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LIETUVOS BYLA

Nemunas prie Druskininkų

JAV Valstybės Departamento 
kovo 17 d. rašto Vliko pirmininkui 
Dr. Kęstučiui Valiūnui ištrauka:

“Mes manome, kad abiejų -JAV ir 
lietuvių tautos - interesuose yra 
pabrėžti mūsų buvimą tame tradici
niai pro-amerikoniškame krašte ir 
įjungti Lietuvą, taip pat Estiją ir 
Latviją, į mūsų kultūrines ir infor
macines programas. JAV Generali
nio Konsulato Leningrade pareigū
nų veikla, nuo jo 1973 metais įstei
gimo, pavaizdavo (reflected) mūsų 
norą išvengti diskriminacijos prieš 
estų, latvių ir lietuvių tautas, kur ir 
kiek tai liečia konsularinius ir kultū
rinius reikalus. Pavyzdžiui, kelios 
JAV artistų grupės lankėsi Baltijos 
kraštuose. Vizitai, kaip aukščiau pa
minėtosios grupės, papildo Voice of 
America transliacijas ir pridideda 
prie Amerikos santykiavimo ir. jos 
susidomėjimo Pabaltijų principo pa
demonstravimo ir pab ūžimo.

Tuo pačiu mes nelaikome, kad vi
zitai kaip aukščiau paminėti ir kiti, 
kurie gali kartas nuo karto pasitai
kyti, pakeistų priverstinės Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo JAV politiką. Mes

- - _____________

tebepripažįstame ir tebepalaikome 
Lietuvos teisę į nepriklausomybę. 
Šios pozicijos visai nepakeitė nei 
Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos 
rezultatai, nei Konferencijos Galuti
nio Akto bet kokia sovietinė inter
pretacija“.

LIET. DIENOSMELBOURNE

(ELTA) 
Kanados Atstovų Rūmų 1976 m. va
sario 26 d. posėdyje, atstovo Dr. 
Stanley Haidasz pasiūlyta, buvo 
vienbalsiai priimta tokio turinio re
zoliucija:

“Atsižvelgiant į Kanadoje paste
bėtu susirūpinimą dėl to, kad Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos Paskutinis Aktas, 
pasirašytas Helsinkyje, gali būti 
interpretuojamas, kaip Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos inkorporacijai į 
Sovietų Sąjungą teisinio statuso su
teikimas, s'iūlo; palaikyti Kanados 
vyriausybės poziciją, kaip ji Valsty
bės Sekretoriaus Užsienio Reika
lams (Mr. MacEachen) buvo apibū
dinta Rūmuose 1975 m. gruodžio 2 
d., būtent, kad Paskutinis Aktas 
jokiu būdu netvirtina teritorialinio 
status quo Europoje, o ypač, kad 
Estijos. Latvijos ir Lietuves status, 
kaip jis dabar Kanadbs pripažįsta
mas, nebuvo jokia prasme jo (pas
kutinio akto) pakeistas“.

(ELTA)

Prieš 18 metų (1958) A.L.B. Kra
što Tarybos suvažiavimo metu Mel
bourne įvyko pirmosios, sakyčiau, 
Australijos Lietuvių Dienos, tada 
vadinamos Dainų Švente ir Meno 
Dienomis. Tas dienas suorganizavo 
Australijos Lietuvių Kultūros 
Fondas, vadovaujamas Antano Mi
kailos. Tų dienų programą sudarė:

1) Australijos lietuvių menininkų 
(14 dalyvių) kūrybos paroda, įvykusi 
Viktorijos Meno Galerijoje;

2) Adelaidės Lietuvių Teatro, 
vadovaujamo p. J. Gučiaus, 
spektaklis-meninis skaitymas 
ištraukų iš Krėvės “Šarūno“ir 
Moliere komedija "Mokykla 
žmonoms“, kuris įvyko Karmelitų 
salėje Albert Parke;

3) Dr. Kudirkos 100 metų gimimo 
sukakčiai atžymėti akademija, įvy
kusi St.Kilda Town Hall, kurią 
sudarė- p. A.Zubro paskaita, A. Še- 
meto ir R.Kazlausko deklafhacijos 
V. Kudirkos kūrinių, solistės G. 
Vasiliauskienės solo ir Melbourne 
Dainos Sambūrio choro dainos;

4) Naujų Metų sutikimo baliai 
Brighton Town Hall ir Collingwood 
Town Hall (sportininkų);

5) Skautų Stovykla; »
6) Sporto klubo organizuota spor

to šventė.
Šių pirmųjų Lietuvių Meno Dienų 

Melbourne gražus pasisekimas pali
ko gilų įspūdi tiek Krašto Tarybos 
atstovams, tiek ir svečiams, ką 
gražiai įvertino mūsų spauda, skir
dama padėką jų organizatoriams ir 
visiems aktyviesiems dalyviams.

Šitas melburniškių gražus pavyz
dys paskatino ano meto ALB Krašto 
Valdybą ir Kultūros Tarybą rengti 
kas antri metai Krašto Tarybos su
važiavimų metu Australijos

Lietuvių Kultūros Dienas, vėliau 
gavusias dabartinį
vardą-Australijos Lietuvių Dienos. 
Krašto Kultūros Tarybos pavedimu 
tokios A.L. Ddienos įvyko: Sydney 
1960, 1966 ir'1970 m.; Adelaidėje 
1962,1968 ir 1974 m.; Melbourne be 
jau minėtų dar 1964,1970 ir jau ruo
šiamasi būsimoms 1976 m.

Visos įvykusios A.L. Dienos 
turėjo didelės ir neabejotinės reikš
mės jų organizatoriams, jų 
aktyviems dalyviams, ypač 
jaunosios kartos atstovams, jų sve
čiams ir visiems Australijos lietu- . 
viams, duodamos akstino ryžtis, 
dirbti, tobulėti ir siekti naujų laimė
jimų. Tą aiškiai parodo, kad į 
Lietuvių Dienas suvažiuoja vis 
didesni šio krašto tautiečių skaičiai, 
tą rodo ir mielų brolių iš užjūrių 
gausūs atsilankymai. ,

DABARTIES RŪPESČIAI IR 
PAREIGOS

Šiais metais Melbourne 
lietuviams tenka ne tik garbė, bet 
didi ir garbinga pareiga, kaip jų 
pradininkams, jau ketvirtą kartą 
rengti Australijos Lietuvių Dienas. 
Nepakanka melburniškiams 
sudaryti A.L.D. Rengti Komiteto ir 
jam pavesti šią pareigą atlikti, bet 
reikia mūsų visų aiškaus ir 
nuoširdaus pritarimo, šio svarbaus 
reikalo įvertinimo ir visų mūsų-tiek 
organizacijų, tiek ir atskirų asmenų 
visokeriopos paramos.

A.L.D. Komitetas dirbo, dirba ir 
dirbs, tik visus prašome 
-padėkite mums!

INFORMACIJOS
Pasaulio Lietuvių B-vės pirmi

ninko p. B. Nainio pranešimu 

JAV-Amerikoje organizuojama 
ekskursija į Australijos Lietuvių 
Dienas, kurioje numatoma virš 100 
asmenų. Pirmininko pranešimu, yra 
galimybė, kad atvyks ir pajėgių me
ninių atstovų. Kada reikalas pilnai 
paaiškės, bus suteikta pilnos infor
macijos.

Žinome, kad į Lietuvių Dienas at
vyksta šimtai parengimų 
dalyvių-choristų, sportininkų, šokė
jų, jaunimo aststovų ir kitų, o taip 
pat šio krašto ir Amerikos svečių, 
todėl Komitetas nuoširdžiai prašo 
visų Melbourne lietuvių suprasti di
džią pareigą ir lietuviško 
vaišingumo paprotį-priimkite į savo 
namus atvykstančius tautiečius, 
tiek parengimų dalyvius, tiek ir 
svečius. Iki šiol buvusiose Liet. Die
nose visi atvykę tautiečiai buvo ap
gyvendinti pas vietos lietuvius, to
dėl melburniečiai taip pat turėkime 
garbės pareigą atvykusius priimti ir 
teikti jiems galimą paslaugą.

Dalyvių ir svečių apgyvendinimo 
reikalus tvarko p. Povilas Kviecins- 
kas 12 Cleve Rd., Pascoe Vale, telef. 
350-3343

A.L.D. Komitetas džiaugiasi, kad 
Sydnejuje vėl pradeda dirbti Meno 
Absamblis, vadovaujamas p. M. 
Umbražiūnienės. Komitetas sveiki
na. linki sėkmės ir laukia 
atvykstančių į A.L. Dienas.

Kilę A.L.D. Komitetui rūpesčiai, 
kaip visus sutalpinti į vieną N. Metų 
sutikimo balių, išsisprendė teigia
mai, kada latviai šiam reikalui per-

ŽINIOS
Gegužės 1 d. N.S.W. vyriausybė 

paskelbė generalinius rinkimus. 
Įdomu, kaip atsilieps į rinkimų 
rezultatus liberalų federalinės 
vyriausybės kietos priemonės stab 
dant infliaciją. Neseniai Viktorijoje 
įvykę rinkimai dar labiau parodė 
gyventojų nusistatymą prieš 
darbiečius ir jų peršamą socializmą. 
Dabartinis N.S. W.opozicijos 
(darbiečių) lyderis Mr. Wran 
pareiškė, kad rinkiminėje kampani
joje Darbo partijos vadas Mr. Whit- 
lam yra nepageidaujamas.

Amerikos prez. Fordas nusivylė 
taip išpopuliarinta detente ir 
pareiškė, kad Amerika sieks įtempi
mo atolydžio ir taikos išlaikymo sti
prindama savo karines pajėgas.

leido mums didelę Royal Ball salę, 
kurioje tilpsime visi.

A.L. Dienų ženkliuko ir lipinukų 
projektų dar laukiame. Paruošiusie- 
ji prašomi nedelsiant prisiųsti.

Žinome, kad yra pajėgių tautiečių, 
kurie galėtų dalyvauti A.L.D. 
parengimuose, bet dėl gyvenamos 
vietos sąlygų nepriklauso jokiai 
grupei. Tie tautiečiai, neprašomi 
atskirais mūsų raštais, registruoki
tės pas parengimų vadovus-visi 
mielai laukiami.

Ta proga dar kartą raginame vi
sus vienetus ir grupes, kurie norite 
dalyvauti A.L. Dienose, nedelsiant 
registruotis pas parengimų 
vadovus.

Ig. Alekna 
K-to Narys Spaudos ir Informacijos 

Reikalams^

1



Plėstina
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veikla
Jau ne pirmą kartą šioje vietoje 

užsimenama apie bendruomeninį 
apsnūdimą ir iš to sekančią bendrą 
tautiečių apatiją bet kokiai veiklai. 
Nusistovėjusio j veiklos formoj apy
linkės valdyba įpareigota vežti visą 
veiklos vežimą neklausiant, ar ji tam 
pajėgi, ar turi pakankamai iniciaty
vos bei veržlumo. Pagaliau ir prie 
geriausių norų viena valdyba iš 
penkių asmenų negali visko aprėpti, 
visur dalyvauti, visose srityse 
reikštis. Šitas ribotumas, na, ir dar 
visuomenės pasyvumas gal ir 
pakerta užsimojimus bei iniciatyvą. 
Ir kaip šiandie matome, vietinės 
bendruomenės padalinių vadovybės 
daugeliu atvejų palikusios šešėlyje. 
Jos pasireiškimai ribojasi tautinių 
švenčių minėjimais ir vienur kitur 
oficialia reprezentacija. Tačiau lie
tuviškame gyvenime
bendruomeninė veikla beveik ir ne
jaučiama. Skaudu apie tai kalbėti, 
bet iš kitos pusės būtina šitą liūdną 
faktą iškelti ir bandyti paieškoti ko
kių nors išeičių, nes iš tikrųjų pasi
tenkinti tokia padėtimi, kokia ji 
šiandie yra, reiškia į viską numoti 
ranka. 0 vis tik bendruomenė kaip 
tokia savo esmėje turi sveikus pa
grindus ir tik jai reikia surasti tin
kamą veiklos formą ir vėžes. Jeigu 
bendruomeninė veikla buvo ypatin
gai gerai ir pozityviai išvystyta per 
pirmuosius dvidešimt metų, tai dar 
nereiškia, kad lygiai taip turi galioti 
ir šiandie. Turime atsiminti, kad pa
čioje pradžioje visi bendruomenės 
nariai buvo švieži išeiviai, jeigu no
rite - tremtiniai, bet gi po dvidešimt 
penkerių ar daugiau metų ne tik 
mes patys - vyresnieji praradome 
anksčiau turėtą išeivio ar tremtinio 
statusą, patys pasidarydami jau šio 
krašto dalimi, o jaunimas ir viduri
nioji karta jau jokie išeiviai ar trem
tiniai, bet grynai vietiniai tik su lie
tuvišku atspalviu. Mūsų įkurtoji se
nais pagrindais lietuvių išeivių ar 
tremtinių bendruomenė savo funk
cijas pasigėrėtinai atliko, tačiau kaip 
matome, ji ne taip jau sėkminga pa
sikeitus kartoms ir pačiam žmonių 
statusui. Gal būt čia ir glūdi 
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priežastis viso senosios 
bendruomenės nuosmukio.

Iš kitos pusės, norint atgaivinti 
bendruomenės veiklą ir pakelti jos 
prestižą, esamos formalios valdybos 
turėtų paskirstyti savo darbo sritis 
pavedant jas sudarytiems atskir
iems komitetams arba sekcijoms. Už 
tai kalba ypatingai ryškus pavyzdys 
Sydnejuje: pati valdyba, nepajėg
dama aprėpti karštos politinės veik
los, 1974 m. sudarė politinį 
komitetą, kuris savo darbą 
pasigėrėtinai ir pavyzdingai atliko. 
Toks pavyzdys turėtų paskatinti iš
vystyti panašią veiklą ir kitose sri
tyse; kaip švietimo, kultūrinių pa
rengimų, jaunimo, socialinių reikalų 
ir kitokių. Taip darbus paskirsčius 
būtų ne penki apylinkės valdyboje 
esą darbininkai, bet aktyviai auto
matiškai darbuotųsi mažiausiai dvi
dešimt penki, o gal ir daugiau, dar 
įtraukus aktyvion veiklon ir apylin
kėje gyvenančius Krašto Tarybos 
narius. Taigi, didesnėje kolonijoj ši
tuo keliu einant susidarytų apie 
penkiasdešimties žmonių aktyvas. 0 
tai jau didelė jėga.

Panašiais metodais veikia Kana
dos Lietuvių Bendruomenė, ir, tei
kia pabrėžti, ji bene bus išvysčiusi 
aktyviausią veiklą palyginus su ki
tų kraštų bendruomenėmis. Ten, 
Kanadoje, apylinkių valdybos yra 
sudariusios atskirų veiklos sričių 
.se^rijąp, kurioj vėikja 
autonomiškai, o apylinkės valdyba 
periodiškai ar pagal reikalą šaukia 
posėdžius su visų sekcijų vadovais, 
kurie yra lygiateisiai su apyl. valdy
bos nariais. Posėdžiuose aptaria visą 
veiklą, derina atskirų sekcijų darbo 
barus ir t.t. Gal todėl Kanados Liet. 
Bendruomenė tokia aktyvi, su kuria 
skaitosi net Kanados federalinė vy
riausybė. Tėn ir jaunimas nėra toks 
apatiškas, bet-veržlus, aktyvus ir 
pilnai tautiniai sąmoningas.

žodžiu, reikia ieškoti ir būtinai 
rasti tinkamų išeičių, kitaip mūsų 
bendruomenė baigsis su paskutiniu 
lietuviu išeiviu ar tremtiniu. Šiemet 
yra gera proga šituos klausimus 
rimtai ir atsidėjus pagvildenti 
Krašto Tarybos suvažiavime, o taip 
pat būtų labai sveika juos panagri
nėti ir per spaudą.

(v.k.)

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

į *Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus j indelius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
! birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), . už įnašus
■ (shares) iki 10% dividendo.
| •Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10V: %, 
! asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš ll¥z%, iki $ 1000 be
■ garantijos iš 12¥»%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
I • Įstaiga veikia:
! MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50 Errol 
! St. North Melbourne,
? Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001S ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry J St., Norwood.
. Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

Australijos Lietuvių Fonde
Mūsų spaudoje be retkarčiais 

skelbiamų A.L.Fondui aukojusių 
sąrašų ir ta proga kreipimosi į visus 
Australijos lietuvius prašant savo 
aukomis stiprinti A.L. Fondą, mažai 
kas juo domisi, mažai kas jo reika
lais pasisako. Pastaruoju metu ma
lonu pastebėti, kad p. N. Ralys 
“Mūsų Pastogėje“, vasario 2 d. Nr. 
4, kalbėdamas A.L.Fondo reikalu, 
įžiūri reklamos stoką, konkrečių 
užsimojimų ir iniciatyvos. Atseit, 
jeigu A.L.Frondas iškeltų realius ir 
konkrečius uždavinius, neabejotinai 
jį paremtų ne tik atskiri tautiečiai, 
bet ir šiandie jau ant kojų atsistoję 
lietuvių klubai.

Iškeltais p. N.Ralio klausimais 
gana išsamiai pasisakė pats A.L. 
Fondo pirmininkas p. J. Meiliūnas 
(MP Nr. 8). Tačiau kalbėti A.L. 
Fondo reikalais, remti jį konkrečia 
auka, niekam ir niekad nebus per
daug, o visi pasisakymai bei paraėia 
turėtų būti, manau, ir yra A.CfF. 
visados laukiama/-'

Čia noriu atkreipti dėmesį į p. N. 
Ralio rašinio užbaigą, kur teigiama, 
kad A.L. Fondo lėšų šaltiniu galėtų 
būti ant kojų atsistoję klubai.

Neturime tikslių davinių, kiek 
klubai, turiu galvoje Lietuvių 
Namus, kurie kartais vadinami klu
bais, turi laisvo kapitalo ir skolų. 
Tačiau žinome, kad jų yra tik penki: 
Adelaidėje, Canberroje, Geelonge, 
Melbourne ir Sydnejuje. Jų 
pajėgumas, bent dabar, labai ribo
tas, todėl ir jų auka A.L. Fondui 
(kad ir visada laukiama) galėtų būti 
labai ribota.

Bet verskime antrą lapo 
pusę.Labai daug turime atskirų 
tautiečių, kurie šiandie jau daug 
tvirčiau atsistoję ant kojų, nei 
minėti klubai. Jų daug, todėl ir kuk
lesnėmis sumomis remdami, nes 
grūdelis prie grūdelio pūrelį sudaro, 
A.L. Fondą pastatytų tikrai ant 
tvirtų kojų, o jo parama Australijos 
lietuvių kultūrinei veiklai būtų nea
bejotinai efektyvi.

Iš okupuotos Latvijos Vakarus 
pasiekė žinia, kad Latvijoje 
gyvenąs dailininkas Zeberinš nu
teistas kalėti 10 metų už tai, kad nu
piešęs kolchozo karvę su dešimčia 
spenių, nes tuo būdu būsią galima 
primelžti daugiau pieno. 
Skelbdamas sprendimą teisėjas pa
reiškęs, kad jis baudžiamas po vie
nus metus už kiekvieną spenį!

***

Prieš buv. min. p-ko G. Whitlamo 
Baltijos kraštų pripažinimą Sovietų 
Sąjungai^ buvo protestuojama ne 
vien .Australijoje, bet ir Japonijoje. 
Taip rašė pereitų metų lapkričio 
mėn. Jugoslavijos komunistų oficio 
zas “Review of International 
Affairs“

REMKIME AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FONDĄ!

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDO ĮGALIOTINIAI

Sydney; B. Stašionųj * Liet. Klu
bas, 16-18 East Terrace, Bankstown 
2200.

Adelaide: S. Dainius* 25 Manuel 
Ake., Blaff Athol, SX 6084.

Newcastle: J. Lizdenis, 17
Michael St., Maryville, N.S.W. 2283.

Perth: prof. Dr. A. Budrikis, 7 
Hotchin Str. Nedlands, WA. 6009.

Canberra: A.V. Balsys, 22 Fer- 
guason Cr., Deakin. A£T 2600.

Ir dar. Amerikos Lietuvių Fondas 
buvo pavyzdžiu steigiant mūsiškį. 
Kas gi įsteigė Amerikos Lietuvių 
Fondą ir jį
remia?Steigėjai-Amerikos lietuviai 
gydytojai, kurie sutartinai ir apva
liomis sumomis (tūkstantinėmis) re
mia jį, o jų pavyzdį sekdami jungiasi 
profesoriai, inžinieriai, advokatai, 
mokytojai, menininkai ir kiti, taigi, 
pavieniai asmenys. Jie jau pradėjo 
lipinti antrąjį milijoną! Ir sulipdys.

O mes? Iš spaudoje, skelbtų auko
jusių A.L. Fondui- pavyzdžių kiek 
ten rasime gydytojų, inžinierių, ad
vokatų, mokytojų ir kitų aukštų 
kvalifikacijų tautiečių? Jei neklystu, 
ten rasime žymiai daugiau iš to ma
žo skaičiaus pensininkų.

Va, ir priėjome vietą, kur vėl 
reikia A.L. Fondui kreiptis į visų 
pavienių minėtų tautiečių širdis, kad 
suprastų A.L. Fondo paskirtį ir 
remtų jį savo auka taip, kaip Ame
rikos lietuviai remia savąjį.

Dar vienas žodelis, kurį pagrįstai 
iškėlė p. N. Ralys-reklama. Reklama 
stebuklus daro! A.L. Fondas, many
čiau, galėtų paskelbti, sakysim, lie
pos mėnesį Australijos Lietuvių 
Fondo vajaus mėnesiu. Per tą mė
nesį įvairiais būdais-per spaudą, 
Melb. liet, radio valandėlę, laiškais 
ir kreipiantis asmeniškai prašyti 
visus pavienius asmenis ir organi
zacijas paramos A.L. Fondui. 
Manau, ir beveik tikras, kad vajaus 
rezultatai bus teigiami.

Ig. Alekna
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KONCERTAS 
RŪMŲ 

LAIPTUOSE
Aldona Veščiūnaitė

Rudenėjant popietės ilgos, nuo
taikingos. Ir ne tik medžiuose kei
čiasi spalvos-vandenys įgauna nau
jas gilumas, žvilgėsi, kiti, ryškesni 
atspalviai skambančiose miestų 
gatvėse.

Rudenėjant -koncertai saulėleidy 
gražiosios Koncertų Salės šiauri
niame foyer - SUNSET STAIR CA
SE CONCERTS (Sydney Operos 
Rūmai). Gilaus violeto laiptai, fone 
daug apkalbėtas John Olsen'o fres
co. Entuziastų daug.Kiekvienas 
užsikariavęs sau vietą laiptuose ar 
ant akmens grindų, išsidėsto kiek 
galima patogiau, pajudėjus, alkūnė 
ar kelias šalia, ar žemiau sėdinčiam. 
Vėliau atėjusieji grupuojasi, lieka 
stovėti.šviesos, spalvos žaidžia vi
suose atspalviuose, saulė lenkiasi 
neskubėdama dešiniuoju sparnu.

Aukštai, kažkur laiptų viršuj, 
nuskamba rago balsas, identiškais 
renesanso rūbais, negirdėtais balsų, 
instrumentų deriniais, gestikuliuo
dami įeina RENESANSO DAINIAI 
(Renaissance Singers): vaikinas 
sodriu alto balsu, gražiu, renesanso 
laikų veidu, merginos ilgais nušu
kuotais plaukais, balsingas dekla- 
matofius, viso devyni išpildytojai. 
Menasi iškilmingos eisenos turtin
guose rūbuose puošniomis miestų 
gatvėmis ar džiaugsmingi 
spalvingos minios susibūrimai mies
tų aikštėse. Identiški renesanso lai
kų muzikos instrumentai - fleitos, 
mandoros, chittana saracenica, luta, 
lura, švilpynės, kastanjetės, cimbo
le: U* kt. .j/ą.X L, i. .» ... ...... >

Melodijos gyvos, linksmos, dažnai 
solo altui (vyrui) ar visi balsai uni
sonu. Tarpais puikus deklamatorius 
skardžiu balsu paskaito senųjų laikų 
poetus ar dabartinius: Allen 
Ginsberg,Ferlinghetti,Kiplingo - If...

Ištisai nuotaika koncerto metu iš
skirtinai pakili. Pasibaigus - niekas 
neskuba, nesiskirsto - galima apžiū
rėti tuos nuostabiausių formų mu
zikos instrumentus.'

Žiemos mėnesiais panašūs kon
certai, visuomet sekmadieniais, 
prasidės birželio 13 d. Išpildytojai 
įvairūs: The Bennelong Trio, Gala
pagos Duck, Taverner Consort ir vėl 
Renaissance Singers.

Šimtmečiai karų nesuardo vidinės 
tėkmės pasaulio tautose, barbariš
kumą perauga švelnios melodijos, 
grynos linijos. Savo spontaniškumu 
muzika išlaiko tęstinumą griuvė
siuose. Kai kiti menai reikalingi tam 
tikrų sąlygų, muzika, kaip ir poezija 
susiranda sau išraišką, sužydi ir ne- 
įmanomiausioj aplinkoj. Nuo vieno 
kuriančio žmogaus iki sekančio, taip 
per epochas.

Nauji leidimą^
PO PASAULĮ BESIBLAŠKANT

Tokiu vardu neseniai Sydnejuje 
pasirodė Kazio Kemežio (senj.) atsi
minimų knyga. Tai gana keistas lei
dinys, kurį galėtume pavadinti lie
tuviško “samizdat“ vardu: parašyta 
greičiausiai paties autoriaus rašo
mąja mašinėle ir multiplikuota ofse
to būdu. Knyga gana stamboka, ro
mano formato 366 psl., iliustruota 
autoriaus ir jo šeimos nuotraukomis.

Savotiškas literatūrinis žanras 
yra atsiminimai. Kitur atsiminimų 
rašymas yra labai giliai įsišaknijęs ir 
turi daugeriopos vertės. Lietuvoje 
atsiminimų knygos buvo gana retas 
dalykas, ir atsiminimų rašymas la
biausiai išsivystė jau išeivijoje gal 
dėl to, kad gyvenamuose kraštuose 
atsiminimų literatūra yra labai 
populiari ir turi įsisenėjusias tradi
cijas, iš kitos gi pusės į atsiminimus 
uždokumentuoti praeities faktai. Į 
tokių atsiminimų gretas rikiuojasi ir 
sydnejiškis Kazys Kemežys, kuris 
šalia savo išgyvenimų nuo pat vai
kystės iki gyvenimo Sydnejuje, 
paduoda gana vertingų faktų, ypač 
apie spaustuves Lietuvoje 
nepriklausomybės ir okupacijų me
tais. Dar Lietuvoje jis valdė pačias 
žymiausias Lietuvoje turėtas 
spaustuves, kaip “Ryto“ spaustuvė 
Klaipėdoje ir “Spindulio“ spaustuvė 
Kaune.

Iš šitos srities paduoti faktai yra 
bene vertingiausias visos knygos 
įnašas. Visa kita, kaip autoriaus as
meniški išgyvenimai įvairiose situa
cijose, galbūt, labiau tiktų privačioje 
šeimos kronikoje, nes skaitytojas 
juos priims kaip paprasčiausią be
letristiką.

Paminėtina šalia autoriaus gana 
nuoširdžiai atpasakotų asmeniškų 
išgyvenimų vienur kitur įterpti jo 

svarstymai ir išvedžiojimai, liečią 
mūsų tautą ir net jos ateitį. Šiuose 
svarstymuose autorius atsiskleidžia 
kaip labai naivus, nepajėgiąs susieti 
faktų su savo siūlomomis prielaido
mis. Šioje vietoje autorius praranda 
pagrindą ir leidžia sau fantazuoti ir 
žaisti savo sukurtais burbulais, ku
rie susidūrę ’su tikrove sprogsta. 
Dėl to su autoriumi nėra ko ginčytis, 
nes skaitytojas ir pats mokės juos 
įvertinti.

Būdinga ir pati knyga. Gali ji būti 
visai priimtina ir pateisinama 
tokioje formoje, kaip kad išleista. 
Vis tik neatleistina autoriui, kaip 
gyvenimą praleidusiam su 
spaustuvėmis ir leidyklomis, išleisti 
knygą tokioje apgailėtinoje formoje. 
Atrodo, autorius atidavė leidyklai 
išleisti savo juodraštį su nesuskai
toma daugybe klaidų, išbraukymų, 
raidžių perkirtimų. Šito autorius 
galėjo lengvai išvengti, jei jis būtų 
bent kie atkreipęs dėmesio į knygos 
techniškąją pusę.

Knygą platina pats autorius po 2 
dolerius (pensininkams ir studen
tams - 1 doleris). Adresas: Kazys 
Kemežys, 3 Barwon Rd., Mortdale, 
N.S.W. 2223.

Vladė Butkienė-Čekonytė. 
IŠMARGINTA DROBĖ.Poezija 
Vilties draugijos leidykla Clevelan- 
de 1975 m. Iliustravo V. Butkienė. 
94 psl. Kaina $ 3,50.

THE VIOLATIONS OF HUMAN 
RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED 
LITHUANIA.A Report for 1975. 
Paruošė Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė, išleista 1976 m. vasario 16 
d. Apie šią knygą skaitome platesnį 
raportažą iš Amerikos, paruoštą R. 

Sakalo. Norint šią knygą įsigyti 
kreiptis : Lithuanian American 
Community, Inc., 708 Custis Rd., 
Glenside, Pennsylvania 19038, 
U.S.A.

Lietuvių Tautinių Šokių Institu
tas praneša, kad “MŪSŲ ŠOKIAI“ 
(antroji laida) gaunama: 
DRAUGAS, 4554 West 63rd. 
Street, CHICAGO, ILL. 60629

GIFTS INTERNATIONAL Inc., 
2501 West 71st. Street, CHICAGO, 
Ill. 60629;

MARGINIAI, 2511 West 69th. 
Street, CHICAGO, DI. 60629;

DARBININKAS, 341 Highland 
Blvd., BROOKLYN, N.Y. 11207;

V.STANKUS, 7056 So. Campbell, 
CHICAGO, Ill. 60629.

Kaina $ 4,oo neįskaitant persiun
timo išlaidų.

Prieš dvi savaites “Mūsų Pasto
gėje“ skaitėme Lietuvoje persekio- 
j amo d ai 1 V. Žiliaus pastangas išemi- 
gru°ti. Dabar pasiekė žinios, kad 
dail. Vladas Žilius kovo 12 d. išvyko 
iš Lietuvos ir jau esąs Vienoje, Aus
trijoje.

Trečiojo Pasaulio Liet. Jaunimo 
Kongreso organizatoriai ir įvairių 
kraštų atstovai buvo pasiuntę padė
kos laišką Australijos min. pirmi
ninkui Mr. Fraser, kad atšauktas 
Baltijos kraštų pripažinimas Sov. 
Sąjungai. J.K. pirm. kun. A. Saulai- 
tis iš min. p-ko įstaigos gavo atsaky
mą, kuriame rašoma, kad minėtas 
laiškas priimtas dėmesin ir perduo
tas Užsienių reikalų ministerijai. Iš 
Australijos atstovų minėtą padėKos 
laišką pasirašė Algis Milvydas 
(melburniškis).
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BŪTINAS LEIDINYS
ANGLIŠKAI SKAITANTIEMS

Alio! Alio! SPECIALIAI ‘MŪSŲ PASTOGEI*

KALBA AMERIKA!
Rašo *M.P.‘bendradarbis ROMAS SAKALAS

Rinktinė

Kai 1972 m. vasario mėn. pasirodė 
pirmasis metraštis apie žmogaus 
teisių pažeidimus Lietuvoje, 
džiaugėmės gavę suglaustą, anglų 
kalba informaciją apie šiuometinę 
padėti Lietuvoje. Pirmoji laida buvo 
kukloka ir kiek skubotai paruošta, 
bet joje buvo apstu žinių apie Lietu
vos gyventojų pastangas, siekiant 
pasaulio pripažintų žmogaus teisių.

Šiomis dienomis jau pradėta pla
tinti penktoji metraščio laida, “The 
Violations of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania: A Report 
for 1975“. Naujasis leidinys didesnis 
ir techniškai geriau apipavidalintas 
nei ankstyvesnieji. Lengvas anglų 
kalbos stilius yra patrauklus eili
niam skaitytojui, o atsargus verti
mas bei kruopščiai paruoštos 
išnašos pasitarnauja mokslininkui, 
kuriam medžiagos apie Lietuvą 
šiandien dažnai tenka ieškoti oku
pacinės Lietuvos vyriausybės prie
žiūroje paruoštuose spaudiniuose.

Autentiški šaltiniai

Kaip pažymima metraščio įvade, 
šioje laidoje naudojamasi Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikomis 
(12-20), pernai pasirodžiusiu nauju 
pogrindinių leidiniu “Aušra“, ir liu
dininkų pasisakymais. Metraštis 
padalintas į šešis skyrius, kurių 
pradžioje pateikiamas aiškinamasis 
redakcijos straipsnis, “Editorial 
Essay“. Toks atydus redakcijos 
nuomonės atskyrimas nuo verstų 
dokumentų dar labiau pabrėžia lei
dinio autentiškumą.

JURAŠO LIUDIJIMAS

Pirmiausia pateikiamas Kauno 
dramos teatro režisieriaus Jono 

Jurašo pareiškimas “Žmogaus teisių 
Sovietų Sąjungoje pažeidimų tarp
tautiniuose apklausinėjimuose“. Jie 
buvo suruošti pernai spalio mėn. 
Danijoje, paprašius pernykščių me
tų Nobelio taikos premijos laureatui 
dr. Andrejui Sacharovui. Liudinin
kų tarpe buvo ir tokie žinomi rašy
tojai kaip Siniavskis, Nekrasovas, 
Levitinas - Krasnovas ir kiti. 
Apklausinėjimų komisiją sudarė 17 
žinomų juristų.

Savo liudijime J. Jurašas pateikia 
suglaustą Lietuvos okupacijos lai
kotarpio istoriją, be kitų faktų 
pažymėdamas ir Lietuvos gyventojų 
deportacijos statistinius duomenis.

Helsinkis ir tautų apsisprendimas

Antroje metraščio dalyje 
vedamasis susitelkia ties Helsinkio 
deklaracija ir galimais jos poveikiais 
Lietuvai. Čia pažymimas ir JAV 
prezidento' Geraldo Fordo 
nutylėjimas pareiškimo, ankščiau 
padaryto Amerikos baltų 
atstovams, jam išvykstant į Helsin
kį. Taigi pastebima, jog Helsinkio 
dekląracija neverčia “sovietų režimo 
laikytis, savo įsipareigojimų, o tuo 
pačių politiniai ir ideologiniai pat
virtinąs šiuometinius 
pasitvarkymus RyttfEuropoje“.

Tarp kitų dokumentų šiame sky
riuje pateikiami ir Lietuvos tautinio 
liaudies fronto deklaracija, pereito 
dešimtmečio Lietuvos pogrindinio 
judėjimo apžvalga ir pernai pirmą 
kartą pasirodžiusio pogrindinio lei
dinio “Aušros“ vedamasis. .
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dokumentacija
Kronika ir Vatikanas

Du keliai religinės laisvės kovoje. 
Taip įvardintu vedamuoju 
įžengiama į trečią metraščio skyrių. 
Ten rašoma, jog 
Kronikas leisti paskatino Lietuvos 
kovingųjų katalikų išvada, jog 
susitaikymas tarp bažnyčios ir 
vyriausybės neįmanomas. Kai kurie 
Katalikų Bažnyčios atstovai susitai
kymą remia.

Vedamasis pažymi, jog 
“Vatikanas yra buvęs labai atsargus 
kovingųjų (katalikų) neparemti ir 
rizikuoti susitarimo su Maskva ga
limybes. Taipgi cituojami du Vakarų 
stebėtojai, maną, jog Šventasis So
stas nėra pakankamai energingai' 
gynęs katalikų Lietuvoje ir kitur 
Rytų Europoje. Pateikiamas ir Kro
nikoje paskelbtas laiškas, kuriame 
Vatikanas kaltinamas Lietuvos 
tikinčiųjų nesupratimu ir rėžimui 
pataikaujančios dvasiškijos rėmimu.

Šialia eilės laiškų okupacinei Lie
tuvos vyriausybei paskelbtas ir są
rašas sovietų uždarytų katalikų bei 
evangelikų bažnyčių ir koplyčių 
Vilniuje ir Kaune. (Pažymėtina, jog 
nei Vilniuje nei Kaune neuždaryta 
nei viena stačiatikių bažnyčia).

Kūryba ir socialistinis realizmas

Ketvirtoje dalyje pateikiamos iš
traukos ’ Lietuvos kompartijos 
sekretoriaus A. Barausko kalbos 
apie reikalą kinkyti kultūrą sovie
tinės ideologijos vežiman, ir J. 
Jurašo pasisakymai apie teatro 
būklę Lietuvoje.

Skautai kviečia

Štai turime gerą progą drauge su 
jaunimu pabūti gamtoje. Sydnejaus 
skautai Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 25 d. ruošia susiartinimo 
šventę su lietuviška visuomene. Tą 
tradicinį Margučių sekmadienį Ing- 
leburne paverskime susiartinimo 
švente visuomenės su savo jaunimu. 
Atminkime, kad Margučių šventėje 
dalyvauja ir savaitgalio mokyklos 
jaunimas ir visas kitas, kuris dar te
bėra lietuviškas ir nori tokiu būti.

Jau daug metų, kaip Sydnejaus 
skautai, pasikvietę savaitgalio 
mokyklos jaunimą, švenčia Margu
čių sekmadienį: ridinėja margučius, 
premijuoja gražiausius, renka tvir
čiausius ir 1.1, žodžiu, džiaugiasi ve
lykinėmis tradicijomis, tačiau 
plačioji visuomenė, be tėvų ir vieno 
kito judresnio tautiečio, nedalyvavo 
šioje gražioje tautinėje šventėje. 
Toks nejautrus atsinešimas mūsų 
visuomenės tautinėm tradicijom yra 
didžiai kenksmingas ne tik mūsų 
pačių lietuviškumui, bet ypač jauni
mui, kurį norime išauginti 
lietuvišku.

Jei norime jaunimą turėti arti sa
vęs, su juo privalome ir draugauti, 
jam padėti, su juo žaisti, su juo 
kartu būti, jį pagirti ir paskatinti, 
patarti, matyti ką jis daro. Šiandien 
jaunimas turi daug problemų ir ne 
vien tautinių, bet giliai žmogiškų. 
Neįsivaizdojamai sunki problema 
yra lietuvių kalba, kurios, be giliai 
tautinio sąmoningumo, neįmanoma 
išlaikyti. Bet kaip ir kur gauti to 
sąmoningumo, kai jo trūksta vyres
niems broliams, sesėms, net tėvams 
ir pačiai visuomenei? Matome

Teisė emigruoti

Vietoj redakcijos vedamojo 
straipsnio, penktojo skyriaus pra
džioje spausdinamas A. Sacharovo 
pasisakymas apie teisę emigruoti. 
Pristatomi ir trijų lietuvių raštiški 
prašymai išvykti: poeto Tomo Ven
clovos (sūnaus mirusio rašytojo ir 
kompartijos ideologo Antano Venc
lovos), Marijos Jurgutienės (žmonos 
muziko Aloyzo Jurgučio, Dainavos 
ansamblio Čikagoje vadovo), ir Bro
niaus Maudžiūno (du kartus užda
ryto psichiatrinėje ligoninėje ir vie
ną kartą darbo stovykloje už tai, kad 
paprašė leidimo aplankyti Kanadoje 
gyvenantį brolį)

Disidentų slopinimas

Še'štoje ir paskutinėje metraščio 
dalyje pirmiausia nurodomi sovietų 
įstatymai, kurie taikomi 
disidentams malšinti. Kiek plačiau 
dokumentuojamas poeto Mindaugo 
Tomonio uždarymas psichiatrinėn 
ligoninėn ir jo paslaptingas, tragiš
kas žuvimas perniai rudenį. Taipgi 
cituojama Kronikos aprašymai J. 
Ivanausko, B. Kulikausko, J. Gražio, 
gan plačiai P. Plumpos ir N. Sadū- 
naitės suėmimų ir teismų. Paskum 
pateikiamas šešių Vilniaus arkidio- 
cezijos kunigų pasirašytas protesto 
laiškas. Galop spausdinamas New 
York Times korespondento Gary K. 
Shipler pranešimas iš Maskvos apie 
pernai metų pabaigoje ten suimtą, o 
Vilniuje vėliau, nuteistą rusų 
disidentą Sergejų Kovaliovą. Pasta
rasis buvo apkaltintas ir nuteistas 
už tai, kad turėjęs su Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika ryš’ių.

dirbančius, plušančius mokytojus, 
skautų vadovus, bet kiek prie to 
darbo prisideda mūsų visuomenė? 
Be tautinės aplinkos, kaip be lietaus, 
vysta idealai.

Visų pirma prašome moralinės 
paramos-atsilankykite ir kartu su 
mumis pasidžiaukite gražia gamta, 
velykinėm tradicijom ir tautiniu 
kermošium. Meterialinė parama 
labai pageidautina taipgi, bet tegul 
nebūna pirmoj vietoj. Ne visi matė 
ir žino, kad skautai turi įsigiję labai 
gražią stovyklavietę, jos vertė 
šiandien apie 100.000 dolerių, jos iš
laikymas sudaro nemažas išlaidas, 
todėl reikia, kad pati visuomenė prie 
to prisidėtų vienokiu ar kitokiu 
būdu.

Dėkingi yra Sydnejaus skautai 
tiems tautiečiams, kurie atsilanky
dami į Kaukių balių paremia juos. 
Tais pinigais apmokami žemės mo
kesčiai, betgi reikėtų ieškoti pasto
vesnių šaltinių. Reikia sudaryti 
sąlygas plačiai visuomenei pasinau- 
duoti šia žeme, reikia visuomenės 
susidomėjimo, o visa kita savaime 
atsiras, ten,kur yra žmonių, netrūk
sta nei pinigų.

Taigi kviečiame į jaunimo ir 
visuomenės susiartinimo šventę. 
Pamatysite gražią stovyklavietę, 
aplankysite Puntuką, išgirsite 
krykštaujantį jaunimą, būsite pri
imti su lietuviškai skautišku nuošir
dumu. Sudarykime per Atvelykį 
tvirtą tradiciją - jaunimo ir visuo
menės, suartėjimo šventę. Tas suąr-

Jaudinantis įspūdis

Amerikos lietuvių spauda visus 
pernykščius metus plačiai skelbė 
apie Lietuvos gyventojų teisių 
pažeidimus. Šiame metraštyje žinios 
yra atrinktos, suglaustos į neilgą 
leidinį, kuri galima perskaityti vienu 
prisėdimu. Rezultatas - pritrenkian
tis. Vedamuosiuose aiškinimai 
pateikiami dalykišku, Kroniką 
primenančių stilium, vengiant įpra
stinės, spalvingos retorikos. Atseit, 
kalbama faktais. Tie faktai ir nudie
gia skaitytoją it stiprus, taiklus an
tausis.

Naujoji metraščio laida ypačiai 
tinka nelietuviams laikraščių redak
toriams, religiniams vadams, parla- 
mentarams, universitetų 
profesoriams. Čia būtų gera proga 
Australijos lietuviškajai jaunuome
nei pasidarbuoti.

THE VIOLATIONS OF HUMAN 
RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED 
LITHUANIA: A REPORT FOR 
1975. Išleido JAV LB Krašto 
Valdyba, 1976.11.16. Filadelfijoje, 
JAV. 140 pusi., anglų kalbą leidinys. 
Kaina, įskaitant persiuntimą $ 3,00 
(US). Su užsakymais kreiptis: 
Lithuanian American Community, 
Inc,. 708 Custis Road, Glenside, 
Pennsylvania 19038 USA.Perlaidas 
rašyti “ Lithuanian American 
Community“ vardu.

kronika •
Pianistė Aldona Dvarionaitė ir jos 

brolis Jurgis Dvarionas, abu gyveną 
Lenkijoje, koncertavo įvairiuose 
JAV miestuose: New York, Čikagoj, 
Wašingtone ir kt. Koncertus New 
York ir Čikagoje davė ir smuikinin
kai Danutė Pomerąacaitė ir jos vyras 
Yuri Mazurkeyich. Ji - Petrauskų 
augintinė, o jis ’- mužikas iš Vakarų

Ukrainos. Abu prieš kiek 
laiko atvyko iš Lietuvos į Kanadą 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Čikagos lietuvių meno ansamblis 
‘DAINAVA* atžymėjo savo 30 metų 
gyvavimo sukaktį dviejų veiksmų 
muzikiniu veikalu “Pamario 
Pasaka“. Libretą parašė Danutė 
Bindokienė, muziką - Aloyzas Jur
gutis.

***
Grandinėlės tautinių šokių 

ansamblis iš Cleveland© kovo 27 d. 
atvyko Čikagon, kur pateikė naują 
programą. Rengėjas - Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos ryšių cent
ras. Kitą dieną buvo Draugo 
dienraščio dailiojo žodžio sukaktu
vinis koncertas ir dvidešimt penkto 
romano premijos įteikimo iškilmės. 
Laureatas - Juozas Kralikauskas. 
Programoje Ryto Babicko vadovau
jamas Cleveland© vyrų oktetas.

MIRĖ

STASYS KALVAITIS , muzikas, 10 
metų Pekino Dailiųjų menų instituto 
mokytojas, Lietuvos valstybinio te
atro pianistas akompaniatorius ir 
baleto koncertmeisteris, sulaukęs 85 
metų amžiaus, širdies smūgio ištik
tas, Long Beach, Californijoje.

VACLOVAS PAPROCKAS, 
gydytojas chirurgas, Vytauto 
Didžiojo universiteto chirurginės 
klinikos buvęs asistentas, sulaukęs 
70 m. amžiaus, New Yorke.

tėjimas gali mūsų bendruomenei 
daug padėti, todėl nepraleiskite 
progos ir nepasirodykite abejingi 
mūsų darbams. Šiandien Sydnejaus 
skautai užsidegę dirba, pilni gerų 
vilčių, laukia jūsų paramos ir įver
tinimo.

Aleksandras Kelmietis
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BUDĖK, KOVOK, PASIAUKOK!
Čia skelbiame Vasario 16-sios 

proga Amerikoje pasakytą minėji
me žodi, kuris savo aktualumu ir 
mintimi bus prasmingas pasiskaityti 
ir M.P. skaitytojams. Red.

Esu įpareigotas Jums perduoti 
linkėjimų iš dabar taip vadinamos 
Tarybinės Sąjunginės Lietuvos. 
Kaip žinote, aš prieš dvi savaites su 
grupe studentų iš Midland Kolegijos 
lankiausi Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoj, be to dar Skandinavijoj, 
Vokietijoj ir Lenkijoj. Simas Kudir
ka, bQdamas Omejoj prieš metus, 
man pritarė tokią ekskursiją daryti 
kad .amerikiečiai patys galėtų 
pamatyti veikiančią socialistinę sis
temą. Taigi, buvo mūsų tikslas pa
matyti ir pagyventi tose dviejose i- 
deologinėse ir ekonominėse tvarko
se: kapitalizme Vakarų Europoje ir 
socializmo-marksizmo-komunizmo 
tvarkose. Mūsų nuotykiai būtų gali
ma sumarizuoti simbolinio šunelio 
žygdarbiu, kuris bėgdamas iš Rytų 
Berlyno atsargiai per minų laukus, 
apsidraskęs nuo spygliuotų vielų, 
kulkų apšaudytas, pavyko išsikasti 
skylutę po sienos ir pagaliau išlindo į 
Vakarų Berlyną. Ten jį sutikęs 
vakarinis šunelis, klausė: “Kodėl, 
broli, savo gyvybę rizikuoji iš šunų, 
rojaus pabėgti?“ Pabėgėlis 
atsakė:“Jau trisdešimt metų nelei
džia man loti, aš baisiai užsinorėjau 
paloti.“ Mano studentai, sugrįžę į 
Vakarus, beveik taip pat išsireiškė 
kaip tas šunelis: “Now we can 
breath - mes vėl galime kvėpoti,“ 
užsibūnant tenai tiktai dvi savaites.

Laisvė ir tautinis bei valdžios ap
sisprendimas yra brangios dovanos, 
kurias mūsų protėviai savo gyvybė
mis pasiaukavę jas mums išlaikė. Ne 
tik 22 metus laisvės, ir ne tik 58 
metų minėjimą mūsų laisvės atga
vimo švenčiame šiandie, bet jau 725 
metus mūsų valstybės politinės or
ganizacijos ir dar tūkstančius metų 
prieš tai kada mūsų protėviai 
aisčiai, miškų ir raistų apsaugoti, 
arė lietuviškas dirvas ir gintarą 
rinko ant Baltijos krantų nuo Vyslos 
iki Dauguvos. Išdidinga praeitis! 
Prieš 700 metų jau Mindaugas 
karūną nešiojo, Gediminas apie 
staugiantį vilką sapnavo, Kęstutis ir 
Algirdas priešus į vakarus ir rytus 
išstūmė, ir Vytautas Lietuvą į im
perijų tarpą pastatė - išplėtęs ją nuo 
Baltijos iki Maskvos iki Juodosios 
Jūros. Nebuvo didesnės valstybės 
Europoje tuo laiku.

Šiais metais švenčiame Bicenten
nial, 200 metų., sukaktuves Jungti
nių Amerikos Valstybių, t.y., kai 
1776 metais įsikūrė Amerikos 
Valstybės, dar buvo apribotai laisva 
mūsų tėvynė, nors nelygiu partne
riu susijungus ir pametusi jau savo 
politinę nepriklausomybę. 
Nepamirškite, kad • ne šitam 
šimtmetyje gimė Lietuva, bet atsi
budusi vėl buvo priešo užmigdyta. 
Budi tik Sovietų Sąjunga! Lietuvos 
vaikai vergauja, dalis pasaulyje iš
blaškyti. Kada atgausime laisvę? 
Kada sugrįšime? Ir aš Jums sakau, 
BUDĖKIME ir toliau tęskime be 
pertaukos mūsų tėvynės išvadavimo 
darbus. Ateis diena, ateis proga. 
Dabar aš Jums patariu atsargiai da
boti politinius veiksmus, kurie liečia 
tą prancūzišką žodį “DETENTE“ ir 
kaip reaguoja vienas prieš kitą, Va
karai ir Rytai, po Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo dokumento 
pasirašymo.

Kas yra “DETENTE?“ Kaip ji 
mus liečia? Kaip turime reaguoti?

DETENTE- išvertus į Lietuvių 
kalbą, tai atlydis - tai yra dabartinė 
fazė tos maždaug 50 metų Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos bendradarbiavimo eigos, 
kuri prasidėjo mūsų lend-lease 
pagalba Stalinui - Antro Pasaulinio 

Karo bendradarbiavimas su Stalinu 
- atšalimas draugystės, t.y. Šalto 
Karo pradžia po to kai Maskva įjun
gė Rytų Europą į savo komunistinę 
orbitą; komunizmo sulaikymo diplo
matija, t.y. konfrontacijos Graikijo
je, Korėjoje ir Vietname; ginklų ir 
erdvės lenktyviavimas, Strateginių 
Ginklų Apribojimo Sutartis; Kviečių 
pardavimai; ir dabartinė fazė: 
Detente, t.y. įtampos atlydis ir su
gyvenimas tarp Rytų ir Vakarų. 
Šita fazė kulminavosi praeitais me
tais Helsinkyje, kada 35 vakarinės ir 
socialistinės valstybės (įskaitant ir 
JAV) pasirašė Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo dokumentą, 
kuriame pasižada spręsti taikingai 
pasaulines problemas „ be jėgų ir 
prievartos. Čia aš tą ilgą dokumentą 
sumažinau į penkius pagrindinius 
principus:

1. Pasižadėjimas tęsti, plėsti ir 
laikytis ištikimingai tos detentės 
dvasios;

2. Garantavimas tautų laisvės, 
suverenumo, tautų apsisprendimo, 
tautybių lygumas į laisvę, politinę 
savivaldybę ir sienų neliečiamybę. 
Pokarinės sienos gali būti keičiamos 
tik taikingais susitarimais;

3. Respektavimas žmonių teisių ir 
fundamentalinių laisvių t.y. nuomo
nės, sąžinės ir tikėjimo;

4. Nevartojimas jėgų arba grąsi-
nimų ir nedavimas pagalbos tero
ristams, kurie stengiasi nuversti 
dabartines valdžias; ?

5. Respektavimas ir išpildymas 
tarptautinių įstatymų ir teisių.

Atviras laiškas
p. A. Tamulevičiui ir 

kitiems kūrėjams savanoriams

Malonu, kad Tamsta atsiliepei 
(M.P. Nr. 10). Mano skaičiavimu 
Tamsta būsi vienuoliktu vyru Aus
tralijoj likusių gyvų kūrėjų savano
rių. Be to, dar turime vieną moterį 
kūrėją savanorę.

Primenu Tamstai buv. kūr. sava
norių registracijos praeitį. 
1953-1954 m. mano iniciatyva Syd- 
nejuje ir kūr. savanorio A. Klimaičio 
iniciatyva Perthe (W.A.) 
suregistravom paskelbę spaudoj ir 
privačiai rinkdami žinias Australi
joje kūrėjus savanorius kviesdami 
registruotis-įsirašyti ar į Australijos 
skyrių Sydnejuje ar Vakarų 
Australijoje Perthe. Sydnejuje buvo 
užsiregistravę 28 kūrėjai savanoriai, 
kurių 4 gyveno Brisbanėje (QLND), 
2 Canberroje, rodos, 4 Adelaidėje 
(P.A.), 14 Sydnejaus-Newcastle 
rajone (NSW), 1 N. Zealandijoje ir 4 
Melbourno-Geelongo (Vic.) rajone. 
Be' 'tor Melbourne skyriaus valdy
bos žiniomis gyveno dar 6 kūr. 
savanoriai, jų tarpe ir Tamsta, ne
panorėję įsiregistruoti. Pertho 
skyriuje buvo suregistruota 14 kūr. 
savanorių, gyv. Vak. Austalijoj. 
Taigi, Australijoje iš viso buvo žino
mų 48 kūr. savanoriai, jų tarpe vie
na moteris, gyv. Sydnejuje. Ar įsi
registravę asmenys buvo tikrai visi 
kūrėjai savanoriai, buvo tikrinta. 
Keli tariami kūr. savanoriai-atsisakė 
pretenzijų esą kūr. savanoriais^

Šias žinias patiekiu iš atminties, 
nes pilno pradinio sąrašo neturiu.' 
Tačiau buvau šešiolika metų kūr. 
savanorių Sydnejaus skyriaus pir
mininku ir per mano rankas buvo 
gauti iš K.S. S-gos Centro Valdybos 
ir Australijos ir Pertho skyriaus

V. K. Jonyno medžio raižinys

Kaip liečia mus šitie principai? 
Nors aš ne ekspertas internaciona
linėj politikoj, bet neseniai matęs 
kaip veikia mūsų alternatyva kitoje 
pusėje, norėčiau pasidalinti su 
Jumis savo. įspūdžiais ir nuomonėm

Pradėkim pirmuoju principu: 
Pasižadėjimas laikytis ištikimingai 
detentės dvasios. Aišku, kad pasau
lis ir mes norime taikos ir koegzis
tencijos - bet tegul būna tokia kon- 

kūr. savanorių liudijimai, taigi, 
manau, kad nesuklydau.

Atskiros Vyčio Kryžiaus kavalie
rių registracijos nebuvo, tačiau apie 
registruotus kūr. savanorius, apdo
vanotus Vyčio Kryžium, buvo žino
ma. Be to, beveik visus juos ir 
pažinau asmeniškai-nedaug jų buvo. 
Kiek atsimenu, prieš 12 metų Mel
bourne skaičiau per kariuomenės 
šventės minėjimą paskaitą, tada 
teko drauge su Tamsta, 
pasipuošusiu Vyčio Kryžium sėdėti 
prezidiume. Džiaugiuosi, kad Aus
tralijoje dar turime vieną garbingą 
Vyčio Kryžiaus kavalierių-Tamstą.

Jei Australijoj yra kur nors gyvų 
tikrų kūr. savanorių, kviečiu užsire
gistruoti pas mane, kaip vyresnį 
laipsniu. Mielai įrašysiu į mūsų jau 
neskaitlingą kūrėjų savanorių 
šeimą. Adresas: V. Šliogeris, 17 
Belmore Ave., Belmore, N.S.W. 
2192

V Šliogeris

Pastaruoju metu garsusis rusų 
rašytojas, sovietų ištremtas A. Sol- 
ženicimas išvystė karštą akciją per
spėdamas Vakarų kraštus apie 
gresiančius povojus iš Sovietų 
Sąjungos pusės. Jis nepagailėjo 
karčių ir atvirų žodžių Anglijai, 
Prancūzijai ir neseniai lankėsi Ispa
nijoje; kurią jis irgi rimtai perspėjo 

ferencija pirmiausiai įsteigta ant 
teisybės! Pirmoj vietoj, kaip gali tos 
35 valstybės būti ištikimos detentės 
.dvasiai kada gerai žino, kad yra me
las ir neteisybė, kurie prasidėjo 
Jaltoj prieš 30 metų! Tada tiktai 
trys valstybės pasirašė sutartį, su- 
braižydamos Europos žemėlapį, ne
paisydamos likimo daugelio tautų ir 
žmonių, o dabar 30 metų vėliaut vie
na iš tų trijų, privertė 32 kitas vals
tybes dar kartą patvirtinti tas ne- 
teisybes.Kokią teisę turi šitos vals
tybės išduoti kitas pavergtas 
tautas? Ir, be to, net savo žmones! 
Daugelis šitų pasirašiusiųjų yra ne
legalūs savo žmonių ir valdžių ats
tovai. Ir aš Jums sakau, kad mela
gystėje, apgaulėje ir bauginime gi
musi detentė - neturi dvasios! 
Detente - tai purvinas politinis žodis 
abiejose pusėse. Bet visgi geriau 
purvą į viens kitą mesti negu inter- 
kontinentalines atomines svaidomas 
bombas. Mūsų draugai, norėdami 
apsisaugoti nuo sovietinio imperia
lizmo, mus išdavė! Helsinkyje paga
liau užaugo sovietinė diplomatija - 
susilyginimo su vakarine - tai buvo 
Brežnievo cocktail party - tai buvo 
jo personalinis laimėjimas.

(Bus daugiau)

beieškant santykių su Sovietų 
Sąjunga. Kaip žinia, Ispanija beveik 
nepažįsta demokratinės santvarkos 
ir buvo laikoma diktatūrinė valsty
bė. A. Soženicinas ir klausia:

“Ar žinote, kas yra diktatūra? 
Pastaruoju metu jūs paskelbėt ribo
tą amnestiją. Gi per 70 metų Sovietų 
Sąjunga (sovietų piliečiai) neturėjo 
jokios amnestijos. Pasmerktieji ka
lėjime turi ir mirti. Norintiems de
mokratinių reformų primenu: ar jūs 
žinote, kas įvyks rytoj arba poryt? 
Rytoj jūs turėsite demokratiją, kuri 
poryt gali virsti totalitariniu 
rėžimu.“ Solženicinas stebėjosi va
karų liberalais, kurie aštriai kriti
kavo Ispaniją už kelių teroristų pas
merkimą, tačiau kurie tylėjo, kai 
buvo lidviduojami Sovietų 
Sąjungoje milijonai. Jis taip pat 
priminė, kad palyginus su rusais is
panai turėjo reliatyvią laisvę net ir 
tamsiausiom Franko režimo dieno
mis. Ispanai galėjo keliauti iš vietos 
į vietą, pasirinkti darbus, išvykti į 
užsienį, skaityti užsieninę spaudą, ; 
netgi organizuoti streikus be rizikos 
būti pastatytiems prie sienos.

Mūsų Pastogė Nr. 15,1976.4.19, psl. 5
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BENDRUOMENĖS RŪPESČIAIS

Šiuo pavadinimu M.P. Nr. 12 
rašinyje V.K. iškėlė daugelio mūsų 
jau, deja, apatiškai žiūrimus reika
lus, t.y. mūsų A.L. B-nės veiklą 
bendrai ir bendruomenės vyriau
siojo organo - Krašto Tarybos suva
žiavimo ir rinkimų į Krašto Valdybą 
klausimus.

Jau praėjo 15 mėnesių, kai turime 
viduriniosios kartos žmonių sudėties 
Krašto Valdybą, taigi, fiziniai ir 
spėjamai ■ intelektualiniai stipresnę 
už buvusias senimo Krašto Valdy
bas ir, be to, gerai mokančią angliš
kai. Tačiau per ši laikotarpį mažai 
teko išgirsti, skaityti ir matyti, kad 
dabartinė Krašto Valdyba savo 
veikloje būtų kiek reikšmingiau pa
sirodžiusi už senąsias. Gal priešin
gai: ji b-nės veikloje pasirodė gana 
blankiai, bent mano akimis. 
Pirmiausia man atrodo, kad jos ry
šiai su visuomene labai silpni. Tiesa, 
Krašto V-bos Pirmininkas ir paskiri 
valdybos nariai lankėsi kai kur net 
po kelis kartus apylinkėse. Pavz., 
apsilankę Sydnejuje jie susirišo bei 
pasitarė tik su paskirais tautiečiais 
ar mažomis grupelėmis. Nebuvo 
sukviestas Sydnejaus Apylinkės 
tautiečių susirinkimas, kur būtų 
buvęs padarytas pranešimas apie 
veiklą ar jos projektus ir išklausyta 
apylinkės narių nuomonių bei pa
geidavimų.

Antras dalykas. Lietuvos bylą, 
kaip žinome, juo tolyn, tuo sunkyn 
darosi ginti po Helsinkio konferen
cijos ypač nepalankių Lietuvai 
nutarimų. Lietuvos bylos reikalu, 
ypač politinės propagandos veikloj 
Krašto Valdyba didelio aktyvumo 
neparodė. Mūsų politinėj veikloj 
plačiau pasireiškė, ypač Baltų vals
tybių inkorporacijos į Sov. Sąjungą 
pripažinimo reikale tik gerų patrio
tų komitetai Sydnejuje ir Hobarte. 
Apie kitų vietovių tokių komitetų 

. veiklą girdėjome kiek mažiau. Kad 
liberalų vyriausybė tą 
inkorporacijos pripažinimą atšaukė, 
tai reikia skaityti tų komitetų 
drauge su latviais ir estais 
nuopelnu. Iš kitos pusės naujai libe
ralų vyriausybei buvo politiniai 
tarptautiniu požiūriu naudinga 
pasirodyti nuskriaustųjų gynėju. Iš 
esmės tasai inkorporacijos 
atšaukimas tarptautinėje politikoj 
teturi mažai reikšmės. Mat, apie 
šešetą mėnesių anksčiau įvyko 
Helsinkio konferencija ir jos baig
miniu aktu Baltijos valstybės 35 
valstybių atstovų pripažintos Sov. 
S-gos dalimi.

Nepateisinama, kad po tos 
Helsinkio konferencijos mes net ne- 
išsižiojom. Tylime ir iki šiai dienai. 
Iš mūsų pusės nėra jokių viešų 
protestų, jokių demonstracijų, jokių 
Helsinkio akto signatarų valdžioms 
raštiškų protestų ar memorandumų 
ir net pasisakymų nelietuvių spau
doj. Labai mažai paliestas šis reika
las ir mūsų spaudoje. Tik keli tau
tiečiai individualiai parašo vieną ki
tą protesto laišką Lietuvą daugiau
sia nuskriaudusiom valdžiom. Tai 
viskas.

Tame politiniame reikale inicia
tyvos daugiausia turėjo parodyti 
pirmoje eilėje Krašto Valdyba, juo 
labiau, kad keli tautiečiai žodžiu ir 
raštu net ragino.

Teko patirti, kad ir Vlikas galų 
gale pradėjo veikti JAV vyriausy
bės įstaigose ir parlamente. Be to, 
spaudos žiniomis Dr. B. Nemicko 
išjudintas Vlikas parašė specialius 
protesto raštus eilės valstybių vy
riausybėms, kurių diplomatai po 
Helsinkio konferencijos lankėsi 
Baltų valstybių sostinėse, nes tokie 
diplomatų lankymaisi parodo inkor
poracijos į Sov. Sąjungą pripažini- 

? mą.
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Mūsų Krašto Valdybos 
visuomenei žinoma veikla tai įvairių 
švenčių proga “Mūsų Pastovėję“ 
paskelbti sveikinimai. Šito tikrai 
nepakanka! Kad Krašto Valdybos 
atstovai kartu su latvių ir estų ats
tovais pirmą kartą po 27 metų 
Australijoje apsilankė Canberroje 
pas ministerį pirmininką Mr. Fraser 
ir jam padėkojo už inkorporacijos 
atšaukimą, tai gerai, bet tai tik 
mandagumo žestas. Reikia 
panašioms delegacijoms su paruošta 
raštiška medžiaga ir dažniau tenai 
lankytis. Anksčiau senukai nesilan
kė, nes nemokėjo padoriai susikal
bėti angliškai.

Trečias skubiai tvarkytinas klau
simas, tai B-nės statutas,. Praeitoji 
Krašto Taryba savo suvažiavime 
priėmė eilę statuto straipsnių 
pakeitimų. Jie teisiniai negalioja, 
kol nepaskelbti. Jei pertvarkyto 
ALB Statuto neįmanoma paskelbti 
atskira knygute, tai reikėtų bent 
per “Mūsų Pastogę“ jį paskelbti. 
Juk netoli rinkimai į Krašto Tarybą. 
Jie turi vykti pagal pataisytą statu
tą. Taip pat ir b-nės nariai turėtų su 
statuto pakeitimais susipažinti.

Man atrodo, Krašto Valdyba iš 
anksto turėtų paskelbti “Mūsų Pas
togėje“, kokie klausimai bus svars
tomi Krašto Tarybos suvažiavime ir 
pakviesti visuomenę tuo reikalu pa
sisakyti. Vidurinioji karta, kuri 
sudaro dabartinę Krašto Valdybą, 
užaugo demokratinėje santvarkoje, 
todėl man senam atrodo, kad laikas 
ir demokratiškai tvarkytis.

V. Šliogeris

- Argusai, dabar eisime į visas 
vakaruškas ir visus parengimus, 
kokie tik bus su šokiais ir žaidimais, 
- sako mano žmonelė. -Mes taip ma
žai judame, kad greit ir visai nebe- 
pakrutėsime.

-Aš gi krutu, širdyte, - sakau. - Juk 
dar ne pensininkas, ir bosas nelei
džia prie diržo rymoti. Mašina eina 
ir aš krutu, rankom ir akimis.

-Tas ir blogai, - sako Argusienė. 
-Mašina eina, o tu prie jos per visą 
dieną sėdi. Važiuoji namo sėdėda
mas, grįžęs tik spėji nusiprausti, 
griebi laikraštį ir vėl sėdi.
Pavalgai sėdėdamas, o paskui prie 

televizijos ir vėl sėdi.O vėliau eini 
gulti ir nebejudi visai.

- Na matai, širdyte, kad taip prieš 
20 metų, sakyčiau, ir gulint judėji
mas būtų kitoks, o dabar, žinai...

-Žmogaus prigimtis yra judėti, ly
giai kaip ir yalgyti.Mažas kūdikėlis, 
vos tik gimęs.spardosi ir savo pajė
gas bando, o mes sendami štai ir pa
siduodame senėjimui.

-Valgymo ir išgėrimo prigimties 
tai aš neatsisakau.

-Daktarai sako, kad pati geriausia 
priemonė, kuri išjudina visus kūno 
sąnarius ir muskulų sukryžiavoji- 
mus tai esąs šokis.-Sako Argusienė, 
kažkokį žurnalą baksnodama. - Svo- 
ris nukrinta, o melodija ir šokio rit
mas labai pozityviai veikia kūną ir 
sielą. Atsimeni, kai išgirsdavom 
muziką, tai rodos, kojos ima pačios 
kilnotis.

-Šokti norisi man ir dabar, tik tos 
kojos lyg ir apstirusios, sakyčiau, 
pačios nebenori kilnotis, -sakau.

-Argusai, Argusai!! Šokiui žmogus 
niekada nepersenas!.-Sako 
Argusienė. -Žinoma, niekas nesako, 
kad tu' turi strykčioti, kaip žiogas 
pievoj. Prisimink, kada pensininkų 
vakarėlis buvo “senior citizens“ klu
be, tie 70-80 metų kavalieriai ir pa
nelės net švytėjo iš laimės. Šokis 
įpučia ne tik tą mažą išjungto, or-

AR TURĖSIME A.L.B—NĖS STA
TUTĄ?

ALB rinkta Krašto Taryba 1974 
m. gruodžio suvažiavime Adelaidėje 
tris dienas svarstė-nagrinėjo Aust
ralijos Lietuvių B-nės organizacijos 
ir kitus reikalus, jų tarpe ir ALB 
Statutą, kadangi anksčiau priimta
sis ir atskiru leidiniu paskelbtas, tu
rėjo būti papildytas, ištaisytos for
malios klaidos.

Prabėgo penkiolika mėnesių nuo 
ano Krašto Tarybos suvažiavimo, o 
surašytų protokolų vis dar nėra. 
Nėra ir priimto ALB Statuto 
galutinės redakcijos. Tuo sielojasi 
dabartinės ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas inž. A. Šimkus (žiūr. jo 
straipsnį “Kaip pateisinti?“, M.P. 
1976.1.26, Nr. 3).

Kyla klausimas, ar iš viso kada jo 
sulauksim? Todėl siūlau dabartinei 
ALB Krašto Valdybai nedelsiant 
imtis iniciatyvos, ir kiek liečia ALB 
Statutą, sudaryti naują komisiją, 
kuri iš turimos medžiagos paruoštų 
statutą ir jį patiektų ateinančiam 
Krašto Tarybos suvažiavimui 
peržiūrėti ir priimti. Dabar, kaip 
sakoma, esame tarę dangaus ir 
žemės: savo darbus rikiuojame pa
gal jau atgyvenusį statutą vis nesu
laukdami naujo.

K. Upiškis

Gerb. p. Redaktoriau!

Sekdamas lietuvišką spaudą Aus
tralijoje pastebėjau, kad mūsų ben
druomenės organai ir jos padaliniai, 
atrodo, nepasitiki savo leidžiamu 
laikraščiu, nes viską-pranešimus, 
informacijas, atsišaukimus bei 
skelbimus stengiasi būtinai skelbti 
ir ne bendruomenei priklausančiame 
laikrašty. Tai būtų visai suprantama 

Dausos jau ne tos...
ganizmo liepsnelę, bet išjudina ir 
dvasią. Vaistas be chemikalų.

-Vaistas, sakai? O kaip su širdim? 
Manau, kad ir pati gerai žinai, jog 
porą sykių iš eilės tuos rok-and-ro- 
lius ar kitokius išrangius jau vien 
tiktai gulti ir tesinori.

-Tai tik dėlto, kad mes labai retai 
einame į šokius, -sako Argusienė. -O 
tu dar ir perstoras esi.

-Negi mes dabar, kaip kokie pie
mengaliai, sakyčiau, imsime kas sa
vaitę po vakaruškas trankytis?

-0 kodėl gi ne? Ar ne mūsų dabar 
dienos? Kas mums rūpi? Bėdos ko
kios, ar pinigų mažai?

-Bet, širdyte, argi tikrai rimtai 
galvoji, kad mes turime eiti į šokius?

-Žinoma, rimtai! Štai ir daktarai 
tvirtina, kad prie išmintingo maiti
nimosi šokis yra pats geriausias 
vaistas nuo arterio sklerozės, širdies 
negerovių ir nuo senatvės.

“Onyte, einam su manim pašokti“ 
- bandau pamėgdžioti Dolskį ir jo

NAMIE IR SVETUR

Teko patirti, kad įsisteigęs 
Sydney šaulių būrys praturtėjo na
riais ir jau suspėjo persiorganizuoti į 
šaulių kuopą. Gegužės 8 d. p. V. 
Kondrecko erdviame žemės sklype, 
65 Hunter St., Condel Park, savo 
nariams ir svečiams rengia 
gegužinę-barbeųuesu programa, 
šaltais ir karštais skaniais 
užkandžiais ir gaivinančiais 
gėrimais. į gegužinę, po atostogų, 
žada atvykti ir linksmieji broliai. 
Nariai ir visa visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Pradžia 2 vai. po 
piet.

***
Kiek sunkiau buvo susirgusi syd- 

nejiŠkė poetė Marija Slavėnienė ir 
net paguldyta ligoninėje. Bet pasta
ruoju metu sparčiai taisosi. 

ir normalu, jei bendruomenė pati 
neturėtų savo laikraščio. Keisčiau
sia, kai net kai kurie oficialus 
bendruomeniniai pranešimai 
pasirodo pirmiau privačiame laikra
štyje, ir tik vėliau savame. Čia ne
kalbama apie atskiras organizacijas, 
nes jos nors ir bendruomenės 
ribose, vis tiek nepriklausomos ir- 
todėl jų valia, kur skelbia savus rei
kalus. Betgi bendruomeninės insti
tucijos pirmiausia palaiko savo lei
džiamą laikraštį. Nei šiame krašte, 
nei ir kadaise Lietuvoje nepastebė
jau, kad organizacija, turėdama 
savo laikraštį, apie savo veiklą bei 
savus reikalus skubintų kaišioti ki
toje spaudoje. Kituose kraštuose 
padėtis kiek kitokia, nes vietinės 
liet, bendruomenės savo laikraščio 
neturi, tad priverstos naudotis kitų 
organizacijų leidžiamos spaudos 
skiltimis.

Gal toks bendruomenės 
vadovybės nusistatymas yra 
patogus aiškinant, kad jos informa
cija, paskleista per abu laikraščius, , 
toliau pasiekia, tačiau iš kitos pusės 
žiūrint ne vienam kyla įtarimas, kad 
mūsų bendruomenės vadovaują or
ganai nepilnai pasitiki savu laikraš
čiu ir gal savu autoritetu. Iš tiesų, 
jeigu kam tikrai rūpi bendruomeni
niai reikalai, tai informacijos ieškos 
pirmiausia ne kokiame privačiame, o 
tik bendruomenės laikrašty, kas vi
sai natūralu, kai visi kiti, kuriems 
bendruomenė buvus nebuvus, tai ir 
kitur užtikta bendruomeninė infor
macija jų nepaveiks. Tačiau svar
biausia: tokiu perdėtu uolumu 
informaciją kaišioti kur tik pakliūva, 
moraliai nuvertinamas savas 
laikraštis.

P. Stasiulis

balsą, tik mano, kaklas trupučiuką 
pagedęs ir taip gerai švaraus balso 
nebepraleidžia.

-Ką tu čia dabar? -Subara Argu
sienė. E ik geriau uždėk Šabaniaus- 
ką ir išjunk tą savo pliurpalų dėžę.

Ir štai tas vienas vardas, rodos, 
šūktelėjo jaunystei ir prišaukė Šan
čius, Panemunės miškelius, mėne
sienas ir tuos romantiškus 
mergiočių lydėjimus paupiais.

“Čigonės akys meilę šaukia“, pas
klido iš radiogramos. Tos pačios 
“Akys“, tos pačios, ir širdis ta pati. 
Perkūnėlis žino, gal ir teisybę 
Argusienė sako;' kojos lyg ir 
stypčioja pačios...

-Ak šokim, pakol tik pasieksim 
dausas, -dainuoja ir Argusienė, o jos 
balsas geriau praeina ir į akis ji man 
žiūri, kai seniau. Jau norėjau vesti 
šokti čia virtuvėje, bet gerai, kad 
laiku susigriebiau. Priėjęs sakau:

-Širdyte, -sakau, -galėtume 
pašokti, kodėl ne, bet į 
dausas?...Dar palaukim, sakyčiau....

Argus

♦♦♦

Kažkokie diegliai įsimetė į Mūsų 
Pastogės administracijos komisijos 
pirmininko V. Bitino koją. Jiems iš
aiškinti ir juos pašalinti jis baladžio 
12 d. patalpintas Mosman District 
ligoninėje.

Dr. Aleksandras Gilandas, prieš 
kiek laiko išvykęs į Indiją, pakvies
tas dėstyti universitete Filipinuose, 
kur jis numato išbūti apie tris ' 
mėnesius.

Kai kurie tvirtina, kad Izraelis 
turi apie 20 atominių bombų 
įvairaus galingumo.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagafrek, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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KOVO KLUBE
NAUJA “KOVO“VALDYBA

Balandžio 11 dieną Sydnejaus 
Lietuvių Klube įvyko 
visuotinis-metinis Sporto Klubo 
“Kovo“ susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo V. Binkis ir sekreto
riavo V. Laukaitienė. Po oficialaus 
atidarymo, lietuvių ir anglų kalba 
praeitų metų veiklą apibūdino buvęs 
pirmininkas A. Laukaitis. Savo 
kalboje jis iškėlė per metus nuveik
tus darbus ir, duodamas bendrą 
finansinį klubo vaizdą pabrėžė, kad 
valdyba per metus padarė 6728 do
lerius apyvartos, naujai) Valdybai 
perduodama 1575 dol. Padėkojęs 
savo valdybos nariams, sekcijų va
dovams ir visiems sportininkams už 
jų darbą metų laike, jis ypatingą 
dėmesį atkreipė ir visų sportininkų 
vardu padėkojo “Palangos“ kelionių 
biuro savininkams p. M.ir R. Cibams 
už jų skirtą dviems žmonėms prizą, 
kelionę į Singapūrą ir visiems daili
ninkams, bei kitiems rėmėjams, ku
rie dovanojo loterijoms ir kitiems 
parengimams savo paveikslus ir ki
tas gėrybes, atnešusias klubui labai 
didelės materialinės vertės. Baig
damas savo kalbą, buvęs pirminin
kas kreipėsi į jaunių tėvus prašy
damas juos leisti ir raginti, kad kuo 
daugiau mūsų jaunimo įsijungtų į 
sportininkų eiles.

Iždininko pranešimą, kartu su re
vizijos komisijos aktu, perskaitė 
revizijos komisijos pirmininkas Č 
Liutikas, patiekdamas smulkiai su
rašytas klubo išlaidas ir pajamas ir 
tuo pačiu siūlydamas susirinkimui 
padėkoti buvusiai valdybai už jų 
atliktą darbą, priimant revizijos - 
komisijos aktą. Sekančiuose susi
rinkimo punktuose buvo paskirų 
sekcijų vadovų pranešimai, kuriuos 
padarė krepšinio ■- Snaigė ir Philip; 
Gustafsons, G. Sauka, V. Binkis ir J. 
Abromas.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo iškelta daug svarbių ir reikš
mingų dalykų, svarstant krepšinio 
pirmųjų komandų padėtį, kur jos 
šiuo metu, žaisdamos pačioje aukš-

ūsų KALBA
Niekad pariodinė spauda negalio

jo kaip vadovėlis geram kalbos žino
jimui. Tačiau vis tik mūsų dabarties 
sąlygose sava kalba leidžiama 
spauda turėtų daugiau kreipti 
dėmesio į elementariausius 
kalbinius prasižengimus, kurių vis 
dažniau įsivelia mūsų spaudos skil
tyse. Gali ir neišvengiamai pasitaiko 
korektūros klaidų, kurios 
neapsižiūrėjus praleidžiamos ypač 
neturint specialių korektorių, bet 
vis tik korektūros klaidos nėra kal
binės klaidos. Su šiuo straipsneliu 
įvedame “Mūsų Pastogėje“ neregu
liarų kalbos skyrelį, kuriame bus 
paduodamos ir aptariamos pačios 
elementariausios klaidos, kokių 
pasitaiko šiandie mūsų kasdieninėje 
kalboje ir spaudoje.

Rašant ir kalbant po 30 išeivijos 
metų nuolat pasigauname mūsų kal
bai svetimų išsireiškimų ir net 
žodžių, kuriais tik skurdiname savo 
kalbą. Daug kas teisinasi, kad mūsų 
kalboje nėra atitinkamų žodžių ir 
todėl paprasčiausias ir pigiausias 
kelias pavartoti vietinės kalbos 
priimtą terminą. Dalinai tiesa, ypač 
turint minty pačius moderniausius 
terminus, bet tokių yra labai 
nedaug, bet visur kitur, kiek save 

, pakontroliavus, galima atrasti ir 
gražų lietuviškų žodžių, ir išsireiš
kimų, gal net tikslesnių, negu kitoje 
kalboje. 

čiausioje lygoje, stovi labai gerai, 
tačiau jose, vyrams ir moterims at
stovaujant Nepean distriktą, žaidžia 
nemažai kitų tautybių žaidėjų, tuo 
pačiu iš komandų išstumiant savus 
lietuvius vyrus ir merginas, iš kurių 
namažai dėl to net daugiau ir nežai
džia. Klausimas, ar verta nustot 
savų žaidėjų, pakeičiant juos sveti
mais, kurie “Kovo“ net lietuvių 
šventėse, negalės reprezentuoti. O 
gi, lietuvių sporto šventės ir yra 
mūsų gyvavimo pagrindinis tikslas. 
Lygiai taip pat, susirinkime dalyva
vęs “Neries“ atstovas P. 
Andriejūnas, plačiai nupasakojo 
savo klubo stovį ir pareiškė klausi
mą ar Sydnėjuje neatėjo pats laikas 
turėti stiprų vieną klubą? 
Susirinkimas šiuos klausimus 
įgaliojo išspręsti ir plačiai išsiaiš-

Vyras iš Tari (Naujojoj Gvinėjoj)
Nuotrauka Jurgio Janavičiaus

Štai žodis “daryti“. Anglų kalboje 
jis labai plačiai naudojamas ne tik 
išsireiškimuose, bet ir grynai kalbi
nėse, gramatinėse formose, tačiau 
mūsų kalboje jo vartosena yra gana 
ribota. Vis tik aplinka mus jau taip 
paveikusi, kad mes darome ne tik 
valgį, įrankius, bet darome susirin
kimus, balius-, gimtadienius, darome 
pastangas, demonstracijas ir t.t. Ši
tokie visi “darymai“ lietuvių kalboje 
yra visai svetimi ir jų reikėtų kaip 
galima vengti.

Kita labai dažnai šiandie pasitai
kanti klaida yra giminių nepaisymas 
ir jų nederinimas. Nuolat ir nuolat 
spaudoje užtinkame tokių neteisin
gų išsireiškimų: “Mūsų
krepšininkės, patekę į finalus...“ 
(turi būti: patekusios į ...); arba - 
“Draugijos narės, dalyvavę 
eisenoje...“(turi būti: dalyvavusios). 
Lietuvių kalboje labai griežtai 
skiriamos giminės ir nuosekliai de
rinamos su įvairiais pažyminiais.

Labai dažnai tiek spaudoje, tiek ir 
kasdieninėje kalboje vartojama iš
kreipta neiginio forma. Lietuvių 
kalboje neigimas visada reikalauja 
kilmininko. Tai taisyklė, nepripažį
stanti išimčių. Taigi, nesakoma - 
neturiu ką valgyti (reikia sakyti: 
neturiu ko valgyti); “neteko dėl 
laiko stokos aplankyti kitus 
lietuvius...“) turi būti: kitų lietuvių); 
nespėjau išklausyti paskaitą (t.b.:

kinti sekančiai valdybai.
Į naująją valdybą tapo išrinkti: V. 

Binkis, D. Newman, V. Gulbinas, R. 
Gulbinas, G. Sauka, I. Kaciušytė ir 
R. Dambrauskas.

Į revizijos komisiją išrinkti: C. 
Liutikas, M. Zakaras ir B. Pasko- 
Čimas.

Pradedant naujuosius darbo me
tus, naujai “Kovo“ valdybai linkėti
na daug sportinės ir darbo sėkmės. 
Seni sporto ir klubo veteranai spor
tininkai, kartu su naujaisiais jaunais 
valdybos nariais tikrai įstengs 
išlaikyti mūsų lietuviškas klubo tra
dicijas ir “Kovą“ dar aukščiau iškelti 
sportiniame ir visuomeniniame lie
tuviškame gyvenime.

išklausyti paskaitos).
Dargi labai plačiai vartojamas ne

žinia iš kur atsiradęs ir prilipęs išsi
reiškimas “kuris laikas“: kurį laiką 
buvo ramu, po kurio laiko jis atsiga
vo, kuriam laikui jis dingo iš akių ir 
t.t. Tai yra svetimybė, kuri mūsų 
kalbos nepraturtina. Vietoj jos dai
liai lietuviškai skamba: kiek laiko 
buvo ramu, po kiek laiko jis atsiga
vo, valandėlei jis dingo iš akių.

Norint gražiai lietuviškai kalbėti 
ir rašyti, reikia vis ir vis save kon
troliuoti, o ypač kalbant su vaikais. 
Dar svarbiau dėti pastangų, kad 
kalbinamas vaikas ir atsakytų 
gražiai lietuviškai, ypatingai besi
kalbant su mokyklinio amžiaus vai
kais, kurie nesivaržydami maišo abi 
kalbas. Neužtenka pasitenkinti 
tuo, kad vaikas pasakė, ko norėjo, o 
motina ar tėvas jį suprato nekrei
piant dėmesio į baisų dviejų kalbų

LIETUVIAI TĖVAI, AR PASIRŪP.INOTE, KAD JŪSŲ VAIKAI 
TURĖTŲ LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMĮ BRANDOS ATESTATE?

LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMYS LIUDIJA TĖVŲ TAUTINĮ 
SĄMONINGUMĄ IR VAIKO TAUTINĮ SUBRENDIMĄ. LIETUVIŲ 
KALBA AUSTRALIJOS UNIVERSITETŲ PRIPAŽĮSTAMA KAIP 
LYGIAVERTIS MOKOMASIS DALYKAS. ŠITĄ PRIPAŽINIMĄ 
TURIME NE TIK IŠNAUDOTI, BET JĮ IR IŠLAIKYTI.

KAM NEPRIEINAMI LIETUVIŲ KALBOS KURSAI MEL
BOURNE, TESIKREIPIA Į ALB KRAŠTO VALDYBOS ŠVIETIMO 
VADOVĄ p. P.SUNGAILĄ:

20 Lisbon St., 
Glen Waverley, Vic. 3150 

TENEBŪNA NĖ VIENO ABITURIENTO AUSTRALIJOJE BE 
LIETUVIŲ KALBOS BRANDOS ATESTATE!
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SPORTAS MELBOURNE

VILKAS - ST.KILDA 82 ; 60

Vasaros sezono krepšinio varžy
bose melburniškis Vilkas, žaisdamas 
Business Houses Basketball Ass. 
pirmoje divizijoje “A“ klasėje išsi
laikė trečioje vietoje ir pusiaufina- 
linėse žaidynėse nugalėjęs St. Kilda 
22 taškų persvara pateko į finalines 
žaidynes.

Nuo pat žaidimo pradžios tempas 
greitas, nes abi komandos stengiasi 
prasimušti į priekį. Nors Vilkas ve
dė, bet buvo sunku spėti, ar pavyks 
laimėti, nes V. Brazdžionis nežaidė 
(dar nebuvo atvykęs), o Gintas su 
skaudama koja sunkiai bepabėgo. 
Tačiau treneris V. Soha puikiai diri
gavo, retkarčiais užmesdamas toli
mais, o Vadis krovė krepšius be pa
sigailėjimo. Atvykus V.Brazdžioniui 
visi nudžiugome, ir atrodė, kad 
laimėjimas užtikrintas, bet vos pra
dėjus žaisti trijų minučių tarpe vie
na po kitos trys baudos, ir antrame 
puslaiky kiek pažaidęs vėl gauna dvi 
baudas ir mūsų Vytas apleidžia aik
štę.

St. Kilda mūsiškius tuo tarpu 
spaudė kaip įmanydama, bet jų 
žaidėjai puldami be atodairos taip 
pat nusipelno baudų ir netrukus jų 
du žaidėjai turi apleisti aikštę. Nors 
Gintas ir šlubuodamas bet antrame 
kėliny taikliai šaudė skindamas taš
kus vieną po kito. Ir taip pergalė 
įkrinta į mūsiškių sterblę.

TAŠKAI: V. Soha 12; G. 
Brazdžionis 26; V. Brazdžionis 4; 
Vadis 23; Edis 10; E. Bužinskas 5; ir 
V. Soha, jun. 2. "

Varpiečiai, kurie Geelonge sporto 
šventės metu iškilo čempionais, 
žaisdami toje pačioje divizijoje prieš 
australus pasirodė silpniau. Iš pra
džių atrodė, kad galės patekti į fina
lines žaidynes, bet pralaimėję keletą 
rungtynių moraliai smuko ir neat
gavo savo formos. • g 

mišinį. Įsidėmėkime tai: vaikas nie
kad neįterps lietuviškų žodžių, jeigu 
jis kalbės su savo draugu 
australiuku ar mokykloje, nors jam 
ir trūktų angliškų žodžių, bet 
namuose, kalbėdamas su tėvais ar 
broliais, nesivaržo kaišioti angliškų 
žodžių, žinodamas iš anksto, kad 
tėvai jį vis tiek supras, kaip beišsi
reikštų. Sąmoningoje lietuvių šei
moje tokie dalykai netoleruojami: 
jis lygiai turi vengti angliškų žodžių 
kalbėdamas lietuviškai, kaip kad jis 
vengia kaišioti lietuviškų 
kalbėdamas angliškai.O tai pasiekti 
daug nereikia, tik paprasčiausio bu
drumo ir kontrolės. Įvykus persi
laužimui vaikas sąmoningai skirs abi 
kalbas ir neilgai trukus jis gražiai 
mokės kalbėti ir lietuviškai, ir ang
liškai.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE
NEWCASTLE DISKUSIJŲ
KLUBE

Liet. Diskusijų Klubas balandžio 4 
d. turėjo eilinį narių susirinkimą p. 
Alf. Šerno namuose. Paskaitą skaitė 
klubo narys p. S. Butkus: “Alkoholio 
vartojimas, jo pasekmės ir gydy
mas“.

Paskaitininkas įrodinėjo, kad 
alkoholio veikimas į žmogaus orga
nizmą padeda sumažinti įvairias 
įtampas ir sukelia malonių nuotaikų. 
Mažos alkoholio dozės sveikatai 
nėra kenksmingos. Saikiai vartoja
mas alkoholis pagerina kraujo cir
kuliaciją, vyresniems sužadina ape
titą, pagerina savijautą. Maždaug 
5% Australijos gyventojų išgeria 
alkoholio virš normos ir jie suserga 
progresyvine liga -alkoholizmu, kas 
veikia į protą, jausmus ir kenkia 
žmogui fiziškai ir psichiškai. Ameri
koje priskaitoma apie 5 milijonai 
alkoholikų. Australijoje per pasku
tiniuosius 20 metų alaus suvarto
jimas padvigubėjo, o vyno ir degti
nės suvartojimas pakilo net trigu
bai. Šiame krašte kas dvidešimtas 
žmogus laikomas alkoholiku.

Alkoholizmas nėra paveldima liga, 
bet aplinkybės turi labai daug 
reikšmės. Mirtingumo atžvilgiu 
alkoholizmas užima po vėžio ir šir
dies atakų trečią vietą. Pagydyti 
nuo alkoholizmo pavyksta tik labai 
mažas nuošimtis.

Po paskaitos vyko gyvos diskusi
jos ta pačia tema, kol šeimininkas 
visus pakvietė prie stalo ir joniškie- 
tiškai visus pavaišino.

Kitas Diskusijų Klubo 
susirinkimas įvyks Dr. G. Kišono 
namuose gegužės 16 d. Paskaitą 
skaitys p. P. Leonavičius tema “Lie
tuvos - Lenkijos valstybės 
žlugimas“.

Sąjungos Statutas bus paruoštas ir 
priimtas, III PLJ Kongreso Austra
lijos atstovų suvažiavime. Šis pasiū
lymas buvo daugumos atmestas, nes 
jau laikas įkurti MLJS ir dirbti, o ne 
užtęsti vis toliau.

Susirinkime išrinkta Melbourno 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba:

Pirmininkė - Birutė Prašmutaitė; 
iždin. - Jonas Sadauskas; Sekret.- j 
Pam Sadauskienė. Nariai: Vygintas i 
Žilinskas ir Viltė Araitė. Kandidatės į 
Zita Prašmutaitė ir Birutė Šaulytė. J

MLJ Sąjungai ir valdybai linkime ■ 
geros ateities dirbant jaunimo J 
tarpe. į

I

i

t

Reporteris

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIŲ
JAUNIMO SĄJUNGA

šeštadieni, kovo 20 d. 2 vai. Lie
tuvių Namuose įvyko Melbourne 
lietuvių jaunimo susirinkimas.Jį su
šaukė Melbourne jaunimo atstovai,
dalyvavę III Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese, Pietų Ameriko
je. Atstovai buvo: Viltė Araitė, Zita 
ir Birutė Prašmutaitės ir Gediminas 
Statkus. Pagal IH PLJ Kongreso 
nutarimus susirinkimo pagrindinis 
uždavinys buvo formaliai įsteigti 
Melbourno Lietuvių Jaunimo 
Sąjungą ir išrinkti jos valdybą. 
Susirinkime dalyvavo 19 jaunimo 
tarp 15 - 30 metų. Susirinkime daly
vavo kaip stebėtojas p. V Juška, 
ALB Valdybos narys jaunimo' rei
kalams.

Šį susirinkimą pravedė Birutė 
Prašmutaitė, kuriame buvo praneš
ta apie praeitų metų ruošimąsi va
žiuoti į III PLJ Kongresą, apie patį 
Kongresą ir jaunimo ateities 
darbusj.i

Diskusijų metu pasiūlyta Melb. 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
nario jaunimo reikalams, kad MLJS 
Valdybos rinkimai būtų atidėti iki 
kol Australijos Lietuvių Jaunimo

Zita Prašmutaitė
Apie dail. L. Urbono nepaprastą 

parodą susidomėjo tautiečiai n. t ir 
Tasmanijoje. Viena lietuvė parašė 
dailininkui, kad ji norinti įsigyti vie
ną jo darbą už pusės dienos uždarbį. 
Ir jį-gavo!.

***
‘Mūsų Pastogės' nuolatinis ben

dradarbis Antanas Laukaitis 
pusmečiui pasiėmė iš darbo atosto
gų ir tuoj po Velykų išvyksta į už
sienį: ketina ilgiau sustoti 
Lietuvoje, dalyvauti pasaulinėje 
opimpiadoje Kanadoje ir dar vienur 
kitur pasidairyti. ' Linkime 
sėkmingos kelionės.

Alfonsas Giliauskas pereitą ket
virtadienį atšventė savo gimtadieni 
(kelintą) savo artimų draugų rately
je. Ta proga surengė priėmimą ir 
vaišės dail. Eva Kubbos savo 
namuose.

i

i 
i

i

16*18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708-1414

Penktadieniais ir šeštadieniais šokiai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

ŠOKIAI grojant ‘Golden Trio* 
ir

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

Gegužės 1 d. CARITAS BALIUS

FILMAI
Balandžio 25 d. sekmadienį, 7 vai.
HELLO DOLLY!
Nuotaikinga muzikalinė komedija

šeštadienių programoje 
Balandžio 24 d.:
HELEN ZEREFOS
Žavi dainininkė

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4 iki 1 vai., šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vai.

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

DĖMESIO! DĖMESIO!
Sydnejaus lietuviai skautai Atvelykio sekmadienį (balandžio 25 d.) 

Skautų Žemėje (Ingleburne) rengia nepaprastą

MARGUČIŲ POPIETĘ
Pradžia 1 vai,, pabaiga po skautų laužo.

PROGRAMOJE: margučių paradas, spalvingas karnavalas, paben
dravimas su skautais gražioje miško aplinkoje. Išalkusius ir ištroškusius 
aprūpins ten pat vietoje SKAUTŲ RESTORANAS. Vakare grandiozinis 
skautų laužas. " ,

Visi maloniai kviečiami iš arti ir toli!
i&ssssg&se^8&gsss&&ss88sa&&88ss8ss2s&sss&&s8a&s8ss2s&e8ee&&e&sįIšvažiuojant

Neseniai mano vienas bičiulis 
Amerikoje, sužinojęs, kad aš ir vėl 
pakeliu savo sparnus į pasaulinę ir 
olimpinę kelionę, paklausė, ar savo 
keliones matuoju olimpiniais 
metais? Būtų tikrai gerai, jeigu tie 
ketveri olimpiniai metai galima būtų 
paskaityti tik už vienerius. Žmogus 
galėtum keturis kartus jaunesnis 
būti ir gal keturis kartus daugiau 
visko pamatyti.

Susitvarkęs su savo darbu, o jis 
tikrai geras, “bosai“ supranta, kad 
man reikia ‘svieto“ pamatyti, susi
dėjęs savo reikalingiausius dalykus, 
vieną kitą laisvą dolerį užkišęs 
užantin, pasileidžiu į platųjį pasaulį, 
pamatyti to, ko dar nemačiau, 
sutikti, ko jau seniai nebuvau suti

woo<9eoo9ooQoo&QoeooooooQoooeo<90oeooo90oooo&

Baltic Women’s Committee of Victoria kviečia į

METINĮ BALIŲ
Gegužės 1 dieną, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro, Latvių Namuose, 3 Dickens 
Street, Elwood.
Kontinentalinė Muzika. Europietiška vakarienė. B.Y.O. gėrimai. $7.00 
asmeniui.

Laukiame Jūsų Visų!'
Bilietus platina: Bona Hare, tel. 878-2565

Irena Kviecinskienė tel. 350-3343 
eosoeoooooocooooeoeeeeooeoeeeeeoooeeeeeeeeo^

kęs ir, pagrinde, dalyvauti Mont- 
trealio, Kanadoje, olimpiniuose žai
dimuose, žinoma, tik stebėtoju, nes 
nors visos sportinės ambicijos ir 
jaunatviška fizinė sportinė energija 
kažkur į dausas išskrido, tačiau 
sportinė dvasia yra dar labai gyva 
ir, tur būt, kaip tiems mūsų Lietuvių 
Klubo pokerio mašinų sirgaliams, 
neleidžia nueiti nuo tų vienarankių 
banditų, taip ir mane kažkokia olim
pinė jėga traukia šiuos žaidimus pa
matyti ir juose dalyvauti.

Mano prietelius, Jūsų ir mano 
mėgiamas “Mūsų Pastogės“ redak
torius, žiauriu žvilgsniu pasižiūrėjęs 
pro savo didelius akinius, manęs jau 
neprašė, bet kaip griaustinis įsakė: 
“Antanai, jei nerašysi, tai jau ge
riau, vyruti, pasilik kur nori, bet į 
Sydnėjų tai negrįžk“.Negrįžt nega
liu, nes tiek daug draugų, prietelių, 
o gal ir priešų, čia turiu, taip kad, 
norėsit ar nenorėsit, mieli skaityto
jai, sekančius šešis mėnesius teks su 
manim pakeliauti po pasaulį ir dali
nai pamatyti kas jame dedasi.

Daug žmonių keliauja po įvairias 
pasaulio šalis, daug kas turi įvairių 
gerų ir blogų kelionių įspūdžių, kaip 
gaila, kad mažai kas juos aprašo ir 
jais pasidalina su didesniu skaityto
jų skaičiumi. Anksčiau jau ne vieną 
kartą tilpo tai vienas, tai kitas kelio
nių aprašymas. Tačiau mano ir “kai 
kurių kitų žurnalistų nuomonė yra 
ta, kad įspūdžiai, ypatingai iš kelio
nių, turi būtinai būti rašomi iš pačios 
kelionės, kur tu esi ir ką ten vietoj
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kapelai: Penktadieniais 
šeštadieniais 8 - 12 vai.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 val.v., šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak.

matai ir pastebi. Tai yra gyva kelio
nių kalba ir aprašymai yra lyg ra- 
portažai, nepasenę ir dar gyvi. 
Kelionių raportažus ir aprašymus 
rašant jau grįžus namo, daugumą 
informacijų paėmus iš įvairių knygų 
ir neduodant to momente išgyvento 
jausmo, kurį turi būdamas toje vie
toje, aprašymas nustoja tikrai 
mažiausiai pusės savo vertės.

Tiek to, nors tie rašymai, 
ypatingai dar ne į vieną laikrštį, 
man užims ir nemažai laiko, tačiau ir 
vėl bandysiu mintimis būti su jumis 
ir patiekti jums, kas man atrodys 
bus įdomiausia skaityti. Savo 
kelionę pradėsiu nuo Hong Kong'o, 
aplankantKowloon, Macau, vėliau
persikeliant į Japoniją ir toliau pro 
Pabaltijo kraštus. Lenkiją, 
Vengriją, Turkiją, Graikiją, trauki
niu kelionė po Europą, grįžtant į 
1972-jų metų olimpinį Mūncheną, 
pro Londoną į olimpijadą, vėliau 
Kanadą, Ameriką, Meksiką, pakeliui 
dar kitų kraštų ir vėl į savo mielus 
australiškus namus.

Tad iki pasimatymo, mielieji skai
tytojai, tikiu, kad lėktuvai laimingai 
pakils ir nusileis ir aš pasaulyje ga
lėsiu būti geras Australijos lietuvių 
reprezentantas.

Antanas Laukaitis
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