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LENKIJOS LAISVĖJIMAS
Šio mėnesio pradžioje 

Lenkijos laisvųjų profsąjun
gų unija "Solidarumas” at
šventė savo vienerių metų 
sukaktį ir rugsėjo pradžioje 
turėjo savo kongresą kaip 
tik tame pačiame Gdynės 
uoste, kur toji Solidarumo 
unija ir prasidėjo. Šiandie ji 
tari apie 12 milijonų narių 
visoje Lenkijoje (Šiuo metu 
Lenkijoje yra apie 36 milijo- 
aai gyventojų), kas sudaro 
plybę, kokios neturi nė 
valdžioje esanti komunistų 
partija. Antai pereitame 
M.P. Nr. skaitėme, 
kad populiarumo atžvilgiu 
Solidarumas stovi Lenkijoje 
pirmoje vietoje, o komunis
tų partija net keturioliktoje! 
Be abejo, Solidarumas Len
kijoje laimėtų ir politinę ga
lybę, jeigu už komunistų 
C įjos nugaros nestovėtų

etų Sąjunga, kuri grasi
na kiekvienu atveju Lenki
jos laisvėjimui padaryti ga
lų, kaip kad savu laiku pada
rė Vengrijai ir Čekoslovaki
ja
i Yra daug motyvų, koėl 
Svietų S-ga iki šiolei pasi
tenkina tik grasinimais, bet 
Nesiima konkrečių žygių, ta
čiau gal pats lemtingiausias 
Jra tas, kad prieš sovietinę 
santvarką akciją pradėjo ne 
kokie intelektualai, atskirų 
sąjūdžių ar institucijų vado
vai, kuriuos labai lengva ap
skelbti kontrarevoliucionie- 
riais ar kapitalistų agentais, 
bet šiuo atveju svarbiausią 
vaidmenį ir
įr iniciatyvą turi darbininki- 
i, atseit, toji visuomeninė 
lasė, nuo kurios pradėjo 
ravo sąjūdį ir pati komunis
tų partija ir kuri iki šiandie 
avė laiko darbininkų gynė- 
i ir globėja. Ir štai Lenkijos 
larbininkija išėjo viešai 
neš komunistų partiją! O 
ai reiškia, kad tuo pačiu ko- 
nunistų partijai ir visai so- 
rietinai sistemai buvo su
lietas mirtinas smūgis, pa
ilstos šaknys, sugriautas 
m 60 metų įsitvirtinęs mi
ls, kad tik komunistai rū- 
inasi darbininkų gerove ir 
e vieninteliai darbininkiją 
alį reprezentuoti ir atsto- 
auti.
Iki šiolei atskiri liudijimai 

pie Sovietų Sąjungoje dar- 
ininko gyvenimą ir teises 
akariečių buvo priimami 
keptiškai ir pačios 
Kvietinės propagandos 
mgvai buvo nustelbiami. Ir 
iip tik dėl to nesėkmingi 
Qvo Vengrijos sukilimas ir 
ekoslovakijos ’’pavasaris”. 
Tačiau Lenkija pradėjo 

no pat apačios, būtent nuo 
l pagrindų, kuriais rėmėsi 
tti komunistų partija ir 
ivęs nepateisino. Ir kaip 
k dėl to Sovietų Sąjunga 
fa įjungus savo iki šiolei 
tvusią sėkmingą propa- 
tadą prieš lenkų Solidaru- 
l kaltinant lenkų darbi
ąją socializmo išdavimu, 
Utrarevoliucioniškumu, 
ft nesiima jokių prievartos 

veiksmų. Pagaliau ir tarp
tautinė politinė situacija 
šiandie yra žymiai pasikei
tusi, negu ji buvo 1968 me
tais. Išeidama prieš Lenkija 
su savo karine galybe So^ 
vietų Sąjunga prarastų pa
sitikėjimų viso pasaulio dar
bininkijos sluogsniuose, ku
rie daugumoje sovietais ir 
komunistais pasitiki iki 
šiandie. Jau šiandie tasai 
sovietų autoritetas yra kri
tęs. Atskiros pasaulyje vei
kiančios teroristų grupės, 
pačių sovietų instiguojamos 
ir paruoštos bei kurstomos, 
tuo atveju atsisuktų prieš 
pačius sovietų instiguoja
mos ir paruoštos bei kursto
mos, tuo atveju atsisuktų 
prieš pačius sovietus, darbi
ninkija nesiremtų komunis
tų pranašumu ir vadovybe. 
Štai kas sulaiko Sovietų Są
jungą nuo agresinių 
veiksmų prieš Lenkiją. Ži
noma, S. S-ga nebijo Vakarų 
pasaulio grasinimų arba 
represijų, nes Vakarai nei 
pasiryžę bet kuo rizikuoti, 
nei vieningi, tačiau žemasis 
sluogsnis - darbininkija turi 
visai kitokias komunikacijos 
linijas ir jų pačių tarpe soli
darumas nepalyginamai 
tvirtesnis, negu politikų ar 
diplomatų. Sovietų Sąjungai 
užpuolus Lenkiją šalia įvai
rių politinių demaršų joks 
sovietų laivas nebūtų pa
krautas, joks lėktuvas

Jos šito vertos!
FEDERALINĖS VYRIAU
SYBĖS SUBSIDIJA SYD
NEJAUS LIET. MOTERŲ 
SOC. GLOBOS

DRAUGIJAI

Australijos federalinė vy
riausybė paskyrė Sydnejaus 
Liet. Moterų Socialinės Glo
bos Draugijai 62,435 dole
rius Lietuvių Sodybos En- 
gadine projekto užbaigimui, 
paskelbė Soc. Globos minis- 
teris senatorius Fred Cha
ney. Mūsų moterų Soc. Glo
bos Draugija jau įpusėjusi 
statyti savomis jėgomis 
paskutiniuosius Sodybos 
komplekte numatytuosius 
penkis butus. Pagal minis- 
terio pranešimą tie penki 
butai kainuosią Draugijai 
virš 126 ooo dolerių, kurių 
balansą turės sutelkti pati 
moterų draugija savomis jė
gomis. Ministerio teigimu, 
tokia lietuvių sodyba yra 
vienintelė visoje Australijo
je. Jis užgyrė lietuvių mo
terų pastangas ir palinkėjo 
ateity geriausios sėkmės. 
Ministeris Chaney priminė, 
kad federalinė vyriausybė 
panašiems reikalams .yra 
skyrusi 225 mil. dolerių.

Sveikiname Sydnejaus 
Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugiją su tokiu atsiekimu 
ir ypatingai šito viso pro-

K. tilinskas RUDUO

nebūtų aptarnaujajnas, joks 
importas ar eksportas ne
būtų įmanomas, nors gal 
biznieriai ir labai to norėtų. 
Afganistane ar kituose šian
die sovietų kontroliuoja
muose kraštuose visų pir
miausia buvo pradėta nuo 
krašto viršūnių, bet Lenki
joje viskas prasidėjo nuo 
apačios, kaip minėta, nuo tų 
revoliucinių šaknų, prieš 
kurias šiandie sovietai atsi
stoja konfrontacijoje. O tai 
yra didelis skirtumas, kas 
sulaiko net ir sovietinius 
tankus.

jekto iniciatorę ir vykdytoją 
dabartinę Draugijos pirm. p. 
O. Baužienę, ALB Garbės 
Narę. Tai yra didelis atsie- 
kimas ne vien tik Moterų 
Draugijai, bet ir visai Lietu
vių Bendruomenei Australi
joje.

Yra ir daugiau galimybių 
gauti vyriausybės paramą iš 
atitinkamų šaltinių, tik rei
kia žinoti į kur kreiptis, o 
svarbiausia kreiptis ir pra
šyti, nes neprašant niekas 
neateis ir nepasiūlys. Štai 
kad ir Syd. Lietuvių Klubas. 
Įvykdė didelius klubo pra
plėtimus, apsikrovė didelėm 
skolom, bet ar buvo kreip
tasi paramos ar subsidijos iš 
kitur? Tenka skaityti, kad 
kitų tautybių klubai gauna 
stambias pašalpas klubų 
bibliotekų įrengimui, baldų 
įsigijimui ir įvairiems kito
kiems dalykams. Prileistina, 
kad ir mūsiškis klubas turi 
teisės į tokias subsidijas.

Čia esminę reikšmę turi 
pačios organizacijos įsire- 
gistravimas. Jeigu pati Liet. 
Bendruomenė pagal savo 
struktūrą ir principus negali

Po spaudos vajaus
SPAUDOS PRATINIMO

VAJAUS REZULTATAI

Pasaulio Liet. Bendruo
menės Valdybos iniciatyva 
buvo paskelbtas Australijo
je ir N. Zelandijos spaudos 
platinimo vajus su reikš
mingomis premijomis pla
tintojams ir laikraščiams, 
kuriems daugiausia bus su
rinkta prenumeratų. Rug
sėjo 1 d. vajaus terminas 
įasibaigė ir po spalio 1 d. 
auksime to vajaus rezulta

tų.

būti registruota, tačiau ats
kiros organizacijos lengvai 
tą gali ir galėtų naudotis įsi
registravusios visomis šia
me krašte teisėmis ir leng
vatomis.

Štai sportininkai organi
zuoja išvyką 1983 m. į Čika
gą. Pagirtinos jų pastangos, 
kad jie jau šiandie visokiais 
būdais organizuoja lėšas, 
kad kelionės išlaidos sporti
ninkams būtų palengvintos. 
Iki šiolei neteko girdėti, kad 
toks ALFAS arba net pa
vieniai sporto klubai būtų 
įregistruoti (incorporated). 
Ir dėl to tenka apsunkinti 
savo bendruomenės narius 
maldaujant aukų ir kitokiais 
keliais, kai į visokias val
džios subsidijas jiems kaip 
neregistruotiems kelias yra 
užkirstas. Valdžios skiriami 
pinigai yra tų pačių mokes
čių mokėtojų, o lietuviai, 
kap mokesčių mokėtojai irgi 
turi tokią pačią teisę, kaip ir 
visos kitos organizacijos. 
Stebėtina tik, kodėl to neiš
naudojama.

Sveikintina Sydnejaus 
Liet. Moterų S.G. Draugija, 
praskynusi kelią į tą neper
žengiamą sritį ir tuo pačiu 
atvėrusią akis ir visiems ki
tiems, tik gaila, kad retas 
kas tuo pasinaudoja.

Kalbant apie mūsų Pasto
gę, atrodo, vajus jai dides
nių permainų neatnešė. Iš to 
galima pasidaryti tokias ga
limas išvadas: arba Mūsų 
Pastogė yra Australijoje ir 
N. Zelandijoje plačiausiai 
skaitomas laikraštis, arba 
neatsirado entuziastų pla
tintojų.

Vis tik šio vajaus proga 
Mūsų Pastogė praturtėjo 
21 skaitytoju: 19 jų iš Mel
bourne, 1 iš N.S.W. ir 1 iš 
Kanados. Surinko melbour- 
niškiai Birutė Prašmutaitė 
ir Algis Karazija. Ačiū mie
liems Mūsų Pastogės bičiu
liams ir platintojams.

žinios
Sovietams užėmus Afga

nistaną susidarė iš užimto 
krašto apie 2 milijonai pabė
gėlių, kurių daugumas Pa
kistane. Pakistano vyriau
sybė kreipėsi ir į Jungtines 
Tautas padėti tuos pabėgė
lius išlaikyti. Daugelis pa
bėgėlių palikę saugiai šei
mas-grįžta atgal kaip parti
zanai kovoti už savo krašto 
laisvę.

Pasienio susidūrimuose su 
Angola, kurią kontroliuoja 
sovietai, Pietų Afrikos kari
niai daliniai nukovė keletą 
rusų kareivių ir vieną paėmė 
į nelaisvę, patys sovietai 
oficialiai tvirtina, kad jų ka
rinių dalinių nesą Angoloje.

Kinija vienu iššovimu 
paleido į erdves tris žemės 
satelitus tyrinėjimų tikslais.

♦♦♦

Lenkijos ambasados 
Stockholme ( Švedijoje) pir
masis sekretorius pasiprašė 
politinio prieglobsčio sau ir 
savo šeimai.
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Palaidi apmąstymai
Kalbant apie mūsų veiklą 

šiandie dažnas primena, kad 
daug kas neatitinka to, kas 
buvo anksčiau: susirinkimai 
labai formalūs ir be entu
ziazmo, įvairūs parengimai 
blankūs, net ir Mūsų Pasto
gės spaudos .balius prilygs
tąs ėdimam vakarui be ano 
kadaise turėto spindesio ir 
.blizgesio, kuo pagrįstai syd- 
nejiškai labai didžiuodavosi. 
Ir toji pati kad ir Sydnejaus 
Liet. Klubo veikla, nors lie
tuviams tai ypač naujas da
lykas, virto tik eiline atsi
tiktine užeiga, kai tuo 
tarpu pas australus ar kitus 
klubuose vyksta visas socia
linis gyvenimas.

Gal kartais ir perdėtai pa
kalbame apie praėjusius lai
kus, bet iš tiesų, kas praėję, 
jau nebeatšaukiama, juo la
biau kad keičiasi laikas, kei
čiasi ir žmonės. Juk ir mes 
patys nesame tokie patys, 
kokiais buvome prieš dvide
šimt ar daugiau metų: jau ir 
mūsų polėkiai bei užsimoji
mai taikosi prie turimų pa
jėgų, mūsų žingsniai bei 
sprendimai kuklesni ir lė
tesni ir net pačios pastangos 
ribojasi daugiau tuo, kad 
bent išlaikytume tai, ką tu
rime be ano veržlumo kuo 
daugiau apimti. O svarbiau
sia, visame viešame gyveni
me ir veikloje, kokia ji be
būtų, daugumoje tebesidar
buoja vis tie patys žmonės, 
kaip ir prieš trisdešimt me
tų. Tad nenuostabu, kad te
besilaikoma tų pačių požiū
rių, veikloje tų pačių meto
dų, bendrai viską matuoja
me tuo pačiu masteliu, kokį 
buvome nusikalę prieš 30 
metų.

O tačiau laiko tėkmė ne
sustabdoma, o su ja drauge 
keičiasi ir pasaulis. Kas va

kar buvo nauja, aktualu, 
šviežia bei originalu, šiandie 
laikoma seniena. Ateina 
naujos kartos, kurios perima 
gyvenimo vairą į savo ran
kas drauge įvesdamas nau
jovių, reformų ir t.t. Net ir 
valstybių konstitucijos, ku
rios turėtų būti pastoviau
sios ir patvariausios, ir jos 
su laiku ir kartom keičia
mos, papildomos, reformuo
jamos.

Nuoširdžią bičiulišką užuojautą reiškiame Algiui ir 
Irenai DUDAIČIAMS, Algio tėvui Lietuvoje mirus.

Danutė ir Stasys Skoruliai

Mirus tėveliui Lietuvoje mielą prietelį Algį D u d a i t į 
liūdesio valandoje giliai užjaučiame

Martiną ir Anskis Reisgiai

Mielam bendradarbiui Algiui DUDAIČIUI, jo tėvui 
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Sydnejaus Lietuvių Teatras
ATŽALA

Mūsų Pastogė Nr. 38, 1981.9.28, psl. 2

Kalbant apie žmones vy
resnieji visados linkę į kon- 
servatyvizmą stengdamiesi 
išlaikyti kas jau atsiekta ir 
turima, o jauni arba jaunos 
dvasios žmonės pirmoj eilėj 
ieško naujovių, net kelia re
voliucijas, jeigu reikia pra
laužti įsisenėjusį konservą- 
tyvizmą.

Išeivių gyvenime reikalai 
vystosi kiek skirtingai, negu 
paprastai normaliose sąly
gose. Išeiviai visų pirmiausia 
gyvena tuo, ką jie atsinešė iš 
savo gimtojo krašto ir dva
siškai yra nuolatiniame 
konflikte su adaptuotu 
kraštu nežiūrint kaip jie 
stengtųsi naujajame krašte 
prisitaikinti ir prigyti. Todėl 
jiems viskas, kas siejasi su 
gimtuoju kraštu, turi 
neįkainuojamos vertės ir 
svarbos. Visai pagrįstai sa
koma, kad išeivio gyvenimas 
sustoja ties ta diena, kada 
jis apleidžia savo kraštą. 
Tiesa, jis paviršutiniškai 
eina su gyvenimu ir naujose 
sąlygose, tačiau dvasiškai jis 
vis tiek palieka praeitame 
laike.

Visai kitokia padėtis gau
nasi, kai iš tų pačių išeivių 
kilusi ateina nauja karta. 
Nors ji gali būti auginama ir 
lenkiama tėvų palikto krašto 
kryptimi, bet naujoji karta 
savo dvasia visados paliks 
čia, ir tėvų gimtinė jiems

MIRUSIEJI
MIRĖ

VINCAS PETRAITIS

Rugsėjo 12 d. sunkiai ir il
gai sirgęs Sydnejuje mirė 
Vincas Petraitis, sulaukęs 
71 metų amžiaus. Velionis 
išgulėjo suparaližuotas virš 
dvejų metų slaugymo na
muose, negalėjęs vaikščioti 
nei kalbėti.

A.a. Vincą, kilme panevė
žieti, susipažinau per jo broli 
gydytoją Kazimerą dar 
Kaune. Tuo laiku Vincas 
studijavęs teisę. Buvo šau
nus su polėkiu berniokas.

Pasitraukus i Vakarus 
pakartotinai tęsė studijas 
Freiburg i.Br. universitete, 
bet prasidėjus staigia emi
gracijai atsidūrė Australijo
je. Ir čia susitikus sena 
draugystė dar daugiau su
stiprėjo.

Kiek žinau Vincas dar turi 

bus tik antrinis dalykas. Iš 
čia ir gaunasi generacijų 
skirtumai, net konfliktai ir 
prieštaravimai, tėvų ir vai
kų nesutarimai ir nesuprati
mai.
Kalbėta iki šiolei bendrai 

apie išeivį ir jo psichologinę 
būseną, tačiau mūsų lietuvių 
padėtis radikaliai skirtinga: 
mes apleidome savo kraštą, 
kuris yra svetimųjų oku
puotas ir gresia atviras pa
vojus pačiai tautai. Todėl 
šalia įprastos išeiviui nos
talgijos jungiasi nemažiau 
svarbūs ir kiti motyvai - ko
voti už savo krašto nepri
klausomumą ir ypač už 
savos tautos išlikimą ir tęs
tinumą ne vien tik paverg
tame krašte, bet ir visur ki
tur išeivijoje. Ir tas mus vi
sus pastato į išimtiną padėtį, 
kur tenka ir reikia vadovau
tis ne vien tik nostalgija, 
jausmais, bet ir racionalumu 
- valia, ryžtu, net pasiauko
jimu. Ir kaip tik dėl aukščiau 
minėtų motyvų galimas ir 
būtinas santykis su jaunąja 
karta, nes jeigu neįmanoma 
kitam perduoti jausmų, kaip 
nostalgijos, meilės gimtajam 
kraštui, tai priklausomybė 
savai tautai atsiekiama raci
onaliu keliu, tai yra įsąmo- 
ninimu ir įtikinimu. O tą lai
mėjus nebus sunku bend
rauti ir drauge dirbti senie
siems ir jauniesiems lietu
viškoje dirvoje, nes čia į 
bendrą sąlyti sueina vakar 
diena ir ateities rytojus.

- (v.k.)

A.a. Vincas Petraitis

brolį Alfonsą, kuris po dau
gelio tremties metų Sibire 
sugrįžo be sveikatos ir tebe
gyvena Lietuvoje. Vincas, 
kol dar dirbo, stengėsi jam 
padėti siuntiniais.

Velionis Vincas buvo ge
ras lietuvis patriotas. Studi
juodamas priklausė neolitu- 
anų korporacijai. Australi
joje kiek išgalėdamas daly
vavo lietuviškuose parengi
muose, veikloje. Viengun
giškas gyvenimas ir darbo 
sąlygos irgi turėjo įtakos jo 
gyvenimo eigai. Jam teko 
dirbti įvairius darbus. Išėjęs 
į pensiją jo sveikata pradėjo 
irti ir nebepajėgė savistoviai 
gyventi. Ir taip maždaug 
prieš ketverius metus sura
dau jam vietą Salvation 
Army Home, Dee Why. Tu
rėjo švarų kambarį ir čia pat 
valgyklą. Gaunama pensija 
padengė pragyvenimo išlai

1981 m. rugpiūčio 28 d. a.a. vet. gyd. Miko Chodos 
pelenai buvo palaidoti šalia sūnaus ir žmonos Melbourne, 
Spring Vale The Necropolis Casuarina (Plot Nr. 52, 
Grave B) kapinėse.

Visiems draugams, prieteliams, pažįstamiems ir daly
vavusiems Sydney Fairfield laidotuvių biuro koplyčioje ir 
St. Joachim Lidęombe bažnyčioje, Rockwood Cremate 
rium koplyčioje, o taip pat Melbourne Spring Vale The 
Necropolis - Casuarina kapinėse, o ypatingai kun. P. But
kui ir kun. P. Martuzui už gedulingas apeigas ir šv. Mišių 
auką Sydnejuje ir kun. P. Vaseriui už gedulingas apeigas 
Melbourne Spring Vale kapinėse ir p. Dr. R. Zakarevičiui 
už visą laidotuvių paruošimą Sydnejuje, p. V. Patašiui ir 
ponioms E. Karpienei ir 0. Osinienei už ypatingą pasirū
pinimą jo mirties dienoje nuoširdžiai dėkojame.

Taip pat p.p. T. Zakarevičienei, 0. Stanton, Virgenin- 
kams, Mauragiams ir visiems kitiems, kuriu pavardžių 
negalėjome išvardinti, už parodytą rūpestį ir kantrybę jo 
vienišo gyvenimo dienose visiems nuoširdus ačiū!

Lietuvoje
Oficialioje Lietuvos spau

doje pagausėjo straipsnių 
apie darbininkų nusiskundi
mus ir raginimą į juos atsi
žvelgti. Tai neabejotinas 
Lenkijos įvykių poveikis. 
Tiesa (1981 liepos 9) rašo, 
kąd dėmesys darbo žmonių 
laiškams ir pasiūlymams 
esanti ’lenininė tradicija”. 
Vilniaus miesto Lenino ra
jono komiteto pirmasis sek
retorius Česlovas Šlyžius 
pasakoja, kad daugelis pilie
čių pareiškimų rašomi ’’su
dėtingu klausimu” - prašoma 

das, bet maždaug po metų jį 
ištiko paralyžius. Kiek 
apgydytas ligoninėje jis 
buvo patalpintas į slaugymo 
namus Neutral Bay, kur iš
buvęs porą metų jis ten ir 
mirė.

Būrelio draugų palydėtas 
a.a. Vincas palaidotas Rook
wood kapinių lietuvių sky
riuje rugsėjo 15 d. Religines 
apeigas atliko kun. P. 
Butkus.

Alfas Giliauskas

A.A.
MARIJAI GLIONERTIENEI

mirus, skausme palikusius vyrą Viktorą, dukrą Ritą ir 
artimuosius nuoširdžiai ir bičiuliškai užjaučia.

Salomėja Zablockienė

Mielai bičiulei dailininkei Evai K U B B 0 S, jos broliui 
Mykolui Vokietijoje mirus, nuoširdžią užuojautų 
reiškia Regina Ratienė

Irena Daudarienė 
Irena Reisonienė 
Julius Dambrauskas 
Paulius Rūtenis

PADĖKA

Uošviai - Jonas ir Stasė Arai 
Miko Valios Vykdytoja - Viltė Araitė

pagerinti ”butų sąlygas”. I 
tokių laiškų, esą, paaiškėjt 
kad "Vilijos” trikotaž 
fabriko direktorius J. Sime 
nenkovas ir kiti vadovai i 
tikro ’’dirbo-'prastai, biiv 
'grubūs su žmonėmis", pik 
naudžavo tarnybine padėt 
mi,... į kolektyvo narių pas 
tabas nereagavo”. Simonei 
kovas buvo iš pareigų a 
leistas. Dabar ruošiamos i 
’’atviro laiško” dienos, kt 
rias partijos pareigūnai i 
žurnalistai praveda įmoni 
ir įstaigų kolektyvuose. Tif 
sa pripažįsta, kad kaikur 
darbo žmonių laiškus pažu 
rimą ’’paviršutiniškai ir ne 
biurokratiškai”. Daugeli 
laiškų anoniminiai - ’’daugi 
ma bevardžių autorių, 
bando apšmeižti mūsų gj 
venimą, atima begalę brai 
gaus laiko tikrintojam! 
traumuoja sąžiningai dii 
bančius žmones”. Tiesa r: 
gina darbininkus savo nu( 
monę reikšti atvirai, ir, ”j( 
ji teisinga, atkakliai ją gir 
ti”. Pamiršta paminėti, ka 
Lietuvos darbininkai daba 
turi pašonėje gerą pavyzd 
kaip reikia kovoti už sav 
interesus ir ginti savo nu< 
monę - ’’Solidarumo Sąjūdi 
Lenkijoje. ELL
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METAI BE DAIL. ADOMO VINGIO

Kai dar Adomas Vingis buvo namuose...

Pasikeitė laikai: anksčiau 
gyveno genijai, didvyriai, 
karžygiai, herojai, kūrę še
devrus, aukoję savo gyveni
mą, net gyvybę dėl idėjų, 
dėl principų, dėl kitų labo. 
Dabar gyvena tik paprasti 
mano kaimynai su kasdie
niškais rūpesčiais, grumiasi 
su paprasčiausiais reikala
vimais,, pavargę, irzlūs, be
siblašką, kirsdamiesi su kitų 
nuomonėmis ir po darbo va
landų dar bandą suregsti šį 
tą kūrybiško.

Bet ar tikrai pasikeitė lai
kai? Ar tikrai dabr tegyvena 
tik eiliniai žmonės, prakai
tuoją darbe ir siekią leng
vesnės duonos?

Tiesa yra ta, kad laikas 
atsijoja darbus, atseikėja 
atsiektus laimėjimus, už
maršties dulkės padengia 
žmogiškas silpnybes, bend
ras visiems gyviesiems. Pa
lieka tik svarūs darbai, kū
rybingi pasiekimai, neap
sunkinti asmeniniais buiti
niais rūpesčiais, blogom sa
vijautom, tuščiom diskusi
jom. Laikas yra teisėjas: jis 
arba iškelia darbus ir įrašo į 
istoriją, arba nugramzdina 

savo tarpe turėdami ga
biuosius, kūrybingiuosius 
žmones, jų gyvų neįvertina
me. Dažnai mes net ir neat- 
Cažįstame jų, nes kasdien 
endraudami tematome pir

moj eilėj tik jų kasdieniškas 
žmogiškas charakteristikas. 
Todėl ir praeityje gyvenę, 
laiko išlaisvinti nuo kasdie
nybės, iškyla tyrais genijais, 
didvyriais, karžygiais, tar
tum gyvenime nebūtų tu
rėję jokių silpnybių ir pa
prasčiausių polinkių į leng
vesnes sąlygas.

Mūsų išeivijos istorija irgi 
rašoma žmonių, jau trisde
šimt septyneri metai - poli
tikierių, visuomenininkų, 
kultūrininkų. Žmonės iš pir
mųjų dviejų kategorijų yra 
dienos didvyriai: jie duoda 
komandas, veikia, ginčijasi, 
jų balsai garsiai skamba. 
Kultūrininkai neturi to 
skambesio nei tos galios, 
nors išeivijos sąlygose jie 

i sudaro visos veiklos pamatą, 
suteikia jai charakterį ir iš

ryškina mūsų tautinį identi
tetą. O ir kultūrininkų tarpe 
apie vienus dažnai girdime, 
ypač apie bandančius iš
plaukti į plačiuosius vande
nis arba mokančius užmegs- 
ti ryšius ”su kuo reikia” ar 
lankstesnius, siekiančius 
karjeros, o apie kitus, nors 
jie savo darbais būtų ir 
lygūs arba net ir pranašesni, 
retai kada beišgirstame kokį 
svaresnį ar paminėjimo ver
tą žodį.

Adomas VINGIS kaip tik 
ir buvo tasai tylusis ir, gali
ma sakyti, vienas iš tų mažai 
minimų kūrėjų, nors jo 
meno kūriniai buvo pirma
klasiai, originalūs, saviti’. 
Norėdamas išplaukti į tarp
tautinius vandenis jis būtų 
galėjęs tą lengvai pasiekti, 
nes jo konstruktyvinė tapy
ba ir grafikos kūriniai pir
mavo tiek estetine, tiek ir 
avangardine prasme. Jis 
nekopijavo, neperkėlė gar
sių idėjų iš vieno kontinento 
į kitą, bet kūrė visai savitą 
personalinį stilių, atitinkantį 
jo asmeninį pasaulį.

A. Vingis buvo plačiai ir 
giliai įaugęs į lietuvišką že
mę, joje gimęs, augęs, bren
dęs. Jo ūgis ir šakos išsike- 
riojo jau išeivijoje, maitintos 
ir brandintos Lietuvos dir
vonų. A. Vingiui kurti reiškė 
kurti Lietuvai. Dėl to jis 
buvo indiferentiškas karje
rai, garbei, dėl to jis neieš
kojo populiarumo, draugų, 
užtarėjų, rėmėjų, gerbėjų, 
kritikų bei recenzentų pa
lankumo. A. Vingiui buvo 
svarbu atlikti darbą, sukurti 
kūrinį, išsakyti savo asme
ninę viziją. Jo tiesus būdas 
daug jam draugų neprivilio
jo, jo kieti ir atviri pasisa
kymai jam populiarumo ne
užtarnavo. Paskutinaisiais 
metais palikęs vienas jis 
vienišu nesijautė, bet pilnai 
atsidėjo meninei kūrybai. A. 
Vingio darbai yra liudininkai 
jo ramaus, giedro ir elegan
tiško pasaulio, kuriame jis 
sugebėjo lietuvišką dvasią 
perteikti lietuviškomis for
momis. A. Vingio šedevras 
’’Jūratės ir Kastyčio” tripti
kas, esantis Melbourno Lie
tuvių Namuose, atskleidžia 
jo meninį brandumą ir lietu

viškumą. Lietuvybė nebuvo 
šalia jo, bet jame pačiame! 
Dėl to jis galėjo sukurti lie
tuviškus moderniškus 
kūrinius. Lietuviškus moty
vus jis sugebėjo panaudoti 
ne tik pritaikomajame mene 
išpuošiant Melbourno Liet. 
Namus, bet juos mokėjo re
alizuoti ir daugelyje 
abstraktinės tradicijos pa
veikslų. Jis dirbo ne tik be 
užmokesčio (tokios -nuodė
mingos mintys netilpo jo 
galvoje), bet net nelaukda
mas padėkos, įvertinimų, 
pagarsinimų ėjo dirbti be 
prašymų, sava iniciatyva. 
Kitus ragindamas A. Vingis 
neprisidėdavo prie naujų 
idėjų - jis naujas idėjas pra
dėdavo! Jo iniciatyva ir pas
tangomis buvo renkami ir 
siunčiami į Lietuvą japonų ir 
australų iškiliausi grafikos 
darbai norint praverti už
darus lietuvių grafikų 
langus į platesnį pasaulį. 
Lietuva jam rūpėjo ir pa
čiame krašte, ir išeivijoje. 
A. Vingio veikla buvo 
išplėsta ir už menininko ribų 
sprendžiant kultūrinius rei
kalus įvairiose valdybose. 
Jis buvo vienas iš tų, kurie 
Lietuvoje įgavę pagrindinę 
pažiūrą į gyvenimą ir kūry
bą, visus savo sugebėjimus 
ir grąžino lietuvių kultūrai 
kukliai ir be jokio patoso.

A. Vingio santūri šeima 
po jo mirties taip pat netri
mitavo, nereikalavo jokių 
pripažinimų ir dirbtinom 
priemonėm išgarsinimų, bet 
priešingai - tik džiaugėsi jo 
nuveiktais darbais, atsieki- 
mais.

Adomo Vingio įnašas į 
Australijos lietuvių kultū
rinį gyvenimą yra didelis: jis 
buvo vienas iš išeivijos isto

Adomas Vingis Pasilikit saulėlydi sau

50 metų
Kiekviena įstaiga atrodo nesubrendus rytojaus die- 

lyg ir didžiuojasi galėdami 
50-tinirikui įteikti lauro lapų 
vainiką už jo ilgametį darbą. 
Bet kaip atrodo žmogui už
baigusiam pusšimti? Kaip rankos paspaudimas ir per- 
atrodo moteriai? dėtai balsus sveikinimas _

Šiandien išvakarės mano ’’pagaliau suaugusi”. Kolegų' 
gimtadienio. Rytoj man su- gėlės ir atvirutės, tostai 
eina 50 metų ir aš esu visai «— cn” —’-----
nepasiruošus tokiam svar
biam mano gyvenimo įvy
kiui. Ne dėlto, kad šampanas 
nebūtų šaldytuve ar tortai
būtų neiškepti jau iš vakaro, panašiai. Kiti sakys garsiau, 
Visa tai yra tvarkoje, viskis kad jokiu būdu 50 neatro- 
paruošta, lyg kelčiau vestu- dau.

' , Rytoj. Rytoj aš pamatysiu
S vakarui, gėrimai ir aš pajusiu, kad 50 yra ma-

ai valgių jų Jau laukia, giška datos riba. Su 49 dar
Aš, aš pati savyje esu dar jauti turinti teisę i gražiau-

paruošta, lyg kelčiau vestu
ves. Svečiai sukviesti rytė

PAGERBIANT
DAIL. ADOMĄ VINGĮ

Gerb. Redaktoriau,
Prieš metus, t.y. 1980.9.26 

♦ mirė dailininkas Adomas 
Vingis. Taigi, suėjo metinės 
nuo mūsų tėvelio mirties. 
Šia proga norime jį prisi
minti ne vien kaip šeimos 
narį, bet ir kaip visuomeni
ninką, dailininką ir kaip ty
riausią lietuvį.

Žinome, kaip jis visados 
aukštai vertino ir domėjosi 
jūsų redaguojama Mūsų 
Pastoge.

Skiriame $ 100 Mūsų Pas-* 
togės naudai. Tuo pačiu mes 
taipogi reiškiame pasitenki
nimą aukštu Mūsų Pastogės 
lygiu ir jūsų kaip redakto
riaus pastangomis.

Su geriausiais linkėjimais
Laima Vingytė-Šliogerienė 
Kristina V ingytė 
Aleksandra Vingienė

rijos autorių, kertinių 
veikėjų. Jo reikšmės ir 
svarbos nesumažina ir tas, 
kad mes jį pažinome kaip 
paprastą žmogų, tiesų, kietą 
ir užsispyrusį, tas jo reikš
mės nesumažina. Laikas iš
ryškins jo kūrybą, ir vėles
nių- laikų istorikai, skaity
dami pirmosios išeivių kar
tos įvykius, galės sakyti: tai 
buvo auksiniai laikai, kai 
gyveno tiek gabių žmonių, 
kūrėjų, rašytojų, meninin
kų, kurie savo darbus ir 
gyvenimus besąlyginiai ati
davė ir pašventė lietuviškai 
kultūrai. Adomo Vingio 
vardas bus ryškus jų visų 
tarpe.

Genovaitė Kazokienė 

nai.
Eisiu į darbą, kaip ir pas

kutinius 30 metų ėjau. Iš ry
to bus šiltas direktoriaus 

ir per- 
------ „-alsus sveikinimas, 
’’pagaliau suaugusi”. Kolegų'

'sekančiam 50”, vakare šei
ma ir artimi draugai. Užnu
gary tylūs šnibždesiai, kaip 
’’jau gerokai pražilo, raukš
lių jau nebeužpudruoja” ir

Redaktoriaus pastaba. 
Ačiū mielai Vingių šeimai už 
palankumą ir tokiu nekas
dienišku būdu pagarbos pa
reiškimą a.a. Adomui Vin
giui - dideliam menininkui ir 
dar tauresniam lietuviui. Ži
nojau jo atsidavimą Lietuvai 
ir lietuvybei: jie nekalbėjo 
apie Lietuvą — jis gyveno 
Lietuvai; jis nesišvaistė 
tuščiais pažadais ir žodžiais, 
o save pateisino konkrečiais 
darbais.

Žinojau taip pat jo ypa
tingą palankumą Mūsų Pas
togei ir per ją ir jos redak
toriui, už ką jam buvau ir 
esu giliai dėkingas. Mudvie
jų iš tolo bičiulystė buvo 
nuoširdi ir tikra, kaip kad jis 
buvo tikras ir nemeluotas 
gyvenime bei kūryboje. 
Ačiū jam ir ačiū jo mielai 
šeimai, kuri suprato jį ir šia 
prasminga dovana tarsi 
Adomo Vingio mirtį ir jam 
mirus pratęsė.

Jūsų Redaktorius

siąs iliuzijas, bet su 50 diena 
po dienos žinai, kad esi per
žengus Rubikoną į nepakei- 
čiamybę. Dabar jau reikės 
spręsti, kaip ekonomiškai' 
apsisukti su pensija, o bend
radarbės spėlios, kada išei
siu, kada mano skyriaus ve
dėjos vieta taps laisva.

Kas namo dabar dar ne
turi, tas ir nebestatys”. — 
Sakė kažkoks poetas. Aišku, 
jis turėjo galvoj gyvenimo 
rudeni, bet ne banko pasko
los sąlygas. Tačiau jis buvo 
teisus. Dabar jau naudin
giau rūpintis pinigo tarifu, o 
ne algos pakėlimu.

Gyvenimas, tas tikrasis 
nuo nieko nepriklausantis 
gyvenimas prasideda nuo 50 
ir tai parašyta ne optimis
tiškuose žurnaluose. Socio
logai ir psichologai taip pat 
apie tai žino. Net ir darbo 
agentūrose yra teoretikų, 
kurie į naujus profesijos 
krantus kreipia darbo ieš
kančius, nes žmogus turi 
turėti daugiau negu vieną 
profesiją savo gyvenime. 
Mažiausia 3-4, idant galėtų 
išbūti darbo aukštumoje, 
nes ištikrųjų gali ir sveikatai 
būti kenksminga išbūti vie
name darbe 40 metų.

Prieš keletą metų viena 
astrologė man pranašavo, 
kad mano tikroji karjera 
Erasidės nuo 50 metų. Gal- 
ūt rytoj man reikėtų jos 

pranašystę pildyti ir pasa
kyti viršininkui, kad išeinu 
atgal i mokyklą. Šiuo metu, 
be specialaus mokslo negaliu 
pradėti jokios naujos karje
ros. Žinoma, jeigu priklau
syčiau tinkamai politinei 
partijai, galbūt pakilčiau 
iki... Ak. juk Margaret 
Thatcher jau irgi 50, o Ame
rikos prezidentas tik 70.

Žinoma, rytoj aš būsiu irgi 
’’tik” 50 ir garantuotai liksiu 
to paties skyriaus vedėja. 
Bet, kad savo astrologės ne
apvilčiau, aš galbūt truputį 
apleisiu savo daržininkystės 
’’hobby” ir pradėsiu naują, 
žvejybos užsiėmimą ir tai 
bus mano nauja karjera. 
Tarp kitko; aš dar vis pirk
siu Tattslotto bilietus u- ką 
gali žinoti savo laimę?!

O dabar... veidrodyje žiūri 
i mane veidas, kurio akys 
pilnos ašarų ir keliu tam 
veidui šampano taurę. Kol 
mudvi vienos, kol rytojus 
dar neatėjo, sakau: Būk 
sveika, būk sveika!

Veronika Š.

i
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KGB — sovietų ramstis
J. Jonavičius

Saugumo tarnautojai ser- 
gėja partijos vadus, jų šei
mas ir namus. Saugumo 
technikai aptarnauja ir pri
žiūri specialų telefono tink
lą, kuriuo naudojasi tarp 
savęs kalbantieji partijos 
tūzai. Sovietų saugumas 
seka 67 tūkstančius kilo
metrų Sovietų S-gos sausu
mos ir jūros pasienio. 1975 
metais pasienio saugumie
čiai pagavo virš 2000 žmo
nių, bandančių prasimušti į 
laisvąjį pasaulį. Už tokius 
bandymus Sovietų statutai 
baudžia nuo 10 metų kalėji
mo iki sušaudymo.

Saugumas taip pat seka 
visą Sovietų ekonomiją. Jis 
tiria tokius nusikaltimus, 
kaip, sakysim, blogą plana
vimą, plano neįvykdymą, 
produkcijos disorganizaciją, 
neleistiną privačią gamybą 
ir prekybą, juodąją rinką ir 
valiutos spekuliaciją. Sau
gumo pagauti, ekonominiai 
nusikaltėliai dažnai klasifi
kuojami kaip sabotuotojai ir 
baudžiami didelėmis baus
mėmis. Štai maža iliustraci
ja — 1973 metais Sverd- 
lowsko geelžinkelio stoties 
restorano vedėjas ir jo pa
vaduotojas pagamino mėsos 
pyragaičių kepimo mašiną, 
sunaudojančią mažiau rie
balų negu jų šiam reikalui 
buvo oficialiai skiriama. To
kiu būdu, kiek laiko jiedu 
sutaupydavo apie 400 rublių 
į mėnesį, kuriuos pasidalin- 
davd tarp savęs. Saugumo 
pagauti, jie už tai buvo nu
bausti mirties bausme ir su
šaudyti. Nors apie tokias 
bausmes šiais laikais sovietų 
spaudoje neskelbiama, ame
rikiečiai tvirtina, kad jos ir 
dabar yra tebevykdomos.

Kita svarbi Sov. Saugumo 
funkcija yra paruošti parti
jos viršūnėms šnipų surink
tą informaciją apie gyven
tojų nuotaikas. Toji infor
macija, aišku, žymiai skiriasi 
nuo kasdieninės spaudos 
pranešimų ir čia turime juo
kingą paradoksą, kuomet 
rėžimas deda milžiniškas 
pastangas, kad žmonės prieš 
jį nekalbėtų ir tuo pat metu 
turi dėti dar didesnes pas
tangas, kad sužinojus ką 
žmonės kalba.

Saugumas, be abejo, yra 
didžiausiasSovietų pavergtų 
tautų priešas. Jo vyriausias 
uždavmys yra priversti pa
vergtas tautas paklusti 
H.ekvienam komunistų par
jos nurodymui. Imant 

dėmesin gyventojų skaičių, 
Sovietijos tautų mišinį ir di
džiulę Sov. S-gos teritoriją,
saugumo sugebėjimas 
išlaikyti šią vergų šalį val
dančios klikos kontrolėje ir 
priespaudoje jau virš 60 
metų, yra tikrai fenomena
lus atsiekimas.

Iš 246 mil. Sov. S-gos gy
ventojų, rusai sudaro tru- 
6utį daugiau negu pusę.

'ita pusė susideda iš maž
daug šimto didesnių ir ma
žesnių etninių tautybių, ku
rių daugumas bando visomis 
jėgomis išlaikyti savo tauti
ni identitetą, kalbą bei kul
tūrą ir kiek galėdamos prie
šinasi asimiliacijai, arba tei
singiau sakant rusifikacijai. 
Dėl šio metinio didesnio 
gimstančiųjų priauglio ne- 
rusų tautose, jos, iki šio de
šimtmečio pabaigos, suda
rys daugumą Sov. S-gos gy
ventojų. Rusai tą žino ir to 
bijo, todėl ir pavergtų tautų 
rusinimas darosi vis inten
syvesnis.

Tų pavergtų tautų pas-

(Tęsinys) 

tangos siekiant laisvės, iš
šaukė šimtus areštų ir žiau
rias sovietų saugumo repre
sijas.

Įvairūs protestai ir de
monstracijos prieš valdžią 
Vakaruose yra kasdieninis 
reiškinys, bet sovietams jos 
yra baugi grėsmė. NeŽū-* 
rint, kaip jie besistengtų 
aiškinti Vakarams
”brolišką” visų tautybių su
gyvenimą su, anot jų, ’’di
džiąja rusų tauta”, realybė 
yra visiškai kitokia. Pasaulis 
žino, kad Sov. S-ga šiandien 
atstovauja paskutinę 19-tojo 
šimtmečio vergų imperiją, 
kurią įkūrė Rusijos carai, 
paglemždami priespaudon 
eilę tautybių Europoje ir 
Azijoje. Ukrainiečiai, armė
nai, gruzinai, moldavai, tad
žikai, kirgizai, turkmėnai ir 
visa eilė mažesnių tautybių 
neapkenčia rusų lygiai taip 
pat kaip lietuviai, latviąi ir. 
estai, o prie jų, nors ir šiek 
tiek laisviau gyvendami, 
firisideda taip pat ir tikros 
aisvės ištroškę Rytų Euro

pos sovietų satelitai.
Po šešiasdešimties metų 

bado, priespaudos, nedatek- 
lių ir nesustojančio perse
kiojimo, Sovietijos piliečiai 
šiandien už savo triūsą atly
ginami žymiai blogiau, negu 
bet kurios kapitalistinės 
Vakarų tautos gyventojai. 
Kadangi Sov. S-ga visuomet 
kalba apie Amerikos pra
lenkimą, o taip pat naudo
dama materialinį mąstelį 
dažnai lygina save ekonomi
niai su J.A. V-bėmis, tenka 
priimti tokį palyginimą ir 
pasižiūrėti, kaip tikrumoje 
šis reikalas stovi.

Žvelgdami į Sovietų 
Vakarams brukamą statisti
ką ir palygindami ją su lais
vojo pasaulio gyvenimo 
standartu, gauname vaizdą, 
kad sovietai žymiai atsilikę 
ne tik nuo Vakarų Europos, 
Šiaurės Amerikos, Austra
lijos ir Japonijos, bet taip 
pat ir nuo jos įtakoje esan
čių socialistinių satelitų, 
kaip Rytų Vokietija, Veng
rija, Čekoslovakija ir Len
kija.

Sov. S-ga apimdama šeš
tadalį pasaulio sausumos 
paviršiaus, turi žymiai dau
giau apdirbamos žemės 
ploto ir žemėje esančių mi
neralų, naftos bei kitokių 
gėrybių, negu visa eilė Va
karų valstybių kartu paė
mus. Ir nežiūrint to, kad 
trečdalis sovietų darbo 
jėgos triūsa žemės ūkyje, 
maisto trūkumai sudaro 
Sov. S-gai nuolatinio rūpes
čio ir reikalauja dažno masi
nio grūdų importo iš Vaka
rų. Nors vidutinė sovietų 
gyventojo dieta turi pakan
kamai kalorijų, joje tačiau 
labai trūksta mėsos, daržo
vių ir vaisių. Sovietinėje 
sistemoje, žemės ūkio dar
bininkas per metus pagami
na pakankamai maisto tik 
septyniems žmonėms. Tuo. 
tarpu J.A. V-bėse, kur ma
žiau negu 4% darbo jėgos 
įvelta į žemės ūkį, vienas 
farmeris vidutiniškai aprū- 
Eina maistu 48-nis žmones, 

et nežiūrint to, jog visas 
pasaulis kalba apie tai, kad 
sovietų žemės ūkio sistema 
yra juokingai nevykusi, 
Kremliaus vadeivos nedrįs
ta jos pakeisti, nes kolekty
vinių ūkių panaikinimą sek
tų daugybė socialinių ir po
litiniu permainų, kurių par
tijos bosai negali rizikuoti.

Bus daugiau
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A reminder from the Commonwealth Government.

Free health care 
for people 

in special need.
Free health care is available for people with Pensioner 

Health Benefit cards (and their dependants) and for other 
people in special need. The Commonwealth Government 
is providing this under the new health care arrangements 
which began on September 1.

People in special need include:
• Most people receiving unemployment benefit or special 

benefit.
• Immigrants and refugees, during their first six months 

in Australia.
• People earning less per week than shown on the scale 

below.
No 

Children
With One 

Child
For Each 

Extra Child Add
Single $96 $160 $20

Married $160 $180 $20

If you qualify as a person in special need, you’re eligible 
for a health care card entitling you to free bulk-billed 
medical treatment and free public hospital treatment.

If you’re on unemployment or special benefit, you’ll 
receive this card automatically. Immigrants and refugees and 
people on low incomes need to apply to the Department of 
Social Security for their cards. There are application forms 
at all Social Security offices, post offices and health funds.

Like more information? Read the pamphlet “In Sickness 
and in Health”. Copies at post offices, doctors’ surgeries, 
chemists, health funds and Social Security and Health 
offices.

JEIGU NE VISAI SUPRANTATE ANGLIŠKAI 
PAPRAŠYKITE, KAD KAS NORS JUMS 
PAAIŠKINTŲ

V

Authorised by the Commonwealth Government SS6.304.91ET

MADRIDO
KONFERENCIJA 

PERTRAUKTA 
SUSIKIRTIMU

KAMPELMANO KALBO
JE PAMINĖTI LIETUVIAI

Madrido konferencijos 
sesija užsibaigė liepos 28 d. 
aštriu susikirtimu tarp va
kariečių ir sovietų delegaci
jų. Amerikiečių delegato 
Maxo Kampelmano kalboje 
buvo paminėti ir neseniai 
suimti lietuvių Helsinkio 
Grupės nariai, Vytautas 
Vaičiūnas ir Mečislovas Ju
revičius. Pasak Kampelma
no, areštai ir teismai dar la
biau nusiaubė lietuvių ir uk
rainiečių Helsinkio grupes. 
Jis išreiškė rūpestį esto 
Marto Nikluso sveikatos 
stoviu kalėjime ir užsiminė

apie latvių socialdemokrato gant, suklestės. Jis išliks 
Jurio Bumeisterso teismą, gyvas, nes nauji žmonės 
Kampelmanas pabrėžė, kad 'užims kritusiųjų vietą”.

•• . , ..... Anot Kampelmano, Mad
rido konferencijos metu, 
Sovietų valdžia ėmė dar la
biau persekioti žmogaus tei
sių gynėjus ir, nepaisant 
Maskvos pažadų palengvinti 
šeimų susijungimą, dar la
biau suvaržė emigracija. 
Labai sumažėjo į Vakarus 
išleidžiamų armėnų ir vo
kiečių skaičius. Pirmąjį 1981 
m. pusmetį leista išvykti 
6,668 žydams - 73 nuošim
čiais mažiau, kaip 1979 m. 
pirmąjį pusmetį, kai emig
ravo 24,794 žydai.

Savo atsakyme į Kampel
mano kalbą, Sovietų delega
cijos vadovas, užsienių rei
kalų ministerio pavaduoto
jas Leonidas Bjičevas, 
pavadino ją ’’įžeidžiančia" 
‘’nuogai propagandine” ir 
’’veidmainiška”.

Konferencija bus tęsiama 
spalio 27 d.

ail

ELTA

pastarųjų trijų metų bėgyje 
250 žmonių Sovietų Sąjun
goje, įskaitant katalikus, 
buvo nuteisti už religinius 
įsitikinimus.

"Sovietų delegacijos va
dovas mums dažnai kartojo, 
kad jo šalyje tėra nedaugelis 
žmogaus teisių aktyvistų”, 
kalbėjo Kampelmanas. "Ko
dėl tad jo vyriausybė taip 
labai jų bijosi? Kodėl vals
tybė, kuri propaguoja ’tai
kingą koegzistenciją’, nesu
geba koegzistuoti su skir
tingomis pažiūromis savo 
viduje? Kodėl ji turi bausti 
žmones už tai, kad jie prašo 
vyriausybės laikytis savo 
pačios priimtų įsipareigoji
mų?”

Kalbėdamas apie ateitį, 
Kampelmanas pareiškė, kad 
totalitariniai rėžimai sugeba 
laikinai užgniaužti žmogaus 
teisių sąjūdžius, tačiau šo
va už laisvę nesibaigs. Sąjū
dis išliks gyvas ir, laikui bė-
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Vertinga paroda
Šventės proga,I Tautos

rugsėjo 6 d. Melbourne Lie
tuvių Namuose Melbourne 
Akademikai skautai surengė 
Istorinių vertybių parodą. 
Paroda veikė kelias valan
das prieš Tautos Šventės 
minėjimą ir vėliau po jo, 
taigi ją pamatyti turėjo pro
gą gausiai į minėjimą susi
rinkę Melbourne lietuviai ir 
jų svečiai.

Apsilankius iš karto krito 
j akis skoningas 
eksponatų išdėstymas gra
žiame, erdviame, lietuviškai 
papuoštame kambaryje. Gi 
pradėjus žiūrėti kilo nuosta
ba, kad čia pat, savo tarpe 
turime tokių vertybių, o taip 
pat ir džiaugsmas, kad pa
norėta jomis viešai pasida
linti. Iš karto dėmesį pa
traukia įspūdingi vario rai
žiniai: senoviški Lietuvos 
žemėlapiai — reti ir vertingi 
— Coronelli, Seuter, iš Pto
lomėjaus geografijos; Vil
nius, Gardinas, Lojovo mū
šis, Sandomiro mūšis, Lie
tuvos Brastos mūšis, Kris
tupo ’’Našlaitėlio” Radvilos 
1613 m. Amsterdame išleis
tas Lietuvos žemėlapis, 
kitas 17 a. Lietuvos žemėla
pis, kuriame Baltija pažy
mėta dėžiniam kampe - ry
tuose...; brangūs medaliai: 
Vytauto Didžiojo didelis su
kaktuvinis, Nepriklausomy
bės jubiliejinis. 1905 Stei
giamajam Seimui paminėti, 
Vyties Kryžius su ąžuolo la
pais (įteiktas kapitonui Vy
tautui Landsbergiui už nar
sumą Radviliškio mūšyje 
1918 m.), Aviacijos plieno 
sparnų garbės ženklas; Ne
priklausomos Lietuvos pi
nigai, net 100 litų bankno
tas, o taip pat 17 ir 18-me 
amžiuje Lietuvoje naudoti 
pinigai; įdomus pašto ženklų 
rinkinys, iš kurio paminėti
na 1938 m. laida 20-ties metų 
nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti ir jau sovietų iš
leisti ženklai su pašto ant- 
spauda, datuota 1941.VI.23 - 
sukilimo dieną; brangūs seni 
leidiniai: 1898 m., varpo” 
komplektas, kurio Nr. 6 pir
mą kartą atspausdinta Vinco 
Kudirkos ’’Tautiška Gies
mė”, vėliau tapusi Lietuvos 
Himnu, Petro Kriaušaičio 

(viena iš J. Jablonskio sla
pyvardžių) ’’Lietuviškos 
Kalbos Gramatika”, išleista 
Tilžėje 1901 m. - spaudos 
draudimo metu, gražus rin
kinys atgimimo laikotarpio 
spausdinių išleistų Tilžėje ir 
Vilniuje; senos nuotraukos 
kultūros veikėjų - Rygiškių 
Jono, Jeronimo Ralio, Miko 
Petrausko, Gabrieliaus 
Landsbergio-Žemkalnio, 
Julijos Žymantienės-Žemai
tės, Konstancijos Jablons
kienės... Taip pat ir istorinių 
įvykių, ypač iš nepriklauso
mybės kovų laikotarpio. 
Stebina senovės lietuvių 
puodų šukės iš 3000 m. pr. 
Kr. rastos archeologiniuose 
kasinėjimuose prie Švento
sios. Giliai jaudina taip toli 
atkeliavę seni lietuvių liau
dies meno pavyzdžiai - me
džio skulptūros: 18 amžiaus 
Nukryžiuotasis, 19 a. Šv. 
Rokas, Angelas Dievo, So
pulingoji, Maloningoji, o gal 
net dar daugiau iš visai kitų, 
nors savotiškai panašių 
laikų - maža, kukli, iš prap- 
paprastų juodų ir baltų siu-

Maža mergytė neklausia 
savo lėlės ar ji ją myli. Mer
gytė myli lėlę ir to pakanka. 
Tokia turėtų būti visa meilė. 

varnų siūlų išausta juostelė 
su žodžiais ’’Lietuviais esa
me mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt” - darbas lietu
vės tremtinės Sibire 1947 m. 
Akivaizdinis pavyzdys to, 
apie ką kalbame ir mąstome 
Tautos Šventėje, kaip ir visa 
paroda.

Ačiū Akademikams 
Skautams už brangų rengi
nį! e.j.

Juozas Almis Jūragis

KAIP GIEDANTIS PAUKŠTIS 
Poętui, v. skautininkui Broniu Žaliui

Tau duota tik pradžia ir pabaiga. 
Pats privalai dienoms suteikti esmę... 
Žmogus — lyg paukštis, turintis staiga 
Vidurnaktį giedoti savo giesmę. — —

Tamsoj giedot, nes degančiai skubu 
Apreikšti save, kol miega burtai ryto, 
Kol neužklojo spindinčiu rūbu 
Gėlių pražydusių ir tylinčio granito.

Tave užburs svajonių sūkurys, 
Kaip kibirkštys kaitraus jaunystės laužo. 
Tu pats užversi pasakų duris, 
Gyvybės medžio šaką nusilaužęs.

Tave ištiks ir džiaugsmo sūkurys, 
Išsėmus tai, ką realybė žino.
Nenusibos tas vieškelis, kuris , 
Į tolį veda ir atgal grąžina...

Tau duota tik pradžia ir pabaiga.
Tu pats kuri dienoms dvasingą esmę.
Kol tau širdy liepsnos gyvenimo jėga, 
Gyvenk, giedodamas galingą giesmę.

Gyvenimas Rajone

Dalis Židinio ekskursautojų į Hunter Vallery.
Nuotrauka J .A. Jūragio

SYDNEJAUS ’’AUŠROS” 
TUNTE

* Egzilų Skautų S-gos 
(AASE) pravestoje sporto 
olimpiadoje, rugsėjo 20 d., 
Strathfielde, lietuvaitės 
skautės išnešė 2-rą, o broliai 
3-čią vietą. Egzilų Skautų 
S-gai priklauso estų, latvių, 
lietuvių, rusų, ukrainiečių ir 
vengrų skautai-tės.

* Rugsėjo 20 d., Lietuvių 
Klube, Bankstowne, rodyti 
"Svečių priėmimo Sydneju- 
je” ir Vl-tos Tautinės Sto
vyklos filmai. Daugelį stebi
no faktas, kad mėgėjų daryti 
filmai buvo tokio aukšto ly
gio.

* ’’Aušros” Tunto broliai-se- 
sės organizuotai dalyvavo 
Tautės Šventės pamaldose, 
rugsėjo 13 d., Lidcombe. Šį 
kartą buvo labai gausu jau
nesniųjų, bet pasigesta vy
resniųjų...

IŠ A.S.S. VEIKLOS 
AUSTRALIJOJE

* Melbourne A.S.S. Sky
riaus vicepirmininkas, senj. 
Andrius Vaitiekūnas, laimė
jo Goethes premiją iš vokie
čių kalbos ir nuo gruodžio 
pradžios išvyksta 8 savai
tėms į Vokietiją studijų pa
gilinimui. Sveikiname An
drių ir linkime sėkmės!

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
!s. fil. E. Jonaitienė. 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 

el. 869 1159

Kur upės vynu teka...
Rugsėjo 12 d. Sydnejaus 

Skautų Židinys suruošė pa
vasarinę ekskursiią į Hunter 
upės slėnį, patikrinti ten 
esančių garsiųjų vyno 
gamyklų. ,

Kai ką tik iš kelionės ap
link pasaulį grįžusios ponios 
jos araugė paklausė Kur ji 
buvo, ką matė, ji jai atsakė: 
’’Vyras pirko bilietus, o aš 
tik važiavau, važiavau, bet 
kur buvau - nežinau...”

Su židiniečiais ir jų sve
čiais, vykstančiais su VH-ja 
Židinio ekskursija, taip ne
atsitiko. Jie buvo gerai in
formuojami šios ekskursijos 
vadovų.

Išvykta nuo Lietuvių Klu
bo, Bankstowne, 7 vai. ryto, 
nes kelionė gana tolima - 
apie 400 km. Maršrutas -* 
Sydney - Pitts Ridge - 
Wyong - Cesnock - Pokolbin

Dalwood - Ęreeman’s 
Waterhole - Sydney (Banks- 
town).

10.40 vai. ryto pasiekiam

* Iš Sydnejaus akademikų 
veiklos!

Akademikių Skaučių 
Draugovės skyriaus sueiga 
įvyko rugsėjo 14 d.; ją pra
vedė neseniai iš J.A.V. grį
žusi skyriaus pirmininkė, fil. 
Ginta Viliūnaitė.

Sydnejaus A.S.S. Sky
riaus sueiga įvyks rugsėjo 
24 d.

Sydnejaus akademikų 
skautų metinė šventė, į ku
rią kviečiama ir lietuviškoji 
visuomenė, įvyks spalio 18 
d. Bankstowne, Lietuvių 
Klube.

* Lietuvių Jaunimo Fondas 
(administruojantis A.S.S. Fi
listerių), neseniai Čikagoje 
išleido 4-ją laidą Šapokos 
’’Lietuvos Istorija”. Knyga 
jau išspausdinta ir neužilgo 
ją bus galima gauti Sydne- 
•juje. Knygos kaina - $ 17.

Cessnocką, pramindami ji 
lietuviškai "Česnaku”. Čia, 
susipažindami su miestu, 
’’pratampėm” savo, , nuo 
sėdėjimo sustingusias kojas, 
o apie 11 vai. pasiekėm pir
mąją vyno gamyklą 
’’Saxonvale Estate”. Čia pa- 
raugaujam vietinės gamy
bos ir lauke, ant pievutės, 
papietaujame.

12.40 vai. pasiekiame 
’’MacDougal Pokolbin 
Estate”: vynas nepatinka - 
trumpas vizitas. Nusifoto
grafuojam.

1.30 vai. atvykstame j 
Dalwood ’’Wyndham 
Estate”. Čia vėl ragavome 
vyno. Ne vienas ir nusipirko 
butelį, kitą parsivežti namo 
(kelionės suvenyrai, žino
te!). Sutikome čia dirbančią 
Kanados lietuvaitę Ramutę 
Barštytę (dabar Ramona 
Olsen). Apsipirkę grįžtame 
į autobusą. Drauge su 
mumis įsėda ir p. Debbie 
’’Wyndham” - palydovė, kuri 
teikia paaiškinimus apie šią 
įmonę, kurios vynuogynai 
išsidėstę Hunter upės kran
tuose. Ankstyvas pavasaris 
ir vynuogės dar ’’miega”. 
Derlius prinoks sausio - va
sario mėnesiais. Jis nuima
mas mašinomis nakties 
metu, tarp 5 vai. vakaro - 
6.30 vai. ryto. Vynuoges čia 
pradėjo auginti praeitam 
šimtmety iš Europos atvy
kęs George Wyndham, kuris 
drauge su kitu turtu, atsi
vežė ir 18 skirtingų vynuo
gių rūšių daigų, jų prisirin
kęs Prancūzijoje ir Ispani
joje. Dabartiniai vyno ga
myklos įrengimai esą labai 
moderniški. Vynas fermen
tuojamas nerūdijančio 
plieno statinėse. Aplankėme 
ir prieš 150 metų G. Wynd- 
hamo statytą sodybą, šiuo 
metu esančią apgailėtinoje 
padėtyje. Laike keliolikos 
ateinančių mėnesių čią būsią 
labai daug pasikeitimų - bus 
pastatytas turistams mote
lis ir t.t.

Grįžtant į Sydnejų, pake
liui sustota Freemans Wa
terhole vietovėje, kur ap
žiūrėtas memorialinis 
angliakasių paminklas ir at
virų kasyklų muziejus. "Il
giausių metų” sugiedota 
rugsėjo 8-ją gimimo dienas 
atsventusiems p.p. Šapalie
nei, Sankauskienei, Miku- 
tavičienei ir Žaliui (60-ji). 

' Šioje ekskursijoje daly
vavo 47 židiniečiai ir jų sve
čiai. Ekskursijai vadovavo 
J. Zinkus ir A. Jablonskienė, 
įvairinusių kelionę anekdo
tais bei paaiškinimais apie 
pravažiuojamas vietas. 
Jiems talkino ir dalis keliau
tojų.

Ekskursantų - nuotaika, 
kaip ir pati diena, buvo labai 
jau saulėta. Pageidauta, kad 
tokių ekskursijų būtų ruo
šiama daugiau.

Dalyvis

Mfes FąątagšP8^ 6
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Namie ir svetur PADĖKA

Rugsėjo 11-13 d.d. Aus
tralijos ir Naujosios Zelan
dijos latviai atšventė savo 
Federacijos 30 metų veiklos 
sukaktį.

Latviai tvarkosi skirtin
gai, negu mes lietuviai. Jų 
bendruomenę sudaro visos 
organizacijos, apsijungusios 
į Australijos ir Naujosios 
Zelandijos Latviu Federa
ciją.

Šiais metais jų Krašto 
Valdybos rezidencija yra 
Melbourne, todėl ir pagrin
dinės sukakties minėjimo 
iškilmės vyko čia, Viktorijo
je.

Šventė pradėta rugsėjo 11 
d. vakare banketu arba iš
kilminga vakariene Royal 
Auto Club of Victoria salėje. 
Dalyvavo daug vyriausybės 
ir opozicijos ministerių, se
natorių ir parlamentarų, 
taip pat kviesti lietuvių, 
estų ir lenkų bendruomenių 
krašto valdybų pirmininkai. 
Lietuvius atstovavo ALB 
Krašto V-bos pirmininkas su 
ponia, kuris buvo oficialiai 
pristatytas kaip lietuvių ir 
Australijos Pabaltiečių Ta
rybos pirm-kas.

Federalinę vyriausybę 
atstovavo ministeris the 
Hon. W.M. Hodgman, 
Viktorijos vyriausybę - Imi
gracijos ministeris The Hon. 
J.G. Kennett. Opoziciją at
stovavo pats opozicijos ly
deris The Hon W.G. Hayden 
su ponia, senatorius J. 
Button ir eilė kitų. Išvardi
nome tik tuos, kurie kviesti 
kalbėti.

Į minėjimo šventę buvo 
atvykęs iš Washington© 
Laisvųjų Latvių Federacijos 
vicepirmininkas Dr. O Pav- 
lovskis. Dalyvavo Latvijos 
konsulas R.G. McComas su 
ponia ir visų latvių^ organi
zacijų pirmininkai bei atsto
vai iš N. Zelandijos, Sydne- 
jaus, Adelaidės ir kitų Aus
tralijos miestų. Ta proga 
pasveikintas ir Latvijos 
konsulas Mr. McComas, at
šventęs savo konsuliarinio 
darbo 50 metų sukaktį. Jis 
1931 m. laisvosios Latvijos 
vyriausybės buvo paskirtas 

!Garbės konsulu ir tose pa
reigose tebėra iki dabar.
Konsulo sveikatai šlubuo
jant, dabar Australijos vy
riausybei sutikus paskirtas 
vicekonsulu žurnalistas ir 
visuomenininkas Emil 
Delinš užtikrinant konsulato 
tęstinumą.

Banketą gražiai pravedė 
Latvijos vicekonsulas E. 
Delinš. Pakelti tostą už ka
ralienę pasiūlė latvių, krašto 
valdybos pirm. V. Rolavs. 
Kalbėjo pasaulio latvių 
b-nės vicepirm. Dr. O. Pav- 
lovskis. Austrlaijos vyriau
sybės vardu žodį tarė Vik
torijos min. The Hon. J. 
Kennett ir fed. ministeris 
The Hon. M. Hodgman. Jis 
'labai nuoširdžiai pasisakė už 
Pabaltijo laisvę: s’Aš tvirtai

r
Vita Force

HORSERADISH, GARLIC 
&

VITAMIN C TABLETS
Naudokite prieš slogą ir 

kitus bronchitinius negala
vimus. Gaunama Health 
Food krautuvėse ir vaisti- 
nėsc

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton S~A.

5062
TeL (08) 277 3838 
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tikiu, kad vieną dieną Estija, 
Latvija ir Lietuva vėl bus 
laisvos. Nė viena krauju ir 
teroru paremta imperija ne
išlaikė daugiau šimto metų. 
Įvykiai Afganistane ir Len
kijoje rodo, kad sovietų im
perijos galybė pamažu 
smunka. Išlikite tvirti ir jūs 
ištesėsite”.

Opozicijos lyderis The 
Hon. W.G. Hayden savo 
kalboje pareiškė: ”Aš vėl 
tvirtinu prieš 4 metus Lat
vių Namuose per nepriklau
somybės šventę duotą pa
reiškimą, kad 1974 m. pada
rytoji Whitlamo klaida ne
bus daugiau pakartota. 
Darbo partija nutarė, kad 
Pabaltijo klausimas yra virš 
partinės politinės linijos”.

Po oficialiosios dalies teko 
kalbėtis su min. J. Kennett, 
min. M. Hodgman kuris pe
reitais metais daug padėjo 
Hobarto ir Melbourne lietu
viams sulaikyti rusų laivų 
remonto bazės statybą Tas- 
manijoje. Taip pat teko su
sitikti ir su opozicijos lyde
riu, kuris prieš išeidamas 
dar kartą jjriėjo prie lietu
vių, supažindino su savo 
žmona ir teiravosi apie lie
tuvius Australijoje, politinę 
padėtį Lietuvoje ir Irt.

Teko išsikalbėti ir su Pa
saulio Latvių B-nės arba Fe
deracijos vicepirm. Dr. O. 
Pavlovskiu, kuris gyvenda
mas Washingtone palaikąs 
gerus santykius su PLB 
pirm. V. Kamantų, VLIKo 
pirm. Dr. K. Bobeliu ir kitais

J. Krupavičius

Piktžolės Vilniaus Aušros Vartuose

Kada mane apleido pas
kutinis senas tarnautojas, ir 
aš mačiau, kad su naujaisiais 
niekados nesusigyvensiu, 
nuėjau pas milicijos vadą 
draugą Ciplį ir pareiškiau 
norįs būti atleidžiamas iš 
pareigų. Jis išvertė akis ir 
suriko: ”Ar tu jau visai 
pasiutai! Atsisakai dirbti at
gimstančiai Lietuvai? Žinai, 
kas tavęs už tai laukia!” - 
’’Žinojau užmigusioje Lietu
voje, bet šitoje atgimstan
čioje, kada mes tiek daug 
girdime apie laisves, manau, 
kad galiu pasirinkti sau tin
kamą tarnybą ar darbą”, 
jam atsakiau. - "Pažiūrėsime 
vėliau. Eik ir dirbk toliau. 
Pranešiu”, kišdamas mano 
prašymą į stalčių sumur
mėjo.

Tai buvo 1940 m. spalio 7 
diena. Po to dar buvau 
šauktas pas Vilniaus miesto 
ir apskr. viršininką draugą 
Šlepetį, rusų karo komen
dantą ir kitur. Visi mane at
kalbinėjo, siūlė paaukštini
mus tarnyboje, bet savo nu
sistatymo nekeičiau.

Paskutinis mane pasišau
kė generolas Žemaitis - Bal
tutis. Gražiai lietuviškai pa
sisveikino ir pasiūlė: ’’Nori 
gauti mėnesiui 600 rublių ar 
eiti po velnių”. Aš atsisa
kiau. Tada jis ir vėl tęsė: 
’’Manai nuo mūsų pabėgti? 
Mes jus visus surasime... 
Būk tikras - surasime. Gali 
eiti”.

Man taip pasidarė skaudu, 
kad neatsimenu, kaip aplei
dau tą jo tamsų kambarį, tik 
žinau, kad ausyse cypė ka- 
Eo Popovo žodžiai - "gel- 

, mano mielas drauge. 
Rytoj bus pervėlu...”

Tas man davė jėgų ir vii- 

žymiaisiais Amerikos lietu
vių veikėjais. Svečias pasi
džiaugė Australijos Pabal
tiečių Tarybos vieningu 
darbu ir sakėsi jis pats pri
klausąs Amerikos Pabaltie
čių Tarybai.

Rugsėjo 12 d. vyko Latvių 
Federacijos posėdžiai, o 
rugsėjo 13 d. vyko pamaldos 
katalikų ir evangelikų baž
nyčiose, o po jų iškilmingas 
kongreso uždarymas ir pie
tūs.

Pastebėtina, kad per ban
ketą ir kongreso posėdžius 
visur buvo keliamas bendras 
Pabaltijo tautų laisvės klau
simas. To laikėsi ir Austra
lijos vyriausybės svečiai.

Latvių Federacijai žen- ■ 
giant į savo veiklos ketvirtą 
dešimtmetį linkime, anot 
min. Hodgman, ištesėti ir 
niekad nepavargti kovoje už 
savo tėvų žemės laisvę. 
Dievs sveti Latviju!

Alb. Pocius
TAUTOS ŠVENTĖ

PERTHE

Rugsėjo 6 d. Pertho lietu
viai iškilmingomis pamaldo
mis pradėjo Tautos Šventę. 
Pamaldas atlaikė kun. T.

• Tomich, ir jose dalyvavo su 
vėliavomis visos vietos lie
tuvių organizacijos, moterys 
išeiginiais tautiniais drabu
žiais.

Tuoj po pamaldų visi rin
kosi į Lietuvių Namus apy
linkės valdybos paruostų 
pietų. '

ties gelbėtis. Atėjo laikas, 
kad nebuvo įmanoma gy
venti pastovioje vietoje. 
Kiekvieną naktį miegodavau 
vis kitoje lovoje. Esu amži
nai dėkingas tiems žydams, 
lenkams ir lietuviams, kurie 
mane priglaudė ir valgydi
no. Dėkingas ir kapitonui 
Popovui, kuris dar tikėjo 
savo marškiniuose įsiūtu 
kryželiu ir kuris Vilniaus 
lietuviams tiek daug padėjo.

Spalio pradžioje suskam
bėjo telefonas - kvietė mili
cijos vadas.

Nuėjau. Jis visiškai nepa
sisveikinęs į mane sviedė 
tokio turinio popiergalį: 
’’Lietuvos Respublika. Kur 
kada tai buvo Vyties ženk
las, dabar tik skylė. V.R.M. 
Vilniaus miesto ir apskrities 
Milicijos vadas. 1940 m. 
spalio mėn. Dienos vietoje 
tuščia. Nr. 13875. Vilnius. 
Pažymėjimas. Pažymiu, kad 
nuovados viršininkąs Juozas 
Krupavičius nuo š.m. spalio 
7 dienos atleistas iš tarny
bos be teisės tarnauti ar 
dirbti bet kokį apmokamą 
darbą. Pasirašė Antanas 
Čiplys, D.V. Milicijos Vadas 
ir Julius Aukštakis, Sky
riaus vedėjas. Ant to viso 
užspausta raudona "Vilniaus 
Miesto ir apskrities Policijos 
Vadas” antspauda, kurios 
viduje dar vis joja mūsų Vy
tis. Vargšai dar to nesuspėjo 
pakeisti ar nepastebėjo. 
Perskaitęs paklausiau: "Va
de, betgi dabar jau lapkritis. 
Be to, man priklausytų už 
porą metų atostogų”. - "Ge
rai, atostogas gausi - duosiu. 
Bet apie piginus užmiršk. 
Jeigu tu gali mėtytis pini
gais pirkdamas tuos viso
kius Vilniaus paskolos iakš-

Sąryšy su tragiškai žuvusio mūsų vienintelio sūnaus 
Petro metinėm, mielai poniai Valei Stanevičienei 
nuoširdžiai dėkojame už užprašytas mišias ir atsiųstas 
gėles.

Po pietų minėjimą pradė
jo apyl. pirmininkas E. 
Stankevičius prasmingu žo
džiu, o paskaitą skaitė p. 
Kuzmickas.

Kultūros reikalų vadovė 
p-lė Paščekaitė pravedė me
ninę dalį. Programą pradėjo 
Ričardas Radzionis su savo 
mamyte pagrodamas smui
kas,-p-lė Vita ir Anita piani
nu paskambino ir užbaigai 
moterų choras, diriguoja
mas p. Skrolio, darniai su
dainavo tris dainas.

Užbaigus minėjimą Worl 
Freedom Youth League 
Eirm. P. Čekanauskas kal

ėjo apie 25-tą antikomunis
tinę konferenciją drauge 
kviesdamas jaunimą stoti į 
World Freedom Youth 
League.

Apyl. V-bos iždininkas 
pranešė, iš gautos sumos už 
pietus ir iš loterijos 70 dol. 
skiria Lietuvių Namų reika
lams.,

Baigiant Valdybos pirm. 
E. Stankevičius visiems pa
dėkojo už atsilankymą mi
nėjime ir už suaukotus lote
rijai fantus.

B. Steckis

(tęsinys) 

tus, tai gali ir ...”
Raštinėje gavau atostogų 

pažymėjimą, kuriame buvo 
sakoma, kad esu Vilniaus 
milicijos tarnautojas dar iki 
1940 metų lapkričio 30 die
nos. Ir taip atsidūriau gat
vėje.

Beveik po penkiolikos 
metų, taip sunkių ir atsako- 
mingų tarnybų pirmą kartą 
mane užgulė neišsprendžia
ma mintis - kas dabar belie
ka daryti?

Mielas skaitytojau, pa
miršk valandėlei kasdieni
nius rūpesčius ir patark man 
- ką darytum tokioje padė
tyje? Prisimink mano anks
čiau paminėtus žodžius: ką 
norima pakarti, tam pirma 
ant kaklo svorius pakabina. 
Aš jaučiau, kad mano liki
mas buvo su mano tauta, su 
tūkstančiais nekaltai kalin
tų, ištremtų, iššaudytų. Aš 
kentėjau tik už tai, kad tar
navau mūsų policijoje, va
liau nuo piktžolių mūsų 
brangų kraštą, vargau, kad 
tu galėtum saugiau gyventi, 
laisvai kvėpuoti. Mes 
policija visuomet į pirmąją 
ugnį kišome pirštus, o gal 
kartais tau kai kas ir nepa
tikdavo, - tai buvo ne mūsų 
kaltė. Mes turėjome pildyti 
viršūnių norus.

Liko tik atsiskaityti - per
duoti nuovados turtą. Rašt
vedys paruošė aktus. Mano 
busimasis įpėdinis gavo įsa
kymą perimti nuovadą. Gal 
jis būtų skaitęs tas rašali
nes, baldus ir popiergalius 
geroką porą metų, jei rašt
vedys nebūtų man į ausį 
pakuždėjęs: "Viršininke, 
nupirkime jam butelį degti
nės, ir perėmimas bus už
mirštas per 5 minutes”. Taip

Lolė ir Helmutas Moeller, 
New Jersey, U.S.A.

Rugsėjo 19 d. N.S.W. 
valstijoje įvyko generaliniai 
rinkimai, kuriuos laimėjo 
jau antrą kadenciją darbo 
partija net pagerindama tu
rėtus rezultatus.

Referendumo keliu pasiū
lytas projektas pratęsti 
parlamento kadenciją 
ketveriams metams taip pat 
balsuotojų dauguma buvo 
priimtas, lygiai priimtas ir 
projektas atskleisti parla
mentarų asmeninius finan
sinius interesus.

♦♦♦

Kanados lietuviai garsėja 
dainininkais - solistais. 
Kanadietė jau mums pažįs
tama, du kartus buvusi 
Australijoje G. Čapkauskie- 
nė, operos solistė, pagarsė
jusi pasaulyje Lilija Šukytė 
ir štai neseniai iškilo Anita 
Pakalniškytė, neseniai Ka
nados dainininkų konkurse 
laimėjusi pirmą vietą.

ir buvo. Ir Vilniaus žiaurusis 
busimasis valdovas betuš- 
tindamas trečią stiklinę len
kiškos vodkos, atsisuko į 
mane ir sukriokė: "Spiaut 
man ant to visko. Duokit kur 
reikia pasirašyti”. Ir jo gar
bingi parašai buvo padėti 
ant trijų nuorašų: pirmas 
įlindo į mano kišenę, antras 
buvo siunčiamas Milicijos 
Vadui ir trečias liko nuova
dos bylose. Viskas būtų pa
sibaigę tvarkingai, jei tuo 
laiku nebūtų užėjęs nuova- 
don kpt. Popovas. Jis manęs 
paklausė, koks čia vyksta 
girtuokliavimas. Aš atsa
kiau, kad geria iš džiaugsmo 
tik naujasis Vilniaus valdy
tojas, ir parodžiau jam per
davimo - priėmimo aktą su 
aiškiu jo parašu. Tada Po
povas kreipėsi į naują nuo
vados viršininką: ’’Tai 
tamsta taip pradeda eiti pa
reigas. Labai gražu”. Nau
jasis viršininkas nesupras
damas nė vieno žodžio ru
siškai, nes apie Mariampolę 
mažai kas mokėjo, ir būda
mas pilnas lenkiškos, vodkos 
atsisuko į mane ir pasakė: 
’’Paklausk to kacapo, ko jis 
čia ieško. Jeigu dar čia išsi
žios, tai aš už kalnieriaus 
nuleisiu jį žemyn.”

Kapitonas Popovas nieko 
neatsakė, apsisuko ir išeida
mas užtrenkė duris. O nau
jasis nuovados viršininkas, 
jausdamasis pergalėtoju, vėl 
griebė už butelio. Bet jo ne
laimei už pusvalandžio vėl 
durys atsidarė, vidun įėjo 
tas pats kpt. Popovas su po
ra rusų kareivių. Popovui 
mirktelėjus kareiviai jį gra
žiai paėmė už rankų ir nusi
vedė laiptais žemyn. Jiems 
išėjus kpt. Popovas man pa
sakė: ’’Dabar tik išsipagirio
ti ten, kur užkalti langai. 0 
vėliau už girtuokliavimą ei
nant tarnybos pareigas ir už 
grasinimą NKVD pareigū
nui... Ar jis dar kada nors 
valdys Vilnių, nežinau”.

Bus daugiau
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Trupinėliai iš sniego
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V. PATAŠIUS - ŽAIBO 
TURNYRO ČEMPIONAS

Sydnejaus vakarinių 
priemiesčių australų šach
matų klubai savo metinį do
vanų įteikimą ir žaibo var
žybas pravedė lietuvių 
Įdubę Bankstowne.

Šeimininkų vardu Dr. I. 
Venclovas pasveikino klubų 
vadovus ir susirinkusius 
šachmatininkus. Žaibo tur
nyre dalyvavo 37 šachmati
ninkai. Turnyrą pravedė 
NSW Šachmatų S-gos ofi
cialus ir prityręs turnyro di
rektorius. Po septynių žai
dimo ratų paskelbė rezulta
tus: lietuvių šachmatų klubo 
reprezentantas Vytautas 
Patašius žaibo turnyro čem
pionas, laimėjęs visas žais
tas partijas. Turnyro direk
torius įteikė V. Patašiui pi
niginę dovaną, o susirinku
sieji nepagailėjo karštų plo
jimų.

Vėliau įvyko penkių klubų 
šachmatininkams dovanų 
įteikimas. Pravedė liet, klu
bo sekretorius V. Augusti
navičius, o dovanas įteikė 
Dr. I. Venclovas.

Australų šachmatų klubų 
vadovai išreiškė padėką 
Syd. Lietuvių Klubui už lei
dimą naudotis patalpomis.

METINIS ŠACHMATŲ 
KLUBO NARIŲ

SUSIRINKIMAS

Jame dalyvavo 32 nariai. 
Susirinkimte aptarti praėju
sių metų turnyrų pasekmės 
ir planai ateičiai. Lietuvių 
viešas šachmatų metinis 
turnyras, kuriame dalyvau
ja daug gerų australų žaidė
jų, ateityje bus pravestas 
erdvesnėse patalpose. Tuo 
tikimasi ir didesnio dalyvių 
skaičiaus. Turnyras prasi
dės spalio 21 d.

Šachmatininkai, kaip 
įpratę žaidimų eigoje, susi
rinkime prašė Dr. L Venclo
vą ir toliau klubui pirminin

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Tokia bus Kristaus atstovaujamosios Dievo Karalystės 

tvarka prie pabaigos Tūkstantmetinio’ karaliavimo: nu
galėjimu laimėtoji ramybė ir priverstinai įsteigtoji tei
singumo valdžia, kurioje visi pasipriešintojai bus sunai
kinti geležinės lazdos viešpatavimu (Apr. 2:27), kaip'apie 
tai parašyta pranašo Ižai jo: ’’nusidėjėlis mirs sulaukęs 
šimto metų ir bus prakeiktas (nukirstas)”; nors tokio am
žiaus jis bus tiktai kūdikis; nes parodant nors išviršinį 
paklusnumą protingiems ir teisingiems Karalystės įsta
tymams, žmogus galės gyventi net iki Tūkstantmetinio 
amžiaus pasibaigimui. — Izaijo 65:20; Ap. Darb. 3:23.

Bet šitokia ramybė, nugalėjimu ir priverstinu paklus
numu įgyta ramybė, nors ir tinkama bei naudinga paro
dymui kokių palaiminimų ir kokios naudos galima gauti iš 
teisingos ir bešališkos valdžios; tačiau tai dar yra toli nuo 
tikrojo Dievo Karalystės tikslo. Tobuloje Dievo Karalys
tėje kiekvienas turės laisvę daryti kas jam patinka, nes 
tuomet kiekvienas stengsis daryti tai, kas patinka Die
vui; nes kiekvienas tuokart mylės teisingumą ir neapkęs 
neteisybės. Šita taisyklė pagaliau viešpataus visoje visa
toje, ir pabaigoje Tūkstantmetinės Kristaus Karalystės, 
ji bus pritaikoma visai žmonijai.

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

kauti. Sekretorium paliko V. 
Augustinavičius, o klubo 
kasą paliko valdyti V. Šnei
deris.

LIETUVIAI — BRONTE
7 %-9 Vi

Čia lietuviams teko nusi
leisti. Pirmame rate Bronte 
australų šachmatininkų klu
bas neparodė didesnio pasi- 
ttriešinimo ir pirmą ratą 
engvai laimėjome 9 Vz - 4 */z 

mūsų naudai. Šį kartą žai
dėme jų klube ir grįžome 
skaudžiai pralaimėję. Ne
žiūrint šio pralaimėjimo lie
tuvių klubas vis dar turi ga
limybės užimti šio svarbaus 
turnyro pirmą vietą. Sekan
čios varžybos prieš St. 
George klubą jų patalpose.

Skaitytojų
Gerb. p. Redaktoriau, 

”M.P.” 33-čio nu”M.P.” 33-čio numerio 
vedamajame ’’Bendruomenė 
irgi misija” man ’’užkliuvo” 
keletas išsireiškimų, dėl ku
rių norėčiau pareikšti ir 
savo nuomonę.

Rašote: ’’Imkime kad ir 
bažnyčią su poros tūkstan
čių metų praktika...”

Mūsų rašytinėje kalboje 
yra priimta bažnyčia (iš ma
žosios raidės) vadinti pasta
tą - maldos namus. Tas pats 
žodis, parašytas iš didžiosios 
raidės - Bažnyčia, jau reiškia 
tikinčiųjų bendriją. To nesi
laiko tik komunistinė spau
da, kuri ne tik Bažnyčiai, bet 
ir Dievui neparodo pagarbos 
žodį rašant iš didžiosios rai
dės.

Rašote: ’’(Žmonės bažny
čioje)... kiekvieną sekma
dienį indoktrinuojami...”

Tariuosi žinąs to tarptau
tinio žodžio prasmę, kuri žo
dynuose nusakoma mokyti, 
įdiegti, tačiau lietuvių kal
boje žodis "indoktrinuoti”

Per praėjusią žiemos 
sporto šventę pabrėžtinai 
iškilo dviejų šeimų dinasti- 
ios.Tlai melbourniškiai - Mi- 
:olajūnai ir Dagiai. Atrodo, 

šių šeimų dinastija slidinė
jimo pirmenybėse tęsis ilgai. 
Per praėjusią šventę Miko- 
lajūnų "klanas” išlupo aš
tuonis medalius, Dagių 
”klanas” šešis. Dagiai gali 
teisintis, jų rungtiniavo 
trys, Mikolajūnų keturi.

Pasirodo slidinėjimo aki
niai tinka svogūnų lupimui. 
Šis išradimas Algio Vaitie- 
kūno,senj.

Sydnejiškiai buvo vaišingi 
ir draugiški pasikviesdami 
svečius krupniko ragavimui. 
Lidija skundėsi, kad per
daug ragaujama ir nešoka
ma...

pasisakymai
okupacijų laikotarpyje įgijo 
negatyvinę prasmę - kalti 
per prievartą, įtaigoti nelei
džiant pačiam žmogui laisvai 
apsispręsti, priverstinai jį 
lenkiant paklusti valdančių
jų linijai. Nemanyčiau, kad 
žodis ’’indoktrinuoti” tiktų 
kalbant apie Bažnyčią (ir 
bažnyčią), kur Kristaus 
Evangelija yra aiškinama be 
prievartos ją paliekant pri
imti, ar nepriimti kiekvieno 
apsisprendimui.

Rašote: ”... kontrolės per 
,-išpažintis«.t’ u - t ♦ •

Iš po karo Lietuvoje vy
kusių komunistinių ’’teismų” 
aprašymų pogrindžio 
spaudoje žinome, kad kuni
gai buvo kaltinami per išpa
žintis būk tai organizavę 
partizanus, palaikę tarpe jų 
ryšį. Tas mūsų nestebina, 
nes ateistinių muziejų šalyj'e 
kiekvienas prieš religiją 
paskleistas šmeižtas laiko
mas argumentu.

Kokią Bažnyčios kontrolę 
per išpažintis skelbia ”M.P.” 
Redaktorius, yra sunkiau 
suprasti žinant, kad išpažin
tyje nusikaltęs (išpažinties 
einančio žmogaus sąžinės 
sprendimu) Dievui ar Jo 
įsteigtai Bažnyčiai, tam pa
čiam Dievui (tiesa, per 
kunigą) prisipažįsta ir ap
gaili savo kaltes. Išpažintyje 
kunigas Kristaus pavedimu 
S a tik tarpininkas tarp 

evo ir žmogaus susitaiky
mo akte. (”Ką atriši Žemėje, 
bus atrišta ir Danguje.” Mt. 
16, 19). Dievas per išpažintį 
nekontroliuoja prisipažįs- 
tančio, nes, tikintieji tiki, 
kad Jam yra žinomos net ir 
slapčiausios žmogaus min
tys.

Ne dėl kontrolės ir kuni
gas užsidaro valandoms 
klausykloje, bet Dievo 
vardu atleisti nuodėmes, at- 
galaiduoti.išpažinties einan- 

io sąžinę ir nuskaidrinti jo 
sielą, padarant ją vertą Die
vo malonės stovio ir betar
piško santykiavimo su Kris
tum. Net velykinės išpažin
ties kortelės, praktikuotos 
kadaise Lietuvoje, buvo ne 
kokia ten kontrolė išpažin
tyje, bet šalia išpažinties 
esantis anketinis reikalas.

* Taigi, tikinčiam žmogui 
aišku, kad jis ne dėl kokios 
ten kontrolės eina išpažin
ties, bet iš noro susitaikinti 
su Tvėrėju. Kunigui, suriš- 

"Neringos” gyventojas 
Andy vertas pagyrimo už 
darbštumą palaikant -švarą 

isai net sienas 
su

darbštumą pa 
’Neringoje”. JLJ_ .
tualete išplaudavo 
’’White spirits”.

suDiana supažindino 
nauju gėrimu, kuris vadinasi 
’’dvigubas B”. Pasirodo, tai 
benediktinas ir brendy. Pa
mėginkite. Diana užtikrina 
kad geras...

Sydnejus buvo stipriai at
stovaujamas pokerio lošime. 
Oficial ir Edis atsirėmė į 
"Bundaberg”, žavioji ’’Pre
zidentė” su paslaptingu 
banku lošimą tikrai darė 
įdomų.

Už gražiausius kritimus 
prizas priklausytų Vivai. 
Krista įvairiai; galva ž emyn, 
su persivertimu ir kitais 
triukais.

tam išpažinties paslaptimi, 
taip pat nėra kelio išpažin
tyje išgirstus faktus panau
doti bet kokia kontrolei, tik 
šalia katalikybės stovinčiam 
išpažintis gali sukelti Baž
nyčios kontrolės ar kitas 
panašias prielaidas.

Dėkoju . už galimybę 
pasisakyti.

Pr. Pusdešris

Miūsų Pastogės Nr. 35, p. 
S. Pačėsa rašo, kad jis nesu
tinka su mano patikslini
mais, parašytais M.P. Nr. 
32. Nesutikimas dar nėra 
pagrindas paneigti mano 
parašytų patikslinimų. Kai 
kurie patiektieji faktai dar 
nėra išaiškinti, bet yra 
netikrų - išgalvotų faktų, ką 
ir reikėjo patikslinti. Spauda 
turi būti priemonė skleisti 
tiesą, o ypač minint didvy
rius. Vieną išgalvotų faktų ir 
pacituosiu. P. Jurgela Kario 
žurnale Nr. 7 1974 m. rašo: 
’’Mačiau būrį lakūnų moto
ciklais kasdien lankant Da
rių daboklėje - Žaliakalnyje. 
Važiuojant pro Vyr. Kar. 
Štabą, motociklų motorai 
sukeldavo didelį triukšmą... 
Kariuomenės vadas įžvelgė 
demonstraciją ir po 5-kių 
dienų, t.y. XH.14 dieną 
įsakė Darių paleisti iš da
boklės, dovanojant likusią 
bausmę.” Tai sufabrikuotas 
gandas. To laiko lakūnai 
motociklų dar neturėjo. S. 
Darius buvo pasiųstas da- 
boklėn 1925 m. gruodžio 
mėnesį. Lakūnai motociklus 
įsigijo tik 1927 m. pabaigoje. 
Buvo nupirkta apie 70 mo
tociklų amerikoniškos fir
mos Harley Davidson. La
kūnai motociklus gavo išsi- 
mokėjimui. Motociklai la
kūnams buvo reikalingi su
sisiekti su aerodromu. Išrū
pino aviacijos viršininkas 
pulk, (vėliau generolas) 
Pundzevičius. Mano paci
tuotąją ištrauką Pačėsa savo 
rašinyje persispausdinęs iš 
Jurgelos str. panaudojo kaip 
tikrą faktą, o iš tiesų tai tik 
fantastiškas gandas. Tokias 
mintis spaudoje gali reikšti 
tik mažai susipažinę su kari
ne drausme bei tvarka. Bet 
iš to dar peršasi mintis, kad 
aviacijoje nebuvo nei draus
mės, nei tvarkos. Lakūnai 
tarnybos metu kasdien bū
riais važinėjo, kėlė triukšmą 
ir niekas jų nekontraliavo.
Tai prasimanymas. ■ ±
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Turėtų būti prizas Nitai. 
Jinai neblogai slidinėja, bet,, 
jau už "T shirt” auksinis ir 
su brilijantais... X'

”Neringos” komandos 
treneris austra Kari buvo 
labai susižavėjęs švente. Jo 
galutinis komentas ’’ruskaja 
vodka” geriausia. Vakarui 
baigiantis jam be įsakymo 
jau buvo ’’benzeknees”. Ge
rai, kad Ugnė jį stipriai laikė 
vertikalioje padėtyje...

B.N.
'A

■'fi

Jei vokiečių laikraščiai 
rašė apie lakūnų pašovimą ir 
tuo laiku vokiečių spauda 
jau buvo kontroliuojama na
cinės vyriausybės, tai Lie
tuvos prezidento įsakymas 
nutylėt apie pašovimą, tai 
abejotina apie įsakymo tik
rumą. Kas - gi įsakė ameri
kiečių spaudai nutilėt apie 
Eašovimą? Darius ir Girėnas, 

uvo ir Amerikos piliečiai. 
Savanoriais tarnavo Ameri
kos kariuomenėje 1-majam 
pasauliniam kare ir. net me
daliais apdovanoti, bet apie 
tai ir pašovimo tvirtintojai 
jokių argumentų nepatiekia.

Pačėsa paskutiniame savo 
rašiny pareiškė, kad ’’avia
cijos lakūnas, karo metu gy
venęs 3 mėnesius Soldine ir 
lankęs Lituanikos sudužimo 
vietą gana vaizdžiai nagri
nėja Lituanikos pašovimo 
reikalą ir daro išvadas, kad 
lakūnai nebuvo pašauti. Tai 
ar galima tikėti vieno as
mens pasisakymu?" Kad jau 
vieno pasisakymu netikit, 
tai primenu aš jums dau
giau. Tai Lietuvos vyriau
sybės skirta komisija iš pir
mininko pulk. A. Gustaičio ir 
narių maj. Gavelio, maj. 
Reimonto ir kpt. Morkaus, 
kurie nuvyko tuojau ir 
ištyrę nelaimės priežastis 
nustatė, kad katastrofa 
įvyko dėl sunkių atmosferi
nių sąlygų, prie kurių prisi
dėjo ir motoro defektai. Tai 
apie tą komisiją nutylit. Po 
to rašot, kad Dariaus ir Gi
rėno kūnus skrodė ir balza
mavo V.D. universiteto pro
fesoriai: Jurgis Žilinskas ir 
Kazys Oželis ir jų kūnuose 
rado kulkų. Kario žurnale 
Nr. 7 1975 m. Kostas R. 
Jurgela pamini, kad Dr. K. 
Oželis po priesaika paneigė 
tariamąjį pašovimą ir drau
dimą kalbėti.

Nors Pačėsa pradžioje 
savo str. rašo: ”Aš nieko 
naujo neišgalvojau ir neper- 
dėjau, o parašiau straipsnį 
remdamasis istorine 
spaudos medžiaga.” Tai kie
no gi pareikštos mintys, kad 
gen. Žukauskas globojo 
aukštus kariuomenės virši
ninkus svetimtaučius ir jis 
kaip ir kiti žmonės turėjo 
ydų. Tai ar nebus 1-mas at
sitikimas, kad kariuomenės 
vadas kaip garbingas asmuo 
ir savo darbais bei pasi
šventimu lėmęs krašto liki
mą yra kritikuojamas įžei
džiančiai ir dar per spaudą. 
Ir tą atlieka asmenys, ne
tarnavę kariuomenėje ir ne
turėdami supratimo apie 
karinę drausmę bei tvarką. 
Mano nuomone, minint did
vyrius ir iškeliant jų garbin
gus žygius neleistina žemint 
bei pažeisti kitų, garbingų 
asmenų.

■i

A. Kutka
V -
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Lietuviai Melbourne
PRANEŠIMAS

Viktorijos Pavergtų Tau
tų Taryba rugsėjo 8 d. savo 
metiniame susirinkime nu
tarė, kad jeigu Sov. Sąjunga 
pradėtų invaziją j Lenkiją 
arba bandytų jėga likviduoti 
laisvąsias darbininkų unijas 
- Solidarumą, visos paverg
tų tautų bendruomenės 
rengtų bendrą masinę de
monstraciją.

Prasidėjus invazijai visi 
Viktorijos lietuviai renkasi 
pirmojo šeštadienio rytą 10 
vai. Miesto Sode (City 
Square) su vėliavom ir pla
katais.

Prasidėjus invazijai apie 
vietą ir laiką informuos Pa
vergtų Tautų Tarybos nariai 
telefonais. Skambinkite.

Viktorijos Pav. Tautų 
Taryba

PAVERGTŲ TAUTŲ 
TARYBOJE

Rugsėjo 8 d. įvyko Vikto
rijos Pavergtų Tautų Ta
rybos metinis susirinkimas. 
Dalyvavo beveik visų bend
ruomenių pirmininkai ir visi 
11 tautybių Tarybos nariai. 
Po ataskaitinių .pranešimų 
išrinkta vadovybe, ir Tary
bos pirmininku vėl buvo jau 
trečiai kadencijai išrinktas 
lietuvių atstovas Alb. Po
cius. Vicepirm. ukrainietis 
A. Vorošeka, sekr. slovakas 
T. Kral ir iždin. latvis G. 
Lamberts. Kiekviena tauty
bė turi po du atstovus. Į Pa
vergtų Tautų Viktorijos Ta
rybą įeina lietuvių, 
latvių, estų, vengrų, bulga
rų, lenkų,"gudų, ukrainiečių, 
rumunų, čekų, slovakų 
bendruomenės.

Pav. Tautų Taryba kas
met surengia pavergtų tau
tų savaitės minėjimus. Ypa
tingai įspūdingos ekumeni
nės pamaldos, kur dalyvauja 
iki 2000 žmonių. Vien lietu
vių būna apie 400. Dalyvau
ja visų tikybų ir visų tau
tybių kunigai, skautai, at
sargos kariai ir organizaci
jos. Didingoje eisenoje da
lyvauja virš 40 vėliavų. Pa
vergtųjų Tautų Savaitė už- 

’ baigiama Liet. Namuose 
priėmimu Australijos vy
riausybės atstovams, sena
toriams, parlamentarams, 
partijų vadams, atsargos 
karių organizacijų atsto
vams ir žurnalistams.

Via tai padeda sudaryti 
gerą vardą australų visuo
menėje ir pristatyti paverg
tų tautų reikalus siekiant 
laisvės.

Linkime naujai Tarybai 
sėkmės, o mūsų visų pareiga 
jai padėti kovoje už Lietu
vos ir kitų pavergtų tautų 
laisvę.

Alb. P.

RUMUNŲ EGZILŲ 
PREZIDENTAS

Rugsėjo 8 d. Melb. Liet. 
Namuose į pavergtų tautų 
metinį susirinkimą atsilankė 
svečias iš Londono laisvųjų 
rumunų egzilinės vyriausy
bės prezidentas Dr. Jon 
Rotiu. Viktorijos Pav. T. 
Tarybos pirm. A. Pociui pri
stačius svečią, jis padarė 

Sydnejaus teatras ATŽALA 
spalio 3 d., šeštadienį, 5 vai. Lietuvių Klube 

stato
Neil Simon 3 veiksmų komediją

’’Tariamasis meilužis”
Mūsų Pastogė Nr. 38,1981.9.28, psL 8

pranešimą apie egzilų veiklą 
Europoje ir pavergtų tautų 
reikalus.

Viktorijos rumunų bend
ruomenė infiltracijos keliu 
buvo suskaldyta ir liovėsi', 
veikusi. Komunistinės val
džios agentai lankydavo pa
vienius rumunus ir norį pa
laikyti ryšį su giminėmis tė
vynėje ar lankytis Rumuni
joje buvo verčiami pasi
traukti iš bendruomenės ir 
užsiimti tik kultūrine veikla. 
Rumunijos ir Bulgarijos vy
riausybės net nupirko po 
bažnyčią ir prisiuntė savus 
popus. Kas išėjo ir priklausė 
laisvajai parapijai, tas nebe
gauna laiškų iš savo giminių 
ir turistinės vizos lankytis 
tėvynėje. Taip pat pavienius 
išeivius lanko ir Jugosla
vijos ambasados tarnautojai 
ir gąsdina serbų ortodoksų 
bažnyčios ir parapijos akty
vistus. Dabartiniam užsienio 
reikalų ministeriui į tai at
kreipus dėmesį, šitoji veikla 
kiek aprimo, bet nenustojo.

Atsilankius egzilinės ru
munų vyriausybės prezi
dentui dabar rumunų bend
ruomenės veikla atgaivinta

VISUR

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

Rugsėjo 13 d. buvo pasi
gėrėtinai pravesta Apylin
kės Valdybos pastangomis 
Tautos Šventė — Rugsėjo 
8-ji. Šį kartą kaip reta tiek 
pamaldose, tiek ir pačiame 
minėjime Lietuvių Įdubo sa
lėje dalyvavo apsčiai tautie
čių. Pamaldose dalyvauta 
organizuotai su organizacijų 
ir tautine vėliava, kurią nešė 
eisenos priekyje visa apy
linkės valdyba. Pamaldas 
laikė kun. P. Butkus giedant? 
Dainos chorui.

Pačios minėjimo iškilmės 
Sravestos Sydnejaus Liet, 

’lube. Minėjime visą prog
ramą atliko išimtinai jauni
mas p. D. Skorulienės vado
vybėje. Po kun. P. Butkaus 
invokacijos įvadinį žodį ir 
atidarymą pravedė p. Ra
munė Zinkutė-Cobb, o 
programai vadovavo ir ati
tinkamus tekstus skaitė 
Vida Viliūnaitė. Tai buvo 
vaizdingas perbėgimas per 
visą žinomą lietuvių tautos 
istoriją pabrėžiant tautos 
heroines pastangas kovoje 
už savo egzistenciją. Kaip 
iliustracijas minėjimo metu 
atitinkamus tekstus skaitė 
savaitgalio mokyklos ir litu
anistinių kursų mokiniai: 
Antanas Šarkauskas, Jonas 
Pečiulis, Povilas Stašionis, 
Justas Ankus, Ričardas 
Gervinąs, Raimondas Sta- 
siūnaitis, Mikutis Burokas, 
Marina Coxaite, Virginija 
Coxaite, Julė Stašionytė, 
Linda Bieliūnaitė ir Vytau
tas Juška. Tarpuose padai
navo Sūkurio mergaičių 
chorelis, o šokius pašoko 
taip pat Sūkurio šokių gru
pė.

Minėjimą baigiant 
padėkos žodį visiems daly
viams tarė Syd. Apyl. pirm.

Į SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE J 
? 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141

Antr., rugsėjo 29 d., 8 v.v.
METINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Spalio 3 d., šešt., 5 vai. 
ATŽALOS SPEKTAKLIS

"Tariamasis Meilužis' 
Trijų veiksmų komedija

Spalio 10 d., šešt., 8 vaL
ŽVEJŲ BALIUS 

Programoje taut, šokių grupė 
Gintaras

Spalio 11 d., sekm., 2.30 vaL 
TURGUS

Tariamasis meilužis

Melbourne ir jų bendruo
menės atstovai vėl įsijungė į 
Pavergtų Tautų Tarybos 
veiklą.

Kaip matome, Maskvos 
sukurta ’’Tėviškės” Draugi
ja veikia tarp visų tautybių 
siekdama ”kultūrinių ryšių” 
priedanga mus išjungti iš 
politinės veiklos.

Alb. Pocius

VISAIP
Dr. A. Mauragis ir sugiedo
tas Tautos Himnas.

Tenka pasidžiaugti gražiu 
ir prasmingu minėjimu. Gal 
ypatingo tobulumo ir nebu
vo iš skaitančiųjų tekstus, 
bet tenka įsivaizduoti, kiek 
daug buvo įdėta pastangų ne 
tik iš skaičiusio jaunimo, 
bet juo labiau iš tų, kurie 
jiems padėjo, talkino - mo
kyklų mokytojai, tėvai, or
ganizatoriai, nes juk reikėjo 
ne tik kad gražiau paskaity
tų, bet taip pat ir paaiškinti 
skaitomo dalyko prasmę, 
kodėl visa tai rišiama su ati
tinkamu istoriniu laikotar
piu. O tai irgi didelis atsie- 
kimas. Sveikiname už gra
žias ir giliai prasmingas 
pastangas, ir ačiū už pasi
gėrėtiną minėjimą ir jo pra- 
vedimą.
TAUTINE PAREIGĄ 

ATLIKUSIEMS

Tautos Šventės minėji
mas praėjo pakilia nuotaika; 
į minėjimą įsijungė abiejų 
lituanistinių mokyklų moki
niai ir tautinių šokių grupė 
Sūkurys su šokiais ir daino
mis, išpildydami šventės 
programą, istorinę apybrai
žą paruošė ir režisavo p.p. 
D. ir St. Skoruliai.

Už šios šventės pasiseki
mą dėkojame-visiems prisi- 
dėjusiems, bet ypač kun. P. 
Butkui už invokaciją, D. ir 
St. Skoruliams už paruošimą 
programos, Marinai Cox už 
šokių ir dainų paruošimą, K. 
Ankui už muziką ir garsų 
priežiūrą, A. Migui už šviesų 
tvarkymą.

Vasario 16-sios gimnazijai 
prie įėjimo surinkta aukų - 
$ 587; per biblioteką aukojo 
Natalija Čelkienė $ 50, Jad
vyga ir Viktoras Venclovai 
(Ashfield) $ 50 ir M. Putelė 
$ 10. Visiems aukojusiems 
nuoširdus ačiū.
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba nutarė pakviesti 
p-lę Laimą Barkutę į Valdy
bą jaunimo reikalams atsto
vės pareigoms. Laima sutiko 
ir nuo spalio 1 d. pradeda 
eiti naujas pareigas. Jos tel. 
73 3984.

Sydnejaus Apylinkės 
.Valdyba
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KAM ĮDOMU?

Pribrendo reikalas. susi
burti likusiems vienišiems 
žmonėms, kurių atsirandą 
vis daugiau netekus savo 
vyrų ar žmonų. Gal rastume 
ką nors bendro visiems 
kartu praleidžiant valandė
lę, kitą?. Gal tas paįvairintų 
vienišas mūsų dienas?

Ta prasme iškilo mintis 
įkurti sambūrį, į kurį galėtų 
įeiti našlės, našliai bei vien
gungiai. Steigiamasis susi
rinkimas įvyks spalio 6 d., 
antradienį, 1 vaL Lietuvių 

- Klubo antrame aukšte, 
Bankstowne. Maloniai kvie
čiame visus užinteresuotus 
atvykti į susirinkimą, kur 
sudarysime vadovybę ir pa
nagrinėsime sambūrio gali
mybes bei kryptis, kas pri
klausys nuo mūsų pačių pa
geidavimų.

Iniciatoriai

SALE SENIŪNIJOJE

Nors ir nedidelė Sale se
niūnija, bet padaro darbų, 
apie ką nepagalvoja ir di
džiosios kolonijos. Štai bir
želio ištrėmimų minėjimo 
proga Sale miesto bibliote
kai įteikė šešias anglų kalba 
knygas apie Lietuvą ir jos 
okupaciją. Knygas parinko 
Melbourne liet, bibliotekos 
vedėjas J. Mikštas ir finan
savo Australijos Lietuvių 
Fondas. Šia biblioteka nau
dojasi įvairių tautybių žmo
nės, kurie dirba natūralių 
dujų pramonėje.

Vėl gi neseniai Sale se
niūnijoje pravesta tarp tau
tiečių aukų rinkliava lietu
viškai spaudai paremti. Iš 
surinktų pinigų Mūsų Pas
togei paskirta 39 doleriai. 
Tai yra labai daug atsime
nant, kad vietinių lietuvių 
šioje seniūnijoje nedaug, o 
ir iš jų jau beveik visi pensi
ninkai. Ačiū seniūnei p. E. 
Eskirtienei už gražią inicia
tyvą.
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VIETOJ M 
GILIŲ

Pagerbdami a.a. Mariją 
Glionertienę vietoj gėlių E. 
ir K. Meškauskai aukojo 
Mūsų Pastogei 10 dolerių. 
Ačiū.

Išreikšdamas pagarbą a.a 
Vincui Petraičiui, vietoj gė
lių skiriu Mūsų Pastogei 10 
dolerių. V.A. Kardelis. Ačiū.

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. Nr. pra
leista nepastebėta klaida: 
a.a. V. Petraičiui mirus 
užuojautą pareiškė ne V.P. 
Kardelis, bet V.A. Kardelis. 
Paliestuosius maloniai atsi
prašome. Red.

Sako, sunkiausia pasiekti 
80 metų, o nuo čia gyveni
mas pats kuo gražiausiai 
gyvenasi.

Daugumai iš mūsų ateitis 
atrodo labai netikra. Bet ji 
visada tokia buvo, o mes, 
kurie tiek pakeitimų pergy
venome, galime sau leisti ir 
didžiausias viltis.

Spaudai paremti aukoto: 
A. Juozėnas 20 dol., V. Ci- 
žauskienė, T. Gailiūnas ir A. 
Eskirtas po 10 dol., F. Barva 
ir V. Norkus po 5 dol., D. 
Valytė-Ellison, A.
Matukevičienė, A. Lenertas. 
So 4 dol., V. Balsevičius, 0. 

lutauskienė ir O. Drunge- 
lienė po 2 dol. Viso $ 78. Pu
sė jų skirta Mūsų Pastogei.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $24
Oro paštu į N. Zelandiją $35
Oro paštu kitur $50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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

Printed by Rotor Presą Pty.
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