
MŪSŲ POKE
Wotiiunc n n r* i fin'll i nAETetuvos nacionalinė 
AMažvydo biblioteka

1983-j i — "AUŠROS” METAI
Australian Lithuanian Wc 

Registered by Australian Post Publication No. NBH 0698

XXXIV-ji metai

Kaina / Price 50 c. 5.9.1983 Nr. 35 (1802)1

Grįžtama prie detentės?
Sveikiname Tautos Šventės proga — tebūna 

ši šventė visų lietuvių vienybės simbolis
Jau porą metų užtruku

sias derybas Ženevoje tarp 
amerikiečių ir sovietų dėl 
atominių ginklų apribojimo 
norima jas paskubomis už
baigti ypač artėjant Ameri
kos prezidentiniams rinki
mams. Prez. Reaganas iki 
šiolei buvęs sovietų atžvil
giu gana kietas, daugeliu at
vejų pradėjo sovietams aki
vaizdžiai nusileisti greičiau
siai paveiktas amerikiečių 
liaudies, kad būtų pasiektas 
bet koks susitarimas su so
vietais ir įtampa atslūgtų. 
Sovietai kaip tik ir siekia 
anų ’’auksinių laikų”, kada 
"tuo pasinaudodama So v. 

Sąjunga pakėlė savo karinį 
potencialą ir ginkluotėje net 
pralenkė amerikiečius. Prez. 
Reaganas savo kadencijoje 
siekė atstatyti Amerikos 
galybę ir išlaikyti lygsavarą 
su savo oponentu, kad dery
bose galėtų kalbėtis kaip ly
gus su lygiu. Tačiau bai
giantis jo kadencijai jis so
vietų atžvilgiu darosi kiek 
nuolaidesnis. Sovietai grei
čiausia užuodžia politines 
nuotaikas Amerikoje arba 
patys sau palankias siekia 
sukurti, ir todėl kalbos apie 
detentės atgaivinimą yra 
sovietams kaip dangiška 
muzika. Be abejonės įtampą 
atleidus sovietai padėtį mo
kėtų labai gerai išnaudoti 
savo naudai. Žinoma, nega
lima tikėtis, kad sovietai bet 
kokiu atveju sustabdytų 
subversyvinę veiklą, terorą, 
revoliucijas. Komunistų 
partizaninė veikla Vidurio 
Amerikoje nesiliaus, nera
mumai ir maištai bus kurs-

NAUJI AREŠTAI
LATVIJOJE

Stokholmo radijas prane
šė, kad balandžio mėnesį 
buvo areštuotas latvių pat
riotas Ints Calitis ir baptistų 
veikėjas, Janis Rožkalns. 
Calitis dalyvavo pabaltiečių 
vienybės sąjūdyje. 1977-tais 
metais, kratos metu, jo bute 
buvo rasti Estijos — Latvi
jos — Lietuvos Tautinio 
Sąjūdžio Vyriausio Komite
to dokumentai. Po Viktoro 
Petkaus suėmimo, Calitis su 
šešiais kitais latviais ir es
tais pasiuntė laišką Tarp
tautinei Amnestijai (Am
nesty International), prašy
damas akcijos Petkui pa
leisti. 1978-tais metais Cali
tis buvo atvežtas į Vilnių 
liudyti Petkaus byloje, bet 
atsisakė duoti parodymus 
Erieš jį. Nebodamas oficia

lus perspėjimo, Calitis ne
nustojo veikęs drauge su ki
tais pabaltiečių aktyvistais. 
1979-tais metais jis pasirašė 
Sabaltiečių protestą prieš 

lolotovo — Ribbentropo 
paktą.

(ELTA) 

torai, įvairios taikos, nusi
ginklavimo ir laisvės de
monstracijos bus organizuo
jamos tuo siekiant palaužti 
vakariečių moralę. Tiesa, 
promarksistinis intelektualų 
sąjūdis, išsiplėtęs Vakaruo
se ir persiritęs per Ameriką 
ir Europą, pastaruoju metu 
jau gerokai atslūgęs, tik dar 
Australijos aukštosiose mo
kyklose palyginamai jis te
begalioja, bet visai nenuos
tabu, nes Australija visose 
srityse keliais ar net kelioli
ka metų būna atsilikusi. Ži
noma, ir čia gali būti tik 
Amerikos politikų manevras 
prieš rinkimus. Dar iki šiolei 
pats Reaganas niekam ne
prasitarė, kad jis kandida
tuosiąs į prezidentus, bet jo 
nenoras veltis į aštresnius 
konfliktus nurodo jo kryptį. 
Pagerėjusi Amerikoje eko
nominė padėtis užtikrina 
Reaganui balsuotojų palan
kumą, betgi jam grįžus į 
prezidentūrą naujai kaden
cijai reikalai gali radikaliai 
pasikeisti. Juk ir šios ka
dencijos pradžioje sovietai iš 
Reagano nieko gero nesiti
kėjo ir nesėkmingai bandė jį 
pašalinti (prisiminkime pa
sikėsinimą prieš jį). Pasikė
sinimas prieš Reaganą lygiai 
kaip ir atentatas prieš prez. 
Kennedy iki šiandie neišaiš
kintas, arba nutylėtas, nors 
spėjama, kad jis įvykęs su 
KGB žinia, lygiai kaip ir pa
sikėsinimas prieš popiežių 
buvęs KGB suplanuotas.

Taigi, politinė atmosfera

Lietuviai
Lituanistikos Instituto 

suvažiavimas šiais metais 
įvyksta rugsėjo 3-4 d.d. To
ronte, Kanadoje. Numatoma 
eilė paskaitų lituanistinėmis 
temomis, posėdžiais, litera
tūros vakaras. Tikimasi su
važiuos lituanistai moksli
ninkai, literatai, filosofai bei 
sociologai.

Šviesos - Santaros jau 
trisdešimtasis suvažiavimas 
įvyksta įprastinėje vietovė
je - Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich. Šie Santaros - Šviesos 
suvažiavimai išreiškia išei
vijos lietuvių kultūrinį pul
są, nes čia suvažiuoja tiek 
vyresnieji, tiek ir jaunesnės 
kartos lietuviai intelektua
lai, kurie rūpinasi lietuvių 
kultūrine eiga ir patys ją 
kuria.

* ♦ ♦
Literatūrinių premijų 

šventę surengs Liet. Rašy
tojų Draugija Išeivijoje spa
lio 2 d. Kultūros Židiny 
Brooklyne.

* * *
Lietuvoje liepos 7 d. mirė

pakvipusi nauja detente. 
Kiek toli ji sieks, šiandie 
niekas negali atspėti.

pasaulyje
pasižymėjęs operos solistas 
bosas Antanas Kučingis, 
dainavimo karjerą pradėjęs 
dar 1924 m. ir dainavo visą 
laiką su trumpa 10 metų 
Pertrauka, kai bolševikų 

uvo išvežtas vergo dar
bams į Sibirą.

MIRĖ DR. V. KIŠONAS

Rugpiūčio 25 d. širdies 
priepuolio pakirstas mirė 
Dr. Vytautas Kišonas, pla
čiai pasireiškęs kaip visuo
menininkas, ypač su skau
tais. Liūdesy paliko sūnus 
Dr. Gerutis ir duktė Dalia 
Vasarienė su šeimomis.

NAUJA SYDNEJAUS
APYLINKĖS VALDYBA

Rugpiūčio 21 d. gausiame 
visuotiniame apylinkės su
sirinkime išrinkta nauja 
Valdyba ir pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas Dr. 
A. Mauragis, vicepirm. S. 
Skorulis, sekretorius A. Gi- 
niūnas, kasininkas A. Sta- 
šionis, narys kult, reika- 
kams. E. Lašąitis, narė jau

nimo reik. Dr. R. Kavaliaus- 
kaitė-Gray. Kandidatais pa
liko: M. Zakaras, B. Damb
rauskas ir V. Gulbinas.

Tuo pačiu išrinkta Rev. 
Komisija ir Garbės Teismas. 
Revizijos Komisiją sudaro: 
D.r V. Kišonas, R. Venclo
vas, P. Protas. Kandidatas 
J. Dambrauskas.

Garbės Teismas: J. Zin- 
kus (pirm.), B. Žalys, A. Du- 
daitis, Dr. G. Kazokienė ir 
D. Bižienė.

Syd. Apyl. Valdyba

Baltų Studijų Dienos 
Melbourne

Rugsėjo 10 d. Melbourne universitete, Architektūros 
pastate (Architecture Building), pirmame aukšte, Sisal- 
craft auditorijoje įvyks Il-roji Baltų Studijų Draugijos 
ruošiama konferencija. Konferencijoje referatus skaitys 
lietuviai, estai, latviai ir australai akademikai. Referatų 
temos apima įvairias Baltų tautų (ir iševijos) problemas. 
Rytinėje konferencijos sesijoje 9.30 - 12.30 vai. kalbės 
E.E. Aavik,-F.H. Gailitis ir D. Baltutienė. Popietinėje se
sijoje 13.30 -16.30 vai. — E. Dunsdorfs, A.P. Taškūnas ir 
T. Fennell.

Architektūros pastatas lengviausia pasiekti iš Swan- 
ston St. via Masson Rd. pėsčiomis ir via Tin Alley at
vykstantiems mašinomis. Mašinoms pastatyti vietų 
yra pakankamai.

Visi kviečiami konferencijoje dalyvauti. Studijų Dienų 
rengimo išlaidoms padengti, prie įėjimo bus prašoma 
aukų. T M i-J. Meiliūnas 

Organizacinio komiteto sekretorius

’TALKA” PRANEŠA

Lietuvių Kooperatinės 
Kredito Draugijos ’’Talkos” 
metinis narių susirinkimas 
įvyksta rugsėjo 17 d., šešta
dienį, 4 vai. Melbourne Lie
tuvių Namuose 50 Errol St., 
Nth Melbourne.

Visi nariai ar norį įstoti 
nariais kviečiami dalyvauti.

L.K.K. D-jos ’’Talkos” 
Valdyba
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Tautos Dienai
Gal niekam kitam tau

tos problema neiškyla tokiu 
aštrumu, kaip išeiviui, ati
trūkusiam nuo tautos bran
duolio ir palikusiam pačiam 
vienam apsispręsti ir išlikti. 
Žinant, kad tautos pagrin
das yra jos kultūra, o ne pri
gimtis, čia galioja išklydu
siam ne paveldėjimo dėsnis, 
bet sąmoningo apsisprendi
mo aktas: arba aš taikausi 
prie naujų sąlygų ir aplinkos 
išsižadėdamas kuo buvęs, 
arba aš palieku ištikimas sa
vo tautai. Štai, su šiuo klau
simu šiandie susiduria be
veik kiekvienas: ir aktyvus 
veikėjas, po ilgų darbo metų 
pavargęs ir daugeliu atveju 
nusivylęs, ir šeimos tėvas ar 
motina, klausdami savęs — 
ar yra pramės auginti savo 
vaikus lietuviais. Ypač šis 
klausimas lydi tuos, kurie 
abejoja savo tauta ir jos 
tolimesne egzistencija.

Tauta išlieka ir išlaikoma 
visų pirma tik tautiniai są
moningų jos narių. Jie pa
laiko šią dvasią ir nauja ug
nimi įžiebia blėstančius. Jau 
iš savo tautos praeities turi
me eilę pavyzdžių, kada 
saujelė idealistų ir ne vieną 
kartą prižadino visos tautos 
snūduriuojančią sąmonę 
naujam gyvenimui ir naujai 
kūrybai. 0 tai yra galima tik 
tada, kai į patį procesą žiū
rima ne materialiniais iš
skaičiavimais, bet vien iš 
idealistinės pusės. Juo dau

A.A.
Dr. VYTAUTUI KIŠONUI 

mirus, kartu liūdėdama nuoširdžią užuojautą reiškiu jo 
vaikams sūnui Geručiui ir dukrai Daliai su šeimomis ir 
visiems artimiesiems.

Ona Baužienė

Mylimam tėveliui
A.A.

Dr. VYTAUTUI KIŠONUI
mirus, Dr. Gerutį ir Žibutę Kišonus, jų šeimą ir 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Milda ir Vytautas Bukevičiai

A.A.
Dr. VYTAUTUI KIŠONUI 

mirus, nuoširdžią skausme užuojautą reiškiame velionio 
vaikams, jū šeimoms ir artimiesiems.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

A.A.
Dr. VYTAUTUI KIŠONUI

mirus, jo sūnų Dr. Gerutį, dukrą Dalią su šeimomis ir 
visus artimuosius liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.

Bronislava Baltramijūnienė
Raimondas Baltramijūnas

Musu Pastogė Nr. 85. 19i83.9.5. nsl.' 2

A.A.
Dr. VYTAUTUI KIŠONUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo sūnui Dr. 
Geručiui, dukrai Daliai su šeimomis ir kartu liūdime.

Newcastle Apylinkės Valdyba

giau tautoje idealizmo, juo ji 
yra sąmoningesnė ir gaiva- 
lingesnė.

Mūsų tauta nuo neįžiūri
mų praeityje laikų vedė 
savo egzistencinę kovą ir iš
liko ligi šiandie gaivi ir jau
na, nes kaip individo vra 
šventa pareiga ir teisė ko
voti ir išlikti gyvam, lygiai 
tokia pat neatšaukiama teisė 
galioja ir visai tautai. Sutik
tos kely sutemos ir kliūtys 
kitiems buvo tik kelionės 
pabaiga, bet idealistams ir 
idealistiškai nusiteikusiai 
tautai tėra tik naujas paska
tinimas dar kiečiau ir atkak
liau veržtis pirmyn. Kai visa 
tauta skendi tamsiam pesi
mizme, atsiranda kudirkos, 
maironiai, valančiai, kurie 
jai parodo naują aušrą, įsiū
buoja rytmečio varpus, veda 
į šviesą ir gyvenimą

Ir išeivijoje tūkstančiai 
mūsų tautos sūnų dingo be 
pėdsakų, kiti nuėjo sveti
miems dievams tarnauti, bet 
buvo ir tebėra tokių, kurie 
pasirodė bet kokiose sąly
gose ir aplinkybėse ištiki
mais tautos sūnumis ir ne
gęstančiais pavyzdžiais ki
tiems, nežiūrint, kad ir jie 
turėjo tas pačias pagundas 
patogiai gyventi nesirūpi-

MIRUSIE JI
A.A. ADOLFAS JUZĖNAS

Rugpiūčio 16 d. Sale se
niūnijoje (Vic.) širdies prie- 

nant daugiau niekuo. Savai 
tautai ištikimybė bet kokio
se aplinkybėse parodo as
mens tautinį subrendimą ir 
jo gilų sąmoningumą. Tei
singai Dr. J. Grinius rašo: 
’’Palikti kraštą tai dar ne
reiškia palikti pačią tautą 
Palikdami Lietuvos kraštą 
dar nepalikome pačios Lie
tuvos. Dvasine prasme Lie
tuva yra lygiai visur, visuo
se pasaulio kampuose, kur 
atsidūrėme. Nesame Lietu
vos netekę, kol patys nesa
me jai mirę. Tikra prasme 
palikti Lietuvą — tai jai 
mirti nutaustant. Kas 
svetur atsidūręs miršta savo 
tautai, tas krašto palikimą 
paverčia tautos išdavimu. ”

Po šių ką tik pacituotų Dr. 
J. Griniaus žodžių nebelieka 
nieko daugiau pridėti. Prak
tiškai neužtenka tik pasi
tenkinti savo tautine kilme, 
kurios negalima nei nuneig
ti, nei prarasti. Tautos išlie
ka ne tiek kilminiu pagrin
du, kiek sąmoningumu. Tad 
ir išeivio rūpestis tą tautinį 
sąmoningumą ne vien tik 
savyje ugdyti, bet ir kitame 
skatinti. Drauge su sąmo
ningumu tampriai siejasi ir 
meilė savai tautai. Tai yra 
moralinis pagrindas. Kilnu 
ir dora mylėti savo tautą 
lygiai taip žema ir nedora 
nuo jos nusigręžti.

(v.kj

puoliu mirė Adolfas Jozė- 
nas, 59 metų.

Velionis Adolfas gimė 
rugpiūčio 10 d. Nausėdžių 
km., Biržų apskr. Pasitrau
kęs iš Lietuvos gyveno iš- 
vietintųjų stovyklose ir 1949 
m. atvyko į Australiją. Čia 
jis įsidarbino Australijos 
Telecom tarnyboje, joje iš
būdamas 34 metus. Pasto
viai apsigyveno Sale, pri
klausė ALB seniūnijai ir gy
vai reiškėsi lietuvių gyveni
me. Mėgo sportą ir buvo įsi
jungęs į vietinius australų 
sporto vienetus. Palaidotas 
rugpiūčio 18 d. palydėtas 
vietos lietuvių ir gausybės 
draugų bei bendradarbių. 
Su velioniu atsisveikino se
niūnė E. Eskirtienė.

A.E.

SU
Dr. VYTAUTU KIŠONU 

ATSISVEIKINANT

Rugpiūčio 25 d. liūdna ži
nia aplėkė Sydnejaus lietu
vius: mirė Dr. Vytautas Ki- 
šonas - gydytojas, skauti
ninkas, visuomenininkas.

Gimęs 1910.4.4 Veive
riuose, Marijampolės apskr., 
bet iki savo amžiaus 10-jų 
metų, su tėvais, gyvenęs Si
bire. 1921 m. grįžus į Lietu
vą, Vytautas atsidūrė mo
kykloje ir tuo pačiu - skauti
ninko J. Damausko suorga
nizuotame jaun. skautų 
būrelyje. 1922 m. jis įstojo į 
"Aušros” gimnaziją Kaune 
ir čia įsijungė į skautų drau
govę. Būnant 5-je klasėje 
tapo skautų skilties skilti- 
ninku, o 6-je - Kęstučio 
draugovės draugininku. 
1929 rugsėjo 8 d., Petro Vi
leišio aikštėje, Kaune, v.s. 
V. Šenbergas jam užrišo 
raudoną paskautininko kak
laraišti (tais laikais paskau-

STAIGIAI MIRČIAI IŠ MŪSŲ TARPO IŠPLĖŠUS 
SYDNEJAUS SKAUTŲ VEIKĖJĄ, SYDNEJAUS 
SKAUTŲ ŽIDINIO STEIGĖJĄ,

v.s. Dr. VYTAUTĄ KIŠONĄ,
JO SŪNUI Dr. GERUČIUI, DUKRAI DALEI, JŲ 
ŠEIMOMS, GIMINĖMS BEI ARTIMIESIEMS 
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA IR DRAUGE 
LIŪDI

Sydnejaus Skautų Židinys

A.a. Dr. V. Kišonas

tininkai dėvėjo raudonus, 
šilkinius kaklaraiščius, vie
toj dabartinių žalių).

1930 m. baigė gimnaziją ir 
tais pat metais įstojo į Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
medicinos fakultetą, ir toliau 
likdamas draugovės draugi
ninku.

1931 buvo pašauktas at
likti karinės prievolės. 1932 
Karo Mokyldoje, baigė ka
riūnų - aspirantų kursus 
jaun. leitenanto laipsniu, 
grįždamas prie studijų ir 
aktyvaus skautavimo.

1934 tapo Kauno "Aušros” 
tunto tuntininko, s. Paliulio 
pavaduotoju,»o vėHau 1 s. 
Mašioto, tuntininko pava
duotojo pareigose išbūda
mas iki 1939 m., kai turėjo 
išvykti tarnybai į sveikatos 
punktą Kruonin.

1936 pakeltas į skautinin
kus, 1938 - apdovanotas LSS 
Lelijos ordinu.

1939.6.25 vedė, sukurda
mas šeimą su gail. seseria 
Marija Čapskyte, susilauk
damas sūnaus Geručio (pa
sekusio tėvo pėdom ir bai
gusio medicinos studijas,; 
dabar gydytojas Newcaste- 
lyje) ir dukros Dalės. Žmona 
mirė 1975.5.31.

1940 m. jis persikėlė į Ro
kiškį, kur buvo paskirtas 
Motinos ir Vaiko Globos 
inspektorium ir konsultaci
jos skyriaus vedėju. Užėjus 
vokiečiams, po pusmečio, 
paskirtas Rokiškio apskri
ties gydytoju, vieton bolše
vikų išvežto į Sibirą Dr. Si
pavičiaus. Šiose pareigose 
jis išbuvo iki pasitraukiant į 
Vakarus.

Vokietijoje iš pradžių dir
bo vokiečio gydytojo pava
duotoju Laubane, o vėliau - 
artėjant frontui - pasitraukė 
į Tettnagą. čia, pasibaigus 
karui, ir atsikuriant lietu
viams skautams, suorgani

Nuoširdžiai užjaučiame Antaną Laukaitį mirus jo 
brangiai motinai Lietuvoje.

Jurgis, Nata ir Česlovas Liutikai

Brangiai mamytei
A.A.

BRONEI LAUKAITIENEI
Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame jos sūnų Antaną 
Laukaitį, Antano seserį Gražiną Lietuvoje ir visus 
artimuosius.

Sporto Klubo Kovo Valdyba

zavo vilkiukų būrelį ir skau
čių skiltį, priklausiusius Ra- 
vensburgo tuntui. Nuo 
1948.1.31 jis paskirtas Pieti
nės Prancūzų Zonos rajono 
vadeiva, su jo žinioje esan
čiais Tuebingeno, Ravens- 
burgo ir Freiburgo tuntais. 
Tame laikotarpyje dalyvavo 
LSS Augsburgo ir Kasselio 
suvažiavimuose, išrinktas 
Pasaulio Lietuvių Skautų 
S-gos Kontrolės Komisijos 
nariu. III-je Tautinėje Sto
vykloje, Mittenwalde buvo 
berniukų skautų stovyklos 
gydytoju. Stovyklos metu 
apdovanotas LSS Padėkos 
ordinu.

1953.6.19 paskirtas tuo
metinės N.S.W. Skautų 
Vietininkijos vietininku. 
Vytautas, vietininkiją radęs 
su trimis vienetais, išaugino 
ją į dabartinį ’’Aušros” tun
tą, su 5 skautų-čių, skautų 
vyčių ir jūros skautų viene
tais. Jo iniciatyva, 1956.4.22, 
Camberdowne, įsteigtas 
Sydnejaus Skautų Židinys, 
gražiai veikiąs ir šiandien, 
po 26 metų.

1957 m., už nuopelnus lie
tuviškajai skautybei, brolis 
Vytautas pakeltas į vyr. 
skautininko laipsnį.

Tuntininko pareigose iš
buvo iki 1958.7.31 d., kai bu
vo paskirtas į provinciją - 
Stroud, N.S.W; - apskrities 
gydytoju, kur išbuvo 19V2 
metų. Čia gyvendamas pri
klausė ALB Newcastelio 
apylinkei, kur ilgą laiką 
buvo revizijos komisijoje, 
bei poros kadencijų metu 
atstovavo newcasteliečius 
ALB Krašto Taryboje.

1977 m. gruodžio 10 d. 
Vytautas išėjo į pensiją ir 
grįžo gyventi į Sydnejų. Čia 
1977-78 m. buvo Lietuvių 
Dienų Ruošimo Komitete 
Dainų Šventės vadovu, o 
1978 m. vėl buvo iš
rinktas ALB Krašto Tary
bos nariu, taip pat kasmet 
buvo išrenkamas į ALB 
Sydnejaus Apylinkės Revi
zijos Komisiją, kuriai pirmi
ninkavo. 1980-83 buvo Syd
nejaus Skautų Židinio tėvū
nas.

A.a. Vytauto Kišono ne
tekimas yra skaudus smūgis 
mūsų bendruomenei, o ypač 
skautams. Jo netekimo ypač 
skaudžiai paliesti sūnus Dr. 
Gerutis, dukra Dalė ir jų 
šeimos bei artimieji.

Tebūnie tau lengva sveti
moji Australijos žemė, Vy
tautai! v.s. B. Žalys
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Ateina naujas dailininkas
, JONO ABROMO TAPYBA

Jaunas menininkas Jonas 
Abromas dar nėra išgarsė-- 
jęs ir net patys sydnejiškiai 
jo darbų beveik dar nėra 
matę. Dabar, Tautos Šven
tės proga, yra rengiama jo 
tapybos darbų pirmoji indi
vidualinė paroda Lietuvių 
Namuose, kuri suteiks gali
mybę Jono Abromo darbus 
pamatyti ir įsigyti.

Jonas Abromas gimė 1959 
m. Sydnejuje ir studijavo 
meną East Sydney College, 
kurį baigė 1979 m. Meno 
mokykloje Jonas pirmiausia 
buvo susidomėjęs skulptūra 
ir grafika, bet paskutinio
siose klasėse jis apsisprendė 
už tapybą. Parodoje matysi
me 50 aliejinių ir akrilinių 
darbų, kuriuose jis vaizdais 
atveria savo sielą ir išsako 
savo nuotaikas, o kasdieni
niame gyvenime yra ypač 
kuklus ir mažiakalbis. Ab
romo tapyba yra jo komuni
kacinė priemonė.

Dar būnant mokykloje 
Jono mėgiamiausias daili
ninkas buvo Salvador Dali, 
kurio darbai labiausiai atlie
pė Jono Abromo požiūrį į 
pasaulį. Tačiau nuo pat pir
mųjų žingsnių meno keliuo
se Jonas sugebėjo atsilaikyti 
prieš didžiųjų menininkų 
įtakas ir atskleisti savo 
jautrų ir ramų vidinį pasaulį 
savitai. Nežiūrint menininko 
jauno amžiaus jo darbai yra 
netikėtinai brandūs.

Nors Jonas Abromas yra 
miesto vaikas, mieste gimęs 
ir augęs, jo vaizduotę tačiau 
pagavo gamta, kurią jis regi 
sužmogintą ir panteistinę. 

Antroji diena
(Ištrauka iš A. Saudargienės knygos "Vėjas iš rytų”) 

Tęsinys
’’Mėsos nėra, o dešrų 

vien tik kvapas pasilikę 
krautuvėse, nors Lietuvos 
galvijų ir kiaulų ūkis kokybe 
ir kiekybe prašoka visų kitų 
sovietinių respublikų ūkį.”

"Viskas eina į Rytus, Mai
tiname vyresnįjį brolį,” sar
kastiškai pabrėžia moteris.

Sistematiškai auga rusi- 
cizmas, klastingai, nejučio
mis. Visų raštų, apyskaitų ir 
projektų rusiški dublikatai 
privalomi siųsti į Maskvą. 
Darbo palengvinimui, teisi
nasi viršininkas, ir laiko su- 
taupymui, jstaigų knygose ir 
susirašinėjime beveik visur 
jau rašoma rusiškai. Taip 
nyksta mūsų kalba, kaip ir 
kitose respublikose — kitų 
tautų kalbos. Pasilieka tik 
rusų.”

’’Lietuvos istorja klasto
jama. Lietuvių tautos gyve
nimas prasideda nuo rusų 
okupacijos, kitaip tariant, 
nuo ’išvadavimo”, taip 
mokomi mūsų vaikai. Lietu-

Musų Pastogės
SPAUDOS BALIUS

rugsėjo 24 d

Vaizdus, kuriuos mes mato
me kas dieną, ir pro kuriuos 
praeiname nekreipdami 
jokio dėmesio, Jonas mums 
parodo kaip kupinus užburto 
žavesio, gyvus, perpildytus 
ilgesio ir jausmų. Jis mums 
atskleidžia tai, kam mes 
esame akli, nes jo meniška 
vaizduotė mato žymiai dau
giau už mus. Jo talentas 
įgalina tai išreikšti tapybi
nėmis vizijomis ir tuo būdu 
suteikia galimybę jomis pa
sidalinti su žiūrovais.

Savo stiliumi Abromą ga
lima būtų priskirti surrea- 
listams, bet tai nėra baugi
nantis surrealistų pasaulis. 
Priešingai, Abromo pasaulis 
yra ramus ir viliojantis, ža
dantis ir kviečiantis į save.

Dail. Jonas Abromas

vos himnas panaikintas, jo 
vieton giedamas Antano 
Venclovos — Į laisvę mums 
Leninas nušvietė kelią, pa
dėjo kovoj didi rusų tauta. Iš 
gėdos, rodos, į žemę lįstum.” 

’’Lietuvių tautą žudo ’’di
džios tėvynės” antros eilės 
piliečiai, Lenino ordino rite
riai — lietuviai karjeristai, 
rašytojai, žurnalistai, meni
ninkai, rusų pataikūnai.”

Kaitri saulė protestavo 
prieš genocidą; vėjas nešė 
pavergtos tautos skundą. 
Nedrįsau klausti bevardžių 
lietuvaičių iš kokio jos mies
to, iš kokio kaimo? Tartum 
atspėjusi mano mintis, švie
siaplaukė tarė: ”Iš kalėjimo 
mes. Iš didžiulio kalėjimo... 
Žalojami, luošinami. Leng
viau invalidui be kojų, negu 
lietuviui be laisvės.”

Pakilo abi ir nuėjo.
Aikštėje sukosi vienuolės, 

klykė vaikai; prie senos 
bažnyčios kunigai stovėjo, 
bet aš, paskendusi tamsiame

Dail. J. Abromas Saulėtekis pajūry
Kalnai, medžiai, upės ir 
kriokliai Abromo vizijose 
yra tarytum užkerėti žmo
nės, sustingę ištartoj burtų 
valandoj ir laukiantieji išsi
vadavimo. Šiame pasaulyje 
menininkas tampa asmeniu, 
turinčiu privilegiją panorus 
burtų žodį panaikinti ir už
kerėtuosius pažadinti. Taigi, 
jau pati užburto pasaulio te
matika priduoda Abromo 
kūrybai dar ir romantiško 
pobūdžio.

Visuose Abromo darbuose 
matoma tapybinė disciplina 
ir grafinis spalvų manipulia
vimas su tvirtais potėpiais ir 
raiškiais kontūrais. Jo tapy
ba turi aiškų apsisprendimo 
bruožą, kas parodo, kad 
menininkas žino ką jis nori 
išreikšti ir kokį išraiškos 
būdą panaudoti. Jo paveiks
luose nėra abstrakcijų nei su 
tuo susijusių tapybinių atsi
tiktinumų. Visur jaučiama 

sielvarte, nieko nemačiau. Į 
šviesą grąžino mane Renė ir 
Konradas.

’’Sukilimas Australijoje!” 
Pasitiko brolis su Varšuvos 
dienraščiu. Senai buvau gir
dėjusi iš namų, parūpo kas, 
prieš ką sukilo?

’’Australijoje didelis suki
limas,” padėjo man skaityti 
sensacingą žinutę brolis. 
’’Queenslande brangių ak
menų ieškotojai sukilo prieš 
kapitalistinę vyriausybę, 
uždraudusią ieškoti brangių 
akmenų. Sukilimą malšinti 
buvo pasiųsti policijos dali
niai.” Toliau sekė aprašymas 
koks ten buvo mūšis! Kaip 
narsiai priešinosi sukilėliai 
išnaudotojams!

Susirinkę giminaičiai žiū
rėjo į mane, laukė reakcijos. 
Aš, paėmus Australijos že
mėlapį, parodžiau laikrašty
je minimus tuščius Anakie 
laukus, kur vienas kitas 
atostogaujantis nuvažiuoja 
parinkti brangių akmenų, 
didžiules dykumas, kur 
geologai ieško naujų mine
ralų. Pasakiau ten buvusi, 
kartu su vyru klaidžiojusi 
tropinės saulės kaitroje. 

stipri vyriška ranka, skulp
tūriškai formuojanti gamto
vaizdį, nors tuo pačiu metu 
prasiveržia ir jaunatviškas 
ilgesys. Spalvų skalė įvairi, 
bet svariausiai menininkas 
pasirodo monochromati
niuose paveiksluose, kaip 
pav. ’’Mėnulyje”. Dažai už
tepti taupiai ir paviršiaus 
tariamoji faktūra susidaro 
grafinių kontrastų dėka.

Dail. J. Abromas Saulėleidis

Deja, akmenų neradom, 
nieko nesutikom, tik giliame 
tarpkelyje, prie apdžiūvusio 
upelio vagos užtikome auksą 
plaunantį vyrą ir jo žmoną iš 
Viktorijos, o laukuose daug 
kengūrų.

’’Tai turbūt kengūros su
kilo!” Džiaugėsi jauniausias 
šeimos narys.

Jono Abromo tapyba nu
teikia žiūrovą pakiliai ir dėl 
savo meninio lygio ir taip 
pat dėl savo romantiškos bei 
fantastiškos tematikos. Lin
kiu jaunam menininkui daug 
ištvermės varžybiškam me
no pasaulyje ir tikiu, kad su 
savo talentu ir darbštumu 
jis galės pasiekti meno 
aukštumų.

Genovaitė Kazokienė

Skaudžiai išgyvenę tris
dešimties metų izoliaciją, 
nepriteklių ir baimę, netekę 
žodžio ir judėjimo laisvės, 
godžiai gaudė žinias iš Va
karų, kurie komunistinės 
propagandos taip siaubingai 
pavaizduojami, kad ir Parti
jos patikėtiniai jau nebetiki. 
Negali tiesos rašyti. Lenki
jos laikraščiai suvaržyti 
griežtos cenzūros, apriboji
mais ir nurodymais ką gali
ma, ko negalima rašyti. 
Puslapiai užpildyti melagin
gomis sensacijomis iš Vaka
rų; savo skurdas nuslėptas, 
nudažytas šviesiomis spal
vomis. Išvykti į Vakarus 
leista tik išrinktiesiems, o 
jei sugrįžę nesilaiko Partijos 
linijos, vienaip ar kitaip nu
tildomi.

Pabaiga

Sydnejaus Lietuvių KluK
Mūsų Pastogė Nf. 35,1983.9.5, pšl. 3
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Lietuvoje ir apie Lietuvą
MASKVOS POŽIŪRIS Į 
LENKIJOS IR LIETUVOS 

ISTORIJĄ

Prieš porą metų į Vakarus 
pateko pranešimas rodantis, 
kaip Maskva mėgina kon
troliuoti istorijos dėstymą 
Lenkijos mokyklose. 1980 
m. jį išspausdino pogrindžio 
leidykla Glos, o 1981 m. per
sispausdino Paryžiuje lei
džiamas istorinis žurnalas 
Zeszyty Historyczne (Nr. 
57). Pranešimas, kurį pa
ruošė SSR S-os Pedagoginių 
mokslų akademija ir Mokslų 
Akademijos specialus insti
tutas, buvo įteiktas Mokyk
linių programų institutui 
Varšuvoje. Jis įdomus tuo, 
jog čia kalbama ir apie Lie
tuvos praeitį, o ypač, kad tai 
ką Kremlius dar tik stengia
si pasiekti Lenkijoje, jau yra 
įgyvendintas Lietuvoje - ne
beegzistuoja • savarankiška 
Lietuvos istorija.

Pranešimo autoriai per
žiūrėjo dešimt lenkų pra
džios mokyklose bei gimna
zijose naudojamų vadovėlių 
ir juose rado eilę ”klaidų”. 
Pavyzdžiui, lenkų istori
kams prikišama, kad jie neį
vertina rusų indėlio į Žaigi
nio mūšio pergalę (1410). 
Autoriams nepatinka, kad 
1830-1831 m. sukilimas va
dinamas "Lenkų - Rusų Ka
ru”.
Pasak jų tokių žodžių kaip 
"rusai” ar, ypač "maskoliai'’ 
panaudojimas aprašant 

. ginkluotus susirėmimus 
"nesutampa su Lenkijos 
jaunosios kartos internacio- 
nalistiniu auklėjimu; reikia 

vartoti žodžius "carizmas” ir 
"carinė armija”. Pranešimo 
autorius ypač erzina rusini
mo politikos aprašymas len
kų vadovėliuose. Jie cituoja 
ištraukas, kuriose aprašo
mas "kultūrinių institucijų 
represavimas” ir ’’privalo
mas rusų kalbos mokyma
sis”. Iš viso, rašo autoriai, 
apie rusinimą perdaug kal
bama, vadovėliai perdaug 
pabrėžia tai, kas "praeityje 
skyrė lenkų ir rusų tautas”. 
Technikumų studentams 
skiriamas vadovėlis kriti
kuodamas už šį sakinį: 
’’Smolenskas krito jau 1611 
metais ir Zigmantas III-sis 
triumfuodamas grįžo į Var
šuvą su daugeliu belaisvių”. 
Prikišama, kad vadovėliuose 
perdaug dėmesio kreipiama 
Vakarų Europos kraštams ir 
’’nepakankamai vertinama” 
rusų kultūra. Negerai ir su 
nuotraukomis - kodėl rodo
mas Kazanės kalėjimas, o ne 
universitetas?

(ELTA)
MADRIDO

KONFERENCIJA EINA
Į GALĄ

Š.m. liepos 15 d. JAV de
legacijos pirmininkas, am
basadorius Max M. Kampel- 
man suteikė spaudai žinių 
apie Madride pasiektus su
sitarimus.

35 valstybės, dalyvaujan
čios beveik tris metus už
trukusioje Madrido konfe
rencijoje, sutarė visais 
klausimais, išskyrus Maltos 
problemą. Ambasadoriaus 
nuomone, Madrido baigmi
nis aktas papildys 1975-tų 

metų Helsinkio aktą naujais 
nuostatais apie darbininkų 
teises organizuotis, žmogaus 
teises, Helsinkio akto vyk
dymo stebėtojus, religijos 
teises, ryšius tarp žmonių ir 
šeimų sujungimą, lankymąsi 
diplomatinėse ir konsulari- 
nėse misijose, informaciją, 
žurnalistų teises ir priemo
nes prieš terorizmą.

Sutarta ateityje sušaukti 
sekančius 8-ius pasitarimus:

1. 1984 m. sausio 17 d. 
Stockholme — konferenciją 
— spręsti saugumo ir pasiti
kėjimą ugdančias priemo
nes, bei nusiginklavimą kad 
sumažinus netikėto karinio 
užpuolimo pavojų. Sutarta 
taip pat, kad šios priemonės 
būtų taikomos visoje Sovie
tų Sąjungos europėjinėje 
dalyje iki Uralo kalnų, vietoj 
Sovietų anksčiau siūlomų 
250 klm. (šiai konferencijai 
3-jų savaičių paruošiamieji 
darbai prasidės š.m. spalio 
25 d. Helsinkyje).

2. 1984 m. kovo 21 d. Atė
nuose - šešių savaičių pasi
tarimai apie priemones tai
kiai išspręsti ginčus.

3. 1984 m. spalio 16-26 d. 
Venecijoje - seminaras apie 
•Viduržemio jūros valstybių 
bendradarbiavimą.

4. 1985 m. gegužės 7 d. 
Otavoje - šešių savaičių pa
sitarimai apie žmogaus 
teises.

5. 1985 m. - Helsinkyje - 
posėdis Helsinkio Akto de
šimtmečiui paminėti.

6. 1985 m. bėgyje, Buda-

Eešte - forumas kultūros 
lausimais.
7. 1986 m. balandžio 16 d. 

Berne, Šveicarijoje - šešių 
savaičių pasitarimai apie 
kontaktus tarp įvairių šalių 
piliečių.

AR JAU PARĖMEIALB METRAŠTĮ Iš ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS?

ALB METRAŠČIO PRENUMERATA -$ 25.00 
GARBĖS PRENUMERATA -$ 50.00

RĖMĖJO -$100.00

8. 1986 m. lapkričio 4 d. 
Vienoje - Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo per
žvalgos konferencija.

Liepos 21 d. Kongreso 
Rūmuose ambasadorius 
Kampelman suteikė papil
domų paaiškinimų ir atsakė į 
susirinkusiųjų paklausimus 
viešame posėdyje, sušauk
tame JAV Kongreso Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Komisijos, pirmi
ninkaujant kongresmanui 
Dante B. Fascell.

Posėdyje dalyvavo Dr. D. 
Krivickas, Dr. J. Genys, Dr. 
J. Valaitis ir M. Samatienė.

Tikimasi, kad Madrido 
konferencija baigsis rugsėjo 
mėn. dalyvaujant užsienių 
reikalų ministeriams.

(ELTA)

KNYGA APIE SOVIETŲ 
KARIUOMENĘ

Amerikoje Georgetown 
universitetas išleido Įmygą 
"After Breznev”, kurioje 
surinkta gausiai medžiagos 
apie sovietų kariuomenę iš 
įvairių pabėgėlių pasakoji

AUKODAMI TAUTOS FONDUI, REIŠKIAME 
SOLIDARUMĄ KOVOJANČIAI LIETUVAI.

T.F. Atstovybė
Melbourne

mų ir liudijimų. Pagal pas
kelbtus davinius modernieji 
sovietų ginklai yra menkos 
kokybės, kareivių treniravi
mas labai atsilikęs ir bendrai 
sovietų kareiviai nėra tokie 
patikimi, kaip kad manoma. 
Esą, karininkai su kareiviais 
elgiasi labai brutaliai, rodo
ma aiški diskriminacija prieš 
kitataučius, t.y. ne rusus. 
Kitataučiai kareiviai, ypač iš 
sovietinių Azijos respublikų, 
labai žeminami, jiems ski
riami patys purviniausi dar
bai, o patys rusai laikomi la
bai privilegijuotais. Kariuo
menėje labai paplitęs gir
tuokliavimas, kareiviai blo
gai maitinami. Vienas rusas 
pabėgėlis tvirtina, kad kilus 
karui tarp sovietų ir Vaka
rų, sovietų kareiviai pasi
duotų masiškai. Panašiai 
apie sovietų kariuomenę pa
sisako ir buv. sovietų gene
rolas ištremtasis P. Grigo
renko.

Tankas yra mėgiamiausia 
sovietų susisiekimo priemo
nė važiuojant į užsienį ap
lankyti draugų.

Nors ir pusryčiai apmo
kėti kartu su kambariu, bet 
malonu buvo sužinoti, kad 
pusryčiams maisto pasirin
kimas įvairus ir svarbiausia, 
kad gali valgyti kiek nori. 
Mat, šio hotelio vienas iš di
rektorių yra mums gerai 
Pažįstamas lietuvis, buvęs 

anberros lietuvių choro di
rigentas ir manom, kad jo 
dėka čia duodama taip gerai 
pavalgyti.

Po pusryčių, pagal numa
tytą programą, susilaukėme 
p. Šimkaus, kuris jau kiek 
laiko gyvena Canberroje. 
Autobusu vykstame apžiū
rėti sostinės įžymybių. Gra
žūs moderniški pastatai, 
plačios gatvės, iš abiejų pu
sių apaugusios medžiais, di
džiuliai parkai ir puikios 
dirbtinojo ežero apylinkės 
stebino mus ir maloniai 
glostė mūsų jausmus, nes tai 
laikinoji mūsų sostinė. 
Privažiavus prie
Parlamento baltųjų rūmų, 
sustojo mūsų autobusas, nes 
mūsų Pranas įsipareigojo 
padaryti apžadus. Priklau
pęs ant kelių, dviejų polici
ninkų ir visų sambūriečių 
akyvaizdoje, atsižadėjo 
vienos savo nedorybės.

Pavakariais, apsirengę 
gražiomis uniformomis, 
sambūriečiai traukia į Lie
tuvių Klubą pirmajam savo 
koncertui. Rodos tai pirmas 
Australijos lietuviu choras, 
kuris uniformuotaš'fr savo 
susiklausymu rodo, kad tai 
rimtas vienetas, turįs gra
žias tradicijas ir gerai or
ganizuotas.

Nuogastauta, kad gali

KELIAUJAME SU DAINA...
(Melb. Dainos Sambūrio koncertinė kelionė

L. Baltrūnas
būti mažai klausytojų, nes 
daug canberiškių išvažiavo į 
Čikagą, kiti atostogauja, bet 
visų dideliam nustebimui 
prisirinko beveik pilnutėlė 
salė. Prožektorių šviesoms 
sužaibavus, Sambūrio daini
ninkai atžygiuoja dainuoda
mi maršo taktu. Dar tokio 
pokšto canberiškiai nebuvo 
matę, kalba vietiniai, ir su 
žingeidumu visi laukia dar 
nematytos koncerto pra
džios. Neilgai truko, kol įšilo 
klausytojai ir su užsidegimu 
plojo kiekvienam programos 
dalykui. Atrodo kad pavyko 
sambūriečiams užburti 
klausytojus, nes dainuojant 
"Ženykis vaike”, kai solistas 
rinkosi sau žmoną, ne viena 
klausytoja buvo pasiryžusi 
pasipiršti. Koncertui pasi
baigus dar teko priedu 
pridėti keletą dainelių, nes 
klausytojai vis dar nenorėjo 
skirstytis.

Kaip paprastai, iškilmin
goje vakarienėje daug gra
žių kalbų, sveikinimų ir lin
kėjimų ir bendrų dainų prie 
stalo ir atrodė kad koncertas 
vis dar tęsiasi toliau. Po ke
lių stikliukų vyno, atrodo, 
kad dainos pasidarė dar 
jautresnės, nes net du can
beriškiai - dideli dainos 
mėgėjai, kad įrodytų savo 
pasitenkinimą, pagerbė 
sambūriečius gražiomis pi
niginėmis aukomis.

Graži Canberra, malonūs 
čia tautiečiai, bet laikas 
sambūriečiams riedėti toliau 
ir sekantį rytą mūsų didysis 
autobuas jau rieda vingiuo
tais N.S.W. keliais link Syd- 
nejaus. Po pasisekusio kon-

Tęsinys

certo Canberroje, autobuse 
gera nuotaika. Vėl anekdo
tai, dainos ir juokas ir vėl 
nepajuntame priartėję prie 
Sydnejaus didžiųjų dango
raižių, kurie savo viršūnė
mis rodos, remia dangų. Kai 
sužinome, kad mūsų viešbu
tis pačiame Kings Grose, 
sambūriečiai lyg ir atkuto 
nuo ilgos kelionės ir pro au
tobuso langus sekė, šaligat
viais slankiojančias neįpras
tas būtybes. Štai ir mūsų 
Manhatan hotelis ir matome 
susijaudinusį Sydnejaus 
Dainos choro maršalką, ku
ris jau nuo ryto laukė at
vykstančių sambūriečių. 
Okupuojame beveik visą 
viešbučio antrąjį aukštą ir 
vėl visi skuba iškraustyti 
savo lagaminus, nes reikia 
ištiesinti uniformas, tauti
nius rūbus ir kitus reikme
nis. Laimė,kad visi kamba
riai turi dušus su šiltu ir šal
tu vandeniu ir kitus patogu
mus ir netrukus, visi sam
būriečiai, lyg naujai gimę, 
pasiruošę eiti apžiūrėti 
vieno garsiausio Sydnejaus 
primieščio. Mūsų "Trys 
Studžiai” dingo lyg į balą 
pakliuvę ir tik vėliau suži
nojome, kad jiems rūpėjo 
arčiau susipažinti su šio ne
įprasto priemiesčio man- 
drybėmis. Grįžus į viešbutį 
sužinojome, kad šiandien 
Antano gimtadienis ir lai
kantis Sambūrio tradicijų, 
tokios progos negalima ty
lomis praleisti. Matome 
Sambūrio vadovę ir prezi
dentą ateinant su šampano 
bonka, o kiti, ką kas turi, ir 
nejučiomis pasidarė balius 
pilyje. Po ilgiausių metų 

giesmės visi skuba pabu
čiuoti metais pasenusį 
Antaną ir, teko pastebėti, 
kad sambūrietės barzdočius 
daug aistrinčiau bučiuoja. 
Gražios yra šitos Sambūrio 
tradicijos, kur matosi sam
būriečių gražus sugyveni
mas, nuoširdumas, draugiš
kumas ir vienas kito supra
timas. Šį vakarą mūsų Irena 
buvo geroje formoje, nes jos 
anekdotų kraitis yra neišse
miamas ir dar ilgai juokas 
virpino Antano kambario 
sienas.

Sekantį rytą, lyg karo 
mokykloje, visi
sambūriečiai, kaip vienas, 
gražiai unfirmuoti prisistato 
prie autobuso, nes p. Kra- 
milius žada pabūti gidu ir 
veža mus aprodyti didžiau
sią Australijos miestą. Gaila 
mums sydnejiškių, nes čia 
nėra jokios judėjimo laisvės. 
Daugumoje gatvių galima 
važiuoti tik viena kryptimi 
ir ne visur galima sustoti, o 
tų automobilių kaip skruz
džių Lietuvos kaime. Be to, 
keista tvarka Sydnejuje, nes 
pirmadieniais daug kas 
uždaryta, matyt jiems mažai 
dviejų savaitgalio dienų, nes 
pirmadieniais dar reikia 
išsipagirioti. Taip mus ir ve
žioja p. Kramilius nuo vieno 
dangoraižio prie kito, kol, 
galų gale, įsileido į vieną, 
nuo kurio viršūnės Sydnejus 
kaip ant delno. Nelabai 
mums ir čia sekėsi, nes pa
mėtėme savo švietimo mi- 
nisterį, kurį tik už geros va
landos, visai netyčia, sura
dome miesto centre, ant 
kampo į praeives bežiūrinė- 
jantį. Gaila mums jo, nes 
gavo "velnių” nuo savo 
brangiausios už tokią 
parodytą drąsą.

Į Sydnejaus Lietuvių 
Klubą atvykome gana anks
ti, nes reikėjo dar prasidai- 
nuoti, prisitaikyti prie sce
nos ir paruošti prožektorius, 
kurių Sydnejaus Klubas ne
turi. Be to, dar kartą reikėjo 
išbandyti laimę ant tų nepa
sotinamų mašinų, kurios 
labai šykščiai gražina pini
gus.

Nors ir daug sydnejiškių 
išvyko į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Čikagoje, visdėlto, 
šiam koncertui, prisirinko 
pilna Sydnejaus Lietuvių 
Klubo salė, kas įrodė, kad 
Melboumo dainininkai ir čia 
yra aukštai vertinami. Ir 
tikrai, atrodė, kad susirin
kusieji nesigailėjo atvykę, 
nes po kiekvienos dainos 
sekė griausmingos ovacijos. 
Neabejoju, kad apie šį kon
certą kas nors iš vietinių 
spaudoje pasisakys, todėl ir' 
daugiau nieko neminėsiu, tik 
turiu pasidžiaugti sydnejiš
kių nuoširdumu, kuris ypa
tingai išryškėjo iškilmingos 
vakarienės metu, kur drau
giškai buvo lepinami Mel
bourne sambūriečiai ir, ta 
pačia proga buvo pasveikinti 
Vincės ir Vincai, kurių tarpe 
ir Mūsų Pastogės redakto
riui Vincui Kazokui mel- 
bourniškiai, atsidėkodami už 
jo patarnavimus, užtraukė, 
pagal Broniaus Budrumo 
naujovišką sveikinimą - Va
lio, Valio, Valio. Gardi vaka
rienė, vynas, šampanas ir 
gražios lietuviškos priesta- 
linės dainos, sujungė visus ir 
labai draugiškoje nuotaikoje 
buvo užbaigtas dar vienas 
Sambūrio koncertinis vaka
ras.

Bus daugiau
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IŠ II-JŲ

Mielas Redaktoriau,

Čikagoje vis karšta. Ta
čiau II PL D-nų įvykiai rieda 
savu keliu. Esu jau ne kartą 
užsiminęs apie Kultūrinių 
renginių gausą. Kai kas tei
gia, kad jų esama perdaug. 
Tiesa. Prie geriausių norų 
žmogus turi skubėti iš vieno 
į kitą renginį, o kai kada jų 
vyksta tuo pačiu laiku net po 
du. Pradedi stokoti net ir fi
zinių jėgų ir tokių būdu ne
visus galima suspėti pama
tyti. Šalia didžių renginių, 
kaip Opera, Dainų šventė, 
Literatūros vakaras, nesto
kota ir mažesnės apimties 
kultūrinių renginių. Ir, rei
kia pasakyti, jie II PLD 
nuotaikas gana gražiai pa
pildė. Tad šį kartą pasižmo
nėkime mažesniuose rengi
niuose. Pirmiausia užsukime 
į

LIETUVIŠKŲ FILMŲ 
VAKARĄ

Apie šį vakarą labai taik
liai, trumpai jau užsiminė 
kolegė A. Binkevičiūtė-Gu- 
čiuvienė, dalyvavusi II PLD 
iš Australijos ir, reikia pa
sakyti, ji buvo labai pastabi, 
o aptardama kultūrinius 
renginius kiek kritiška, bet 
objektyvi. Jos puikus raši
nys ”Ir aš buvau PLB Liet. 
Dienose”, M.P. 25.7.1983 
mane labai pradžiugino. Gal 
net nebebūtų prasmės prie 
jos suminėtų renginių su
grįžti. Tačiau noriu prie viso 
to ir aš pridėti savo trigrašį.

Kultūrinių renginių 
darbščioji komiteto pirmi
ninkė Ingrida Bublienė, pla
nuodama savas programas, 
nepamiršo ir lietuviškųjų 
filmų. Geras sumanymas. 
Mat šios srities specų jau 
turime. Esame gėrėjęsi, sa
kysime, kun. Algimanto Ke- 
zio, S.J., Toliau Šluto ir 
kitų susuktais iš lietuviškojo 
pasaulio filmais. Gi šių di
dingų dienų proga vylėmės 
tikrai pamatyti pačius ge
riausius filmus, kuriuose at
spindėtų ir mūsų kultūrinio 

. gyvenimo, tautinio gyvas- 
tingumo raida. Su tokia 
mintimi grūdomės karštą 
birželio 29 d. vakarą į Jauni
mo Centro kavinę. Žiūrovų 
tikrai nestokota. Net sėdo
me ant grindų, nors jau 
buvo sunku kvėpuoti. Tai 
didelė rengėjų klaida. Rei
kėjo ir filmų vakarui pa
rinkti erdvesnę salę.

Šiame, vadinamame lie
tuviškų filmų vakare su savo 
kūryba pasirodė Marytė 
Kavaliauskaitė su filmu 
’’Enjoy Yourself’. Tai jos 
vyro 40 metų amžiaus pro
ga, sukaktuvinio pobūvio 
gabaliukai. Filmas 23 min., 
avangardinis, anglų kalba, 
menko turinio ir, žinoma, 
nieko lietuviško.

Romo Šležo 27 min. fil
mas, pavadintas pagal Jur
gio Jankaus novelę "The 
Devil’s Pool” — Velnio bala 
sukirptas naudojant mitolo
ginius elementus, anglų kal
ba, žiūrovui sunkiai supran
tamas, nors buvę malonu 
tarpe dviejų amerikiečių 
aktorių, matyti mūsų žymųjį 
rašytoją, aktorių Antaną

PLB DIENŲ
RAŠO JURGIS JANUŠAITIS

Gustaitį. Už šį filmą Romui 
Šležui Bostono universitetas 
1963 m. suteikė magistro 
laipsnį.

Tolio Šluto, sakytume do
kumentinis filmas ’’Sker
dyklų uždarymas” taip pat 
nesužavėjo žiūrovo. Kaip 
prisimename, Čikagoje, prie 
Halsted gatvės šliejosi mil
žiniškos skerdyklos. Jose 
prieš daugelį metų duoną 
sau pelnė daugelis pirmųjų 
imigrantų. Sunkūs darbai. 
Ne vienas lietuvis ten pra
rado sveikatą, įsigijo reu
matizmus ir net iš ten išėjo 
amžinybėn. Taigi lietuviams 
skerdyklos yra palikę daug 
skaudžių išgyvenimų ir pri
siminimų. Lietuvių vargus 

'tose garsiose skerdyklose 
aprašęs Upton Sinclair 

savo garsiame romane 
RAISTAS. Tačiau šiame fil
me T. Šlutas atskleidė kele
tą istorinių vaizdų, sker
dyklų likimą ir jų uždarymą. 
Pačiame filme pavaizduota 
nuoga skerdyklų aplinka, 
darbai, gyvulių skerdimo 
(gana neestetiškas) proce
sas, pati nyki aplinka. Taigi 
ir čia nieko gero, kaip sakė 
žiūrovai, neradome.

Algimanto Kezio, S.J. fil
mas ’’Statyba” pagamintas 
Jaunimo Centro pristatą 
statant, įvestas komiškas 
elementas, matyti statybos 
darbai, darbininkai, staty
bos vykdytojai. Filme as
menys juda, taip kaip ame
rikietiškuose kartūnų fil
muose. Menka ir dokumen
tacija, gal tik pati technika 
kiek įdomesnė.
- -Šių filmų eilę buvo pi
kiuotas Tautinės Sąjungos 
dokumentinis filmas ’’Anta
nas Smetona”. Šis filmas su
kirptas iš įvairių, seniai fil
muotų, kronikos gabalų. Čia 
žiūrovą nuveda į neprikl. 
Lietuvos laikus, į Švėkšną, 
keliaujama po Lietuvą, su
grįžtama Amerikon. Visur 
centrinis asmuo mūsų prezi
dentas Antanas Smetona. 
Tai mažytė dalelė šio mūsų 
valstybininko gyvenimo. 
Bet publika, kad ir netaip 
jau įmantriai susuktą filmą, 
priėmė šiltai, pagyveno pra
eitimi ir prisiminė ano meto 
nuotaikas ir a.a. prezidento 
gyvenimą bei jo paskutinę 
žemišką kelionę. Filmas 45 
min. ilgio, tačiau neprailgo.

Taigi, atrodytų, kad ’lie
tuviškų filmų vakaras” tu
rėjo būti įdomus. Bet, kaip 
minėjau, publikos buvo su
tiktas su reikalavimu net 
filmų rodymą nutraukti. 
Techniškai pats filmavimas 
gal ir atliktas gerai, tačiau 
čia nieko lietuviško, nieko 
gražaus, nieko įsimintino. O 
tikėtasi, kad filmuose, kurių 
turime, atsiskleis gražių, 
lietuviškos kultūros įamžin
tų pėdsakų.

Būtų net daug prasmin
gesni filmai iš mūsų kultūri
ninkų, poetų, rašytojų, dai
lininkų, politikų, visuomeni
ninkų gyvenimo, kurių, ačiū 
Dievui, turime nemažai.

Ko siekta šiuo filmų vaka
ru? Greičiausia norėta paro
dyti pačią filmavimo techni
ką, nekreipiant dėmesio į jų 
turinį. O šia proga, didingų 
II PLD metu, kaip tik būtų 
tikę filmai, būtinąi lietuviš-. 
ki, iš mūsų kultūrinio gyve
nimo.

Bet štai, ’’Draugo” kultū
riniame priede, liepos 30 d. 
yra aptariamas filmų vaka
ras. Ten sakoma: ’’Vakaras 
buvo įdomus, gal net drįs-

ČIKAGOJE Įvedamas sveikatos skyrius

čiau sakyti, savo turiniu ne
eilinis...” Deja, žiūrovų tei
gimu, šis vakaras II PLD 
kultūrinio pasaulio nepra
turtinęs.

Visą laiką turėta proble
mų su garso sistema, kas 
dar menkino šio vakaro sėk
mingumą. Šio vakaro orga
nizatorė - Marytė Smilgaitė, 
jai talkino Tolius Šlutas ir 
Algimantas Kezys, S.J.

Nežiūrint viso to, už pas- f 
tangas vakaro organizato- | 
riams tartinas ačiū ir prašy- { 
mas ateityje, ypač tokiomis ! 
progomis, parodyti daug 
vertingesnių kultūrinių fil- ! 
mų, kurių esame pagaminę. I 
Kad šios pastabos teisingos, ! 
manau, galės paliudyti ir j 
Australijos lietuviai, kurie i 
dalyvavo filmų vakare.

Gal, mielas Redaktoriau, j 
kiek smulkokai aptariau ; 
’’Lietuviškų filmų vakarą”, j 
tačiau norėjau su skaityto
jais pasidalinti ir mūsų ma
žyčiais trūkumais. O dabar 
užsukime pasižvalgyti ir po

ANTRĄ KAIMĄ

Antras kaimas - teatrinė 
grupė, kurioje dirba gabūs, 
sceną mėgstą jaunuoliai, 
jaunuolės. Antrajam kaimui 
jau daugeli metų vadovauja 
mūsų literatūros kritikas 
Algis Titus Antanaitis, kurį 
įpratome vadinti prievaizda. 
Ši teatrinė grupė nevaidina 
klasikinių dramų ar ilgų ko
medijų. Jų stiprybė - juoktis 
iš paties gyvenimo, naudo
jant humorą, trumpus ški
cus, paliečiant ir lietuviškojo 
gyvenimo ydas. Šis teatras 

% yra apkeliavęs Amerikos ir 
’ Kanados daugelį lietuvių 
kolonijų. Turi pasisekimą, 
mėgstamas. Todėl ir II PLD 
metu buvo duota net keturi 
spektakliai - birželio 28 ir 39 
d.d., kiekvieną vakarą po du 
spektakliu. Ir šį kartą Ant
ras kaimas susilaukė visuo
menės dėmesio. Visi spek
takliai buvo perpildyti žiū
rovais. Salė — Playhaus — 
talpina 100 žmonių, sėdint 
prie stalų. Taigi ir šiuo at-

Nukelta į 6 psl.
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PLB Dienos suartino ne tik kontinentus, bet ir suvedė gimines. Čikagoje susi
tikę giminaičiai iš k.: Br. Nainys, R. Rudaitienė, Algis Milvydas iš Melbourne, 
K. Milvydienė ir B. Nainienė.

Pavasario madų paradas
Jau Pavasaris! S.L.M.S.G. D-ja kviečia visus senus ir 

jaunus į rengiamą madų paradą rugsėjo 18-tą dieną, 
sekmadienį, 2 vai. Lietuvių Klube Bankstown.

Ypatingai gražios modelės! Gražios pavasario mados!
Įėjimas 2 doleriai. Lauksime!

Valdyba
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Lietuvių Gydytojų Drau
gijos Sydnejuje neseniai 
įvykusiame posėdyje nutar
ta įvesti Mūsų Pastogėje 
’’Sveikatos skyrių”, kuriame 
gydytojai ir dantų .gydytojai 
sutinka atsakyti į skaitytojų 
klausimus rūpimais reika
lais. Jau ir anksčiau redak: 
cija kreipėsi į pavienius gy
dytojus vesti Mūsų Pasto
gėje sveikatos skyrių, bet 
sveikatos sritis tokia plati, o 
patys gydytojai neturi tiek 
laiko viską aprėpti. Rasta 
išeitis: tegu patys skaityto
jai klausia ir jiems bus ati-

Mit
Gerai žinomas lietuviškas 

posakis - ’’Sveikas drūtas!”, 
kuris reiškia ir sveikinimą, 
ir linkėjimą. Drūtas reiškia 
stiprų ir stambų žmogų. 
Mūsų liaudyje buvo susifor
mavusi pažiūra, kad liesas 
žmogus yra silpnas, liguis
tas, gi drūtas - sveikas, pa
jėgus, tiesiog sveikatos pa
veikslas. Bet mokslui tyri
nėjant drūtus ir liesus žmo
nes pasirodė, kad drūtieji, 
ypač apkūnūs, nėra patys 
sveikieji, o liesieji, liekni 
nėra liguisti. Dabar prieita 
išvados, kad sveikiausi žmo
nės yra liekni ir valgo tik 
tiek, kiek reikia normaliam 
darbui atlikti. Nedamaitin- 
tas žmogus negali tinkamai 
funkcionuoti, bet privalo 
tinkamai maitintis, kad 
energijos nepristigtų. Tuo 
tarpu permaitintas žmogus 
irgi nėra tinkamai veikianti 
mašina. Maisto perteklius 
susikrauna žmoguje riebalų 
forma tiek viduje, tiek išo
rėje. išoriniai reibalai nėra 
tiek pavojingi, jie tik apsun
kina žmogų. Žymiai pavo
jingesni yra vidiniai nenau
dojami riebalai, ypač susi
krovę kraujo induose. Su 
laiku pas tokius žmones rie
balų prisirenka vis daugiau 
ir daugiau ir tie indai pasi
daro kaip nevalyti vanden
tiekio vamzdžiai: kraujo in
dų sienelės siaurėja, ir kie
tėja, pasidaro nebeelastiš- 
kos, pakyla kraujo spaudi- 

tinkamo autoriteto atsaky
ta. Gal iš jų negalavimų ar 
trūkumų ir kiti skaitytojai 
gaus žinių, ką daryti ir kaip 
elgtis panašiais atvejais. 
Klausimus siųsti raštu. Pa
sirašyti nereikia, bet būtina 
nurodyti savo amžių, lytį, 
duoti trumpą ligos istoriją - 
kokie simptonai, ar seniai 
sergate, kiek laiko ir kaip 
gydotės ir t.t. Klausimus 
siųsti: Mūsų Pastogė (Svei
katos skyriui), P.O. Box 550, 
Bankstown, NSW 2200. 
Laukiame Red.

y b a
mas ir širdis turi kraują 
pumpuoti iš visų jėgų. Rie
balai nepadengia kraujo 
indų kaip aksomas, bet 
kraunasi gabalais, kaip sku- 
duriai. Žmogui bėgant ar 
dirbant tokie gabalai atsipa-. 
laiduoja ir su krauju keliauja 
toliau arba pritapdami prie 
kitų riebalų arba užkimšda- 
mi kraujo indą. Jeigu tas at
sitinka prie širdies, žmogus 
gauna širdies smūgį.

Norint išvengti širdies 
priepuolių, aukšto kraujo 
spaudimo, pirmiausia reikia 
žmogui atsikratyti < riebalų. 
Lietuviai pripratę riebiai 
valgyti, bet šiame klimate 
reikia mitybą pakeisti: ne
naudoti grietinės, riebios 
mėsos, bendrai susilaikyti 
nuo riebalinio maisto, bet 
valgyti daugiau salotų, dar
žovių, vaisių, kurių čia gau
nama ištisus metus. Iš viso, 
geriau neprisivalgyti negu 
persivalgyti.

Karo ir pokario metais iš
varginti įvairių nedateklių, 
ypač mityboje, svajojusieji 
apie sotų gyvenimą netikė
tai susitiko su pavojais so
tybėje: širdies ligom, aukštu 
kraujo spaudimu, inkstų, 
kepenų, odos ir daugeliu ki
tokių sutrikimų. Reikia iš
mokti gyventi ir maisto per
tekliuje: susilaikyti nuo rie
balinių valgių, neapsikrauti 
perdideliu svoriu, nes ne 
kiekvienas drūtas yra svei
kas.

APLANKYTI LIGONIAI

Pastaruoju metu Syd. 
Moterų Draugijos rūpesčiu 
aplankyti ligoniai: A. Talan- 
dis, O. Svirinienė, S. Čelkie- 
nė, O. Karpavičienė, O. Mi
niotienė, p.p. Miniotai, Ž. 
Simanauskienė (mirusi), J. 
Ivinskienė.
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Studijos apie lietuvius
Rutgers universiteto New 

Jersey valstijoje profesorius 
Thomas Oleszczuk Smolos- 
kyp žurnale (Winter 1983) 
paskelbė ištraukų iš savo iš
samios studijos apie "kita
minčių” represavimą Sovie
tų Sąjungoje. Savo dėmesį 
jis telkia i ’’politinius teis
mus” Lietuvoje nuo 1940 
metų iki šių dienų. Ameri
kiečių profesorius iš įvairių 
šaltinių surinko gausios me
džiagos apie kalinius bei 
persekiojamus lietuvius, 
tautinę bei religinę rezis
tenciją. Skaičiavimo maši
noje yra užregistravęs be
veik tūkstantį lietuvių polit
kalinių ir rezistentų.

Profesorius Oleszczuk 
stengiasi nustatyti, kokie 
veiksniai sovietinėje siste
moje apsprendžia bausmės 
dydį. Jo duomenimis, vyrai 
nuteisiami trimis sykiais il
gesniam laikui, kaip mote
rys. Studento bausmės vi
durkis apie pustrečių metų, 
žemdirbio - beveik septinio- 
liką metų. Nacionalistams 
priteisiama tris kart dau
giau metų lageriuose ar 
tremtyje nei religijos ar 
žmogaus teisių veikėjams.

Pasak Oleszczuk, būdin
gas kaltinamasis politiniuo
se teismuose tarp 1940-jų 
metų ir šiandienos yra vy
riškis - jų virš 85 proc., lie
tuvis - jų virš 98 proc., kata
likas - daugiau, kaip 70 
proc., pagrindinių miestų 
gyventojas (daugiau kaip 70 
proc., kaltinamųjų gyveno 
rajonų sostinėse). Dažniau
siai jis tautinio sąjūdžio da
lyvis, arba jo veikla bent iš 
dalies siejasi su nacionaliz
mu - tokių yra mažiausiai 87 
proc. Tad prokuroro aiškus 
taikinys yra miestuose gy-

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Mūsų Pastogės Nr. 33 p. 

Jurgis Žalkauskas paskelbė 
priekaištų redaktoriui, kad 
jis paminėjęs, jog velionis 
Paulius Rūtenis nebuvo iš
kilęs į pirmaeilius daininin
kus.

Įdomu, kokiu kriterijum 
p. Žalkauskas vadovaujasi 
apibrėždamas ’’pirmaeilio” 
sąvoką? Pirmą kartą scenoje 
pasirodęs dainininkas dar 
nesusikuria pirmaeilio aure
olės, nors publika jam ir 
gausiai plotų. Taip pat nei 
poetas su pirmu paskelbtu 
eilėraščiu, nei dailininkas su 
pirma paroda dar nepripa
žįstami pirmaeiliais. Paulius 
Rūtenis galėjo ir mokėjo 
dainuoti ir buvo su scena 
tiesiog suaugęs, bet nei kaip 
vaidintojas, nei kaip daini
ninkas jis nepasiekė 
’’žvaigždžių”. Jeigu jis būtų 
turėjęs pakankamai jėgų ir 
talento, jis gal būtų to ir pa
siekęs, nes progų netrūko - 
tiek metų išbuvęs Australi
jos operoje jis tedainavo 
operos chore arba buvo sta
tistu ir šių ribų neperžengė. 
Neatsimenu, kad. P. Rūtenis 
būtų surengęs bent lietu
viams kada nors savo ištisų 
koncertų ar rečitalių. Tiesa, 
{‘į nuolat matėme scenoje 
:aip režisorių, deklamato

rių, net kaip solistą viena 
kita proga, bet jis pats nie
kad nesiangažavo kaip dai
nininkas solistas. Tad kuo 
remdamasis p. žalkauskas 
redaktoriui priekaištauja, 
kad jis buvęs neteisingas?

(v.k.) 

venantys lietuviai katalikai 
ir nacionalistai.

Studijos autorius prieina 
išvados, kad sovietinių teis
mų sprendimai ’’politinėse 
bylose” nėra atsitiktiniai ir 
nepriklauso nuo paskirų as
menų "kaprizų”. Tie spren
dimai nuosekliai vykdo re
presavimo politiką. Kai 
teismai sprendžia politines 
bylas, jie nėra savarankiški, 
bet seka iš viršaus nurody
tas gaires bei instrukcijas.

Kodėl profesorius Olesz- 
czukas savo studijas centre 
pastatė Lietuvą? Pirmiau
sia, rašo jis, kadangi Lietu
voje nuo 1972 metų klesti 
savilaida, kurios ne tik ne
palaužė keletas prieš jos pa
grindinį leidinį — LKB Kro
nika — nukreiptų teismų, 
bet kuri pastarųjų metų bė
gyje dar pagausėjo. Tai esąs 
ryškus kontrastas geriausiai 
žinomam disidentizmo cent
rui, Maskvai, kur tarp 1972 
ir 1974 metų KGB spaudi
mas privedė prie savilaidos 
susilpnėjimo.

Antra priežastis - Lietu
vos ’’disidentinio” sąjūdžio 
apimtis: autorius cituoja 
Kronido Liubarskio 1979 m. 
jaskelbtus duomenis pagal 
curiuos šiam sąjūdžiui pri- 
dauso penktadalis Lietuvos 
gyventojų. Todėl šis sąjūdis 
yra vienas svarbiausių Ta
rybų Sąjungos disidentizmo 
padalinių ir todėl juo taip 
domisi” Tarybų Sąjungos 

prievartos aparatas bei kiti

OLANDŲ PROFESORIUS 
RAŠO KNYGĄ APIE

PABALTIJĮ

Gegužės - birželio mėnesį 
Amerikoje lankėsi Dr. 
Martin van den Heuvel, 
Amsterdamo universiteto 
Rytų Europos Instituto vy
resnysis mokslinis bendra
darbis ir konsultantas Pa
baltijo klausimais Hagos 
Tarptautinių santykių insti
tute. Jis matėsi su VLIKo 
pirmininku Dr. K. Bobeliu , 
Dr. V. Vardžiu ir kitais lie
tuvių, latvių ir estų veikė
jais bei intelektualais. 
ELTOS korespondentui Dr. 
van den Heuvel papasakojo 
apie savo darbus ir planus. 
Jo viešnagės Amerikoje pa
grindinis tikslas buvo susi- 
Kažinti su šaltiniais apie Pa- 

altijį Amerikos bibliote
kose. Čia sukaupta medžia
ga, kalbėjo jis, padės jam 
parašyti užsimotą knygą 
olandų kalba apie Pabaltijį. 
Ji prasidės su tautinio atgi
jimo laikotarpiu (19 šimt
mečiu) ir baigsis pabaltiečių 
teisių veikėjų areštais šį pa
vasarį.

Kas pažadino van den 
Heuvelo susidomėjimą Pa
baltijo kraštais? Kaip So
vietų Sąjungos tyrinėtojas, 
jis turėjo susitelkt į kurią 
nors sritį; jam, kaip olandui, 
Pabaltijis pasirodė ypač 
įdomus ir artimas. Su Olan
dija juos sieja istorija, seni 
prekybiniai ryšiai. Ir Pabal
tijis, ir Olandija - maži kraš
tai pergyveno žiaurias sve
timas okupacijas; jų valsty
binė egzistencija priklausė 
ir tebepriklauso nuo santy
kių tarp didžiųjų valstybių, 
nuo politinės pusiausvyros 
Europoje. Giliau Pabaltijo 
problemas studijuoti jį 
paskatino ir įsako Kaplano 
emigracija iš Lietuvos į 
Olandiją. Prieš septynerius 
metus atsirado žmogus, 
kuris galėjo versti doku- 

v aisty u. organai. Pastarų
jų metų duomenys rodo, kad 
lietuvių (ir ukrainiečių) na
cionalistai paprastai nubau
džiami aršiausiomis baus
mėmis.

Be to, primena profeso
rius Oleszczuk, apie Lietu
ve disidentinį sąjūdį užsie
ny pasirodo vis daugiau 
teorinės literatūros. O, ga
liausiai, Lietuvos atvejį ga
lima panaudoti kaip įdomų 
pagrindą palyginimui su ki
tomis grupėmis Sovietų Są
jungoje ir visame pasaulyje, 
nes Lietuvos disidentinio 
sąjūdžio reikalavimai apima 
nacionalizmą, religijos, lais
vės, kalbos ir žmogaus teisių 
gynimą. Į tuos reikalavimus 
režimas atsako visoms dik
tatūroms būdingomis prie
vartos priemonėmis. Ir taip 
formuojasi ’’užburtas ratas'’ 

disidentizmas iššaukia 
prievartą, o prievarta skati
na tolesnį disidentizmą.

Oleszczuk dabar stengiasi 
ištirti ryšį tarp ypatingo 
Vakarų dėmesio kai kurioms 
tautinėms bei religinėms 
grupėms ir bausmės dydžio. 
Tokį ryšį tiksliai nustatyti 
esą labai sunku.

Studija apie lietuvių po
litkalinių represavimą jau 
susilaukė nemažo dėmesio 
Amerikos akademiniuose 
sluoksniuose. Ji akivaizdžiai 
paneigia kai kurių vakarie
čių optimistinius tvirtini
mus, jog tarybinė sistema 
jau esanti ”po-totalitarinė 
biurokratija” ir vis labiau 
panašėjanti į Vakarų visuo
menes.

(ELTA)

mentus iš lietuvių į olandų 
kalbą, rašyti apie Lietuvą 
olandų spaudoje, padėti Ry
tų Europos institutui gilinti 
Pabaltijo studijas.

Van den Heuvel pasakojo, 
kad Olandijoje ilgą laiką bu
vo nedaug kalbama apie Ry
tų Europą, įskaitant Pabal
tijį, - apstu knygų apie Etio
piją ir Angolą, Kubą ir Viet
namą, bet beveik nieko apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Daugelis olandų intelektua
lų ir žurnalistų karštai rėmė 
laisvę ir tautų apsisprendi
mą vadinamojo Trečiojo pa
saulio kraštuose, bet nemi
nėjo Rytų Europos. Su tuo 
Van den Heuvel negalėjo 
sutikti. Anot jo, olandai tu
rėtų suprasti, kad jų pačių 
laisvė ' ir nepriklausomybė 
nėra koks istorinis ar geo
grafinis dėsnis, bet papras
čiausiai laimės dalykas. Ir 
olandai galėjo ir tebegali at
sidurti Pabaltijo kraštų pa
dėtyje. Pasisakydami už 
laisvą tautinį apsisprendimą 
Pabaltijo kraštuose, olandai 
sustiprintų ir savo pačių ne
priklausomybę.

Olandų istorikas sutiko, 
kad šiuo metu Europoje, o 
ypač šiaurės Vakarų kraš
tuose, gyvėja susidomėji
mas Pabaltijo kraštais. Šalia 
Olandijos, jis paminėjo ir 
Švedijos pavyzdį. Jo many
mu, švedai ilgą laiką nuda
vė, kad Pabaltijo tautos ne
egzistuoja, nes jie manė, kad 
tokia ’’užmerktų akių” poli
tika suteiks jiems daugiau 
saugumo. Dabar jie pradeda 
suprasti klydę ir pradeda 
daugiau kalbėti apie Pabal
tijį.

(ELTA)

Minint Darių ir Girėną lakūnus Adelaidėje pagerbia pa
dėdami vainiką skautų tuntininkė E. Bulienė ir Jaunimo 
S-gos narys Dunda.

Nuotrauka V. Vosyliaus

Žinelės
Kiek paviešėjęs Lietuvoje 

grįžo newcastfietis Jeroni
mas Pranckūnas, ten pasi
matęs su savo 90 metų mo
tina ir daugybe kitų artimų
jų, taip pat matėsi su Dau
gėlų, Prazauskų ir Kutų ar
timaisiais.

Gyvendamas viešbutyje 
Vilniuje susitiko su tuo pat 
metu Lietuvoje beviešinčiu 

veju susigrūdome sausa
kimšai. Salė, palyginant, 
nedidelė, tvankoka, net pri
rūkyta. Bet esame kantrūs 
ir stebime spektaklį. Mano 
viešnia iš Australijos 
pašnibždėjo: ”ar erdvesnės, 
didesnės, geresnės salės ne
turite. Matote, kaip čia susi
grūdę žmonės sunkiai 
kvėpuoja...” Žinoma, paaiš
kinau, kad Antras kaimas 
tik savuose namuose savoje 
scenoje jaučiasi gerai, o ir 
salių šiuo metu tinkamesnių 
nebeturime.

Šiame spektaklyje prog
rama gana vykusi. Stebime 
Bendruomenės susirinkimo 
škicą. Gal kiek perdaug šar
žuotas ’’susirinkimas”, vis iš 
publikos aktoriams šaukiant 
’’dėl tvarkos”, o jos per visą 
’’susirinkimą” nebuvo ir su
sirinkimas baigtas jo nepra
dėjus.

Gera gabalėlis ’’Aukš
čiausios tarybos posėdis”, jo 
eminencija Leninas Lenki
joje, iš bolševikinio gyve
nimo Pas viršininką, Darbo 
ieškant, Darbo dienos, pen
sija. Tai taikliai ’’per dantį” 
patrauktas žmonių gyveni
mas, ypač okup. Lietuvoje.

Su įgudimu, vaidybiniu 
talentu Antrojo kaimo akto
riai: Vida Gilvydienė, Jūratė 
Jakštytė, Indrė Toliušytė, 
Eugenijus Būtėnas, Juozas 
Kapačinskas, Romas Sta- 
kauskas ir Arvydas Vaitkus 
savas roles atliko gerai. Tie
sa, ne visi epizodėliai buvo 
šaunūs, kiti menkesni ir gal 
net nerodytini. Bet visumoje 
Antras kaimas susilaukė 
žiūrovų šilto dėmesio ir 
spektaklis palydėtas gau
siais aplodisimentais.

Maloni atgaiva dainos 
mylėtojams buvo birželio 29 
d. Lietuvių tautiniuose na
muose suruoštas

Matu Gailiūnu iš Wollon
gong0- A.Š.

Motina klausia vaiko: — 
Ko ieškai, Kęstuti!

— Pamečiau savo sviedi
nuką.

— Kur pametei?
— Spintoje...
— Tai kodėl ten neieškai?
— Kad ten labai tamsu!

Iš PLB Dienų
Atkelta iš 5 psl.

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETO KONCERTAS

Šis oktetas, vadovauja
mas Rito Babicko, lietuvių 
kultūriniame- gyvenime yra 
išvaręs gilią vagą, turi didelį 
gražių dainų repertuarą, 
apkeliavęs daugelį lietuvių 
kolonijų. Tad ir IIPLD metu 
jų ruoštas koncertas susi
laukė gražios auditorijos ir 
reikiamo dėmesio. Koncerte 
dalyvavo apie 250 žmonių 
(tiek talpina Lietuvių Tauti
niai Namai). Repertuare 
gražios, lietuviškos dainos. 
Oktetas repertuarą išdaina
vo pasigėrėtinai, o publika 
jam ir jo vadovui Ritui Ba
bickui šiltai padėkojo.

Šis koncertas gražiai 
derinosi su II PLD nuotai
komis ir buvo maloni atgai
va dainos mylėtojams.

Ateityje, savo laiškuose 
susitiksime Dainų šventėje, 
Jaunųjų talentų vakare, 
įvairiose parodose, o taip 
pat sugrįšime ir į PLB Sei
mo sesijas.

Mielas Redaktoriau, dė
koju už Mūsų Pastogę, ku
rią, palyginant, labai greitai 
gaunu, net kartais greičiau 
už lietuvišką spaudą, kuri 
keliauja šiuo metu į Floridą 
daug ilgiau, kaip iš Austra
lijos M.P. Manau, kad Jūsų 
atstovai ir turistai jau lai
mingai pasiekė Australiją, 
kupini išgyvenimų, nuotai
kų, malonių susitikimų, gal 
kartais patirto ir nesvetin- 
gumo. Australijos lietu
viams garbė, kad sugebėjote 
atsiųsti Čikagon net 200 
savo reprezentantų. Buvo 
malonu ypač susitikti spau
dos žmones — V. Baltuti, V. 
Dumčių, A. Gučiuvienę, Iz. 
Davis. Džiaugiuosi ir skai
tau jų įspūdžius iš H PLD 
M.P. Iki sekančio karto.

Jūsų Jurgis Janušaitis
Mūsų Pastogė Nr. 35,1983.9.5; psl. 6
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MŪSŲ SPORTININKAI AMERIKOJE
R. Sidabras

,'POPTM
ŽAIDYNĖS IR MEDALIAI

Dažnai tekdavo atsakyti į 
klausimą - kaip atrodo Čika
gos Žaidynės palyginus su 
pirmom 1978 m. Toronte. 
Atvirai pasakius, abejos 
žaidynės buvo gana gerai 
suorganizuotos, turint ome
nyje, kiek darbo pareika
lauja tokio masto parengi
mai. Toronte buvo mūsų 
pirmoji pasaulinio masto 
šventė, Čikagoje buvo labai 
daug sporto varžybų uni
versiteto patalpose. Pliusų 
bei mažų minusų buvo ir 
Toronte ir Čikagoje, o taip 
pat ir neužmirštamų mo
mentų. Dabar kyla klausi
mas - kur bus ruošiamos 
IH-čios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės? Kai kas 
galvoja, kad jos turėtų būti 
suruoštos Australijoje, Cli- 
velandas siūlosi būti sekan
čių žaidynių šeimininkais, 
tačiau, rimtai apsvarsčius, 
manyčiau, kad tokio masto 
parengimus mes galime ge
rai suorganizuoti tik To
ronte ir Čikagoje, nes ma
žesnės lietuvių kolonijos ne
pajėgs dėl organizatorių 
stokos ir kitų trūkumų. Tuo 
labiau, kad Toronte jos buvo 
pravestos su pajamom, ku
rios padengė visų parengi
mų išlaidas!!!

Grįžtant prie mūsų spor
tininkų pasirodymų Čikago
je, tai galima įvertinti gana 
teigiamai, už tai Australijos 
lietuvių sąskaiton Žaidynėse 
iškovota net 44 įvairių spal
vų medaliai.

Moterys krepšinyje
Leonas Baltrūnas

Gegužės 30-tos dienos 
Mūsų Pastogės numeryje 
tilpo mano straipsnis apie 
įvairias krepšinio žaidynes, 
bet čia buvo kalbama tik 
apie vyrų krepšinį ir, žinant 
kad mūsų moterys turėjo tą 
pačią mokyklą, kaip ir mūsų 
vyrai krepšininkai ir 
1938-tais metais dalyvauda
mos pirmosiose Europos 
krepšinio pirmenybėse Ro
moje, laimėjo garbingą ant
rą vietą, norėtųsi ir apie jas 
pakalbėti.

Gal ir negražu, kad kal
bant apie Lietuvos krepšinį, 
daugiausiai minime vyrus. 
Tai pateisinti galima tik tuo, 
kad 1937-tais metais, Rygoje 
laimėjus Europos krepšinio 
pirmenybes, visoje Lietuvo
je krepšinis pasidarė lyg ir 
pirmaujantis sportas ir vi
same krašte jaunimas ir se
nimas, vyrai ir moterys pla
čiai pradėjo žaisti šį grąžųjį 
žaidimą. Visiems buvo pri
einamos krepšinio žaidimo 
paslaptys, nes, tuo metu, 
Lietuvoje viešėjo labai geri 
Amerikos lietuviai krepši
ninkai, kurie su nuoširdumu 
treniravo ir vyrus ir mote
ris. Per trumpą laiką, Lietu-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per parą

Geriausiai pasirodė Ade
laidės sportininkai, kuriu 
sąskaiton net 17 medalių, iš 
kurių 4 aukso, 7 sidabro ir 6 
bronzos.

Melbournas - 8 medaliai, 
iš kurių 1 aukso, 3 sidabro ir 
4 bronzos.

Hobartas - 6 medaliai: 1 
aukso, 4 sidabro, 1 bronzos.

Geelongas - 6 medaliai: 4 
sidabro ir 2 bronzos.

Sydnejus - 6 medaliai: visi 
sidabro.

Canberra - 1 medalis: si
dabro.

REPREZENTACIJA

Jei mūsų sportininkų pa
sirodymą žaidynėse galime 
įvertinti gana teigiamai, tai, 
kas liečia Australijos lietu
vių reprezentaciją, vaizdas 
buvo žymiai liūdnesnis. La
bai blogas pavyzdys jau
niems sportininkams buvo, 
kai išvykos vadovai bei pa
lydovai kelionėje lėktuvu 
nepaleido stiklų iš rankų ir 
pijokavo per visą naktį iki 
ryto...

Panašūs vaizdai matės ir 
Amerikoje, lietuviškų klubų 
priėmimuose, o Niujorke iš
vykos vadovas vos bepasto
vėjo ant kojų ir įsivėlė į peš
tynes. Po to vienas niujor
kiečių sporto vadovas pa
reiškė: "ko gi galima tikėtis, 
nes jis jau nuo pietų čia gir
tuokliauja”!!! Neleistinas el
gesys pastebėtas ir kitų 
išvykos pareigūnų tarpe, ne 
vien tik tarp vyrų, bet ir 
tarp moterų. Gėda buvo 

vos krepšinio žaidimo lygis 
įgavo aukštą tarptautinį 
įvertinimą, nes tiek vyrai, 
tiek ir moterys pradėjo nu
galėti latvius, estus, suo
mius, čekus ir kitų tautybių 
krepšininkus.

Sužinojus, kad 1938-tais 
metais Romoje įvyks Euro
pos moterų krepšinio pir
menybės, sudaryta Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinė, 
kuriai vadovavo Feliksas 
Kriaučiūnas. Po dviejų mė
nesių treniravimosi sudary
ta reprezentacinė Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinė iš 
šių žaidėjų: Jazbutienė, 
Miuleraitė, Vaškelytė, As
trauskaitė, Markevičienė, 
Didžiulytė, Karumnaitė, 
Makūnaitė, Vailokaitytė ir 
Kalvaitienė.

Spalio 12 d. prasidėjo pir
mosios Europos moterų 
krepšinio pirmenybės ir 
mūsų moterys nugali Italijos 
moterų rinktinę. Antrąją 
pirmenybių dieną mūsų 
krepšininkės dar tvirčiau 
laimi prieš Šveicariją, o tre
čią dieną rungtynėse Pran
cūzija — Lietuva, mūsų mo
terys vėl laimėjo 20-14 
(18-4). Paskutinėse rungty
nėse lietuvaitės turėjo žaisti

Tęsinys
matyti mūsų krepšininkes 
basom kojom medalių įteiki
mo ceremonijų iškilmėse. 
Gėda buvo stebėti šios rink
tinės vadovę, apsirengusią 
blogiau, negu padori šeimi
ninkė virtuvėje... Gėda buvo 
klausytis golfo žaidėjo iš 
Canberros koliojimų, paleis
tų vaikinų sąskaiton, kurie 
protokolavo finalines mote
rų krepšinio rungtynes. 
Rungtynes pralaimėjome ne 
dėl vaikinų rašymo, bet dėl 
mūsų trenerio klaidų... Apie 
trenerius kalbant, pribrendo 
laikas, mūsų vyrų krepšinio 
rinktinei rasti naują trenerį, 
kuris supranta šių dienų 
žaidimą. Turime gana pajė
gių ir dar jaunų krepšininkų, 
tik trūksta kas juos sujung
tų į darnią rinktinę ir su
gebėtų jai tinkamai vado
vauti.

liavo šie pinigai?

Australijos moterų krepšinio rinktinė drauge su Čikagos 
Lituanicos krepšininkėmis Sporto žaidynėse.

Nuotrauka A. Korzono

prieš Lenkijos krepšininkes, 
kurios visos buvo aukštes-. 
nės ir fiziniai patvaresnės. 
Laimėjus šias rungtynes, 
Lietuva būtų gavusi aukso 
medalį už pirmąją vietą. 
Deja, teko šias rungtynes 
pralaimėti, ir tokiu būdu 
Italija, Lietuva ir Lenkija 
surinko po lygiai laimėjimų 
ir vieną pralaimėjimą. Pasi
rodo, kad dar prieš pirme
nybių pradžią sutarta žaisti 
taškų sistema ir laimėjus po 
lygiai taškų, komanda su 
aukščiausiu įmestų taškų 
skirtumu išeina laimėtoja. 
Susumavus laimėtus taškus 
Italijos moterys paskelbtos 
nugalėtojomis, nors jos ir 
pralaimėjo prieš Lietuvos 
moteris. Tokiu būdu, pirmo
siose Europos moterų krep
šinio pirmenybėse vietomis 
laimėtojai pasiskirstė: I - 
Italija, II - Lietuva ir III - 
Lenkija. Šių pirmenybių ge
riausia žaidėja paskelbta 
lietuvaitė — Miuleraitė.

Kilus karui, nebeįvyko 
moterų tarptautinių varžy
bų ir mūsų moterys nebetu
rėjo progų parodyti savo E panašumo, bet sekant po- 
arines tarptautines krepši

nio informacijas randame, 
kad Lietuvos geresnės 
krepšininkės buvo kviečia
mos dalyvauti Europos ir 
Pasaulio krepšinio pirmeny
bėse už Sovietų Sąjungą ir 
su jų pagalba S. Sąjunga yra 
laimėjusi visą eilę žaidynių. 
1957-tais metais iš Rio de 
Žaneiro grįžo kaunietė Gra
žina Tulevičiūtė su sidabro 
medaliu. 1959 m. kaunietė 
Jūratė Daktaraitė parsiveža 
iš Maskvos aukso medalį. 
1971 m. iš Sao Paulo irgi su 
aukso medaliu grįžta vilnie
tė Larisa Vinčaitė ir Angelė

KELIONĖS KAINOS

ALB Išvykos Komitetas 
Erieš išvykstant į Pasaulio 

ietuvių Dienas spaudoje 
pranešė: kad iš Australijos į 
Los Angeles ir atgal Qantas 
lėktuvo kelionės ir 30-40 
dienų laisvo skraidymo po 
JAV kaina iš Sydney $ 
1.210, iš Melbourne $ 1.250. 
Tai yra apie $ 150 pigesnė 
asmeniui negu tiems, kurie 
vypo per "Palangą”. Padau
ginus šią sumą iš per "Pa
langą” keliavusių sportinin
kų ir turistų skaičius susi
daro virš 10.000 dolerių. 
Norėtųsi sužinoti kur nuke-

Rupšienė. 1975 metais Bo
gotoje Angelė Rupšienė vėl 
žaidė už S. Sąjungą pasaulio 
moterų krepšinio pirmeny
bėse ir laimėjus pirmąją 
vietą vėl laimi aukso medalį. 
Šiais metais, pasaulio mote
rų krepšinio pirmeybes vėl 
laimėjo S. Sąjungą ir vėl ne
apsieita be lietuvaičių. Vil
nietės Vida Baselienė ir Ra
munė Šidlauskaitė apdova
notos aukso medaliais.

Aukščiau duoti daviniai 
įrodo, kad ir šiandien Lietu
voje žaidžiamas aukštos - 
pasaulinės klasės krepšinis, 
nes tiek vyrų, tiek moterų 
pasaulio krepšinio pirmeny
bėse neapsieinama be lietu
vių.

Pradedant 1953-siais me
tais pasaulio moterys pra
dėjo reguliariai pravesti pa
saulio moterų krepšinio pir
menybes. Žemiau duodu 
santrauką, kada ir kur įvyko 
tokios pirmenybės ir pirmų
jų trijų vietų laimėtojas: 
1953 m. Santjago 1. JAV, 2.

MIRĘS P. STAKAUSKAS

Gal ne vienas australiečių 
lietuvių, ypač sydnejiškių 
prisimena Petrą Stakauską, 
gyvenusį Sydnejuje, gyvai 
besireiškusį lietuvių, ypač 
katalikų veikloje. Prieš dau
giau kaip 20 metų iš Austra
lijos jis su šeima emigravo į 
Ameriką ir čia iš naujo kū
rėsi. Pradžioje apsigyvenęs 
Čikagoje jis iš pat pradžios 
jungėsi į lietuvišką veiklą ir 
tallano visur, kur tik buvo 
kviečiamas ar matė reikalo 
prisidėti. Sveikatai silpstant 
persikėlė į Hot Springs ti
kėdamasis kitoks klimatas 
padės jo silpstančiai sveika
tai. Salia visuomeninės 
veiklos jis mėgo spaudą, ją 
rėmė ne tik finansiškai, bet

Išvykos Komitetas prasi
lenkė su tiesa įtikinėdamas 
prieš kelionę sporto klubus, 
kad jie pasirinko patį pi
giausią kelionių biurą. Tas 
įnešė daug nesantaikos į 
mūsų organizaciją, o viso to 
buvo galima išvengti keliau
jant pigiau per ALB Išvykos 
Komitetą, kartu laikantis 
Bendruomenės vadovų pa
geidavimo — nesinaudoti 
Aerofloto agento patarnavi
mu.

Robertas Sidabras

PADĖKA

• Adelaidės L.S.K. Vyčio 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
"Business Holiday Travel” 
kelionių biuro Melbourne 
savininkui p. Baliui Stankū- 
navičiui už gerai suorgani
zuotą mūsų klubo sportinin
kų kelionę į II P.L.S. Žaidy
nes Čikagoje, stropų ir nuo
latinį rūpinimąsi keliaujan
čiųjų gerbūviu, už vaišes 
prieš išvyką ir už apmokėji
mą klubui kelionėje susida
riusių nenumatytų išlaidų.

Adelaidės L.S.K. Vyčio 
Valdyba

Čilė, 3. Prancūzija. 1957 m. 
Rio de Janeiro 1. JAV, 2. 
TSRS, 3. ČSSR. 1959 m. 
Maskva 1. TSRS. 2. Bulga
rija, 3. ČSSR. 1964 m. Lima
1. TSRS. 2. ČSSR, 3. Bulga
rija. 1967 m. Praha 1. TSRS.
2. P. Korėja, 3. ČSSR. 1971 
m. Sao Paulo 1. TSRS, 2. 
ČSSR, 3. Brazilija. 1975 m. 
Bogota 1. TSRS, 2. Japonija,
3. ČSSR. 1979 m. Seule 1. 
JAV, 2. P. Korėja, 3. Kana
da. 1983 m. Brazilija 1. 
TSRS, 2. JAV, 3. Kinija.

Visi Australijos lietuvių 
sporto klubai turi moterų 
krepšinio komandas, kurios 
dalyvauja vietos moterų 
krepšinio pirmenybėse ir 
Australijos lietuvių Sporto 
Šventėse. Su pasididžiavimu 
galime pabrėžti, kad Aus
tralijos lietuvių moterų 
krepšinio rinktinė sėkmin
gai dalyvavo abejose Vaka
rų pasaulio lietuvių sporto 
šventėse ir Toronte jos, lai- 
mėdamos pirmąją vietą, pa
sipuošė aukso medaliais, o 
šiais metais — Čikagoje lai
mėjusios antrąją vietą, par- 
siveržė sidabro medalius.

Pagarba mūsų krepšinin
kėms.

ir savo raštais. Prieš keletą 
metų Amerikoje jis buvo iš
leidęs savo atsiminimų kny
gą, kurioje skaidriai palie
čiama ir Australija. Dar tos 
knygos keletas egzempliorių 
yra Mūsų Pastogės redak
cijoje. Suinteresuoti gali 
gauti prisiuntę $ 3 ir 50 cen
tų už persiuntimą.

Taigi, Petras Stakauskas 
mirė gegužės 31 d., sulaukęs 
80 metų, palikęs žmoną Re
giną ir sūnų Romą su šeima.

Sydnejaus Liet. Gydytojų 
Draugija rugpiūčio 28 d. su- 
sirinkime nutarė paremti 
Australijos Lietuvių Met
raščio išleidimą ir tam pa
skyrė 100 dolerių.
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MELBOURNE
TAUTOS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
Šiais metais Tautos Šven

tę minėsime rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, šia tvarka:

12 vai. iškilmingos pamal
dos šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne. Organiza
cijos dalyvauja su vėliavom 
ir garbės sargybom. Skautai 
ir šauliai uniformuoti.

Po pamaldų, 2.30 vai., iš
kilmingas minėjimas Lietu
vių Namuose, koncertų sa
lėje. Paskaitai atvyksta 
svečias iš Tasmanijos - geras 
kalbėtojas ir visiems gerai 
žinomas "Baltic News’v lei
dėjas p. Taškūnas.

Po oficialios dalies bus 
įdomi ir turtinga meninė 
programa: tautiniai šokiai, 
choras ir kt.

Kviečiame visus lietuvius 
pamaldose ir minėjime 
skaitlingai dalyvauti. Atei
kime patys ir paraginkime 
kitus. Tegu nė vienas nelie
ka namie, nes tai yra mūsų

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

METINĮ BALIŲ
rugsėjo 10 d., šešt., 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 44-50 Errol St. N. 
Melbourne

Gera muzika, skani vakarienė, turtinga loterija ir kitos staigmenos.
Bilietai užsakomi pas p. A. Savicką tel. 311-5665 ir

p. V. Ališauską teL 370-7250
LAUKIAME!!!

Dainos Sambūrio Valdyba

MELBOURNO ŠEŠTA
DIENINĖS MOKYKLOS
LIETUVIŲ KALBOS
KURSO TĖVŲ KOMITETO
IR MOKYTOJŲ

PRANEŠIMAS

Šiais metais pasisekė su
daryti tris Lietuvių Kalbos 
Kurso klases ir užsiregis
travusių mokinių skaičius 
pasiekė net 49!

Reikalingas 
tarnautojas
Lietuvių—Australų Klu

bui Canberroje reikalingas 
tarnautojas-ja. Pareigos: 
Klubo raštinėje vesti kasos 
knygas, mokėti sąskaitas, 
tvarkyti korespondenciją, 
narių knygą ir pokerio ma
šinų administraciją. Esant 
reikalui pavaduoti Klubo 
vedėją.

Kandidatas turi turėti pa
tyrimo raštinės darbe, rašy
ti mašinėle, sugebėti orga
nizuoti ir prižiūrėti, būti su
gyvenamo būdo.

Visą informaciją teikia 
Klubo vedėjas J. Vitartas, 
tel. (062) 491801. Normalios 
raštinės darbo valandos ir 
antvalandžiai. Atlyginimas 
pagal susitarimą.

Prašymus siųsti ant voko 
užrašant ’’Confidential” šiuo 
adresu:

Lithuanian-Australian 
Club Ine.

P.O. Box 19, Lyneham, ACT 
..2Q02- 

visų šventė, mūsų tautos 
šventė, liečianti ir įpareigo
janti mus visus dirbti ir ko
voti, siekiant Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės.

Minėjimui pasibaigus, pa
sinaudodami proga, prašo
me visus dar valandėlei pa
silikti, nes bus svarstomas 
solidarumo mokesčio pakei
timo klausimas.

Laukiame visų atsilan
kant.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNEY

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba Tautos Šventę pa
minės rugsėjo 11 d., ją su
jungdama su ’’Aušros” 
šimtmečio minėjimu. ’’Auš
ros” laikraščio prieš 100 me
tų pasirodymas visai tautai 
buvo ypač lemtingas: per 
”Aušrą’f išbudinta tautoje 
tautinė sąmonė, o su ja išsi
vystė ir politiniai siekiai.

Ne paslaptis, kad telanko 
tik pusė užsirašusiųjų skai- 

.čiaus ir tolimesnė Kurso eg
zistencija yra kritiškame 
stovyje.

Taigi, pranešame, kad 
sekmadienį, t.y. rugsėjo 18 
d., 2.30 vai., Lietuvių Na
muose įvyksta tėvų, moky
tojų, buvusių ir esamų mo
kinių ir besidominčių susi
rinkimas tą opią padėti ap
tarti.

Brandos atestato (H.S.C.)

Tautos šventės proga įvyksta

JONO ABROMO, jun.

tapybos paroda
rugsėjo 11 d. Syd. Lietuvių Namuose. 

Visi kviečiami apsilankyti

NEWCASTLE

Tautos Šventės minėjimo 
metu bus drauge paminėtas 
ir Dariaus ir Girėno 50 metų 
sukakties skrydis. Prof. Dr. 
V. Doniela skaitys paskaitą 
apie lakūnų žygį pailius
truodamas jų atminimui ne
priklausomoje Lietuvoje iš
leistais pašto ženklais ir re
tesniais dokumentais. Mi
nėjimas įvyks rugsėjo 24 d. 
St. Peters salėje, Hamilton. 
Gražu, kad parinkta new- 
castliečiams visais atžvil
giais patogi ir graži salė. 
Gaila, kad minėjimo data 
sutampa su Mūsų Pastogės 
baliumi Sydnejuje, kuriame 
newcastliečiai kasmet gau
siai dalyvauja.

privedę tautą iki nepriklau
somybės.

Minėjimo programoje: 
pamaldos 11.30 vai. Lid- 
combe. Bažnyčioje giedos 
Dainos choras, vad. B. Ki- 
verio.

Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis.

3 vai. Lietuvių Namuose 
Bankstowne minėjimas su 
Paskaita ir menine dalimi, 

'aip pat šio minėjimo proga 
bus surengta jauno dailinin
ko Jono Abromo DAILĖS 
PARODA.

Tautiečiai šios dvigubos 
— Tautos ir ’’Aušros” su
kakties — šventės proga 
kviečiami skaitlingai daly
vauti.

Syd. Apylinkės Valdyba

Tautos Šventės minėjimą 
Latrobe Valley seniūnija 
ruošia rugsėjo 3 d. p.p. Šab- 
rinskų sodyboje 1 vai. Pas
kaitą skaitys melburnietis p. 
J. Tamošiūnas.

Dariaus ir Girėno 50 metų 
skrydį Melbourne lietuviai 
paminėjo rugpiūčio 7 d.

pripažinimo periodas bai
giasi ateinančiais metais ir 
kartu su prašymu pripažinti 
kursą sekantiems penke- 
riems metams reikia patiek
ti numatomo kurso pakeiti
mus. Dėl šitų pakeitimų mo
kytojai nori pasitarti su mo
kinių tėvais ir visais suinte
resuotais asmenimis. Nu
matyta ir svarbūs mokytojų 
pranešimai. Ateikite ir kitus 
paraginkite.

Lietuvių Kalbos Kursų 
Tėvų komitetas ir mokytojai

ŽVEJŲ SUSIRINKIMAS

Metinis Sydnejaus liet, 
žvejų klubo susirinkimas 
šaukiamas rugsėjo 11 d., 
sekmadieni, 2 vai. Syd. Lie
tuvių Namuose Bankstow
ne. Susirinkime numatoma 
valdybos veiklos praneši
mai, diskusijos, naujos val
dybos rinkimai ir pasitari
mai žvejybos reikalais. Po 
susirinkimo bendra arbatė
lė. Visi nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Valdyba

Sovietinėj "Tiesoj” 
(Pravda) nėra naujienų, o 
naujienose (Izvestija) nėra 
tiesos.

SYDNEJAUS
LIETUVIŲ NAMUOSE

Po ilgesnio tylėjimo vėl 
per lietuviškos spaudos 
puslapius prabylame su savo 
informacija. Tylėjimo prie
žastis buvo ta, kad net trys 
Namų Valdybos nariai buvo 
ilgesniam laikui išvykę į 
PLB Lietuvių Seimą bei 
Sporto Šventę Čikagoje ir į 
Skautų Jubiliejinę Stovyklą 
Kanadoje. Gi likusieji val
dybos nariai buvo užsiėmę 
bėgamaisiais klubo darbais. 
Jiems nenuilstamai padėjo 
savanoriai talkininkai. Į jų 
skaičių dar įsijungė p. A. 
Makaras ir p. J. Makūnas. 
Visiems jiems priklauso 
mūsų visų nuoširdus ačiū. 
Kviečiame ir kitus jungtis į 
talkininkų eiles. Darbų yra 
daugybė - jei ne budėjimas 
klube, tai įvairūs maži pa
taisos darbeliai namų patal
pose ar kieme. Kviečiame ir 
laukiame.

PASKOLŲ - AUKŲ 
VAJUS

Šis vajus, kaip kad anks
čiau buvo jau skelbta, turėjo 
užsibaigti su šiais finansi
niais metais — birželio 30 d. 
Taip pat buvo numatyta as
meniškai aplankyti visus 
tuos, kurie dar neprisidėjo 
prie šio vajaus. Deja, viso to 
valdybos nariai bei jų pagel- 
bininkai negalėjo laiku 
įvykdyti ir vajus vis dar tę
siamas ir kviečiame prisidėti 
visus tuos, kuriems rūpi 
mūsų lietuviškų namų 
ateitis. Šio vajaus užbaigimo 
laikas bus paliktas spręsti 
metiniam narių susirinki
mui, kuris įvyks rugsėjo 25 
d.

Ne kartą žodžiu ir per 
spaudą buvo mums užmeta
ma, kad mes per daug 
verkšlename su savo prašy
mais prisidėti prie vajaus. 
Pažiūrėkime kaip gi vyksta 
Australijos bei kitų turtin
gųjų kraštų gyvenimuose.

HOBART
ALB Apylinkės Valdyba 

Hobarte ruošia Tautos 
Šventės minėjimą Glen- 
orchy salėje rugsėjo 10 d., 
šešt., 7.30 vai. Programoje 
paskaita, deklamacijos, dai
nos ir suneštinės vaišės. Visi 
maloniai kviečiami dalyvau
ti.

Šiais metais Australijos 
Sporto Šventė įvyks Hobar- 
te, Tas. Norį užsisakyti 
kambarius kotelyje ar mo
telyje prašomi kreiptis į J. 
Paškevičių, 59 Sixth Ave., 
West Moonah 7009. Tel. 
(002) 726 360. Kainos nuo $ 
14 asmeniui su pusryčiais.

J. Paškevičius
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Ar nėra renkamos aukos vi
sur ir beveik viskam - Rau
donajam Kryžiui, Salvation 
Army, ligoninėms, bažny
čioms, vėžio ir kitų ligų tyri
mams ir taip daina be galo. 
Tad kodėl negalime ir mes 
rinkti ir prašyti aukų savo 
lietuviškiems reikalams? Ži
nome ir esame tikri, kad iš 
valdžios paramos negausi
me. Šiais metais buvo 
kreiptasi į NSW valdžią 
E rašant paramos Lietuvių 

lamams ir mūsų prašymas 
buvo atmestas. Tad kur 
kreipsimės jei ne į savo tau
tiečius.

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusiu prie va
jaus. Aukojo: E. ir D. Bart- 
kevičiai ($ 500) a.a. V. Juzė
no atminimui, K. Grigaliū
nas $ 500, E. ir D. Bartkevi- 
čiai ($ 200) a.a. J. Slavėno 
atminimui; M. Bernotas, V. 
Bitinas, J. Inkratas, J. Ke- 
ciorius, J. ir J. Skuodai, V. 
Vosylius ir Pensininkų Klu
bas (papildomai) po $ 100; I. 
ir J. Suopiai $ 50; J. Sirutis 
(Rooty Hill) $ 30, A. Gaidu
kas, Paliokas ir Dr. A. Viliū- 
nas po $ 20, E.I. Brilingas $ 
10.

Skolino neimdami 
nuošimčių: A. Kasiulaitis, 
p.p. Montvidai, S. ir J. Šat
kauskai, V. Stanevičienė ir 
V. Šliogeris a.a. V. Šliogerio 
atminimui po $ 1000; J. ir E. 
Černiauskai, J. ir V. Zabloc- 
kiai ir E. ir A. Zinkevičiai po 
$ 500; I. Daniškevičienė ir 
M. ir D. Šumskai po $ 200.

Nuoširdžiai visiems dėko
jame. Lietuviška dosni šir
dis mus jungia bendram 
darbui. Vajaus reikalais 
kreiptis į valdybos iždininką 
A. Migų arba į bet kurį val
dybos narį. Aukos bei pas
kolos priimamos bet kokio 
dydžio.

Sydnejaus Lietuvių 
Namų informacija

Išreikšdami pagarbą a.a. 
Dr. Vytautui Kišonui vietoj 
gėlių Mūsų Pastogei auko
jame 20 dolerių. E. ir J. 
Laurinaičiai. Ačiū.

Pagerbiant a.a. J. Petraitį 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei $ 
10 skyrė P. Šiaučiūnas. 
Ačiū.

Pagerbiant a.a. A.Jozėną 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
aukojo Matukevičiai $ 5 ir 
Eskirtai $ 10. Ačiū.
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