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ALB Krašto Valdyboje
LITUANISTIKOS

KATEDRA ČIKAGOS 
UNIVERSITETE

PLB Valdyba pranešė, 
kad Lituanistikos Katedra 
pradės veikti Čikagoje Illi
nois Universitete 84/85 
mokslo 'metais. Jau pernai 
įmokėta $ 200.000 Katedros 
steigimui. Dar viso reikės 
sumokėti $ 400.000, po $ 
100.000 į metus per 4 metus. 
Tada Lituanistikos Katedra 
galės egzistuoti vien tik iš 
palūkanų. Aukų rinkimui 
Amerikoje įkurtas Vyriau
sias Lėšų Telkimo Komite
tas, kuriam vadovauja žino
mas kultūrininkas p. Jonas 
Kavaliūnas. Tokie komitetai 
taip pat yra įsisteigę Kana
doje ir Anglijoje. PLB Val
dyba kreipėsi į Australijos 
Krašto Valdybą prašydama 
čia irgi rinkti tam tikslui au
kas.

Krašto Valdyba, supras
dama, kad Lituanistikos 
Katedra Čikagoje atliks vi
sai išeivijai naudingą darbą 
paruošdama' kvalifikuotus 
mokytojus, laikraščių bend
radarbius ir redaktorius, 
lingvistus bei filologus o be 
to ir moksliniai tyrinės lie
tuvių kalbos įnašą į pasaulio 
kalbų struktūrą, paskyrę 
visai Australijai įgaliotinį p. 
B. Stašionį, Sydney Lietuvių 
Klubo Bibliotekos vedėją 
aukoms rinkti.

Įgaliotinio adresas: p. B. 
STAŠIONIS, Lithuanian 
Club Ltd. - Library, P.O. 
Box 205, Bankstown, NSW, 
2200.

Krašto Valdyba kviečia 
visus lietuvius, kuriems rūpi 
Lituanistinės Katedros iš
laikymas Čikagoje, Illinois 
Universitete, siųsti aukas 
virš minėtu adresu. Čekius 
rašyti Lithuanian World 
Community Foundation 
vardu ir persiųsti p. B. Sta- 
šioniui.

LIETUVIO MOKESČIO
RINKIMAS

Visos Apylinkės ir Seniū
nijos prašomos suaktyvinti 
lietuvio mokesčio rinkimą, 
ypač artėjant Tautos Šven
tei - tebūnie kiekvieno lietu
vio šventa pareiga apsimo
kėti lietuvio mokestį. Krašto 
Valdyba yra tikra, kad kiek
vienas lietuvis tą mokestį 
apsimokėtų, jeigu tik būtų 
kas renka. Prašome prisiųsti 
lietuvio mokesčio atskaito
mybę ne vėliau spalio 1 
dienos.

APYLINKIŲ (SENIŪNI
JŲ) DIENORAŠČIAI IR 

ALBUMAI

Apylinkės ir Seniūnijos 
kviečiamos vesti savo veik
los dienoraščius ir albumus, 

kuriuose atsispindėtų apy
linkės gyvenimas, pailius
truotas fotografijomis; ypa
tingai prisimenant bendruo
menių veiklos paradą Čika
goje Pasaulio Lietuvių Die
nų metu, pradėto darbo rei
kėtų neapleisti, bet tęsti 
toliau.

METINĖS APYLINKIŲ
(SENIŪNIJŲ) ANKETOS

Kas metai Krašto Valdy
ba privalo siųsti PLB Val
dybai įvairius davinius iš 
Australijos Bendruomenės 
veiklos, todėl Krašto Valdy
ba, nenorėdama varginti 
Apylinkių Valdybų bei Se
niūnijų įvairiais klausimais, 
paruošė metinę anketą, ku
rią Apylinkių Valdybos ir 
Seniūnijos įgaliojamos už
pildyti ir kiekvienais metais 
ne vėliau rugsėjo 1 dienos 
atsiųsti Krašto Valdybai.

Jeigu anketoje yra per- 
mažai vietos atsakymui, tai 
pi_šune pridėti atskirą la 
pą; taip pat laukiame pasiū
lymų anketos pagerinimui.

PARAMA "BALTIC 
NEWS” LAIKRAŠČIUI

Krašto Valdyba finansi
niai remia ’’Baltic News” 
leidimą Tasmanijoje per Fe- 
deralinę Baltų Tarybą. Tai 
yra vienintelis laikraštis, 
kuris duoda autentišką in
formaciją iš Pabaltijo kraštų 
ir užpildo tą spragą, kurios 
pasigendame australų spau
doje.

Krašto Valdyba pagei
dauja, kad Australijos lietu
viai kaip galima daugiau 
remtų savo aukomis "Baltic 
News” leidimą, nes laikraš
tis siunčiamas visiems kas 
tik nori nemokamai ir yra 
labai svarbu jį plačiai pa
skleisti australų tarpe ir su
pažindinti juos su Pabaltijo 
kraštų tragedija.

Aukas siusti: ’’Baltic 
News” P.O. Box 272, Hobart 
7005 arba: "Baltic News” 
P.O. Box 207, Chelsea, Vic. 
3196.

ĮVYKIAI t
DAR VIENAS LIETUVIS 
IŠ SOVIETINIO ROJAUS

Krašto Valdyba gavo 
laišką iš Segovijos, Ispani
jos, kurį rašo lietuvis Vy
tautas Gaidamavičius, 31 
metų amžiaus, atitarnavęs 
Sovietų armijoje tankų dali- 
2 Va metų. Po tarnybos ar
mijoje įstojo į Sovietų užsie
nyje plaukiojantį laivyną jū
rininku - mechaniku. Neap
kęsdamas sovietinės val
džios pabėgo iš laivyno ir 
paprašė politinio prieglobs-

LIETUVIŲ DIENOS 
CANBERROJE

Pasiruošimai Lietuvių 
Dienoms vyksta pilnu 
tempu. Tautiečiai raginami 
kaip galima greičiau susi
tvarkyti su nakvynėmis, kad 
vėliau netektų apsivilti. 
Lietuvių Dienos vyksta 
Canberroje — Australijos 
sostinėje pirmą kartą ir nuo 
mūsų gausaus dalyvavimo 
priklausys jų pasisekimas. 
Neapvilkime energingo Lie
tuvių Dienų Komiteto, kuris 
deda visas pastangas, kad 
Lietuvių Dienos Canberroje 
sudarytų visiems malonų ir 
nepamirštamą įspūdį.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas

V. Augustinavičius 
sekretorius

čio. Dabar jis Segovijoje, 
Ispanijoje, ir nori atvažiuoti 
apsigyventi į Australiją.

Krašto Valdyba parašė 
jam padrąsinantį laišką ir 
perdavė jo bylą ištyrimui ir 
tolimesnei eigai Žmogaus 
Teisėm Ginti Komitetui 
Sydnejuje, kuriam
vadovauja Dr. Irvis Venclo
vas. V.B.

STREIKUOJA PAŠTAS

Australijos paštas prane
ša, kad dėl transporto dar

buotojų streiko, nuo birželio 
19 d. yra sutrukdytas Syd- 
nejaus rytinių priemiesčių 
paštų aptarnavimas.

Į Rosebery pašto išskirs
tymo įstaigą (Rosebery Mail 
Sorting Office) yra uždraus
tas pristatymas - išsiunti
mas bet kokio pašto. Tai pa
lies rytinių priemiesčių paš
tus, kurių numeriai (Post
codes) yra 2010-2011 ir 
2021-2030; draudimas atsi
lieps ir į oro pašto persiunti
mą NSW ir kt. valstijose.

Streiko pasekmėje bus 
sutrukdytas pašto pristaty
mas taip pat šiuose pietinių 
priemiesčių paštuose: Alex- 
andrijoje, Botany, Broad
way, Glebe, Kingsford, 
Mascot, Newtown, Rand
wick, Rozelle, Sydnejaus 
Universitete ir Waterloo.

Ieškomas susitarimas su 
unija.

♦♦♦

Kanadoje pasitraukus mi- 
nisteriui pirmininkui Pierre 
Troudeau naujuoju liberalų 
partijos vadu ir tuo pačiu 
min. pirmininku išrinktas J. 
Turner.

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Liepos 21-25 d.d. Venecu- 
eloje įvyksta Pietų Ameri
kos lietuvių aštuntasis 
kongresas. Čia suvažiuos 
bendruomenių pirmininkai, 
jaunimo suvažiavimas ir 
stovykla, P. Amerikos liet, 
kunigų konferencija. Kong
resas bus plačios apimties su 
manifestacinėm ir studiji
nėm dalim.

SPROGIMAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Amerikiečių šaltiniai 
skelbia, kad neseniai Mur
mansko rajone sprogo amu
nicijos sandėliai, kurio metu 
žuvę apie 300-400 žmonių. 
Sprogimas buvęs toks dide
lis, kad Amerikos autorite
tai iš karto jį palaikė atomi
niu sprogimu. Sprogimą ati- 
dangė amerikiečių žvalgybi
niai satelitai.

Per pastaruosius 20 metų 
Sov. Sąjungoje įvykę visa 
eilė militarinių sprogimų. 
1979 m. Sverdlovske sprogo 
cheminis fabrikas, kur buvo 
gaminami biologiniai gink
lai. Spėjama, kad sprogimo 
metu plačiai paskleidus mir
tingas bakterijas žuvę nuo 
600 iki 1000 žmonių.

♦♦♦

Iš Vatikano atėjo žinia, 
kad visai lietuvių išeivijai 
yra paskirtas naujas vysku
pas kun. Paulius Baltakis, 
lietuvių pranciškonų 
provinciolas.

♦ * ♦

Neseniai Amerikos gydy- 
tojųkonferencijoje iškilo 
klausimas dėl žmoguje 
kraujo spaudimo. Anksčiau 
buvo pripažinta, kad aukštą 
kraujo spaudimą sukelia 
perdaug maiste vartojant 
druskos, tačiau šioje konfe-< 
rencijoje iškilo priešinga 
nuomonė, kad permažas 
druskos naudojimas sukelia 
aukštą kraujo spaudimą. 
Tam teigimui pagrįsti duota 
visa eilė argumentų.
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Laisvieji ir pavergtieji
Praėjo birželinių trėmimų 

minėjimai, primeną baisiuo
sius išgyvenimus, prieš akis 
iškyla įvairiausios kilnios 
deklaracijos gerbti žmogų, 
jo aseminių ir net tautinių 
laisvių neliečiamumą, bet 
gyvenimas klostosi kitaip, ir 
tos skambios deklaracijos 
paprastai palieka dūlėti ka
binetų stalčiuose prie jų ne
grįžtant.

O tačiau šis dvidešimtasis 
amžius pasaulio akyse vis 
tebegalioja kaip laisvės am
žius. Pirmojo pasaulinio ka
ro pasėkoje kiek daug kraš
tų ir tautų išsilaisvino, jų 
tarpe ir Lietuva. Gal dar 
daugiau tautų ir kraštų išsi
laisvino po antrojo pasauli
nio karo: dingo kolonialinė 
sistema ir daugybė šalių ir 
tautų pradėjo savarankišką 
gyvenimą. Įkurta Jungtinių 
Tautų Organizacija, tiek 
daug vilčių teikusi pasauliui, 
kad jai tarpininkaujant atei
ty bus taikingai išspręsti 
įvairūs tarptautiniai ginčai, 
vis tik per tuos keturiasde
šimt metų į ją sudėtų vilčių 
nepateisino ir pati pasidarė 

Baltų Laisvės Diena
Amerikos prez. Ronald Reagan specialia deklaracija 

birželio 14 paskelbė Pabaltiečių laisvės dieną. Tos prok
lamacijos tekstą originalia kalba skelbiame ir M.P. škai- 
tytojams susipažinti. Tai irgi dar vienas Amerikos viršū
nių palankumo ženklas pabaltiečiams. Red.

Proclamation 5209 of June 14, 1984
\ •

Baltic Freedom Day, 1984

Mūsų Pastogė Nr. 25, 1984.7.2, psl. 2

By the President of the United States of America

A Proclamation
It has been over 40 years since invading Soviet armies, in collusion with the 
Nazi regime, overran the three independent Baltic Republics of Estonia, 
Latvia, Lithuania and forceably incorporated them into Moscow’s expanding 
empire. The new regime then ordered the illegal deportation, murder, and 
imprisonment of tens of thousands of Baltic peoples whose only "crime” was 
to resist foreign tyranny and to defend their liberties and freedoms.
Oppression and persecution continue to this day, but despite this long dark 
night of injustice, the brave men and women of Estonia, Latvia, and Lithuania 
have never abandoned the battle for their national independence and God
given rights. Although the full measure of their struggle and sacrifice is 
screened by the oppression and censorship under which they live, the friends 
and families of the Baltic peoples all over the world are aware of their heroic 
endeavors and aspirations.
Their peaceful demands for their rights command the admiration of everyone 
who loves and honors freedom. All the people of the United States of America 
share the just aspirations of the Baltic nations for national independence, and 
we uphold their right to determine their own national destiny free of foreign 
domination. The United States has never recognized the forceable incorpora
tion of the Baltic States into the Soviet Union, and it will not do . so in the 
future. The Congress of the United States, by Senate Joint Resolution 296, has 
authorized and requested the President to issue a proclamation for the observ
ance of June 14,1984, as "Baltic Freedom Day."
NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President of the United States of 
America, do hereby proclaim June 14,1984, as Baltic Freedom Day. I call upon 
the people of the United States to observe this day with appropriate remem
brances and ceremonies and to reaffirm their commitment to the principles of 
liberty and freedom for all oppressed people.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this fourteenth day of 
June, in the year of our Lord nineteen hundred and eighty-four, and of the 
Independence of the United States of America the two hundred and eighth.

tik priešingų ideologijų bei 
sistemų kovos laukas. Paga
liau ir laisviesiems kraštams 
terūpi tik savi reikalai ir 
visą laiką tik tebuvo žai
džiama nuolaidomis agreso
rių naudai, kad tik nebūtų 
tiesiog užkliudyti patys arba 
nepakenkta bizniams.

Būdama antrojo karo per
galėtojų pusėje Sovietų Są
junga, vakariečių remiama 
greitai atsistojo ant kojų ir 
jau šiandie drįsta diktuoti 
pasauliui ir savo buvusiems 
sąjungininkams. Jau nuo pat 
pradžių iš laisvųjų kraštų 
buvo teikiamos įvairiausios 
lengvatos niekad ir niekur 
neužsimenant apie sovietų 
kontrolėje patekusius Euro
pos kraštus, kur sovietai 
šeimininkauja kaip savo že
mėje. Šiandie Sovietų Są
junga kariniu atžvilgiu iškilo 
kaip pirmaujanti galybė, kas 
jai palengvina įgyvendinti 
dar Lenino užbrėžtus tiks
lus. Ideologiškai artima ko
munistinė Kinija irgi savo 
pažiūrom artimesnė Sov. 
S-gai, negu vakariečiams, 
nors nežinia, ar realūs, ar tik 

dėl akių dirbtiniai konfliktai 
Kinijos su sovietais vaka
riečiams sumaišo kortas. 
Betgi kiekvienu atveju iški
lus atviram konfliktui kinie
čiai greičiau bus linkę dėtis 
su ideologiškai artimesniais 
sovietais. Žodžiu, po 40 me
tų pasaulis spėjo pasidalinti 
į dvi stovyklas: laisvąjį pa
saulį ir priespaudos bei 
pavergimo pasaulį. Ir tai at
sitiko tik dėl to, kad laisvieji 
paliko kurti ir nejautrūs pa
vergtiesiems. Kur dingo tos 
garsiosios Žmogaus Teisių 
Deklaracijos, Atlanto Char- 
tos ? Netgi nesidomėta ir tais 
kraštais, kurie davė akstiną 
antrajam pas. karui, kaip 
Lenkija, nekalbant jau apie 
Pabaltijo kraštus, kurie gė
dingo sandėrio sovietų su 
Hitleriu pasėkoje virto so
vietų aukomis. Iki šiandie 
Vokietija tebekaltinama 
pradėjusi karą, bet išlei
džiama iš akių, kad tikrasis 
to karo kurstytojas ir aksti
nas ir buvo Sovietų Sąjunga, 
rėmusi Hitlerį ir jam užtik
rinusi laisvas rankas Euro
poje. O kad vėliau pati Sov. 
Sąjunga tapo Hitlerio auka, 
tas dar neišperka sovietų 
kaip karo nusikaltėlių.

Per 40 metų ir pats požiū-

Gaisras Vasario 16
Gim

Birželio 6 d. sudegė mūsų 
gimnazijos sena graži Renn- 
nof pilis. Penktą vai. ryto iš
girdau pavojaus sireną. Ro
dėsi, kad čia pat rėkė, bet 
žinodama, kad amerikiečių 
armija netoliese nuolat pra

ris į Sov. Sąjungą yra ge
rokai pakitęs. Net ir kitų 
kraštų komunistai kratosi 
"broliškos" sovietinės drau
gystės ir globos. Betgi ir 
pats jėgų santykis per tą 
laiką pasikeitęs kaip tik so
vietų naudai. Ne kas kita, o 
sovietai grasina pasauliui, 
dėl ko visus šiapus geležinės 
uždangos ir laiko sukausčiu
si baimė, kad tik neprasi
dėtų naujas žemėje praga
ras. Tiesa, pavergtieji bel
džiasi pas laisvuosius užta
rimo, bet jų šauksmas ir 
palieka popierinis. Nenorė
dami atstumti laisvieji sten
giasi paguosti pavergtuo
sius, kad ir jie neužmiršti, 
skelbdami pavergtųjų 
savaites, išleisdami dekla
racijas pavergtųjų paguo
dai, bet visa tai ir palieka tik 
tuščiaviduriais žodžiais. O iš 
tikrųjų visokios panašios 
deklaracijos be atramos yra 
tiesioginė laisvojo pasaulio 
gėda, nes tai liudija, kad 
vergija toleruojama nesi- 
ryžtant nei jai pasipriešinti, 
nei parodyti bet kokių pas
tangų pavergtųjų išlaisvini
mui. Kas gi belieka paverg
tiesiems — nors ir daug kar
tų įvairiais pažadais nuvilti 
vis tiek jie griebiasi ir kar
tas nuo karto pakišamų 
skambių deklaracijų, kaip 
kokio gelbėjimosi šiaudo.

Štai prieš akis metinė Pa
vergtų Tautų Savaitė. Ne
žiūrint, kad pavergtiesiems 
trūksta užnugario vis tiek tą 
pavergtųjų savaitę turėtu
me kuo plačiau išnaudoti 
kad būtų sužadintas lais
vųjų dėmesys, jog ir pa
vergtieji nėra nurašyti į 
nuostolius, o sudaro didelę 
jėgą, kuri atitinkamu mo
mentu gali suvaidinti lemia
mą vaidmenį įvykus spren
džiamajam konfliktui.

(v.k.)

AČIŪ

Pereitą Mūsų Pastogės 
numerį, redaktoriui savaitei 
išvykus, spaudai paruošė p. 
Bronius Žalys. Už jo palan
kumą ir pastangas nuošir
džiai dėkojame.Redaktorius 

veda įvairius pratimus, vėl. 
atsiguliau. Pradėjus snausti 
vėl šauksmai. Staiga mer
gaičių bendrabutis pabudo: 
mergaitės bėgiodamos šū
kavo - pilis dega! Išbėgau 
laukam tiesiog apmiriau - 
mūsų pilies bokšte plazda ne 
vėliava, o liepsna. Tuoj 
liepsnos apėmė ir stogą. Visi 
berniukai jau buvo išbėgio
ję, suspėję pasiimti tik būti
niausius daiktus. Visi žiūrė
jom sustoję iš tolo negalė
dami nieko padaryti.

Čia mes pilies salėje šo
kome tautinius šokius, lais
valaikio kambaryje smagiai 
leisdavome laiką, čia buvo 
rengiami visokie lietuviški 
parengimai ir daugumai 
mūsų buvo lyg ir antrieji 
namai. Dabar viskas lieps
nose.

Atvyko iš Huettenfeldo 
ugniagesiai, bet kadangi 
kaimiečiai ir savanoriai, tai 
jų perdaug nebuvo. O gais
ras plėtėsi. Pagaliau pribuvo 
Lampertheimo ugniagesiai.

Bijojome dėl muzikos 
kambario: čia visa gimnazi
jos muzikos ' aparatūra. 
Deja, sudegė ir muzikos 
kambarys.

Pagaliau po keturių 
valandų pavyko ugnį užge
sinti, bet iš pilies bepaliko 
tik griaučiai. Ugniagesiai 
pradėjo iš griuvėsių nešioti 
knygas ir mokinių sušlapu
sius daiktus. Čia gyveno ne 
tik mokiniai berniukai, bet ir 
bendrabučio vedėjas su šei
ma ir jo pavaduotojas. Dau
giausiai ugnis žalos padarė 
muzikos kambariui: visi 
instrumentai ir brangi apa
ratūra sudegė! Buvome nu
tarę, kad mokyklos orkes
trėlis ir kvartetas gros ir 
dainuos per Jonines, bet da
bar nežinome, ar jas iš viso 
ruošime.

Ypač daug žalos padarė ir 
vanduo - visi baldai suga
dinti. Ištisą dieną daiktus 
nešėme iš pilies į mokyklą.

Vokiečių Raudonasis 
Kryžius atvežė sulankstomų 
lovų. Dabar berniukai gyve
na mokyklos pastate, moko
mės mergaičių bendrabu
tyje ir mokykloje. Nėra 
lengva. Bet, ačiū Dievui, iš
likome visi gyvi ir sveiki. 
Bus sunku atnaujinti tą mū
sų pilaitę, ypatingai kai teks 
statyti naują berniukų 
bendrabutį.

Už tat ir kreipiuosi į visus 
Australijos lietuvius ypa
tingai dabar aukoti gimnazi
jai. Norime ir ateityje pa
sirodyti su orkestrėliu, bet 
tam neturime pinigų. Taigi 
užjauskite Vasario 16 Gim
naziją, kuri taip stengiasi 
mūsų jaunime išlaikyti lie
tuvybę.

Patikslinu: Mūsų Pasto
gės Nr. 21 buvo klaidingai 
informuota: vokiečiai gim
nazijos berniukų bendra
bučio statybai skyrė tris su 
Suse milijonų markių (ne bi- 

jono, kaip buvo rašyta).
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PAVASARIS EUROPOJE
LAIŠKAS IŠ EUROPOS K

Rašo Aleksandra Vingienė

Pvasaris Europoje? Ha! 
Bet kad jo visai kaip ir ne
buvo. Žmonės krato galvas, 
traukia pečius ir negali su
prasti, kad visada gegužės 
gale, kaip pav. Seville būna 
30® C, o šįmet tik 9-13® C. 
St. Markaus aikštė Veneci
joj patvino. Ir taip per visą 
Europą ir nuo Andalūzijos 
iki Škotijos, nuo Turkijos iki 
Prancūzijos. Šalta ir lijo, lijo 
ir lijo... Man tai priminė la
bai Sydnejaus žiemą ir dar 
nekokią žiemą, nes šiaip vis 
turim gražių ir saulėtų die
nų. Kalbant apie saulę, tai ją 
temačiau per Velykas. Tai 
buvo gražiausios 6 dienos. 
Šilta, saulėta, ievos medis 
per 4-rias dienas išsiskleidė 
ir pražydo po langu. Velykų 
sekmadienį su drauge nuva
žiavom prie Rheino. Susto
jom miške. Lapeliai tik pra
dedą sprogti, o žemė nu
klota oškabarzdžių baltais 
žiedais, šv. Petro rakte
liais... Taip, kaip prisimenu 
dar namuose. Bet pats gra
žiausias įvykis buvo, tai kad 
užkukavo gegutė. Tai garsas 
negirdėtas virš 40 metų! 
Taip stebuklingai gražus, 
kaip Beethoveno "Pasto
rale” simfonija, ar Delius 
”On hearing the first cuckoo 
in Spring”. Bet įdomiausia 
tai, kad gamta nekreipia vi
sai dėmesio. Atėjo laikas iš
siskleisti, pražydėti, nužy
dėti ir taip sau viskas vysto
si nežiūrint šalto vėjo, ar il
go lietaus. Tik vienur anks
čiau, o kitur vėliau. Kartais

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Tikiu, kad Jus ir Mūsų 

Pastogės skaitytojus domi
na lietuviškasis pasaulis 
Dėdės Šamo žemėje. Dažnai 
mes, čia Amerikoje, imame 
aimanuoti, girdi mūsų kul
tūrinė veikla menkėja, ma
žėja, mūsų pajėgos retėja. 
Šie aimanavimai šiek tiek 
turi pagrindo, tačiau su tuo 
pilnai sutikti, bent dabar, 
dar nesinorėtų. Kai šiame 
krašte gyveną lietuviai su
bruzda, tai ne tik lokalinio 
pobūdžio renginiuose su
spindi skaisčia šviesa kultū
rinio gyvenimo apraiškos, 
bet "pajudiname žemę” to
kiais renginiais, kaip Pasau
lio Lietuvių Dienos, Dainų ir 
Šokių šventės, įvairūs suva
žiavimai ir kongresai plačia 
to žodžio prasme - didieji 
subangavimai.

Štai sugrįžkime į lietuvių 
sostinę Čikagą. Pats pava
saris. Žiemos rūpesčiai jau 
nubangavo Michigano ežero 
bangomis. Tik Lietuvių ope
ros žmonės iki pat gegužės 
pradžios nerimavo. Juk jie 
ruošiasi dvidešimt aštun
tajam Operos sezonui. Ruo
šiasi ne juokais, ne su men
kučiu veikalu, bet viena iš 
gražiausių operų Ch. 
Goundod ’’Faustu”. Šią ope
rą matėme prieš daugelį 
metų, o dabar ji kartojama. 
Daugelis stebisi, kaip Lietu
vių Opera išsilaikė beveik 
tris dešimtmečius. Sakytu
me tai paslaptis. Atsiminti
na, kad Lietuvių Opera 
pastatė daug klasikinių ope
rų, jų tarpe keletą lietuvių 

galima pavasarį pamatyti 
keliose stadijose per vieną 
dieną. Paliekant Italiją, kur 
žydėjo jau alyvos, bijūnai, 
vistarijos bekopiant į Švei
carijos kalnus, viršūnėje dar 
beveik žiema, kalnų pa- 
kirkšnės pilnos dar sniego, o 
Bresgau vaismedžiai pačia
me savo žydėjimo grožyje. 
Lieknos aukštos kriaušės, 
tokios baltos, baltos, kaip 
nuotakos. Ir taip besimėtant 
nuo vieno krašto į kitą aš tą 
pavasarį turėjau visus tris 
mėnesius. Žydėjo Andalūzi
jos pakelėse laukinės gėlės, 
tiesiog kaip tvanas įvairiau
sių spalvų, ypač raudonųjų

Pavasaris Lietuvoje

kompozitorių. O kiek čia 
reikia kantrybės, ryžto, su- 
manumo ir ... lėšų. Iki šiol 
Operos vadovybė niekada 
nepaskelbė per tą laikotarpį 
sutelktų ir išleistų sumų. 
Tačiau žinant operos pasta
tymo problemas, galime nu
vokti, kad tai ne vieną šimtą 
tūkstančių operų pastaty
mas atsėjo.

Su didele pagarba tad šia 
proga tenka prisiminti Lie
tuvių Operos darbų planuo
tojus ir vykdytojus - ryžtin
gą valdybą ir buvusias val
dybas. Dabar vadovauja il
gametis pirmininkas Vytau
tas Radžius, vicepirminin
kai Vaclovas Momkus, E. 
Rūkštelytė-Sundstrom, J. 
Vidžiūnas, sekretorė V. Ža- 
deikienė ir iždininkas Br. 
Žukauskas.

Lietuvių Opera turi didelį 
pasitikėjimą lietuviškoje vi
suomenėje, todėl jos pasta
tymus remia gausus mece
natų būrys, be kurių būtų 
neįmanoma išsiversti.

Taigi neturime savos 
valstybės, valstybinių biu
džetų kultūriniams reika
lams, tad tenka pasikliauti 
tėvynainių dosnumu ir tik jų 
dėka stipriai subanguoja 
kultūrinio gyvenimo didžio
sios apraiškos.

Tad ir šiais metais, ge
gužės 5 ir 6 d.d. Čikagos ir 
apylinkių lietuviai Morton 
East gražioje auditorijoje 
turėjo progos dar kartą gė
rėtis Faustu. Po operos 
spektaklių, kuriuos lankė 
labai daug žmonių, spau
doje, Drauge, talentingas 
meno kritikas Mykolas 

aguonų. Negana dar to, žy
dėjo didžiausi laukai ištisos 
plantacijos saulėgrąžų. Kiek 
akis užmato, taip geltona, 
geltona, atrodo, kad saulė 
nukrito iš dangaus... O tų 
spalvų! Baltos ramunės, 
geltonos, visokie atspalviai 
ružavų gėlių, ryškiai mėly
nų, kaip rugiagėlių (bet ne 
mūsų rugiagėlės) ir masės, 
masės raudonų aguonų. 
Grožybė neišpasakyta! Bet, 
kai arčiau į jas žiūri, visos 
svetimos, ne mūsų laukų. 
Tik tos raudonos aguonos. 
Tuo tarpu Vokietijos pievos, 
pamiškės, pakelės, taip kaip 
atsimenam. Pamiškėse žydi 
žemuogės. Pievos tokios 
vešlios, pilnos kiaulpienių, 
ramunių ir raudonųjų dobi-

Drunga ’’pasvėrė” patį 
spektaklį, statydamas atli
kėjams gana didelius reika
lavimus. Ir, žinoma, kritikas 
rado ir ’’silpnųjų” vietų, pa
grindinius vaidmenis atliku- 
siųjų tarpe, nurodė trūku
mus, iškėlė ir gerąsias pas
tangas, balsinę ir vaidvhinę 
pusę.

Gi eiliniams žiūrovams, 
sako daugelis, Faustas labai 
patikęs ir net buvęs vienas 
iš geriausių Lietuvių Operos 
spektaklių.

Nežiūrint visų trūkumų, 
nesėkmių, vis dėlto tenka 
nuoširdžiai džiaugtis šio ko
lektyvo ryžtu. Didžiuojamės 
Operos puikiu, galingu 
choru. Operoje turi progos 
pasireikšti be senųjų vilkų ir 
jauni talentai. Žinoma, mes 
stokojame tenorų, todėl jau 
daugelį metų Lietuvių Ope
roje dainuoja tenoro partijas 
svetimtaučiai, bet lietuvių 
kalba, Fauste - Faustą dai
navo amerikietis Daneli Ro- 
wader. Ir režisierius ameri
kietis, Christian Smith buvo 
didelė talka spektaklio pa
ruošimui.

Margaritos partiją daina
vo jauna, bet jau suskubusi 
gražiai užsirekomenduoti 
Kanadoje, Anita Pakalniš
kytė. Puikavosi ir mūsų ve
teranai - Mefistas - Jonas 
Vaznelis, Valentinas - Algir
das Brazis, Morta - Aldona 
Stempužienė. Pasigėrėtini 
simpatingoji Margarita 
Momkienė - Zibelio vaidme
nyje, Bernardas Prapuolenis 
- Vagnerį puikiai vaidinęs. 
Spektaklį puošė Violetos 
Karosaitės baletas.

Fausto spektaklio visą at
sakomybę išnešė jaunas, ta
lentingas maestro Robertas 
Kaminskas, dirigavęs iš 40 
profesionalų muzikantų 
sudarytam orkestrui.

4 Vincas Kazokas

PAVASARIS

Tai jūs ilgėjotės kadais, žvalgydamiesi po pusnynus, 
Ir ne varpelio laukėte suskambant, ne!
Tik savo ilgesį miegodami skandinote sapne 
Ir siautėte užmiršę viską mirgančiuos gėlynuos.

Bet kai tik pirmas pumpuras kaip griausmas plyšta, 
Ir upėje vanduo pakyla drumzlinas ir neramus, — 
Tada atplėšate duris ir valkose paklystat, 
Pamiršę motinas ir duoną jūs visą dieną nesugrįžtatą 
Ir esate laimingi neradę kelio į namus.

lėlių. Palikau aš jas dar pa
čiame grožyje, dar nepradė
tas šienauti. Turbūt, dėl lie
taus, nors jau smilgų galvos 
linksta iš sunkumo. Žinoma, 
pats gražiausias laikas Vo
kietijoje ypač Baden, kai 
žydi slyvos, obelys ir kiti 
vaismedžiai. Vaikščiojau po 
tuos laukus, pievas prie 
kiekvienos progos, kai tik 
nelijo... Daug muziejų 
apėjau, daug katedrų aplan
kiau, beveik viskas susimai
šė. Bet Andalūzijos laukinės 
gėlės, Vokietijoje žydinčios 
pievos, alyvos, obelys... Tas 
gegutės kukavimas, neuž
mirštuolės, konvalijos liks 
atmintyje ilgai ilgai... Jau, 
turbūt, biskį nurašiau, per 
daug sentimentali pasida
riau, bet tikrai, tas pavasa
rio grožis priminė tuos pa
vasarius taip seniai, taip toli 
praleistus...

Dėl blogo oro kartais rei- 
kodavo daug laiko praleist 
viduje ir žinoma žiūrėti TV. 
Man tai buvo įdomu pasižiū
rėti ir palyginti su mūsų. 
Viena tik galiu pasakyti, kad 
jei mes kartais skundžia
mės, kad mūsų programos 
yra perlengvos, nerimtos, 
tai jums reikėtų pasižiūrėti- ■ 
vokiečių. programų. Pone 
Dieve, koks rimtumas. At
rodo, žmonės ten užmiršo 
juoktis, linksmesniais būti. 
Lyg koks nusikaltimas, jei 
šypsaisi. Visur reikia būti 
rimtam. Nepamatysi 
žmogaus Vokietijoj, kad taip 
sau ant gatvės 3-4 vokiečiai 
sustoję tarp savęs kalbėtųsi. 
Italijoj gali valandas pra
leisti bestebėdamas, kaip 
italai tarp savęs kalbasi. 
Koks spektaklis stebint jų 
rankų ir veidų išraiškas!

Man būnant Vokietijoj 
kaip tik buvo partijų suva
žiavimai. CDU Stuttgarte su 
šūkiu”Aufwaerts mit Deut
schland. Mit uns fuer Euro
pa”. SPD Essene - "Erneue-

Faustui teko ilgai ruoštis. 
Tai visos-žiemos Operos 
šmonių neatlaidus darbas. 
Su dideliu rūpestintumu 
operos chorą ruošė chor
meisteriai Emilija Saka- 
dolskienė ir Alfonsas Gečas 
bei akomponiatorius R. 
Mockus.

Neabejotinai didelė talka 
buvo sulaukta ir iš scenos 
tvarkytojų K. Oželio ir J. 
P.urono su pagalbininkais.

Ir kai uždanga nusileidžia, 
nuaidi mūsų aplodisimentai, 
išsiskirsto žiūrovai, tad 
Operos kolektyvas džiau
giasi atlikęs didelį, gražų, 
vertingą kultūrinį darbą. 
Tuo,, mielas Redaktoriau, 
mes džiaugiamės. Lietuvių 
Operai linkiu ateiti į sceną 
su nauju, o gal ir lietuvių 
kompozitorių veikalu. Tad ir 
glaudžiame gretas.

Jūsų Jurgis Janušaitis 

rung in Social Verantwor- 
tung” ir dar be to rinkimai į 
Europos parlamentą Stras- 
bourge. Bet svarbiausia TV 
yra užimta plieno ir metalo 
unijų streiku dėl 35 vai. sa
vaitės. Vokiečiams kas tai 
neįprasto ir nesuprantamo. 
Kaip tai galima? 35 valandų 
reikalauti, kai dirbau visą 
amžių 50 vai. Ir tuoj prasi
deda nuo karo pradžios iki 
karo pabaigos... ta pati isto- 
rijaSkundžiasi ir skundžiasi. 
Bet kai jiems sakai, kad 
anglų paštininkas pristato 
laiškus 2 kartus per dieną, 
bet nedirba šeštadienį, vo
kiečių paštininkas dirba 
šeštadienį ir pristato laiškus 
tik kartą per dieną. Reiškia, 
anglas pristato tau laiškus 
10 kartų į savaitę, o vokietis 
- 6 kartus, tai jis sako: ”... 
bet už tai aš dirbu 45 vai. į 
savaitę!!!”

Patys vokiečiai pradėjo 
skųstis savo nuobodžiom 
programom. Gal užtai popu
liariausios programos yra 
’’Dalias” ir ’’Denver” (pas, 
mus, rodos, vadinasi ’’Dy
nasty”). Tuo laiku visas gy
venimas sustoja, visi yra 
namuose, bet neskambink, 
nes niekas neatsakys tele
fono. Magazinai pilni visokių 
pletkų apie tų serijų akto
rius. Žinoma, mieliau skai
toma, negu kanclerio Kohl 
kalba... Bando jie kopijuoti 
amerikoniškus ’’Shows”, bet 
taip nejuokingai išeina, taip 
ištęsta, tas jumoras, kaip su 
kirviu...

Dar kas mane stebino, 
kur, rodos, reikėtų būti rim
tam, tai jie kaip maži vaikai. 
Rimtų firmų pavadinimai 
tiesiog juokingi: HUKLA, 
RUGA - tai žymių baldų 
fabrikų pavadinimai. Ir taip 
visur: UHU, POLI, Edeka - 
(maisto produktų koncer
nas), Keri MINI ir t.t. Bet 
vėl, kai pagalvoji, gal ir 
lengviau yra atsiminti 
LEBA, negu Lebensmittel- 
kennzeichnungsverord- 
nunsamt...

Gyvenimo standartas la
bai aukštas. Švaru gatvėse, 
namai seni nugriauti, jų vie
toje nauji, baltai nudažyti, 
kaip klinikos. Krautuvės 
perpildytos. O jau tos kavi
nės - pilnas langas pyragų, 
pyragėlių, tortų, pačių da
ryti šokoladiniai saldainiai, 
tik įdėjus į burną ištirpsta... 
(Ne bereikalo kad pati po
puliariausia tema yra dieta). 
Kartais ta prabanga jau 
perdaug. Pav. tas paprastas 
joghurtas: tai į stiklinį in
delį, tai į plastikinį, tai į 
rundiną, tai į pailgą, tai į 
plokščią, tai iš Schwarzwal- 
do, tai iš Šveicarijos, tai 
prancūziškas, tai iš Bresgau, 
tai iš Bavarijos. O tuo tarpu 
vistiek tik joghurtas...

Bus daugiau

Mūsų Pastogė Nr. 25, 1984.7.2, psl. 3

3



Spaudoje

GALĖJO BŪTI IR KITAIP
Žurnalo ’’Akiračių” kovo - balandžio numeriuose ėjo 

gyva polemika tarp žurn. Bronio Railos ir Dr. Aleksandro 
Štromo nesenos Lietuvos praeities klausimais. Iš Bronio 
Railos pasisakymų parinkome ypač Lietuvos klausimu 
būdingus pasisakymus, kurie, tikimės, bus įdomūs ir Mū
sų Pastogės skaitytojams. Red.

Be abejo, nei tada, nei da
bar negalėtume visiškai 
tiksliai apskaičiuoti procen
tais, kiek buvo vyriausybės 
neutraliteto linijos gynėjų, 
ar bent jai pasyvių prita-

tekę Maskvai nusileisti, 
mum jokia forma nederėjo 
priimti 1940 m. sovietų ulti
matumo. Tautos interesam, 
moralei ir garbei tai buvo 
perdaug po nesenų Varšu
vos ir Berlyno ultimatumų.

Sovietų reikalavimus rei
kėjo įsakmiai atmesti, at
kirsti kietu protestu Sov. 
Sąjungai ir apie tai pareikšti 
tarptautinei bendruomenei. 
Atmesti ir (gal) bent simbo
liškai pasipriešinti. Nuosto
liai būtų buvę mažesni, negu 
jų netrukus turėjom kita-

Būdamas anų mėnesių 
įvykių akivaizdus liudinin
kas, kai kada kronikininkas 
ir, noblesse oblige, lojalus 
vyriausybės balso klausyto
jas (oficioziniame dienrašty
je ir valstybiniame radijo- 
fone), aš betgi jutau, kad 
tautos dauguma absoliutinei* 
neutralumo politikai vis 
dėlto nepritare.

Ar, bent dėl Vilniaus, no
rėjo skirtingos laikysenos. 
Kokios?

Mes kiti — jeigu taip gali
ma daugiskaitiškai ' išsi
reikšti, — tam tikrai neut
raliteto linijai kartu šu vy
riausybe, aišku, pritarėm. 
Tam jos esminiam tikslui, 
iškilusio vokiečių - lenkų - 
anglų - prancūzų karo atve
jui.

Bet mes negalvojom kad 
visišką neutralitetą bei ne
sikišimą reikėtų puoselėti ir 
Lenkijai, Lietuvos sostinės 
okupantei. Per 19 metų su 
žemaitišku kietumu mes 
teigėm, kad sostinė, Vil
niaus kraštas bei kitos pieti
nės teritorijos istoriškai ir > 
teisėtai yra Lietuvos vals- — 
tybės dalys, kurias atgauti 
siekėm visom įmanomom 
priemonėm, dėl to nukęs- 
dami ūkiškai ir kartais pa
tekdami izoliacijon.

Dėl to nebuvo būtina 
skelbti karą Lenkijai ar dė
tis sąjungon su Hitleriu. 
Reikėjo tik tinkamu mo
mentu atsiimti Vilniją (juk 
buvom išvystę plačią Vilniui 
Vaduoti Sąjungą!), ypač kai 
priartėjo palankiausias mo
mentas, kada Lenkijos val- 
džiiien sugriuvo. Net len
kai Vilniuj laukė, kad Lietu
va juos užimtų anksčiau, 
negu šalį užplūs Raudonoji 
armija.

Tokiu atveju 1939 m. so
vietų įgulos Lietuvon beveik 
tikrai nebūtų įsileistos ir 
1940 m. Lietuvos okupacija 
nebūtų įvykdyta.
• Lietuvos valstybinės sie
nos būtų kitaip nusibrėžu- 
sios ne tik rytuose už Vil
niaus, liet ir pietuose ligi 
Gardino bei Suvalkų "tri
kampio”.

Dabar paryškinkim mūsų 
ano meto jaunų valstybinin
kų (ne amžiumi, bet vos 
dviejų dešimtmečių trapia 
patirtimi) kai kuriuos labai 
reikšmingus nepramaty- 
mus, gal tiesiog pasimetimą 
ir klaidas.

Sovietinių įgulų įvedimas 
ir 1940 m. okupacija galėjo 
neįvykti. Ypač nereikėjo 
prasidėti su įgulom, kurios 
tikrai reiškė Lietuvos suve
renumo ribojimą ir okupaci
jos pradžią. Mes pamiršom 
rusų taktiką carės Kotrynos 
laikais...

Jei sovietai, kaip Suomi
joj. jėga būtų vertę įgulas 
įsileisti, mum, susitarus su 
latviais ir estais, derėjo elg
tis suomių pavyzdžiu.

Jei, kaip suomiam, ir būtų

Su Lietuvių Dienų darbi
ninkais Rasa Mauragiene - 
ministre Jaunimo Kultūros 
reikalams ir Geoffrey Howe 
transporto minstru.

Rasa Kubiliūtė-Maura- 
gienė - gimus Adelaidėje kur 
ir praleido savo jaunystę. 
Baigė muzikos konseravato- 
riją ir dabar muzikos moky
toja vienoje Canberros gim
nazijoje.

Nuo jaunų dienų Rasa 
giliai įsivėlusi į lietuvišką 
darbą - buvo choristė, aktyvi 
ateitininkė, o dabar skautė.

Jos mokslo kvalifikacijos, 
ir darbas su jaunimu atitin
ka jai pavestus uždavinius - 
tvarkyti jaunimo pasirody
mus Lietuvių Dienose. Šiais 
metais L.D. programa kaip 
tik smarkiai nukreipta jau
nimo pusėn, būtent sportas, 
tautiniai šokiai ir net du 
jaunimo meniniai pasirody
mai, kurie kaip tik ir yra 
Rasos atsakomybėje. ’

Jaunųjų talentų popietė 
apims, bendrai kalbant, 5-18 
metų grupę, kur vyks ma
žiau ar daugiau pavienių ar 
mažesnių grupių pasirody
mai.

Jaunimo koncerto vaka
ras jau visai kitos rūšies pa-

Bronys Raila

SĄJUNGOS SU
HITLERIU” PABAISA

Aš ir šiandien tebesu įsi
tikinęs, kad su šia taktika ir 
strategija Lietuvos juridinis 
statusas tarptautinėje plot
mėje būtų išlikęs formaliai 
žymiai paveikesnis, tautos 
moralė labiau sutvirtinta, o 
pagaliau ir pokarinės sovie
tinės respublikos teritorinės 
ribos greičiausia susigavu- 
sios žymiai geresnės.

Aišku, šiandien visa tai 
tik hipotezės. Jeigu - jeigu - 
tai-tai... Bet jų logika ir ver
tė nė kiek ne menkesnė, 
kaip ir priešingai galvojan- 
čiųjų hipotezės ir ihucijos.

Tad vieni ir kiti galėtume 
dar nesikelti į visažinančius 
autoritetus. Bent ne per 
daug kategoriškai...

Savo kritikoje A. Štromas 
’’minčių nutęsimo” principu 
man gana aštriai prikiša tai, 
ko nesu nei sakęs, nei gal
vojęs.

Pasigaudamas už labai not 
fair implikacijų, jis apgailė
tinai nuslysta tau į šoną ir 
išrodinėja, kad jei Lietuva 
tada būtų išdrįsusi pati atsi
imti okupuotąjį Vilnių, tai 
mes, ir aš, netrukus būtume 
buvę priversti sakyti, 
daryti ir elgtis štai kaip: —

Mat, anot jo, Lietuva tada 
neišvengiamai ar ir noriai 
būtų tapusi nacinės Vokieti
jos sąjungininkė. Lietuvos 
kariai būtų turėję ’’malšinti 
kitų tautų kovą už savo lais
vę” (?). Lietuva būtų amži
nai praradusi gerą reputaci
ją ir net drauge su Hitleriu 

... galutinai sprendusi žydų 
klausimą” (!).

Sunku rimtai diskutuoti 
dėl tokių į šoną nuslydintų 
implikacijų. Čia jos mažne 
visiškai priartėja sovietinės 
propagandos pamėgtajai 
absurdiškai ir melagingai 
tezei, kad prezidentas Sme
tona, persigandęs sovietų, 
"tikrai* siūlęsis ir net prašęs 
Reicho protekcijos. Tik

Susipažinkime!

sirodymas. Čia bus daugiau 
organizuotos grupės po 
vieną iš kiekvieno miesto, 
16-35 metų amžiaus.

Rasos darbas viską su
ruošti, koordinuoti ir pada
ryti, kad niekam nekliūtų. 
Tai nebus lengva - daug lai
mės, Rasa.

Transporto ministras 
Geoffrey Howe, vienas iš 
mūsų australų bendradar1 
bių. Iš profesijos agrono
mas, dirba CSIRO. Vedęs 
Vidą Pužaitę ir šiltai įsijun
gė į lietuvišką darbą. Padėjo 
ir padeda skautams, šoka 
tautinius šokius, ir jau ke
linti metai renkamas į klubo 

Nuotraukoje Rasa Mauragienė ir Geoffrey Howe

Maskva dar spėjusi išva
duoti Lietuvą nuo to pavo
jaus ir išgelbėti Lietuvos 
’gerą vardą”...

Šią brangaus bičiulio 
vaizduotės superlogiką
švelninančiai aiškinčiau
nebent ano laikotarpio rea
lybės aplinkybių ir mūsų vi
suomenėje vyravusių nusi
teikimų nepažinimu. Ka
dangi anuomet jis buvo tik 
vaiko amžiaus, gal šiek tiek 
Aleksandrui tat atleistina.

Kiekvienam, kas tada ne
patingėjo pastudijuoti 
*Mein Kamf ’ ir nacių ideo
logiją, turėjo būti aišku, kad 
III-sis Reichas ruošėsi užim
ti bei kolonizuoti Pabaltijį fr 
mažne visą Rusiją. Be abejo, 
Reichas pradžioje norėjo, 
kad Lietuva tam tikslui būtų 
jo "sąjungininkė”. Beit nusi
vylė patyręs, kad mes net ir 
Vilniaus nedrįsim patys at
siimti...

Su tuo geruoju nesutikus, 
Lietuva būtų buvusi verčia
ma tapti Čekijos, Slovakijos 
ar Kroatijos tipo satelitu, 
bet greičiausiai oe didesnių 
ceremonijų vistiek okupuo
ta, kaip tat įvyko 1941 m. 
birželio mėnesį. Prileisčiau, 
kad būtų buvęs surastas ir 
koks ryškesnis kvislingas už 
generolą Kubiliūną ar, kaip 
Prancūzijoj, už maršalą Pe- 
tainą. Kur norėjo, naciai to
kių surado visuose okupuo
tuose Europos kraštuose.

Aš tik visiškai nesupran
tu, kodėl ir kaip dėl mūsų 
krašto nacinės okupacijos 
lietuvių tautos ir valstybės 
vardas daugiau susiterštų ir 
jos gera reputacija būtų žlu
gusi dargi labiau, negu 
Prancūzijos, Norvegijos, 
Vengrijos, Belgijos ar Olan
dijos, sąjungininkės Italijos 
ar franklstinės Ispanijos.

Kodėl tokį naivų-klausimą i 
kelti šiandien, po keturias
dešimt metų? Kas ir kiek už 
neutralitetą Lietuvai dėko- 
e, mus už tai kompensuoja?

kiek kitiems tas mūsų 
’’geras vardas” dar rūpi? 
Tautų laisvės ir valstybių 
išlikimo grumtynėse šios 
mūsų sau prisiskirtos poe
tiškos vertybės, deja, visuo- 

valdybą. Daugeliu atveji 
Geon yra lietuviškesnis ne
gu kai kurie gryni mūsų lie
tuviai.

Jo pareigos Lietuvių Die
nose surištos su transportu - 
ne vien tik žmonių bet ir 
daiktų. Jis rūpinsis, kad vi
suose parengimuose būtų 
viskas atvežta vieton, laiku, 
kad nebūtų stalų bei kėdžių 
ir valgių be šaukštų. Jo di
džiausia problema yra su
kombinuoti kiek galima 
daugiau transporto pagalbos 
mūsų svečiams. 

met būdavo menkai’ koti
ruojamos... Ne jos lemia 
tautų ir valstybių egzisten
cijos pragmatiką... Deja.

Man dar labiau nuostabu, 
kaip lietuvių viešosios opi
nijos orbitoje, svarstant tei
sėtą sostinės atsiėmimo 
S’ ’emą, gali atsirasti po- 

dalyką nukreipti į ... 
sąjungą su Hitlerio naciais!

Kaip minėjau, ne vienas 
Štromas šiandien tebegina 
anų metų Lietuvos koalici
nės vyriąusybės pasirinktą 
neutralumo politiką: t.y. kad 
Suvalkų spalio devintosios 
sutarties laužytojai, Vil
niaus okupantei Lenkijai 
griūvant ir visiškai sugriu
vus, mes savo sostinės ir 
kitų žemių neatsiėmėm, o 
tik tauriai sutiko priimti ir 
palaikyti Lietuvon atbėgu
sius Lenkijos kareivius ir. jų 
filmų žvaigždę Jadvygą 
Smosarską (kuri už tai net 
nebuvo labai mum dėkinga).

TIKROJI TAUTOS
LAIKYSENA

Nors mūsų pozicija, su
remta didelių besikryžiuo- 
E* nčių jėgų spaudimo, buvo 

bai nelengva, tačiau neut
ralumo linija ir iš vis anuo 
metu mūsų užsienio politi
kos planavimas nebuvo nei 
nuoseklus, nei labai logiš
kas.

Mes gi netrukus sutikom 
su keistu (tegu ir supranta
mu) entuziazmu paimti Vil
nių ir teritorijos dalį iš oku
panto Stalino rankų. O tai 
reiškė, kad lenkų bei jų są
jungininkų akyse mes gru
biai sulaužėm neutralitetą ir 
kaip tik "suteršėm savo gerą 
vardą”: atplėšėm Lenkijos 
valstybės teritoriją, 
įsikišom į karo procesą, 
konkrečiai dalyvavom ket
virtajame Lenkijos padaliji
me...

Ir tat mus nuvedė į "są
jungą” su Stalinu, ne su Hit
leriu. Ar šis kelias tai jau 
buvo laimingesnis mūsų re
putacijai ir geram vardui?

Tik bolševikų propagan
dai dar nenusibodo primeti
nėti Lietuvos buržuazijai 
’’sąjungos” ir net ’’protekto
rato” ieškojimą ir '’parsida
vimus” Hitleriui. Tai jos 
duona, tai Kremliaus inte
resas.

Netolima praeitis įrodo, 
kad mažiausiai 95, gal ir 99 
procentai politiškai galvo
jančios mūsų visuomenės — 
prezidentą ir visokius vėles
nius ’’tautos vadus” įskai
tant — dėl hitlerizmo jokiom 
iliuzijom nesimėgavo. Ypač 
nuo 1933 metų nesurastume 
polinkių į hitlerinį Reichą, o 
tik mūsų atkaklų spyrimąsi 
prieš nacių penetraciją 
(Klaipėdoje). Už tai turėjom 
nemenkų ekonominių ir ki
tokių nuostolių.

Negi mes būtume patys 
troškę susinaikinti, ar aklai 
tam talkininkavę?

Naciai net nesurado sau 
kiek vertingesnio "tautinio” 
kvislingo Lietuvoje.

Tokie nebuvo net ir gen. 
P. Kubiliūnas ar jo ’’darbo 
tarėjas” Jonas Paukštys, 
kadangi jie neturėjo jokio 
visuomeninio užnugario, 
niekeno neremiami, nei įga
lioti, buvo tik pasikviesti 
tarnautojai Generalbezirk 
Litauen administracijoje (in 
Stadt Kauen). Tarp kitko, 
mūsų pogrindžio spauda 
nuolat juos smerkė.

Sukiliminė laikinoji vy
riausybė, kuri, pasinaudo
dama kilusio Vokietijos — 
SSSR karo sudarytam ap-
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PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖJE

SĖKMINGA LB POLITINĖ 
KONFERENCIJA

PLB Visuomeninių reika
lų komisijos iniciatyva su
ruošta politinė konferencija 
š.m. gegužės 11-12 d.d. New 
Yorke praėjo labai sėkmin
gai. Konferencijos pagrindi
nis dėmesys buvo skirtas 
Pabaltijo valstybių neteisė
tos okupacijos klausimo iš
kėlimui Jungtinėse Tautose. 
Šia tema paskaitą skaitė 
buv. ambasadorius JT 
Charles Lichenstein. Taip 
f>at įvyko simpoziumas da- 
yvaujant Baltic Appeal to 
the United Nations (BATU 
N) valdybos nariams. Kon
ferencijos metu išklausyti 
Amnesty International, 
Freedom House ir Amerikos 
žydų komiteto narių prane
šimai siekiant pasiinfor- 
muoti apie galimybes tarp
tautinėje plotmėje padėti 
politiniams kaliniams. Pra
vestas simpoziumas, kuria
me dalyvavo latvių ir 
estųpasaulinių organizacijų 
pirmininkai bei PLB vice
pirm. Mykolas Drunga, mo- 
deruojant pirm, pavad. Dr. 
Tomui Remeikiui. Simpo
ziumo metu išryškintos šių 
organizacijų laisvinimo pas
tangos bei apsvarstytos ga
limybės tų pastangų koordi
navimui. Išklausytas PUS 
veiklos bei ateities planų 
pranešimas. Konferencijoje 
Šalia virš minėtų, taip pat 
dalyvavo šie PLB Valdybos' 
nariai bei pareigūnai: Algi
mantas Gečys, Milda Len
kauskienė, Rimantas Dirvo
mis^ Gintaras Grušas^ Danu
tė Korzonienė ir Bronius 
Nainys. Konferenciją* suor
ganizavo PLB, JAV ir Ka
nados LB bei PUS Visuo
meninių reikalų komisijos.

EUROPOS LB VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šiais metais Europos LB 
kraštų pirmininkų ir valdy
bų narių suvažiavimas įvyks 
Augsburge, Vokietijoje, 
rugpiūčio 2 d., Europos lie
tuviškųjų studijų savaitės 
metu. Kovo mėnesį Vokieti
jos LB Krašto Valdybos 
pirm. Juozui Sabui lankantis 
Čikagoje, jos tarėsi su PLB 
pirm. Vytautu Kamantų ir 
pirm, pavad. Dr. Topui Re- 
meikiu suvažiavimo progra
mos klausimais. Vokietijos 
LB Krašto Valdyba yra šio 
suvažiavimo globėja, ir šei
mininkė. Į suvažiavimą vyks 
PLB Valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas.

VLIKO PAREIŠKIMAS 
VII-SIOS TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS

REIKALU

Tautiniai šokiai yra lietu
viškumo išraiška mūsų ir 
svetimtaučių tarpe. Tauti
niai šokiai yra jaunimo bū
das bendrauti ir pasirodyti 
viešai. Tai yra svarbi ir rei
kalinga lietuviško auklėjimo 
priemonė.

VLIKAS remia periodiš
kai pasauliniu mąstu vykdo
mas tautinių šokių šventes 
ir ragina visuomenę iš viso 
pasaulio gausiai dalyvauti 
įvyksiančioje VH-jo Tauti
nių Šokių Šventėje, š.m. 
birželio30 liepos 1 d. Cleve- 
lande, Ohio.

PLB VICEPIRM. ALGI
MANTAS GEČYS 
EELEGACIJOJE PAS JAV 

SENATORIŲ

PLB visuomeninių reikalų 
vcepirm. Alg. Gečys, kartu 
su kitais LB ir ukrainiečių 
atstovais, buvo priimtas 
JAV senatoriaus Arlen 
Specter. Priėmime senato
rius buvo painformuotas 
apie Specialių Investigacijų 
Įstaigos (OSI) prasilenki
mais su JAV Kongreso pri
imto įstatymo paskirtimi, 
jos pareigūnų artimu bend
radarbiavimu su KGB, nesi
laikymu JAV teismo proce
dūrų apklausinėjant liudi
ninkus, ir t.t. Sen. Specter 
pažadėjo susitikti su OSI 
apkaltintuosius gynusįais 
advokatais ir iš jų teisiogi- 
niai patirti jų nusiskundi
mus aėl OSI.

POSĖDŽIAVO ŠVIETIMO 
IR TAUTINIO

AUKLĖJIMO KOMISIJA

Gegužės mėnesį įvykusia
me komisijos posėdyje ap
tartas tautiniam auklėjimui 
skirtų priemonių paruoši
mas lietuvių, anglų ir ispanų 
kalbomis. Posėdyje dalyva
vo Jadvyga Matulaitienė iš 
New Yorko, kuri yra suti
kusi paruošti medžiagą apie 
etnografinius klasikinius 
lietuvių tautinius šokius. 
Dail. Antanas Tamošaitis 
jau ruošia tautodailės skyrių 
tautinio auklėjimo vadovė
liui.

PLB darbuotojai pasisako
JUOZAS ŠLAJUS

Balandžio 8 d. Jaunimo 
Centro patalpose susirinkę 
lietuvių spaudos atstovai iš
klausė ilgą eilę pranešimų, 
kuriuose buvo išryškinta 
dabartinė PLB Valdybos 
veikla.

PLB Valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas pranešė, kad 
PLB veikia 19-je kraštų. Jo 
užduotis - palaikyti su jais 
ryšius, planuoti suvažiavi
mus. Š.m. liepos mėn. įvyks 
P. Amerikos Kraštų Valdy
bų suvažiavimas ir jaunimo 
stovykla. Panašus suvažia
vimas įvyko pernai Čikagoje 
PLB Seimo išvakarėse. 
Tenka dažnai lankytis Ka
nadoje. Liepos 29 d. prasi
dės Europos lietuvių studijų 
savaitė. Ten įvyks Bendruo
menės ir Jaunimo Sąjungos 
veikėjų suvažiavimas, ku
riuo rūpinasi VLB pirm. J. 
Sąbas. Gruodžio 27 d. prasi
dės Australijos Lietuvių 
Dienos Canberraje. Planuo
jama JAV, Kanados LB ir 
PUS konferencija Detroite 
rudenį.

Sėkmingai vyksta lėšų 
telkimo vajus Lituanistikos 
Katedrai Illinojaus un-te. 
Š.m. rugsėjo pradžioje rei
kės įmokėti $ 100.000. Šiuo 
;metu ieškomas Profesorius. 
Dr. T. Remeikiui pavestas 
sudaryti patariamąją komi
siją, kuri teiktų savo suges
tijas Ilinojaus universitetui.

RIMANTAS DIRVONIS, 
vicepirminkas jaunimo ir 
sporto organizacijų reika
lams. talkina jaunimo orga
nizacijų bei sporto veikloje. 
Numato sudalyti tam reika
lui specialų komitetą.

APLANKYTOS JAV IR 
KANADOS MISIJOS PRIE 

JUNGTINIŲ TAUTŲ

Dvylikos LB, PUS ir BA 
TUNo darnuotojų delegacija 
buvo priimta ambasadoriaus 
Dr. Jose Sorzano, JAV at
stovo prie JT pavaduotojo. 
Ambasadorius Sorzano de
legaciją labai šiltai priėmė, 

pališkė, kad JAV misija 
rems pabaltiečių aspiracijas 
ir pažadėjo savo asmenišką 
pagalbą. Kanados LB atsto
vų delegacija taip pat buvo 
priimta Kanados misijoje.

TARTASI LITUANISTI-- 
KOS KATEDROS ATEI
TIES KLAUSIMAIS

PLB Valdybos pirm, pa
vaduotojas Dr. Tomas Re
meikis ir vicepirmininkai 
Birutė Jasaitienė ir Mykolas 
Drunga buvo susitikę su 
JAV LB Krašto Valdybos 
pirm. Dr. Antanu Butkum ir 
JAV LB Švietimo Tarybos 
pirm. Jonu Kavaliūnu ap
tarti ateities bendradarbia
vimo būdus Lituanistikos 
Katedrą įgyvendint. Sutarta 
šiuos klausimus ir toliau 
gvildenti konkretizuojant 
kraštų bendruomenių daly
vavimą lėšų telkime ir Litu
anistikos Katedras organi
zavime.

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Liepos 21-25 dienomis Ca
racas, Venezueloje, įvyks

o. . ■

ALGIMANTAS GEČYS, 
vicepirmininkas visuomeni
niams reikalams ir PLB vi
suomeninių reikalų komisi
jos pirmininkas, pranešė, 
kad yra jo sudaryta 5 asme
nų visuomeninių reikalų ta
ryba iš Kanadoje ir JA V-se 
gyvenančių asmenų. Vieną 
narį, t.y. šeštą, yra pasky
rusi Pasaulio Lietuvių Jau
nimo S-ga. Pagrindinis vi
suomeninių reikalų komisi
jos uždavinys - laisvinimo 
veiklos koordinavimas tarp 
įvairių LB Kraštų Valdybų. 
Veiklą esą pradėję keisda
miesi įvairia informacija. 
Tarpininkauja informacijos 
perdavime. Taryba paruošia 
programas Vasario 16-tos 
minėjimams. Paruoštą in
formaciją pateikia angliškai 
kalbančių LB Kraštų Valdy
boms, kurios stengiasi, kad 
ta informacija būtų trans
liuojama. Vienas iš svar
biausiųjų uždavinių yra 
teikti medžiagą bei rūpintis 
Lietuvos diplomatinės tar
nybos egzistencijos užtikri
nimu Australijoj, Anglijoj ir 
Kanadoj. Stengiamasi, kad 
Australijoje būtų paskirtas 
Lietuvos garbės konsulas.

Bandoma Jungtinėse
Tautose iškelti Europos 
parlamento rezoliucijos
klausimus tiek dekoloniza- 
vimo, tiek žmogaus teisių 
komisijose. Ir čia artimai 
dirbama su BATUNO orga
nizacija.

Jau įvyko pradiniai pasi
tarimai su VLIKo atstovais, 
siekiant pažinti tarporgani- 
zacines Įtampas. IŠešiais 
punktais esą pasisekę susi- 

Vin Pietų Amerikos lietu
vių kongresas, kurio rengėja 
yra Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenė, vadovaujama 
Dr. Vytauto Dambravos. 
Kongreso metu bus paminė
tas Šv. Kazimiero jubiliejus, 
o taip pat ir Lietuvos kara
liaus Mindaugo krikštas bei 
jo vainikavimas. Įžanginę 
kongreso paskaitą skaityti 
pakviestas Lietuvių Infor
macijos Centro direktorius 
kun. K. Pugevičius. PLB 
Valdybai kongrese atsto
vaus vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė, o PUS Val
dybai Guoda Antanaitytė.

RŪPINAMASI 
VASARIO 16 GIMNAZIJA

PLB Švietimo ir tautinio 
auklėjimo reikalų vicepirm. 
Birutė Jasaitienė buvo su
šaukusi šį rudenį į Vasario 
16 gimnaziją vykstančių 
mokinių ir jų tėvų pasita
rimą, kuriame taip pat daly
vavo Vasario 16 gimnazijos 
muzikos mokytojas Arvydas 
Baltinas. Į gimnaziją ruošia
si vykti 8 mokiniai iš JAV ir 
3 mokiniai iš Pietų Ameri
kos. Švietimo ir tautinio 
auklėjimo komisija rūpinasi 
sukelti lėšų į gimnaziją 
vykstantiems Pietų Ameri
kos jaunuoliams.

RYŠIAI SU PIETŲ 
AMERIKOS JAUNIMU

Šią vasarą iš Argentinos į 
JAV dviejų mėnesių laiko
tarpiui atvyksta Roxanna 
Rodriguez-Papečkytė, kuri 
lankys jaunimo stovyklas 
bei lietuviškas institucijas ir 
sieks žinių jaunimo lietuviš
kai veiklai P. Amerikoj su
stiprinti. Jos kelionės išlai
das apmoka Švietimo ir tau
tinio auklėjimo komisija. 
Vienam mėnesiui į Pietų 

tarti. Tikisi ir ateity tartis. 
’’Žinoma, - kalbėjo A. Gečys, 
- esame nelaimingi, kad kai 
kuriais specifiniais atvejais 
jau šiomis dienomis susita
rimai yra laužomi. Bandysi
me aiškintis su VLIKo Val
dyba. Laužymas, prasidėjo 
ne iš VLIKo Valdybos, bet iš 
Tarybos”.

Gegužės 11 ir 12 d.d. or
ganizuojama politinė konfe
rencija - politinių studijų 
dienos. Jas organizuoja PLB 
Valdyba, JAV L B-nė, Ka
nados L B-nė ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo S-ga. Šia
me darbe taip pat talkina 
lietuvių informacijos centras 
Niujorke. Pagrindinė konfe
rencijos mintis - išsiaiškinti 
galimybes Europos parla
mento rezoliucijas pateikti 
Jungtinėm Tautom. "Turė
jau malonią pareigą atsto
vauti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei Romoje šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
paminėjime... Buvo labai 
naudinga turėti ilgesnius 
pasikalbėjimus su Stasiu 
Lozoraičiu, Lietuvos atsto
vu prie Vatikano, taip pat 
perduoti pareiškimus ’Ame
rikos Balso* ir Vatikano ra
dijams”.

GINTARAS GRUŠAS, 
PUS pirmininkas ir PLB 
Valdybos narys, pareiškė, 
kad šiuo metu Jaunimo Są
junga telkia jaunimo sąrašus 
įvairiuose kraštuose, sten
giasi įjungti lietuviškon 
veiklon daugiau jaunimo, 
bando pasiekti šeimas ku
riantį jaunimą 25-35 m. am
žiaus, ruošiasi įsigyti skai
tytuvą (kompiuterį) page-

Nukelta į psl. 6

Ameriką iš Čikagos vyksta 
Snieguolė Zalatoriūtė, kuri 
talkins Brazilijoje leidžiamo 
laikraščio ’’Mūsų Lietuva” 
redakcijai bei aplankys kitas 
P. Amerikos lietuvių koloni
jas ir paruoš raportažus Pa
saulio Lietuviui ir kitai 
spaudai. Jos kelionę dalinai 
paremia Švietimo ir tautinio 
auklėjimo komisija.

LAISVOJI OLIMPIJADA 
TORONTE

Liepos 4-6 dienomis To
ronte, Kanadoje, įvyks Ant
roji Laisvoji Olimpijada 
(Free Olimpiad), kurioje da
lyvaus lietuvių, latvių, estų 
ir ukrainiečių sportininkai. 
Sporto ir jaunimo organiza
cijų reikalams vicepirm. Ri
mantas Dirvoms palaiko ar
timus ryšius su bendruoju 
olimpijados komitetu, ku
riam vadovauja Dr. Riman
tas Petrauskas, o taip pat ir 
su lietuviu organizaciniu ko
mitetu, ir rūpinasi sukelti 
lėšas tinkamai lietuvių re
prezentacijai.
SPAUDOS

KONFERENCIJA

PLB Valdybos posėdžio 
proga, balandžio 8 d. įvyko 
spaudos konferencija, kurią 
pravedė PLB Spaudos - in
formacijos vicepirm. Myko
las Drunga. Konferencijos 
pasėkoje lietuvių spaudoje 
pasirodė eilė straipsnių.

TOMAS VENCLOVA PEN 
KLUBO SUVAŽIAVIME

Tomas Venclova atstova
vo lietuviams rašytojams 
PEN klubo suvažiavime To
kyo, Japonijoje. Jis ten iš
buvo nuo gegužės 12 d. iki 
24 d. ir užmezgė ryšius su 
Japonijos laikraštininkais 
bei kultūriniais. T. Venclo
vos kelionę dalinai parėmė 
PLB spaudos - informacijos 
komisija.

SUDARYTAS PATARIA
MASIS LIETUVIŲ MOKS
LININKŲ KOMITETAS

PLB Fondacijos pakvies
tas Dr. Tomas Remeikis su
darė patariamąjį lietuvių 
mokslininkų komitetą, kurio 
užduotis yra palaikyti arti
mus ryšius su Illinois Uni
versiteto vadovybe Litua
nistikos Katedros profeso
riaus parinkime bei moksli
nės programos sudaryme. 
Šią komisiją sudaro prof. 
Dr. Tomas Remeikis (pirm.), 
Jonas Kavaliūnas, prof. Dr. 
Jonas Račkauskas, prof. Dr. 
Janina Rėklaitienė, Dr. 
Nijolė Remeikienė ir 
kun. Juozas Vaišnys, S.J.

Galėjo...
Atkelta iš 4 psl.

linkybėm, mėgino de facto ir 
formaliai atrungti suvere
numą ir valstybinę nepri
klausomybę, buvo labai lai
kina, nes niekur nesutiko 
pasiduoti Reichui. Todėl tuo 
pat laiku buvo ir pašalinta, 
ir pati pasitraukė. Kas norit, 
kaltinkit šią vyriausybę, kad 
ji pilnai neatsiekė savo tiks
lų ar kad buvo nepakanka
mai heroiška. Bet ji neišda
vė mūsų tautinių interesų ir 
nesuteršė Lietuvos vardo.

Su ja formaliai pasibaigė 
nacionalinis Lietuvos atsa
kingumas valstybinėje plot
mėje.

("Akiračiai”)
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Namie ir svetur
CANBERRA

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 14 d. per 2 XX 
lietuvišką radijo pusvalandį 
programos vedėjas J. Ko
valskis davė ta proga trum
pą apžvalgą tų tragiškų įvy
kių anglų kalboje ir pritai
kintos muzikos, vokalinių 
išpildymų.

Šeštadienį, birželio 16 d. 
vietos dienraštis ’’The Can
berra Times” atspausdino 
Australijos valst. universi
teto akademikų R. Miller ir 
J. Eddy laišką. Vertimas 
sutrumpintai: "šiais laikais 
visokių taikos mylėtojų ir 
demonstrantų nuomone abi 
galybės (US ir USSR) yra 
lygiai grėsmingos, tačiau 43 
metams praėjus nuo tūks
tančių Lietuvos, Latvijos, 
Estijos piliečių trėmimų ir 
tų šalių prijungimo prie So
vietų Sąjungos, matosi di
delis skirtumas tarp tų ga
lingųjų: Baltijos respublikų 
žemės dar ir dabar neša 
jiems uždėtą jungą ir tie, 
kurie bando reikštis tauti
niai ar religiniai, atsiranda 
kalėjime ar ištrėmime. Mes 
Australijoje išreiškiam bent 
užuojautą savo draugams 
pabaltiečiams, kada jie 
prisimena šiuos liūdnus įvy
kius jų tėvynės istorijos bė
gyje’•

Sekmadienį, birželio 17 d. 
Baltų Komiteto surengtas 
Trėmimų minėjimas pradė
tas pamaldomis St. Peters 
liuteronų bažnyčioje. Pa
maldas laikė ir progai pri
taikintą pamokslą pasakė 
pastor. K. Hartmann. Gie
dojo visų šių tautybių cho
rai. iš lietuvių pusės - V. 
Šimkaus choristai pagiedojo 
’’Tėve mūsų” ir ’’Sanctus”.

Po pietų 2 vai. - Iškil
mingas minėjimas Lietuvių 
Klubo salėje, dalyvaujant 
daug pabaltiečių ir svečiams 
australams politikams, uni
versiteto profesoriams, 
Keston College darbuoto
jams, kunigams.

Baltų Komiteto pirm. A. 
Balsys atidarė minėjimą 
austrai. Himnu ir tarė žodį 
apie šio minėjimo reikšmę. 
Palydint gedulingai muzikai 
minute prisiminti mirusieji.

Po to kalbėjo Dr. R. 
Withycombe Keston College 
vardu, Australian National 
University Dr. R. Miller te
ma ’’Sovietų politika tauty
bių ir Baltijos tautų atžvil
giu”. Apylinkės pirm. Dr. A. 
Stepanas paprašė susirin
kusius pasirašyti peticiją 
įkalintų kunigų ir kitų poli
tinių kalinių reikalu.

Buvo rodomas video do
kumentinis filmas ’’Mano 
Latvija”, kuriame daug su
rinktos vaizdinės medžiagos 
apie klastingą Sovietų Rusi
jos elgesį užgrobiant šią 
buv. nepriklausomą valsty
bę ir pasekmes. Po to: trė
mimus ir persekiojimus.

Latvių solistas Janis 
Dzelde padainavo ’’Gimtinė” 
ir ’’Vėliava”.

Dr. K. Kemežys paskaitė 
lietuvaičių tremtyje sukur
tas maldeles.

Trėmimų minėjimas už- ' 
baigtas Pabaltijo valstybių 
himnais ir dar valandėlė - 
kita praleista prie kavos su 
atsilankiusiais ir garbės 
svečiais.

Tenka pastebėt, kad vis 
daugiau pritraukiama 
australų žymių ir įtakingų 
svečių į mūsų minėjimus.

Tai didele dalimi dėka A. 
Balsio, turinčio plačias pa
žintis, pastangų, kuris, nors 
ir ligoninėje bebūdamas, 
pasistengė atvykt ir padėt 
pravesti šį gerai pavykusį 
mūsų liūdno istorijos laiko
tarpio paminėjimą.

GEELONG
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

GEELONGE

Keturių su viršum de
šimtmečių dangstis, nepajė
gia ištrinti iš lietuvio atmin
ties 1941 metų birželio ma
sinių Lietuvos gyventojų 
trėmimų. Jie liks viena iš 
skaudžiausių tautai žaizdų.

Geelonge šių baisiųjų įvy
kių prisiminimo diena, 
A.L.B. Apylinkės Valdybos 
rūpesčiu, paminėta birželio 
10 d. iškilmingomis pa
maldomis St. John bažny
čioje, kur šv. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė 
kun. Dr. P. Dauknys. Pa
maldų metu, Melbourne vy
rų oktetas, vadovaujamas p. 
P. Morkūno, giedojo, vargo
nais giesmes palydėjo p-lė Z. 
Prašmutaitė. Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis.

Po pamaldų minėjimas 
vyko Lietuvių Namų salėje, 
pradedant Apylinkės 
Valdybos pirmininko p. V. 
Stuikevičiaus atidaromąja 
kalba ir žuvusiųjų tremtinių 
atminimui susikaupimo mi
nute. Invokaciją skaitė kun. 
Dr. P. Dauknys. Paskaiti
ninkas p. A. Bakaitis, primi
nė dalyviams tą kruviną tik
rovę, įvykdytą okupanto 
nekaltųjų tautos vaikų ver
gija ir gyvybėmis. Minėjimo 
prasmei paryškinti, eilėraš
čius deklamavo p.p. B. Ga
šlūnas, A. Baltrūnas ir sve
čias J. Gabrielaitis.

Meninėje dalyje pasirodė 
vėl Melbourno vyrų oktetas 
su dainomis. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Padėka priklauso Geelon- 
go Apylinkės Valdybai, jos 
talkininkams, paskaitininkui 
p. A. Bakaičiui, o ypač Mel-

SO VIETŲ TRAKTORIUS 
’’BELORUS”

Neseniai per televizijos 
kanalą 9 ”60 Minutes” prog
ramoje buvo rodomas sovie
tinis traktorius ’’Belorus”, 
kuris visai sugriuvo po 670 
valandų naudojimo.

Visi, kurie vyksta į Can- 

bourno vyrų okteto nariams, 
jo vadovui p. P. Morkūnui, 
vargonininkei p-lei Z. Praš- 
mutaitei ir gerbiamam kun. 
Dr. P. Daukniui.

Po minėjimo, dalyviai ga
lėjo pasivaišinti pietumis, 
kuriuos tą dieną ruošė 
bendruomenės Valdybos 
ponios su talkininkėmis.

GEELONGO
KASDIENINĖJE

PADANGĖJE

Taip ir prabėgo meteliai 
nuo paskutinio linksmesnio 
renginėlio Geelonge.

Šiandien retai kada gee- 
longiškiai susirenka praleis
ti linksmesnės valandėlės 
Lietuvių Namuose.

Visgi negalima teigti, kad 
geelongiškiai atitrūkę nuo 
suėjimų ar jų vengtų. Ne. 
Gausiau susirenka į lyg vis 
dar privalomas bažnytines 
bei tautines šventes, minė
jimus. Štai, kad ir šiais 
metais, skaitlingai dalyvavo 
Vasario 16-sios minėjime, 
Šv. Kazimiero šventėje. Ne
pamiršta pareigos dalyvauti 
bažnyčioje, kuomet atsilan
ko dvasiškis, aptarnaujantis 
tautiečių dvasinius rūpestė
lius. Na, o jei kartais padan
gė šviesiau prašvinta, drą
sesnis vienetėlis suruošia 
iškylėlę ir vos ne prievarta 
išvilioja tautiečius kur nors 
arčiau vandenėlio, žuvin- 
gesnio ežerėlio.

Dar kartais atsitiktiniai 
įvykiai suburia tautiečius 
palydėti kokį pensijos gavė
ją amžinon ramybėn. Tiesa, 
girdima, kad vytiečiai spor
tininkai ryžtingai ruošiasi 
pasireikšti lietuvių sporto 
žaidynėse., Canberroje. Ži
nelių pasigendama iš Gee- 
longo skautų.

* * *
Australiškam rudeniui 

besibaigiant, sujaukė gee- 
longiškių gyvenimą žinia, 
kai laiškų dėžutėse rasti 
tamsiais paveikslais išmar
ginti lapeliai skelbią, kad 
gegužės 26 dieną, Geelong 
Lietuvių Sąjungos Klubo 

berra, tokį traktorių gali 
pamatyti prie naujai stato
mų Parlamento Rūmų; 
kiekvienas vizitorius, lan
kydamas naujų Parlamento 
Rūmų statybą, praeina pro 
sovietinį traktorių kuris yra 
specialiai tam išstatytas, 
kad parodytų australams

Kryžiai Lietuvoje

Lietuvos lygumoj yra 
kalva, kuri turbūt nuo seno
vės lietuviams turėjo religi
nės reikšmės. Seniau ant jos 
stovėdavo keletas kryžių, 
bet paskutiniais metais iš
dygo kryžių miškas. Tūks
tančiai kryžių. Maži, dideli, 
ant didelių mažesni. Keletą

Valdyba kviečia visus tau
tiečius atsilankyti į austra
liško rudens karnavalo ba
lių!

Laikas keičia ir retina 
mūsų gretas, plaukuotą jau
nuolį padaro beplaukiu se
neliu, laikas priartino ir 
karnavalo vakarą Geelonge. 
Nepatikėsi, kokia žmonių 
spūstis tą vakarą buvo Gee- 
longo Lietuvių Namų salėje! 
Gal todėl, kad čia vyko kar
navalo balius o ne koks mi
nėjimas ar susirinkimas, kur 
kartais išviliojama paaukoti 
vienas ar kitas doleris! 
Spūstyje stumdėsi geelon
giškiai ir atvykę iš tolimes
nių vietovių. Nenuostabu, 
kad karnavališku puošnumu 
paruošti stalai buvo užpil
dyti, o prie įėjimo spūstis 
beveik nesumažėjo. Teko 
panaudoti net ir ’’senosios 
gadynės” buvusius, neskau- 
tiškais mazgais suraišiotus, 

sovietinį ’’pasididžiavimo” 
produktą.

Krašto Valdyba, lankyda
masi Canberroje, padarė to 
traktoriaus nuotrauką ir 
nori ją parodyti ’’Mūsų Pas
togės” skaitytojams.

V.B. 

kartų valdžia juos sulygino 
su žeme, bet kiekvieną kartą 
per trumpą laiką vėl išdygo 
tiek pat. Dabar nebedrįsta 
jų liesti, nes sako, kad šei
mas tų, kurie buvo su sunai
kinimu surišti, ištiko nelai
mės.

N.

stalus. Pagarsėjusi ”Mova- 
do” kapela, pilnai save pa
teisino - ir staugė, ir švilpė, 
ir verkė, drebino salės langų 
stiklus... Svarbu, kad links
ma ir gera tautiečiams prie 
stalų, apkrautų skanėstais ir 
bonkomis, šviečiančiomis 
mažiausiai penkiomis 
žvaigždelėmis.

Šios spūsties kaltininkas, 
vietinės Lietuvių Sąjungos 
Klubo Valdybos pirmininkas 
p. J. Gailius, pasveikino 
tautiečius, skatindamas 
atydžiai stebėti karnavalo 
baliaus, karnavališką prog
ramą.

Sužvanga ’’Lenciūgėlis!”. 
Padykęs bernelis J. Bindo- 
kas, vilioja tautiniais rūbais 
pasipuošusias: A. Bungar- 
daitę, T. Bungardaitę, G. 
B. Gailiūtę-Liebich ir net 
’’skolintinę” Gizike Pusztai. 
To negana. Pasirodo dvyli
kos mergaičių šokėjų grupė, 
vadovaujama B. Gailiūtės- 
Lieblich ir G. Pusztai, pra
linksmino dalyvius "Carna- 
val” ir ’’Potpurri” šokiais.

Teko matyti stalą, ant ku
rio buvo išdėstyta keletą 
bonkelių su įvairiais gėri
mėliais ir net didžiulis un
gurys. Dar kitame, po už
raktu kambaryje, matėsi 
daugybė, retai apyvartoje 
naudojamų, numeruotų 
daiktelių. Rengėjai aiškino, 
kad tai turtingų ir visiems 
laimingų, net dviejų loterijų 
laimikėliai. Gal būt kitiems, 
bet tik ne rašančiam...

Vėlybą naktį karnavalo 
baliaus dalyviai, nenoromis 
skirstėsi į savo mielus na
mučius. Skirstėsi, tikėda
miesi, kad panašūs links
mesnio pobūdžio renginiai 
bus tankesni.

ALKA

PLB DARBUOTOJAI...
Atkelta iš psl. 5 

rinti informacijai, leidžia ži- 
niarštį, telkia spaudos dar-, 
buotojų grupę, rašančią lie
tuviškiems laikraščiams. 
Politinėje srityje dirbama 
kartu su latviais ir estais, 
ruošiamasi olimpiadai Los 
Angeles mieste. Liepos 
21-22 d.d. įvyks politinės 
veiklos kursai baltiečių jau
nimui.
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Prisimintina reikšminga sukaktis
Prieš 20 metų, 1964 m. 

'liepos 9-ji buvo didelės 
reikšmės diena ne tik spor
tuojančiam jaunimui, bet 
taip pat visiems Australijos 
lietuviams. Po virš metų lai
ko trukusio pasiruošimo ir 
pastangų abejose Pacifiko 
vandenyno pusėse, Sydne- 
juje nusileido Š. Amerikos 
lietuvių krepšininkų grupė. 
Jei šiandien užsienio krepši
ninkų gastrolės Australijoje 
yra dažnas įvykis, prieš 20 
metų tokie vizitai buvo di
delė retenybė. J. J. Bachunui 
ir V. Adamkui kilusi idėja, 
Š. Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinei išbandyti jė
gas prieš stipriausias Aus
tralijos komandas ir kartu 
pagarsinti Lietuvos ir lietu
vių vardą Australijoje, 
energingų pasiryžėlių pas
tangomis ir Amerikos bei 
Australijos lietuvių dosnu
mo dėka virto istorine iš
vyka.

Kad išvyką įvykdžius, 
Amerikoje reikėjo sutelkti 
apie $ 17.000, tuo metu gan 
stambią pinigų sumą. Aus
tralijoje, ALB Krašto Val
dybai ir apylinkių valdy
boms padedant, buvo suda
ryti speicialūs komitetai, 
kurie rūpinosi svečių priė
mimu ir apgyvendinimu. 
Daug pagalbos susilaukta iš 
Australijos krepšinio sąjun
gos, kuri iš rungtynių su
rinktą pelną perleido 
ALFAS Valdybai apmokėti 
svečių kelionės išlaidas po 
Australiją.

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

Nauji pakeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į Lietuvą 
siųsti: nuo rugpiūčio 1 d. siuntėjas jau negalės sumokėti 
muito. Sena tvarka, sumokant muitą čia, siuntinių už
sakymus priimame iki liepos 16 dienos. Visi seniau 
skelbti mūsų siuntiniai galioja.

Siuntinys No. 2 - 1984.
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės 

medžiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos, 
skarelės; 1 didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara; 
nepermatomo nailono medžiaga suknelei; 1 pora 
’’Wrangler” rumbuoto aksomo jeans; 1 pora denim jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 450 
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su

muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 6 sv. $ 100 
Jeans, rumbuoto aksomo, ’’Wrangles” arba ’’Levi” 42 
Vyriškas arba moteriškas megstinis 50
Vilnonė arba šilkinė skarelė 12
Telscopic lietsargis 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai 48
Puiki suknelei medžiaga 40
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. 60
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 76 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 70
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 80
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 100

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos - $ 8,1 sv. nescafes - $ 12, 2 sv. pupelių kavos - $ 
14, 1 sv. šokolado - $ 7, 40 cigarečių - $ 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $ 60 per
siuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

BALTIC STORES & Co.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT BRI 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 01460 2592

Australijos krepšininkai 
1964 metais savo pajėgumu 
stovėjo maždaug 9-10 vieto
je pasaulyje, vadinasi, buvo 
gan aukšto lygio. Amerikos, 
Sėtuvių rinkinė, mėnesį lai
ko trukusios viešnagės metu 
parodė, kad jos žaidimo kla
sė buvo pranašesnė už aus
tralų. Per tą mėnesį jie ap
lankė didžiuosius Australi
jos miestus (išskyrus Bris- 
banę) ir iš pagrindų sujudino 
visą lietuvišką bendruome
nę.

Apie Amerikos lietuvių 
rinktinės lankymąsi ir žai
dynes plačiai informavo 

Susitikimas su išvykos vadovais 1964 m. Iš k.: Rimas 
Gaška, Valdas Adamkus, Vytautas Grybauskas ir Jurgis 
Jonavičius

Australijos spauda, televizi
ja ir radijas. Svečiai Aus
tralijoje sužaidė viso 25 
rungtynes, iš kurių penkias 
su vietos lietuvių klubais ir 
rinktinėmis. Daugelyje vie
tovių rungtynėse buvo išti
sai transliuojamos per radi
ją, o Adelaidės Amerikos 
lietuvių ir Pietų Australijos 
rinktinių susitikimą nufil
mavo ABC televizijos stotis. 

, Šis filmas vėliau buvo rodo
mas Australijoje ir Ameri
koje. Amerikos lietuviai lai
mėjo visas rungtynes, iš
skyrus susitikimą su Vikto
rijos rinktine. Pati saldžiau-

SveikatosU J-.--. i- .< . - — *. • r.

skyrius
Cukraligė

’’U.S. News & World Report’ 
1984.II.6. išspausdino pasi
kalbėjimą su Dr. Allan 
Drash, JAV cukraligės 
draugijos pirmininku, kurio 
santrauką čia pateikiu.

Dabar daug geriau žino
ma, kaip kontroliuoti šią li
gą. Padaryta pažanga per
sodinant kasą, aprūpinančią 
ligonį pakankamu insulino 
kiekiu. Taip pat pasiekta 
geresnių rezultatų su žmo
gaus pagaminto insulino 
pompomis. Genetinei - inži
nerinei technikai pavyko 
pagaminti insuliną laborato
rijoje. Daugiausia yra jaudi
nantis naujas tyrinėjimas su 

• vaistais, kurie sulaiko cuk
raligę.

Cukraligė (diabetes melli- 
tus) pasireiškia insulino sto
ka, kuri suardo kūno pajė
gumą paversti maistą ener
gija. Esame linkę manyti, 
kad cukraligė yra tiktai 
cukraus liga. Iš tikrųjų ji at
siranda dėl kūno nepajėgu
mo virškinti (metabolizuoti) 
ne tiktai cukrų, bet ir ang
liavandenius, riebalus, bal
tymus. Negydoma cukraligė 
gali baigtis sąmonės nete
kimu ir mirtimi.

Yra dvi cukraligės rūšys. 
Pirmoji prasideda vaikystė
je ar jaunystėje dėl insulino 
stokos. Kasos ląstelės, 
gaminančios insuliną, būna 
visiškai sunaikintos. Tokie 
ligoniai privalo gauti kas
dieninius insulino įšvirkšti
mus, kitaip jie mirs per ke
lias dienas ar savaites.

Antroji rūšies cukraligė 
I paprastai prasideda viduri

šia pergalė buvo prieš Aus
tralijos olimpinę rinktinę 
Adelaidėje, kai svečiai aud
ringose ir įtemptose rung
tynėse įveikė australus 
93-88.

Rinktinės vadovas Valdas 
Adamkus, grįžęs į Ameriką 
savo įspūdžiuose rašė: 
’’Persikelkime į Adelaidę. 
Čia įvyko didžiausios ir sun
kiausios kovos. Čia nuskinti 
ir didžiausi išvykos laimėji
mai prieš Australijos olim
pinę rinktinę. Mintimis 
grįžtu į iškilmingą rungty
nių atidarymą. Salėje Lietu
vos, Amerikos ir Australijos 
vėliavos. Po sveikinimo kal
bų aidi policijos orkestro 
grojami himnai. Salėje stovi 
vyrai tokiomis pat žaliomis 
uniformomis, tokiais pat 
tautiniais ženklais ant krū
tinės, tik vietoje užrašo 
LIETUVA - r’Amerikos 
lietuviai”. Bandau lyginti tą 
didingą momentą su 1939 
metais Kauno sporto halėje 
Europos krepšinio pirmeny
bėmis. Man atrodo, kad šis 
momentas laiko ir apystovų 
sąlygose didingesnis ir 
prasmingesnis. Rungtynių 
pabaigoje Adelaidės lietu
viai, o ypatingai šaunus jau
nimas, likęs be balsų, ne
prakalbąs, sveikino rinkti
nės vyrus visa širdimi, vi
sais jausmais. Šis vakaras 
niekam neišblės iš atmin
ties.”

Gražiai apie išvyką atsi
liepė taip pat rinktinės tre
neris Vytautas Grybauskas 
ir rinktinei, V. Adamkui 
grįžus į Ameriką vadovavęs 
Rimas Gaška. Dar šiandien 
daugelis mūsų prisimename

niame amžiuje. Kūnas gali 
pagaminti pakankamai in
sulino, bet neveikia hormo
nai. Šios formos cukraligė 
paprastai būna susijusi su 
nutukimu.

Cukraligė nužudo daugiau 
amerikiečių (300.000 f 
metus), negu bet kokia kita 
liga, išskyrus širdies ligas ir 
vėžį. Ji gali sukelti arterijų 
sukietėjimą, apopleksiją 
(stroke), širdies smūgį, 
inkstų sutrikimą, aklumą ir 
galūnių gangreną. Tai svar
biausia priežastis inkstų su
trikimo, apakimo ir galiūnių 
praradimo.

Tarp 5 ir 6 milijonų ame
rikiečių turi nustatytą cuk
raligę. Manoma, kad kiti 5 
milijonai - turi nenustatytą, 
nepastebėtą cukraligę. Tai
gi, apie 10 ar 11 milijonų, 80 
iki 85%, turi viduriniame 
amžiuje prasidėjusią cukra
ligę-

Antrosios rūšies cukraligė 
žymiai padidėjo per pasta
ruosius 20-30 metų. Apie du 
trečdaliai šios rūšies ligonių 
per daug sveria ir yra fiziš
kai neveiklūs. Pirmosios rū
šies cukralige sergančių 
skaičius nepadidėjo.

Cukraligė nėra pagydo
ma, tačiau gydytojai gali 
pagelbėti. Daug ligonių, ku
rių cukraligė prasidėjo su
brendus, gali kontroliuoti ją, 
sumažindami svorį ir su
stiprindami fizinę veiklą.

Genetinės - inžinerinės 
technikos pagamintas insu
linas yra svarbi pažanga, 
nes dabar galima turėti šio 
gaminio neribotą kiekį. 

svečių ’’milžiną” Slomčinską, 
aukštuosius - Jasevičių, Ad- 
zimą, Sedlicką, Modestavi- 
čių ir Šilingą ir jų šešiapė- 
džius kolegas — Čekauską, 
Varną, Jankauską, Motiejū
ną ir Bazėną. Čekauskas, 
kuris gastrolių metu sumetė 
daugiausiai taškų (446), vė
liau grįžo į Australiją ir 
Amerikos - Australijos mo
kytojų pasikeitimo progra
mos rėmuose porą metų gy
veno ir mokytojavo Adelai
dėje, kur žaidė krepšinį už 
Vyčio klubą.

Dvidešimt metų — ilgas 
laiko tarpas. Jo metu įvyko 
dar keturios išvykos. 1972, 
1978 ir 1983 metais mūsų 
sportininkai lankėsi J. A. 
V-bėse ir Kanadoje, o 1980 
metais mus aplankė J.A.V. 
ir Kanados lietuvių sporti
ninkų grupė, kuri dalyvavo 
Adelaidėje įvykusioje XXXI 
Sporto Šventėje. Reikia ti
kėtis, kad netolimoje ateity
je vėl turėsime progą 
pasveikinti Australijoje iš 
užjūrio atvykusius lietuvius 
sportininkus, tęsti 1964 me
tais pradėtą išvykų vienų 
pas kitus tradiciją.'

J.J.

PADĖKA

Sp. Kl. ’’Kovas” dėkoja 
savo mieliems nariams, pri- 
sidėjusiems aukomis prie 
klubo vedamo a.a. Vlado 
Daudaro vardo vajaus.

Sportiškas ačiū prelatui 
kun . P. Butkui $ 100, p.p. D. 
ir M. Atkinson $ 100, J. ir T. 
Dambrauskams $ 50 ir S. 
Stirbinskui $ 50.

Tuo pačiu norime palin
kėti mūsų ’’ALFAS” valdy
bos pirmininkui ir ’’Kovo” 
valdybos narei p.p. Damb
rauskams laimingos ir geros 
kelionės, kurie šį sekmadie
nį porai mėnesių išvyksta 
Europon.

Sp. Kl. ’’Kovas” Valdyba

Cukraligės sukėlėjas yra 
paveldėjimas ir aplinka. 
Manoma, kad daugeliu 
atvejų cukraligę sukelia vi
rusinės infekcijos. Pvz. kas 
sirgo tymais (german meas
les) per pirmuosius tris nėš
tumo mėnesius, rizikuoja 
turėti vaiką, pas kurį išsy- 
vystys cukraligė ne vaikys
tėje, bet jaunystėje ar kiek 
vėliau. Taip pat žinoma, kad 
būna paveldėtas palinkimas 
į abiejų rūšių cukraligę.

Cukraligės draugija JA 
V-se rekomenduoja tokią 
dietą kontroliuoti šiai ligai: 
50-60 % angliavandenių, 
kurie yra lėtai virškinami, 
kaip pvz. javai ir daržovės; 
12-20% baltymų; 10% 
prisotintų ir 10% nepriso
tintų riebalinių rūgščių. 
Baltasis cukrus turi būti ap
ribotas dietoje, bet ne iš
jungtas.

Šie ženklai gali reikšti 
cukraligės pradžią.
* Staigi dažno šlapinimosi 
pradžia.
* Nepaprastas troškulys ar 
maisto troškimas.
* Greitas svorio praradimas.
* Irzlumas ir greitas pavar
gimas.
* šleikštulys ir vėmimas.
* Niežėjimas, odos infekcijos 
ir lėtas įsipjovimų gijimas.
* Neaiškus regėjimas.
* Spengimas ausyse, sustin
gimas pėdose ir rankose.

Paruošė J. Str.
(Tėviškės Žiburiai)
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PRANEŠIMAS

Valdyba.

Rengėjai

RETA PROGAMOKYKLOS VAKARAS

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ MELBOURNEt

Syd. Liet. Pensininkų 
Klubo nariams pranešame, 
kad sekantis susirinkimas 
įvyks liepos 5 d. (ketvirta
dienį) 12 vai. Bankstowno 
Lietuvių Namų patalpose. 
Po susirinkimo 2 vai. pietūs.

MINĖSIME
PAULIŲ RŪTENĮ

Kaip ačiū pasakyti išėju
siems bičiuliams už tai, kad 
kažkada jie savo draugyste 
ar savo talentu mūsų gyve
nimą praturtino? Nebent tik 
ir toliau jų prisiminimu ir jų 
paliktomis dovanomis 
džiaugtis...

Jau beveik metai, kaip 
Sydnejaus lietuviai neteko 
kultūrininko, aktoriaus ir 
režisieriaus Pauliaus Rūte
nio. ’’Atžalos” teatras ir kiti 
jo buvę bičiuliai rengia jo 
mirties metinių minėjimą 
sekmadieni, rugpiūčio 5 d., 3

vai. Lietuvių Klubo viršuti
nėje salėje. Programoje bus 
trumpas žodis apie a.a. Pau
lių Rūtenį ir jo nueitą kelią; 
ištraukos iš jo komedijos 
"Monika”, kurias atliks ’’At
žalos” teatro aktoriai; mote
rų grupė ’’Sutartinė” padai
nuos jo išmokytų senoviškų 
dainų; be to jo dainavimo 
mokinys p. Gregory Martin, 
palydimas pianistės p. Nor
ma Williams, solo padainuos 
P. Rūtenio mokytų ir mėgtų 
dainų.

Visi Sydnejaus lietuviai 
kviečiami į šį minėjimą. Įėji
mas nemokamas.

Sydnejaus lietuvių sa
vaitgalio mokyklos mokinių 
tėvai, mokytojai ir net vie
nas kitas senelis ar senelė 
atsidėję ruošiasi mokyklos 
vakarui liepos 21 dieną. Va
karo tema yra lietuviškos 
pasakos grožis ir patrauklu-

i

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*

DĖMESIO!!!

Metinis nario mokestis
Primename Klubo nariams, kad jau laikas susimokėti metinį 

Klubo nario mokestį — $ 20.
Malonėkite atlikti savo pareigą!

Nario mokestis tai nėra tuščias pinigo išmetimas, bet tuo 
palaikomas pats Klubas ir visas lietuvių centras!

mas. Lietuvių Klubo salė 
Bankstowne pavirs lietuvių 
pasakų pasauliu su idekoraci- 
jomis, piešiniais ir plakatais 
gal sukeliančiais girios vaiz
dą, kur stovi trobelė... Vai
dinimas ir dainų pynė vys
tysis apie stebuklingą kar
vutę, gaminančią audeklus, 
apie pamotę, apie jos dau- 
giaakes dukras, apie našlai-

liepos 8 d., sekm., 2.30 vai. Melbourne Lietuvių Namuose ruošia 

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ KONCERTĄ—

TAU, TĖVYNE!
Programoje Melboumo solistai, pianistai, duetai, Melb. vyrų oktetas, taut, 

šokių grupė GINTARAS
Savo pastangas ir darbą jie aukoja Lietuvos laisvinimo reikalams.
Jūsų atsilankymas - solidarumo ženklas kovojančiai Lietuvai

Tautos Fondo Atstovybė Melbourne J. Dambrauskas 
pirmininkas

tę ir šaunųjį karalaiti. Vai
dinimas suves daug lietuvių 
tėvų vaidybom Gal tai ir vėl 
bus pirmas žingsnis nau
jiems talentams mūsų teat
rui.

Tikimasi tikrai geros 
linksmos nuotaikos mokyk
los vakare. Tai bus šeimy
ninis vakaras, į kurį kviečia
mi visi ir maži, ir dideli kuo 
gausiau dalyvauti.

PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Sąiungos 
Valdyba praneša, kad nesu
tarimai del kaltinimų ir bau
dos Adelaidės "Vyčio” klu
bui yra užbaigti, nežinomam 
asmeniui ar organizacijai 
sumokėjus 30 dolerių pa
baudą už Adelaidės "Vyties” 
klubą. Taip, kad daugiau 
kliūčių ateities bendradar
biavimui nėra.

VISUR VISAIP
DAINOS CHORE

Užjausdami Onos Simo- 
naitienės artimuosius vietoj 
gėlių aukojo Dainos chorui: 
g) $ 10 S. Jankauskas, p.

ecorienė ir Valė Stanevi
čienė. Jiems nuoširdus ačiū.

Jau nuo seno pas lietuvius 
įsisenėjęs posakis ’’palikti 
Dievo valiai”, kas reiškia, 
kad paliktasis asmuo ar rei
kalas, už kurį niekas neatsa
kingas arba niekas juo nesi
rūpina. Tad kaip suprasti

tam priešingą pasakymą, 
kad be Dievo valios ir plau
kas nuo galvos nenukrinta?

A^VVWVWVWWVVVVVVM

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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PAS BRISBANĖS
LIETUVIUS

NAUJI LIETUVIŲ NAMAI

Birželio 11 d. Canberroje 
lankėsi Dainos choro diri
gentai B. Kiveris ir B. Alek
naitė ir Valdybos pirm. A. 
Kramilius. Buvo susitikę su 
Dainų šventės vadove Lai-s 
ma Žilinskiene, L.D. Komi
teto pirm. V. Martišium ir 
butų komisijos pirm. Regina, 
Klėgeriene. Buvo apžiūrėta 
Canberros teatras, kuriame 
vyks Dainų šventė ir repeti
cijos. Pasitarta kitais admi- i 
nistraciniais reikalais, kas 
liečia Dainų šventę gale me
tų Canberroje.

Canberiškiai darys viską 
kas įmanoma jų mažai lietu
vių kolonijai, kad Lietuvių 
Dienos pasisektų. Aišku, 
kad vykstą į Lietuvių Die
nas šiais metais turės dides
nių išlaidų, nes maža Can
berros lietuvių kolonija ne-, 
gali svečių apgyvendinti lie
tuvių šeimose.
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Birželio 17 d. Brisbanės 
lietuviai įžengė į naujus Lie
tuvių Namus. Į naujus ne 
statybos atžvilgiu, bet į ki
tus, erdvesnius ir puošnes
nius - 49 Gladston Rd., 
Highgate Hill priemiestyje. 
Senuosius 192 Montague 
Rd., West End) perėmė - į 
dabartinius iškeitė - Asso
ciated Milk Service kompa
nija.

Nors ta bendrovė ir atliko 
pačius pagrindinius per- 

■D x V ] tvarkymus, bet didelę dalį
! užbaigiamųjų darbų teko 

pasidaryti mūsų bendruo- 
įvykstantį liepos 7 d., šeštadienį, 6.30 vai. vakare Lietu- | menei: dažymą, grindų iš- 
vių Namuose, 44-50 Errol St., Nth. Melbourne. i klojimą, užuolaidų, baldų

Bus įdomi programa, vakarienė, loterija. j parūpinimą, apleisto kiemo
n n. t • v i i ir tvorų sutvarkymą, elekt-Gros Melbourne Jaunimo Kapela. J ros jj. teiefono įvedimą, van-
Įėjimas $ 8, įskaitant vakarienę, asmeniui. 1 dens vamzdžių pravedimą,

j tualetus ir t.t. ir t.t. Ir kelio
likos pasišventėlių darbu ar 
aukomis visa tai, laike trijų 
savaičių, tapo realybe.

!4
D.L.K. Vytenio Šaulių Kuopa maloniai kviečia visus j 

tautiečius į rengiamą šaulių šventės

Mūsų nedidelei bendruo
menei pasitaiko reta proga 
išeiti į viešumą ir pade
monstruoti savo tautinį gy
vastingumą, grožį, meną, 
kultūrą. Išnaudokime progą 
ir pasirodykime esą gyvas
tingi ir verti savo vardo lie
tuviai.

Panelė Lana Stasiūnaity- 
tė sutiko dalyvauti The Pa
raplegic and Quadriplegic 
Association of N.S.W. ruo
šiamame tarptautinių šalpos 
karalienių rinkimo konkur
se. Žinome, kaip tie konkur
sai yra išpopuliarinami 
spaudoje ir per TV bei radio 
stotis. Garbe yra didelė ne 
tik dalyvaujančioms mer
gaitėms, bet ir tautinėms 
grupėms, kurių vardu jos 
ateina į konkursą. Tad ir 
mums uždeda pareigą jas 
remti ir padėti.

Laną nepirmą kartą 
matome pasirodančią įvai
riomis progomis tautiniuose 
rūbuose’ ir intensyviai dir
bančią šiam reikalui, tad ir 
mūsų pareiga jai padėti šiam 
konkursui tinkamai pasi
ruošti.

Liepos 14 d. 7.30 vai. ji 
ruošia Sydnejaus Lietuvių 
Namuose iškilmingus pietus 
ir egzotinių gėlių parodą, į 
kurią kviečia visų tautybių 
svečius. Mes, lietuviai, tu
rėtume jausti ypatingą pa
reigą atvykti ir ją pamatyti 
bei paremti. Nenuvilkime 
jaunos mergaitės gražių vil
čių ir nepasirodykime šalti 
savo tautiniams reikalams.

A. Mauragis 
Sydnejaus Apylinkės 

pirmininkas

VIDURŽIEMIO VAKARAS1

Dainos choro viduržiemio 
parengimas šiais metais 
įvyksta vigpiūčio 4 d. Lie
tuvių Klube Bankstowne. 
Šio vakaro programos pa
ruošimui į talką pakviesti 
vaidybos meno specialistai 
Stasys ir Danutė Skoruliai, 
kurie paruošė programą 
šiam vakarui. Su p.p. Sko-

rulių pagalba Dainos choras 
stropiai ruošiasi savo Vi
duržiemio vakarui. Tikimės 
kad susilauksime svečių ir iš 
tolimesnių vietovių.

Dainos choras gražiai 
pasirodė Išvežimų minėji
muose lietuvių bendruome
nėje, Tautos Fondo Atsto
vybės ruoštame išvežimų 
minėjime birželio 10 d. pa
maldose ir minėjime. Dainos 
choras taip pat išpildė dalį 
Išvežtųjų minėjimo progra
mos birželio 17 d., Latvių 
salėj’e, Pabaltiečių ruoštame 
minėjime. Galime tikrai pa
sidžiaugti savo choro gausu
mu ir jo dainavimu. Gauta
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Valdyba

10.15 vaL St. Marys baž
nyčioje, West End, dalyva
vome pamaldose, kurių pa
mokslą kapelionas, kun. Dr. 
P. Bačinskas skyrė Baisiojo 
Birželio aukoms prisiminti. 
O po pamaldų visi labai gau
siai sugužėjo į naujųjų Lie
tuvių Namų atidarymą ir

Povilis

po minėjimo labai daug 
komplimentų iš estų, latvių 
ir kitų dalyvių.

MŪSŲ LIGONIAI

Po sunkios operacijos Po
vilas Protas jau grįžo į Dai
nos chorą. Kitas pareigingas 
tenoras Jonas Gatavičius 
taip pat po sunkios operaci
jos pamažu sveiksta namuo
se. Dirigento nuolatinis šo
feris Adomas Laukaitis taip 
pat turėjęs kojų operaciją

mist Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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