuje.

Atvykstančiųjų tarpe yra 
24 šokėjai, akordeonistas, 
vadovė ir jos padėjėja. Prie 
Grandies prisideda dar 
penki turistai.

Skelbiame atvykstančiųjų 
sąstatą: Vida Didžbalytė, 
Viktoras Gudas, Vilija Gu- 
daitė, Linas Kučas, Rimas 
Kučėnas, Laima Kaušąitė, 
Linas Leseckas, Linas Lau- 
rušonis, Žibutė Lįetuvnin- 
kaitė, Alis Meilus, Vida 
Momkutė, Rasa Plioplytė, 
Arūnas Polikaitis, Dalia Po- 
likąitytė, Robertas Sinickas, 
Ramona Smilgaitė, Giedrius 
Sodonis, Lina Vieraitytė, 
Valdemaras Sadauskas, 
Erikas Vasiliauskas, Lora 
Vasiliauskaitė, Rūta Valavi
čiūtė, Alytė Zalatoriūtė, 
Edmundas Žygas, Ąžuolas 
Stelmokas (akordeonistas), 
Irena Smieliauskienė (vado
vė) ir Violeta Atkinson (va
dovės pavaduotoja). Turis
tai: Julius ir Tomas Bar- 
dauskai, Aleksandras ir 
Aldona Fabrįcius, Kleopatra 
Šimkuvienė.

Grandies šokėjai amžiumi 
jauni — vidurkis 17-18 metų. 
Kreipiamės į Australijos 
lietuvius priimti šiuos šokė
jus, vadovus bei turistus 
savoglobtjn nuteikiant jiems 
nąkvynes., 

visiškoje rusų kontrolėje ir 
priklausomybėje, išskyrus 
Kiniją, kuri Sovietų Sąjungą 
supančių kraštų tarpe yra 
ypatingoje padėtyje. Liku
sios valstybės yra daugiau 
ar mažiau nepriklausomos. 
Jos atydžiai stebi savo rau
donąjį kaimyną, pasiruošu
sios gintis, kad jų nepri
klausomybė nebūt sutrypta 
gobšaus imperialistinio mil
žino, kaip tai atsitiko eilei 
valstybių, kurioms buvo 
lemta turėti bendrą sieną su 
Sovietų Sąjunga.

Europos šiaurėje pirmoji 
valstybė, kuri ribojasi su 
rusais, yrą Suomija. Ilgą lai
ką nuo rusų kentėjusi ir 
1939-tais metais didvyriškai 
jiems pasipriešinusi, Suomi
ja pasirašydama su Sovie
tais taikos sutartį, buvo pri
versta užleisti rusams dalį 
savo teritorijos. Antrojo pa
saulinio karo metu, kovojusi 
prieš sovietus vokiečių pu
sėje, Suomija, karui pasi
baigus, laimingai išvengė 
satelitinių šalių likimo ir nuo 
to laiko veda griežtai neut
ralią politiką, kad nedavus 
progos rusiškai meškai už
dėti letenos ant savo valsty
bės.

Po Suomijos prieiname 
prie trijų Pabaltijo valsty
bių, kurios, prievarta įjung
tos į komunistinės Rusijos 
imperiją, stengiasi išsilaiky
ti prieš sovietų žiauriai vyk
domą genocidą, rusinimą ir 
tikėjimo naikinimą. Ypatin
gai stiprus ir nenutrūkstan
tis pasipriešinimas vyksta 
okupuotoje Lietuvoje, ir ru
sams nepaslaptis, kad bet 
kokios vidujinės ar išorinės 
krizės atveju, šios trys Pa-
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GRANDIS Adelaidėje 
viešės birželio 17-21 d.d., 
Melbourne birželio 22-28 
d.d., Canberroje nuo birželio 
30 iki liepos 1 ir Sydnejuje 
nuo liepos 2 iki 5.

Sutinką priimti ir globoti 
duodant nakvynes prašomi 
kontaktuoti p. Algį Du dai tį 
tel. 727 9191 (namų) arba 
inž. Vytautą Jušką (tel. na
mų 887 2848, darbe 632 011, 
ext. 210).

Grandies tautinių šokių 
spektakliai numatomi Ade
laidėje birželio 19 d., Mel
bourne birželio 28 d., Can
berroje liepos 1 d. ir Sydne
juje liepos 3 d.

Kviečiame Australijos 
lietuvius gausiai atsilankyti 
Grandies koncertuose.

. V- • t’;.

M.K. Čiurlionis Audra

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
POPIEŽIŲ

Preitą savaitę iškilmių 
metu šv. Petro ir Povilo 
aikštėje Romoje įvyko pasi- _ _ . 
kėsinimas prieš popiežių Jo- darbiečiai. 
ną Paulių : suimtas pasikė- 
sintojas jaunas arabas tero
ristas, paleidęs į popiežių 
keletą šūvių. Popiežius 
dviem šūviais sunkiai su
žeistas, laimei; be pavojaus 
gyvybei. Pasikėsinimo metu 
sužeisti ir keli maldininkai. 
Pasikėsintojas prisipažinęs 
esąs komunistas.
IZRAĖLIS PERSŪDO

Pastaruoju metu Izraelio 
min. pirm. Mr. Begin pakal
tino Vak. Vokietiją: esą da
bartinis vokiečių kancleris 
H. Schmidt karo metu buvęs 

•nacis ir žudęs žydus. Tuo 
Easipiktinę visi vokiečiai, 

et kancleris į tai nekreipiąs 
dėmesio.

♦♦♦

Sirija koncentruoja kari
nes jėgas savo pasienyje ir 
Lebanone pasipriešinti Iz
raeliui, kuris paskutiniu 
metu pasidarė labai agre
syvus. ? •.; . ,!■ ‘ r;,,/,.

Anglija vėl pakrypo į dar- 
’ biečius. Pastaruoju metu 
savivaldybių rinkimuose 
daugumoje persvarą, turi

♦♦♦
Madrido konferencijoje po 

Velykų amerikiečiai pareiš
kė, kad konferencijoje nebus 
priimta jokių nutarimų, jei
gu sovietai nesilaikys jokių 
reikalavimų dėl žmonių tei
sių.

1941

***

METŲ SUKILIMAS 
EUROPOJE

Šveicarijoje veikia Euro
pos sąjūdis kovai už žmo
gaus teises ir apsisprendi
mą. Lietuvos diplomatas Dr. 
A. Gerutis, kuris pasiūlė su
šaukti konferenciją svarsty
ti tautų rusinimą, ir Sov. 
S-gos kolonialinę politiką. 
Šiame sąjūdyje Dr. A. Ge
ručiui pavesta paruošti bū
simai konferencijai progra
mą. Lietuvių tautos sukili
mas 1941 m. ir. partizaninės 

syaytomos, paw 

šyje su vengrų revoliucijos 
25-rių metų minėjimu.

Jeigu ateinančiuose rinki
muose grįžtų į Britanijos 
valdžią darbiečiai, Anglija 
išstotų iš Europos Ekono
minės bendruomenės.

**♦

Lenkijoje Solidarumo 
unija išsikovojo teisę kalbėti 
per radiją ir televiziją. Pas
kutiniu metu Lenkijoje leis
ta laisvųjų ūkininkų unijai- 
veikti kaip laisvai prof, 
s-gai.

LENA VALAITYTĖ - 
ANTROJI EUROPOJE

Europėjinės televizijos 
tinklas "Eurovizija” kasmet 
rengia lengvojo žanro daini
ninkų varžybas. Šiais metais 
tokios varžybos įvyko Dub
line, Airijos sostinėje, kur 
antrą vietą laimėjo Vak. Vo
kietijoje pagarsėjusi lietu
vaitė dainininkė Lena Valai
tytė. Pirmą vieną šiame 
konkurse laimėjo anglų 
kvartetas (disko muzika), o 
trečia vieta atiteko prancū
zui J. Gobilou.

Lena laiminga gavusi ant
rą vietą, nors jau ilgas lai
kas, kaip Vak- Vokietijoje jiJ H. H 

‘yra pirmaujanti mažosios • • 
scenos dąfofofokė.'‘ A7. • X, y.Z
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Sukilimas — tautos replika
sprogdina arba priveda prie 
neapskaičiuojamų dalykų. 
Laisvės vardan R. Kalanta Tautos Fonde

' "V

Šiais metais sueina 40 
'metų, kaip po vienerių metų 
bolševikinės okupacijos ir 
negirdėtų represijų bei te
roro 1941 metų birželio 22 d. 
įvyko visuotinis tautos suki
limas prieš okupantą — So
vietų Rusiją. Visi žinome, 
kad tai nebuvo nepatenkin
tųjų saujelės sukilėlių išsi
šokimas prieš esamą sant
varką, o visos tautos balsas 
ir tam žygiui pritarimas. Vi
ri juto, net ir tie, kurie pri
tarė prieš metus sovietinei 
intervencijai, suprato, kad 
tai buvo ne koks išlaisvini-^ 
mos, bet okupacija tikriau-

■ šia prasme. Visas socialinis 
perversmas Lietuvoje vyko 
ne savanoriškai, pačių lietu
vių iniciatyva, bet okupanto 
padiktuotas, visas pasireiš
kęs krašte teroras primes
tas okupanto, patiems lietu
viams, gal net ir komunizmo 
simpatikams buvo iš viso 
svetimas ir pasibaisėtinas; 
tautos visuotinis maltrsto
vimas bet kokiomis teroro 
priemonėmis nesukėlė oku
pantui simpatijų, bet iš viso 
tautą prieš jį nustatė. Visa 
tauta pajuto nuo pat pirmos 
dienos, kad ji neteko ne tik 
savo valstybingumo, bet ir 
nepriklausomybės - nepri
klausomybės tautinės ir as
meninės. Viskas buvo vyk
doma paties okupanto įsa
kymo ir prievartos keliu. 
Sąmoninga tauta negalėjo to 
nepajusti ir ji tykojo bet ko
kios progos parodyti savo 
valią.

Toji proga kaip tik pasi
taikė 1941 metų birželio 22 
d. vokiečiams pradėjus ata
kuoti Sov. Sąjungą. Terori
zuojama ir pavergta tauta, 
bet dar nepraradusi savo 
tautinės sąmonės, negalėjo 
ta proga nepasinautdoti 
neklausdama ir nesvarsty
dama, kokios gali būti to žy
gio pasekmės artimoje ar 
tolimoje ateityje. Ir visa 
tauta sukilo, kaip vulkanas, 
aiškiai parodydama savo 
valią, kad ji niekad savano
riškai nesusidėjo su Sovietų 
Sąjunga, kad ji niekad ne
norėjo jungtis į sovietinę 
sistemą ir kad ji nori meke
no nekliudoma pati gyventi 
nepriklausomai ir savaran
kiškai. Tai buvo spontaniš
kas visos tautos pasisaky
mas ne tik už savo laisvę, 
bet ir prieš sovietų visam 
pasauliui skleidžiamą 
propagandą, kad lietuviai 
savanoriškai įsijungė į so
vietinę socialistinę sistemą 
ir įsiliejo į Sovietų Sąjungą 
atsisakydama savo suvere
numo. Šitokia propaganda 
tebegalioja ir šiandie, nors 
jau laisvasis pasaulis per
prato sovietų klastas. Lie
tuvių tautos atsakymas į šią 
propagandą ir buvo 1941 
metų sukilimas. Goda, jis 
įvyko pąsauknio karo beraš

tyje, kada kiekvienas buvo 
užsiėmęs savais reikalais ir 
neturėjo laiko domėtis, kas 
vyksta kitur. Tačaiu šis fak
tas tebegalioja ir šiandie 
kaip galutinis ir neatšaukia
mas atsakymas prieš sovie
tų agresiją ir melą.

To paties sukilimo dva
sioje karui baigiantis vyko 
dešimtį metų trukusios par
tizaninės kovos, toje pačioje 
dvasioje tebevyksta pa
vergtoje tautoje
neatlyžtanti rezistencija ly
giai tuo pačiu tikslu — už 
tautos laisvę ir savarankiš
kumą.

Keista, išeivijoje kasmet 
minime tuos įvykius, ką kiti 
mums padarė, bet ką mes 
patys padarėme, tai nežinia 
dėl ko nutylime. Ne tik nu
tylime, bet atsiranda oficia
lių balsų, kad apie savo žy
gius plačiau nekalbėtume ir 
tik patys sau žinotume, lyg 
tai būtų kažkas kriminališko 
ar begėdiško. Sako, skęs
tantis ir už šiaudo griebiasi, 
spaudimo neišlaikęs katilas 
sprogsta, lygiai ir tauta, 
svetimųjų gujama ir pris
lėgta vulkanu prasiveržia 
pro mažiausią plyšį. Laisvė 
ir yra tas garas, kuris

Sovietai ir jų kaimynai
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bus lengviau išlaikyti griež-'baltijo tautos visomis jėgo
mis bandys nusimesti jungo 
pančius.

Nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros, Sovietų Sąjungą supa 
eilė už geležinės uždangos 
esančių satelitinių šauų. 
Pirmoji iš jų, labiausiai iš 
visų satelitų prieš rusus nu
sistačiusi ir sovietams dau
giausiai rūpesčių kelianti 
yra Lenkija.

Teritorijos ir gyventojų 
skaičiumi Lenkija yra di
džiausia sovietų kontrolėje 
esanti valstybė, kurios 32 
milijonai gyventojų daugu
moje yra katalikai, savo re
ligingumu pagarsėję visame 
pasaulyje. Katalikų bažny
čia šiame krašte turi di- 

s džiausią laisvę, kokia yra 
įmanoma diktatūrinės, ate
istinės sistemos sąlygose. 
Lenkijos komunistinė vy
riausybė nedrįsta per daug 
tikinčiųjų spausti ir privers
ta juos toleruoti daugiau,' 
negu jai tas patinka. Gegu
žės mėnesį lenkų tauta iš
kilmingai šventė savo pat
rono šventojo Stanislovo 
900-tų metų mirties sukaktį. 
Ta proga buvo numatytas 
popiežiaus Jono Pauliaus vi
zitas į jo gimtąjį kraštą, ta
čiau vėlyviausiomis žiniomis 
Šventojo Tėvo apsilanky
mas lenkų vyriausybės stai
ga buvo tapo nukeltas į rug- 
Eiūčio mėnesį. Aišku, jog tai 

uvo padaryta prisibijant, 
kad Lenkijos patrono minė
jimas, jame dalyvaujant po
piežiui, nevirstų didžiule 
antikomunistine, ir ypač an
tirusiška demonstracija, ku
rią stebės vakarų pasaulis. 
Popiežiaus apsilankymą 
ypatingos reikšmės netu
rinčiame rugpjūčio mėnesy
je, lenkų valdžiai, be abejo. 

susidegino, 5000 sukilėlių' 
nesvyruodami padėjo galvas 
už būsimą Lietuvą, o kiek 
nesuskaičiuojamų rezisten
cijos kovotojų žuvo partiza- 
cinėse kovose, kiek išsiųsta 
ir tebesiunčiama ir šiandie į 
kalėjimus, į Sibirą — ir visa 
tai vardan tautos laisvės. 
Tad kodėl mes čia turėtume 
slėpti, kad tauta visomis jė
gomis veržiasi į laisvę?

Tenka tik stebėtis, kad 
mes išeivijoje per trisdešimt 
metų viešai operavome tik 
kitiems pristatydami skau- 
džiuosius išvežimus, t.y. 
darbus, kuriuos mums kiti 
padarė, bet savo darbų, 
ypač tokių, kurie mums ke
lia pasididžiavimo, o kitiems 
nusistebėjimo ir pritarimo, 
nutylėjome, o pastaruoju 
metu net oficialių organų 
perspėjama, kad tik tokie 
faktai nepatektų viešumon. 
Kuo visa tai pateisinti? 
.Okupantas ir šiandie įrodi
nėja, kad lietuviai savano
riškai įsijungė į Sov. Sąjun
gą, 1941 metų sukilimas ir 
buvo visos tautos replika į tą 
'propagandą. Sukilimo nu
slėpimu negi mes patys no
rime talkinti sovietinei pro
pagandai?

tv.k.)

tesnes kontroles rėmuose.
Lenkų tautos neapykanta 

rusams yra. tokia pat stipri, 
kaip ir jų tikėjimas, todėl 
Lenkijoje esančios sovietų 
karinių pajėgų bazės yra 
daug didesnės, negu visose 
kitose rusų kontrolėje esan
čiose teritorijose. Ne be rei
kalo vienas Amerikos žur
nalistas rašo, kad Brežne
vas, kiekvieną rytą vos pa
budęs, pirmiausiai klausia, 
kokia padėtis yra Lenkijoje, 
bei Kinijos ir Sovietų pasie
nyje.

Už Lenkijos, Europoje 
sovietai toliau bendrą sieną 
turi su Rytų Vokietija, Če
koslovakija, Vengrija ir 
Rumunija.Jos visos yra 
griežtoje vietinių komunis
tinių vyriausybių kontrolėje 
ir veikia pagal Moskvos nu-, 
rodymus.

Rytų Vokietija ekonomi
niai yra pasiekusi aukščiau
sią lygį tarp visų satelitinių 
kraštų. Mums gerai žinomas 
vokiečių darb&umas ir su
manumas įkėlė Rytų Vokie
tiją į dešimties pasaulinėje 
pramonėje labiausiai iškilu
sių tautų tarpą. Rytų Berly
nas savo iš kitų satelitinių 
sostinių nepalyginamai di
desnėmis krautuvėmis ir 
gausiu prekių pasirinkimu 
bei aukšta jų kokybe, yra 
tapęs apsipirkimo centru vi
soms už geležinės uždangos 
gyvenančioms tautoms. At
vykėliai iš sovietijos sako, 
kad negalintiems į Vakarus 
išvažiuoti partiečiams ir 
valdžios patikėtiniams, se
kanti labiausiai patraukli iš
vykos vieta yra Rytų Berly
nas. Tačiau nežiūrint aukš
tesnio už kitų satelitinių ša
lių, gyvenimo standarto, su- 

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖS AUSTRA
LIJOJE PRANEŠIMAS 
SYDNEJAUS IR APYLIN
KIŲ LIETUVIAMS.

Šių metų Birželio įvykių 
(sovietų okupacijų,
išvežimų, lietuvių tautos su
kilimo nepriklausomybei at
statyti ir individualinių 
aukų) minėjimas įvyks bir
želio 7 d. I-je dalyje - pamal
dos šv. Joachim bažnyčioje 
Lidcombe 11.30 vai. Šv. Mi
šias už tėvynę atnašaus ir 
pamokslą sakys kun. P. But
kus; giedos ’’Dainos” choras, 
giedos svečias iš Melbourne 
sol. J. Rūbas. Visuomenė 
kviečiama skaitlingai daly
vauti; organizacijos su vė-. 
liavomis.

Il-je dalyje - atidarymas, 
invokacija - T.F.A.A. pirm, 
kun. P. Butkus; A.L.B. 
Pirm. Alb. Pociaus praneši
mas (paskaita); svečio iš 
Melbourne sol. J. Rūbo dai
nos ir arija; vietos poetų 
(M.M. Slavėnienės, A. J. 
Skirkos, J.A. Jūragio kūry
ba); ’’Dainos” choras ’’Kur 
bėga Šešupė”, ’’Dievų kraš
tas” diriguoja B. Aleknaitė.

Užbaiga. Himnas.
Pranešėjas A. Kramilius.

NEUŽSNŪSKIME
KOVOJE UŽ TĖVYNĘ

Jau virš 40 metų praėjo 
nuo to laiko, kada svetimi 
žmonės, nešini svetimomis 
idėjomis, prievarta primes- 

skaldytos Vokietijos rytinės 
dalies gyventojai su slapta 
viltimi žvelgia į savo vaka
ruose esančius tautiečius, 
tikėdamiesi vieną dieną 
džiaugtis tokia pat laisve, 
kokią turi Vakarų Vokietija.

Kalbant apie sovietų Vi
durio Europos satelitus, di
desnį dėmesį į save atkrei
pia Rumunija, kuri paskuti
niuoju metu nevisuomet lai
kosi Maskvos linijos. Netoli
moje praeityje rumunai jau 
kelis kartus aiškiai parodė, 
kad kai kuriais atvejais Bu
karešto nuomonė skiriasi 
nuo Maskvos. Vėlyviausias

MIRUSIEJI

SUDIE 
STASIUI

Stasys Čižauskas ___
balandžio 24 d., sulaukęs 54 
metų amžiaus. Gimęs Ky
bartuose 1926 m. Lietuvą 
apleido būdamas tik 18 me
tų, į Australiją atvyko visa 
Čižauskų šeima 1949 m. Įsi
kūrė Melbourne, vedė 
skautininkę Danutę Lazut- 
kaitę, su kuria susilaukė 
dviejų dukrelių: Loretos, 
kuri šiuo metu studijuoja 

darni mūsų tautai savo sie
kimus, naikindami, kas 
mums brangu, viešai parodė 
savo žiaurumą. Jie išgriovė 
mūsų tėviškių sodybas, iš- 
trempė derlingus laukus ir 
grąžino baudžiavą į mūsų 
kraštą, kurios jau daug de
šimtmečių nepažinome. 
Metai po metų tėvynės vei-i 
das keitėsi, o žmonės buvo 
verčiami kankiniais, tremti
niais po platųjį pasaulį. 
Niekas nesuskaitys kapų tė
vynėje likusių kovotojų - ir 
pirmosios sovietų okupaci
jos, ir didžiojo sukilimo me
tu, kada buvo paskelbtas 
nepriklausomybės atstaty
mas, per pakartotinę oku
paciją ir jos metu. Kova ne
nutraukta ir dabar pogrin
dyje, individualinėmis au
komis (Romo Kalanto ir kt.) 
pogrindžio spauda, tėvynės 
meilės skleidimu, už religiją, 
už tautinės dvasios saugoji
mą jaunime —^yisokeriopai 
rengiamasi į didžiąją kovą.

Ir mes esame dalis kovo
jančios Lietuvos. Mes turi
me kovoti su priešo propo- 
ganda, melais, šmeižtais ir 
skleisti tiesą, kuri atskleistų 
tikrą priešo veidą. Tautos 
Fondas, kaupiąs visai tai- 
kovai lėšas, laukia mūsų ak
tyvaus į tą kovą įsijungimo.

. ■ * i ti t—-*-. '

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

nukrypimas nuo linijos buvo 
tas, kai visiems kitiems sa
telitams kartu su Maskva, 
pasmerkus kiniečių įsiverži
mą į Vietnamą, Rumunija 
prie to pasmerkimo neprisi-'- 
dėjo. Toks, - žymiai į akį 
krintantis solidarumo su ki
tom komunistinėm šalim 
nesilaikymas, Rumunijai 
praėjo be represijų iš sovie
tų pusės ir kartu sukėlė 
įvairių spėliojimų dėl rusų 
reakcijos stokos. Vienas 
amerikiečių žurnalistas 
sako, kad sovietai norėdami 
pakeisti bet kokios sateliti
nės šalies vyriausybę arba 
ją efektingai nubausti, gali 
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Melbourne universitete, it*’ 
Ritos, kuri tebelanko gim
naziją. Abi dukros gražiai 
kalba lietuviškai, aktyvios 
skautės.

Velionis Stasys spaudoje 
buvo žinomas Akivaros sla
pyvardžiu, pasižymėjo kaip 
jumoristas, rašė daineles, 
vaidinimus, parengdavo lis-? 
tuviškų subuvimų progra
mas, kurias pats ir praves
davo. Iš jo sukurtų vaidini
mėlių pažymėtini: Skersvė
jis, Senbernio teismas, Sen
bernio galas, Augo girioj 
Ąžuolėlis, Barbeque, > Du 
broliai, Šv. Kazimieras ir kt. 
Daugiausia programas pa
rengdavo vyresnėms skau
tėms, skaitėme jį ir Mūsų 
Pastogėje-Dirbo sekmadie
nio lietuvių mokykloje, 
skautams paruošė dainorėlį 
’’Džiugas dainuoja”? Taip' 
E at darbavosi Mfelbourho 

rietuvių Klubo Taryboje it 
šiaip plačiai reiškėsi ■ kultu-'■ 
riškai visuomeniniame ;gy- 
venime.

Velionis palaidotas ;bąlan- 
•džio 27 Fawkner kapinėse, 
šalia savo mamytėsirjau-.: 
nesnio brolio, ? . . į £;

Karolis Prašmutas
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GĖRĖJOMĖS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
VEIKLA IR DARBAIS

Jaunimo vakarai ypatin
gai turėtų susilaukti išskir
tino dėmesio, nors jo nesto
kojo ir šį kartą. Tokie vaka
rai skatina naujus talentus, 
jungia jaunimą draugėn 
ruoštis artėjančiam įvykiui. 
Žinoma, čia talkon gal galėtų 
ateiti daugiau patirties turį 
menininkai, teatro žmonės ir 
programą "išcenzūruoti” dar 
prieš pasirodant scenoje, 
dar prieš pradedant ruoštis 
LD. Tada būtų gera atran
ka, scenon išvedama patys 
geriausi kūriniai - meno 
.gabaliukai. Gal reikėtų atsi
sakyti sunkiai publikai įkan
damų psichologinių veikalų, 
kaip kad šį kartą atsitiko su 
Žaliaja lankele, nors vaidy
biniai buvo atlikta neblogai. 
Būtų smagu daugiau išgirsti 
pramoginių dainų. Gerai, 
kad ir patys jauniausieji su
tartinę užtraukia. Bendrai 
paėmus, Jaunimo vakaras, 
atmetus mažas klaidas, buvo 
geras, labai prasmingas, 
duodąs progos ugdyti nau
jus talentus, o taip pat ’’pri
rišti” jaunimą prie lietuviš
kos veiklos kamieno.

Tautinių šokių šventė su
traukė daug šokėjų ir kelio
lika grupių. Puiku, kad nie
kas nešnekėjo, nes pav. Či
kagoje Tautinių šokių šven
čių metu nevykusių kartais 
kalbų nestokojama, kas var
gina žiūrovus ir pačius šo-. 
kėjus. Puiku, kad jaunimas 
Pamilsta mūsų tautinį šokį.

ai gražūs mūsų tautinės 
kultūros išraiškos žiedai.-Gi*, 
kol šventei pasiruošiama, 
lietuvių jaunimas dažnai 
bendrauja, auga lietuviškoje 
aplinkoje. Jeigu žiūrėsime iš 
didingų Tautinių šokių 
švenčių Čikagos taško, tai 
Adelaidėje matyta būtų 
labai jau kukli. Paskiros šo
kėjų grupės plačiame grin
dinyje lyg pradingdavo, 
nors šokamus šokius atliko 
gerai; Tačiau nesudaro di
delio įspūdžio. Sujungtam 
grupėm reikia ilgesnio pasi
ruošimo. Grindų plotas ne
suskirstytas kvadratais, šo-. 
kėjai praranda savas vietas 
ir masėje, sudarant šokio 
ornamentines figūras, pasi
meta ir jungtinio šokio įspū
dis menkėja. Nėra lygiavi
mo, dingsta raštai : ir pats 
šokis sumenkinamas. O būtų 
K ra, kad prieš šventes ke- 

ą mėnesių visos grupės 
turėtų vyr. šventės meno 
vadovę, kuri išlygintų 
grupių pasiruošimą, suda
rytų gerus planus masi
niams pasirodymams. Taip 
daroma Čikagoje ruošiant 
Tautinių šokių šventes. Gi 
prityrusių tautinių šokių 
vadovių Australija, berods, 
nestokoja. O jeigu reikėtų, 
tai gal patalkintų ir Lietuvių 
Tautinių Šokių institutas, 
Amerikoje, pasiųsdamas 
vieną, kitą mokytoją. Šios 
pastabos - tai mano asme
niška nuomonė. Bendrai la
bai gėrėjausi jaunimu, gra
žiu, žvaliu, energingu ir su 
meile atlikusiu savo įsipa
reigojimus. Tautinių šokių 
šventė; kaip masinis rengi
nys, yra būtinas LD ir jos 
nereikėtų atsišakyti, bet tik 
gerokai pasiruošti ir pato
bulintu

Stasio Santvara ’’Žvejai” y 
scenoje, sutvisko profėsio-| 
nališku pastatymu. Aktoriai ! 
parodė savo išradingumą, I 

e>: ; iriicr tELeiJ?- ' -I

Rašo Jurgis Janušaitis

sugebėjimus ir nestokojo 
talento teatrui. Be abejo, čia 
režisieriaus didelis nuopel
nas. Juk iš turimos medžia
gos reikėjo scenon išvesti 
Įspūdingą spektaklį. Tas 
Suikiai pavyko, tuo labiau, 

ad pačiam pastatymui ypa
tingo grožio teikė labai ori
ginalios, pajūrio dekoracijos 
ir apšvietimas. Teatre, pa
lyginant, nedaug žmonių te- 
vaidina. Teatras tarnauja 
kaip tik mūsų kultūros ug
dymui ir puoselėjimui .Ade
laidės teatrui tai sekasi ge
rai savo paskirtį atlikti. 
Spektaklis paliko labai ma
lonų įspūdį ir linkėtina, kad 
kasmet po vieną, antrą vei
kalą išvestų į lietuvišką sce
ną.

Dainų šventė - gal buvo

LD paskutinis triumfas. 
Tiesa, tik trys chorai — iš. 
Melbourno, Sydnejaus ir 
Adelaidės. Dainininkų gal 
apie porą šimtų. Tačiau cho
rai gerai paruošti. Tilpo 
gana erdvioje scenoje. Gal ir 
gerai, kad buvo išvengta 
choristų vaikštinėjimo. Dai
nos, deja, gal parinktos kiek 
sunkokos. Paprastai masi
niam chorui gal tiktų links
mesnio pobūdžio kūriniai. 
Kiek pastebėta, visada pub
lika džiaugiasi giedresnių 
nuotaikų dainomis. Graži 
chorisčių ir choristų apran
ga, spalvingos suknelės, 
tautiniai drabužiai ir vyrų 
apranga chorams davė iškil
mingumo. Be abejo, chorų 
dirigentai ir dirigentės 
jungtinius ir savus chorus

(Iš A. Karazijienės paskai- 
‘._j ASS savaitgalyjetos ASS 
Anglesea)

Autoriaus susitikimas su kult, darbuotojais Adelaidės 
bibliotekoje. Iš k.: V. Kazokas, K. Pocius, E. Reisonienė, 
V. Baltutis ir pats J. Janušaitis

Trupinėliai iš liet, kultūros istorijos
Tęsinys

AR ŽINOTE?

1. Kodėl Jogaila apsuko 
Vytį į kitą pusę?

2. Kas pirmą kartą į Lie
tuvą įgabeno brandy, ir 
kada?

3. Kodėl lietuviai turi to
kius keistus pavadinimus 
kaimyninėms tautoms: vo
kiečiams, lenkams, gudams?

4. Ar seniai Lietuvoje at
sirado veidrodžiai?

5. Kokio priešistorinio
žvėries griaučiai buvo at
rasti viename Vilniaus prie
miestyje? į

6. Ko pasigedo Gedimino i 
duktė Aldona, ištekėjusi už 1 
lenkų karaliaus Vladislovo I 
Lokietkos sūnaus Kazimiero 
ir nukeliavusi į Lenkijos ka
rališkąjį dvarą?

7. Ar kas nors kada nors 
gyveno po Vilniaus katedros 
pamatais?

8. Kaip Rusijos gilumoj 
atsirado dalgis ’’litovka”?

9. Kada Lietuvoj prasi
dėjo stiklo gamyba?

10. Kur Vilniuje yra šv. 
Onos/Barboros bažnyčios 
pamatai?

11. Kiek gyventojų Lietu
voje buvo 14 a.; ir kiek 16 a.?

12. Kas 16 a. turėjo di-_ 
džiausią karališką biblioteką* 
visoj Europoj?

13. Kaip Vytautas Didysis 
ir po savo mirties dar gąsdi
no priešus?

14. Koks yra seniausias ei
lėraštis apie Nemuną?

15. Ar buvo lietuvių rašti
ninkų mūsų raštijos pra
džioje?Iš pogrindžio spaudos

Vytyje skelbiamos ištrau
kos iš šiuo metu Įsručio 
(Černiakhovskio) psichiatri
nėje ligoninėje kalinamo Dr. 
Algirdo Statkevičiaus kny
gos ’’Visuomenės gyvenimo 
abėcėlė arba bendražmogiš- 
kumo manifestas”. Anot au
toriaus, ’’šiandien ultrafa- 
šistinė Rusijos imperija la
biau bijo plunksnos, negu 
šautuvo”. Paskelbtas ir 
Statkevičiaus pareiškimas, 
rašytas pernai rugpiūčio 12 
d. LTSR Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo pirminin
kui Barkauskui. Statkevi- 
čius nurodo, kad jis buvo 
teistas už akių ir net dabar 
nežino, kuo jis specifiniai 
kaltinamas; jis reikalauja, 
kad už jo ir Lietuvos Helsin
kio grupės šmeižimą teismi- 
nėn atsakomybėn būtų pat

valdė prideramai sėkmingai. 
Chorų pasiruošimas užtikri
no neabejotiną sėkmę. Gal 
tik Melbourno chorui buvo 
atitekęs kiek sunkesnis už
davinys su berneliu, nes tam 
netiko scenos apimtis ir 
buvo sunkoka suprasti, kas 
tuo siekiama.

Chorų dainos skambėjo 
gerai, akustika gera, salė 
dėkinga tokiam renginiui. 
Tikrai galėtų pavydėti net 
Čikaga, nes čia Dainų šven
tės ruošiamos dideliame 
amfiteatre nesusilaukia dė
mesio dėl blogos akustikos.

LD proga įvyko didelė 
sporto šventė. Teko daly
vauti atidaryme. Buvo gana 
įspūdingas paradas. Daug 
gražaus jaunimo. Atrodo, 

ad ir Australijoje jaunimas 
mėgsta sportą. Gražiai pra
ėjo visos iškilmės, neilgos 
kalbos, sveikinimai ir atžy- 
mėjimų įteikimai nesudarė 
banalumo ar nuobodumo. 
Jaunimas puikus. Ir mes iš 
JAV ir Kanados vežėme 
tinklininkus ir krepšininkus 
ir teniso žaidėją į Jūsų spor
to šventę. Man kaip tik teko 
sunkoka pareiga - Ameri
koje surinkti pinigų mūsų 
sportininkų išvykai finan
suoti. Mudu su Zigmu 
Žiupsniu ir iždininku Anta
nu Kareiva sukome galvas 
kaulindami iš tautiečių pini
gų šiam gražiam tikslui. 
Sunkokai sekėsi, tačiau su 
PLB, ŠALFASS, JAV LB ir 
mielų tautiečių pagalba su
telkėme apie 20.000 dol. Nu
vežėme sportininkų grupę, 
kuri, mano manymu, gražiai 
reprezentavo mūsų kraštus. 
Nesigailime pakrutėję šioje 
nemalonioje pinigų rinkimo 
talkoje. Apie sportą nedaug 
ką galiu pasakyti. Tai speci
finiai reikalai, tik sportinin
kams daugiau suprantami, 
gi man, kaip stebėtojui at
rodė, kad ir sporto šventė į 
LD įnešė neabejotinai svar
bų įnašą.

16. Kokia rolę vaidino 
druska kryžiuočių karuose 
prieš Lietuvą?

17. Kas parūpino maistą 
Žalgirio mūšiui?
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raukti jį teisęs teisėjas, eilė 
KGB darbuotojų ir psichiat
rai. Jis taip pat prašo, kad, 
remiantis gautu iškvietimu, 
jam būtų leista išvykti į JA 
V-bes pas seserį.

Kitame straipsnyje paly
ginama sovietinė ir pogrin
džio spauda Lietuvoje. 
Spausdinami šiuo met kali
namo estų patrioto Marto 
Niklaus įspūdžiai ’’Vilnius ir 
vilniečiai disidento akimis”; 
savo pareiškime Lietuvos 
saugumo ir valdžios orga
nams Danutė Keršiūtė ap
rašo, kaip 1980 m. birželio 24 
d. KGB ją tardė dėl per kra
tą paimtų poeto Oskaro Mi
lašiaus kūrinių. Tardymo 
metu iš jos buvo tyčiojamasi 
ir, galiausiai, ji buvo sumuš
tą; i ■s <,-> t.į i . J ,

Visas prašmatnybes ir vi
sus malonumus baigėme 
Naujųjų Metų sutikime. Pa
sipuošėme, kaip dera į Nau
jų Metų sutikimo balių tam
siomis eilutėmis. Salėje 
buvo gana šilta. Gi žiūriu, 
kad visi numeta švarkus, 
net kaklaraiščius ir jaučiasi 
kaip namuose. Žmonių arti 
dviejų tūkstančių. Nuotaika 
tikrai gera. Nors salė nepa
sižymi puošnumu, tačiau 
naudojamasi erdve. Bet gi 
kokia puiki visų nuotaika. 
Net stebėtis tenka. Sakysi
me Čikagoje, tokioje aplin
koje, mūsų ponios jaustųsi 
nejaukiai, o gal ir vyrai imtų 
burnoti. Tuo tarpu Austra
lijos lietuvius lydėjo nepap
rastas solidarumas, gera 
nuotaika, svetingumas. Ta
rytum visi čia daaugėsi LD 
Sera pabaiga, sėkmė ir našių 

arbų užbaigtuvėmis. Žino
ma, mes, "amerikonai” jau
tėmės labai svetingai priim
ti, sutikti, vaišinti. Sukomės 
ir mes minioje, jausdamiesi 
kuo puikiausiai. Pasirodo ne' 
salės, prabanga žmones su
jungia, bet vienas ir kilnus 
tikslas — dirbti lietuvių tau
tai ir Lietuvai visa, kas šiose 
sąlygose yra įmanoma. Tai 
Eademonstravo australiečiai 
etuviai ir tuo džiaugiuosi.

Buvo smagu čia susitikti 
daug mielų naujų ir senų 
pažįstamų. Išbučiuoti visus 
ir visas Naujų Metų var
pams aidint. Kiek daug gra
žių linkėjimų! O kad visur ir
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TURININGOS H 
PASAULIO DIENOS

jvyks 1983 m. birželio 
25 - liepos 4 d. Joms ruoštis 
jau pradėta prieš dvejus 
metus, PLB Valdybai suda
rant jų projektą. Jau priim
tos tų dienų taisyklės, pa
tvirtintas komiteto pirmi
ninkas Dr. Antanas Razma; 
jo. pavaduotojas Bronius 
Juodelis. II Pasaulio Lietu
vių Dienose bus šie pagrin
diniai renginiai: VI Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seimas, VI Dainų šventė, V 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atidarymas, II 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės, meniniai, kultūri
niai, pramoginiai parengi
mai, gal ir kai kurių organi
zacijų suvažiavimai, vado
vybių posėdžiai, teatro 
spektakliai, koncertai, meno 
parodos ir kiti renginiai.

Viktoro Petkaus bylai di
delės reikšmės turi Vytyje 
paskelbtas 22-mečio Regi
manto Paulionio pareiški
mas LKP CK antrajam sek
retoriui N.K. Dybenko ir 
KGB pirmininkui generolui 

. J. Petkevičiui. Jis aprašo, 
kaip KFB šantažo būdu pri
vertė jį- šnipinėti Petkų, o 
vėliau melagingai liudyti 
Petkaus byloje. Petkaus 
teisme Paulionis savo su
klastotų parodymų atsisakė, 
už tai jis prarado darbą ir 
yra KGB persekiojamas. 
’’Pareiškiu, jog nutraukiu 
visus ryšius su KGB orga
nais, atsisakau visų savo 
raštų, dar kartą atsisakau 
parodymų prieš Viktorą 
Petkų, kurie buvo KGB fab
rikacija, pasinaudojus mano 
silpnumu ir bailumu”, už
baigia savo pareiškimą Re
gimantas Paulionis.

- > n * k r i»'ELTA'! ’
Mūąų Pastogė Nrf20/1981,5^5,
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D.G. Redaktoriau,

KLAUSIMAS BŪTI AR 
NEBŪTI!

Balandžio mėn. (Nr 16) 
Mūsų Pastogėje tilpo gan 
keista ALB Krašto Valdy
bos informacija apie 1941 
metų sukilimą. Man atrodo, 
kad Krašto Valdyba šiuo 
atveju labai keistai galvoja, 
siūlydama paminėti 1941 
metų sukilimą, bet, kad tik 
niekas nesužinotų... Jau 
pats paskelbimas šitokios 
informacijos yra pakanka
mai didelis ’’griekas” tam, 
kas yra pasiruošęs mus pul
ti. Pakanka jau to, kad Lie
tuvos kariuomenė nei vieno 
šūvio nepaleido prieš raudo
nąją armiją 1940 metais.

Aišku, būtų kainavę tada 
daugiau negu 5000 gyvybių, 
bet Lietuvos byla šiandieną 
stovėtų visai kitoje šviesoje.

Garbė 1941 metų vadams 
ir tiems tūkstančiams Lie
tuvos sūnų, kurie padėjo 
galvas ant Lietuvos laisvės 
aukuro. Jeigu raudonieji iš 
rytų buvo mūsų priešai 1940 
metais, tai tie patys budeliai 
tūkstančius kartų buvo di
desni priešai 1941 metais. 
Tie, kurie žuvo prieš raudo
nuosius 1941 metais, nebuvo 
jokie vokiečių sąjungininkai. 
Sukilimo tikslas buvo atsta
tyti Lietuvos nepriklauso
mybę. Jeigu lietuviai ne- 
pramatė Hitlerio planų, tai 
čia ne jų kaltė. Neabejoju, 
kad besitraukdami raudo
nieji budeliai būtų išžudę 
kelis kartus daugiau nekaltų 
Lietuvos žmonių, jeigu lie
tuvių tauta nebūtų sukilusi 
prasidėjus rusų karui su vo
kiečiais.

Minėti šiuos mūsų tautos 
sūnus tik pašnabždomis, 
mano supratimu, būtų 
padaryta labai didelė 
skriauda visiems Lietuvos 
laisvės kovotojams.

A. Kramilius

DĖL SUKILIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMO

ALB Krašto Valdyba Mū
sų Pastogės Nr. 16 patiekė 
bendruomenei savo
nuomonę dėl išvežimų ir su
kilimo (1941 m.) minėjimų, 
kur pataria sukilimo sukaktį 
rengti tik savo tarpe. Argu
mentuoja šitaip: Kadangi 
anglosaksai (įskaitant ir 
Australiją) tuo metu kovojo 
prieš vokiečius, todėl sukili
mo minėjimus renkime tik 
savo tarpe, atskirai, savaitę 
vėliau po išvežimų minėji
mų, kad nebūtume svetimų- 
J’ų klaidingai suprasti”. To
lau rašoma: ’^Kiekvienas, 

kuris supranta politinės li
nijos ėjimus, supras ir mūsų 
pasiūlymą sukaktį minėti 
atskirai, nejungiant su 
bendrais pabaltiečių minėji
mais”.

Mano nuomone, toks su
kilimo minėjimų uždarumas, 
kad neužgavus svetimųjų, 
yra nepateisinamas. Sukili
mas vyko prieš okupantus, 
kurie iki pat karo pradžios 
dalinosi savo tarpe pagrob
tais kraštais. Sukilimas įvy
ko Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti, kas ir buvo 
atsiekta. Tai, kad vokiečių 
civilinė valdžia atstatytą 
nepriklausomybę po šešių 
savaičių užgniaužė, įvykio 
reikšmės nemažina.

Manyčiau, kad 1941 metų 
sukilimas ir pokario partiza
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SKAITYTOJAI PASISAKO
ninės kovos prieš okupantus 
turėtų būti skelbiamos ir 
aiškinamos laisvam pasau
liui kaip įrodymas, kad lie
tuvių tauta vedė ir veda ko
vą už laisvę. Perdaug kraujo 
išlieta ir kančių patirta, kad 
pasaulis apie tai nežinotų.

J. Pažėraitis

Gerb. Redaktoriau,

Labai nustebau ir 
nusivyliau perskaitęs ALB 
Krašto Valdybos balandžio 
27 d. numery siūlymu 1941 
metų birželio sukilimo mi
nėjimus ruošti slaptai tik 
savųjų tarpe, lyg tautos iš
silaisvinimo pastangos ir 
sudėta 5000 jaunų vyrų gy
vybių auka būtų koks nusi
kaltimas, kurio mums reikė
tų gėdintis ir slėpti nuo ki
tataučių. Mano manymu — 
ne! Tai buvo tautos heroiš- 
kas žygis! Tai buvo tautos 
triumfo dienos! Ir šis faktas 
keltinas ir primintinas vi

sam pasauliui.
Sukilimas buvo sponta

niškas. Sukilo visa tauta, 
šautuvų ir kulkosvaidžių

KODĖL, NUO KO, 
KAM SLĖPTI?

’’Mūsų Pastogės” 16-me 
numeryje tiplo žiupsnelis 
A.L.B. Krašto Valdybos in
formacijų aktualiais bend
ruomenės reikalais. Gražus 
sumanymas ir reikia laukti, 
kad tas bendruomenės laik
raštyje bus nuolat kartoja
ma, dargi praplėsta ar net 
duodama, pav. mėnesinės 
apžvalgos. Šių ALB' infor
macijų tarpe buvo ir sukili
mo (1941 m.) sukakties pa
minėjimo reikalas. Gražiai 
nusakyta sukilimo prasmė, 
tikslas: — visa lietuvių tauta 
(prasidėjus vokiečių - sovie
tų karui) sukilo prieš bolše
vikų okupaciją; lietuvių tau
ta parodė, kad ji nori būti 
laisva ir nepriklausoma, kad 
5000 jaunų žmonių paaukojo 
savo gyvybes ant tėvynės 
aukuro. Bet... neužilgo vo
kiečių okupacinė valdžia pa
šalino sukilimo pastatytą 
Lietuvos vyriausybę ir įve
dė kietą okupacinį režimą.

Po sukilimo tikslaus api
būdinimo mane giliai nuste
bino kai kurios paaiškina
mosios pastabos: ’anglosak
sai, jų tarpe ir australai (ta
da kovoję prieš vokiečius), 
kad klaidingai nesuprastų, 
sukilimą minėkime tik savo 
tarpe. Nors sukilimas nieko 
bendro neturi su vokiečių 
karu... bet ar šio krašto 
žmonės supras mūsų troški
mus, o mūsų priešai pasi
naudos proga mus juodinti.”

Taigi išeitų, kad sukilimą 
galime minėti tik baimingai, 
slaptai, tik savųjų tarpe, 
jaunimui supažindinti.

Jeigu tik taip minėsime, 
mes nuvertinsime sukilimo 
prasmę, atsisakysime jo 
tikslų, užmiršime tūkstančių 
savo tautiečių aukas - tų 
tautiečių, kurie visame 
krašte atliko sukilimo or
ganizavimą, kurie rizikavo 
gyvybe palaikant ryšius su 
užsieniais; jie buvo dar pa
sieny šaudomi, išdresiruotų 
šunų draskomi iki mirties. 
Pagaliau jie kovų metu gynė 

ugnimi ir jaunų vyrų gyvy
bės kaina Sovietų Sąjungai 
ir visam pasauliui pabalsavo 
prieš įsijungimą į Sov. Są
jungą. Tą žygį patvirtino ir 
Sov. S-gos užsienių reikalų 
komisaras Molotovas per 
Maskvos radiją keikdamas 
lietuvių tautą, kaip socialis
tinės ’’laimės” nevertą kraš
tą. Vėliau Vakarų laikrašti
ninkam; mėgino savo kalbą 
užtušuoti. Sukilimo pasta
tyta laikinoji vyriausybė per 
tris dienas iš rusiško komu
nistinio chaoso atstatė visą 
valstybės administraciją - 
tai yra labai retas reiškinys 
pasaulyje, kuriuo mes tega
lime tik pasididžiuoti.

Kad tuometinė Lietuvos 
vyriausybė negavo J.A.V. 
pripažinimo (JAV tuo laiku 
dar nekariavo su Vokietija) 
tai mūsų diplomatų ir tuo
metinių politinių veikėjų 
trumparegystė, kurie dėl 
krašto izolacijos nežinodami 
tikros padėties vietoj ėję ir 
prašę kitas vyriausybes pri
pažinimo, išleido pareiški
mą, kad tai yra vokiečių 
pastatyta "lėlių valdžia”. 
Bet kad laikinoji Lietuvos 

Nutylėti ar reklamuoti?

tiltus, įvairių įstaigų būsti
nes, susisiekimo mazgus, 
savo tautos turtą. Jiems, at
rodo, reikėjo daugiau slaps
tytis ar tiesiai stoti prieš 
karo ugnį, nei mums, esan
tiems už tūkstančių kilo
metrų, laisvuose kraštuose.. 
Jei būsime kieno nors klai
dingai suprasti, mes turėsi
me progų klystančius ap
šviesti. Prisiminkime buv. 
Australijos darbiečių parti
jos min. pirmininką Mr. G. 
Whitlam, sovietų propagan
dine medžiaga paremtus 
Lietuvos praeities iškraipy
mus ir Launcestono moky
tojo pataisas. Toj dvikovoj 
mokytojas išėjo laimėtoju. 
Arba visai neseniai sovietų 
’’Novosti” raporte paskelb
tus iškraipymus apie religi
nę būklę Lietuvoje. Į tai 
taikliai ir teisingai atsakė 
Pabaltiečių jungtinio komi
teto vicepirmininkas V. Pa
tašius ir Sydnejaus bei NSW 
lietuvių kapelionas kun. P. 
Butkus. Čia tebuvo du iš 
daugelio gražių pavyzdžių. 
Pagaliau pulk. Škirpa, Juo
zas Brazaitis (N.E. Savasis), 
paskelbę stambias knygas, 
abu buvę žymūs sukilimo 
organizatoriai ir laikinos 
vyriausybės nariai, kuriose 
nebijo pasakyti tiesos nei 
apie rusus, nei apie vokie
čius. Pavartykime pasaulio 
ir ypač Amerikos lietuvių 
spaudą — Draugą, Darbi
ninką, Į Laisvę ir kit. leidi
nius. Ten rasime daugelį 
tiksliai, jautriai paremtų 
straipsnių apie sukilimo or
ganizavimą, apie vykdymą ir 
sutinkamas kliūtis. Netru
kus po sukilimo vokiečių 
okupacinės valdžios uždėtus 
laik. vyriausybei varžtus ir 
pagaliau jos likvidavimą. 
Okupacijos eigoje Lietuva 
buvo išnaudojama, daug 
daug žmonių išvežta į Vo
kietiją darbams, uždaryta 
aukštosios mokyklos, nema
ža išvežta į koncentracijos 
stovyklas, bet vistiek nepa
jėgė palaužti tautos atspa
rumo. E.J. Harrison savo 
knygoje Lithuania’s Fight

vyriausybė nebuvo vokiečių 
pastatytoji, įrodo faktai, nes 
daugumas sukilimo vadų ir 
vyriausybės narių baigė 
savo dienas nacių koncen-
tracijos stovyklose. Jei tuo 
laiku būtų gautas nors kelių 
nekariaujančių kraštų vy
riausybių pripažinimas, 
būtų sulaužytas Lietuvos į 
Sov. Sąjungą ’’laisvas” įsi
jungimo aktas. Šiandie Lie
tuva būtų nors gal ir komu
nistų valdoma, bet ne viena 
iš 15, sovietinių respublikų.

Didelė tautinė nuodėmė, 
kad tas heroiškas tautos žy
gis nebuvo iškeltas tuojau 
mums išvykus iš Lietuvos. 
Iš to mes būtume turėję 
stiprų kozerį mūsų laisvės 
byloje, ypatingai kada buvo 
toks stiprus liudininkas kaip 
Molotovas.

Ir nežinau, kokiais moty
vais vadovaudamasi ALB 
Krašto Valdyba siūlo to įvy
kio minėjimus rengti slaptai.

V. Simniškis

Gerb. Redaktoriau,

Nemaloniai nustebau, 
paskaitęs ALB Krašto Val
dybos informacijose (žiūr. 
M.P. Nr. 16), kur primena
ma ir 1941 m. birželio mėn. 
sukilimo 40 metų sukaktis 

for Freedom duoda apie su
kilimą nemaža duomenų, jo 
tikslus, aukas.

Rimas Česonis, lietuvis 
atstovas į Madrido konfe
renciją, kaip jis pats sako, 
nuvežęs tiek visokių doku
mentų, kad ir sunkiai nuste
binami amerikiečiai nuste
bo. Ir to. drąsaus ėjimo išda
va —- išgirdo apie Lietuvą to, 
ko daug metų laukė — tikrą 
tiesą.

Taigi, nesileidžiant į gau
sybes medžiagos apie sukili
mą (straipsny nėra vietos), 
kyla klausimas — kodėl 
slėpti, nuo ko slėpti kam 
slėpti? Ar netiksliau būtų - 
skelbti kuo plačiau. Kada tai 
seniau spaudoje buvo pami-

Gerb. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės Nr. 16 
ALB Krašto Valdybos in
formacijoje skaičiau perspė
jimą, kad 1941 metų sukili
mą prieš bolševikinę okupa
ciją turėtume minėti užda
rai, kad apie tai nepatirtų 
kiti, jog toks sukilimas buvo 
ir kad visa lietuvių tauta 
veržėsi į laisvę, o tik viešai 
minėti ir reklamuoti oku
panto irgi prieš 40 metų pa
darytą tautai skriaudą - ma
sinius birželio trėmimus. 
Duotas motyvas, dėl ko tas 
sukilimas turįs būti slepia
mas, nes jis įvykęs kaip tik 
vokiečiams karą pradėjus su 
Sov. Sąjunga, ir kad kiti galį 
šito nesuprasti ir palaikyti 
lietuvius vokiečių są
jungininkais, manęs visai 
neįtikina. Leiskite tuo rei
kalu pasisakyti.

Kiekviena pavergta tauta 
siekia visomis priemonėmis 
išsilaisvinti, ir šiam tikslui 
stengiasi išnaudoti kiekvie
ną įmanomą progą. Iš kitos 
Eusės kiekvienas laisvę my- 

ntis asmuo ar grupė (tauta, 
valstybė) šitokias pavergtų
jų pastangas įvertins ir su
pras, kad tai nebuvo lietuvių 
tiesioginis talkininkavimas 
vokiečiams naciams, o tik 
bandymas sutraukyti bolše

drauge perspėjant, kad tą 
tautos sukilimo sukakti pa
minėtume tik savųjų tarpe 
nuogąstaujant, kad nebūtu
me klaidingai suprasti ang
losaksų ir pakaltinti kolobo- 
ravimu su nacių Vokietija.

Mano nuomone, tai būtų 
slėpimas ir iškraipymas tie- 
sos. Verdąs, bet atsargumo 
prislopintas tautos noras iš- 
silaisvinti nuo grobuonio ir :s 
tautos žudiko laukė tik pro-. 
gos ir prasiveržė kaip tik ta- -.^į 
da, kai mirtinai susiėmė du 
buvę draugai galiūnai, prieš 
kiek laiko kitoms tautoms ir 
pačiai Lietuvai duobę kasę.

Sutinku, kad šiame ar ki
tame krašte yra agentų ar 
parsidavėlių, simpatizuo
jančių ar dirbančių raudo
niesiems, bet netikiu, kad 
krašto viršūnėse esą žmonės 
galėtų ar dabar norėtų mus 
kaltinti koloborantais, nes 
po 35-rių metų daugeliui at
sivėrė akys.

Visai nepagrįsta baimė, 
kad mūsų priešai išnaudotų 
mūsų pastangas mums ap- ; 
juodinti. Jie mus juodina jau . 
40 metų, bet tik vaikiškai :iij 
naivūs ar fanatikai tokiems ,;0 

'pritaria. - j.j0
Tautos sukilimo 40 metų 

sukaktį paminėkime pra
nešdami visam pasauliui, 
kad lietuvių tauta sukilo gjj 
prieš okupantą ir jai pri- « 
mestą komunistinę sistemą, 
kuri iki šiol neša dvasinę ir 
fizinę vergiją visai žmonijai. 
.Lietuvių tautos sukilimo: 
5000 jaunų gyvybių auka 
1941 metais neturi būti už- 
miršta, bet plačiausiai iš
garsinta. N.M.

nėta pirmasis ’’Nuernbergo 
Teismas” (Neųmanno, Sassp ,i( 
ir kitų byla)..Vienas australu ;gfj 
žurnalistas kreipėsi į pažįs- " 
tarną lietuvį - prašydamas 
apie tą teismą medžiagos. 
Deją, jis jos neturėjo, nors 
siūlėsi puiki proga panaudo
ti. Mes neturėtume to lauk
ti. Sukilimo dalyviai — po 
karo — laisvės kovotojai, jų 
aukos, kovos pavyzdys bus 
ir ateities laisvės kovų tąsa.

J. Slavėnas

vikų rusų uždėtus vergijos 
pančius. Kad įvyko priešin
gai - vienas okupantas pasi
keitė su kitu vietomis, tas 
nebuvo mūsų galioje. Tačiau 
tuo sukilimu parodėme, kad . 
lietuvių tauta nėra avelių 
banda, kuri grūdama į gy-. 
vulinius vagonus deportaci
joms ir mirčiai, o gali ir 
priešintis, tuo įrodydama, 
kad ji nuoširdžiai siekia lais
vės ir nebijo dėl jos aukotis.

Išskyrus žydus ir bolševi
kus, šiandie;-, pasaulyje nie
kas neturi jokios neapykan
tos vokiečių tautai už tai, 
kas įvyko prieš 40 metų, o 
priešingai - karo metu buvę 
aršiausi priešai, dabar virto . 
neišskiriamais draugais ir 
sąjungininkais. Tad ko gi 
mums bijoti ir slapstytis? Ar 
dėl to, kad praeity kovojome 
ir kovojame siekdami lais
vės ir nepriklausomybės? 
Jeigu išsiginsime savo aspi
racijų ir pastangų, tai kuo 
pateisinti tuos visus skiin-. 
dus, kad okupantas su inu- 
mis elgiasi nepataikąudą- 
mas, o tremia, persekioja ir 
žudo? Juk ir šiandie yra ga
lybė žmonių, sovietų ir ko
munistų simpatikų, kurie. ' 
priešingi ir nieko nenori gir
dėti ne tik apie sovietų pa
vergtus kraštus, bet ir apie
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Atsakymai
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1. Kai Vytis jojo į dešinę, 
pirmam plane buvo dešinė 
ranka su ietimi. Jogaila no
rėjo ant Vyties skydo uždėti 
savo herbą, tai ir turėjo Vytį 
apsukti, kad skydas būtų 
matomas.

2. Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Aleksandras (1492 - 
1506), išlaidžiausias ’’play
boy” iš visų kunigaikščių, 
pradėjo importuoti brandy 
iš Vokietijos.

3. Vokietija. To krašto 
vardas Va-Goth minimas
Jordan’o VI a. Vardas kilęs 
iš ankstensio Vakia-Goth. 
Taigi į baltų kalbas jis turėjo 
patekti dar prieš VI a.

Lenkai. Viena iš jų genčių 
iki X a. vadinosi lenchi. Vė
liau tas vardas pamažu kito, 
kol pagaliau XI a. turime 
liachi ir po-liachi. Taigi lie
tuviai su lenkais susidūrė ne 
kėliau kaip X a.

Gudai. Tas vardas kilęs iš 
Gotų, nes slavai prie Vislos 
upės, kaip ir prūsai I ir II a. 
buvo valdomi gotų.

4. Iki šiol seniausi veidro
džiai rasti Švedkapių, netoli 
Mažeikių, kasinėjimuose. 
Vėliausia šiam kapinyne 
rasta moneta datuota 1660 
pi. Spėjama, kad veidrodžiai 
turėjo būti pagaminti XVII 
a. vidury.-.

i
 5. Mamuto, kuris ten tu- 
ėjo gyventi dar prieš žmo- 
ėms atkeliaujant į Lietuvos 
teritoriją. (Niekur neaptin
kama apdirbtų mamuto 

kaulų).
6. Abu jaunavedžiai buvo

apie 15-16 metų, ir Aldona 
labai nustebo, kad karaliaus 
dvare nerado muzikos ins
trumentų, orkestro ir šokė
jų.

7. Po pačiais seniausiais 
katedros pamatais rastas 
namo kampas, suręstas iš 
didelių aptašytų rąstų. Na
mas atrodo kampu palinkęs 
po katedra.

8. Oriolo, Tūlos ir šiaurės 
Kaukazo gyventojai ilgakotį 
dalgį vadina ’’litovka”. Lie
tuvoj jau nuo I a. vartoja
mas dalgis. (Nuo III a. jis ži
nomas ir Latvijoj). IX-XII 
vartoti dalgiai labai panašūs 
i dabartinius. Nuo XV-XVI 
a. jis jau randamas ir Rusi
joje, kur jis vadinamas 
"stojka” (stačiuke) arba 
"litovka” (Hetuve). Litovka 
plačiai paplito XIX a. atsi
radus fabrikams.

9. Vakarų lietuvių gentys 
stiklą gamino jau III-IV a. 
Tai buvo mėlynos stiklo 
akutės, įtvirtinamos į meta
linius pamušalus. 1529 m. 
Lietuvos Statutas numato 
įvairias bausmes už auksa
kalio, vargonininko, artile
risto, stiklininko ir kt. ama
tininkų nužudymus. Iš 
20-ties įvairaus sunkumo 
bausmių, stiklininkai yra 
dešimtoj vietoj. XVI a. jau 
buvo gaminamas ir langų 
stiklas, papuošalai, suveny
rai, taurės. Kai kurios tau
rės buvo ir dažais deko
ruotos.
10. Pirmoji šv. Onos baž

nyčia, J pastatyta apie 1387 
m. biįvo Žemutines Pilies 
kieme, Gedimino kalno pa
pėdėje! Ji buvo medinė ir 
sudegė. Vėliau Zigmantas 
Augustas toje pačioje vieto
je pradėjo statyti savo žmo
nai Barborai Radvilaitei ki
tą, didesnę bažnyčią. Bet

•į

Barborai mirus, bažnyčia 
taip ir nebuvo užbaigta ir 
ilgainiui sugriuvo. Dabar 
tėra išlikę pamatai, lyg koks 
bažnyčios planas.

11. XIV a. Lietuvoje buvo 
tik apie 300.000 gyventojų 
(bet ir kiti kraštai buvo taip 
pat retai apgyvendinti). XVI 
a. Lietuvoje jau buvo 
1.500.000 gyv., bet tik pusė 
iš jų buvo lietuviai. Kiti 
daugumoje buvo rusai, gu
dai, ukrainiečiai.

Senovės Lietuvos giriose. Andrioli paveikslas

Gėrėjomės...
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visada jaustųsi toks nuošir
dumas, kaip pas jus Naujų 
Metų sutikime, kaip būtų 
miela gyventi lietuviškame 
pasaulyje..
Taigi šešių dienų laikotar

pyje suskubome pabuvoti 
kiekviename renginyje, ar
čiau pažinti jūsų menines 
pajėgas, pajutome jūsų 
veiklos pusią ir su dideliu 
įdomumu gėrėjomės pasiek
tais laimėjimais. Lietuvių 
Dienos tad ir tarnauja Aus
tralijos lietuvių didiesiems 
uždaviniams ruoštis ir juos 
atlikti. O tas, atrodo, sekasi. 
Lietuvių Dienos, manau, dar 
daugelį metų egzistuos ir 
tautinis gyvastingumas jose 
atsispindės, kaip gražiame 
veidrodyje.

Prie reikšmingų įvykių 
reikia priskirti ir ALB Ta
rybos suvažiavimą. Atrodo, 
kad Australijos lietuvių gy
venimas bazuojasi Lietuvių 
Bendruomenės veikla, talki 
nant iš šalies organizacijų 
junginiams. Tarybos nariai 
savo suvažiavime kultūrin
gai, ramiai, sprendė lietuvių 
veiklos problemas. Suvažia
vimą teko stebėti iš šalies. 
Jis paliko malonų įspūdį ir 
parodė Tarybos narių gilų 
susirūpinimą ir gerą supra
timą LD statomiems užda
viniams įgyvendinti. Kituo
se suvažiavimuose neteko 
buvoti.

Bendrai paėmus, Austra
lijos^ lietuviai, negausūs 
skaičiumi, yra labai aktyvūs, 
kūrybingi ir veržlūs. Žino-, 
ma, nesėkmių, mažų ki
birkštėlių savitarpyje juk 
pasitaiko, tačiau, atrodo,

12. Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Zigmantas Augus
tas. Jo bibliotekoje buvo 
4000 tomų, tuo tarpu kai 
švedų karaliaus bibliotekoj 
buvo 226 tomai, Austrijos - 
250 tomų, Prūsijos - apie 100

13. XVI a. Vilniaus ginklų 
sandėliuose buvo daug dide
lių patrankų. Iš jų žymiau
sios buvo ’’Boba”, ’’Augus
tus” ir ’’Vytautas”. Ant 
"Vytauto” didelėmis raidė
mis buvo išlieta: ”Sum ego 
Vitoldus ex nomine dictus, 
concutio turres, moennia 
sterno, cave!” (Aš esu Vy
tautas! Vytauto vardu aš 
naikinu bokštus, griaunu 
sienas, saugokitės!). Tos 
patrankos buvo tokios sun

neišvirsta į didelius gaisrus 
ir, kai reikalas iškyla, glau
džia .gretas bendram ir vie
nam tikslui — Lietuvai.

Visuose Lietuvių Dienų 
renginiuose dalyvavo labai 
daug žmonių. Tai labai geras 
ženklas. Dalyviai, atrodo, 
nejautė nei nuovargio, ne
pabūgo ir karštesnių dienų 
ir kantriai sekė programas 
kaikuriose nevėsinamose 
salėse. Tiesa Jaunimo vaka
re buvo tvankoka. Vargino 
ir troškulys. Gaila, kad ne
buvo pasirūpinta didesniu 
kiekiu bent minkštųjų gėri
mų atgaivai.

Gražų įspūdį paliko ir di- 
dąoji eisena iš katedros į 
Town Hall, į LD atidarymą. 
Ji buvo įspūdinga, tvarkinga 
ir nusitęsė keletą blokų.

Adelaidėje, LD proga tu
rėjome progos susipažinti ir 
su kultūriniais centrais. 
Lietuvių katalikų centras, 
manau, geroje vietoje, labai 
gražiai tvarkomas. Kukli 
koplyčia,nebloga salė, gra
žus sodelis su paminklu, ku
riame sudėtos Lietuvos že
melės relikvijos, kryžius ir 
plevėsuojančios vėliavos 
daro malonų, šventišką įs
pūdį. Be abejo čia nuopelnas 
tikinčiųjų ir šios lietuvių pa
rapijos šeimininko.

Lietuvių Namuose turė
jome progos susipažinti su 
p. Reisoniene, tuometine il
galaike bibliotekos vedėja. 
Ji supažindino su bibliotekos 
paskirtimi, atliekamais dar
bais. Puikus lietuviškų kny
gų pardavimo skyrius, gau
su lietuviškų žurnalų ir 
gerai tvarkoma biblioteka, 

kios, kad joms patempti rei
kėjo 20 porų jaučių.

14. Tai buvo ne tik eilėraš
tis, bet visa atskira knyga, 
išleista 1553 m. Knygutė 
vadinosi: ”De fluvio Memela 
Lithuaniae...” etc. Vertimas: 
’’Apie‘Lietuvos upę Nemu
ną, kuris rūpesčiu ir prie
monėmis garbingo ir Švie
siausio vyro, pono Mykalo- 
jaus Tarlos, padarytas pri
einamas laivams. Eleginė 
giesmė. Išleido Krokuvoje 
1553 metais Lozorius, 
Andrijau sūnus.”

15. Žinoma buvo! Vienas iš 
pirmųjų buvo Vytauto gimi
naitis Manivydas, kurio pa
rašą randame Vytauto 1399 
m. Trakuose išduotoje pri-

kuria, sako, naudojas daug 
Adelaidės lietuvių. Tai ma
žytis kultūros centrukas, 
kuriame sutelkta daug 
tautodailės ir kuriame ruse
na lietuvių tautinės gyvybės 
ugnelė.

Pasižvalgėme ir muzieju
je. Jis kuklus. Negausu eks
ponatų. Tačiau ir čia sutelk
ta gana įdomios, archyvinės, 
mūsų tautos praeitį, žmonių 
gyvenimą liudijančių ekspo
natų.

Trumpai pabuvojome 
Katalikų centre ruoštose, 
foto ir dailės kūrinių paro
dose. Foto paroda viename 
kambaryje, tačiau fotografai 
parodė savo talentą iš gam
tos paslapčių išieškodami 
pačius gražiausius motyvus. 
Dailės ir tautodailės paro
doms taip pat mažoka vie
tos, sunkus darbų ekspona
vimas. Tačiau ir šis meno 
pasaulio kampelis iškilmin
gai bylojo jau amžinybėn 
išėjusių trijų dailininkų kū
rybos kelią ir apie gražią 
mūsų tautodailę.

Turėjome progos ap- 
žvelkti gražų pajūrį ir patį 
Adelaidės miestą. Jis, man 
atrodė, nedidelis, tačiau 
švarus, neužgoštas daugia
aukščių pastatų, gražiai iš
planuotas, daug gražios, ža
lumynais apaugusios erd
vės. Pajūrys gana gražus, 
nors vistiek dar neprilygsta 
Floridos Daytona Beach pa
jūrio grožiui. Buvo įdomu 
stebėti uoste bene 10 aukštų 
specialų laivą, į kurį per dvi 
dienas, kaip pareigūnai tei
gė, buvo pakraunama 85.000 
gražiųjų Australijos juod
galvių avių. Pakrovimą ste
bėjome iš arti. Ilgas trauki
nys. Vagonuose prigrūsta 
avių. Traukinys sujungtas 
su laivu. Šunys varovai avis 
varė vagonais tiesiog į laivą

vilegijoje.
16. 1218 m. popiežius Ho- 

norius m kreipėsi specialia 
bule į vyskupą Kristijoną 
nurodydamas, kad ’’pagonys 
neturi nei ginklų nei drus
kos, ir gauna juos iš kaimy
nų krikščionių”. Popiežius 
įpareigojo vysk. Kristijoną 
patvarkyti-, kad krikščionys 
tų dalykų pagonims nepar
davinėtų, pagrasindamas, 
kad jei reikės, ’tai priversiu 
juos tą padaryti bažnytiniu ‘ 
teismu”. (Bet atrodo, kad 
kaip dabar, taip ir tada - 
ideologija buvo sau, o biznis 
sau...).
•17. Jonas Dlugošas savo 
kronikoje rašo, kad Jogaila 
ir Vytautas, ruošdamiesi le
miamam mūšiui su kryžiuo
čiais, 1410 žiemą surengė 
Baltvyžio girioje didelę me
džioklę. Medžioklės metu 
buvo prišaudyta šimtai 
stumbrų, briedžių, elnių, 
šernų bei kitų laukinių žvė
rių ir prisūdyta statinės mė
sos ilgam karo metui.

Margučio lietuvių radijas 
Čikagoje, vadovaujamas 
Petro Petručio, įžengė į 
penkiasdešimtuosius metus.

* ♦ *
Kompozitorius Juozas Ži

levičius, gyvenąs Ameriko
je, kovo 16 d. sulaukė 90 
metų. Šalia kūrybinio darbo 
jis Čikagoje įsteigė lietuvių 
muzikinį archyvą jam ilgus 
metus vadovaudamas ir su
rinkęs apsčiai muzikinės 
medžiagos.

ir tai atrodė bėganti gyvų 
sutvėrimų srovė. Avys — 
Australijos didelis turtas.

Pagaliau LD Adelaidėje 
baigėsi. Su mielais globėjais 

•Broniu Jurgelioniu ir J. 
Ivoška atsisveikinome nuo
širdžiai ir su dėkingumu. Iš 
ten išsivežėme Australijos 
lietuvių didelį svetingumą ir 
geriausius įspūdžius. Tikrai 
gėrėjomės Australijos lietu
vių našia veikla ir darbais.

Bendrai viešnagė Austra
lijoje buvo maloni. Apie su
tiktus Sydnejuje žmones esu 
prisiminęs mūsų dienraštyje 
Drauge, Jeigu bus proga 
dar apie juos sugrįšiu ir Mu
sų Pastogės puslapiuose. Po 
LD Sydnejuje dar viešėjome 
trejetą savaičių. Šalia džiu
gių valandų, turėjome ir di
delį skausmą. Mat žento tė
velis Kazimieras Badauskas 
jau gulėjo mirties patale, 
beviltiškai kankinamas vė
žio ligos. Kasdieną su šeima 
skubėdavome į ligoninę jo 
lankyti. O taip dar norėjo jis 
sugrįžti į gyvenimą, džiaug
tis gražia šeima, deja, 
Aukščiausias lėmė kitaip. 
Jis, mums sugrįžus Čikagon, 
amžiams užgeso sausio 31 d. 
O buvo taurus, geraširdis 
žmogus. Jo svetingumas, 
nuoširdumas ir meilė šeimai 
ir mums lieka nemarūs, ne
pamirštami. Paskutinės Kū
čios ir Kalėdų šventės drau
ge su a.a. Kazimieru išlieka 
kaip brangios šeimos relik
vijos. Velionis buvo taurus 
lietuvis, gilaus tikėjimo, sa
vo gyvenimo dalį pašventė 
katalikiškajai veiklai ir šei
mos rūpesčiams. A.a. Kazi
mieras lieka ir mums šviesiu 
gyvenimo pavyzdžiu.

Į Australijos padangę, 
reikia manyti, dar sugrįši
me. O išgyventi įspūdžiai 
lieka gyvi ir nepamirštami.

Mūsų Pastogė ’Nrj 2ū, 1981.5.25,psl; 5/AJ J
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Namie ir svetur
MOTINOS DIENA

PERTHE

Pagerbti motinų Pertho 
lietuviai susirinko gėlėmis 
išpuoštuose Lietuvių Na
muose, kur pagerbimą 
motinoms suruošė vietos 
apylinkės valdyba. Čia buvo 
surengti pietūs ir po jų apy
linkės pirm. E. Stankevi
čius, atidarydamas minėji
mą pasveikino salėje esan
čias motinas ir primindamas 
mirusias ir gyvas motinas 
Lietuvoje pakvietė visus jas 
pagerbti susikaupimo minu
te. Angelė Pasčekaitė (val
dybos narė jaunimo ir kul
tūros reikalams) ta proga 
tarė žodį.

Meninėje dalyje sesutės 
Anita ir Vita Gustaitės su
dainavo porą dainelių, R. 
Radon pagrojo smuiku, M. 
Miliauskienė paskambino 
pianinu, o B. Steckis padek
lamavo savo eilių. V. Skrolio 
vadovaujamas moterų cho
ras padainavo trejetą dainų, 
A. Plučaitės ir Klimaitytės 
išmokyti jaunučiai gražiai 
sušoko du šokius.

Nuotaikingai gražią po
pietę tautiečiai praleido 
Liet. Namuose dosniai pa
remdami bendruomenės 
iždą ir Liet. Namus, tik gai
la, kad kai kurios organiza
cijos, kaip savanoriai, ramo- 
venai, sportininkai net 
neprisiunte savo atstovų 
pasveikinti motinų. Gaila.

J.Š.
< *

MOTINOS DIENA 
SYDNEJUJE

Sydnejaus Savaitgalio 
mokykla, vadovaujama mo
kytojos J. Lašaitienės, su
rengė gražų Motinos Dienos 
minėjimą. Gegužės 10 d. mi
nėjimas pradėtas pamaldo
mis už gyvas ir mirusias 
motinas, kurių metu giedojo 
mokyklos vaikų choras, vad. 
J. Šliterienės, ir Dainos 
choras, vad. B. Kiverio. Pa
maldas laikė ir pamokslą 
pasakė kun. P. Butkus. 
Mišių maldas skaitė moks
leiviai ateitininkai ir sav. 
mokyklos mokiniai.

Parapijos salėje minėjimą 
?radėjo kun. P. Butkus.

'askaitą ta proga skaitė 
viešnia iš Anglijos Onutė 
Virbickaitė. Tolimesnę 
programą atliko savaitgalio 
mokyklos mokiniai dekla
muodami, vaidindami, dai
nuodami ir patys pranešinė
dami. Jaudinančiai atrodė, 
kai scenoje išsirikiavo virš 
40 vaikučių chorelis, vad. J. 
Šliterienės ir Edos Siutz.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu ir po minėjimo visi 
dalyviai buvo pavaišinti ka
vute ir užkandžiais. Kor.

PAVYKUS CARITAS IR 
DAINOS CHORO

PARENGIMAS 

Caritas balius įvyko ge
gužės 2 d. Lietuvių Klube. 
Šiais metais susilaukta dau
giau svečių, negu klubo salė 
talpino. Ypatingi svečiai, 
buvę choristai Jonas, ir Ona! 
Mickevičiai iš s Čikagos; 
Prašmutų šeima iš Mel
bourne, p.p. Levickai iš 
Canberros. Matėsi veidų iš 
Wollongongo ir Newcastelio 
o taip pat ir iš Lietuvos. Ba
liaus programą atliko pra
dėdamos duetu mūsų daini
ninkės Elvyra Belkienė ir 
Aleksandra Storpirštienė, 
akomponuojant Br. Kive
riui. Šešias dainas padaina-

iZ per;?/

vo Dainos mišrus choras 
vad. B. Kiveriui.

Caritas pirm. kun. P. But
kus dėkodamas savo kūry
bos žodžiais nepamiršo ir 
simbolinių dovanėlių prog
ramą attikusiems.

Šokių metu vyko loterija. 
Pravedė Dainos choro pirm. 
E. Lašaitis, jis dabar jau ir 
Liet. .Klubo vedėjas. Lai
mingus pryzus ištraukė 
viešnios Ona Mickevičienė iš 
Chikagos ir Zita Prašmutai- 
tė iš Melbourne. Loterijai 
fantus skyrė dail. St. Mont- 
vidas, T. Daniškevičienė;, 
Kavos, Pauliokonienė , M. 
Petronis, V. ir J. Šliteriai, 

•A. ir M. Statkai ir L. Zalo- 
gienė. Dainos chorą šia pro
ga parėmė finansiniai $ 50 
p.p. Kavos - Kavaliauskai, 
po $ 20 Pr. Žitkauskauskas 
ir E. Rašymas. Lietuvių 
Klubas nors statybai vyks
tant taip pat paskyrė $ 200. 
Tenka pasidžiaugti, kad 
panašūs parengimai yra 
gausiai lankomi ir mūsų 
tautiečių remiami. Kor.

Gegužės 1 d. Sydnejaus 
Operos Rūmuose buvo 
įteiktas diplomas ' Sigitai 
Karolinai Gailiūnaitei. Sigita 
daugeliui sydnejiškių jau 
gerai pažįstama, nors kilusi 
iš Wollongongo, nes belan
kydama mokyklą nuolat ro
dydavosi vietos lietuvių gy
venime. Ji dabar baigusi 
mokytojų koledžią, lankė 
meno mokyklą ir jau spėjo 
pasireikšti kaip gabi meni
ninkė. Jos darbų matėme* 
Liet. Dienų dailės parodoje 
Sydnejuje 1978 m. Sigita 
dalyvavo penktajame Jau
nimo kongrese 1978 m. Eu
ropoje ir yra visa širdimi at-, 
sidavusi lietuvaitė. Sveiki
name Sigitą!

Pas Newcastle lietuvius
NEWCASTELIO

DISKUSIJŲ KLUBE

Gegužės 10 d. Nei. Disku
sijų Klubas suvažiavo į To
ronte gyvenančio Albino 
Ulskio rezidenciją susipa
žinti su jo įvairių uolienų 
irbrangakmenių rinkiniu bei 
jų apdirbimo metodais. Tai 
buvo pirmas šio klubo pa
rengimas iškilos pobūdžio, ir 
čia aukštumoje esantieji iš
taigingi namai su Toronto 
miesto ir Lake Maquarie 
ežero vaizdais ištiktųjų 
buvo graži vieta atsilankyti.

Paaiškinus apie rinkinį 
davė pats Albinas ir pade
monstravo uolienų piovimą 
bei šlifavimą ir aprodė šiam 
reikalui turimus mechani
nius įrengimus. Visi stebė
jomės dideliu darbo ir laiko 
įnašu šį rinkinį sudarant ir 
padarytom išlaidom. Uolie
nų skerspiūviai turtingi 
įvairiomis spalvomis ir 
tekstūra dažnai priminė šių 
dienų modernių menininkų 
Eiešinius. Susipažinta ir su 

rangakmeniais - opalais, 
safirais. Matytas ir Lietuvo
je randamas žėrutis. Taip 
pat parodyti junginiai su as- 
.besto, švino, zinko ir, net si- 
1 , ; tiaras

♦ ♦ *

Svečiai iš Los Angeles 
(USA) S. ir V. Fledžinskai, 
praleidę savo atostogas 
Australijoje, per Australijos ■ 
Liet. Fondo bendradarbį 
Sydnejuje įteikė A.L. Fon
dui $ 100 atsidėkodami už 
gražų ir draugišką priėmi
mą.

***
Sydnejaus Liet. Klubo 

bibliotekos vadovybė, vyk
dydama užsakymą, į Natio
nal Library of Australia 
Canberroje išsiuntė ’’En
cyclopaedia Lituanica” 6 to
mus, A.A. Tamošaičių 
’’Lithuanian National 
Costumes” ir ’’Lithuanian 
Writers in the West”.

Tai pat ruošiamas minėtai 
bibliotekai sąrašas ir kitų 
vertingų knygų lietuviškais | 
klausimais. i

* ♦ ♦

Syd. Liet. Bibliotekos va- j 
dovybės nuoširdus prašy
mas: norį paaukoti bibliote
kai knygų, malonėkite ŠU

NAUJA MOKYTOJA

S.K. Gailiūnaitė

dabro ir aukso priemaišo
mis.

Paklaustas koks buvo šio 
darbo tikslas: materialinis 
pelnas ar mėgdarbis, Albi
nas atsakė, kad tik mėgdar
bis, gi šiuo metu yra pasi
rengęs šį tą ir parduoti. Uo
lienas rinkdamas Albinas 
yra išvažinėjęs NSW, bet 
daug ką radęs Hunter upės 
vagoje.

Visi svečiai, kurių tarpe 
buvo Juozas ir Jadvyga Le
vickai, buvę D.K. nariai, 
specialiai atvykę šiuo kartu 
iš Wamberal (netoli Entran
ce), malonaus šeimininko 
pakviesti vaišėms. Vaišių 
metu svečius labai linksmai 
nuteikė pats šeimininkas 
pasirodęs su sunkiu maišu ir 
pakviesdamas traukti ’lote
riją”. iš šio maišo kiekvienas 
išsitraukė po krepšiuką su 
keletu, uolienų piūvių bei 
mineralų pavyzdžių.

Sekantis D.K. susirinki
mas įvyks prof. V. Donielos 
bute ir čia paskaitą tema 
’’Laisvės generacija” skaitys 
Dr. M. šeškus. Data - liepos 
12 d. Alf. šernas

daryti sąrašėlį, iš kurio su 
džiaugsmu pasirinksime
bibliotekai reikalingų 
knygų, nes jūsų visų atlie
kamų knygų neturime kur 
sandėliuoti. Ta proga pri
mename, kad biblioteka
galėtų ir apmokėti už jai 
trūkstamas ir reikalingas 
knygas. Ačiū bibliotekos bi
čiuliams.

TAUTOS FONDE

Per neapsižiūrėj’imą pra
leisti pernai metais aukoję 
Tautos Fondui newcastelie- 
čiai: po $ 5 - S. Žukas, B. 
Liūgą, B. Zakarauskaitė; $ 4 
p. Lapinskas. Viso $ 19. Ačiū 
newcasteliečiams.

Tautos Fondo Atstovybė

MOTINŲ GARBEI

Apylinkės Valdyba gegu
žės 3 d. St. Peters salėje su
rengė pobūvį pagerbiant 
motinas. Paskaitą skaitė Zi
na Zakarauskienė. Prie bal
tų stalų su gėlių vainikais 
pasivaišinta kavute ir pyra
gaičiais. Antanina Grigaliū
nienė ir Rokas Lapinskas 
savo deklamacijomis paįvai
rino malonią popietę prisi
menant motinas Motinos 
Dienos proga.

Į DIDŽIAS KELIONES Į 
UŽJŪRIUS

Gegužės 21 d. Stasys ir 
Corlette Žukai išvyko trijų 
mėnesių kelionei po pasaulį. 
Keliaudami lėktuvais, lai
vais ir traukiniais. Iš Syd
nejaus išskrido į U.S.A, ir iš 
ten skris į Angliją, Ispaniją, 
Moroką, Libiją, Portugaliją, 
vėliau į Paryžių ir Varšuvą. 
Iš Varšuvos traukiniu va
žiuoja į Vilnių, čia pabuvę 5 
dienas vėl atgal į Varšuvą ir 
skrenda sustodami Vienoje, 
Venecijoje ir Romoje - į 
Atėnus. Iš čia laivu į Izraelį, 
Egiptą ir atgal į Atėnus ir 

pro Bankonk ir Singapūrą 
grįžta į Sydnejų. Išvykda
mas Stasys davė du pažadus 
- prie Aušros Vartų Vilniuje 
sukalbėti maldą už visus 
Diskusijų Klubo narius ir 
sugrįžęs padaryti kelionių 
įspūdžių apybraižą.

*
Birželio 21 d. išvyksta į 

Lietuvą Valentinas Kutas. 
Vyksta kartu su kelionių 
biuro ’’Palanga” organizuo
jama grupine ekskursija ir 
Lietuvoje turės galimybės 
Pasisvečiuoti net 10 dienų.

'. Kutas su žmona Erna jau 
Erieš trejetą metų lankėsi 

detuvoje ir sugrįžęs pasi
dalino įspūdžiais Newcaste
lio lietuvių pobūvyje. Tiki
mės ir šiuo kartu Valentinui 
sugrįžus išgirsime apie jo 
naujus patyrimus Lietuvoje.

Tenka keliautojams pa
linkėti tik geros sveikatos jų 
kelionėse.

’’TRIO + 1” koncertavo 
LIETUVIŲ KLUBE 
SYDNEJUJE

Gegužės 16 d. įvykusiame 
Ramovėnų baliuje koncer
tavo Newcastelio ’’Trio + 1” 
ir sudainavo šešias dainas. 
Grupė susilaukė labai gražių 
atsiliepimų svečių tarpe. 
Prie dainininkių stalo ba
liaus metu pastebėtas gau
sus Nele Zakarauskų gimi
nės susigrupavimas. Zina 
laimėjusi loterijoje didelį 
paveikslą. Ramovėnų balius 
praėjo jaukioje nuotaikoje ir 
verta buvo čia atsilankyti.

A.Š.
* ***.-•;

Skaitytojai...
Atkelta iš psl. 4

atskirus asmenis, kurie ko 
munistiniuose kraštuose 
persekiojami ir teisiami kaip 
kovotojai už žmogaus teises. 
Laikantis principo, kad kas 
nors gali piktintis ir būti ne
patenkintas, jog keliama 
Easaulio viešumon juodi 

olševikų darbai, tai iš tiesi] 
mes nieko neturėtume da
ryti, o tik sėdėti suglaudus 
ausis ir niekur neprasižioti.

Todėl esu griežtai prie
šingas tokiam ALB Krašto 
Valdybos perspėjimui nie
kur viešai neminėti 1941 
metų birželio sukilimo. 
Priešingai, mes tą sukilimą 
turėtume kuo plačiausiai 
reklamuoti ir skelbti ir 
patys tuo didžiuotis, kad 
toks sukilimas įvyko, ir tai 
yra vienas iš mūsų rankose 
galingų faktų prieš bolševi
kinę ir okupanto propagan
dą, kad lietuviai savanoriš
kai ir su džiaugsmu įsijungė 
į Sovietų Sąjungą. Įvykęs 
sukilimas ir vėliau po karo 
vykusios partizaninės kovos 
kaip tik liudija priešingai. 
Tą patį tvirtina ir šiandie 
vykstanti rezistencinė kova 
bei mūsų pastangos išeivijo
je visa tai liudyti. Aš kaip 
tik siūlyčiau šitos tautos ko
vos ir ypač paties sukilimo 
neslėpti, o ji visur ir kiek
viena proga iškelti ir pri
minti, nes šitas faktas dau
giau liudija mūsų naudai ir 
išsilaisvinimo reikalams, 
negu viešos raudos dėl iš
vežtųjų. Stebiuosi, kaip iki 
šiol niekas šiuo reikalu ne
pasisakė.

. V. i t 11 į-, . /'.J

V. Kikilis

NAUJIENOS
Vatikanas padidino savo 

karines pajėgas: priimta 19 
naujų šveicarų gvardijos 
narių. Dabar Vatikanas tu
rės 93 savo gvardijos patins, 
kurie daugumoje šveicarai.

**♦ ■ xi! /.‘J

Prieš mėnesį amerikiečią 
povandeninis laivas susidū
rė su japonų prekybiniu lai
vu ir jį nuskandino. Japonai 
reikalauja apie dviejų mili
jonų dolerių padengti nuos
toliams.

Suėjo jau 40 metų, kai 
Spandau kalėjime Berlyne 
kalinamas karo metu buvęs 
Hitlerio pasiuntinys, siųstas 
į Angliją, kad britai išstotą 
iš sąjungininkų ir tuo duotą 
laisvas rankas Hitleriui pulti 
Sovietų Sąjungą, Rudolf 
Hess. Praėjus šešioms sa
vaitėms po Hess nepavyku
sios misijos Hitleris puolė 
Rusiją.

♦♦♦

Lenkijos primas kard. S. 
Wyszinski, 79 m., jau skel
biamas esąs mirties patale. 
Jo kieta laikysena per' 30 
metų Lenkijoje katalikybę 
išlaikė pirmaujančiu veiks
niu krašte, kurišatlaikė ko
munistinį spaudimą : esant 
Lenkijai komunistų kontro
lėj ir sovietinės ideologijos 
priklausomybėje.. . ;

Daug sužinosi : 
skaitydamas

Mūsų Pastogę! yv«
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• Stasiui Urnevičiui 60
' .fe' wife

Adelaidės L.S.K. ’’Vytis” 
valdybos pirmininkas 
Stasys Urnevičius gegužės 9 
d. gausiame draugų bei gi
minaičių būrelyje atšventė 
60 metų gimtadienį.

Šia proga sukaktuvininką 
pasveikino Adelaidės Lietu
vių Bendruomenės pirmi
ninkas Česlovas Zamoiskis, 
Adelaidės sportininkų vardu 
Jurgis Jonavičius, mokslo 
dienų draugų vardu Vytau
tas Neverauskas, giminaičių 
vardu žentas, o Australijos 
lietuvių sjportininkų vardu 
ALFAS Valdybos pirminin
kas Romas Ragauskas.

Atsakydamas į sveikini
mus Stasys vaišių dalyviams 
pareiškė, kad sportas jo gy
venime suteikė daug 
džiaugsmo ir giedrių prisi
minimų. Sutrumpintai, tą 
patį galima pasakyti ir apie 
sukaktuvinį vakarą, visi šo
ko dainavo ir dzūkiškos dai
nos dominavo...

Stasys Urnevičius užaugo 
Dzūkijoje, baigė Alytaus 
gimnaziją, žaidė krepšinį ir 
stalo tenisą, studijavo Kau
no, Vilniaus universitetuose, 
ir. kaip visi mes siekė saulėto 
rytojaus... Deja, raudonas 
siaubas, karo audra lėmė 
tremties gyvenimą, neda- 
tekliųs ir beviltišką ateitį.

Karui pasibaigus sukūrė 
šeimą vesdamas mokslo 
draugę Danutę Bagdonavi
čiūtę. Studijas tęsė Wiurc- 
burgo universitete, o liuos- 
laikiais žaisdavo pamėgtą 
krepšinį bei stalo tenisą.

1949 metais atvyko į Aus
traliją ir nuo pradžios iki

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

; Dievo Karalystė
Žiniosapie nugalėjimą Gogo ir Magogo pulkų ir apie 

stebuklingą Izraelio išgelbėjimą iš jų neprietelių, greitai 
pasklis ir po to bus paskelbtas garsiųjų prikeltųjų ’’tėvų” 
pasirodymas, ir jiems pirmininkaujant bus įsteigta nau
joji valdžia; tuomet įvyks abelnas Izraelio atsivertimas ir 
priėmimas ilgai atmestojo Mesijo. Ir neabejotina kad kai 
kurie iš pagonių laikys tai už klastą, juoksis iš žydų va
dindami juos lengvatikiais, o senovės vertieji bus laikomi 
kaikurių gudriais apgavikais.

Naujai įsikūrusioji ir susitvarkusioji valdžia Palestino
je bus gausiai palaiminta ir greitu laiku įvykdys stebėti
nas permainas dėl Izraelio gerovės, ir visa tai nustebins 
anarkistinį ir nuliūdusį pasaulį ir privers daugelį mąstyti 
ir sakyti: Kažin ar šitie vyrai, kurie sakosi esą atsikėlu- 
sieji pranašai, ištikrųjų neatlieka darbu , kurių pasauliui 
labai reikia? Duok, Dieve, kad jie imtų valdyti pasaulį ir 
iš visuotinos mūsų netvarkos tepadaro tvarką ir ramybę! 
Ir tada jie siųs pasiuntinių pas juos ir reikalaus, kad šitie 
"kunigaikščiai” išplatintu savo valdžią po visą pasaulį; 
nes jų teisingas viešpatavimas bus pasirodęs labai nau
dingas Izraeliui. Taip kalba apie tai Pranašas: —

"Ir atsitiks, kad paskučiausiose dienose bus prirengtas 
Viešpaties namų kalnas (Karalystė, aukštensė ir valdanti 
visas karalystes) ant kalnų viršūnės; jis bus išaukštintas 
ant kauburių (aukštesnių vietų) ir į jį plauks visos tautos. 
Daug tautų eis ir sakys: Ateikite ir žengkime aukštyn į 
Viešpaties kalną (Karalystę) ir į Jokūbo Dievo namus; ir 
jįs mokins mus savo kebų, ir mes vaikščiosime jo takais; 
nes iš Siono (dvasinės Karalystės — pagarbintojo Kris
taus, Galvos ir kūno) išeis įstatymas ir Viešpaties žodis iš 
Jeruzalės (iš žemiškosios valdžios sosto, kurios atstovais 
bus "kunigaikščiai”). Jis teis tautas ir išbars daugelį tau
tų (dižiųjų suspaudimų metu; ir pagaliau, klausydami jo 
išbarimo bei įstatymo ir žodžio), jie nusikals iš savo kala
vijų žagrių ir iš savo jiečių pjautuvų. Tauta nebekels ka
lavijo prieš tautą, ir jie nebesilavins daugiaus į kovą”. — 
Izaijo 2:2-4; Mikėjo 4:1-4.

c Bus daugiau
Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Račins- 
Us>16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

dabar gyvena Adelaidėje. 
Pradžioje dirbo stiklo deko
ratorium, o vėliau pakeitė 
darbovietę savo pamėgtoje <■

Stasys Urnevičius

Į ką lygiavomės?

Pereitų metų pabaigoje 
Adelaidėje vykusios Lietu
vių Dienos išjudino visą 
Australijos lietuvių visuo
menę, kad dar iki šiandie 
ataidi. Visi džiaugiamės ir 
atsidžiaugti negalime. Ra- 

: ' ' '.  

chemijos srityje. Čia vėl rei
kėjo studijuoti iš pradžių ir 
nežiūrint sveikatos negala
vimų, studijuodamas vaka
rais, užbaigė Adelaidės uni
versitetą įsigydamas chemi
ko diplomą.

Stasys užaugino du labai 
pavyzdingus ir lietuviškai 
susipratusius vaikus. Aldo
na pasendino” tėvelį, nes 
pati dabar augina du vaikus, 
•o Petrui dabar 21 m. am
žiaus, aukšto standarto pa
siekęs krepšininkas, studi
juoja fizinę kultūrą.

Stasys Urnevičius nuo pat 
pirmųjų dienų įsijungė į 
Adelaidės ’’Vyčio” klubą 
kaip aktyvus sportininkas 
bei vadovas. Atstovavo Pie
tų Australiją krepšinyje ir 
buvo tos rinktinės kapitonu. 
Vėliau pats treneravo krep
šininkus, pirmininkavo ’’Vy
čio” klubui ir ALFAS val
dybose.

Už ilgametę lietuvišką 
veiklą Stasys Urnevičius ta- 

apdovanotas Pasaulio 
etuvių Bendruomenės 

Valdybos padėkos diplomu 
ir Vilniaus universiteto 400 
.metų sukaktuviniu meda
liu R.S.

šome spaudoj vis surasdami 
ką nors pridėti ar iškelti.

Gal kukliausiai reagavo 
pats LD Rengti Komiteto 
pirmininkas: ’’Pasisekė ne
blogai” - girdėjas jo komen
taras. O galėtų vaikščioti 
pasipūtęs, tarsi sakydamas 
— va, ką padariau, ka<F suri
kiavau, kad sulygiavau, net 
Eats nustebau. Kitas be jo- 

ių mandrybių prisipažino 
užmiršęs pasiimti vėliavos 
kotą. Na ir kas? Kas ko ne
užmiršta. Bet eisena gra
žiausiai nužygiavo į savo 
tikslą ir be vėliavos ir Lie
tuvių Dienos nesugriuvo.

Mūsų Pastogės Nr. 16 ži
nutėje ’’Australijos Lietuvių 
Dienų atgarsiai” rašoma, 
kad PLB pirmininko daly
vavimas Liet. Dienose su
teikė visiems parengimams 
atitinkamo iškilmingumo, jis 
buvo visus jungiantis cent
ras, į kurį lygiavosi švenčių 
dalyviai. Argi taip ir buvo? 
Ar Lietuvių Dienos būtų 
buvusios mažiau iškilmin
gos, jei nė vieno užjūrio 
svečio nebūtų buvę? Galbūt, 
bet tikriausia su nežymiu 
skirtumu. Bet tas nereiškia, 
kad mes svečių negerbtume 
ir jų dalyvavimo Liet. Die
nose neįvertintume. Visi už
jūrio lietuviai aukšto rango 
ar eiliniai buvo mieli ir lau
kiami ir mes jiems visiems 
esame dėkingi už jų dėmesį.

Labai džiaugėmės PLB 
pirmininko vizitu. Jis visus 
savo įsipareigojimus ir užsi
angažavimus atliko be prie
kaištų ir savo patrauklia as
menybe tikriausiai sustipri
no ryšius su Australijos lie
tuvių bendruomene.

Tačiau be jokios abejonės 
Lietuvių Dienų jungiančiu 
centru buvo ne kas kitas, 
kaip mūsų parengimų prog
ramų atlikėjai — choristai, 
šokėjai, vaidintojai, poetai, 
rašytojai ir vis kitokie me
nininkai, susirinkę iš visų 
Australijos pakraščių. Jų 
nuopelnas, kad jie į Adelaidę 
susirinko gerai pasiruošę ir 
atskleidė mūsų tautinės 
kultūros lobius, kuriais ga
lėjome patys pasidžiaugti ir

Svečiai iš Amerikos
Birželio 17 d. į Australiją 

atvyksta iš Amerikos tauti
nių šokių ansamblis Grandis 
vadovaujant p. Irenai Smie- 
liauskienei.

Pereitais metais Grandies 
ansamblio šokėjai ir vado
vai, gavę iš Australijos 
kvietimą, su- entuziazmu 
ėmė ruoštis kelionei į Aus
traliją.

Jie pradėjo Amerikoje pi
niginį vajų kelionės išlai
doms padengti ir intensyviai 
ruošti naują repertuarą 
koncertams Australijoje.

Reikia tikėtis, kad Aus
tralijos lietuvių bendruome
nė neapvils Čikagos lietu
viškojo jaunimo. Manoma, 
kad visos apylinkių valdybos 
ir vietiniai tautinių - šokių 
vienetai nuoširdžiai sutiks 
mielus svečius padėdami 
surengti jų koncertus ir pa-

prieš kitus pasididžiuoti. Ir 
tik į juos, o ne į nieką kitą 
mes rikiavomės ir lygiavo
mės. Mes turime deramą 
vietą australų visuomenėj, 
tad ar ne be reikalo dairo
mės, kad kas mus pakeltų. 
Esame nedidelė bendruo
menė, bet savo veikla ir kul
tūriniu ūgiu esame prašokę 
daugelį skaitlingesnių etni
nių grupių. Ir čia nuopelnas 
tik mūsų pačių ir niekeno 
kito.

Tomas Kirstukas

Žinelės
MASKVA ŠĖLSTA

Jau visą savaitė, kai 
Maskvos radio anglų kalboje 
plūsta Ameriką, kurios pa
reigūnai pereitą antradienį, 
gegužės 12 d. padarė kratą 
sovietų keleiviniame lėktu
ve Washington© aerodrome. 
Maskvos pranešimu keleivių 
tarpe buvo diplomatų, o taip 
E at ir giminių grįžtančių į 

atviją ir Lietuvą po apsi
lankymo Amerikoje.

Didelį dėmesį taip pat 
kreipia airių bado streikuo
tojai. Nekalba, aišku kad jie 
buvo laisvės kovotojai. Ne
kalba nei apie Juri Kukk, 
estą, kuris mirė badu sovie
tų koncentracijos stovykloje 
reikalaudamas laisvės Esti
jai ir Pabaltijui.

♦♦♦
pasikėsinimo prieš po

rą savaičių popiežius Jonas 
Paulius II sparčiai taisosi ir 
tikimasi pradėsiąs savo nor
malias tarnybines funkcijas. 
Popiežius paskelbė, kad jis 
atleidžiąs savo pasikėsinto- 
jui ir tikisi vykdyti savo mi
siją, kokią jam pavedęs 
Aukščiausias.

*♦*
Anglijoje išbandytas sau

lės energija varomas lėktu
vas, atlikęs bandomą kelionę 
3.5 km. aukštyje ir numato 
savo pajėgumą pademons
truoti Europoje.

Jugoslavijoje 90 metų 
senelis iškosėjo iš plaučių 
kulką, kuri buvo jam įstri
gusi dar pirmojo pasaulinio 
karo metu. Kulkos atsikra
tęs jis pasijuto žymiai pa- 
lengvėjęs.

rūpins jiems nakvynes bei 
aprodys savo miestus, kad 
jaunimas galėtų geriau pa
žinti šį Pietų Kryžiaus kraš
tą.

Grandies ansamblis pir
miausia numato aplankyti 
Adelaidę, iš kur autobusu 
važiuos į Melbourno Lietu
vių Namus. Iš Melbourno 
pasisvečiavę su mūsų jauni
mu vėl autobusu važiuos į 
Canberrą pamatyti Austra
lians sostinės ir pasirodyti 
sostinės lietuviams. Iš Can- 
berros važiuoja į Sydnejų 
kur jų priėmimui yra suda
rytas net specialus komite
tas.

Trumpas Čikagos lietuvių 
Ž’aunimo atostogų laikas ir 
•rangios kelionės išlaidos 

neleis jiems aplankyti ma
žesnių Australijos lietuvių 
kolonijų, tačiau Adelaidės, 
Melbourno, Canberros ir 
Sydney lietuvių jaunimas ir 
tų vietovių tautinių šokių 
vienetai turės progos paro
dyti lietuvišką vaisingumą.

Visas keliones po Austra
liją svečiai atlieka autobu
sais, kad galėtų iš arčiau pa
žinti šį kraštą. .

Svečiai neatvažiuoja pasi
pinigauti, bet pabendrauti ■ 
su mūsų jaunimu, kad pa
žindami vieni kitus jaustu- 
mės esą viena didžiulė lietu
viška šeima. Jų kelionė daug 
daugiau kainos, negu būsi
mos pajamos iš koncertų.

Jie važiuoja, manau, dau
giausia iš meilės lietuvišką- 
jam tautinių šokių menui, 
norėdami pasidalyti savo 
kultūriniais turtais su Aus
tralijos lietuviais. -

Nebūkime abejingi sutin
kant svečius, bet parodyki
me tradicinį Australijos lie
tuvių nuoširdumą ir vaišin
gumą priimant svečius ir 
gausingai atsilankant į jų 
koncertus. Alb.Pocius

Sovietai...
Atkelta iš psl. 2 

tai padaryti tik jėga, kas 
reikštų Rytų Berlyne, 
Vengrijoje ir Čekoslovaki
joje įvykusių riaušių pakar
tojimą. Atrodo, kad rusai 
nenori rizikuoti tokių prie
monių pasekmėmis ir todėl 
Rumunijos nedraugišką el
gesį praleidžia nieko apie tai 
neužsimindami.

Su Rumunija pasibaigia 
už geležinės uždangos esan
čios sovietų satelitinės vals
tybės, kurios turi bendrą 
sieną su Sovietų Sąjunga. 
Čia gal reikia užsiminti, kad 
su sovietais bendros sienos 
neturinti, prie Rumunijos 
prisiglaudusi Bulgarija, yra 
visiškoje sovietų kontrolėje 
ir nors dar nėra pasivadinusi 
Tarybų Bulgarija, tačiau 
savo viduje taip tvarkosi ir 
sudaro tokį įspūdį, lyg ji 
būtų 16-ji Sovietų Sąjungos 
respublika.

Apleidžiant Europą ir ke
liantis per Bosforą į Aziją, 
kur pirmasis sovietų kaimy
nas yra Turkija, reikia pa
sakyti, kad nei viena iki šiol 
išvardinta satelitine šalim, 
gal tik išskyrus Bulgarija, 
rusai pasitikėti negali. Bet 
kokia vidujinė krize, kurios 
sovietai nespėtų ar nepa
jėgtų laiku likviduoti, suda
rytų progą milijonams žmo
nių nusikratyti rusų vergi
jos pančių. -' • • '

.b .leq .Įš.G.IdtH ,C’2 .iri ėveJ-'s4 pnnM 
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MELBOURNO LIETUVIAI

Bendras Pabaltiečių Ta
rybos rengiamas okupacijos 
ir išvežimų minėjimas Mel
bourne bus birželio 14 d., 
sekmadienį.

Lietuviai minėjimą pra
dėsime pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje East Mel
bourne 12 vai. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavom. 
Skautai uniformuoti. Jauni
mas ir ponios tautiniais rū
bais. Po šv. Mišių bus gieda
mas Requiem už mūsų tau
tos kankinius.

Bendras lietuvių, latvių ir 
estų minėjimas Lietuvių 
Namuose 2.30 vai. p.p. Kal
bės žymus mūsų svečiai. Po 
prakalbų bus įdomi meninė 
dalis. Dalyvauja estų cho
ras, latvių smuikininkas ir 
užbaigai Dainos Sambūris.

Šiais metais sukanka 40 
metų nuo pirmųjų deporta
cijų pradžios ir lietuvių tau
tos sukilimo, todėl visų mū
sų šventa pareiga gausingai 
dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime. Tegu žino okupan
tas, kad mes nepamiršome 
jų kriminalinių nusikaltimų 
prieš lietuvių tautą ir visą 

’ žmoniją.
Ateikime visi į minėjimą 

pareikšti protesto prieš 
okupaciją, deportacijas ir 
reikalaukime Sovietų Rusi
jos dekolonizacijos.

Ąbaltiečių i Taryba

PRANEŠIMAS
SYDNEJAUS MOTERIMS

Tautodailės rankdarbių 
mėgėjų ratelis jau pradeda 
veikti. Pranešama, kad ge
gužės 31 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių Klube

B e n d r u o tn end

Kornffefes

žvakėm miesto sode
Lietuviai Tasmanijoje

HOBART

<7 <0

A

Paremkime savo mokyklą! Dalyvau-^ . 
kime kaip galint daugiau. Įėjimas f 
veltui.

Vietos Apylinkės Valdyba 
Motinos Dienos minėjimą 
suruošė gegužės 8 d. Susi
rinko apie 40 asmenų. Minė
jimą pradėjo apyl. pirm. J. 
Paškevičius, 
pasveikindamas motinas, 
svečias iš Launceston p. J. 
Krutulis pasakė gerai iš
mąstytą prakalbą. Ta proga 
eilėraščių pasakė T. Šiau- 
čiūnaitė ir R. Tarvydas. Re
gina Krutulytė-Share su 
dukra pianinu pagrojo ir pa
dainavo.

Birželio trėmimų minėji
mą ruošia Pabaltiečių Są- 
{’angos (HELLP) Komitetas 
rirželio 12 d., penktadienį,:

. Ta proga prisiminta per-_ 4.30 vaL vigilija su vėlia- 
sekidjama Lietuvos bažnyM jvom, plakatais ir degančiom

#»>MųSU.Pęst6gėf!j^t*.:4?Qi 1*^/

Bankstowne prasideda pir
moji juostų audimo pamoka.

Moterys ir jaunimas, ku
rios dar nėra užsirašiusios, 
bet norėtų įsijungti į ratelį, 
mielai kviečiamos atsilan
kyti.

Atsineškite bet kokių tu
rimų siūlų, pageidaujama ne 
vilnonių, bus parodoma, 
kaip apmesti juostas. Juostų 
raštai bus parūpinami vie
toje.

Iki pasimatymo gegužės 
31 d. 2 vai. Lietuvių Klube 
Bankstowne.

Elena Birkmanienė
PABALTIEČIŲ

KONCERTAS
MELBOURNE

Pabaltiečių koncertas 
Melbourne, kurį šiemet ruo
šia latviai, įvyks gegužės 31 
d., sekmadienį, 3 vai. Latvių 
Namuose, 3 Dickens Str., 
Elwood. Dalyvaus Dainos 
Sambūris ir estų bei latvių 
chorai.
PRANEŠIMAS

VAIRUOTOJAMS

Susisiekimo ir transporto 
departamentas 
(Dpartament of Motor 
Transport) skelbia, kad nuo 
gegužės 22 dienos įvedama 
Eiakeitimų judėjimo taisyk- 
ėse.

Vairuotojai nuo dabar gali 
naudoti ir ir ilgas šviesas, 
važiuodami apšviestomis 
gatvėmis, kas anksčiau buvo 
įstatymu draudžiama. Žino
ma, didžiosios šviesos turi 
būti prigesintos iš priekio 
atvažiuojant kitai mašinai.

Ilgos šviesos leidžiamos 
naudoti trumpam dieną ar 
naktį perspėjant priešais 
važiuojantį, kad ketini lenkti

Čia ir 1941 metų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo trumpas laikotarpis. Žu
vusieji pagerbti susikaupi
mo minute, sugiedotas Tau
tos Himnas.

Po minėjimo valdybos ka
sininkas B. Šikšnius ir jo 
žmona Hilda visus dalyvius 
pavaišino, A. Kantvilas pra
vedė rinkliavą Lietuvos 
bažnyčiai.

Į; 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Gegužės 30 d., šeštadienį, 8 vai.

KVIEČIAME Mokyklos balius
ATSILANKYTI NAUJOSE KLUBO 
PATALPOSE: ĮRENGIMAI BAIGTI. 
BARAS VEIKIA.

Šešt., birželio 7 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

arba atkreipiant pėsčiųjų 
dėmesį. Šia prasme garsinio 
signalo neužtenka, nes prie
šais važiuojąs gali neišgirsti, 
kai uždaryti langai įjungus 
temperatūros kontrolinį 
prietaisą arba kai radio 
įjungtas labai garsiai.

Iš viso šis pertvarkymas 
falioja pėsčiųjų naudai,

viešų panaudojimas dau
giau gaU padėti, ypač jei 
medžiai užstoja gatvės švie
sas.
SVARBU VISIEMS

LIETUVIAMS

Birželio 14 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p. N.S.W. Baltų 
Komitetas rengia birželio 
trėmimų minėjimą — kon
certą, kuris įvyks Latvių 
Namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Paskaitai skaityti pak
viestas advokatas p. Stnkis, 
jaunesnės kartos latvių vei
kėjas. Koncertinėje dalyje 
pasirodys lietuvių, latvių ir 
estų meninės pajėgos, jų 
tarpe pianistė p. Virginija 
Inkrataitė ir choras "Daina”, ‘

Square), 8.30 vai. žygis 
miesto gatvėmis į St. Davis 
katedrą, kur pamaldas 
laikys ir tars žodį kun. 
Parsons.

Lietuvių pareiga skaitlin
gai dalyvauti šiame svarbia
me minėjime. Tuo parody
sim australams, kad mes 
nesame pamiršę vargstan
čios mūsų tėvynės. j p

DĖMESIO!

Patiksliname: išvežimų 
minėjimas Sydnejuje, ren
giamas Jungtinio Baltų Ko- . 
miteto, įvyks birželio 14 d. 
(ne birželio 13, kaip buvo į 
skelbta) Latvių Namuose, 32 ; 
ParnėH St., Strąthfięld, 

- “ sekmadienį 4

vadovaujamas p. Birutės 
Aleknaitės, pavaduojančios 
kelionei į užsienį išvykusį p. 
Br. Kiverį.

Jungtinis Baltų Komite
tas kviečia visus pabaltie- 
čius savo skaitlingu dalyva
vimu paminėti šią skaudžią 
sukaktį.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų 

Komiteto vicepirmininkas

VISUR
SYDNEY L.K. KULTŪROS 
DRAUGIJOS

SUSIRINKIMAS

Katalikų Kultūros Drau
gijos visuotinis susirinkimas 
įvyko gegužės 17 d. tuoj po 
pamaldų Lidcombe parapi
jos salėje.

Nors susirinkimas nebuvo 
gausus skaičiumi (kaip ir ki
tuose mūsų susirinkimuose), 
bet praėjo sklandžiai ir 
draugiškoje nuotaikoje.

Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Vinevičius ir pakvietė 
pirmininkauti A. Skirką ir 
sekretoriauti A. Kramilių.

Tylos minute pagerbti il
gus metus darbavęsi Kultū
ros Draugijos ribose Kazys 
Daniškevičius ir Kazys Sa
dauskas.

Padaryti pranešimai 
pirm. A. Vinevičiaus ir ižd. 
Danutės Bižienės priimti ir 
užgirti. Atsistatydinus se
najai valdybai balsavimo 
kelio perrinkta nauja valdy
ba tokio sąstato: pirm. A. 
Vinevičius, vicepirm. Dr. R. 
Kavaliauskaitė, sek. G. 
Grybaitė, ižd. Jonas Slavi- 
kauskas, parengimų vadovė 
A. Skirkienė. Revizijos ko- 
misijon įėjo pirm. A. Krami- 
lius ir nariai inž. J. Dirgin- 
čius ir K. Eirošius, kandida
tė O. Kavaliauskienė.

Po diskusijų einamaisiais 
reikalais susirinkimas baig
tas Tautos Himnu. jęOr
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ŠEŠTINĖS -
KRISTAUS DANGUN

ŽENGIMO ŠVENTĖ

Gegužės 28 d., ketvirta
dienį, šeštinės. Bus lietu
viškos pamaldos 7.30 vai, 
vak. Lidcombe. Tai privalo^ 
ma šventę, ir kviečiami visi, 
kurie laisvi nuo darbo arba 
kitų svarbių pareigų. Po šv. 
Mišių gegužinės pamaldos.

Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS

Gegužės 14 d. kun. P. 
Butkus atlaikė gegužines 
pamaldas Lietuvių Sodyboje 
Nth. Engadine. Šalia sody
bos gyventojų atsilankė ke
letas svečių.

Dalyvaujantiems pagei
daujant kun. P. Butkus suti
ko atlaikyti šv. Mišias ir ge
gužines pamaldas šeštinių 
vigilijoj gegužės 27 d., 2 v. 
Kadangi tas bus trečiadienį, 
tikimės sulaukti nemažai 
pensininkų pasinaudojant 
trečiadienio traukinių papi
gintais bilietais.

S.L.M.S.G.D. Valdyba

SVEIKINAME!

Gegužės 30 d. Brisbanėje 
artimųjų ir bičiulių jaukioje 
draugystėje brisbaniečiai 
Julija ir Juozas Ruzgiai at
šventė savo penkiasdešim
ties metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jie yra aktyvūs 
lietuvių bendruomenės 
nariai ir nuoširdūs Mūsų 
Pastogės skaitytojai ir rė
mėjai.

Sveikiname mielus p.p. J. 
ir J. Ruzgius švenčiant tokią 
retą sukaktį ir linkime gra
žiausių dienų saulėtoje Bris
banėje!

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taisos^ 
skelbia^sayo-nuofiūra. ūž skel-
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