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XVH-ji metai

VASARIO 16—SIOS MINTIM IR DVASIA
ALB Krašto Valdybos vicepirmi

ninko Vytauto Patašiaus paskaita, 
skaityta vasario 19 d. Newcastle lie
tuviams Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimo proga. Vyt. 
Patašiaus žodis labai prasmingas ir 
aktualus mums visiems.- —

We tiek tūkstančių mylių, kiek 
Hfcžmaus okupanto atskirti nuo sa- 
■tėvynės ir artimųjų, mes susirin- 
■ne paminėti Lietuvos Nepriklau- 
Bnybės šventės.
■Vlūsų broliai ir seserys Lietuvoje 
.ttt širdyje gali paminėti šią šventę. 
]Mt žodžiai ’’nepriklausomybė” arba 
rauta” okupuotoje Lietuvoje viešai 
Mvartojami. Todėl mes, kaip ir kiti 
«vojo pasaulio lietuviai, susirinkę 
BĮĮriRti Vasario 16-tos, atstovaujame 

savo brolius ir seseris pavergtame 
ište, išsakome tai, ko jie negali 
rsiai ištarti.
Sugrįžkime mintimis į Lietuvą. 
. į dabartinę Lietuvą, o į 1918 me- 
s, siaučiant pirmąjam pasauliniam 
rui.
Kraštas nusiaubtas karo audros, 
estai sugriauti, fronto apkasai 
teeina rytmių.Liet4iw*4^1ę?‘až«ii??%’ 
unuomenė mobilizuota į rusų ka- 
lomenę, gi dauguma inteligentijos 
sitraukusi į Rusiją, kur išstatyta į 
rtiną pavojų po bolševikų per- 
rsmo. Lietuva griežtoje Vokietijos 
izerio armijos okupacijoje, karo 
licija (žandarai) kontroliuoja net 
[Įėjimą iš vienos apskrities į kitą. 
Vokietijos valdžia užtikrinta per
le Rytuose, leido lietuviams su- 
įrti 20 asmenų organą - Tautos 
[rybą, kurio vienintelis uždavinys, 
Takimis žiūrint, turėjo būti dekla- 
rija, laiduojanti ’’amžiną ir tvirtą 
lungos ryšį su Vokietijos valsty- 
r - užantspauduoti visiems lai
bus Vokietijos laimėjimus Rytuo-

Visgi įvyko tai, ko vokiečiai nesi
ejo. Prieš 59-neris metus, Vasario 
•tos dienos posėdyje, Dr. Jonui 
sanavičiui pirmininkaujant, visi 
Tautos Tarybos nariai vieningai 

siryžo drąsiam žygiui - Lietuvos 
įpriklausomybės atstatymo 
klaracijai, nesurišant Lietuvos 

saitais su Vokietijos imperi- 

D

ž šį žygį Tarybos nariai lengvai 
atsidurti vokiečių koncentra- 
stovykloje, kas nutiko estų 

'Įgitos atstovams, vėliau tą pat mė
nesį deklaravusiems Estijos nepri- 
klėusomybę. Visgi lietuviams pavy- 
I politiniai išlaviruoti ir išgauti ne- 

iklausomybės pripažinimą iš kai
rio vyriausybės, nors Lietuvos 
das su Vasario 16-tos aktu tuoj 
vo vokiečių konfiskuotas ir tik 
linkiniais keliais ši deklaracija pa- 
ikė Vokietijos spaudą bei užsienį. 
Ši nepriklausomybė buvo užant- 
auduota lietuvių karių ir partiza- 
krauju, ginklu apginant kraštą 

o bolševikų antplūdžio 1919 me- 
s bei nuo nemažiau pavojingų įsi- 
avėlių - baltųjų rusų/vokiečių 
įkluotų pajėgų - bermontininkų, 
i nuo lenkų, tiek P.O.W. sąmokslu, 
k Želigovskio maišto priedanga 
adžiusių užimti visą kraštą.

taryboms (Soldatenrat). Galima 
spėlioti, kaip būtų jau tuomet pasi
keitęs Europos veidas, jei lietuviai 
savanoriai 1919-tų metų vasario - 
balandžio mėnesiais pačiu kritiš
kiausiu metu, būtų neatrėmę bolše
vikų puolimų bei savo tvirta laiky
sena nebūtų sulaikę vokiečių ka
riuomenės dalinių Lietuvoje nuo to
limesnio raudonėjimo.

Kiekvienu atveju, jei ne vasario 
16 dienos aktas, jei ne ginklas pasi-

DR. J. BASANAVIČIAUS SUKAKTIS

Šiais metais vasario 16 d. suėjo 50 metų, kai Vilniuje mirė Dr. Jonas 
Basanavičius, gydytojas, visuomenininkas, mokslininkas, lietuvių tautos 
žadintojas, ’’Aušros” steigėjas ir leidėjas, Lietuvos Tarybos narys, 
pasirašęs pirmuoju Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir mirė 
1927 m. vasario 16 d. Vilniuje. Apie Dr. J. Basanavičių bus plačiau rašo
ma šio laikraščio puslapiuose. Būtų gražu, kad šiais metais būtų kuo pla
čiau paminėtas ir pagerbtas didysis lietuvis Dr. Jonas Basanavičius.

Lietuvių kovos su bolševikais vy
ko Vokietijoje siaučiant neramu
mams, vokiečių kariuomenėje įsiga
lėjus sukomunistėjusioms kareivių

N A U J
Po anglikonų bažnyčios arkivys

kupo nužudymo Ugandoje, kuris 
buvo ypač populiarus Afrikoje, su
sirūpinimas prez. Idi Amino valdy
mo metodais vakarų pasaulyje kyla. 
Vakarus pasiekią pranešimai apie 
beatodairines žudynes kelia rūpes
čių, ką toliau daryti. Kai Amin atsi
suko į Ugandoje besidarbuojančius 
amerikiečius (daugiausia misijų 
darbuotojai), Amerika subruzdo ir 
pasiuntė į rytinius Afrikos pakraš
čius savo karo laivyno dalinį. Turi
momis žiniomis Amin susitaręs su 
Kuba, kuri tieks ginklų ir karinių 
instruktorių. Jau dabar pranešama, 
kad Ugandoje yra virš tūkstanties 
kubiečių.

Šiais metais įvykstančioje Euro
pos Saugumo konferencijoje, kuri 
įvyks Belgrade ir kuri bus tarsi Hel
sinkio konferencijos tąsa, vienu iš

IENOS
pagrindinių klausimų numatoma 
svarstyti kultūriniai mainai ir žmo
gaus teisių klausimas.

Amerikos prez. J. Carter savo 
kalboje pabrėžė, kad ateityje jis 
stipriai stos už žmogaus teisių įgy
vendinimą neatsižvelgiant, jei tokia 
laikysena pakenktų atolydžio politi
kai ar atsistotų skersai kelio dery
boms apribojant atominius ginklus. 
Tai jis ir parašęs pačiam Brežnevui.

Vasario 3 d. Maskvoje suimtas di
sidentas poetas A. Gincburg pereitą 
savaitę nuteistas dešimčiai metų 
priverčiamo darbo stovykloje už 
priešsovietinę veiklą. Jis apkaltin
tas valiutos spekuliacija, kai po kra
tos jo namuose rasta sumos, kurios 
buvo suaukotos paremti politinių 
kalinių šeimoms. Jis buvo šio politi
niams kaliniams ir jų šeimoms remti 

ryžėlių lietuvių rankose, tai geriau
sia, kas galėjo visos Lietuvos laukti, 
tai vargas Lenkijos priespaudoje, 
kaip kad buvo en giami ir terorizuo
jami Vilniaus krašto lietuviai, len
kams šią Lietuvos dalį ginklu užval
džius.

Mes su dėkingumu minime Vasa
rio 16 d. akto autorius bei tuos, 
kurie įgyvendino šį aktą. Bet netu
rime užmiršti ir tų, kurie per ilgus 
caro priespaudos metus paruošė lie
tuvių tautą prisikėlimui - kaip vys
kupo Motiejaus Valančiaus, dr. Jono 
Basanavičiaus, dr. Vinco Kudirkos, 
prelato Jono Mačiulio - Maironio ir 
daugelio kitų.

Šiandien ypač noriu atkreipti dė
mesį į dr. Joną Basanavičių, ’’Auš
ros” laikraščio pirmąjį redaktorių, 
pirmuoju pasirašiusį Lietuvos Ne
priklausomybės aktą, nes šių metų 
vasario 16 d. kaip tik suėjo lygiai 50 
metų nuo dr. Basanavičiaus mirties 
anuomet lenkų okupuotoje Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Savo gyvenimu 
jis daug kur gali būti mums pavyz
džiu. Gimęs 1851 metais, baigęs me
dicinos mokslus Maskvoje, nuo 1879 
m. gruodžio mėnesio savo kūrybin
giausius metus praleido užsienyje, 
daugiausia tolimoje Bulgarijoje.

Tačiau savo krašto jis neužmiršo. 
Dėjo visas pastangas padėti savo 
tautai, tiek dirbdamas pats, tiek sa
vo pastangomis įtraukdamas kitus į 
tautinį darbą.. Į Lietuvą galutinai 
sugrįžo tik 1905 metais, po to, kai 
lietuviai išsikovojo spaudos (loty
niškomis raidėmis) draudimo panai
kinimą 1904 metais. Tuoj grįžęs ak
tyviai metėsi į veiklą - jis ir Didžiojo 
Vilniaus Seimo pirmininkas, Lietu
vių Mokslo Dr-jos Vilniuje steigėjas, 
rašo popiežiui (Pijui X) memorialą 
dėl lenkų kalbos Lietuvos bažnyčio
se, organizuoja Sąjungą lietuvių 
kalbos teisėms bažnyčiose apginti. 
Iš profesijos gydytojas, reiškiasi 
kaip tautosakos rinkėjas, istorikas, 
ekonomistas, publicistas, muzieji
ninkas - archeologas.

( Nukelta į 5 psl. )

komiteto iždininkas. Kovoje už 
žmogaus teises A. Gincburgas jau 
buvo anksčiau suimtas ir kalintas.

Pereitą savaitę įvyko gaisras di
džiausiame Maskvos viešbuty Rosią. 
Nelaimės metu skaitoma apie 60 
žuvusių ir antra tiek sužeistų. Apie 
nuostolius Sov. Sąjungoje nekalba
ma. Gaisro priežastys neišaiškintos.

Amerikoje pradėtas nacių karo 
nusikaltėlių aiškinimas, ir įrodžius 
jų bendravimą su naciais kriminali
niuose nusikaltimuose, gali būti iš 
Amerikos deportuoti. Tačiau nieko 
nesakoma, į kur jie galį būti depor
tuoti. Apie tai rašo Sydney ’’Sun - 
Herald” vasario 27 d. laidoje. Tame 
straipsnyje daugiausia minimi as
menys iš rytų Europos kraštų, kurie 
karo metu buvo vokiečių okupuoti. 
Straipsnyje minimi keli latviai, pora 
ukrainiečių ir vienas lietuvis. Visi 
kaltinami bendradarbiavę su naciais 
naikinant žydus. Amerikos lietuvių 
spaudoje rašoma, kad į tokių su na
ciais lietuvių koloborantų įtariamųjų 
sąrašą įtraukta apie 14, jų tarpe net 
žinomų asmenų. Savo straipsny 
"Sun - Herald” korespondentas mini 
tik vieną.
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Vytelių 
kūlelis

Dar iš mokyklinių vadovėlių ne
priklausomoje Lietuvoje prisimena
me labai prasmingą ir daug pasa
kančią istoriją: laimingas tėvas, iš
auginęs septynis sūnus, prieš mir
damas susikvietė visus ir padėjo 
prieš juos kūlelį surištų vytelių ir 
pasiūlė kiekvienam iš sūnų tą kūlelį 
perlaužti. Tačiau nė vienas iš jų ne
pajėgė to kūlelio perlaužti. Tada tė
vas paprašė kūlelį atrišti ir laužti 
kiekvieną vytelę atskirai. Sūnūs 
lengvai sulaužė po žabelį klausdami, 
ką tas reiškia. Tada tėvas ir paaiški-’ 
nęs: vaikai, būdami vieningi, kaip 
tas surištas vytelių kūlelis, sudary
site jėgą, kuri sunkiai įveikiama. 
Tačiau jeigu tos vienybės neturėsite 
ir būsite palaidi, kaip tie atskiri ža
bai, tada kiekvienas jus lengvai pa
lauš.

Šitoji išmintis galioja nuo seniau
sių laikų. Jau senovės romėnai ją 
suvedė į trumpą formulę - divide et 
impera (suskaldyk ir valdyk). Tuo 
pačiu principu ir šiandie vadovaujasi 
didžiosios galybės.

Juo labiau vienybės principas ga
lioja ir mums, lietuviams. Daug kas 
pasigauna minties pasirinkdami re
zignaciją: ką čia, mūsų tėra tiek ne
daug, ir mes iš viso negalime prie
šintis nei namie, pavergtoje tėvynė
je, nei čia, nes mūsų balsas ir veikla 
dėl mūsų neskaitlingumo, niekeno 
negirdimas. Tai defetistinė mintis, 
kuri faktais nepateisinama. Nors ir 
sutriuškintas buvo po karo partiza
ninis sąjūdis, bet nežiūrint to jo pa
sekmės siekia iki šiandie. Dabarti
nėje Lietuvoje yra žymiai kitokia 
okupacinė padėtis, negu to paties li
kimo kituose sovietų užimtuose 
kraštuose. Rezistencinio sąjūdžio 
dvasioje jau eilę metų eina ’’Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
demaskuojanti vietinio- gyvenimo 
faktus, kurie užsienyje susilaukė di
delio dėmesio ir okupantui pastoja 
kelią tolimesniems veiksmams. 
Pogrindžio žurnalas ’’Aušra” žadina 
tautinę sąmonę ir neleidžia pasiduo
ti rezignacijai. Atsimenant disiden
tinį sąjūdį visoje Sovietų Sąjungoje 
ir taip pat satelitiniuose kraštuose, 
kuris kaskart nesulaikomai plečiasi, 
turime sutikti, kad mūsų rezistenci
nės pastangos neina veltui.

NAUJI VĖJAI POLITIKOJE
Nauji vėjai ėmė skverbtis į JAV ir 

Sovietų tarpusavio santykius. Ame
rikai ir visam laisvam pasauliui yra 
natūralu, kad žmogus bet kokioje 
valstybėje, taigi ir Sovietų S-goje, 
turi turėti pagrindines teises ir lais
ves. Kolonijų ar diktatūrų era nebe
turi egzistuoti. Šiandien matome, 
kad iš Didžiosios Britanijos liko tik 
Britanija. Jos imperijos neliko. Ji 
pati labai vargsta, bet ji pasielgė 
garbingai - paleido į laisvę jai pri
klaususius kraštus ir dar nuturtėju- 
sioje-saloje turi naštą, kada joje gy
vena milioniniai skaičiai ir juodukų, 
ir kitokių spalvų žmonių iš 
Commonwealth© bendrijos. Visi jie 
laisvi.

Tokios teisės yra žmogui prigim
tos. Sovietų S-gos vadai tačiau gal
voja, kad tokių laisvių suvaržymo 
bei atėmimo teisė yra Sovietų val
džios prerogatyva bei nuosavybė. 
Žmogus ten nėra pilietis, bet yra
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Panaši padėtis yra ir su užsienio 
lietuvių veikla. Trylikos milijonų 
masėje Australijoje gyvenančių 
10.000 lietuvių pastangos pasiprie
šinti Whitlamo politikai baigėsi Do
vydo su Galiotu kovos rezultatu. 
Štai ką reiškia vieningos pastangos 
nepasiduodant rezignacijai. 
Užsienio lietuvių spauda pripažįsta, 
kad Australijos lietuvių pergalė 
prieš Whitlamą laikytina didžiausiu 
lietuvių laimėjimu politinėje arenoje 
po antrojo karo.

Bet tai yra teigiami pavyzdžiai, 
kurie kaip tik paliudija ir patvirtina 
pradžioje minėto žabų kūlelio vie
ningą jėgą. Vietoj to, kad tai įver
tintume ir priimtume kaip pavyzdi
nes pamokas ateities žygiams, mes 
patys savo tarpe tą vienybę ir pasi
tikėjimą griauname. Iš kilę savitar
piai asmeniniai priešingumai, vedą 
prie tolimiausių kraštutinumų, kaip 
tik ir atpalaiduoja ano kūlelio ryšius, 
kurie sudaro viso kūlelio nepalau
žiamą atsparumą ir jėgą. Gal mes 
jau pavargome, o gal išpuikome ge
rai asmeniškai įsigyvenę, bet už
miršę ar paneigę anuos tautinius ir 
siekiamuosius idealus, pasiduodame 
labai ribotoms asmeniškoms ambi
cijoms, kurios, deja, tą vienybės 
saitą greičiau atpalaiduoja, bet jo 
nestiprina. Net ir iškilę asmeniniai 
kivirčiai nesiriboja vien suintere
suotais asmenimis, bet išsiplečia į 
suinteresuotųjų partijų grupes, ku
rios vengia viena kitai pasižiūrėti į 
akis, vengia susieiti ir bendrauti. 
Šitokia veikla prilygsta tautinei ir 
bendruomeninei savižudybei, o ne 
vieningai kovai už ateitį, už tautinį 
tęstinumą. Jeigu tokie disonansai 
vyksta Lietuvoje, kur tiesiog kišasi 
okupanto ranka, drumsdama tautie
čių santykius, tai kaip pateisinti 
mūsų nesantaikas? Kiekviena veikla 
reikalinga darnaus bendradarbiavi
mo, lygiai ji įskelia ir trinties ki
birkštis, kurios gali būti geros valios 
pastangomis užgesintos vardan 
aukštesnių siekių ir idealų, arba jos 
gali sukelti gaisrus, vedančius prie 
susinaikinimo. Pasirinkimas mūsų 
rankose: arba mes laikysimės vie
nybėje, kaip tas vytelių kūlelis, ne
palaužiami ir nesunaikinami, arba 
besidraskydami savo tarpe išsiblaš
kysime be pėdsako kaip žydo bitės.

(v.k.)

kenčiantis, valdžios stumdomas pa
valdinys. Dabar JAV prez. Carteris 
padarė tokį veiksmą, kuris gali tu
rėti didelės įtakos ateičiai ir jis dau
geliui pasauly atrodo beveik neįti
kėtinu. Po to, kada vienas žymiausių 
nepaklusniųjų, vadinamų disidentų 
Sov. Rusijoje, dr. Sacharovas pa
siuntė Carteriui jo prezidentavimo 
pradžios proga laišką, Carteris jau 
pareigų priėmimo iškilmėse sausio 
20 d. viešai paskelbė, kad amerikie
čiai niekados neliks indiferentiški 
žmogaus laisvių likimui bet kur pa
sauly. Jis kalbėjo apie pareigą res
pektuoti žmogaus teises ne tik sa
vame krašte, bet ir kituose. Jis už
tikrino panaudoti valdžios priemo
nes bei tarpininkavimą ’’sąžinės ka
linių” paleidimui į laisvę ir kurti pa
saulį, kur skirtingų kultūrų ir praei
čių (istorijų) tautiečiai galėtų greti
mai gyvęnti taikoje ir teisingume.

Taigi, Carteris be diplomatiškų

Canberra sveikina
Canberros Apylinkės pirmininkas Vasario 16-sios proga gavo tokio tu

rinio sveikinimą:

AUSTRALIAN CAPITAL TLRRITORY
A ; ' " LF.GIS1.ATIVL ASSEMBLY, CANBLRRA

February 14, 1977

The President,
The Canberra Lithuanian Community,
22 Fergusson Crescent,
PEAKIN A.C.T. 2600
Dear Mr President,

May I extend my Best Vishes to the Canberra Lithuanian 
Community on the occasion of the 59th Anniversary of the Declaration of 
Indei>eudcncc of Lithuania as a Sovereign Republic.

Vhile it is true that this independence in real terras was short-lived 
and ruthlessly taken from your homeland, it is also true that no matter 
what geographical or historical distortions have taken place, they 
cannot erase from the hearts of men and women and-their children the 
knowledge -that freedom once existed in Lithuania.

In a world that is so selective in the freedom causes it supports, 
I commend the dedicated efforts of your Community in continuing to 
commemorate this important anniversary in Canberra, as it is commemorated 
by your people elsewhere in Australia and overseas and I salute the 
memory of the Sovereign Republic of Lithuania.

■ _  lours faithfully,t(. {•

■J Greg CoxnwcXlT'M.L.A

Fraser Electorate

išsisukinėjimų ar maskavimosi ir be 
dviprasmiškumo atvirai pasiuntė 
Sacharovui laišką, kuris padrąsino 
Sacharovą ir kuriuo Carteris rizika
vo sukelti Kremliaus vadų pasipik
tinimą. Sacharovas laišku buvo su
žavėtas ir jis pareiškė Vakarų re
porteriams Maskvoje, kad Carterio 
jam betarpiai rašytą laišką reikia 
traktuoti kaip paramos išreiškimą 
žmogaus teisių judėjimui Sovietų 
Sąjungoje ir Rytų Europoje. Tad, 
Carterio žygis pakėlė disidentų mo
ralę po to, kada KGB (Valst. Sau
gumo Komisariatas; siekia aktyvis
tus sutriuškinti.

Tai pirmas kartas istorijoje, kada 
bet kurios valstybės vadas užmezgė 
ryšį su disidentu, kurį rusų spauda 
vadina ’’renegatu” ar režimo ’’šmei
žiku”. Ilgai nelaukus Vašingtone 
Sovietų ambasadorius Dobrininas 
pasiskubino pranešti JAV vadovy
bei, kad Sovietai smerkia JAV pas
tangas kištis į Sovietų vidaus reika
lus dėl žmogaus teisių. (Sovietai aiš
kina Helsinkio susitarimą pagal savo 
kurpalį). Tad JAV - Sovietų tarpu
savio santykiai gali susikomplikuoti, 
ir šiuo labai opiu laiku, kada valst. 
sekretorius Vance ruošiasi vizitui į 
Maskvą ir abu kraštai numato vėl 
tartis dėl strateginių ginklų toli
mesnių apribojimų. Ar rusai neims 
dar daugiau smaugti disidentų?

* * *
Sovietai buvo ypatingai jautrūs, 

kai Vak. Vokietijoje vyko parla
mento Bundestago rinkimai. Jie, su 
palengvėjimu atsiduso paaiškėjus, 
jog valdžioj liko socialdemokratai su 
kancleriu Schmidtu, koalicijoje su 
laisvais demokratais. Kaip žinome, 
kancleris Schmidtas pakeitė Willy 
Brandtą, kuris iš savo bendradar
biavimo su sovietais ir Rytų Europa 
tikėjosi daugiau, negu susilaukė. 
Dviejų Vokietijų buvimas, Berlyno 
supiaustymas į ’’šnicelius” ir raudo
nųjų sauvalė kelia Vak. Vokietijoje 
naujas nuotaikas. Taigi, komunistai 
bijojo, kad valdžion neateitų krikš
čionys demokratai, kur didelį vaid
menį vaidina stambi politinė asme

nybė Strausas. Valdančios koalicijos 
liesa persvara po pr. m. spalio rinki 
mų dar labiau suliesėjo. Anoje Ryti 
pusėje gero žodžio Strausui gailimą 
Ten rašoma, kad jam būnant gyny 
bos ministeriu vyko aviacijos b-vės 
’’Lockhid” kyšininkavimas, kad vai 
džiai nepasikeitus ir toliau vyks 
normalizavimas santykių su sočia 
listinėmis (tiksliau - komunistinė 
mis) šalimis, sudarant keturšalį su 
sitarimą' dėl Vakarų Berlyno ii 
apskritai darant kokybišką posūkį i 
taiką Europoje, kas atspindėjo Eu 
ropos saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarime. Toliau rašoma, kad 
opozicinis blokas rinkimų kompani 
jos metu bandė primesti vyriausy 
bės koalicijai ir Vak. Vokietijos vi
suomenei diskusiją dėl šių sutarčių 
pasigirdo net revanšizmo laikų gai
dos. Taigi, tokioje nervingoje at 
mosferoje, nesibodint apgaulės ii 
demagogijos, vyko rinkiminė pro 
paganda, ir šiame drumstame van 
deny opozicijai kai ką pavyko su 
žvejoti: opozicija įgijo daugiai 
vietų. Vokiečiams atsibodo nuolat 
dos rusams. Atsibodo ir cementiniai 
pertvaros mūrai per jų teritorijos 
širdį ar derlingosios Prūsijos su 
Koenigsbergu išoperavimas ir rusi
nimas. Todėl iš krikščionių demok 
ratų pusės ir pasigirsta balsų: kada 
žmogus pro cementines sienas bėga 
į vakarus ir komunistai į juos šaudo, 
tai mes turime šaudyti į šaudančius 
komunistus. (p.a.)

Poetas Tomas Venclova, Lietuvoj 
suorganizuoto Žmogaus teisių gyni
mo komiteto narys, vasario 24 Wa 
shingtone liudijo specialioje JAV 
Atstovų rūmų komisijoje Helsinkio 
akto vykdymui tirti. Vasario 15 at
vykęs į JAV, T. Venclova vasario 18 
dalyvavo ir tarė žodį Lietuvos gene 
ralinio konsulo New Yorke ir 
VLIKo surengtame Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo metiniu 
priėmime Carnegie Endowment In- 
ternational Center Manhattan©, o 
vasario 20 buvo nepriklausomybės 
minėjime Kultūros židiny Brookly 
ne. (ELTA)
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Krašto Valdyba pasisako
BENDRUOMENINĖS VIENYBĖS

Išlikime kuo esame
”BE WITH IT - BE ETHNIC!”

SĄVOKA
Būti vieningiems yra gal dažniausiai girdimas raginimas. Net ir mūsų 

himnas įsakmiai kviečia būti vieningiems - ’’Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi”. Neginčijant vienybės reikalingumo, turėtume, betgi, pasvarsty
ti vienybės sąvoką, nes ji nėra tokia paprasta, kaip kad iš pirmo žvilgsnio 
gali atrodyti.

Vienybės vardan daug tarptautinių nusikaltimų buvo padaryta ir šian
dien dar daroma. Proletarijato vienybės vardan rusų imperialistai laiko 
savo priespaudoje visą eilę Europos tautų, jų tarpe ir lietuvių tautą. Re
voliucinės vienybės vardan persekiojami disidentai. Europos vienybe 
buvo teisinamas nacių Vokietijos skleidžiamas teroras.

Tokia neva ’’vienybė”, kurios vardan tiek nuoskaudų daroma tiems, 
kurie galvoja kitaip negu patys skriaudėjai, yra išdava sąmoningo ir blo
gos valios vienybės ir vienodumo sąvokų sukeitimo. Aišku, kad mes ne 
tokios vienybės ieškom ’’Vardan tos Lietuvos”. Bendruomeninė vienybė 
nereikalauja, kad visi būtume vienodi. Kartais mūsų nuomonės gali ir 
turi būti vienodos, gi kitą kart skirtingos, ir kaikuriais atvejais gal net 
turėtų būti skirtingos.

Pavyzdžiui, visi be nuomonių skirtumo sutiksime, kads turime siekti 
laisvės mūsų broliams tėvynėje. Čia vienybės klausimo neiškyla. Bet 
kaip tos laisvės siekti, tai yra daug sudėtingesnis klausimas, ir dėl jo ra
sime didelių nuomonių skirtumų. Ar tai reiškia kad tik vieną nuomonę 
galima laikyti priimtina, o visas kitas turime atmesti vienybės vardan? 
Nieko panašaus - čia, nors vienodumo nėra, vienybė gali ir turi būti.

Ta bendruomeniška ir lietuviška vienybė bus išlaikyta, jei kitų nuo
monių neatmesime vien tik dėl to, kad jos nuo mūsųjų skiriasi, bet jas 
nagrinėsime, stengsimės jas suprasti, o kartais leisime sau tą ištaigą: 
bandyti sąvąją mintį kitiems įtaigoti. Visa tai ne tik leistina, bet ir pa
geidautina, jei tokios diskusijos vedamos be. piktos valios, kultūringoje 
formoje, gerbiant kitus bei neprarandant savigarbos. Tai bendruomenės 
pliuralizmo esmė. Tokiu keliu eidami rasime bendruomenėje santarą 
tarpe asmenų kurie yra gana skirtingų įsitikinimų. Tik taip vieningai 
sieksime laisvės mūsų Tautai.

ALB Krašto Valdyba.

NAUJI LEIDINIAI
VERTINGOS KNYGOS.

Pastaruoju metu Australijos kny
gynuose pasirodė labai vertingų 
knygų, kurias kiekvienam lietuviui, 
mokančiam anglų kalbą, būtina 
perskaityti ir pažinti rusus bei KGB 
veiklą Sovietijoje ir jos okupuotuose 
kraštuose bei užsienyje.

Bet ypač svarbu, kad jas perskai
tytų lietuviškas jaunimas, kuriam 
neteko matyti Sovietijos, ir nežino 
kokia brutali jėga slypi po etikete 
"Soviet Socialistic Republics”.

THE RUSSIANS knygą parašė 
The New York Times koresponden
tas. Mokėdamas rusų kalbą ir išbu
vęs 3 metus Maskvoje, jis plačiai 
keliavo, kiek jam sovietai leido. Bū
damas pastabus ir kalbėdamas ru
siškai, jis labai vaizdžiai aprašė savo 
įspūdžius iš Sovietijos ir patiekė 
skerspiūvį per visas gyvenimo sritis 
Sovietijoje. Knyga 640 puslapių pa
rašyta Hedrick Smith. The Russians 
išleista Sphere Books Limited Lori1 
done, 1976 metais. Paperback kaina 
$ 3.95.

KGB-THE SECRET WORK OF 
SOVIET AGENTS knygą parašė 
John Barron. Autorius rinko ir ap- 
klausinėjo daugelį buvusių KGB’tų, 
kurie pasitraukė į Vakarus. Savoje 
knygoje jis patiekia autentiškus 
faktus apie paplitusį plačiai po pa
saulį Sovietijos šnipinėjimo tinklą 
bei metodus ir verbavimą sau agen
tų įvairiuose shiogsniuose vakaruose. 
Susipažinus su jos turiniu, daug kam 
paaiškės ir KGB veikla ir egzilų tar
pe. Žinant Sovietijos veiklos meto
dus, daug kam paaiškės ir lietuvių 
tarpe erzelis, prie kurio KGB prikiša 
savo nagus. Knyga išleista Corgi 
Books Londone, 1975 metais ir kaina 
$ 3.95.

Išvardintas knygas lietuviai turė
tų perskaityti, nes jos yra viešuose 
bibliotekose. Tad įkandantiems 
angliškai jos daug ką atskleis, ko 
daugumas net nežinojo. Apsiskaitę 
tautiečiai turėtų jas turėti savo 
knygų lentynuose, nes tokias kny-

gas skaitome ne vieną, bet kelius 
kartus. Perskaičius jas, daug kam 
atsivers akys, ir supras, kas yra ru
sas bei jo veikla pavergtuose kraš
tuose.

Tėvai privalo jas nupirkti ir dova
noti savo prieaugliui, nes taip gerai 
nepaaiškins jiems, kaip tos knygos 
patiekia faktus apie rusus ir jų veik
lą tarp egzilų. ju .Ra>

Aldona Veščiūnaitė. ŽODŽIAI . 
KAIP SALOS. Poezija. Išleido Al
gimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas Amerikoje 1976 m. Kietais 
viršeliais 64 psl. Kaina 5 doleriai. 
Aplankas ir titulinis puslapis Vikto
ro Simankevičiaus.

Kur tik pasižiūri, paskaitai - vis
kas ’’ethnic”: mados - etniškų dra
bužių pavyzdžiai, restoranų specia
lybės - etniški valgiai, filmų muzika - 
etniškais motyvais. (Pats žodis ’’et
niškas” reiškia - būdingas vienai ku
riai tautai).

Australai galvas pametę dėl tos 
etniškos mados. Žinia, kas ko neturi, 
tą labiau vertina.

Naujųjų ’’tautų” žmonės, kaip 
australai, amerikiečiai, kanadiečiai, 
tuo atžvilgiu labai neturtingi, nes 
jie, kaipo tauta, to etniškumo neturi. 
Tai ir griebia ką išmanydami, mėg
džioja, ką pasigavę. (Šįmet Indijos ir 
Rusijos kaimiečių drabužiai pasida
rė madingi. Kada nors gal ir mūsų 
eilė ateis.)

O mes čia sau gyvenam - tie tik
rieji "etnikai” australų tarpe ir net 
negalvojam kokį turtą, kokią verty
bę savyje turim. Ir negalvodami, 
neperduodami jos mūsų jaunąjai 
kartai, nusinešim viską į kapus.

Tik pagalvokim apie mūsų etniš
kuosius turtus. Padėkite paukščiuką 
prie kiekvieno, kurį puoselėjate ir 
kurį perdavėt jaunesniajai kartai:

Mūsų dainos - pasakos - mįslės - 
mūsų kanklių muzika - skudučiai - 
birbynės - mūsų tautiniai šokiai - 
mūsų margosios juostos - audiniai - 
mūsų liaudiškos medžio skulptūros - 
mūsų valgiai - rūtos mūsų darže-

Rašykite
Mūsų Pastogė

Stasys Krasauskas Iliustriacija
Dailininkas mirė vasario 10 Vilniuje

Tai sydnejiškės poetės Aldonos 
Veščiūnaitės debiutinė poezijos 
knyga. Daugelis Australijos lietuvių 
autorę gerai pažįsta, nes jos eilių 
buvo paskelbta Australijos liet, 
spaudoje, Metmenų žurnale, pati 
asmeniškai dalyvavusi eilėje litera
tūros vakarų. A. Veščiūnaitės kūry
boje jaučiasi didelio šviežiumo. Li
teratūros, ypač poezijos mėgėjams 
ši knyga bus didelė staigmena. Gau
nama spaudos kioskuose ir leidyklo
je: 6349 South Artesian Avenue, 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

Algirdas J. Kasulaitis. LITHUA*- 
NIAN CHRISTIAN DEMOCRACY. 
Išleido Leono XIII Fondas Ameri- 

liuose - mūsų nuostabūs margučiai - 
Vilniaus verbos - šiaudinės saulutės 
Kalėdų eglutėms papuošti - šienas 
ant Kūčių stalo - Vėlinių papročiai... 
Kur čia visus ir išskaičiuosi.

Užgavėnės vėl tyliai prasmuko, 
be Lašininio ir Kanapinio, dabar ar
timiausia didelė šventė - Velykos.

Krikščionišką šventę krikščioniš
kai ir atšvęsime, bet nepamirškime 
ir mūsų lietuviškųjų papročių. Vie
nas iš mūsų velykinių papročių yra 
margučių dažymas. Lietuvoj jis raš
tuose minimas nuo 16-to amžiaus - 
vienoje iš pirmųjų lietuviškų knygų.

Kažin ar rasime lietuvių šeimą, 
kuri Velykoms ir dabar nepasimar- 
gintų kiaušinių. Nusiperkam krau
tuvėse dažų, margų popierėlių, ap
vyniojau! kiaušinius lapais, šakelėm, 
aprišam - išeina labai gražūs margi 
kiaušiniai.

Bet ar lietuviški margučiai?
Kodėl Velykoms dažomi kiauši

niai? Juk moderniam gyvenime jie 
neturi jokios prasmės. Jie savo 
prasmę įgauna tada, kai jie betar
piškai sujungti su tautos tradicija, 
kai jie pasidaro tautos papročių tą
sa. O mūsų tautos senovėje margu
čius margino dviem būdais: iš- 
skutinėjant arba išrašant vašku.

Skutinėti, rodos, nesunku - tik 
reikia pirkti kiaušinius stipriais 
lukštais, tokių vištų, kurios ir žolės, 
ir slieką bei vabalą gauna, o ne tik 
dirbtinį maistą. Bet, kad margutis 
būtų lietuviškas, o ne tarptautinis, 
reikia susipažinti su tradiciniais 
margučių raštais.

x Vašku dažyti jau didesnė štuka, ir 
vis mažiau ir mažiau tokių "štuko- 
rių” yra. Ir vyresniosios kartos ne 
visi to meno moka, o ką bekalbėti 
apie jaunimą! O tačiau toks dažymo 
būdas yra nepaprastai gražus ir 
svarbiausia - labai nedaug tautų jį 
naudoja.

Todėl noriu labai pagirti tas Mel
bourne moteris, kurios ėmėsi inicia
tyvos atgaivinti mūsų tarpe tikruo
sius margučius.

Jos žada parūpinti stiprius kiau
šinius, dažus, vašką ir kitus reika
lingus dalykus ir parodyti, kaip da
žomi margučiai.

O kas bus daugiau mokančių ’’et
niškai” marginti, tai ir margučių ba
liaus rengėjai gal paskirs premiją ne 
už gražiausiai išdažytą kiaušinį, bet 
ir už lietuviškiausią margutį.

Dabar tik nekantriai laukiu skel
bimo - kada, kur.

Iki pasimatymo margučių talkoj!

A. Karazijienė

koje 1976 m. 244 psl. Kaina 4 dole
riai. Gaunama: Leo XIII Fund, 894 
East 23rd St., Cleveland, Ohio, 
44123, U.S.A.

Studija apie Lietuvos krikščionių 
Demokratų Sąjungos veiklą apie 100 
metų laikotarpy. Sąryšy su tuo pla
čiai paliečiama ir bendrai Lietuvos 
gyvenimas okupacijų ir nepriklau
somybės laikais. Veikalas parašytas 
ir išleistas angliškai, vertas dėmesio 
mūsų politiniams ir visuomeniniams 
veikėjams.

Vitalija Bogutaitė. PO VASAROS 
Eilėraščiai. Išleido Ateitis 1976 m. 
Amerikoje. Aplankas Zitos Sodei- 
kienės. 71 psl. Kaina 4 doleriai.

Poetė Vitalija Bogutaitė jau nuo 
seniai žinoma iš periodinės spaudos. 
1960 m. išleido eilių rinkinį ’’Veidro
dis jūros dugne”, 1969 m. pasirodė 
jos antras poezijos rinkinys ’’Lietus 
ir laikas” ir štai pernai pasirodė jos 
trečioji lyrikos knyga.

Vitalija Bogutaitė jautri poezijai, 
gana originali savo vaizdais ir tema
tika su aiškia modernizmo forma. 
Knyga gaunama: ’’Ateitis”, c/o Mrs. 
M. Bajorūnienė, 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mich. 48075, U.S. A.
Mūšų Paštoge Nr. 9,1977:3:7; psL 3T
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Skaitytojai
Ger b|Red akt oriau, aš tikiu, kad 

prisilaikysite demokratiško principo 
ir jdėsite mano atsakymą į Jūsų 
straipsni ’’Bumerangas grįžta 
atgal”, ateinančiame ’’Mūsų Pasto
gės” numeryje.

Nenustebau, kad atsiliepėte su 
kritika i mano paskaitą, skaitytą A. 
L.B. Krašto Tarybos suvažiavime 
15-toje sesijoje ir vėliau atspausdin
tą ’"Tėviškės Aiduose”. Aš tik labai 
nustebau, kad užmiršote savo pro
fesinės etikos kodeksą ir mane ne
pagrįstai užgauliojate.

Priekaištus man, kad aš, kaip 
A.L.B. Krašto Valdybos narys, tu
rėčiau susilaikyti kritikuoti, ar gal 
būt net ginti, bet kokius pasirodžiu
sius ’’Mūsų Pastogės” straipsnius, 
visiškai atmetu. Priešingai, mano 
pareiga, kaip tik buvo, ir, yra iškelti 
aikštėn ir kritikuoti tokius straips
nius kurie erzina mūsų Bendruome
nės narius. Aš viešai pareiškiu, kad 
aš niekuomet nepritariau ir nepri
tarsiu, kad įžeidžiantys bei politi
niai, mums kenksmingi, straipsniai 
būtų spausdinami.

Taigi, ir nekalkinkite manęs už 
savo nuodėmes.

Pone Redaktoriau, norėčiau Jūsų 
paklausti, ar Jūs, bent kada, atsi
klausėte Krašto Valdybos dėl bent 
kurio straipsnio, kuriuos Jūs spaus
dinote ”Mūsų Pastogėje?” Ar Jūs 
taip pat atsiklausėte dabartinės 
A.L.B Krašto Valdybos dėl Jūsų 
straipsnio ’’Bumerangas grįžta at
gal”.

Man atrodo, kad ne. Priešingai, 
mano kadencijos metu, ne visuomet 
išpildėte net Krašto Valdybos pa
geidavimus.

Leiskite man priminti nors vieną 
iš keleto pavyzdžių: Buvote manęs 
prašomas oficialiu laišku, kad įdėtu- 
mėt skelbimą, dėl Paskaitų Ciklo
Melbourne, pirmajame ’’Mūsų Pas
togės” puslapy o įdėjote labai nuo
šalioje vietoje.

Tik tada, kada aš Jums paskam
binau ir stačiau griežtą reikalavimą, 
įdėjote į pirmą puslapį, bet vis dėl 
to, visiškai neatsiklausdamas ma
nęs, nubraukėte mano- titulą ir vie
toj to, kad būtų pasirašyta kaipo A. 
L.B. Švietimo Vadovo, parašėte tik 
P. Sungaila. Pasitikrinimui žiūrėkite 
praeitų metų ’’Mūsų Pastogės” 27-29 
numerius. Taigi! Pavyzdžių galėčiau 
duoti ir daugiau.

PASKUBĖKITE! 

PASKUTINĖ PROGA

DAR YRA KELIOS VIETOS 
DEVYNIOM NAKTIM VILNIUJE 
KAINA NUO $ 2190.00 įskaitant 
viešbučius ir kt.

IŠVYKYMAS gegužės 23 d. su 
sustojimais Singapūre, Vilniuje, 
Rigoje, Maskvoje, Kuala Lumpur.

Primokėjus mažą skirtumą galima 
grįžti per Vokietiją ar Ameriką.
Nepraleiskite progos!
Dėl detalių kreipkitės: 

r

Palanga 
Travel

364 Sussex Street, Sydney, 200 
Telf.: 26 2665 61 3426
Lietuviškai pas Algį Bučinską 
Tel. 26 5066

Mūsų Pastogė Nr. 9, 1977.3.7;. psl. 4

Savo straipsnyje Jūs komentuo
jate: - ’’Galima buvo praleisti tą pas
kaitą neužkliudant, bet prelegentas 
pasiskubino ją paskelbti ’’Tėviškės 
Aiduose”. Argi ne Jūs pats, pirmas, 
atsiliepėte neigiamai apie mano 
paskaitą šių metų 1-2 numeryje?

Atsakydamas dėl man neaiškios 
Jūsų tautinio solidarumo sąvokos, 
Jūsų praeitų metų 35 numerio ve
damajame, Jus man niekinančiai 
pareiškiate: - ’’Šito elementarinio 
principo mūsų mokytas prelegentas 
visai nesuprato ir remdamasis nai
viomis išvadomis nuklydo į lankas”. 
Šitoks pasisakymas man skamba 
taip kaip toje didaktinėje pasakoje, 
t.y. ’’Karalius kuris neturėjo rūbų”. 
Matyt, taip ir yra, kaip aš minėjau 
savo paskaitoje, Jūs sumaišote tau
tinį principą su žmoniškumo princi
pu.

Aš noriu Jums dar kartą pabrėžti, 
kad ’’Mūsų Pastogė” talpindama už
gaunančius straipsnius, eina prie 
savižudybės, tai įrodo ’’Mūsų Pasto
gėje” pasirodžiusiuose laiškuose, 
kuriuose asmenys, dėl minėtų prie
žasčių, atsisako "Mūsų Pastogės” 
prenumeratos.

Taip pat noriu priminti ir Jūsų 
patalpintą ’’Mūsų Pastogėje” 
straipsnį kuris buvo diskutuojamas 
A.L.B. Krašto Tarybos suvažiavi
me.

Atrodo, kad gerb. Redaktorius 
turite dvejopą standartą: kritikuoti 
’’Mūsų Pastogėje” ne Radaktoriaus 
linijos žmones yra sveikas ir priim
tinas dalykas, bet tik ne Redaktorių 
ir jo šalininkus.

Kada Jūs, gerb. Redaktoriau, su
silaukiate kritikos, imatės net kraš- 
tutiniausių išvadų, palygindamas 
mūsų tautiečius su vokiečių naciais. 
Kodėl gi gerb. Redaktoriau esate

pažinkime Australiją J•Zinku

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
1974 m. pradžioje, rytinis Austra

lijos pakraštys buvo ilgai plaunamas 
smarkaus lietaus. Jis sukėlė didžiu
lius potvynius ne tik Queenslande, 
bet ir N.S.W. Vietomis smarki aud
ra vertė tvirtus, suaugusius me
džius, griovė pastatus. Vakarais 
T.V. programose aiškindavo, kad 
prie Queenslando krantų susiforma
vę vienas po kito ciklonai neleidžia 
saulės spinduliams pradžiovinti jau 
permirkusios žemės. Į rytus nuo 
Townsville miesto kai kurios salos 
buvo smarkiai ciklonų nuteriotos. 
Gladstone miesto dalis buvo apsem
ta, o šiaurėje Normanto miestas dėl 
potvynio visu 100% evakuotas. 
Šiandien išvykstu kaip tik į tas 
anksčiau girdėtas vietas ir tikiuos 
jas aplankyti dar prieš užklumpant 
naujiems ciklonams. Su tokiomis 
viltimis ir norais atvykau į Sydne- 
jaus ’’Greyhound” autobusų stotį, 
nors mano kelionė bus su visai kitos 
firmos autobusu. Atidavęs lagami
ną, laukiu nustatyto laiko ir išvažia
vimo. Staiga per garsiakalbius iš
girstu pranešimą: ’’Firmos vardu 
labai atsiprašau už pavėlavimą. Au
tobusas išvažiuos tik už 25 min. Gai
la, bet ne iš mūsų kaltės taip atsiti
ko”.

Tai buvo lyg ir pirmas bendras 
pasveikinimas 22 Sydnejuje 
susirinkusiems keleiviams, pasiruo- 
šusiems 3-jų savaičių nuotykiams į 
Australijos šiaurę. Nedidelėje lau
kiamojoje salėje sėdime visi nepa
žįstami. Pažvelgus į susirinkusius 
matosi, kad jų tarpe yra daugiausiai 
jaunų. Moterų daugiau kaip vyrų. 
Kur ne-kur pradeda užsimegsti kal
bos. Užkalbinu ir aš arčiausiai sėdė
jusią moterį. Ji sakosi dar niekad 

taip nepatenkintas, kad mano pas
kaita buvo atspausdinta? Leiskite 
skaitytojams spręsti ar ji verta ar 
niekam tikusi. Aš esu pilnai įsitiki
nęs, kad mano paskaita buvo į temą 
ir atsiekė savo tikslą.

Mano užsimota tema buvo mažai 
ribota ir tokia tema galima iškelti 
įvairiausių minčių.

Rašydamas aukščiau minėtą 
straipsnį padarėte man nors vieną 
gerą darbą, t.y. Pranešėte ’’Mūsų 
Pastogės” skaitytojams, kad mano 
paskaita yra atspausdinta ’’Tėviškės 
Aiduos”. ’’Mūsų Pastogės” skaityto
jai, kurie neprenumeruoja ’’Tėviš
kės Aidų”, stengsis tuos ’’Tėviškės 
Aidų” numerius gauti ir padarys sa
vo išvadas. Gal būt net užsiprenu
meruos ’’Tėviškės Aidus”. Tuo pasi
tarnausite ir ’’Tėviškės Aidų” re
dakcijai.

Savo straipsnyje, ’’Bumerangas 
grįžta atgal”, neišreiškiate jokios 
racionalios kritikos dėl mano pas
kaitos, o vien tik įtūžimą bei įžeidi
nėjimą, kas visiškai eina prieš Jūsų 
paties asmenybę. Taigi Bumerangas 
grįžta ne man o Jums pačiam.

Tikiu, kad šis reikalas tuo ir baig
sis, o gerbiamas Redaktorius nebe- 
pakartosite tų klaidų kurias darėte.

P. SUNGAILA.

Redakcijos pastaba. Jeigu p. P. 
Songaila tik tiek žino ir tegali pasi
sakyti šiuo esminiu visai bendruo
menei reikalu, pats stovėjęs bend
ruomenės priekyje, tai tolimesnė 
kalba šiuo klausimu būtų visai be
vaisė.

Gerb. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės, Nr. 6, 1977.2.14, 
psl. 6 aprašymas apie Gyvataro pa
sirodymus Canberroje yra netikslus 
pasisakymas apie ’’neprašytų svečių

nėra išvažiavusi ir čia bus jos pir
mosios atostogos. Iš žiedais ap
maustytų pirštų supratau, kad ji 
vedus, tik dar neaišku ar medaus 
mėnesiui viena važiuoja? Vėliau at
sirado ir jos vyras, nuoširdus ir 
draugiškas. Jis buvo sunkiai sužalo
tas auto nelaimėje ir tas dabar labai 
jaučiasi jo kalboje, judesiuose ir el- 
gesyjei

Atvažiavus autobusui netruko nei 
5 minučių kai jau sėdėjome jo viduje 
ir klausomės paskutiniųjų firmos 
atstovo linkėjimų: ’’Laimingos ke
lionės ir nuotaikingų atostogų”.

Sydnejaus uosto tiltą pravažiuo
jam jau po 8 vai. ryto. Pirmadienis. 
Gatvės pilnos skubančių automaši
nų. Važiavimas lėtas, nes beveik 
prie kiekvienos kryžkelės sulaiko 
judėjimą reguliuojančios raudonos 
šviesos. Šis autobusas mus veža tik į 
Pymble priemiestį. Ten mūsų laukia 
specialus, ilgom kelionėm pritaiky
tas, jau vakar iš Melbourno su eks
kursantais atvykęs autobusas.

Atvažiavom. Pernešame savo ba
gažus į kitą autobusą. Melbourniš
kiai, kad ir nepažįstami, mums pa
deda. Mūsų pavėlavima® ir jiems 
buvo bereikalingas laukimas. Manė 
pasitinka praėjusių metų bendra
keleivis (tada buvom nepažįstami) 
Stan. Jis nurodo kur yra mano vieta 
autobuse, pasakoja apie dvi dienas 
trukusią kelionę iš Melbourno ir gi
riasi, kad vakar pietus valgė prie 
Sydnejaus operos rūmų. Važiuojant 
autobusu mūsų kalba greit išsisėmė. 
Per metus aš su juo pasikalbėdavau 
telefonu ir vis turėdavom apie ką 
kalbėti. Taip aš jį ir šiai kelionei pri
kalbėjau, o dabar abu nutilom lyg 
būtume mažai pažįstami. 

lankymąsi, prie grupės prisišliejusių 
kelrodžių... bangers on...” ’’Hangers 
on” nebuvo. Buvo 3 melbourniškiai - 
2 berniukai ir viena mergaitė, kurie 
buvo pakviesti padėti Gyvatarui ke
liauti po Australijos miestus. Vienas 
iš jų, Šarūnas Morkūnas, keliavo sa
vo mašina, savo pinigais, ir, turiu 
pasakyti, kad be jo nebūtumėm ga
lėję apsieiti, ypatingai Canberroje, 
kur jis praleido daug laiko ieškoda
mas pasimetusio šokėjo, be kurio 
koncertas gal ir nebūtų pasisekęs. Ir 
daug atvejų per kelionę buvo, kur 
jojo mašina mums sutaupė daug lai
ko, pinigų ir rūpesčio. Šitie 3 keliavo 
su Meno Dienų komiteto pirmininko 
p. K. Lyniko žinia ir pritarimu. 
Jiems turėtų būti pareikštos padė
kos už paaukojimą savo atostogų 
laiko.

Antras punktas liečia nuotrauką, 
kuri atspausdinta M.P. Nr. 7, 
1977.2.21, psl. 3. Tokios nuotraukos 
atspausdinimas nesudaro garbės nei 
laikraščiui, nei tautiniams šokiams. 
Lietuviškas tautinis šokis nėra 
”can-can”, ir jeigu australas fotog
rafas to nesupranta, tai lietuvis tik
rai tą turėtų suprasti.

Be to, nuotraukos aprašymas ne
teisingas. Tai tikrai nėra ’’momentas 
iš Gyvataro pasirodymo”. Ta nuot
rauka buvo nutraukta Adelaidės 
sekmadienio laikraščio ’’Sunday 
Mail” fotografo Adelaidėje, sausio 7 
per repeticiją. Fotografas paprašė 
šios poros pozuoti nuotraukai, ir 
jiems bešokant, paėmė daug nuot
raukų. Pagal sekmadieninių laik
raščių tradiciją, ta nuotrauka buvo 
parinkta ir atspausdinta paminėta
me laikrašty sekmadienį, sausio 9. 
Mano supratimu, nei nuotrauka, nei 
bandymas pristatyti tą nuotrauką 
kaip daugiau ar mažiau tipišką 
’’koncerto momentui” netinka.

Su pagarba
V.V. Straukas

Paskutiniam keleivių surinkimui 
ustojame šiauriniame Sydnejaus 

centre Hornsby. Įlipa pagyvenęs 
vyras ir jo, atrodo, mokyklinio am
žiaus duktė.

Įvažiuojam į Newcastle expres 
kelią. Juo esu važiavęs lygiai prieš 
10 metų ir dabar tikėjaus pamatyti 
jį užbaigtą, platų, einantį iki pat 
Newcastle miesto. Nusivyliau, nes 
arčiau Newcastle dar eina tik pap
rastas dviejų linijų kelias. New
castle po Sydnejaus yra didžiausias 
miestas N.S.W., turįs ketvirtį mili
jono gyventojų. Jame nesustojame, 
nors manau, jį vertėtų parodyti kitų 
valstijų gyventojams ir užjūrių 
ekskursantams, kurių šį kartą va
žiuoja nemažai.

Už miesto privažiuojame šiuo 
kartu ramiai srovenančią Hunter 
upę. Po didesnio lietaus, Hunter upė 
per savožamus krantus praleidžia 
vandenį užpildama plačias apylinkes 
ir kelius. Pridaro žmonėms daug 
nuostolių ir nepatogumų. Pirmai
siais metais Australijoj ir aš buvau 
pakliuvęs į šios upės išdaigas ir vie
toje 4 valandų kelionės traukiniu iš 
Maitlando į Sydnejų atvažiavau per 
13 valandų.

Autobuse esame 38 keleiviai ir 2 
tarnautojai. Vairuotojas vidutinio 
amžiaus vyras, prieš 9 metus atvy
kęs iš Naujosios Zelandijos. Virėja 
jau pagyvenusi, bet dar energinga 
melbournietė. Virėja kelionėje eina 
ir palydovo pareigas. Ji visiems 
naujokams paruošė ir išdalino pri
segamus metalinius ženkliukus, su 
juose kiekviena įrašytu vardu. Tuos 
ženklus nešiojom visą kelionės laiką 
•prisisegę prie viršutinių rūbų.

------>

4



VASARIO 16—SIOS MINTIM...
( Atkelta iš 1 psl.)

Savo veiklos jis nebaigė ir po Ne
priklausomybės paskelbimo. Gilioje 
senatvėje, galėdamas gyventi Ne
priklausomoje Lietuvoje, naudoda
masis užtarnauta tautos pagarba ir 
dėkingumu, jis nepasirinko to leng
vo kelio, kol Lietuvos sostinė ir dalis 
tautos kentė okupaciją. Jis pasiliko 
Vilniuje iki mirties, tiek bolševikų, 
tiek lenkų okupacijos metais, kaip 
lietuvių tautos regimas simbolis.

Trumpas buvo nepriklausomybės 
laikotarpis, taip sunkiai iškovotas - 
vos 20 metų su trupučiu. Ką jis davė 
Lietuvai?

Ekonominiai - kraštas atsistojo 
ant kojų, pradėjo klestėti. Pažvel
gus i Lietuvos ekonominį gerbūvį 
1939 metais ir palyginus jį su 
1914-tais metais, sunku patikėti, kad 
tai tas pats kraštas.

Kultūriniai - taip pat milžiniška 
pažanga visose srityse, ar tai būtų 
švietimas, ar spauda, ar grožinė li
teratūra, ar scenos menas.

Politiniai - Lietuva užėmė garbin
gą vietą pasaulio valstybių tarpe, 
pilnateisis Tautų Sąjungos narys. 
Bet svarbiausia, ką nepriklausomy
bė davė lietuviams, tai laisvę. Lais
vę nesijausti kampininkais savame 
krašte, laisvę vartoti lietuvių kalbą 
mokyklose, valdžios įstaigose, laisvę 
patiems tvarkyti savo kraštą.

Po 120 metų trukusios caro Rusi
jos okupacijos, lietuviams reikėjo 
šios 20 metų laisvės, kaip narui, 
plaukiančiam vandeniu kad reikia 
išnerti į paviršių ir pripildyti plau
čius oru, kad vėl galėtų išsilaikyti il
gesnį laiką pasinėręs. Ištisus 120 
metų rusų valdžia stengėsi surusinti 
ir supravoslavinti mūsų tautą. Jei jų 
pastangos nuėjo niekais, tai dėka

KORALŲ...
Kalbėdamas į mikrofoną, vairuo

tojas supažindina su kelionės tvarka 
ir reikmenimis. Autobusas dar gali
ma sakyti yra naujas, registruotas 
tik prieš 6 mėnesius, bet jau padaręs 
60.000 km. kelio. Varomas 280 arklio 
jėgų motoru, tanke telpa 590 litrų 
(130 gal.) kuro (diezelino). Specialiai 
įrengtas ir pritaikytas ilgom kelio
nėm. Gale atitvertas tualetas. Yra 
geriamo vandens čiaupas ir popieri
niai puodeliai. Virš sėdynių, kaip 
lėktuvuose, eina ilgos lentynos 
lengviems bagažams pasidėti. Vėsi
nimo įrengimai kainavo virš $ 
10.000, o kiekviena autobuso padan
ga apie $ 240. Viso už paruoštą ke
lionei autobusą firma sumokėjo $ 
81.000.

Patogesniam keliaujančių aptar
navimui ši firma yra įtaisiusi prie 
autobuso prikabintą karavaną, va
dinama "Expedition Wagon”. Ke
liautojai ji vadina "dogie” (seka lyg 
šunelis)). Karavano šone, atidarius 
vieną kraštą gaunasi lentynos mais
tui sudėti, vandens atsargos, dušas 
(jei apsistoja vietose kur nėra van
dens) ir sukrauti keliautojų guminiai 
matracai. Yra ir 240 voltų elektros 
generatorius. Tas ’’dogie” su įrengi
mais kainavęs $ 15.000.

Pietums sustojame apie 1000 gy
ventojų turinčiame miestelyje 
Bulahdeiah. Įsitaisome prie parko, 
kur yra vandens čiaupai ir moterims 
ir vyrams vieši patogumai. Stebiu, 
kaip statoma virtuvė ir kokia joje 
tvarka. Šalia autobuso pastatomi 2 
ilgi geležiniai stalai ir dubuo van
dens rankoms apsiplauti. Po to mo
terys padeda virėjai sviestu duoną 
tepti, piausto mėsą, paruošia daržo
ves. Kai jau ant abiejų stalų toks pat 
maistas yra išdėliotas, kiekvienas 

kieto lietuviško kaimiečio charakte
rio ir dėl saujelės pasišventėlių, sa
vo pastangomis išugdžiusių lietu
viškumu užsidegusią inteligentiją.

Šiame šimtmetyje padėtis žymiai 
pasikeitė. Šiandien rusiška Sovietų 
valdžia savo žinioje turi moderniau
sias nutautinimo priemones - televi
ziją, kiną, spaudą, švietimo įstaigas. 
Tik tautinis sąmoningumas, kurį 
įdiegė plačioms masėms nepriklau
somybės metai, įgalina ir įgalins lie
tuvių tautą atsispirti rusų užma
čioms.

Šalia pačios 20 metų tetrukusios 
laisvės, šis įdiegtas tautinis sąmo
ningumas buvo ir tebėra pagrindinė 
nepriklausomybės laikotarpio 
dovana Lietuvai.

Šiandien okupantas giriasi gra
žiais daugiaaukščiais pastatais, litu
anistiniais tyrinėjimais, įvairiomis 
knygomis lietuvių kalba. Taip, tų 
dalykų Lietuvoje yra, ir tuo mes 
džiaugiamės. Bet tai ne okupanto 
nuopelnai, o pačių lietuvių pastangų 
vaisius. Kaip kadaise Vincas Kudir
ka ar Jonas Basanavičius, jie nenu
leidžia rankų ir okupuotame krašte.

Iš kitos pusės pažvelgus, nors ir 
gražiausiais rūmais apstatytą Lie
tuvą, šiandien ji - kalėjimas. Spaus
dinamų knygų tiražas atvirkščiai 
proporcingas paklausai. Paradoksas 
- vertngos knygos nepasiekia masių, 
bemat dingsta iš knygynų lentynų, o 
milžinišku tiražu pasižymi tik įkyrė
jusi komunistinė propoganda. Litu
anistiniai tyrinėjimai vyksta, bet 
patys mokslininkai išžvejojami pri
gėrę iš Neries, ar paslaptingai atsi
duria po traukinio ratais. Gražus 
paminklas Pirčiupio aukoms, bet 
veltui laukia paminklo Panevėžio

pasiima valgyti kiek nori ir ko nori. 
Per tą laiką vanduo užverda arbatai, 
kavai ir indų plovimui. Prie arbatos 
yra padėta supiaustyto saldaus py
rago. Nuošaliau obuolių ir apelsinų 
dėžė. Lėkščių plovimui pastatomi 3 
dideli plastikiniai indai su šiltu van
deniu. Pirmajame (jis yra skirtingos 
spalvos) nuskalaujami maisto liku
čiai, antrame plaunami muiluotu 
vandeniu ir trečiame nuskalaujamas 
muiluotas vanduo. Pietūs trunka 
vieną valandą.

Ož Bulahdeiah gamta jau gražes
nė. Žalesnės pievos ir medžiai, vie
tomis linguoja javų laukai. Važiuo
dami Pacific H-way į šiaurę priva
žiuojame Manning upę ir prie jos di
desnį miestą Taree. Jame nesusto- 
jame, bet vairuotojas aiškina, kad 
čia yra pieno pramonės ir žemės 
ūkio centras, turįs apie 12.000 gy
ventojų. Tekėdama šalia miesto 
Manning upė sukelia malonų jaus
mą, o, tikiu, to miesto gyventojams 
pasididžiavimą.

Pakelėse gamta panaši kaip ir ki
tose vietose, tik miškuose augą eu
kaliptai čia daug aukštesni ir tieses
ni. Pravažiuojame Johns River. Tai 
miesčiukas ir tuo pat vardu upė, ku
rios krantuose iki pat vandens auga 
krūmai.

Toliau, daug platesnė Hastings 
upė. Prie jos žiočių ir jūros, tik už 
kelių kilometrų nuo šio kelio yra įsi
kūręs kurortinis miestas Port Mac
quarie, bet į jį nepasukam.

Upių čia pravažiuojame daug. 
Visų krantai žemi, todėl jų vardai 
girdėti per T.V., radio ir spaudą, 
minint potvynius po smarkesnio lie
taus.

Prie Macklean upės stovi išsiplė
tęs Kempsey miestas. Jame susto
jame 20 min. popiečio atsigaivini
mui. Miestas man nepatrauklus, se
nas ir niūrus, apie 9,000 gyventojų.

Saulė pamažu leidžiasi, o mūsų 
sustojimo vieta dar toli. Skubame. 
Pravžiuojame Macksville ir toliau 

gydytojai, Budavonės giraitės kuni
gai, Rainių miškelio kankiniai, Pra
vieniškės iššaudyti kaliniai;

Partizanai savo krauju 1944 - 53 
periode sutrukdė fizinį lietuvių tau
tos sunaikinimą Stalino valdymo 
laikais, sutrukdė įvykdyti tai, kas 
prasidėjo 1941 m. birželio mėnesio 
13/14 naktį - trečdalio tautos depor
taciją.

Po partizaninio laikotarpio iškilo 
nauji kovos būdai, nauji vardai - Ro
mas Kalanta, Simas Kudirka, Nijolė 
Sadūnaitė. Jie kiekvienas savaip, 
bet su ta pačia tėvynės meile, savo 
pavyzdžiu stiprino lietuvių tautą, 
laukiančią aušros. Pogrindžio leidi
niais:: "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, ’’Aušra" iškėlė Lietuvos 
vardą užsienyje, jį pagarbiai mini ir 
rusų disidentai - Solženicenas, Sa
charovas.

Mes, Australijos lietuviai, daug 
kuo galime ir turime prisidėti prie 
savo tautos pastangų išlikti gyva ir 
siekti laisvės:

1. Remdami asmeniškai savo gi
mines ir artimuosius Lietuvoje. 2. 
Padėdami pavergtų brolių skun
dams pasiekti visus laisvojo pasaulio 
kampelius. 3. Patiems rengti pro
testus dėl skriaudų, daromų lietu-

kurortinį miestuką Nambucca 
Heads. Jis stovi šalia to paties vardo 
upės. Kai 1966 m. pravažiuodamas 
buvau čia sustojęs man vieta nepa
tiko, bet dabar miestelis darė malo
nų ir jaukų vaizdą. Dar pravažiuoja
me didelę Bellinger upę prie Uranga 
ir jau temstant pasiekėm Coffs Har
bour miestą. Apsistojame prie jū
ros, karavanų parke. Pučia šaltas 
vėjas. Statomės palapines ir užsi- 
ve’kam šiltesnius rūbus.

Nustebau pamatęs mane aplan
kyti atvykusią ponią, su kurią prieš 
ketvertą metų kartu keliavom per 
N. Zelandiją. Nebuvom mes tada di
deli draugai, bet dabar susitikę išsi- 
bučiavom kaip brolis su seserim. Po 
pusvalandžio ji turėjo išvykti 
squash žaisti, bet siūlėsi vėliau at
važiuoti ir mane su draugu paimti 
arbatai į savo namus ir supažindinti 
su savo šeima.

Sekantį rytą ji mus galėtų pave
žioti ir aprodyti Coffs Harbour. Dėl 
dar neaiškios mūsų programos, 
abiejų jos pasiūlymų reikėjo atsisa
kyti.

Didysis bananas” Coffs Harbour Nuotrauka J. Zinkaus
Mūsų Pastogė Nr. 9, 1977.3.7, psl. 5

viams Sovietų S-goje, ypač nuro
dant konkrečius atvejus. Iš Lietuvos 
nuolat girdime, kad mūsų brolių pa
dėtis Lietuvoje sunkėja, kai laisva
sis pasaulis juos primiršta bei ypač 
blogėja, kai sovietams kur nors da
romos nuolaidos. Tuo tarpu protes
tai, intervencijos atneša apčiuopia
mų rezultatų, jų dėka jau pasisekė 
išlaisvinti visą eilę tautiečių. 4. Tu
rime tuoj atremti sovietų ar jų drau
gų skleidžiamą klaidinančią infor
maciją apie Baltijos kraštus. 5. Pa
tys turime kuo daugiau apšviesti 
vietinius gyventojus, ypač spaudos 
ar valdžios darbuotojus, kad Lietu
va ir jos problemos nepasitrauktų 
užmarštin. 6. Siekime bendradar
biauti su kitų tautų atstovais, siek
dami šių tikslų. Šalia estų ir latvių, 
ypač noriu atkreipti dėmesį į ukrai
niečius.

Šiuo metu momentas labai palan
kus tokiai akcijai: 1. Visuotinas su
sidomėjimas disidentais Sovietų 
S-goje. 2. Prezidento Carter palan
kus nusistatymas - pademonstruo
tas jo laišku Nobelio Laureatui Sa
charovui. 3. Ąrtėja Helsinkio sutar
ties revizija. Turime visur pabrėžti 
a) kad ši sutartis nepripažino Pa
baltijo Sovietams ir b) kad Sovietai 
grubiai laužo šios sutarties .nuosta
tus.

Australijos lietuviai jau yra daug 
nuveikę, atkovodami Whitlamo pri
pažinimo Sovietams de jure teisių į 
Pabaltijį atšaukimą. Pasaulio Lietu
vių B-nės pirmininko p. Br. Nainio 
pareiškimu - tai didžiausias išeivijos 
politinis laimėjimas po 2-ro pasauli
nio karo.

Atsiekę šio laimėjimo, neturime 
nuleisti rankų. Mūsų tikslas - pa
keisti australų viešąją opiniją iki to
kio laipsnio, kad net ir darbiečių va
dai įsisąmonintų, kad negalima žais
ti Pabaltijo likimu.

Mes didžiuojamės savo broliais 
Lietuvoje, nepalūžusiais priespau
doje. Veikime taip, kad ir mūsų bro
liai didžiuotųsi mumis.

— I islandų kalbą išverstas K. Borutos 
JE'altaragio malūnas“. Vertėjas — J. Hil- 
marsonas.

— Sausio 28 d. žinomai aktorei Graži
nai Jakavičiūtei sukako 70 metų.

— Eidamas 94-tuosius metus, mirė pe
dagogas, istorikas, mokyklos vadovėlių 
autorius Bronius Untulis.

Po vakarienės, nežiūrint šalto vė
jo, dar ilgai mezgėsi kalbos su nau
jomis pažintimis.

Naktis praėjo beveik be miego. 
Vėjas nuolat tampė palapinės sienas. 
Netoli šėlstančios jūros bangos 
trankėsi į smėlio krantą sukeldamos 
triukšmo.

Auštant griauname palapines, su
krauname daiktus į autobusą. Pus
ryčiai ir po jų pasiruošę, važiuoti to
liau.

( Bus daugiau )
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Namie svetur PADĖKA

VASARIO 16-JI GEELONGE

Vasario 16-sios minėjimas Gee- 
longe įvyko vasario 13 d., prasidėjęs 
pamaldomis šv. Jono bažnyčioje, 
kurias atlaikė kun. Volodka. Pamal
dų metu giedojo Melbourne parapi
jos choras, vad. P. Morkūno.

Pats minėjimas įvyko Geelongo 
Liet. B-nės Namuose 11.30 vai. Gee
longo apyl. pirm. Dr. S. Skapinskas 
minėjimą pradėjo apibūdindamas 
šios dienos reikšmę ir pakvietė Mel
bourne apyl. pirmininką p. A. Pocių 
paskaitai. Apie pusvalandi trukusi 
gerai paruošta paskaita gal ne vie
nam uždegė jau blėstančią tautinę 
ugnelę. Gaila tik, kad šios paskaitos 
negirdėjo kai tik tie, kurie tikrai tu
rėjo išgirsti, vienok ją girdėjo 183. 
asmenys.

Meninę minėjimo pusę pravedė p. 
S. Karpavičius. Pirmieji pasirodė 
melbumiškiai Virginija ir Arūnas 
Bruožiai, publiką sužavėję dainomis 
’’Žaliojoj stotelėj” ir "Tėviškėlė”. 
Sekė po jų Vidutis Kymantas, piani
nu paskambinęs net 5 dalykėlius. Po 
jo dar kartą pasirodė Virgija ir Arū
nas su dviem dainpm. Tai tikrai ver
ti dėmesio dainininkai. Ar nereikėtų 
sudaryti sąlygas, kad šie du jauni 
dainininkai atostogų metu aplanky
tų ir kitas lietuvių kolonijas Austra
lijoj. Nereikia jų išsikviesti iš užsie
nio - juos turime čia pat Melbourne.

Sekė A. Baltrūnas, padeklamavęs 
Maironio Miškas ūžia ir Akivaros 
jumoristini eilėraštį Mišrios vestu
vės. Meninę dalį užbaigė Geelongo 
Liet. Choras, vad. p. M. Kymanto, 
sudainavęs tris dainas, kurių pasku
tinė paties dirigento M. Kymanto 
sukomponuota ir pirmą kartą išpil
dyta - Audros siaučia. Daina labai 
nuotaikinga ir pagaunanti. Choras 
sudainavo gerai, tik iš bosų tebuvo 
tik vienas. Geelonge, kiek žinau, yra 
daug balsingų lietuvių, bet į chorą 
nestoja: vieniems nepatinka kai ku
rie seni choristai, kitiems chorvedis, 
o dar kiti neprisirengia. Bet gi cho
ras yra ne politinis, o kultūrinis vie
netas, į kurį galėtų sutilpti įvairių 
įsitikinimų asmenys.

Minėjimas praėjo labai gerai. Pa
dėka Apyl. Valdybai už gerą suor
ganizavimą. Svečius geelongiškiai 
pavaišino arbatėle, kuri, anot p. 
Mieldažio, buvo silpna, nes jos išgė
rus pasidarė silpna kojose. Vaišių 
metu jaunuosius dainininkus Virgi
niją ir Arūną apdovanojo Apyl. Val
dyba- ir p. Sedliorius saldumynais.

S. Samanis

SYDNEY
MONIKA PAKARTOTINAI

Vasario 27 d. Sydnejaus Liet. 
Klube buvo antrą kartą suvaidinta 
Pauliaus Rūtenio trijų veiksmų rim
ta komedija Monika. Palyginus su 
premjera, kuri įvyko pereitų metų 
pabaigoje, šį kartą entuziastų žiūro
vų gausiai nepribuvo (galėjai pri
skaičiuoti kiek virš 150), tačiau pats 
spektaklis praėjo gana įspūdingai: 
sakytumei, visi aktoriai savo vaid
menis atliko ypač pasigėrėtinai, ne
sijautė to nervingumo ir įtampos, 
kas lydi kiekvieną aktorių kiekvie
noje premjeroje. Antrą kartą žiūrint 
įsminga žiūrovui detalės, įsimena 
atskiros frazės, kurios įgyja daugiau 
žavesio ir prasmės arba pastebi ir 
tokių smulkmenų, kurios nuolat be
sikartojančios pasidaro kiek įkyrios. 
Sakysim, žodis ”aš”: juo pradedama 
beveik kiekvienas sakinys. O šitai 
galima lengvai išvengti autoriui at
kreipus į tai dėmesį. Lietuvių kal
boj, kaip ir lotynų, galima iš viso iš
siversti be ”aš”, arba jis vartotinas 
tik ypatingai pabrėžiant save kaip 
kalbėtoją arba akcentuojant savo 
veiksmą. Perdažnas šio žodžio ”aš” 
kartojimas kaip tik šioje komedijoje 
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skambėjo nereikalingu disonansu. 
Žinoma, tai nedidelis dalykas, bet 
atsimenant, kaip režisorius ir akto
riai susirūpinę kiekviena smulkme
na ar žody, ar judesy, į tai galėjo at
kreipti daugiau dėmesio.

***

Vasario 26 d. įvykęs Sydnejuje 
sporto klubo Kovo metinis balius 
praėjo gana sėkmingai. Nors, paly
ginant su pernykščiu jubiliejiniu 
Kovo balium šis parengimas tesu- 
traukė vos pusę tiek dalyvių, kiek jų 
buvo pernai (šį kartą nesiekė 300, 
kai pernai buvo apie 600 ), vis tik 
balius buvo labai puošnus ir turtin
gas. Labai gausūs ir įvairūs vaišių 
patiekalai, pačių sportininkų motinų 
ir rėmėjų paruošti, puiki nuotaika ir 
geras aptarnavimas atkreipė daly
vavusių dėmesį. Programoje Graži
na Zigaitytė džiugino dalyvius savo 
dainomis, o tautinių šokių grupė, M. 
Cox ir J. Birietos vadovaujama, 
darniai pašoko keletą šokių.

Dėmesio centre buvo Kovo loteri
ja, kuri savo aukštos vertės fantais 
prašoka bet kokias kitas lietuvių or

Melbourne Veikloj
PADĖKOS LAIŠKAI

Melb. Apyl. Valdybos surengtas 
Vasario 16 d. priėmimas australų 
visuomenei ir parlamentarams Lie
tuvių Namuose buvo labai sėkmin
gas ir labai patiko mūsų svečiams. 
Jie labai ilgai pasiliko salėje, o vė
liau, Klubo Tarybai pakvietus į Klu
bo narių kambarį artimesniam susi
pažinimui, atėjo netik parlamenta
rai, bet ir parlamento pirm. Rt. Hon. 
B. Snedden.

Po oficialių vaišių dalis senatorių 
ir parlamentarų dar nuvyko užkan- 
džiams privačiai pas Mel. Apyl. pir
mininką į jo namus, kur dalyvaujant 
Krašto Valdybos pirm. prof. A. Ka- 
bailai, buvo pasivaišinta ir pasikal
bėta mūsų bendruomenei svarbiais 
klausimais.

Dabar daugumas priėmimo svečių 
atsiuntė gražius padėkos laiškus 
Lietuvių Bendruomenei už pakvie
timą ir nuoširdų vaišingumą, žadė
dami visada padėti mūsų bendruo
menei keliant Lietuvos laisvės klau
simą politiniame forume.

* *
ESTŲ ŠVENTĖ

Vasario 26 d. Melbourne estų 
bendruomenė paminėjo Estijos Nep. 
paskelbimo šventę. Jų nepriklauso
mybė buvo paskelbta 1918 m. va
sario 24 d. Minėjimas vyko erdviuo
se Estų Namuose kur dalyvavo lie
tuvių, latvių, suomių ir vegrų atsto
vai. Lietuvių vardu pasveikino 
Męlb. Apyį. pirm. Alb. Pocius. Svei
kinimo kalbas pasakė taip pat ir lat
vių bei suomių atstovai, suomių

Mūsų mylimam vyrui, tėvui, sūnui, žentui ir broliui a.a. Edvardui 
NAGULEVIČIUI mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams ir 
pažįstamiems už pagalbą sunkioje gyvenimo valandoje, už gėles, vaini
kus, šv. Mišioms aukas, užuojautas, paguodimą ir draugiškumą. Širdin
gas ačiū kun. P. Vaseriui, kun. P. Butkui, skautams vyčiams, Soc. Globos 
Moterų Draugijai ir visiems, kurie pagerbėte velionį ir palydėjote į am
žino poilsio vietą.

Žmona Birutė su vaikais Kristina ir Povilu, 
motina, sesuo ir brolis su šeimomis ir uošviai

ganizuojamas loterijas ir kuri buvo 
traukiama baliaus metu. Loterijos 
laimikiai atiteko: V. Jankus laimėjo 
dviem asmenim kelionę lėktuvu į 
Hong Kong ir atgal (Palanga Travel 
kelionių biuro dovana), J. Liutikas 
laimėjo dail. H. Šalkausko paveikslą, 
Č. Liutikas - dail. L. Urbono pa
veikslą, D. Heid laimėjo J. Janavi
čienės menišką keramikos lėkštę, A. 
Kaltinis iš Tasmanijos laimėjo E. 
Lašaičio medžio drožinį, dail. S. 
Montvido paveikslą laimėjo C. Ig- 
lewska ir rankinį laikrodį laimėjo 
Daiva Labutytė - Bieri.

bendruomenės pirm, kalbėjo estiš
kai, kadangi jų abiejų kalbos labai 
artimos. Po minėjimo vaišės ir 
šokiai.

* *

GERŲJŲ KAIMYNŲ 
KONCERTAS

Good Neighbours Council suruošė 
didingą tautybių koncertą atvirame 
ore prie Myer Music Bowl, kuriame 
Apyl. Valdybai paprašius dalyvavo 
ir Melbourne Lietuvių Dainos Sam
būrio choras vadovaujant poniai 
Danai Levickienei. Koncerte pagal 
rengėjų pareiškimą dalyvavo apie

Kas toji Kroatija?
Dažnai skaitome spaudoje apie 

kroatų pastangas išsilaisvinti, bet 
retas kas iš mūsiškių žino, kas yra 
tie kroatai ir nuo ko jie nori išsiva
duoti. Kroatija šiuo metu yra sude
damoji Jugoslavijos dalis, o pati Ju
goslavija yra dirbtinė valstybė, at
siradusi tik po pirmojo pasaulinio 
karo, apjungianti visus Balkanų pie
tinius slavus. Iki I-jo karo tik Serbi
ja irJuodkalinija buvo nepriklauso
mos. Kroatija priklausė Austro - 
Vengrijos imperijai. Tokiu būdu da
bartinė ir pradžioje įsikūrusi Jugos
lavija nėra tautiniu atžvilgiu viena
lytė, o apjunginanti keletą tautų su 
serbų domivanimu.

Istoriškai dar Romos imperatoriai 
buvo pravedę sieną Drinos upe tarp 
Rytų ir Vakarų Romos imperijų.

***
Su Australijos Operos gastrolė

mis drauge vasario 28 d. išvyko ir 
šios operos nuolatinis vaidintojas ir 
dainininkas Paulius Rūtenis ir ke
lionėje išbus iki gegužės 20 d. Po 
sėkmingo pakartotinio "Monikos” 
spektaklio Sydnejaus Liet. Klube 
jau sekančią dieną Paulius Rūtenis 
su Australijos Opera išvyko į Can- 
berrą, kur išbus tris savaites, o kovo 
18 d. iš čia vyksta į Melbourną. Lin
kime Pauliui sėkmingų gastrolių ir 
kontaktų su lankomų kolonijų lietu
viais.

Vasario 25 d. įvyko Algimanto 
Skorulio vestuvės: Algis vedė far
macijos mokslus baigusią Karyn . 
Nors Algis tik 22 metų, bet veržlus: 
įsigijo namą Chipendale rajone, turi 
gerą poziciją ir dar studijuoja staty
bininkų kursą Technikos institute. 
Vestuvinis pobūvis buvo jaukiai su
rengtas Algio tėvų namuose, kur 
dalyvavo abiejų pusių artimieji ir 
bičiuliai. Linkime jauniesiems sėk
mingo ir saulėto gyvenimo.

Sydnejaus latvių vyrų choras, ku
riam vadovauja Bernards Adijans. 
Choras koncertuos kovo 12 d., šeš
tadienį, Sydnejaus Liet. Klube

20.000 dalyvių. Lietuvių choras pa
sirodė didingai su spalvingais mūsų 
tautiniais rūbais. Dainos buvo pa
rinktos gražios ir gerai skambėjo. 
Neveltui net pats Al Grasby turėjo 
viešai sakyti ’’Lithuanians sing like 
Angels”.

Ačiū mūsų chorui ir jo vadovams 
už gražią Lietuvos vardo reprezen
taciją.
LIETUVOS VARDAS SPAUDOJE

Vasario 16 d. proga apie mūsų mi
nėjimus trumpas žinutes paskelbė 
dienarštis ’’The Australian” ir sa
vaitraštis The Advocate.. Taip 
pat paminėjo kaikurie priemiesčių 
savaitraščiai. "The Toorak Times” 
paskelbė parlamento nario žmonos 
ponios Babette Francis straipsnį per 
visą puslapį, 16 vas.77. ^lb P

Vakarų imperijos ribose pasiliko 
Kroatija. Kroatai tapo katalikais ir 
tuo pačiu vakariečiais, gi serbai pa
sidarė ortodoksai ir atiteko Bizanti
jos ir Rusijos įtakai. Keturis šimt
mečius Serbija buvo Turkijos oku
puota, kai Kroatija nebuvo turkų 
užimta. Iki 1918 m. nuo Romos im
perijos skilimo Drinos upė išliko toji 
riba, skirianti kultūriškai ir religiš
kai Kroatiją nuo Serbijos, ir taip ligi 
1918 m. Kroatija neturėjo nieko 
bendro su Serbija: istorija, kultūra 
ir religija tas tautas galutinai išsky
rė. Iki šiandie Kroatija turi savo lo
tynišką alfabetą ir griežtai priešina
si prieš kirilicą arba rusišką alfabe
tą, kuris galioja Serbijoje. Ir nors 
dabartinė Jugoslavija ir skaito save

( Nukelta į 7 psl.)
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LITUANIOS PLOKŠTELĖ
Kaip dailininkas palieka savo me

ną drobėje, kompozitorius muzikoje, 
autorius knygos puslapiuose, taip 
Adelaidės choras Lituania savo dai
nos meną palieka dainų rinkiniu 
plokštelėje.

Būtų nepaprastai gaila, jeigu be
veik 30-ties metų choristų ir diri
gentų darbas, pranyktų kaip nebu
vęs.

Būtų gaila, kad choras dainavęs 
šimtais įvairių progų, dingtų, nei 
pėdsako nepalikęs.

Nors dabartinis choras yra pajė
gus tiek savo sąstatu, tiek ir balsine 
medžiaga, tačiau prieauglio, taip ir 
nesulaukiama. Darbštuolių gretos 
retėja, vieniems pasitraukus atsar
gom kitus mirčiai išskynus, palieka 
neužpildomos spragos.

Ilgieji išeivijos metai parodė, kad 
choras buvo ir yra vienas iš pasto
viausių meninių vienetų. Taip pat jis 
yra ir vienas, iš mylimiausių - daug 
kartų žavėjęs, linksminęs, pravirk- 
dęs.

Per dainą choras mus sujungia su 
tėvyne, jos grožiu ir papročiais, per 
dainą, sujungia ir mus pačius, atlai
dumo ir vieningumo jausmam

Choro tikslas išleidžiant plokštelę, 
nėra vien tik atminimo palikimas, 
bet ir choro istorijos užfiksavimas 
dainomis. Istorijos, apimančios Li- 
tuanijos gyvavimo etapus su jos 
skirtingais dirigentais.

Gal ši svajonė ir liktų neįvykdyta, 
jeigu ne choristas Kazimieras Ka
minskas, pažadėjęs 1000 dolerių 
plokštelės išleidimo finansavimui. 
Tai platus žmogaus mostas ypač šiais 
laikais, kada nors ir tvirčiau ant ko
jų stovime, bet dosnesni nesam, 
kaip kad sunkiais kūrimosi laikais. 
Kazimiero ateities įžvalga įgalino 
Lituanijos choro plokštelei gimti 
plačiam pasauly.

K. Kaminskas su šeima iš N. Ze
landijos, atvyko Adelaidėn, kai 
adelaidiškių bendruomeninė veikla 
buvo pačioje augštumoje. Kūrėsi 
Lietuvių Namai, bei Katalikų Cent
ras, veikė savaitgalio mokyklos taut, 
šokių grupė ir aktyviai reiškėsi įvai
rios organizacijos.

Kazimierą nepaprastai sužavėjo ši 
lietuviška veikla, ypač giesmės ir

Kroatija...
( Atkelta iš 1 psl.) 

balkaniška valstybe, kroatai tam 
kietai priešinasi.

Nuo pat Jugoslavijos įsikūrimo 
(1918 m.) kroatai jautė kietą serbų 
priespaudą: buvo slopinama jų savi
ta tautinė kultūra, neleidžiama pa
sireikšti politiškai.

Jaltos konferencijoje (1945) Kro
atija vėl buvo įjungta į Jugoslavijos 
sudėtį, ir taip iki šiandie kroatai lai
ko save okupuotais ir siekia išsilais
vinimo. Neteisinga prielaida, kad 
kroatai rungtyniauja su serbais do
minuoti Jugoslaviją. Priešingai, 
kroatai šito visai nesiekia, nes jie 
skaito, kad Jugoslavija tėra tik 
dirbtinis padaras. Kroatai nesiekė ir 
neketina valdyti Jugoslavijos, o tik 
nori išsikovoti sau nepriklausomy
bę.

Kas atsitiks mirus Jugoslavijos 
galvai Titui? Oficialieji Jugoslavijos 
t.y. dabartiniai serbų komunistų va
dai skelbia, kad reikalui esant ju
goslavai (kurių kaip tokių nėra) iki 
paskutinio gins savo kraštą. Bet čia 
ir yra Jugoslavijos tragedija: ji nėra 
vienatautė, o kelių tautų mozaika, 
tautų, kurių kiekviena turi skirtin
gus interesus. Tai kas gi gins Ju
goslaviją? Kroatai tvirtina, - jokiu 
būdu tik ne jie, nes joks kalinys ne
gina savo kalėjimo.

dainos, nes buvo jų labai pasiilgęs.
Niekad prieš tai nedainavęs, įsto

jo į Lituania chorą dir. V. Šimkaus 
vadovybėje. Ilgai nelaukęs pradėjo 
kalbinti V. Šimkų dėl choro plokšte
lės išleidimo, bet gavęs atsakymą, 
kad to padaryti yra neįmanoma, ap
siramino.

Mintis, tačiau, jo neapleido ir 
daugeliui metų praėjus, jam rūpimą 
reikalą vėl iškėlė su dirig. G. Vasi
liauskiene ir choro administrato
rium Jz. Lapšiu, pažadėdamas fi
nansuoti plokštelės išleidimą.

K. Kaminskas yra taurus lietuvis, 
kukliai apie save, taip sako - ’’Poetai 
palieka savo kūrybą amžiams, kartų 
kartoms, aš poetas nesu, tai bent pi
nigu prisidedu prie to, kas turi būti

-------- ---------- —T—---------

Mada ir grožis
(Pagal prof. H. Zabulį)

Jaunystė yra tobulas ir nepasi
kartojus papuošalas. Dažnai senes
nių žmonių vertinimuose juntama 
savotiška melancholija... Jaunystės 
žavumas yra nebesugrįžtanti verty
bė, senimas, girdamas arba peikda
mas jaunąją kartą, kartu išsiduoda 
besiilgįs savo jaunų dienų. Dauguma 
vyresniųjų nuoširdžiai ir, be abejo
nės, teisingai žavisi augančia karta. 
Turime pripažinti, jog jaunimas - 
mūsų avangardas.

Kai kalbame apie jaunimą ir jo 
grožį, negalime užmiršti, kad išori
nis grožis neatskiriamai priklauso 
nuo žmogaus vidinio spindesio. Kaip 
tik tuo ir pasižymi jaunimas. Jo nes
lėgė intrigų našta, pedantizmas ir 
kitos ydos, kurios vienaip ar kitaip 
atskleidžia žmogaus elgesyje sun
kiai beišvengiamą įtekmę, ir ilgai
niui tai susiklosto net ir veido bruo
žuose,* paprastai sakoma: šito žmo
gaus išvaizda gera, patraukli, gi 
anas - piktas atšiaurus, to jauno 
žmogaus grožį gali dažnai sugadinti 
ir aplinkuma, kurioje jam tenka bū
ti.

Būtų neteisinga, jei sakytume, 
kad žmogus sendamas darosi negra
žesnis. Bręsdamas žmogus įgyja to
kias dvasines vertybes, kurių jauni
mas dėl dar menkos gyvenimo pa
tirties negali turėti: intelekto gilu
mą, kultūrinių interesų platumą, 
dvasinę pusiausvyrą, valią. Šituos 
bruožus kiekvienas galime pastebėti 
pašnekovo akyse, veido bruožuose, 
kurie nusako gyvenimo prasmę 
Žmogaus išorinis grožis tik tada 
įgyja tikrą spindesį, kai jis turi dva
sinį turinį. Negali būti tikro išorinio 
grožio, jeigu žmogus tik jam tetar
nauja, jeigu visas dvasinis polėkis 
prasideda ir baigiasi tik savimi ža
vėjimus!. Gal neveltui sakoma, kad 
mergaitė arba jaunuolis gražus tol, 

padaryta. Kaip tėvai palieka savo 
turtus vaikams, taip mes užfiksuo
sime ir paliksime plokštelėje, choro 
Lituania dainas, kad jos būtų am
žiams gyvos mūsų palikuonims ir 
užsienio tautiečiams, kaip Adelaidės 
lietuvių kultūrinės gyvybės šaltinis. 
O gal atsiras asmenų, kurie paseks 
šiuo pavyzdžiu ir padarys ką nors 
pozityvaus mūsų lietuviškos bend
ruomenės gyvenimui. Žmonai pri
minus, kad tie pinigai praverstų 
anūkams, atsakiau, kad šis investa
vimas yra geresnis negu pinigas, 
nes primins ateinančioms kartoms 
jų kilmę.”

Vienoj pusėj ’’Choro Lituania” 
plokštelėj, įgrotos dainos, vadovau
jant pirmiesiems dirigentams - V. 
Šimkui, V. Straukui ir R. Kūbiliūtei.

Antroje, dabartinio sąstato cho
ras, diriguojant sol. G. Vasiliauskie
nei.

Visa turimoji medžiaga, yra pri
vačių žmonių įgrota į juosteles kon
certų ar minėjimų metu, niekad ne
galvojant, kad jos bus panaudotos 
plokštelėje.

Be to, juostelės yra tiek senos, 
kad vadovybė turėjo daug vargo, 
kol išrinko po porą pusėtinai skam
bančių dainų. Tas žinoma, plokštelės 
kokybei nepadėjo ir buvo kilus min
tis, naudotis tik paskutinių laikų 
įgrotomdainonjNors jos ir yra paga
mintos tik koncertų metu, bet A. 
Budrio kruopštumas ir geresnė apa
ratūra, dainų skambesį patobulino. 
Tačiau turint mintyje Lituanijos 
choro istorijos įrašymą plokštelėn, 
vadovybė paliko prie pirmos idėjos.

Norint gauti tobulai įrašytas dai
nas, reikia naudotis studija, kurioje 
yra reguluojama akustika, absoliuti 
tyla, preciziški aparatai ir pan. Tas 
Adelaidės chorui yra neprieinama, 
todėl naudotasi tik koncertų metu 
užrekorduotom juostelėm, kurioms 
galbūt trūko profesijonalaus tobu
lumo.

kol nežino, kad tokiais yra.
Čia pravartu paminėti ir mados 

santykį su tikruoju - vidiniu ir išori
niu grožiu. Mada yra laiko atributas, 
kuris plisdamas apima vis didesnius 
bei platesnius visuomenės sluoks
nius, lyg savotiška norma, bet ir su 
ja nesiskaityti negalime, jei praei
viai matydami perdaug senoviškai 
atrodantį žmogų savotiškai jį nu
baudžia, tačiau panašiai nubaudžia 
ir tą, kuris stengiasi pralenkti madą. 
Atseit, mada turi savo etiką, kuri 
reguliuoja žmogaus vidinio ir išori
nio grožio santykį su visuomene.

Kai kas tivrtina, kad žmonės lais
va valia pasirenka rūbus ar auginasi 
barzdą, bet neturėtume užmiršti, 
kad yra tam tikra išvaizdos padoru
mo norma, kurią peržengus asmuo 
žaloja pats save. Nepadoru rodytis 
publikai nesiprausus, ir nesusitvar
kius, deramai neapsirengus, juk 
skutamės ir šukuojamės nevien to
dėl, kad norime būti gražūs, bet ir 
todėl, kad nepastatytume savęs pa
juokai. Kiekvienas žmogus turi 
gerbti visuomenę. Jeigu jis jos ne
gerbia, jis sudaro sąlygas savo pa
ties pajuokai. Štai kodėl žmonės 
juokiasi iš netvarkingų ilpaplaukių, 
kodėl šaiposi matydami lopuotus 
driskius hipius, žmonės nesusilaiko 
nesijuokę, kai nebegali atskirti vai
kino nuo merginos, moters nuo 
vyro.

Grįžtant prie grožio ir intelekto 
santykio, joks save gerbiąs žmogus, 
senas ar jaunas, nenori statyti savęs 
pajuokai, kiekvienas perdėtas ma
dos vaikymasis visada rodo tą žmo
gų neturintį nuovokos. Be to, jokia 
kraštutinė mada dar iki šiolei nėra 
nieko papuošusi. Kiekvienas žmogus 
turi savo linijų struktūrą, gali pri
taikinti sau ir madą. Jeigu kitas ar 
kita taip pasipuošę, tai tas: nereiškią,

Dainas iš juostų, geriausią ką tu
rėjo, atrinko Lituania choro valdy
ba, dirig. G. Vasiliauskienė, adm. Jz. 
Lapšys ir leidėjas K. Kaminskas.

Lituania choro plokštelės viršelį 
sukūrė skulptorė I. Pocienė. Virše
lyje, stilizuotos dvi lakštingalos, 
simbolizuoja dainą.

Plokštelė ’’Choras Lituania”, 
pastatė amžiną paminklą buvusiems 
ir esantiems choristams, bei diri
gentams. Paminklą, lietuvybės iš
laikymo kovoje, nuo pirmo lietuvių 
įsikūrimo Australijos žemėje.

K. Kaminsko piniginė parama, 
komisijos ir dirig. G. Vasiliauskienės 
praleistos ilgos valandos atrenkant 
medžiagą, A. Budrio technikinis pa
ruošimas ir L Pocienės viršelis, rea
lizavo istorinės plokštelės išleidimą.

V. Marcinkonytė

kad juo ar ja reikia sekti. Dažnai 
matome, kaip jauni žmonės subjau
roja save: apsimūtuluoja tokiais 
drabužiais kurie pražudo jauno 
žmogaus gracingumą, apsiauna ba
tais, kuriais normaliai sunku bepa
eiti, o kojos užuot buvusios grakš
čios panašėja į kalades, ir keista, 
kad šitokie mados kankiniai guo
džiasi senu pasakymu: ’’Grožis rei
kalauja aukų”. Galima ir reikia au
kotis, kad persivalgymas nedefor
muotų jauno žmogaus figūros, gali
ma fiziniu darbu ir sportu palaikyti 
jaunatvės jėgą, bet argi reikia dėl 
tariamo grožio būti panašiam į cirko 
klouną arba vaikčiojantį su kojūkais.

Jaunuoliai paprastai atsikerta, 
kad ’’seniai” nesupranta jų psicholo
gijos. Be abejo, galimas tam tikrų 
interesų nesupratimas, ir dėl to at
siranda nuomonių skirtumas, gal ir 
konservatyvumas. Įsidėmėtina, kad 
išorės grožis moteriai ar vyrui for
muojasi šimtmečiais, ir reikia saky
ti, nedaug tepasikeičia. Jei detalės ir 
keičiasi, bet esmė išlieka ta pati. 
Detalės tos pačios kartos gyvenime 
dažnai kartojasi. Todėl vyresnis 
žmogus jau vien savo gyvenimiška 
patirtimi gali būti geras patarėjas. 
Tik reikia mokėti išklausyti jo pas- . 
tabas, neskubant jas vien atmesti. 
Aklumas grožio klausimais atsire
mia į bendrą poziciją. Jaunuolis 
ožiuojasi, nes jis tik pradeda gyven
ti, bet vyresnis už jį nori pataisyti 
bendru reikalavimu. Jeigu kuriam 
kyla noras aprangą demonstruoti 
visuomenei, kurioje jis gyvena, tada 
visuomenė turi teisę vertinti jo de
monstratyvų apdarą. Kiekviena 
mada neturi užslopinti proto, net ir 
keisčiausioje madoje išlikti gražiam. 
Protas turi padėti išsaugoti mados 
sekėjo vidinį grožį, padėti išlikti to
kiu visuomenės nariu, kurio dvasinis 
orumas nepriekaištingas.

B. Liūgą

Jauna panels svečiuose prie stalo 
turėjo kaimyną. Kur) laiką jieškojęs 
žodžių, jaunikaitis pradėjo pasikalbė
jimą:

— Kaip jums sekasi, panele?
— Dėkui, gerai.
— Tas mane labai džiugina. O kaip 

sekasi jūsų mamytei?
— Dėkui, gerai.
— O kaip sekasi jūsų tėveliui?
— Dėkui, gerai.
— Ir kaip sekasi jūsų sesutei?
— Dėkui, taip pat gerai.
— O broliukui?
— Dėkui, gerai.
Tačiau šitoje vietoje pasikalbėjimas 

nutrūko ir jau atrodė beviltiškai besi
baigiąs, kai jauna panelė išgelbėjo 
padėti:

— Aš dar turiu ir senelį, — pa
reiškė ji draugiškai.

— Klausyk, Antanai, rytoj 
sueina dvidešimt metų nuo mū
sų vedybų. Ar nereikėtų pa
pjauti vištą?

— Kodėl, brangioji, argi viš
ta yra už tai kalta?
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Pranešimai
PRANEŠIMAS

A.L.B. Adelaidės Apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas šau
kiamas sekmadieni, 1977 m. kovo 13 
dieną 14.30 vai. Lietuvių Namuose, 
Eastry str. Norwood.

Darbotvarkė: 1. Prezidiumo su
darymas. 2. Mandatų komisijos su
darymas. 3. Vykdomų organų pra
nešimas. 4. Kontrolės komisijos ir 
Garbės Teismo rinkimai. 5. Diskusi
jos dėl pranešimų. 6. Einamieji rei
kalai.

Skelbtu laiku neesant reikiamam 
skaičiui dalyvių, po pusės valandos 

šaukiamas antras susirinkimas, kuris 
bus skaitomas teisėtu esant betko- 
kiam skaičiui dalyvių.

Susirinkime balsuoti ir būti ren
kamais j vykdomuosius organus turi 
teisę tik susimokėję Bendruomenės 
solidarumo mokesti ar nuo jo atleis
tieji asmenys.

A.L.B. Apylinkės Valdyba. 
PRANEŠIMAS.

L.K.V.S. Ramovės Sydney Sky
riaus valdyba, mirus pirmininkui 
a.a. V. Bižiui,pakvietė kandidatą A. 
Andriejūną, sen., į valdybą ir pasi
skirstė pareigomis: p-kas J. Makū
nas, sekr. A. Andriejūnas sen., ir 
ižd. ir vice-pirm. liko J. Mikutavi
čius.

Korespondenciją prašoma siųsti 
šiuo antrašu: L.K.V.S. Ramovės 
sekretoriui A. Andriejūnui, 553 
Hume H’way Yagoona 2199 N.S.W. 
Tel. 70 6440

Valdyba

LIETUVIŲ RADIJO PUSVALAN
DŽIO KLAUSYTOJAMS MEL
BOURNE IR ADELAIDĖJE

Kovo 8 d. (antradieni) 9.30 vai. 
vak. ir kovo 9 d. (trečiadienį) 9.30 
vai. ryto, per Melbourne veikiančią 
radijo stotį 3ZZ — 1220 KHz, bus 
transliuojama programa apie Lietu
vių Akademinę Korporaciją Romu
vą.
PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Vakarų Aus
tralijos tautiečiams, kad kovo 19 d.,

MENO FESTIVALIS ’’ARO” 
SODYBOJE

(Allambie Rd., Mittagong)

Tai žinomo mūsų dailininko Leono 
Urbono sodyba ir čia jo kuriamas 
palengva bet užtikrintai visoje Mit
tagong - Bowral apylinkėje meno 
centras. Penkių akrų miško plote be 
atolydžio pats vienas dirbdamas per 
maždaug penkerius metus jis jau 
baigia įkurti sau lygios visoje apy
linkėje neturinčią sodybą, kuri il
gainiui pasidarys visos apylinkės 
atrakcijos centras. Jau dabar ši so
dyba, žinoma ’’Aras” vardu, jau vie
tos administracinių organų įtraukta 
į lankytinų vietų sąrašą, kaip galeri
jos, muziejai, pavyzdiniai sodai, pa- 
matytinos natūralios gamtinės įžy
mybės.

Šioje sodyboje kovo 19 d. atidaro
mas plataus masto meno festivalis, 
kuris truks dvi savaites. Festivalis 
ribojasi meno kūriniais ir meniškais 
išdirbiniais. Čia bus išstatyta tapy
bos ir skulptūros kūriniai, keramika, 
auksakalystė, foto paroda, speciali 
vaikų piešinių paroda, medžio išdir
biniai, baldai, ir kt. Lygiai patraukli 
vieta piknikauti, pabūti natūralioje 
gamtoje.

Aro sodybą nesunku atrasti: va
žiuojant Hume H’wy iš Sydney ir 
pravažiavus Mittagong už trijų km 
kelio dešinėje matosi Allambie Rd., 
kuris tiesiai ir nuveda į Aro sodybą. 
Lietuviai ypač laukiami ir kviečiami.
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šešt., 7.30 vai. Victorio Park, 122 
Shepperton Rd., šv. Joachimo salėje 
apylinkės valdyba ruošia pobūvį at
švęsti visų Juozų, Kazimierų ir kitų 
vardines. Visi tautiečiai su savo už
kandžiais ir gėrimais kviečiami iš 
arti ir toli dąlyvauti. Be to, kovo 20 
d., sekm. 3 vai. mažojoje Leederville 
salėje šaukiamas Vakarų Australi
jos visuotinis lietuvių susirinkimas 
su atitinkama darbotvarke. Visi 
tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Pertho Apyl. Valdyba 
MARGUČIAI

Grupė Melbourne moterų, liau
dies tradicijų puoselėjimo tikslu, 
Socialinės Globos Mot. D-jos remia
ma, ruošia margučių marginimo se
sijas (workshops).

Dviejų margintojų globoje kiek
vienas seminaro dalyvis-vė susipa
žins su autentiškais margučių raš
tais bei technika. Bus rodomos 
skaidrės ir pateikiama literatūra.

Kiekvienas dalyvis - vė pats dirbs 
išbandydamas skutinėjimo ir spau- 
dukų (batikos) technikas. Visa me
džiaga (įskaitant kietalukščius kiau
šinius, vašką, dažus, įrankius) bus 
gaunama vietoje.

Aktyviems dalyviams vietų skai
čius ribotas, užtai suinteresuotieji 
jau dabar tebesiregistruoja p. Žal- 
kauskienės telefonu 874 5250. Kurso 
- sesijos mokestis $ 2 (pensininkams 
ir moksleiviams - $ 1).

Marginimo sesijos vyks kovo 19 ir 
kovo 26 (šeštadieniais) 3 v. - 7 v. p.p. 
Moterų seklyčioje Lietuvių Namuo
se, Errol St., North Melbourne.

Minėta grupė taip pat ieško, gal 
būt, vyresnio amžiaus moterų tarpe, 
žmonių, kurie yra kada nors, savo 
jaunystėje ar vėliau, išmokę tikro 
liaudiško, šiaudinėje pastogėje 
praktikuoto, margučių marginimo. 
Tokie asmenys prašomi skambinti p. 
D. Simankevičienei tel. 465 2485.

RENGĖJOS

INFORMACIJA
ENCYCLOPEDIA LITUANICA
LEIDIMAS ARTĖJA PRIE 

PABAIGOS

Encyclopedia Lituanica V tomas 
(S-U) baigiamas įrišti; kovo mėn. 
bus siuntinėjamas prenumeratoriam 
ir bibliotekom. Paskutiniam tome 
bus papildymai, pataisos ir platus 
dalykinis indeksas. Kas būtų paste
bėjęs išleistuose tomuose stambes
nių praleidimų ar klaidų, malonėkite 
pranešti leidyklai ne vėliau š.m. ge
gužės 1. Redaktoriams reikia iš 
anksto žinoti, kiek papildymai galė
tų užimti vietos. Vėliau kokių nors 
pageidavimų nebus galima paten
kinti. Ta pačia proga norime pri
minti, kad dabar dar yra pats laikas 
užsisakyti pilną Encyclopedia Litu
anica komplektą. Visų 6 tomų kaina 
$ 120.00 plius persiuntimas. Rašyti 
šiuo adresu: Encyclopedia Lituanica 
Press 395 W. Broadway, P.O. Box 
95 South Boston, Mass. 02127 Tel. 
(617) 268-7730 vakarais - 282-2759.

PAIEŠKOJIMAS

Ieškomas Eduardas Brenneiseris, 
gimęs 1911 m. Virbalyje, dingęs 
1944 m. Ieško brolis Gustavas. Jis 
pats arba žiną apie jį prašomi rašyti 
ir pranešti A. Pakalniškiui: 8 Teak 
Way, Maddington, Perth, W.A. 
6109.

**♦
Sausio 29 d. Sydnejuje mirė estų 

muzikas ir chorvedis Erik Maasepp. 
Daugelis ir lietuvių velionį prisime
na ne kartą ji dirigavus baltiėčių 
minėjimuosė'estų ar jungtiniam pa- 
baltiečių chorui.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 Kart Terrace, Bankrtown. TaL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Kovo 12 d., šešt.:
LATVIŲ CHORAS

Pirmą kartą Lietuvių Klube

FILMAI:
Kovo 15 d., antr., 7.30.: 

THE DOVE

Kovo22d., antr., 7.30:
LIETUVIŠKI FILMAI:

’’Senelių godos”; biografiniai: Ieva 
Simonaitytė Vincas Mykolaitis 
Putinas

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už alų,

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vaL, 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vai., sekm. 
1230 -11 vaL

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniai? dvigubi jaekpotai

GAVĖNIA - RIMTIS

Visa gavėnia skirta susikaupimui 
rimtyje bei maldoje ir susitaikymu 
su Dievu ir savo artimu. Tam ypač 
skiriamos šių metų gavėnios reko
lekcijos, kurias praves-kum Dr. P. 
Bačinskas, Brisbanės lietuvių kape
lionas. Iš anksto įsidėmėkime reko
lekcijų datas, kad tomis dienomis 
nieko kito neplanuotume.

Birželio 26 d. numatomas
gradiozinis parengimas - Putino 
Mykolaičio minėjimas birželio 26 d. 
V. Mykolaitis - Putinas yra vienas iš 
ryškiausių ir brandžiausių lietuvių 
poetų, nuo kurio mirties šiais metais 
sueina 10 m. Numatoma įscenizuoti 
Putino poema ’’Prometėjus” su ati
tinkamais minėjimo priedais.

**♦
Vasario 4 d. Čikagoje mirė dauge

liui Australijos lietuvių gerai pažįs
tamas kun. Feliksas Gureckas.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 7 (1977.2.21) 
tilpo korespondencija iš ateitininkų 
stovyklos skautų žemėje Ingleburne 
(žiūr. minėto numerio psl. 2), kur 
tarp kita ko minima viena stovyk
lautoja, kuri užkliuvusi už kelmo 
parkrito ir lėkštės šukėmis susižeidė 
ranką. Paskutinius šios korespon
dencijos sakinius kai kas savaip in
terpretuoja ir sieja su paskutiniai
siais įvykiais Sydnejuje. Užtikrina
me, kad tokių intencijų iš viso netu
rėta ir jie tik per neapsižiūrėjimą 
pateko į spaudą. Redaktorius, per
sikrovęs darbu, ne visada užtenka 
laiko kiekvieną eilutę apsvarstyti ir 
pramatyti galimus sąryšius. Jeigu 
kas jaučiasi tais žodžiais paliestas, 
maloniai dėl to atsiprašome'dar kar
tą užtikrindami, kad tie žodžiai nie
kam nebuvo taikomi, drauge apgai
lestaujame, kad iš viso tie sakiniai 
neapsižiūrėjus buvo praleisti.

M.P. Red.

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi tūri dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

VALGYKLA veikia* pirm. - penkt. 
6-9 vai., šešt; 6-10 vai. sekm. 1-9 vaL 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

Rekolekcijos Sydnejuje: balan
džio 1, 2 ir 3 dienomis - penktadie
nio, šeštadienio vakarais ir Verbų 
sekm.

Prieš tai - Kančios savaitgaly ko
vo 26 ir 27 d.d. rekolekcijos New
castle lietuviams;

Rekolekcijos Canberros lietu
viams kovo 29 ir 30 d.d. vakarais.

Visa rekolekcijų tvarka bus pas
kelbta vėliau per seniūnus ir spau
doje.

Rekolekcijų dienomis prašau su
silaikyti nuo kitų visuomeninių ar 
šeimos parengimų.

DĖMESIO
Turiu pranešti visiems parapijie

čiams, kad kun. P. Marfuzas perkel
tas vėl kiton rezidencijon. Jo adre
sas: St. Joseph’s presbytery, 126 
Liverpool Rd., Enfield 2136. Tel. 
747 4884 iškviečiant. „Kun. P, Butkus

Daug sužinosi 
skaitydamas
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