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Lietuvis į politines viršūnes
INži VALDAS ADAMKUS AUKŠTOSE PAREIGOSE

1968 metais jaunas, gabus 
inžinierius Valdas Adamkus, 
respublikonų partijos vei
das, pradėjo savo politinę 
karjerą. Tais metais jis kan- 
didavo į Čikagos sanitarinio 
iistrikto patikėtinio vietą. 
Tai didelis postas, į kurį 
kandidatavo ir Čikagą val
dančios demokratų partijos 
kandidatas. Jaunas mūsų 
politikas turėjo sumanumo 
ir vešlumo ir aktyviai vedė 
propogandą, ypač Čikagos 
Sėtuvių tarpe. Be abejo ir 
respublikonų partija dėjo 
risas pastangas, kad jos 
kandidatas pasiektų perga
lę. Rinkimai praėjo. Mūsų

Spaudos platinimo 
vajui pasibaigus

NAUJŲ PRENUMERATŲ KONKURSO - VAJAUS 
REZULTATAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos paskelbta
me Australijos ir N. Zelandijos specialiame konkurse - 
vajuje padidinti lietuviškų patriotinių laikraščių bei žur
nalų tiražą, terminui pasibaigus pranešame konkurso re
zultatus:

Konkurso dalyviai daugiausiai surinkę prenumeratų:
Birutė Prašmutaitė — 45 — I premija $ 500
Algis Karazija — 23 — II premija $ 250
Laikraščio ar žurnalo, kuriam konkurso metu buvo su

rinkta daugiausiai naujų prenumeratų, $ 250 premija ski
riama "Mūsų Pastogei” ir ’’Tėviškės Aidams”, kadangi 
abu laikraščiai gavo vienodai po 21 prenumeratą.

i Visiems dalyviams ir konkurso mecenatui kun. Dr. 
Juozui Prunskiui tam tikslui paskyrusiam $ 1.000, nuo
širdžiai dėkojame už paskatinimą bei rėmimą mūsų lie
tuviškos patriotinės spaudos.

A.L.B. Krašto Valdyba

SPAUDOS PLATINTOJAI

Skelbtasis PLB spaudos 
K tinimo konkursas pasi- 

gė, ir štai to platinimo 
fezultatai. Iš turimų davinių 
konkurse dalyvavo tik 
keturi platintojai ir visi iš 
Melbourne: Birutė Prašmu- 
laite, Algis Karazija, kun. P. 
Dauknys ir kun. P. Vaseris. 
Konkurso premiją — $ 500 
laimėjo Birutė Prašmutaitė, 
E rinkusi 45 prenumeratas, 
, trą premiją — $250 laimė
lio Algis Karazija, surinkęs 
[23 prenumeratas. Kun. P. 
Dauknys surinko 13 pren. ir 
tun. P. Vaseris 1.
Per visus platintojus su

rinkta 82 prenumeratos, iš 
1} atskiriems laikraščiams 

žurnalams atitenka:
Mūsų Pastogė — 21
Tėviškės Aidai — 21
Pasaulio Lietuvis —12
Moteris —11
Tėviškės Žiburiai — 8
Skautų Aidas — 4
Lietuvių Dienos — 4
Laisvoji Lietuva — 1

Malonu pastebėti, kad 
delbtasis spaudos platinimo 

Rašo Jurgis Janušaitis 

lietuvis inž. Valdas Adam
kus, sunkioje rinkiminėje 
kovoje, be abejo, pralai
mėjo, tačiau labai palygi
nant nedideliu balsų skai
čiumi, surinkdamas arti 
vieno milijono balsų.

Po šio pirmo po
litinio bandymo, tuometinė 
respublikonų valdanti par
tija Baltuose rūmuose, Wa
shingtone D.C. atkreipė 
ypatingą dėmesį į šį jauną 
vyrą, respublikoną inž. 
Valdą Adamkų.

Rinkimams praėjus, inž. 
Valdas Adamkus tuometi
nės administracijos jau ski
riamas gana atsakingu

Birute Prašmutaitė, laimė
jusi spaudos platinimo pra- 
mijią $ 500

vajus - konkursas labiau pa
siteisino, negu buvo tikėtasi. 
Galbūt rezultatai būtų visai 
skirtingi, jeigu platintojų 
būtų įsijungę daugiau. Kaip 
matome iš turimų davinių, 

Gamtos apsaugos vadovu 
Ohio baseino regionui Cin
cinnati mieste.

Ten tam darbui neilgai 
vadovavo. Netrukus buvo, 
perkeltas į Čikagą ir paskir
tas JAV Vidurio Vakarų re
giono Gamtos Apsaugos :US 
(UA EPĄ) viceadministra- 
toriaus pareigoms, kurias jis 
sąžiningai ir sumaniai ėjo 
dešimtį metų. Per tą laiko
tarpį keitėsi Baltuose Rū
muose valdžia, prezidento 
postas buvo atitekęs de
mokratų kandidatui, kas be 
abejo, turėjo įtakos į aukš
tųjų pareigūnų didelius pa
keitimus. Tačiau inž. Valdas 
Adamkus vienintelis parei
gūnas tokiose aukštose pa
reigose buvo išlikęs nuo 
prezidento Nixono laikų. 
Tas rodo, kad inž. Valdas 
Adamkus turėjo aukštas 
tam darbui kvalifikacijas ir 
ne kartą televizijoje bei 
spaudoje buvo komentuoja
mi jo darbai bei pareigos.

O spalio 8 d. lietuviškąją 
ir amerikiečių .plačiąją vL 
suomenę pasiekė ypatingai 
džiugi žinia:

’’Washington, D.C.. prezi
dento Reagano administra
cija paskelbė, kad Valdas 
Adamkus skiriamas JAV 
vidurio vakarų regijono 
Gamtos Apsaugos (US 
EPĄ) administratorium. Tai 
ypatingai aukštas postas, 
atitekęs lietuviui. Kad šis 
postas labai svarbus rodo ir 
šie daviniai: Jo jurisdikcijo
je yra 6 valstijų guberna
toriai, 12 JAV senatorių, 113 
JAV kongreso narių, 
neskaitant daugelio miesto 
burmistrų ir kitų pareigūnų.

Šie daviniai rodo, .kad inž. 
Valdas Adamkus, vienintelis 
lietuvis JAV administraci
joje bei jos santvarkoje turįs 
tokią vykdomosios valdžios 
galią. .

visi platintojai (ir tik keturi) 
iš Melbourne. Ir tai gauta 82 
Srenumeratos! Įsivaizduo- 

ime, kad bent po tiek pre
numeratų būtų surinkta iš 
kitų lietuvių kolonijų Aus
tralijoje, lietuviškoji spauda 
išeivijoje būtų pajutusi stip
rų įnašą.

Šia proga sveikiname 
konkurso laimėtoją Birutę 
Prašmutaitę, kuri tikrai pa
dėjo daug pastangų surink
dama net 45 prenumeratas. 
Ji yrą tikra darbštuolė ir at
sidavusi lietuvybei: šalia 
savo tiesioginio darbo ji va
dovauja Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai Australijoje, diri
guoja chorui, dirba su skau
tais, jaunimą atstovauja 
ALĖ Krašto Valdyboje, 
neskaitant jau visokių kito
kių įsipareigojimų, kur ji sa
vanoriškai ar prašoma prisi
deda ir talkina.

Inž. Valdas Adamkus

Šis inž. Valdo Adamkaus, 
paskyrimas yra tuo reikš
mingas, kada po prezidento 
išrinkimo ir kiti politikieriai 
bandė į šį postą įstatyti sa
vus, rinkiminius kandidatus, 
bet pralaimėjo.

Atrodo, kad inž. Valdo 
Adamkaus paskyrimas į 
JAV vidurio vakarų regiono 
Gamtos Apsaugos adminis
tratoriaus postą lėmė jo di
delis taktas, politinis įžval
gumas, tam darbui geras 
pasiruošimas ir turįs didelę 
patirtį Gamtos Apsaugos 
srityje.

Vidurio vakarų regionas 
yra didžiausias visoje Ame
rikoje. Jam priklauso šešios 
valstijos su 45 milijonais gy
ventojų. Didieji ežerai, 
tarptautinės sutartys su 
Kanada. Taip pat inž. Valdas 
Adamkus pasilieka Ameri-

Įvykiai
Pasiekė žinia, kad Vatika

ne tarnaujantį aukštose pa
reigose lietuvį vyskupą 
Paulių Marcinkų popiežius 
pakėlė į arkivyskupus. Ar
kivyskupas yra gimęs Ame
rikoje iš lietuvių tėvų. Jis 
yra stipraus fizinio sudėjimo 
ir lydėjęs popiežių visose jo 
kelionėse. Jis gražiai kalba 
lietuviškai ir neseniai per 
Vatikano radiją pasakė kal
bą į pavergtuosius betėvius.

***
Sužinota, kad 1988 metų 

sportinė Olimpijada pripa
žinta ir bus pravesta Pietų 
Korėjos sostinėje Seule. 
Kaip žinia, 1982 metais pa
saulinė olimpiada įvyks Los 
Angeles mieste — U.S.A.

♦**
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kos delegacijos pirmininku 
prie tarptautinės vandens 
apsaugos komisijos su Ka
nada.

JAV Baltųjų Rūmų admi
nistracija, skirdama inž. 
Valdą Adamkų į šį postą 
pastebi: Jo paskyrimas va
dovauti vienam iš didžiausių 
JAV regionui užtikrina eko
loginio darbo tęstinumą ir 
sėkmingumą.

Šiam postui pasiekti buvę 
ir daug kliūčių. Buvo ir kitų 
kandidatų, besiveržiančių į 
šį postą. Tačiau inž. Valdo 
Adamkaus, jau dirbusio 10 
metų viceadministratoriaus 
jareigose, kandidatūra iški- 
o į pirmaujančią vietą. Jo 
candidatūrą rėmė beveik 
visi regiono valstijų guber-

Nukelta į psl. 2

Ir pereitą vasarą dėl 
karščių ir sausrų nukentėjo 
derlius Sov. Sąjungoje. 
Amerika nusistačius sovie
tams parduoti milijonus to
nų grūdų. Primindamas 
menkus derlius Sov. S-je 
Amerikoje vienas aukštas 
pareigūnas spaudai paste
bėjo: ’’pas sovietus blogi 
orai trunka nuo 1917 metų 
revoliucijos”.

♦**
Šiuo metu Vilnius turi ge

rokai virš pusės milijono 
gyventojų, iš jų lietuviai su
daro apie 44% gyventojų, 
lenkai -17 %, likusius 31 % 
sudaro rusai, visokios kito
kios tautybės. Iš anksčiau 
buvusių 33 bažnyčių veikia 
dabar tik 8.

1



Kalbant apie draugystes
Gyvenime draugystė gal 

būtų viena iš pačių esminių 
bruožų žmonių santykiuose. 
Žmogui neužtenka giminys
tės. Jis savo santykius su 
kitais žmonėmis plečia per 
draugystę, kurios ryšiai gali 
būti daug tampresni ir pat
varesni už giminystės 
ryšius.

Lygiai tokie draugiškumo 
ryšiai galimi tarp organiza
cijų, draugijų, net tautų ir 
valstybių, tik tokiais atve
jais negalioja intymūs 
ryšiai, kaip asmens su as
meniu, bet jau daugiau 
grindžiami išskaičiavimais, 
įvairiopais praktiškais mo
tyvais. Tačiau kiekvienu at
veju visokia draugystė 
grindžiama paprastu vidiniu 
polinkiu, be jokių prievarti
nių įsipareigojimų ar sank
cijų tokią draugystę nutrau
kus. Draugystė - tai yra 
šventas ryšys asmens su as
meniu, nesužalotas ir nesu
teptas jokiom sutartim ar iš 
to sekančiam pasėkom.

Šitą intymų ir šventą san
tykiavimo bruožą pradėjo 
politikoje įvesti ir jį pikt
naudoti pirmoji Sovietų Są
junga. Per tūkstančius metų 
valstybės irgi turėjo savo 
tarpusavio santykius, juos 
grįsdamas ekonominiais ar 
savisaugos motyvais, suda- 
rydamas sąjungas, gynybos 
paktus, net unijas, tačiau 
istorijoje niekur nebuvo 
įvelta draugystė į politines 
machinacijas. Draugystė 
buvo ir liko neįtraukta ir 
nepanaudota į jokius politi-

Lietuvis...
. Atkelta iš psl. į 

natoriai, senatoriai, visa eilė 
kongresmanų ir valstijų 
rinktieji pareigūnai.

Čikagoje išeinantieji di
dieji dienraščiai Chicago 
Tribune ir Sun Times už. 
inž. Valdo Adamkaus kandi
datūrą pasisakė išsamiais 
vedamaisiais, iškeldami jo 
sugebėjimus, tinkamumą ir 
atliktus darbus šioje srityje. 
Aniems dienraščiams pri
tardamas, vedamuoju atsi
liepė, inž. Valdo Adamkaus 
darbus teigiamai vertinda
mas, Detroit Free Press.

Po šios ’’politinės kovos”, 
mūsų lietuvis pasiekia per
galę ir atsisėda į šio aukšto 
)osto kėdę. Tad jam tik ga- 
imė palinkėti tolimesnės 
karjeros darbe, o taip pat ir 
politinėje veikloje, prilei- 
džiant galimybę, kad vieną 
dieną inž. Valdą Adamkų 
matysime ir senatoriaus 
poste.

Inž. Valdas Adamkus yra 
su JAV delegacijomis daly
vavęs Sovietų Sąjungoje ir 
kitose valstybėse. JAV vy
riausybės jis yra apdovano
tas JAV gamtos apsaugos 
žymeniu - aukso medaliu už 
jo iškilų darbą JA V-se ir už 
įnašą tarptautinėje plotmė
je.

Jo administruojamo re- 
S'ono įstaigoje, Čikagoje, 

deraliniame pastate dirba 
900 tarnautojų.

Inž. Valdo Adamkaus at
siekta karjera buvo galima 
dalyvaujant J.A.V. politi
niame gyvenime. 

Mūsų Pastogė Nr. 42,19&L10.26, psl. 2

irius sandėrius, grįstus bet 
kokiais išskaičiavimais, nes 
draugystė neturi ir net ne
gali turėti kokių nors prak
tiškų išskaičiavimų, lygiai 
kaip meilė. Todėl draugystei 
kaip ir meilei nereikalingos 
jokios sutartys ar kokie ki
tokie praktiški įsipareigoji
mai.

Su Sovietų Sąjungos įsi- 
steigimu į gyvenimą ir poli
tiką neišvengiamai įtraukta 
ir ši iki šiol nesutepta sąvo
ka draugystė. Ne kas kitas, 
o sovietai pirmieji pradėjo 
prekiauti politikoje drau
gyste, vieniems kraštams ar 
valstybėms ją įpiršdami, ki
tiems prievarta primesdami 
tą sovietinę draugystę.

Kai spaudoje skaitome, 
kad Sovietų Sąjunga su to
kiu ir tokiu kraštu ar vals
tybe pasirašė draugiškumo 
sutartį, kiti net ir nepagal
voja ir nesigilina, ką tokia 
draugiškumo sutartis reiš
kia. Sakytume tai paprastas 
dalykas - draugiškai bend
rauti visokiose srityse nie
kuo negrasinant ir tuo pačiu 
niekur neįsipareigojant. 
Betgi tokiu bendravimu 
grindžiami ir visų kitų 
kraštų bei valstybių santy- 

. kiai be jokių draugiškumo 
sutarčių, ir kartais toks 
bendravimas trunka ilgiau ir 
sėkmingiau, negu pasirašy
tosios draugiškumo sutar
tys.

Betgi sovietiniame žodyne 
draugystė turi visai kitokią 
prasmę. Sovietai perša 
draugiškumo sutartis 

' siekdami juose draugiškumo 
r vardan šeimininkauti, vyk

dyti subversyvinę veiklą 
savo naudai, ir jeigu toks 
kraštas apsižiūri ir net

JAV Liet.
Lietuvių Bendruomenės 

literatūros premija (3000 
dol. dydžio), 1980 metais 
įsteigta JAV LB Kultūros 
Tarybos, Krašto Valdybai 
pritarus ir pasižadėjus fi
nansuoti, 1981 metais bus 
skiriama už grožinę lietuvių 
išeivijos kūrybą. Premijos 
sąlygos sutartos su Lietuvių 
Rašytojų Draugijos Valdy
ba.

1. Premija skiriama, atsi
žvelgiant tik į svarstomojo 
kūrinio meninę vertę. Jei 
nebūtų gauta premijuotino 
lygio veikalo, vertinimo ko
misija pasiūlys Kultūros 
Tarybai tris išeivijos rašy
tojus, premijuotinus už 
bendrąjį įnašą į grožinę lie
tuvių literatūrą. Vienam iš 
jų Kultūros Taryba skirtų 
1981 metų premiją, susita
rusi su vertinimo komisija.

2. Lygiomis teisėmis su 
spausdintaisiais veikalais 
premijuotini ir rankraščiai.

3. Premijai veikalus at
siųsti paskutinė data - gruo
džio 31 d.

4. 1981 metų Lietuvių 
Bendruomenės literatūros 
premijos vertinimo komisiją 
sudarys Kultūros Taryba, 
susitarusi su Lietuvių Rašy
tojų Draugijos Valdyba. 
Komisijos sudėtis bus greitu 
laiku paskelbta.

PASTABA. Įsidėmėtini 
premijos sąlygų pakeitimai. 
Sutarta, kad dvejus metus iš 
eilės premija bus skiriama

bando tam priešintis, tuoj 
pat pačių "draugų" sovietų 
žiauriai apkaltinamas, kad 
nesilaikąs draugiškumo 
principų ir net taikomos ati
tinkamos sankcijos o pačiu 
kraštutiniu atveju jėga 
prievartavimas nusilenkti 
"draugo” valiai. Savu laiku 
ir Lietuva buvo pasirašiusi 
su sovietais draugiškumo 
sutartį, kaip ir visi kiti Pa
baltijo kraštai, ir šiandie 
matome, prie ko toji drau
gystė privedė. Draugiškumo 
su sovietais grandine ap
juostos visos dabartinės sa
telitinės valstybės, net ir 
užsidėję draugiškumo 
grandį ant kaklo tolimieji 
kraštai Afrikoje, Azijoje, 
Amerikoje, kurie vardan 
draugiškumo negali priešin
tis sovietų savavaliavimui ir 
patys neturi galimybės tam 
pastoti kelio, nes kiekvienu 
atveju bet koks sovietams 
nepalankumas jau bus išaiš
kintas, kaip draugiškumo 
sutarties sulaužymas. Iš ki
tos pusės joks kraštas kad ir 
draugystės saistomas, ne
gali veikti ar turėti bet ko
kios įtakos pas pačius drau
gus — sovietus. Reiškia, 
kiekvienu atveju toji drau
gystė tėra tik vienos kryp
ties — sovietų naudai.

Su jokiais kitais - įtakin
gais ir galingesniais kraštais 
Sovietų Sąjunga tokių drau
giškumo sutarčių neturi'ir 
net jų nesiūlo, nes žino, kad 
ir tokią sutartį pasirašus jie 
negalės vardan to draugiš
kumo kitur šeimininkauti, o 
tik save apsijuokins. Taigi, 
pas sovietus draugystė, ly
giai kaip ir sovietų vidaus 
žmonių santykiuose įvestas 
terminas "draugas” liko nu
vertintas, netgi suniekintas.

(v.k.)

---------------------- _ J—------------------------------------- ■---------------————————-

B-nės literatūrinė premija
tik už grožinę literatūrą, o 
trečiuosius (1982 m.) - tik už 
lituanistinėm tematikos hu
manitarinio turinio mokslo 
veikalus arba esaistinių 
straipsnių rinkinius. Premi
jos siekiantieji mokslo vei
kalai galės būti arba lietu
viškai, arba angliškai para
šyti.

PREMIJOS TAISYKLĖS

1. Premijos siekiantieji 
kūriniai siunčiami Kultūros 
Tarybai jos vicepirmininko 
adresu: Viktoras Mariūnas, 
1994 Beverly Hills Drive, 
Richmond Hts, Ohio 44143, 
tel. (1-216) 481-4534.

Apie gautas siuntas bus 
pranešta siuntėjams. Už 
paštuose užkliuvusias ar 
dingusias siuntas Kultūros 
Taryba neatsako. Jų ieško
jimu rūpinasi patys siuntė
jai.

2. Spausdintieji kūrimai 
turi būti atžymėti 1981 metų 
data. Tačiau, kai kūrinys at
žymėtas 1980 metų data, o į 
rinką atėjo tik 1981 m., tai 
jis bus laikomas 1981 m. kū
riniu. Visi rankraščiai bus 
laikomi 1981 metų kūriniais.

3. Kiekvieno rankraščio 
pakanka atsiųsti po vieną 
nuorašą, bet kiekvieno 
spausdinto kūrinio siunčia
ma po penkias knygas. Jos 
siuntėjams nebus grąžina
mos.

Pageidautina, kad rank-

A.Liet.FONDO Vajus
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba, A.L.B. Krašto 

Valdybai pritariant, skelbia trijų mėnesių laikotarpy lėšų 
telkimo vajų, pradedant spalio pirma diena.

A.L. Fondas pasitikėdamas visoj Australijoj gyvenan
čių lietuvių dosnumu, nuoširdumu, pareigingumu ir gera 
valia, yra užsimojęs per šį laiką padidinti nejudomąjį ka
pitalą iki $ 100,000. Iš gauųamų palūkanų bus galima'vis 
stipriau remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, moks
lą, meną ir kitas kultūrines apraiškas Australijoje.

A. Pocius 
A.L.B. Krašto Valdybos pirmininkas

A. Staugaitis 
A.L.F. Valdybos pirmininkas

Aukos gali būti įteiktos ir Fondo įgaliotiniams: 
ADELAIDE: Augis Zamoiskis,' Ą. Kubilius ir B.

r Straukas
CANBERRA: J. Kovalskis
GEELONG: A. Obeliūnas
HOBART: J. Paškevičius
MELBOURNE: J. Meiliūnas, J. Krikščiūnas 
NEWCASTLE: A. Bajalis 
PERTH: Z. Budrikis
SYDNEY: B. Stašionis, Č. Liutikas ir M. Gailiūnas

Lietuvis — galimas popiežius'
Rašo D ARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Prieš keletą metų tai at
rodytų visai nereali svajonė, 
nes 1) popiežiai (kaip tai
syklė) buvo renkami iš italų 
laimės kardinolų, 2) lietuviai 
neturėjo nė vieno kardinolo. 
Šiandie jie jau gal turi vieną 
Lietuvoj (turiu minty tą 
slaptą kardinolą, kurio pa
vardės popiežius nepaskel
bė), o sekant paskutines ži
nias, atrodo, lietuviai gal tu
rės ir vieną viešą kardinolą. 
Taip pat pastarąjį kartą po
piežium išrinktas lenkas, o

raštiniai kūriniai būtų para
šyti mašinėle. Tačiau bus 
priimti ir lengvai išskaitomi 
ranka rašyti kūriniai.

5. Prie kiekvieno kūrinio 
pridedamas lydraštis su au
toriaus vardu - pavarde, 
adresu ir telefono numeriu. 
Dalyvavimas varžybose dėl 
premijos - viešas aktas.

Premiją laimėjusio rank
raščio autorius galės tartis 
su Kultūros Taryba dėl jo 
išleidimo arba pats susirasti 
leidėją.

JAV LB Kultūros Taryba 
1981 m. spalio mėn. 8 d.

Ateitininkų Federacijos 
sukaktuvinis kongresas įvy
ko rugsėjo 4-7 d.d. Čikagoje. 
Šį kongresą sveikino popie
žius ir Amerikos preziden
tas.

♦ * *
Čikagos Jaunimo Centre 

lapkričio 25-28 d.d. įvyksta 
jau ketvirtasis Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumas. Ti- 

. kimasi, kad šis simpoziumas 
bus skaitlingiausias ir įta
kingiausias iš visų prieš tai 
buvusių. Iškilių lietuvių 
mokslininkų ir kūrėjų išei
vijoje turime gana gausiai, 
kurie dirba įvairiose srityse. 
Jeigu jie visi darbuotųsi 
Lietuvoje ir Lietuvai!

ne italas.
Spalio pradžioje kai kurie 

Šiaurės Amerikos laikraš
čiai plačiai aprašė staigų iš
kilimą vyskupo Pauliaus 
Marcinkaus. Pažymima, kad 
jis kilęs iš lietuvių tėvų, 
kurie 1922 m. atvyko į JAV. 
1947 m. Paulius Marcinkus 
buvo įšventintas kunigu, 

| 1952 m. pradėjo dirbti Vati
kano valstybės sekretoriate 
angliškajame skyriuje. Čia 
jis palaikė artimus ryšius su 
kardinolu G. Montini, kuris 
vėliau tapo popiežiumi Pau
lium VI. 1971 m. jis paski
riamas Vatikano banko pre
zidentu. Vysk. P. Marcinkus 
pripažįstamas kaip ypatingų 
gabumų administratorius, 
suorganizavęs visą eilę po- 
nežiams sėkmingų kelionių. 
Bet ypač visų dėmesį at

kreipė šiomis dienomis įvy
kęs jo paaukštinimas, pas
tatęs jį į vieną iš pagrindinių 
Vatikano postų. Dėl šio pas
kyrimo jis automatiškai 
tampa arkivyskupu ir pir
maeiliu kandidatu į kardino
lus.

Jis yra plačiai žinomas ir 
už Vatikano ribų, bet ypač 
pačiame Vatikane. Jis laiko
mas stipriausiu Vatikano 
šulu po popiežiaus ir po Va
tikano užsienių reikalų mi- 
nisterio. Jo naujos pareigos - 
propresident of the Ponti
fical Commission for the 
state ir taip pat pasilikimas 
banko prezidentu suteikia 
jam galimybę kontroliuoti 
Vatikano finansus ir visą 
administraciją iš daugelio 
departamentų ir 3000 pa 
sauliečių tarnautojų. Jo 
staigus kilimas, populiaru
mas ir išskirtini gabumai 
atidaro duris visokiems spė 
liejimams, ypač kad popie
žiaus Jono Pauliaus II-jo 
sveikata po pasikėsinimo ir 
operacijų yra nekokia.

Popiežiaus rinkimo atveju 
jis gali tapti vienu iš pirma 
eilių kandidatų nes šiuo 
metu Vatikanui ypač reika
linga stipri administracinė 
pajėga. Jis yra tik 59 metų ir 
gana stiprios sveikatos 
Laikraščiai paskelbė po di 
doką jo nuotrauką ir apie j 
plačių aprašymų.

2



NUO ALYTAUS IKI ADELAIDĖS JONUI IR VYTAUTUI NEVERAUSKAMS — 60

Jonas Neverauskas
Dar gyvendamas 

Vilniuje patenka į teatro 
periferijas;^ iDažn ai tenka 
uvoti teatralų.. - aktorių 

draugystėje: ir klausytis jų 
albos apie teatro gyveni

mą, scenos ’’įvykius” ir 
aktorių ’’tragedijas” sceno
je. Čia užsidegusi liepsnelė 
jo nepaliko ir iki šiandien; 60 
vasarų ir žiemų subrandinto 
amžiaus.

Pirmasis teatro "krikštas” 
įvyksta Vokietijoje, stovyk
loje. Sutelkęs jaunimo būrį, 
surežisuoja brolio sudrama- 
tizuotą ištrauką ’’Martinu- 
kas” iš Radzevičiūtės kny
gos "Žemės dulkės”. Čia Jo
nas pajunta kokia yra paini 
ir komplikuota režisieriaus 
ir aktoriaus karjera.

Pirmieji metai Australi
joje, kaip ir visų atvykusių: 
darbo sutartis, namai ir šei
ma; maža laiko kitiems rei
kalams. Būdamas stiprios 
lietuviškos dvasios, jungiasi 
į pamažu besiformuojantį 
lietuvišką gyvenimą Adelai
dėje. Mokytojauja Adelai
dės savaitgalio mokykloje, 
kurioje be mokytojo darbo 
vėlei atgyja scenos ilgesys ir 
čia, gal ir stipriausiai, sužiba 
Jono teatro meilės kibirkš
tys.
’ . I ■ i .

Novelės 
konkursas

ALOYZO BARONO 
VARDO NOVELĖS

KONKURSAS

Lietuvių Rašytojų Drau
gija, norėdama prasmingiau 
paminėti savo mirusį narį, 
buv. LRD pirmininką, nove- 
listą ir romanistą Aloyzą 
Baroną, skelbia Aloyzo Ba
rono vardo novelės konkur
są.

1. Novelės temą bei meni
nę idėją autoriai pasirenka 
laisvai (tačiau pageidautina 
lietuviškas turinys ir perso
nažai).

2. Novelės ilgis - ne dau
giau 20 mašinėle rašytų 
laiškų popieriaus puslapių.

3. Terminas: 1982 m. kovo 
1d.

4. Rankraščiai (rašyti 
mašinėle su tarpais) pasira
šomi slapyvardžiu; atskirai 
pridedamas užlipintas voke
lis, pažymėtas tuo pačiu sla
pyvardžiu, o jo viduje - au
toriaus pavardė, adresas ir 
telefonas.

5. Rankraščiai siunčiami 
LRD Valdybai (LRD Valdy
ba, 306 - 22nd St. Santa 
Monica, CA 90402 USA), 
kuri juos perduoda jury ko
misijai.

6. LRD Valdyba sudaro 
3-jų asmenų komisiją, kuri 
sprendžia balsų dauguma 
(Jei komisija nerastų verto 
premijuoti kūrinio, premija 
atidedama kitiems metams). 
Komisijos sprendimas galu
tinis. .yjį-

7. Geriausia pripažintos 
novelės aįųtoriui skiriama 
500 dol. premija, kurios me
cenatai yra Nijolė Baronienė 
ir LRD.

8. Jury komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

9. Dėl premijuotos nove
lės spausdinimo LRD Val
dyba susitaria su autorium.

LRD Valdyba

Kai Adelaidės mėgėjų te
atro veikla prislopsta, šie 
savaitgalio mokyklos scenos 
pastatymai buvo vieninteliai 
lietuviško teatro pasireiški
mai penkiasdešimtųjų metų 
viduryje Adelaidėje.

Be režisūros Jonas vaidi
na ir kitų režisierių pastaty
muose, pilnai išgyvendamas 
abipusį: režisieriaus ir akto
riaus meninį pajautimą ir 
prigimtą meninio jautrumo 
dovąną.

Šioje trumpoje 60 metų 
sukakties apžvalgoje, neį
manoma detaliau žvilgterti į 
Jono kultūrinį ir visuomeni
nį kelią, nusagstytą nuošir
džiu pasiaukojimu ir darbu 
lietuviškam žodžiui ir dainai. 
Be teatro Jonas nevengia ir 
visuomeninio darbo: išren
kamas kelioms kadencijoms 
į apylinkės valdybą, daž
niausiai kultūros reikalams. 
Išdirba vieną kadenciją ir 
Krašto valdyboje, vis skųs
damasis, kad tai ne jo ’’duo
na”, kad tiktai verčiamas 
prisiima šias pareigas.

Mėgdamas dainą, keletą 
metų dainuoją Lituania cho
re, oktete Klajūnai, kur re
žisuoja muzikinį pastatymą: 
"Consilium Fakultatis”. 
Praveda keletą Liet. Katali
kių Moterų Draugijos ruo
šiamų šiupinių, kultūrinių 
popiečių, minėjimų, radijo 
vaidinimų ir kt. Lyg tas 
Vaižganto Mykoliukas, 
Jonas visur sukasi, visur 
suspėja, jei ne darbu, tai pa- 
1&, . 
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Vytautas Neverauskas
VYTAUTAS. Nors domisi 

menu, bet gyvenimas pa
krypsta į visuomeninę, or
ganizacinę sritį. Australijoje 
atlikęs darbo sutartį, apsi
gyvena Adelaidėje ir 1950 
metais sujungia rankas su 
Maryte Vitkauskaite, kuri 
ištikimai žengia kartu, netik 
šeimos, bet ir visuomeninio 
darbo keliu. Daug metų, 
darbo ir pastangų Vytautas 
pašvenčia lietuviškai skau- 
tybei. Nenuostabu tad, kad 
šios organizacijos įtakoje 
susikristalizuoja kai kurie jo 
charakterio bruožai ir pa
žiūra į gyvenimą. Adelaidėje 
jis vadovauja skautų tuntui, 
vėliau tapdamas Brolijos 
vadeiva ir 9 metus vadovau
ja Australijos Lietuvių 
skautų rajonui. Užsitarnau
ja vyr. skautininko laipsnį, o 
už nuopelnus skautybei, 
1972 metais apdovanojamas 
aukščiausiu skautų medaliu 
— Geležinio Vilko ordenu. 
Rašo daug ir įdomiai skau- 
tybės klausimais į skautišką 
ir pasaulinę spaudą. Nors 
šiandien aktyviai nebedaly- 
vauja skautų veikloje, bet 
priklauso Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui ir rūpinasi 
skautų veiklos reikalais. Jo 
abi dukros ir sūnus dirbo ir 
dirba skautų organizacijoje; 
tėvo ir motinos įkvėptų 
skautybės idealų stumiami.

1953-54 metai nelaimingi. 
Vytautas suserga plaučių li
ga. Nors ir ligonis, laiką iš
naudoja studijuodamas Pie
tų Australijos institute bu
halteriją, kurią baigia sėk
mingai ir šiandien dirba kaip 
vyriausias buhalteris Namco 
Industries didžiulėje įmo
nėje.

Jonas Neverauskas

tarimais padedamas ir kartu 
dalyvaudamas. Šioje plačio
je kultūrinėje veikloje jam 
dažnai talkininkauja žmona 
Valė ir dukra Julytė.

Reikalinga pastebėti, kad 
Jonas kurdamas vaidmenis, 
pavergia tokia scenos meno 
tiesa, kuriai nereikia jokių 
epitetų, o, atrodo, taip pap
rasta, taip natūralu. Įgimtas 
talentas? Tikriausiai.

Paskutiniame dešimtme
tyje Jonui teko "nugalėti” 
sveikatos sutrikimus ir ne
retai "sulėtinti žingsnį”. Šios 
garbingos amžiaus sukak
ties proga linkiu Jonui svei
katos ir ištvermės, nes kū
rybinės dvasios liepsnos, 
įsižiežirbusios Vilniuje, dar 
vis gaisru tebeliepsnoja.

S>rV'R. -VTT-T--5

Vytautas mokytojauja 
Adelaidės savaitgalio mo
kykloje net 14 metų, kurią 
lanko jo dukros ir sūnus. 
Įsikūrus Lietuvių Namams, 
jis Adelaidės Lietuvių Są
jungoje išdirba 9 metus. 
1970 metais Vytauto visuo
meniniame darbe staigus 
posūkis. Tais pačiais metais 
įvykusiame ALB Tarybos 
narių audringame suvažia
vime Melbourne, išrenka
mas į Krašto Valdybą, kuriai 
pirmininkauja net tris ka
dencijas.

Be lietuviškos skautybės, 
kuriai atidavė savo gyveni
mo pajėgiausius metus, 
ALB vadovaudamas, ypa
tingai perėmus iš Sydnejaus 
Krašto Valdybą, Vytautas 
pašvenčia visą savo laisva
laikį mūsų bendruomenės 
reikalams. Tuometinėje 
bendruomenėje įvykęs ski
limas grąsino sužlugdyti 
bendruomenės veiklą iki to
kio laipsnio, kad vargu ar 
būtume radę kelią atgal.

Įžvalgus, gal kiek ambi
cingas (nebūtų dzūkas) tole
rantiškas, o svarbiausia 
laisvos Lietuvos reikalą ir 
lietuviškumą statąs pagrin
diniu išeivijos lietuvių tikslu 
ir buvo ta dinamika suteiku
si jam jėgų, kreipiant bend- 

. ruomenės kelią pozityviu 
keliu.

Kaip brolio Jono, taip ir 
Vytauto veikla labai šakota, 
apimanti visą lietuvių bend
ruomenę. Vytautui nėra 
mažų pareigų; visos jos 
svarbios ir reikšmingos. Jis 
dirba ir apylinkės Valdyboje, 
kontrolės komisijoje, yra 
Pasaulio Lietuvių Seimo na
rys, Talkos .skyriaus Adelai-

Sakoma, kad gamta turi 
'daug įtakos į žmogaus cha
rakterio formavimąsi. Jo 
sieloje gamta išraižo linijas, 
kurios lyg spalvos sukuria 
žmogaus būdo savybes.

Dzūkijos kraštas saulės 
labiau numylėtas; daugiau 
saulėtų dienų nekaip kitur 
Lietuvoje. Smėlėtos kalvos, 
pušynais apaugusios at
krantės, ežerai... Žmonės 
atviri, vaišingi, nuoširdūs, 
bet ir ambicingi... Dzūkijos 
gamta ir žmonės, tampriai 
susiję, lyg ir priklausomi 
vieni nuo kitų...

Vėlyvo rudens vėjams 
ęučiant, 1921 spalio 31 d., 

isų Šventųjų Vigilijoje, 
Kalniškės kaime, Krosnos 
valščiuje, pasaulį išvysta 
Jonas ir Vytautas Neve- 
rauskai.

Tėvas girininkas, motina 
mokytoja. Šios dvi profesi
jos turėjo įtakos ir į vaikų 
gyvenimus. Be vargo abu 
baigia pradžios mokyklą ir 
septynias klases Alytaus

dėje pirmininkas, Taikos 
Teisėjas (Justice of Peace in 
South Australia), paskaiti
ninkas įvairiomis progomis, 
visuomet randąs taiklų žodį 
ką nors pagerbiant ar sutin
kant.

Kadangi Vytautą artimai 
pažįstu, tad ir jo nuotaikas 
buvo lengviau pajusti, ypa
tingai kartu dirbant Krašto 
Valdyboje. Lankant koloni
jas bendruomenės reikalais, 
nekartą skundėsi stoka mū

Rašykime taupiai
Daugelis kalbėdami, o 

ypač rašydami spaudai daž
nai vartoja eilę žodžių, kurie 
tik apkrauna sakinį, spau
doje užima bereikalingai 
vietos ir visai nereikalingi. 
Čia suminėsime bent keletą 
pavyzdžių.

Nuolatinis kartojimas "šių 
metų” arba sutrumpintai 
”š.m.” kada rašoma ar kal
bama apie nesenus įvykius 
arba ir būsimus, kaip skel
bimuose: ”š.m. rugsėjo 10 d. 
įvyko krepšinio rungty
nės...” Aišku, nekalbama 
apie pernykštes rungtynes. 
Arba: ”š.m. spalio mėn 15 d. 
šaukiamas šaulių susirinki
mas”. Reiškia, įvyks netru
kus, po kelių savaičių, tad 
tokie ”š.m.” įrašai tėra tik 
balastas.

Dažnai rašome: "birželio 
mėn. 15 d.”, "rugsėjo mėn. 8 
d.”, o juk lygiai aiškiai gali 
pasakyti ir be žodžio ’mėne
sio’: rugsėjo 8 d., gruodžio 
25 d., nes juk patys vardai 

gimnazijoje. Atgavus Vilnių, 
Neverauskų šeima, tarny
bos verčiama, persikelia į 
Vilnių, kur Jonas ir Vytau
tas baigia Vytauto Didžiojo 
gimnaziją 1941 m. Abu gim
naziją baigia su labai gerais 
pažymiais ir stoja į atgauto 
Vilniaus universitetą: Jonas 
pasirenka ekonomiją, Vy
tautas - Lietuvos istoriją. 
1943 metais vokiečiai uždaro 
Vilniaus universitetą ir stu
dijos baigiasi. Tenka ieškoti 
tarnybos.

Jonas turėdamas pirmgi- 
mystės teises (nors abu 
dvynukai, bet Jonas gimė 
pirmas), pirmasis sukuria 
šeimą, 1943 metais pakvies
damas kartu gyvenimo keliu 
žengti Valę Marcikonytę, 
medicinos fakulteto studen
tę.

Grįžtant iš rytų sovietų 
armijoms, abu palieka Lie
tuvą ir pasitraukia į Vaka
rus. Iki čia jų abiejų kelias, 
su mažais posūkiais, bėga 
beveik paraleliai.

sų bendruomenėje bendro 
darbo supratimo ir įsiparei
gojimo. Ypatingai didelio 
nervų įtempimo ir pastangų 
pareikalavo tuometinio 
Australijos ministerio pir
mininko G. Whitlam’o 1974 
rugpiūčio mėn. Lietuvos 
pripažinimo Sovietų Rusijos 
mtėrgraline dalimi paskel
bimas. Posėdžiai su latviais 
ir estais, telegramos į užsie
nį, kelionės ir pasitarimai 
užgulė sunkia našta, anot 
Vytauto, net laiko prakaitui 
nubraukti neliko.

Bet... jo žodžiais, tik lie
tuviškas gyvenimas davė 
impulsą ir jėgas bei morali
nę atramą išlikti ištikimu ir 
garbingu savo tautos sūnu
mi, nors ir toli nuo pamiltos 
Dzūkijos.

Vytauto gyvenimo kelio
nės draugė Marytė yra tas 
ramstis ir paguoda jo veik
loje, nes be jos pritarimo ir 
pagelbos, vargu ar ši graži 
darbų pynė būtų tokia, ko
kia mes šiandien džiaugia
mės ir didžiuojamės.

Linkiu Vytautui šios gar
bingos amžiaus sukakties 
proga, lietuviškos giedros ir 
sveikatos, nes išeivio kelias, 
atrodo, dar negreitai pasi
suks link tėviškės namų.

V. Baltutis

jau pasako, kad birželis, 
rugsėjis ar kovas reiškia ne 
ką kitą, o mėnesį.

Kalbant apie laiką tenka 
sustoti ir prie valandų. 
Įprasta sakyti: ”3 vai. po 
pietų (arba sutrumpintai 
p.p.) ramovėnų susirinki
mas”, ’’Spaudos balius pra
sideda 7 vai. vak.”, tarsi 
kada nors balius prasidėtų 7 
vai. ryto!

Anglų kalboje nuolat var
tojamas žodis ”do” - daryti, 
kas jau baigia įsipilietinti ir 
mūsų kalboje. Dabar beveik 
kiekvienas iš mūsiškių net ir 
negalvodamas sako arba 
rašo: daro išvyką, daro susi
rinkimą, padarė balių, pada
rė posėdį ir t.t. Tai vis tokie 
kasdieniniai pavyzdžiai, ku
riems jau tampame nejaut
rūs. O tai yra liūdna sveti
mybė, be kurios galima 
lengvai išsiversti ir net grą
žiau lietuviškai išsireikšti. .

(Bus daugiau)
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1983 metų vasarų Čikaga 
pergyvens ne eilinės reikš
mės įvykį. Lietuviams, at
rodo, tai būsiančios didžio
sios demonstracijos už tau
tinės gyvybės išlaikymą.

Antrosios Pasaulio Lietu
vių Dienos apims daug įvai
rių šakų. Įvyks Dainų šven
tė, sporto šventė, Pasaulio 
lietuvių seimas, Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas 
ir tomis dienomis daug kitų, 
kultūrinių apraiškų rengi
nių.

Šiam didžiajam įvykiui 
jau pradėta ruoštis. Pasaulio 
Lietuvių Dienas ruošia Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė su Krašto Valdybom. Su
darytas platus, specialus 
tom dienom ruošti komite
tas, kuriam energingai ir 
sumaniai vadovauja didelės 
visuomeninės veiklos prak
tikos turintis Dr. Antanas 
Razma. Šio komiteto sudė
tyje veikia atskiri komitetai 
specialiems uždaviniams: 
Dainų šventės komitetui 
vadovauja Vaclovas Mom- 
kus, Sporto inž. Val
das Adamkus, Pasaulio Lie
tuvių seimui - Dr. Petras 
Kisielius, Pasaulio .Lietuvių 
jaunimo kongreso ruošimo 
komitetui jauna lietuvaitė 
Violeta Abariūtė. Kultūrinių 
reikalų renginius rikiuoja 
LB Kultūros Tarybos pirmi
ninkė Ingrida Bublienė.
Spaudos koordinatorė Rito- 
nė Rudaitienė. Tai pagrindi
niai komitetai komitete.

Vyriausias komitetas ant
rą kartą posėdžiavo Jauni
mo centre, spalio 2 d. Posė
džio metu kiekvienas komi
teto pirmininkas padarė 
pranešimus, apie atliktus 
darbus. -

Būdingesni pranešimai 
buvo Dainų šventės pirmi
ninko Vaclovo Momkaus, 
Sporto šventės inž. Valdo 
Adamkaus ir PLJ S-gos 
Kongreso komiteto pirmi
ninkė Violetos Abariūtės.

Vaclovas Momkus pažy
mėjo, kad jau sudarytas pil
nas komitetas", dabar ruo
šiamasi repertuaro sudary
mui. Norima į programą 
įtraukti naujus mūsų kom
pozitorių kūrinius, kurie bū
tų skambūs, prieinami ma
žesnio pajėgumo chorams. 
Tuo reikalu tariamasi su 
kompozitoriais, laukiama jų 
kūrinių. Bus dainos atrink
tos. Taip pat jau sudarytas 
repertuaro komitetas ir nu
matyti dirigentai. Bet atsi- 
mintina, kad Dainų šventė 
pareikalaus didelio pasiruo
šimo iš chorų, tad jatu dabar 
prašoma pradėti ruoštis.

Inž. Valdas Adamkus pa
žymėjo, kad laukiama apie 
1200 sportininkų iš įvairių 
kraštų ir iš įvairių sporto 
šakų. Žaidynės tęsis beveik 
savaitę. Rūpestį kelia sta
dionų klausimas. Tačiau

Vita Force
VALERIAN TABS 

(valerijonas) 
Jeigu esate nervuoti ar 

blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health I jod krautuvėse.

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

(Lietuvių Laboratorija)
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manoma pasirinkti Ulinois 
universitetą, kur yra neblo
gos sąlygos, ir pravesti 
sporto žaidynes. Taip pat 
esą sudarytas pagrindinis 
komitetas, tačiau žaidynėms 
jravesti bus reikalinga ke- 
iolika specialių komisijų, dėl 
sūrių sudarymo tariamasi 
su sporto sričių specialistais.

PLJ Kongreso reikalais 
plačiau pasisakė Violeta 
Abariūtė. Ji jau turinti ko
miteto narius, tačiau rūpes
čiai tik prasideda. Reikėsią 
ir šiam kongresui sutelkti 
gal apie 100.000 dol. Gi viso 
kongreso išlaidos gali viršyti 
net iki 300.000 dol. Be abejo, 
jaunimo kongresas turi pla
čias programas, numatomos 
stovyklos, studijų dienos ir 
t.t.

Tikriausia, kad ir Austra
lijos lietuviai, chorai, sporti
ninkai ir talentai panorės 
dalyvauti PLD Čikagoje ir 
neabejoju, kad jų atvykimas 
būtų labai laukiamas. Žino
ma, tai priklausys nuo lėšų. 
Todėl jau dabar vyr. komi
tetas planuoja ateinančiais 
metais išvystyti plačią veik
lą, telkiant lėšas. Tam nu
matoma net du ’’turtingųjų” 
banketai, kur, gal būt, už 
lėkštę teks kloti po šimtinę 
asmeniui.

Be to, pramato garbės au

Čikagoje buvo karšta 
(temperatūra siekė virš 30°, 
C), kai mažlietuviai rugsėjo 
12-13 dienomis rinkosi į Ma
žosios Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio suvažiavimą. 
Suvažiavimo idėja ir mintis 

į buvo kilusi 1979 m. Montre- 
į alyj, viešint sąjūdžio pirmi- 
i ninkui prof. Martynui Bra- 
! kui.

Atstovų atvyko iš Fila- 
i delfijos, New Yorko, Toron- 
i to, Montrealio ir kitų Š. 
I Amerikos kontinento vieto- 
i vių. Žinoma, didžiausią Maž. 
į Lietuvos atstovų, bičiulių ir 
į prijaučiančiųjų kontingentą 

ir reprezentaciją sudarė 
vietiniai čikagiškiai.

Suvažiavimą atidarė ir 
atstovus pasveikino Čikagos 
Mažosios Lietuvos Lietuvi
ninkų Draugijos pirminin
kas Dr. Jurgis Anysas. 
Raštu sveikinimų buvo 
gauta iš Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio, Krikščionių De
mokratų Sąjungos, Ulinois 
valstybės Lietuvių Respub- 

Į likonų Lygos, Lietuvių 
Šiaulių Sąjungos, žurnalisto 
Vlado Bakūno, Lietuvos že
mėlapio kūrėjo ir kartografo 
J. Andriaus, Toronto Mažo
sios Lietuvos Moterų Drau
gijos, Vokietijoj gyvenančio 
žinomo mažlietuvių veikėjo 
Frico Šlenterio ir kitų. Žo
džiu sveikino St. Žadeikis 
VLIKo Tarybos, o V. Že
maitis Miškininkų Draugijos 
vardu.

Pirmą referatą — "Mažo
sios Lietuvos politinė ir et
ninė genezė po Antrojo pa
saulinio karo ir dabartinė 
padėtis” — skaitė žinomas 
mažlietuvių darbuotojas ir 
Klaipėdoj veikusios jaunimo 
draugijos ’’Santaros*’ vadas 
Martynas Gelžinis.

Referentas, pasinaudoda
mas dideliu žemėlapiu, vaiz
džiai apibūdino Rytų Prūsi
jos paskutinius siaubingus 
mėnesius, dienas ir jos gy
ventojų Golgotos kelią.

kotojus, kuriems būtų duo
dami į visus renginius bilie
tai, bet už tai teksią, grei
čiausia, kloti po tūkstantinę.

Neabejoju, kad komitetas 
prašys ir visų kitų kraštų 
telkti lėšas, kad būtų galima 
kuo daugiau dalyvių atga
benti į PLD ir kad kuo sėk
mingiau jos praeitų.

Ingrida Bublienė pramato 
visą eilę kultūrinių renginių 
vakarais jaunimui ir seni
mui. Svarstoma ir lietuvių 
operos spektaklis ’’Lietu
viai”, kuris su dideliu pasi
sekimu praėjo šią vasarą Či
kagoje, o dabar vyksta į To
rontą, kur bus duodamas 
vienas spektaklis Kanados 
lietuviams.

Šventės finansus rūpes
tingai kontroliuos komiteto 
pirmininko pavaduotojas 
Bronius Juodehs su iždinin
ku Kostu Dočkum.

Šiame posėdyje taip pat 
dalyvavo PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas, vice
pirmininkas Vaclovas Klei
za, JAV LB KV pirmininkas 
Vytautas Kutkus, Kanados 
KV pirmininkė adv. Joana 
Kuraitė, spauda ir kiti 
pareigūnai.

Apie Lietuvių Dienas tu
rėsime progos ir ateityje 
dažniau šnektelėti Mūsų 
Pastogėje.

Mažlietuvių sąskrydis Čikagoje
Raudonajai armijai 1944 

m. pasiekus Aistmares, 
Maž. Lietuva buvo apsupta 
su vienu ir trimis ketvirčiais 
milijono gyventojų. Kad gy
ventojai nepatektų į sovietų 
nagus, vokiečių admiralite
tas, neatsiklausęs Hitlerio, 
sumobilizavo apie 150 įvai
raus tipo ir dydžio laivų, ir 
evakuavo <*’ apsuptuosius. 
Evakuacijos’metu, su pabė
gėliais ir sužeistais vokiečių 
kariais, paskendo nemažas 
skaičius laivų.

Sovietams apsupus Kara
liaučių, mieste buvo apie 
90 000 bėglių. Jie, įsikūrę 
griuvėsiuose, ilsėjosi, 
kentė badą, sirgo ir mirė. 
Vėliau miestą paėmę rau
donarmiečiai bestiališkai iš
prievartavo moteris, žudė ir 
plėšikavo. Kai tūli žymesni 
vokiečiai bandė atkreipti 
dėmesį į >raudonarmiečių 
žiaurumus, sovietų atstovai 
tik patraukė pečiais ir davė 
suprasti, kad toks jau esąs 
raudonosios armijos karys ir 
kad jį vargu ar galima pa
keisti.

Sovietinių okupantų tiks
las buvo aiškus. Jie siekė 
sunkiais darbais, deportaci
jomis, badu ir ligomis išnai
kinti ir paskutiniuosius vie
tinius gyventojus. Badui 
vis aršiau pasireiškiant, 
gyventojai ryžosi vykti į ok. 
Lietuvą maisto ieškoti. Bet 
pradžioj buvo ir tokių, kurie 
nuo tokio žygio susilaikė. Jie 
bijojo, kad lietuviai juos pa
varys ar kitokiu būdu jiems 
keršys. Mat, daug iš Ryt
prūsių kilusių aukštų nacių 
pareigūnų, su savo pakali
kais gestapininkais, kartais 
gana nežmoniškai pasireiškė 
užimtos Lietuvos adminis
travime.

Bet badas buvo stipresnis 
už visas abejones, taip, kad 
pulkai apiplyšusių ir išalku
sių moterų ir vaikų slapta 
pasileido elgetavimo kelio
nei į ok. Lietuvą. Ir įvyko

Naujiems ateiviams 
programos ir patarnavimai 

-ionx;
"T'

Imigracijos ir etinių reikalų ministeris kreipėsi į dau- 
giakultūrinių reikalų institutą pravesti ir įvertinti tikslus 
bei peržiūrėti 1978 m. GalbaUy raportą, liečianti naujie
siems ateiviams programas ir patarnavimus.

SIŪLYMŲ PUNKTAI
a) įvertinti raporto vykdymo efektyvumą.
b) pareikšti, ar pasiteisino užsibrėžti tikslai.
c) peržiūrėti, ar raporto tikslai ir siūlymai tebegalioja 

ir
e) pasisakyti, ar tie tikslai bei patarimai ateity vykdy

tini ir kokių pakeitimų (jeigu tokių būtų) tektų pada
ryti.

KUR ĮTEIKTI?

Daugiakultūriniams reikalams institutas kviečia savo 
nuomones minėtu reikalu patiekti raštu šiuo adresu:

The Director,
- Australian Institute of Multicultural 
’Affairs,

GPO Box 2470V, 
.MELBOURNE. VIC. 3001

'71 . r.,’.

Nuomonės ir siūlymai turi pasiekti institutą iki šių 
metų gruodžio pirmos dienos

stebuklas: lietuviai elgetų 
nepavarė ir jiems nepriminė 
jų vakarykščios arogancijos 
ir patirtų skriaudų. Jie buvo yuvvvj uiciu wj. x uci-

pavaišinti ir apdovanoti !l giamų apraiškų jis priskaitė 
maistu. Taip lietuviai paro- komunistų partijos iškrai

pytą poeto simbolizavimą, 
pagal kurį tarybinėj epochoj 
jis tapo ir antifašistu, ir par
tizanu, ir pažangios (suprask 
komunistinės) visuomeninės

dė, kad jie gali mylėti ne tik 
savo artimą, -bet ir buvusį 
skriaudėją. Tai buvo viena iš 
skaisčiausių lietuvių tautos 
valandų.

Dėl Maž. Lietuvos ateities 
referentas pastebėjo, kad 
susidomėjimas Rytprūsiais 
nėra baigtas. Pvz., VLIKui 
dar Vokietijoj būnant, vo
kiečių politikai- yra lietu
viams ne kartą davę supras
ti, kad Rytprūsiams iš jų or
bitos išėjus, jiems visai ne
svarbu, ar lietuviai preten
duoja į jų šiaurinę dalį, ar 
ne. Bet jie būtų labai suinte
resuoti, ar net remtų tokius 
politinius veiksnius ir 
ėjimus, kurių pasėkoj Ryt
prūsiai atsistotų kaip ket
virtoji Pabaltijo valstybė.

Po to sekė buvusio ’’Lie
tuvos Pajūrio” redaktoriaus 
Anso Lymanto referatas: 
’’Mažosios Lietuvos idėjos ir 
praeities atmintis okupuotoj 
Lietuvoj”

Referato pradžioj A. Ly- 
mantas apibūdino 1945 m. P. 
Pakarklio vadovaujamą lie
tuvių mokslininkų ekspedi
ciją į karo nuteriotą Maž. 
Lietuvą. Ekspedicijos na
riai, buvusių kryžiuočių or
dino pilių giliuose rūsiuose, 
aptiko paslėptų lietuvių kal
ba dokumentų ar net Done
laičio rankraščių, apie kurių 
egzistenciją nieko iki šiol 
nebuvo žinota. Tarp kitko 
buvo atrasta apie 100 lietu
vių kalba Prūsijos karalių 
prūsų lietuviams rašytų įsa
kų siekiančių net 1580 me
tus. Šis neįkainuojamas ra
diny s. šiandien duoda mums 
įžvalgą į pačius būdingiau
sius praėjusių šimtmečių 
lietuvių buities gyvenimo. 
vaizdus.

Toliau A. Lymantas nuš-

vietė teigiamų ir neigiamų 
Kr. Donelaičio atminties 
puoselėjimo aspektų oku- 

•/puotoj Lietuvoj. Prie nei-

santvarkos dvasiniu kūrėju 
ar ’’komunizmo rūmų staty
toju (J. Baltušis).

Toliau referentas keliais 
pavyzdžiais pavaizdavo, 
kaip jaunosios lietuvių 
kartos pastangomis ir įvai
riais sutapimais buvo naujai 
’’atrasti” Vydūnas ir Marty
nas Jankus.

Jis pabrėžė, kad Maž. 
Lietuva senųjų Lietuvos 
bolševikų neimponavo ir jos 
likimas jų nedomino, nes ji 
nedavė jiems nei klasinių 
kovų didvyrių, nei tokių ko
munizmo apaštalų, kuriais 
jie būtų galėję pasididžiuoti 
prieš kitas pavergtas sovie
tinio rėžimo tautas. Pripa
žindami ištikimybę tik pro
letariniam 
internacionalizmui ir staty
dami ją aukščiau už savo 
tautos nacionalinius išroka- 
vimus, Lietuvos senieji ko
munistai šiandien ginasi ir 
atsiriboja nuo 20 a. Maž. 
Lietuvos veikėjų tautinės 
veiklos iškėlimo ir atžymėji- 
mo. Pvz., jie ir šiandien ne
drįsta prisiminti ar išleisti 
Maž. Lietuvos dailininko 
Adomo Brako tapybos vaiz
dų ar piešinių albumo. Daili
ninko Brako kūryba, ku
riuose pasireiškia jo gili 
meilė ir romantika gimtajam 
Maž Lietuvos kraštui, nepa
tiko lietuviškiems bolševi
kams. Išduotas enkavedis
tams, jis žuvo nukankintas 
Sibire.

Nedrįsta jie iki šiol iškelti 
ir prof. dr. Gaigalaičio as-
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Ateina naujas poetas 't

Dažnai pasiskundžiame, 
kad mūsų jaunimas abejin
gas lietuvybei ir nesidomįs 
nei savo tėvų kalba, nei lie
tuviška spauda. Trūksta 
išeivijos spaudai skaitytojų 
ir bendradarbių. Nors ir tu
rime nemažai gerai lietuviš
kai kalbančių jaunų tautie
čių, bet jų žodynas, kaip 
esame įpratę išsireikšti, yra 
daugiau ’’virtuvinis”. Su to
kiu žodžių bagažu jaunuolis 
jaučiasi nepajėgus ir nedrįs
ta reikštis nei visuomenėj, 
nei žurnalistikoj.

Ir štai šitoj sutemoj tarsi 
meteorai išnyra ir nukrinta į 
mūsų tarpą jauni žmonės, su 
pamėgimu ir užsispyrimu, 
gimtąją kalbą gerai įsisavi
nę ir ją apvaldę, drįsę net 
poetiniu žodžiu į mus prabil
ti. Tokių retų šviesuolių tu
rime užjūriuose, turime ir 
čia. Prieš kelerius metus 
poezijoj pirmuosius žings
nius pradėjo Lidija Pocienė, 
išleidusi net savo pirmąjį 
poezijos rinkinį. Ir štai vėl 
toje pačioje Adelaidėje ima 
skleistis naujas pumpuras.

Ano savaitgalio vakarą 
adelaidiškis nepataisomas 
įvairių kultūrinių apraiškų 
puoselėtojas o taip pat ir 
poetas Pranas Pusdešris 
sukvietė į savo pastogę pla
čią giminę, draugus ir, kaip 
jis išsireiškė, artimesnius 
kaimynus susipažinti su 
jaunu poetu Saulium KU
BILIUM. Tai jaunas, šviesus

Saulius Kubilius
H-t s.

jaunuolis, neseniai perkopęs 
dvidešimt pirmuosius 
metus. Pagal visus standar
tus ir įstatymus jau pilna
teisis vyras, bet mūsų aki
mis vis tiek dar jaunas, bet 
spėjęs susikurti savo vidinį 
pasaulį ir su juo išeinantį 
plačiu žvilgsniu ir atvira šir
dimi. Jo pirmieji žingsniai į 
Parnasą atkeipia dėmesį ir 
teikia gerų vilčių.

Kaip ir dera, tokia proga 
šeimininkas pristato su nes
lepiamu džiaugsmu jauną 
poetą ir jį paprašo svečius 
supažindinti su savo kūryba. 
Jis paskaitė pluoštą eilėraš
čių įvairiom temom ir įvai
rios apimties. Jo kūryboje 
jaučiasi minties gilumas ir

Saulius Kubilius 
a r c 

TOLIMAS ŽMOGUS

Pamojau iš tolo.
Tik iš tolo... 
žodžių netariau, 
Tik iš tolo žvelgiau.

Tolimas žmogau, 
Prisiartink arčiau, 
Kad pažinti geriau galėčiau.

Jei norėčiau, galėčiau, galė
čiau...

Tačiau ir aš toksai esu, 
Tolimas esu!
Kitiems tolimas, 
Tolimas žmogus.

NEKEISK NUOMONĖS

Nekeisk nuomonės. 
Šalta pasidarys. 
Apsikloti nebus kuo — 
Svetimu tapsi.

Suklupsi.

Tave paniekins. 
Greitai atstums. 
Vartus užtrenks. 
Grįžti nebeleis.

ypač neabejotinas lietuvių 
kalbos žinojimas.

Turėdamas gabumų kal
boms, Saulius trejus metus 
studijavo filosofiją Romoje, 
gerai pramokė itališkai, tad 
bando eiliuoti italų ir anglų 
kalbomis. Tą jis pademons
travo ir šiame parengime, 
bet čia pat prisipažino, kad

jam prie širdies arčiausia 
lietuvių kalba ir tik ja ketina 
ateityje kurti.

Šiame pirmame pasirody
me belieka Saulių pasvei
kinti ir palinkėti, kad liktų 
savo poetiniam pašaukimui 
ištikimas.

Br. Str.

Numatomos amerikiečių 
ginklavimosi derybos su so
vietais po susitikimo Ame
rikos valst. sekr. Haigo su 
sovietų užsienių reik, minis- 
teriu Gromyko. Pasitarimai 
numatomi Ženevoje jau 
lapkričio 30 d.

Mažlietuvių...
! Atkelta iš psl. 4

mens, veikėjus Štikliorių, Kad prūsiškiems ”pago- 
Vanagaitį ir daugel kitų nims,” galėjus skelbti krikš- 
taurių 20 a. Maž., Lietuvos čionybę ir artimo meilę, 13 
tautinių darbuotojų.

Baigdamas savo platų ir 
išsamų referatą, A. Lyman- 
tas išreiškė viltį, kad ok. 
Lietuvoj nerimstanti jaunoji 
lietuvių karta,, kuri, savo 
tautos dvasios galiūnų be
ieškodama, atrado Vydūną 
ir Jankų, vieną dieną suge
bės ’’atrasti” ir kitus Maž. 
Lietuvos veikėjus ir pagar
biai įamžinti juos istorijoj.

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio pirminin
kas, prof. Mąrtynas Brakas, 
referatu — ’’Mažosios 
Lietuvos problema tarptau
tinės politikos rėmuose” — 
davė ne tik politinę, bet ir 
filosofinę įžvalgą į Maž. Lie
tuvos istorijos vystymosi 
raidą. Jis iškėlė kelis pražū
tingus Maž. Lietuvos isto
rijos tarpsnius:

1) 13 a. senųjų prūsų ir 
lietuvių nukariavimą ir 
išnaikinimą;

2) 18 a. kraštą ištikusią 
maro katastrofą, kuri su
griaudama krašto kompak
tinę lietuvišką sąrangą, at
vėrė duris vokiškai koloni
zacijai;

3) Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoj rusų užkrautą Maž. 
Lietuvai okupaciją ir koloni
zaciją.

Pirmomis Pirmojo pasau
linio karo dienomis į Ryt
prūsius ’ besiveržianti rusų 
kariuomenė, žymiai prisidė
jo prie, taip vadinamo, 1914 
m. ’’Marnės stebuklo” Pran
cūzijoj. Tai turėdamas ome- 
nyj, karo' metu Čerčilis rašė 
Stalinui, kad rusai turį pa
matuotą teisę į Rytprūsius 
(!), nes kraštas esąs mirky
tas rusišku krauju. Tokiu 
būdu anglų premjeras pir- 

..«> žadino Stalino apetitą
. Mažąją Lietuvą.

a. iš įvairių Vakarų Europos 
kraštų į Rytų Prūsiją plūdo 
kariai, atsigabendami ge
riausius tų laikų ginklus. 20 
a., po neregėto žmonijoj 
progreso, tą pačią po sunkių 
kovų apkrikštytą žemę, bri
tiški ir amerikoniški alijan- 
tai atidavė antichristui, kad 
ji taptų placdarmu bedieviš
kam bolševizmo plėtojimui į 
Europos vakarus.

Paliesdamas nacionalizmo 
sąvoką, prof. Brakas pab
rėžė, kad nacionalizmas gali 
būti labai pozityvus, bet, 
pagrįstas nesaikumu ir 
didybės manija, lengvai 
tapti destruktyvus. Kaip 
pavyzdį jis paėmė Mažąją 
Lietuvą, kurioje akivaiz
džiau negu kitame koki<ame 
krašte galima įžvelgti per 
šimtmečius praktikuoto 
svetimų tautų nacionalinio 
gobšumo. Jei svetimasis na
cionalizmas išnaikino ištisas 
senųjų prūsų gimines, tai 
mažlietuviai savo naciona
lizmu, tiksliau sakant, tau
tiškumu, tik siekė mylėti 
savo gimtinės šalį, savo kil
mę, iš tėvų paveldėtą kalbą 
ir papročius. Apie tokį maž
lietuvių tautiškumą dar ir 
šiandien liudija visokeriopa 
jų kūryba, kuri ir ateinan
tiems amžiams parodys tik
rą Maž. Lietuvos veidą. Tuo 
tarpu atėjūnų, taip vadina
mos, ’’tėviškės teisės” 
Easisavinimas, yra tik įžūlūs 

andymas įteisinti išsigimu
sio svetimo nacionalizmo 
pasėkas.

Rusiškas mūsų tėviškės 
užvaldymas ne dėl to yra tik 
laikinas reiškinys, kad taip 
sako priešais tapusių buvu
sių alijantų parašais pasira
šytas protokolas, bet todėl, 
kad jis yra tapęs objektu ir 

siekiu tos nepalaužiamos jė
gos, kuri trokšta žmonišku
mo įgyvendinimo visur ten, 
kur jis neužmirštamai pa
žeistas.

Prof. Brakas išreiškė savo 
tvirtą įsitikinimą, kad Maž. 
Lietuvos bylos prasmingu
mas paskatins ateinančių 
generaciją ieškoti atpildo už 
prabočių kentėtas skriau
das, jos gimtinei užkartą 
nežmogišką likimą, ir kad jai 
pavyks sėkmingai nukelti 
Maž. Lietuvos porblemą į 
žmonijos naujų valdovų dė
mesio ir sąžinės centrą, kur 
ji ras teisingą sprendimą ne 
nacionalistinei manijai, bet 
tarptautiniam broliškumui 
tarnaujančiai politikos eigai.

Po išklausytų referatų se
kė gyvos diskusijos.

Vakare Tautiniuose Na
muose buvo surengtas ban
ketas, kuriame dalyvavo 
apie 150 žmonių. Buvo ir 
meninė programa su choru, 
deklamacijomis ir tautiniais 
šokiais.

Sekmadienį, rugsėjo 13 d. 
10 vai. atstovai ir dalyviai 
rinkosi ’’Tėviškės” švento
vėje pamaldoms. Kun. 
Ansas Trakis savo turinin
game suvažiavimui skirtame 
pamoksle iškėlė mūsų daro
mas pastangas perduoti 
savo dvasinį palikimą jau
najai kartai. O tai nėra leng
va, ir ne visuomet pasiseka. 
Šių dienų jaunimui sunku 
suprasti mūsų mintis ir 
jausmus, kai kalbame apie 
Rambyną, apie mūsų veikė
jus, apie tėviškėj rengiamas 
šventes ir papročius. Iš jo 
išgirstame, kad jis turįs 
savo pačių įspūdžius ir per
gyvenimus, taip kad mūsiš
kiai patyrimai jam pasilieka 
nesuprantami. Tuo tarpu 
priespaudoj esančioj Lietu
voj vienur, kitur gana stip
riai suliepsnoja nauja tėvy
nės meilės ugnis, ir jaučia
mas nepasotinamas noras 
išsaugoti tėviškės praeities 
atminimą.

Kun. Trakis visus ragino 

tėvynėj" esančiųjų neapvilti, 
bet, pagal kiekvieno išgalę, 
ir toliau veikti bei kovoti, 
kad neteisybė būtų paša
linta, kad vergovės pančiai 
būtų nutraukti ir kad mūsų 
tauta ir vėl galėtų prisikelti 
Dievo garbei ir žmonių pa
laimai.

Mirusiųjų bei nacių ir so
vietų vergų stovyklose nu
kankintųjų prisiminimas 
buvo pagerbtas visiems gie
dant tradicinę Maž. Lietu
vos giesmę: ’’Gerą kovą ko- 
vavau”.

Pamaldų metu Aldona 
Buntinaitė gražiai pagiedojo 
dvi mažlietuvių religines 
giesmes.

Popiet suvažiavimo prog
rama buvo tęsiama teisinin
ko Jono Stikloriaus referatu 
"Mažosios Lietuvos reikalas 
ir lietuviška visuomenė 
tremtyje”. ..

Jis priminė po karo Vo
kietijoj veikusią Maž. Lietu
vos Tarybą. Deja, jos pirmi
ninkui Erdmonui Simonai
čiui mirus, Tarybos veikla 
sustojo. 1954 m., Maž. Lie
tuvos lietuvių suvažiavimo 
metu, Toronte buvo įsteig
tas Maž. Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis. Sąjūdžio sta
tutas buvo priimtas 1956 m. 
Čikagoj. MLRS dabar yra 
viena iš 15-likos "pilnateisių 
grupių, kurie šiuo metu 
sudaro VLIKą. Mažlietuvių 
atstovų santykiai su kitomis 
VLIKe esančiomis grupėmis 
vystosi darniai, o atsiradę 
nesklandumai ar konfliktai 
sprendžiami savitarpio susi
pratimo ir respekto dvasioj. 
Čia ypatingai turėta omenyj 
savo laiku VLIKo paruošta 
brošiūra su kontraversiniu 
Lietuvos žemėlapiu.

Toliau referentas apibū
dino kai kurias aplinkybes, 
kurių pasėkoj Maž. Lietuva 
buvo 500 metų atskirta nuo 
Didž. Lietuvos. Didžioji 
Lietuva pateko po lenkų, o 
Mažoji po vokiečių įtaka ir 
kultūra. Tat, nors antago
nizmo ir nebuvo jaučiama, 

bet mūsų tėvams nevisuo- 
met buvo lengva nugalėti ir 
išlyginti per šimtmečius su- 
sidarusius skirtumus.

Apžvelgdamas 
mažlietuvių veiklos sunku
mus, jis suminėjo kelias jų 
priežastis: a) mažlietuvių 
neskaitlingumą - per 36 
metus išmirė žymus skaičius 
mūsų tėvynainių; b) jauno
sios kartos trūkumas - tūks
tančiai jaunų Maž. Lietuvos 
žmonių, ypatingai jaunų 
vyrų, žuvo Antrojo pasauli
nio karo frontuose; c) veiklą 
apsunkinančios tolimos dis
tancijos.

Nežiūrint visų "sunkumų, 
Maž. Lietuvos klausimas 
spaudoj yra dažnai gvilde
namas. Be to, Maž. Lietuvos 
temomis išleista eilė moksli
nio ar memuarinio turinio 
knygų.

J. Stiklorius pabrėžė, kad, 
norint pareikšti savo valią 
tarptautiniame forume, jau 
šiandien turime būti pasi
ruošę bet kokiam atvejui. O 
tam būtinai reikalinga orga
nizacija, kaip tai yra Maž. 
Lietuvos Rezistencinis Są
jūdis.

Po referato, Gyčiui Šernui 
iš Toronto tvirtai ir ener
gingai pirmininkaujant, 
buvo plačiai diskutuojami ir 
sprendžiami įvairūs sąjūdžio 
reikalai, kaip MLRS centro 
komiteto ir prezidiumo su
dėties papildymas, pasiūly
mas skelbti sausio mėn. 
Maž. Lietuvos mėnesiu, de
legacijos į VLIKo seimą 
Clevlende sudarymas, maž- 
lietuviško archyvo klausi
mas ir t.t.

Sekantį MLRS suvažiavi
mą nutartą sušaukti, jei ne 
ankščiau, tai vėl už 3 metų.

Suvažiavimui užsibaigus, 
kun. Trakis dalyvius pak
vietė į savo gražų sodelį, kur 
mielai šeimininkei dosniai 
vaišinant, dar keletą valan
dų buvo gražiai pabendrauta 
ir pasidalinta suvažiavimo 
įspūdžiais.

A.L.
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’’Labdara” kviečia
Mielos ir mielieji ’’Labda
ros” Draugijos narės, nariai 
ir rėmėjai!

Prasidėjo Nauji 1981 / 
1982 mokslo metai. ’’Labda
ros” Draugijos valdybai, be
sirūpinančiai lietuvių moks
leivijos parama, tenka eiti 
su parama ten, kur ji ypač 
reikalinga.

Šiais metais Draugija tu
rėjo paremti mažiau stipen
dininkų Vokietijoje ir galėjo 
skirti lėšų stipendijoms 
Brazilijos studentijai. Brazi
lijos Lietuvių Bendruo
menės Valdyba įsteigė sti
pendijų fondą. Labai svarbu, 
Kad ’’Labdara” galėtų 
kasmet tą fondą paremti.

Daugiau rūpesčių sudaro 
skaitlinga mažai pajėgių lie
tuvių tėvų moksleivija Len
kijoje. Greta piniginės para
mos, tai moksleivijai pa
rūpinama vartoti^ rūbų. Be

Vokietijos lietuvių, į šį 
darbą labai aktyviai įsijungė 
Kanados Liet. B-nės Socia
linių reikalų komiteto Ha
miltono skyrius, pasiunčiant 
moksleiviams, pagal "Lab
daros” suteiktus adresus, 
rūbų siuntas. Lenkijos 
moksleivijai parama įgavo 
pastovumo. Iš ten gaunamos 
patikimos informacijos apie 
paramos labiau reikalingus 
moksleivius.

Galime pasidžiaugti, kad 
’’Labdaros* remiamų moks
leivių skaičius daugėja ir 
kad, mokslus baigę, rūpinasi 
lietuvių reikalais.

1980 metais Lenkijoje pa
sireiškusi sunki ūkiška krizė 
tiek pat skaudžiai palietė 
tenykščius lietuvius. 
Sunkumus pajuto ir moks
leivija. Tėvai, daugumoje 
mažažemiai ūkininkai, po 
įvairių žemės ūkį alinančių 
bandymų, dar ūkiškai nesu-

stiprėję ir krizės paliesti, 
negali duoti savo vaikams - 
moksleiviams kiek būtinai 
reikalingi ir, dažnu atveju, 
moksleiviai turi susiaurinti 
mokslą ar jo atsisakyti.

’’Labdaros” Draugija labai 
susirūpinusi tokia tragiška 
moksleivių padėtimi, nuo
širdžiai kreipiasi į mūsų vi-

Tautos Šventėsproga Sale seniūnijos lietuviai per savo 
seniūnę p. E. Eskirtienę Sale bibliotekai įteikė šešias 
knygas angliškai apie Lietuvą. Nuotraukoje knygų įtei
kimo metu iš k.: bibliotekos asistentė D. Hicks, Sale dau- 
giakultūrinės draugijos pirm. F. Barva ir Sale lietuvių 
seniūnė p. E. Eskirtienė, įteikianti knygas.

Taupykime energiją* 
ir dolerius
Apgalvok prieš naudoda

masis karštą vandenį. Kas 
įmanoma atlaikti šaltu van
deniu, nenaudok šilto.

Nuolat patikrink, kad 
tavo karšto vandens tankas 
veiktų sėkmingai. Prasisun
kiąs jūsų karšto vandens 
tankas pakelia jūsų elektros 
sąskaitą. Netiksliai veikian
tis prietaisas temperatūros 
reguliacijai gali jums labai 
brangiai kainuoti. Geriau 
apsimoka nuolat patikrinti, 
negu mokėti sąskaitas.

Prasidėjo akcija už ener
gijos taupymą Australijoje. 
Be abejo, energijos išeikvo- 
jama labai daug viešose vie
tose, lygiai ir privačiai gal
vojant, kad keli centai šen ar 
ten neturi jokios reikšmės. 
Tačiau susumuojant, įskai
tant milijonus kitų energijos 1 
naudotojų, susidaro gamybi
nės išnaudotų energijos vie- 1 
tų ir dolerių sumos eina į ša
lį, kas iš tikrųjų reiškia, kad 
viskas eina energijos bend
rovei net neklausiant, iš kur 
tie pinigai ateina. Tačiau as
meniškai galime sutaupyti 
daugenergijos namuose, ke
lyje ir kiekviena proga. 
Valstybei kainuoja energija, 
o kiekvienam asmeniškai - 
doleriai.

Pirmiausia apsidairykime 
savo namuose. Jeigu namie 
iš kranų nuolat laša vanduo, 
ypač iš šilto vandens krano, 
atminkite, kad drauge su 
vandens lašais lygiai laša ir 
jūsų sunkiai uždirbti dole
riai. Naudojant šiltą vandenį 
po pūrkšle išbūnant apie 
10 -15 min., normali pukšlė . 
pareikalauja apie 10 iki 15 
litrų per minutę. Besipurkš- 
damas turėk galvoj, kad su 
kiekviena minute išnaudoji 
daugiau vandens ir savo do
lerių.

Kur tik įmanoma naudo
kis šaltu vandeniu, vietoj 
karšto, ypač perskalavimui 
skalbinių arba perplaunant 
daržoves.

Žuvus Egipto prez. A. Sa- 
datui į jo vietą referendumo 
keliu pareigas perėmė vice- 
prez. H. Mubarak.

Čikagoje sudarytas komi
tetas prof. Vyt. Skuodžio 
gelbėjimui. Vilniaus un-to 
prof. V. Skuodis suimtas ir 
ilgiems metams nuteistas 
kaltinant jį antisovietine 
veikla. Komitetas tikisi iš
gelbėti V. Skuodį, kaip kad 
savu laiku buvo išgelbėtas 
Simas Kudirka.

Užsieniuose sudaryta Ira- 
mdo egzilinė vyriausybė, ku- 

rios priekyje pripažintas 
buvęs prez. ir vėliau pabė
gęs Bani Sadre, o ministeriu 
pirm, pripažintas Irano kai
riųjų vadas (irgi pabėgęs) 
M. Rajavi.

suomenę, prašydama gelbėti 
mūsų moksleiviją ir suteikti 
jai galimybių toliau tęsti 
mokslą.

’’Labdaros” Draugijos 
veikla jau pasiekė dvylikos 
metų. Jos veikla vystosi ir 
vykdoma dėka mūsų visuo
menės paramai.

Draugija labai dėkinga 
visiems rėmėjams ir nori ti
kėtis tolimesnės paramos.

’’Labdaros” Draugijos 
Valdybos vardu

pirmininkas J. Glemža 
Adresas: J. Glemža, Con
ventrain 33, 7260 Calw — 
Hirsau
Banko konto: Labdara e. V. 
Landesgirokasse Stuttgart 
Nr. 1185168 BLZ 60050101

Ateivės daina
J. Slavėnas

Šaly, kur vasarą ir žiemą 
Žaliuoja medžiai,pievos ir laukai, 
Kur rožės krauna vešlų žiedą 
Ir aukaliptai šypsosi aukštai — 
Tenai tarp paukščių įvairių, 
Spalvotų, didelių, mažų, 
Nežino nieks iš kur, kada, ' 
Kokiais keliais pilka, maža 
Lakštingala čia atkeliavo 
Ir sukt pradėj lizdelį savo.

Paukščiai išdidūs šnairomis 
Į mažą ateivę žiūrėjo, 
Ir raukės, šaipės akysna, 
Kai kurie nekentė, bodėjos; 
Buvo nemaža ir tokių, 
Kurie nemėgo ateivių 
Ir pikto jiems visur linkėjo. 
Lakštingala nors vieniša, 
Mažytė ir kukliai pilka 
Niekad ji niekam nesiskundė. 
Iškentė pašaipas, skriaudas, 
Panieką, pyktį, kartų žodį, 
Bet savo pykčio ji nerodė. 
Ir kartus, kartus liūdesys 
Jos širdy - šventas ilgesys 
Gimtos šalies, savų namų 
Ir tų brangių, mielų dienų, 
Kai ji dar buvo tarp savų — 
Kaip buvo gera ir smagu!

Bet...
Vieniems pasauly šiam gražu, 
Nuo kitų laimė nusigrįžta... 
Tačiau laimingas kas savy 
Suranda mieląją ramybę, 
Nors aplinka ir būt niūri, 
Pajus jis dvasinę galybę — 
Pakils aukščiau visų purvų, 
Kaip saulė viršum debesų.
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Lakštingala vienų viena 
Ramybe džiaugėsi miela: 
Kai mėnuo balzganam skliaute 
Ir žvaigždžių mirgančiam rate 
Pasaulį gaubė paslaptingai — 
Tada ji upės pakrašty, 
Rasa snapelį pasivilgius 
Verkiančio gluosnio prieglobsty 
Užtraukia dainą pasiilgus 
Savo šalies, anų naktų 
Sidabru užlietų laukų, 
Kai jos daina iš pat širdies 
Balzamu meilė tuoj palies 
Jauną mergelę ir bernelį, 
Ir vos bekrutantį senelį.

Ir klausos paukščiai įstabių, 
Tu ilgesio pilnų garsų, 
Gimusių tolimoj šaly, 
Atbundančių jautrioj širdy., 
Ir kai lakštingalos skambi 
Daina užlieja miško slėnius 
Ir aido atgarsiais plačiais 
Pasklinda dargi sustiprėjus — 
Pabunda paukščiai čia visi, 
Spalvoti, dideli, maži, 
Nustebę klausosi svajingai... 
Jų širdis apsupa banga 
Dar nepažinta jų ikšiolei, 
Kokią tejautė tik tada, 
Kai giminė jų buvo rojuj. 
Ir išdidumas pamažu 
Ir pyktis, panieka jau dyla, 
Lyg vaškas vasaros metu, 
Kai saulės spinduliuos sušyla.

Tikrovėj gimusi daina 
Net šaltą akmenį sušildo.

Mūsų Pastogė dėkoja
Jau visi žinome, Mūsų Pastogės Spaudos Balius, įvykęs 

rugsėjo 26 d. Sydnejaus Lietuvių Klube, praėjo gana 
sėkmingai ir netgi įspūdingai. Ypač gausus žmonių daly
vavimas pabrėžė, kad Mūsų Pastogė laukiama, mėgiama 
ir palaikoma.

Kiekvienas didesnis parengimas reikalingas ir daugy
bės talkininkų iš pašalies neskaitant pačių rengėjų pas
tangų.

Šia proga reiškiame gilią padėką visiems spaudos ba
liaus dalyviams, kurie šį kartą taip gausiai dalyvavo ir 
tuo pačiu patį spaudos balių iškėlė į išskirtiną vietą. Juk 
joks parengimas be dalyvių būtų tuščias ir beprasmis. 
Ačių Sydnejaus Lietuvių Klubo Direkcijai, kurie leido 
pasinaudoti Klubo sale ir visais kitais patogumais. Ne
skaitant spaudos baliaus rengimo komiteto,(kurį sudarė 
pirm. A. Jablonskienė, J. Mickienė, L. Stašionienė, V. 
Jaras, A. Dudaitis, V- Bukevičius, V. Kazokas ir kurie 
taip pat verti padėkos žiūrint iš visuomeninės pusės), iš
skirtiną padėką reiškiame techniškai prisidėjusiems: p.p. 
S. Skoruliui už spaudos baliaus eigos pravedimą, Ugnelei 
Kazokaitei už plakatą, svečiui iš Adelaidės ir Mūsų Pas
togės pastoviam rėmėjui V. Dumčiui už sveikinimą ir lo
terijos bilietų traukimą, A. Jablonskiui už kontrolę prie 
įėjimo, M. Reisgienei, L Dudaitienei ir M. Cox už loterijos 
bilietų platinimą ir visokeriopą pagalbą, A. Adomėnienei 
ir A. Zubrickienei už paaukotus tortus.

Sutinkame visi, kad šalia nusistovėjusio Spaudos Ba
liaus prestižo šiam baliui didžiausią atrakciją sudarė 
spaudos baliaus loterija ir pati programa. M.P. Spaudos 
Baliaus loterija išsiskiria iš visų kitų parengimų loterijų 
savo leidžiamų fantų verte ir kokybe. Ačiū dailininkams 
p.p. L. Urbonui, S. Montvidui, J. Abromui (jun.), V. Ka- 
bailienei, Bižytei, Stanevičiui, A. Jablonskienei (aukojo 
dail. V. Meškėno piešinį), — už paveikslus, p.p. Mikalaus
kui, E. Lašačiui, J. Janavičienei už meniškus išdirbinius, 
V.M. Bukevičiams — (šampanas), Donielienei (lėkštė), 
Amber (orchidėjų keras), Baravykienei (taut, juostą), L. 
Stašionienei (indų servyzas), J. Mickienei (gėlių keras), 
Petniūnienė (skara), Almozienė (pagalvėlė). Ačiū visiems 
fantų aukotojams.

Nėra abejonės, kad šio baliaus centre dėmesy buvo 
pati programa. Tai p. D. Skorulienės sukurta ir sureži
suota lietuviška opera ’’Jūratė ir Kastytis prie Pacifiko”, 
kurios pavydėtų ir Milano La Scala! Ją pastatyti reikėjo 
eilės talentingų solistų ir vaidintojų. Dėkui p. D. Skoru- 
lienei! Ačiū p. B. Kiveriui už sukurtą ir pritaikintą muzi
ką, dainininkams ir artistams V. Bitinui, V. Arui, E. La- 
šaičiui, K. Bitinienei, J. Šarkauskui, I. Dudaitienei, Ban
iai, V. Stasiūnaičiui, V. Daudarui; dėkojame operoje šo
kusioms balerinoms - undinėms R. Migevičienei, L. Pro- 
tienei, I. Bielskytei, L. Barkutei, E. Auglienei, O. Virbic- 
kaitei; techniškiems darbuotojams — K. Kazokui ir A. 
Dudaičiui.

Ačiū visoms pyragų ir tortų aukotojoms ir visiems bet 
kuo prisidėjusiems vienokiu ar kitokiu darbu. Išskirtinas 
dėkui Liet. Klubo vedėjui p. B. Stašioniui už patarimus ir 
visokeriopą pagalbą. Nors ir netiktų rengėjams patiems 
sau dėkoti, bet su dėkingumu primename salę dekoravu
sias p.p. A. Jablonskienę, J. Mickienę, L. Stašionienę.

Be abejo, yra ir daugiau prisidėjusių prie sėkmingo 
spaudos baliaus pravedimo, kuriuos sunku visus išvar
dinti. Visiems lygiai tarima gilią padėką ir tikimės visi 
susitikti ateinančių metų spaudos Baliuje.

Mūsų Pastogės Leidėjai ir Administracija
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PALANGA - LITAS -
RŪPINSIS KELIONE

Kelionės į P.L. Dienas Či
kagoje, įvykstančias 1983 
metais, Australijos Lietuvių 
Sporto Komitetas prieš kelis 
mėnesius kreipėsi į paskirus 
kelionių biurus ir lėktuvų 
bendroves, norėdami gauti 
dabartines kvotas ir kitas 
kelionės lengvatas važiuo
jantiems iš Australijos 
sportininkams ir jų sve
čiams. Be kone visų Austra
lijos, Amerikos, Singapūro 
ir N. Zelandijos oro bendro
vių, su kuriom buvo ir as
meniškai susirišta, kelionės 
kvotas ir kitas lengvatas 
davė ir trys kelionių biurus 
atstovaują lietuviai, tai ’’Pa
langos” - Romas Cibas, 
Business Holiday Travel 
Pty. Ltd. - Balys Stankūna- 
vičius ir Odra Travel - Algis 
Žilinskas.

Išvykos Komitetas turėjo 
gana sunkų darbą išrinkti 
šiai kelionei atstovaujančią 
bendrovę, nes oro bendro
vės davė tik kelionės sąly
gas, kai lietuvių atstovai 
siūlė ir sportininkų ’’sponso- 
ravimą’.’. Apsvarstę visus 
pasiūlymus, Išvykos Komi
tetas pasrinko ’’Palangos” 
kelionių biurą, kartu su jo 
g'miniška bendrove Litas 

ivestment Pty. Ltd. "Pa
langa” pasiūlė pačią žemiau
sią kelionės kainą iš Austra
lijos į Los Angeles ir, susi
tarę su Amerikos oro bend
rove, jie taip pat pasiūlė že
miausią kainą, keliaujant 
sportininkams po įvairius 
miestus Amerikoje ir Kana
doje, kuriuose jie, prieš P.L.

Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
j Sporto Šventę žais draugiš- 
* kas rungtynes, panašiai kaip 

kad buvo ir 1978 metais. 
’’Litas”, be kitų parengimų 
ir ’’sponsoravimo’’ paskiruo
se išvykos dalykuose, būsi
mai didžiulei Išvykos loteri
jai, dovanojo pirmąjį prizą - 
dviems asmenims kelionė į 
Čikagos Lietuvių Dienas.

Išvykos Komitetas nuo
širdžiai dėkoja p.p. B. Stan- 
kūnavičiui ir Alg. Žilinskui 
už parodytą susidomėjimą ir 
norą padėti Australijos lie
tuviams sportininkams bei 
k£rtu su jais keliaujantiems.

Išvykos Komitetas taip 
pat sveikina ’’Palangos” ir 
’’Lito” savininkus jaunuo
sius ir senjorus p.p. Cibus 
bei jų partnerius, sutikusius 
padėti ir globoti vykstančius 
sportininkus, bei davusius 
pačias geriausias kelionės 
sąlygas. Mes tikimės, kad su 
visų Australijos lietuvių pa
rama, kaip ir praėjusį kartą, 
taip ir dabar, Australijos 
lietuviai sportininkai bus 
geri savosios bendruomenės 
reprezentantai. •

KODĖL NE KARTU?

’’Mūsų Pastogės” 35-me 
numeryje tilpo straipsnelis 
’’Kas daroma”, kuriame 
klausiama ar kas nors, be 
sportininkų, yra daroma ir 
ruošiamasi išvykai į Čikagą, 
nes į P.L. Dienas važiuos ir 
daugiau paskirų atstovų ir 
svečių.

Išvykos Komitetas parašė 
tuo reikalu laišką Australi
jos Lietuvių Krašto Valdy- 

‘M)ai. kviesdamas visus Aus- 
r J tralijos lietuvius prisidėti 

prie bendros kelionės, nes 
’ sportininkai šiuo metu jau 

ištyrę visas geriausias sąly
gas ir, kuo bus didesnė gru
pė, tuo bus daugiau nuolai

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Dievas yra gerai prisirengęs įvykinti visus savo nu

tarimus. Atpirkimu, kuris buvo duotas už Adomą ir už 
visus, kurie pateko po pasmerkimu kaip jo vaikai, buvo 
nupirktas visas pasaulis, ir dėlto kiekvienam mūsų pa
dermės nariui bus suteikta proga patekti į ištyrimą amži- 
nąjam gyvenimui prilankiose aplinkybėse; be to dar buvo 
nupirkta Adomo rojiškieji namai (kurie buvo prarasti jo 
prasižengimu), o taip pat ir jo žemiškasis karaliavimas, 
kaip Dievo, savo Tėvo ir Sutvertojo žemiškojo atstovo.

Todėl mes skaitome: ”Tu gi kaimenės Bokšte, Siono 
dukters tvirtovė! Tau ateis pirmykštė galia (viešpatavi
mas).” (Mik. 4:8) Apaštalas Povilas kalba apie laidą nuo
savybei atpirkti.” (Efez. 1:14) Mūsų Viešpats, viename 
savo prilyginime, taip pat parodė, kad jis nupirko ne tik 
žmoniją, lobį, bet ir dirvą, pasaulį, net pačią žemę nuo 
prakeikimo; ir kad dėlto visi, kurie bendraus su Juo, kaip 
karalystės klasės nariai, dalyvauja su juo nupirkime dir
vos ir lobio. — Mato 13:44.

Visas Tūkstantmeties darbas bus įsteigimas žemėje 
tvarkos arba padarymas Dievo kojų suolelio garbingu. 
Rojus, tada kai jis buvo prarastas nusidėjimu, buvo tik 
"sodnas” viename žemės kampe;; bet kadangi Adomo 
padermė dauginosi ir pripildė žemę, kaip buvo Dievo su
manyta ir nutarta. (1 Mozės 1:28) Dėlto kad visi buvo at
pirkti, Rojus turės būti padarytas gana didelis sutalpini
mui visų; todėl visa žemė bus paversta į vaisingą, puikų 
ir tobulą rojaus sodną. Visa tai yra pažadėta kaip galuti
nos dieviškojo plano pasekmės. — Ap. Darb. 3:20, 21; 
Apr. 2:7; 2 Kor. 12:4.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

dų. Pačioje sportininkų iš
vykoje bus kelios grupės, 
išvykstančios iš Australijos 
skirtingais laikais, nes vieni 
skris anksčiau ir žais paski
rose Amerikos lietuvių ko
lonijose, kai kiti skris tiesio
giniai į Čikagą. Norį prisidė
ti prie sportininkų grupės su 
malonumu kviečiami ir jie 
bus lygiai taip pat traktuo
jami kaip ir sportininkai. 
Kai tik bus sužinota kelionės 
maršrutas, jis bus paskelb
tas spaudoje.

RĖMĖJAI ŠIMTININKAI

Sportininkų išvykai labai 
ir labai reikalingi pinigai, 
nes kone šimtui Australijos 
lietuvių reprezentantų, 
reiks parūpinti uniformas, 
visą kitą aprangą, padėti 
kelionėje ir kt. Išvykos Ko
mitetas kreipsis į Australi
jos vyriausybę, paskiras fir
mas ir kt., tačiau pagrindi
nės pajamos turės būti iš 
pačių lietuvių, nes tik Aus
tralijos lietuviai ir bus re
prezentuojami šioje išvyko
je. Iki šiol komitetas jau 
pravedė sėkmingą lošimų 
vakarą, davusį nemažai pel
no, jau baigiami surinkti di
džiajai išvykos loterijai pri
zai (Klubai dar neatsiuntę 
savo prizų pavadinimų pra
šomi kuo skubiausiai juos 
pasiųsti, nes prieš Kalėdas 
norima paruošti loterijos bi
lietus), bus kreipiamasi į vi
sus lietuvius, prašant aukų 
ir pan.

Šiai išvykai atžymėti, ko
mitetas įsteigė šimtininkų 
rėmėjų būrelį, į kurį įeis visi 
tie. , kurie bus nemažiau au
koję 100 dolerių. Prieš iš
vykstant jie bus apdovanoti 
sipecialiu išvykos ženkliuku, 
skelbiant jų pavardes spau
doje ir juos pristatant atsi
sveikinimo baliaus metu. 
Pirmasis šio būrelio šimti
ninkas yra buvęs geras 
tinklininkas, reprezentavęs 
Kovą, kilimo vilnietis, Teo
filius Ambražiūnas, su žmo
na, turį orchidėjų biznį. 
Pradžiai, kitas sportininkų 
rėmėjas V. Jaras, paaukojo 
20 dol.

ARABIJA IMPORTUOJA 
SMĖLĮ

Vienas Saudi Arabijos 
šeichas vandens filtravimui 
maudymosi baseine pradėjo 
importuoti smėlį iš Ameri
kos aiškindamas, kad Ara
bijos dykumų smėlis tam 
reikalui yra menkos koky
bės. Gaunasi toks pats ku
riozas, kaip pardavinėti šal
dytuvus eskimams.

Laisvajame pasaulyje 
veikią teroristai ar organi
zuotos teroristinės grupės 
yra skatinamos ir remiamos 
sovietų net juos apginkluo
jant. Apie tai girdėjome iš 
Amerikos prez. Reagano ir 
jo bendradarbių, bet jų tei
gimus patvirtino faktai. 
Prieš kiek laiko Vak. Vokie
tijos ’’raudonieji” teroristai 
sovietiškomis reketomis ap
šaudė pravažiuojantį JAV 
generolą, Šiaurės Airijoje 
sukilėliai naudoja sovieti
nius ginklus, jau nekalbant 
apie vykstančius neramu
mus Pietų ir Vidurio Ameri
koje, kur visokios rūšies te
roristai ir partizanai vartoja 
sovietinius ginklus.

Britų narams pasisekė iš
kelti visą auksą iš karo metu 
britų laivo, kurį sovietai 
siuntė į Ameriką už apgink
lavimą. Iškelto aukso vertė 
siekia apie 100 mil. dol.

PRISIDEDA RADIO 
VALANDĖLĖS IR

SPAUDA

Išvykos Komitetas tariasi 
su pasauline sporto firma 
’’Slezenger" dėl sponsoravi- 
mo ir uniformų gavimo. Ši 
firma, žiūrėdama į viską 
biznieriškomis akimis, pa- 
jrašė, kad jeigu jie sutiks 
ietuvius sponsoruoti, kad jų 
Irmos vardas būtų, vieno
du ar kitokiu būdu, minimas 
mūsų laikraščiuose ir per 
lietuviškas radio valandėles. 
Komitetas kreipėsi į visus 
Australijos lietuvių laikraš
čius ir radio valandėles, 
E rašydami juos sportinin- 

ams padėti ir ateityje rek
lamuoti šią bendrovę, nei
mant jokio užmokesčio, nes 
už tai sportininkai gaus at
pildą sportiniais reikmeni
mis. Visos radio valandėlės, 
’’Mūsų Pastogė” ir ’’Adelai
dės Lietuvių Žinios” sutiko 
tai padaryti nemokamai. 
’’Tėviškės Aidai” sutiko tai 
padaryti su 50 % nuolaida. 
Išvykos Komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems už rei
kalo supratimą ir paramą.

PAPILDOMAS
KOMITETAS

Išvykos į Čikagą komite
tas, kuris susideda iš: pirm. 
A. Laukaičio, sekret. V. 
Daudaro, iždinin. D. Atkin
son, vyrų vadovo P. Gustaf
son ir moterų vadovės Snai
gės Gustafson į komitetą 
pakvietė žinomą Sydnejaus 
sportininką Jeronimą Belkų, 
kuris šiuo metu yra ’’Kovo” 
tinklinio treneris. J. Belkus, 
turėdamas aukštas pareigas 
TAA lėktuvų bendrovėje, 
turi artimus ryšius su vieti
nėmis ir užsienio lėktuvų li
nijomis ir jau dabar jis yra 
daug prisidėjęs prie kelionės 
kainų derybų ir santykių su 
amerikiečių oro linijomis. J. 
Belkus eis komitete reikalų 
vedėjo pareigas. A L.tis

Išvyka į Lietuvą 1982 m.
Galite keliauti su pasitikėjimu, jei naudojatės Palanga 

Tours išvykomis. Per pastaruosius 10 metų Palanga 
Tours įsigijo pripažinimo ir patikimos patirties. Kodėl 
neprisidėti prie mūsų ir 1982 metais?

NUMATOMA IŠVYKA

* 10 naktų Vilniuje * draugiška grupės palyda * užten
kamai laiko apsipirkti Singapore (dėl 10 naktų Vilniuje 
reikalas laukia patvirtinimo)
IŠVYKSTAMA GRĮŽTAMA KAINA
birželio 20 d., sekm. liepos 9 d. penkt. iš Melb., Sydney,

Brisbane $ 2750

Norite keliauti vienas? Netinkamas jums išvykos lai
kas? Palanga Tours parūpina patogiausias keliones tiesiai 
į Vilnių ar per Europą. Kreipkitės dėl detalių

Atkreipkite dėmesį į mūsų naujus adresus Melbourne 
ir Brisbane

Palanga Toars
^-4 280 PITT STREET, SYDNEY 2000 AUSTRALIA

MELBOURNE: 118 Queen ADELAIDE: 229 Rundle 
St., tel. 678 525 st., tel. 223 7544

BRISBANE: Citicorp Buil- PERTH: 140 St. George 
ding, 1st floor, 217 Tee. tel. 3217371

George St., tel. 2213177

_________________ —I
Mūsų Pastogė N.r. 42,1981.10.26, psĮ.^

A. KARPOV 2, 
V.KORČNOIO

Spalio 1 dieną Metano 
mieste, Italijoje prasidėjo 
varžybos tarp A. Karpovo ir 
V. Korčnoi dėl pasaulio 
šachmatų čempiono titulo. 
Pirmąsias dvi partijas lai
mėjo titulo savininkas A. 
Karpov. Viktoras Korčnoi 
1976 m. apleidęs Sov. Są
jungą trečią kartą bando 
įveikti savo buvusį draugą. 
Pirmasis jėgų išbandymas 
vyko Maskvoje 1974 m. Ru
sijos čempionate. Antrasis 
dėl pasaulio titulo 1978 m.: 
esant varžybų rezultatui 5:5 
Korčnoj paskutinę partiją 
Pralaimėjo, dėl ko iškilo gin- 
ų, privedusių prie protestų 

ir teismo. A. Karpovas ir šį 
kartą atrodo išeis laimėtoju.

Pasaulio Šachmatų Są
jungos vadovybė dėjo pas
tangų, kad prieš varžybas 
bolševikai išleistų V. Korč
noi žmoną ir sūnų, bet so
vietai į tai nekreipė dėme
sio. V. Korčnoi žaidynėse 
ant savo stalo pasidėjęs 
Šveicarijos vėliavą, nes jis 
jau gavęs Šveicarijos pilie
tybę.

MELBOURNO KATALI
KIŲ MOTERŲ DRAUGI
JOS SUKAKTUVINIS

LEIDINYS

Melbourne Liet. Katalikių 
Moterų Draugijai šiemet 
suėjo 30 gyvavimo ir veiklos 

| metų, ši sukaktis ne tik 
buvo gražiai paminėta, bet 
net išleista didelio formato 
gražus leidinys,-40 psL. gra-' 

j žiai apipavidalintas, kuria
me suglaustai aprašyta 

i Draugijos 30 metų veikla, 
{ daugybė iliustracijų ir svei- 
i kinimų. Leidinį spaudai pa- 
I ruošė J. Grigaitienė, jai tal- 
j kino A. Baltrukonienė ir 
j Draugijos Valdyba. Viršelis 
j I. Jokūbauskienės.
I
I ■ <•./
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PIRMOJI KOMUNIJAALB MELBOURNO 
APYLINKĖS VALDYBOS 

PRANEŠIMAS

Paskutiniame posėdyje 
svarstyta keli aktualūs da
lykai.

1. Pirmadienį, lapkričio 9 
d., 7.30 vai. Lietuvių Namų 
bendruomenės menėje įvyks 
posėdis su organizacijų at
stovais siekiant sudaryti 
1982 metų Liet. Parengimų 
Kalendorių Melbourne. Or
ganizacijas kviečiame savo 
tarpe aptarti norimas datas 
ir per posėdį jas patiekti.

2. Kūčios. Bendros lietu
vių katalikų Kūčios bus Liet. 
Namuose gruodžio 24 d., 
ketvirtadienį 7 vai. Dalyva
vimas suaugusiems $ 7, vai
kams iki 10 metų $ 3. Regis
truotis pas valdybos iždi
ninką A. Bajorą sekmadie
niais arba tel. 306 8595.

3. Naujų Metų balius 
įvyks gruodžio 31 d. 
Camberwell Civic Centre. 
Apie tai bus pranešta pla
čiau.

4. Mūsų Pastogės Nr. 37 
tilpo straipsnis ’’Pasidary
kime išvadas”, pasirašytas 
G. Žemkalnio kaipo 2 EA 
lietuvių programos koordi
natoriaus, kuriame jis pasi
sako: ’’Šiam projektui pra
vesti buvo reikalingos lėsos. 
Žinodami, kad Melbourno 
Apylinkės Valdybos ižde yra 
pinigų radijo valandėlių rei
kalams, kreipėmės į valdybą 
prašydami paramos. Tą pa
ramą gavome be jokių už
delsimų su valdybos linkė
jimais sėkmingo darbo. Už 
tai mūsų nuoširdus ačiū”.

Valdyba praneša, viešai, 
kad kada 3 EA lietuvių radi
jo valandėlė buvo Apylinkės 
Valdybos kontrolėje ir žmo
nės paruošę programas 
buvo neapmokami mėgėjai, 
to pasėkoje Valdyba vėliau 
gavo tam tikrą sumą už pa
ruoštas programas ir visų 
ruošiusių nutarimu tie pini
gai buvo pavesti Valdybai. 
Po paskutinio Melb. apylin
kės susirinkimo nutarta šią 
pinigų sumą integruoti su 
visais kitais apylinkės ižde 
laikomais pinigais.

Valdybos nutarimu 3 E A 
lietuvių programos klausy
tojų apklausinėjimui pra
vesti buvo paskirta vien
kartinė parama iš ižde lai
komų Apylinkės Valdybos 
bendrų finansų $ 77 ir ši pa
rama yra vienkartinė kaip 
buvo pažymėta laiške siun
čiant čekį.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

fUWWVVWWWVWWWWW 
sužinosi

Mūsų Pastogę!
MMAAWVWWVWWWWW

Maloniai kviečiami visi atsilankyti į

Melbourno Klubo balių
kuris įvyks spalio 31 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Lietuvių Namuose, North Melbourne.

Gros geras orkestras, bus šilta vakarienė ir maloni 
nuotaika.

Kaina 10 dol., nariams 8 dol.
Stalus prašome užsisakyti iš anksto pas J Šnirą, tel.

306-7095
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Sydnejaus lietuviams vai
kučiams pirmoji komunija 
numatoma lapkričio 15 d., 
sekmadienį. Lapkričio 14 d., 
šešt., 4 vai. paskutinė apei
gų pamoka Lidcombe baž
nyčioje, o po to ir išpažintis. 
Kviečiami ir visi tėveliai.

Sekmadienį komunijos iš
kilmių pamaldos, įrašymas j 
rožančių ir škaplierius, ko- 
munikantų ir tėvelių pietūs 
parapijos salėje. Kviečiami 
visi artimieji ir tikintieji pa
rapijiečiai.

Kun. P. Butkus

GINTARAS ITALŲ
KLUBE

Sydnejaus taut, šokių 
grupė Gintaras spalio 31 d. 
pakviesta dalyvauti ir šokti 
tarptautiniame vakare, ku
ris įvyks garsiame italų 
Marconi klube, Bossley 
Park.
Aukos

MŪSŲ PASTOGEI 
SPAUDOS BALIAUS 

PROGA

Spaudos baliaus proga 
p.p. J. Šarkauskai aukojo 
Mūsų Pastogei 24 dolerius 
vietoj bilietų.

Taip pat spaudos baliaus 
proga Melbourne vietoj bi
lietų p.p. V. ir J. Rekežiai 
paaukojo 10 dolerių.

Mieliems aukotojams ir 
spaudos rėmėjams nuošir
džiai dėkojame.

Lapkričio 8 d., sekm., Melbourne Lietuvių Namuose (50 Errol St., Nth 
Melbourne)

DAINOS SAMBŪRIO 
U! H

Metinis koncertas
Programoje Dainos Sambūris, solistas Jurgis Rūbas, Sambūrio jaunimo 

ansamblis ir tautinių šokių grupė GINTARAS.
Kviečiame ir laukiame visų skaitlingai atsilankant.

Melb. Dainos Sambūrio Valdyba
P" ■

VISUR VISAIP ■IP

SKAUTŲ AKADEMIKŲ
ŠVENTĖ

Spalio 18 d. Lietuvių 
Skautų Akademikų Sąjūdžio 
Sydnejaus skyrius gražiai 
Saminėjo Akademinės

kautijos Sąjūdžio 57-tą su
kaktį. Popietė praėjo labai 
įspūdingai dalyvaujant gau
siai suinteresuotųjų. Pas
kaitą skaitė p. Elena Jonai
tienė pagal dienos temą. 
Prelegentė pati išbuvo Lie
tuvoje apie porą mėnesių ir 
savo teigimus pagrindė 
įvairių pabėgėlių ir disiden-

MLK. Taryba

*t 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
Lapkričio 7 d., šešt., 7.30 vai.

ŠOKIŲ VAKARAS. Įėjimas laisvas

Programoje Dainos choras ir moterų 
duetas. ,

Įėjimas $ 3 asmeniui. Pensininkams c6- 
ir moksleiviams $ 1.

Lapkričio 14 d., šešt., 7 vai.

Dainos” metinis balius

VLIKO SEIMAS

Lapkričio 6-8 d.d. Cleve- 
lande (Ohio, U.S.A.) šaukia
mas metinis VLIKo seimas. 
Programoje VLIKo pirmi
ninko ir kitų narių praneši
mai, Tautos Fondo praneši
mai, Dr. D. Krivicko paskai
ta, vakarienė ir koncertas.

Seimo užbaigoje seimo 
nutarimai — rezoliucijos.

SŪKURYS ROTARY
KLUBE

Sydnejaus liet, tautinių 
šokių grupė Sūkurys lapkri
čio 4 d., trečiadienį pakviesti 
šokti į Hunters Hill rotary 
klubo šventę Hanley Bow
ling klube. Šiame susirinki
me Romo Cibo jun. iniciaty
va bus lietuviška programa, 
kurią atliks Sūkurys.

tų pasisakymais. Susumuo
jant peršasi išvada, kad ry- 

xšis su Lietuva ir ten gyve
nančiais tautiečiais palaiky
tinas visokiomis priemonė
mis; kad įtarimas, jog mūsų 
jaunimas, besilankąs Lietu
voje, ir galįs būti paveiktas 
vietinės komunistinės pro
pagandos, iki šiol visai ne
pasiteisino ir kad Lietuvos

REMKIME JAUNIMĄ

Jaunimo veiklai, kaip ir 
kitų organizacijų veiklai, 
reikalinga pinigų. Pav. Mel
bourne tautinių šokių grupei1 
’’Gintarui” nuvykti į Can
berra ir ten lietuvius atsto
vauti su savo menu., reika
linga nemaža pinigo. Ramo
vės Melbourne Skyr. Valdy
ba nutarė tokiu charakte
ringu būdu juos paremti: 
sutiko savo baliui numatytą 
datą, lapkričio 14 dieną, 
perleisti gintariečiams, kad 
jie suruošę balių, galėtų visą 
pelną savo numatomai ke
lionei pasilaikyt. LKVS Ra
movės Melb. Skyr. nariai 
kviečiami visi tame baliuje 
dalyvauti ir jaunimą parem
ti.

Rotary Klubas yra tarp
tautinė organizacija, kurios 
tikslas per savo narius, ku
rie yra įtakingi visuomeni
ninkai, politikai bei pasiturį 
prekybininkai, skelbti poli
tinę bei religinę toleranciją 
bei veikti labdaros organi
zacijose. Ši rotary organiza
cija plačiai išsiplėtusi Syd- 
nejuje ir jos Hunter Hill 
skyriaus vadovybėje yra ir 
Palangos kelionių biuro 
savininkas R. Cibas, jun. 
Minėtą vakarą galėtų daly
vauti ir suinteresuoti lietu
viai. Norį patekti kreipiasi į 
A. * Bučinską telefonu 
264 2008. Po susirinkimo ir 
programos bus ir vakarienė, 
už kurią tenktų primokėti.

lietuviai tų ryšių, santykių ir 
ypač pasimatymų pageidau
ja kaip galint daugiau.

Toliau sekė jaunųjų skau
čių akademikių išgyvenimai 
ir įspūdžiai, kurie buvo ypa
tingai žavingi.

Šio minėjimo pabaigai bu
vo sugiedota Gaudeamus ir 
Lietuvos Himnas.

Sekė maloni kavutė su 
pyragaičiais ir bendras bei 
individualus pasikalbėjimas 
su rengėjais su pavieniais 
skautų darbuotojais.

Sveikiname Sydnejaus 
skautus akademikus ir lin
kime, kad jų veikla plėstus!

IDfisu Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200 •
% 

PRENUMERATA?
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandija 
Oro paštu kitur 
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, L Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395 
Administracijos adresas: 
P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200 
Administracijos tel. 709 4846 

ir užpildytų tas spragas 
Sydnejaus Liet, gyvenime, 
kokių iki šiolei pasiilgstame.

Visą parengimą žavingai 
pravedė teisininkė Ginta 
Viliūnaitė.

Pereitą savaitgalį Can- 
berroje vyko iš anksto pla
nuotos sporto žaidynės, kur 
dalyvavo gausiai lietuviai 
sportininkai ir eilė nespor
tuojančių tautiečių. Nekal
bant apie rezultatus visi - 
vietiniai ir kiti buvo labai 
patenkinti ir tikima atei
nančios Pabaltiečių šventės 
bus dar įspūdingesnės.

♦♦♦

Gauta žinią iš Amerikos, 
kad ateinančios gavėnios 
metu rekolekcijas Australi
jos lietuviams žada laikyti 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
iš New Yorko. Kun. K. t’u- 
gevičius yra Liet. Kat. Reli
ginės Šalpos vadovas, įstei
gęs Lietuvių Informacinį 
Centrą ir labai aktyviai 
reiškiasi liet, bendruomenė
je. Rekolekcijų metu jis bus 
pasirengęs visuomenei kal
bėti apie vėliausius įvykius 
Lietuvoje, norės susitikti su 
vietine australų spauda, 
kalbėti per radiją, jeigu tam 
bus iš anksto pasiruošta.

Vykstant sovietų moksli
ninkų grupei į Australiją 
dalyvauti tarptautiniame 
botanikų ir ekologų kongre
se, lietuvis mokslininkas 
Erof. Kazys Eringis, dirbęs 

otanikos institute Vilniuje, 
Seychelles salose jis pasi
traukė iš grupės ir kreipėsi i 
amerikiečius pabėgėlio tei
sės, kuri jam buvo suteikta 
ir jau rugpjūčio pabaigoje 
buvo Amerikoje.

Šių metų Kanados Lietu
vių Dienos spalio 9-11 d.d. 
buvo surengtos Toronto 
mieste. Dienos praėjo labai 
sėkmingai.
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$50

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