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INKIME VISIEMS
VELYKINIO DŽIAUGSMO IR

ŠVIESAUS PRISIKĖLIMO

Amžino gyvenimo idėja yra sena 
lonijos svajonė, tačiau neišven- 
ama mirtis šiai idėjai įgyvendinti 
įstoja kelią: visa, kas gyva, anks
čiu ar vėliau miršta: miršta žmo- 
■s, miršta ir dievai. Tačiau šioji 
■nugalima mirties realybė amžino- 
gyvenimo vilčių nepakirto: iškilo 

tuja tiesa, kad vyksta gyvenimas 
po mirties, kad yra kelias įveikti 
irtį: yra mirtis, bet yra ir prisikė- 
nas, yra laikinybė, bet yra ir am- 
nybė.
Prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo 
Itimi sąlygojamas žmogiškasis gy- 
enimas ir ja grindžiamos visos reli- 
jos. Tai yra tikėjimo tiesos, prak- 
koje patvaresnės už bet kokias gy- 
tjnhniškas tiesas. ?: *
Velykos ir yra prisikėlimo šventė, 

risikėlimo, kuris yra ne tik vartai į 
mžinybę, bet kuris perkeltine 
rasme nuolat kartojasi ir mūsų 
asdieniniame gyvenime. Žmogaus 
yvenimas susideda iš nesiliaujan- 
ų kontrastų: nuopuolių ir skrydžių, 
ančios ir džiaugsmo, pralaimėjimų 
1 pergalių, gėdos ir garbės, miego ir 
udėjimo, bedugnių ir viršūnių, 
erėjimas iš vienos priešingybės į 
itą ir yra ne kas kita, kaip simboli- 
is prisikėlimas, pagrįstas paties 
mogaus noru, valia ir pastangomis. 

Laisvieji lietuviai!
I 1940 birželio 15 okupavusi Lietuvą, Sovietų Sąjunga neleido lietuvių 
jautai vykdyti savo suvereninių teisių. Vien per pirmuosius okupacijos 
metus, daug tūkstančių Lietuvos piliečių įkalino, ištrėmė į Sibirą ar eu- 
lopinės Rusijos šiaurę. Trėmė suaugusius ir senelius, vaikus ir kūdikius, 
■veikus ir ligonius, moteris ir vyrus. 1944 antrą kartą okupavusi Lietu
vą, Sovietų Sąjunga žiauriomis priemonėmis sunaikino ar ištrėmė į Rusi
ns gilumą sunkiems darbams, badui ir mirčiai daug tūkstančių mūsų 
lautiečių. Tik mažai daliai leido grįžti Lietuvon. Tai buvo Stalino laikais. 
Betgi ir dabar tūkstančiams yra atimtos teisės gyventi Lietuvoj. Tūks- 
frnčiai lietuvių yra Sovietų Sąjungos darbo stovyklose, kalėjimuose ir 
Sibiro tremty.
Į 1975 Sovietų Sąjunga, su 34 kitomis valstybėmis, pasirašė Helsinkio 
■ktą. 1977 aktą pasirašiusios valstybės renkasi Belgrade. Pasitikrins, kas 
■ kaip jiems nusikalsta. JAV kongrese yra speciali komisija, kuri renka 
Sovietų Sąjungos žmogaus teisių pažeidimus. Panašios komisijos veikia 
Kanadoj, Vakarų Vokietijoj, Didžiojoj Britanijoj ir kitur.
I Laisvuose kraštuose gyvenantieji lietuviai! Turime davinių apie savo 
■imines, draugus, pažįstamus ar net nepažįstamus, kurių asmens, šei- 
■ios, tikėjimo, keliavimo ir kitas teises pažeidžia Sovietų Sąjunga. Mūsų 
leisė ir šventa pareiga tuos davinius, tiksliai ir teisingai surašytus, šku
liai įteikti gyvenamų kraštų komisijom ir vyriausybėm. Taip pat davi
nius skubiai siųskim Lietuvių žmogaus teisių komisijai, kurią JAV suda
lo: pirmininkas Dr. Domas Krivickas, nariai: dr. Jonas Balys, dr. Jonas 
Benys, Aušra Jurašienė, Jonas Jurašas, Daiva Kezienė, Simas Kudirka, 
lun. Kazimieras Pugevičius, Jonas R. Simanavičius ir Aušra Mačiulai- 
Įytė - Zerr.
Į Visą medžiagą siųskim šiuo adresu: Dr. D. Krivickas 5808 King Arthur 
Bay,Glen Dale, Md. 20709

... i. (Elta)

Lygiai tų pačių - noro, valios ir pas
tangų reikia, kad pačiu gyvenimu 
būtų laimimas pats didysis prisikė
limas, apie kurį kalba šventos kny
gos. Niekas negali prikelti to, kuris 
pats nenori keltis.

Bet prisikėlimui reikia ir žadinto
jo. Velykos simbolizuoja ne tik pri
sikėlimą, bet ir šauklį keltis, keltis į 
šviesą, į džiaugsmą, į tobulybę. Ve
lykų varpai skelbia prisikėlimą. Ve
lykų varpai taip pat žadina keltis. 
Tegu skamba, tegu gaudžia varpai, 
kad nepramiegotume savo valandos.
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Kelkis, Dievo Sūneli, 
Rūpesčių Rūpintojėli, 
Dangaus Pasiuntinėli.

Sausas medis jau sprogsta,
Krauju atgaivintas,
Kietos širdys jau gruzda, 
Jau akys rasoja —

Kelkis, Dievo Sūneli,
Mūsų vargo broleli, 
žemės Ramintojėli.

V. Stančikaitė - Abraitienė Pavasario vainikas

įvykiai
Po žemės drebėjimo Rumunijoje, 

kurio metu daugiausia nukentėjo 
nauji gyvenamieji pastatai, bus 
traukiami atsakomybėn tų pastatų 
architektai, nes esą jie nesilaikę 
nuostatų. Tačiau atrodo, kad tai pati 
kalčiausia komunistinė statyba.

Žemės drebėjimas Rumunijoje 
buvo jaučiamas ir Lietuvoje, tačiau 
be nuostolių. Pagal vietos moksli
ninkų apskaičiavimus, Lietuvoje že
mės pluta siekianti apie 40 km storio 
ir žemės drebėjimai negalimi.

Lietuvoje nusiskundžiama, kad 
net rašytojai negali gauti rašomo
sios mašinėlės ir popieriaus. Štai ra
šytojas J. Mačiukevičius ’’Literatū
ra ir Menas” laikrašty paskelbė savo 
svajonę apie rašytojo stalą, kurio 
neturi, jis rašo: ’’Kita problema - kas 
ant stalo. Pirmiausia pagalvojame, 
apie rašomąją mašinėlę. Deja, įsigy
ti ją sunku. Tarkime, kad po didelių 
pastangų pagaliau rašomoji mašinė
lė atsidūrė ant stalo. Praėjus kiek 
laiko jai reikėsjuostelės. O ją gauti 
vėl problema. Ne taip lengva pasi
rūpinti popieriaus, kalkės... Dailės 
fondas turi savo specializuotą par
duotuvę, kurioj dailininkai įsigyja 
drobių, dažų, teptukų ir kitų kūry
bai reikalingų medžiagų. Ar negalė
tų kas nors panašaus būti ir rašyto
jams?”

♦♦♦

Buvęs Anglijos ministeris pirm, 
(darbiečių vadas) Sir Harold Wilson, 

Romoje kalbėdamas apie Europos 
ateitį, atsiprašydamas dalyvaujan
čių auditorijoje komunistų, pareiš
kė, kad negalima susidėti su komu
nistais, net ir su tokiais, kurie prie
šinasi Maskvai, nes gali atsitikti 
kaip tai Rygos gražuolei, kuri bandė 
joti ant tigro ir pakliuvo į nasrus.

Žydai skelbia, kad Sov. Sąjungoje 
gali prasidėti antižydiška veikla ir 
net teroras. Vasario 5 d. sovietų 
spaudoje (Izvestijos) pasirodė 
straipsnis, apkaltinęs žydus, kad jie 
palaiko ryšius ir taikina amerikiečių 
žvalgybai (ČIA). Žydų laiškai, pa
siekę Vakarus, aiškina, kad toks 
straipsnis yra ženklas pradėti žydus 
persekioti.

♦♦♦ f

Kovo 28 d. Kanarų salose, Santa 
Cruz aerodrome susidūrė du kelei
viniai amerikiečių ir olandų Jumbo 
spraustiniai lėktuvai. Skaitoma, ne
laimėje žuvo 559 žmonės. Olandų 
oro linijos lėktuve žuvo visi buvę 
249 asmenys. Pan Am lėktuve buvo 
639 asmenys. Dalis jų išliko gyvi.

Nelaimė įvyko aerodromo įsibė
gėjimo kely prieš pakylant.

Po rinkimų Pakistane vyksta 
opozicijos kurstomos riaušės ir pro
testai reikalaujant rinkimus laimė
jusiai vyriausybei pasitraukti ir 
skelbti naujus rinkimus, nes įvykę 
rinkimai įtariama buvę suklastoti. 
Riaušėse jau yra apie 85 asmenys 
žuvę.
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Jaunimas ir 
organizacijos

Nors ir daug įvairiomis progomis 
pasisakome jaunimo lietuviškumo 
klausimais, tačiau tuos pasisakymus 
spaudoje skaitome tik mes patys, 
nes jaunimas pats neskaito ir lietu
viška spauda nesidomi. Tačiau ne
žiūrint to, reikia nuolat kelti šį rei
kalą, kad bent tie, kurie su jaunimu 
dirba arba turi tiesioginių ryšių, 
statytų jaunimo lietuviškumo klau
simą pirmoje vietoje. Čia turima 
minty jaunimo organizacijos ir va
dovybės, kur daugiau ar mažiau 
svarbų balsą dar tebeturi vyresnie
ji-

Jaunimo organizacijos paaugliams 
ar bręstančiams jaunuoliams gal net 
turi didesnės įtakos, negu šeimos. 
Jau iš praktikos kiekvienas žinome, 
kad tėvų įtaka paaugliams vaikams 
nėra tokia didelė: daugiau jie vado
vaujasi pašalinėm nuomonėm, negu 
tėvų nurodymais. Bet čia gali ateiti į 
pagalbą jaunimo organizacijos, ypač 
tokios, į kurias jaunimas nėra prie
varta stumiamas, bet pats veržiasi. 
Pagrindinės iš jų mūsų bendruome
nėje yra skautai ir sporto klubai. 
Abi organizacijos yra gana 
skaitlingos ir jų veikla gana plati. 
Tas ypač matosi, kai įvyksta didesni 
tų organizacijų susibūrimai, 
metiniai suvažiavimai, stovyklos, 
sporto šventės ir pan. Štai prieš akis 
turime du pasaulinio masto lietuviš
ko jaunimo sąskrydžius: ateinančių 
metų pradžioje skautų šeštoji tauti
nė stovykla Australijoje ir taip pat 
ateinančių metų vidury lietuvių 
sportininkų sąskrydis Kanadoje. Ir 
vienas ir kitas jaunimo susibūrimas 
vertintinas tolygiems jaunimo 
kongresams, tik gal skirtumas būtų 
tų suvažiavimų programose ir užda
viniuose: kai jaunimo kongresai sa
vo tikslu turi tautinio sąmoningumo 
pademonstravimą ir net jo praplėti
mą, galbūt ir skautų programoje 
vyrauja tas pats, kad neįrašytas 
motyvas, tai nuo to skiriasi sporti
ninkai. Jų tiesioginis uždavinys yra 
žaidynės, kurias gal net tiksliau bū
tų pavadinti rungtynėmis. Ir čia iš
kyla klausimas: kas žaidynėmis lai
mima kad ir tai pačiai lietuvybei, 
tautinio sąmoningumo stiprinimui 
arba net ugdymui? Sakysim, tokiose 
žaidynėse nė vienas kontingentas 
nenorės pasirodyti paskutinis, todėl 
ir tokių sportinių komandų atranka 
ir sudėtis priklausys pirmiausia nuo 
žaidėjo pajėgumo sporte, bet ne nuo 
to, kiek jis yra sąmoningas lietuvis 
jaunuolis, ar jis kupinas tos tautinės 
dvasios ir tautinės ambicijos.

Į Mozambiką (Afrikoje) netikėtai 
atvyko Kubos diktatorius Castro, 
kuris veda pasitarimus, kaip sėk
mingiau vesti partizaninį karą Ro- 
dezijoje. Į Tanzaniją atvykęs ir Sov. 
Rusijos prez. Podgorny.

PRANEŠIMAS

Pranešame draugams, pažįstamiems ir artimiesiems, kad kovo 29 d. 
Auburn ligoninėje mirė KAROLIS ANDZIULAITIS, sulaukęs 63 metų 
amžiaus.

Galbūt šis klausimas ir neiškiltų, 
jei veikiantieji sporto vienetai mūsų 
bendruomenėje kiek daugiau pa
brėžtų sporto klubo lietuviškumą, 
negu sportinius rezultatus. Vardan 
tų sportinių rezultatų jau eilė mūsų 
sporto klubų gerokai atmiešti sve
timtaučiais, lietuvių kalbos visai ne
sigirdi ne tik žaidynėse, bet ir treni
ruotėse bei kai kuriais atvejais ir 
susirinkimuose. Pagaliau ir sporto 
klubų vadovybėse įeina ir nelietu
viai, dėl ko valdybų posėdžiai vyksta 
jau ne lietuvių kalba. Įstojęs į tokį 
tegu iš vardo lietuvišką sporto klubą 
junjoras visai nesijaučia esąs tarp 
lietuvių, ir jo lietuviškumas, atsi
neštas iš namų ar savaitgalio mo
kyklos, akivaizdžiai dyla. Gal jis čia 
gauna gerą sportinę treniruotę, ta
čiau jo kaip asmens lietuviškas ug
dymas yra labai abejotinas.

Ar nereikėtų tad kiek daugiau 
pasidomėti mūsų jaunimo organiza
cijomis, ypač jų lietuvišku charak
teriu. Ar nebūtų čia pirmoje vietoje 
tėvų pareiga, ką vaikas, priklausy
damas vienokiai ar kitokiai lietuviš
kai organizacijai, įgyja ar praranda. 
Iki šiolei neabejojama lietuviška 
skautiška veikla, tačiau šia prasme 
mūsų sporto klubai stovi didelio 
klaustuko ženkle. 0 ir tuos pačius 
sportinius vienetus nuolat reikia 
remti. Nekalbant apie tėvų sudeda
mus kaštus šaukiamasi ir visuome
ninės pagalbos. Štai skautai, ruoš
damiesi savo globalinei stovyklai, 
renka aukas. Tokių aukų šauksis ir 
mūsų sportininkai, norėdami išvykti 
į sportines žaidynes. Be abejo, ir jie 
bus panašiai remiami, kaip kad da
bar skautai. Vienintelis dalykas, ko 
reikėtų laukti ir tikėtis, kad tos au
kos bent dalinai būtų pateisintos.

(v.k.)

SKAITYTOJO BALSAS

Laiškas ALB Krašto Valdybai
| Gerb. Tamstos,

Rašau dėl jūsų paskelbtos infor- 
i macijos ”M.P.” No.ll iš 1977 m. - 
| "Mūsų Pastogės” inkorporavimo 
' reikalu.
i Kiek man žinoma, ”M.P.” inkor- 
; poravimas reikštų sudarymą pagal 
i valstybės įstatymus (non profit 
i company) pelno nesiekiančios kom- 
i panijos, kuri turėtų savo narius 
! (share holders), savo valdybą (board 
! of directors) ir samdytą redaktorių - 

’’Mūsų Pastogei” redaguoti. Krašto 
Valdyba irgi samdo redaktorių.

Žvelgkime koks skirtumas tarp 
’’Board of Directors” ir Krašto Val
dybos. Abu samdo redaktorių 
”M.P.” redaguoti ir abidvi instituci
jos surašys atitinkamas instrukcijas 
redaktoriui, kurių jis privalo laiky
tis. Nei vieni,nei kiti negali sukont
roliuoti redaktoriaus kiekvienos ei
lutės skelbiamos laikraštyje. Jei 
’’Board of Directors”, arba Krašto 
Valdyba paruoš kiekvieną eilutę 
spausdinimui laikraštyje, tada ne
reikalingas redaktorius, o tik maši
nistė tų eilučių perrašymui. Gi 
’’Board of Directors” arba Krašto

Spaudoje
Kaip mes

Kiekvieno krašto istorikai yra daugiau 
ar mažiau subjektyvūs. Geriausiu atveju, 
nenorėdami sakyti melo, nemalonius fak
tus apeina aplink arba visiškai nutyli. 
Ypatingai šia „dorybe“ pasižymi sovietų 
istorikai.

Ką tik pasirodė nauja knyga „The Rus
sian Version of the Second World War“. 
Tai yra atpasakojimas antrojo pasauk ka
ro istorijas?kaip ji vaizduojama rusų mo
kyklų vadovėliuose. Žinoma, tais vadovė
liais naudojasi ir Lietuvos mokyklos.

Patrick ODonovan, recenzuodamas šią 
knygą (Observer, lapkričio 14 d.) papa
sakoja tokius faktus.

Antrąjį pasaulinį karą, esą, pagimdė 
imperialistai. Tik Sovietų Sąjunga vedė 
taikos politiką. Ir tiktai bijodamos viešo
sios opinijos, tarp savęs kovojusios kapi
talistinės valstybės neatsisukusios visos 
iš vien prieš So v. Sąjungą. Soviet ų-vokie- 
čių nepuolimo paktas buvęs pasirašytas 
tik laimėti laiko ir sutrukdyti Sov. Sąjun
gos izoliaciją. Suomija turėjusi būti už
pulta, nes ji buvusi per daug įsistiprinusi 
Karelijoje. Anglija ir Prancūzija buvu
sios pasiruošusios, pasiųsti į Suomiją 
150.000 kariuomenės. Tačiau besiruošiant 
į žygi, Suomija kapituliavusi.

Dunkirke 340.000 anglų kareivių išsi
gelbėjo tik todėl, kad Hitleris . uždraudęs 
juos pulti. Jis norėjęs laikinos taikos su 
Anglija. Šiaurės Afrikos frontas Rusijai 
nieko nepadėjęs, nes jo tikslas buvęs ko- 
lonialinis.

1940 m. JAV, Anglijos ir Sov. Sąjungos 
pasirašytoji tiekimo sutartis nebuvusi 
kaip reikiant vykdoma. Ginklai ir karo 
medžiagos buvo siunčiama nereguliariai 
ir todėl turėjo labai mažai reikšmės. Ru
sai už tai turėję tiekti žaliavas. Apie lai
vų konvojus į Rusijos šiaurės uostus ir 
anglų aviacijos ir laivyno pagalbą visiš
kai nieko neminima.

Karo vadai taip pat menkai tepamini
mi. Palankiausiai aprašytas De Gaule. 
Churchilis paminėtas kaip senos Marbo- 
rough aristokratų giminės palikuonis. Sta
lino vardas pasirodo du kartu. Jis buvęs 
valstybinio gynybos komiteto pirmininkas 
ir prezidentas Teherano konferencijoje, 
kurioje Sąjungininkai bandę sudaryti at
skirą taikos sutartį su Vokietija.

Valdyba bus de facto laikraščio re
dakcinė kolegija.

Ištikrųjų nebesimato skirtumo 
funkcijose santykiuose su redakto
rium tarp Krašto Valdybos ir 
"Board of Directors”. Kyla klausi
mas - ką mes laimime, sudarę spe
cialią kompaniją ’’Mūsų Pastogės” 
leidimui. Mano atsakymas - mes 
nieko nelaimime. 0 ką mes pralai
mime? Čia tai pats svarbiausias rei
kalas.

Krašto Valdyba yra išrinkta ak
tyvių bendruomenės narių atstovų, 
kurie interesuojasi bendruomenės 
dabartimi ir ateitimi. Krašto Valdy
ba negali pasakyti: mes esame prak
tikuoją katalikai ar protestantai, 
ar vienos ar kitos partijos šalininkai. 
Jų uždavinys būti objektyviems ir 
teisingiems savo veikloje visų at
žvilgiu, jei jie nenori suskaldyti ir 
likviduoti lietuvių bendruomenės 

kaip vieningos organizacijos atitinka
mų siekimų srityje. Aš matau, kad 
Krašto Valdybai sunkiai sekasi lai
kytis vienodo masto visų bendruo
menės narių atžvilgiu, nežiūrint į 
tai, kad jaučia tą atsakomybę (gal 
būt) visų atžvilgiu.

O kaip bus su ta privačia kompa
nija, kuri neturės jokios atsakomy
bės prieš visą bendruomenę, kur 
vienintelis ir aukščiausias reikalų 
sprendėjas bus share holders ir 
Board of Directors. Jie galės laikytis 
visai priešingos politikos nei Krašto 
Valdyba, ar bendruomenės atstovų 
suvažiavimas. Tvirtinimas, kad jie 
laikysis tokios pat linijos savo veik-

kariavome!
Pagrindinis kapitalistų planas bs 

priversti Vokietiją kariauti su Sov. 
junga. Jie norėję, kad tos abi valstj 
mirtinai nukraujuotų. Todėl ir antį 
frontas buvęs pradėtas tik tada organu 
ti, kai pradėta baimintis, jog Sov. Sąj 
ga gali užkariauti visą Europą. Visi 
ignoruojamas anglų kanalas ir kovos 
lijoje, Europos invazija vaizduojamai 
tai kaip kariška ekskursija.

Kai kur cituojami laiškai, rasti žii 
šiųjų karių kišenėse. Iš jų esą mat 
kad rusų kariai pašę devynioliktojo į 
žiaus maldingų šventųjų stiliumi, tuo t 
pu anglų kariams rūpėję visiškai sktl 
gi dalykai.

Atsisakymas teikti lenkams pag; 
Varšuvos sukilimo metu esąs taip apr; 
tas, kad ir labai stengiantis, nepasis 
užmaskuoti Sovietų kariuomenės neg 
bingo pasielgimo.

Rytų Europos užėmimas buvęs vieti 
gyventojų su dideliu džiaugsmu sutiki 
Lenkija atgavusi savo žemes Vokietiji 
bet nieko nesakoma, ką pasiėmė Sov.l 
junga.

Pasak autorių, skaitant šitokį vado 
pretenduojantį į objektyvią karo istorį 
apima ne pyktis, bet liūdesys.

EUROPOS LIETUI

Sovietų Rusijoje žydai perspėji 
kad neabejotinai Sov. Sąjungoje ga 
sugrįžti kieto režimo laikai, kaip ka 
buvo prie Stalino. Visi disidenti 
šiandien Sov. Sąjungoje laikomi vi 
kartečių žvalgybų agentais.

* *
Rumunijoje neseniai įvykęs » 

mės drebėjimas turi ne tik materia 
linių, bet ir toli siekiančių politiniij 
pasekmių. Ruminija, nesilaikydama 
Sov. Sąjungos ir Kinijos pavyzdžiu 
priėmė nelaimės atveju pagalbą, su 
kuria pirmieji atskubėjo kaip tik va 
karų kapitalistiniai kraštai. Kai 
Maskva su pagalba nesiskubino, tai 
Rumunijos vyriausybei, kuri bent 
formaliai stengiasi išlaikyti savo ne 
priklausomumą, yra didelių rūpės 
čių: atstatyti sugriautą krašte ūkį ii 
palaikyti tampresnius santykius su 
Vakarais. Maskva Ruminijai pagal
bos neparodė ir iš jos Rumunija ma 
žiausiai ir tikisi, o Vakarai ir gali, ir 
pajėgūs tą pagalbą suteikti. Tačiau 
Rumunijos geopolitinė padėtis 
stabdo bet kokį radikalesnį sprendi
mą, kai Rumunijos pasienys apsta
tytas sovietiniais tankais, o Vengri
jos ir Čekoslovakijos pavyzdžiai aiš
kiai liudija, kad invazijos atveju pa
ramos iš vakariečių nesusilauks.

loję kaip visa bendruomenė ar jos 
Krašto Valdyba, būtų nerimtas.

"Mūsų Pastogė” jokio nejudomo 
turto neturi ir nenumatoma, kad tu
rės, todėl tam nereikalinga inkorpo
ravimas. Pagaliau panaudojus ati
tinkamą informaciją - palikimai gali 
būti atlikti per Austr. Liet. Fondą.

Jūsų informacija, kad "publisher" 
reiškia asmenį, kuris užsiima laik
raščio redagavimu yra klaidinanti. 
Aišku, mes ne visi mokame užten
kamai anglų kalbą ir dėl to pykti ne
reikia, bet reikėtų būti atsargiems 
prieš informuojant visuomenę, kad 
jos nesuklaidinus.

Be to, aš abejoju, ar jūs turite tei
sę atiduoti bendruomenės laikrašti, 
be bendruomenės tarybos nutarimo, 
privačių asmenų kompanijai. Bend
ruomenės laikraštis yra vienas iš 
svarbiausių Krašto Valdybos turimų 
įrankių savo funkcijų tinkamam at
likimui siekti. Jis buvo įsteigtas 
bendruomenės aukščiausio organo - 
Tarybos nutarimu ir bendruomenės 
laikraščio praradimas būtų nusikal
timas prieš bendruomenę.

V. Saudargas
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’RIEŠVELYKINĖS NUOTAIKOS
MELBOURNE

Kovo 19-ta diena, šeštadienio po- 
ietė Liet. Namuose. Į Moterų Sek
lią renkasi vyresnio amžiaus mo- 
erys, jaunos motinos su vaikais, 
eletas jaunimo, keli vyrai. Visi kiek 
•akilioj nuotaikoj, lyg pasiruošę 
ažkokiam, ne visai žinomam, bet 
aalonumą žadančiam nuotykiui.
Seklyčios vidury darbo stalai, ap- 

lengti laikraščiais, rudu popierium. 
Uit jų išdėstyti įvairaus dydžio in- 
lai su visokių spalvų dažais, nema- 
yti instrumentai, žvakės, dėžutės, 
lopieriai, instrukcinės brošiūros. 
Campe lūžta stalas nuo eilėmis išri- 
duotų baltų kiaušinių, o kitoje kam- 
>ario pusėje lyg lietuviškon praeitin 
jravertas langas stovi plona drobe 
ipdengtas stalas su spalvinga Vil- 
liaus verbų puokšte, parodinių 

jučių bliūdais, sužėlusiom avi- 
ir ’’kačiukų” pluoštu.

Tai Socialinės Moterų Globos
i ruošiama margučių 
o popietė. Pirmiausia 
Danutės Simankevičienės

žodis, pailiustruotas skaidrėmis. 
Kiaušinis - gyvybės nešėjas, dau
gelio tautų simboliniai naudojamas 
velykiniuose papročiuose, nes Vely
tos tai prisikėlimo, ir mirties nuga- 
ėjimo šventė! Atrodo, kad net ir 

Rusijoj, jau aštuntame šimtmetyje 
)rieš Kristaus gimimą didikai dažy
davo kiaušinius ir naudodavo juos 
taip dovanas Naujų Metų proga. 
Kiaušinių marginimo paprotys už- 
tinkams daugely tautų, ir kiekviena 
tauta turi savitą marginimo techni
ką ir raštus.

Lietuvos sodžiaus margučio fonas 
dažniausiai tamsus - mėlynas, rau
donas, rudas ar net juodas, kuriame 
išryškėja raštų pynė. Raštai aplamai 
lankstūs, vingiuoją, dažnai panašūs į 
puodų raštus. Raštai turi savo pa
vadinimus - žaltys (turtas), viščiuko 
pėda, grėblio dantys, eglutė (amži
nybė), rūtelės, snieguolės, nors tai 
yra tik simboliai, sunkiai beatpažįs
tami margučių raštuose.

Spaudukuose (batikos technika 
vašku ir spilkutės galvute) naudoja
mi kableliai, taškai ir jų kombinaci
jos. Naudojant varinę plunksnelę

V. STANCIKAITĖ-ABRAITIENE

VERBOS

vašku galima išrašyti labai švelnius 
ir įmantrius daugiaspalvius raštus. 
Lietuvoje, ypač kaimuose margučiai 
buvo dažomi vien tik augaliniais da
žais, tai jų spalvos būdavo turtingos 
savo atspalviais, neryškios, nesi- 
piaunančios. Vartojant sintetinius 
dažus patartina juos maišyti kad iš- j 
gavus turtingesnius, organiniams j 
dažams artimesnius atspalvius.

Laima Jomantienė atstovauja . 
naują eksperimentinę techniką, j 
naudodama permatomą laką ir aiš- | 
kias spalvas. Jos rankose kiaušiniai 
pasipuošia drąsiai, plačiamosčiais 
laisvos kūrybos raštais ir spalvų 
plotmėmis.

Bet dabar į darbą! Ant elektrinių 
plytelių plačiuose induose ištirpsta 
šviesiai geltonas bičių vaškas. Sek
lyčia pakvimpa medumi. Danutė Si- 
mankevičienė ir Laima Jomantienė,
apstotos mokinių, rodo savo techni
kos metodus. Kažkaip nedrąsu dėti 
pirmus suplanuoto rašto brūkšnius 
ant balto kiaušinio. Daug dairomasi, 
rankos juda lėtai, delsdamos. Bet 
štai jau pirmi vašku išrašyti kiauši
niai nešami prie stalo su dažų indais, 
pamerkiami, ir - o, malonume! - 
šaukštu ištraukiami jau virtę margu
čiais! Dabar jau entuziazmui nėra 
galo, ir norisi dar vieną, ir dar vieną 
kiaušinį marginti, vis tobuliau, vis 
įmantriau, vis daugiau spalvų iš
gauti.

Drąsesni ir daugiau linkę į indivi
dualią kūrybą, vartodami lako tech
niką, kuria individualias spalvotų 
juostų ir plotmių kombinacijas. Jų 
rankose kiaušiniai sužiba vaivo
rykštėmis, ir nebe liaudiškų - tradi
cinių, bet inidividualių raštų pynė
mis. f

Neužilgo seklyčia įsisiūbuoja į rit
mišką darbą. Stebėtina, kad tarp 
tiek ’’kliūčių” - karštų dažų indai, 
popieriai, degančios žvakės, kiauši
niai, maži vaikai, beveik verdančio

AUSTRALIJOS
AUKOS

Australijos Lietuvių Fondo Val
dyba su pasitenkinimu skelbia naują 
rėmėjų sąrašą, kurie aukojo:
100 dol. Dr. Karolis Kazlauskas 
(Melb.),
50 dol. X, Y iš Pertho,
25 dol. p. D. Dunda (Adei.),
20 dol. p. I. Taunys (Adei.),
po 10 dol.: p.p. V. Pipiras, S. Dunda 

(abu iš Adei.),
po 5 dol.: p.p. V. Kiverienė, J. Kut- 

kienė, A. Norkus, P.S. Pusdešriai, 
E. Reisonienė, F. Skabeika, H.A.Vi- 
kai, J.O. Vosyliai (visi iš Adei.),

5 dol. p. L. Karmazinas (svečias iš 
JAV),

po 4 dol.: p.p. A. Daršus ir V. 
Šiukšteris (Adei.),
3 dol. p. P. Barauskas (Adei.),
po 2 dol.: p.p. P. Bielskis, A. Šian

dienė, F. Damasevičius, A. Davida- 
vičienė, J. Dyse, A. Gudas, A. Ju
cius, J. Miliauskas, Pacesinsky, V. 
Patašius, J. Pečiulienė, L. Pimpė,
J. A. Sasinas, J. Siurblys, K. Varnas, 
R. Vilutis, A. Zamoiskis (visi iš 
Adei.),
po 1 dol.: p.p. T. Kašauskas, S. 

Laurinaitienė, N. Matiukas, J. Mor
kūnas, A. Petrikas, A. Petruškevi
čienė, A. Survilienė, S. Verbyla (visi 
iš Adei.).

Australijos Liet. Fondo šimtinin
kas Dr. Karolis Kazlauskas įrašytas 
į A.L. Fondo šimtininkų sąrašą.

Australijos Liet. Fondo Valdyba, 
sveikindama naująjį šimtininką Dr.
K. Kazlauską, nuoširdžiai dėkoja vi-

vaško skardinės - darbas vyksta taip 
sklandžiai ir lengvai. Galbūt, įsi
traukimas į kūrybingą užsiėmimą 
atpalaiduoja nuo vidinės įtampos ir 
judesiai savaime įgauna tikslumo.

Jau kelios darbo valandos prabė
go, bet nuovargio nesijaučia. Kiau
šinių aruodas sumažėjo net devy- 
niasdešimčia kiaušinių, o ant stalų 
auga asmeniškos margučių krūve
lės. Užeina seklyčion smalsus Liet. 
Namų ar baro lankytojai ir ne vienas 
iš jų išeina margučiu apdovanotas.

Lange diena jau senokai užgęsus, 
blykčioja gatvių žiburiai bei prava
žiuojančių mašinų šviesos. Moterų 
seklyčia vėl atrodo kaip kiekvieną 
kitą metų dieną - švari, tvarkinga ir 
kiek tuštoka. Laiptais žemyn lipa 
paskutinieji popietės dalyviai. Lyg 
ir gaila skirstytis. ’’Žinai, reikėtų ir 
prieš Kalėdas tokią popietę suruoš
ti, kiek galint įdomesnių tradicinių 
eglutei papuošalų pasigaminti”, 
sako vienas iš einančių. Kas žino, o 
gal ir suruoš.

D.Ž.

LIET. FONDE
siems aukotojams už suteiktą A.L. 
Fondui paramą ir tiki, kad Fondas, 
remiamas visų Australijos lietuvių, 
taps tvirtove, kuri rems visokierio- 
pą Australijos lietuvių tautinį - kul
tūrinį darbą.

A.L. Fondo Valdyba

Ateitininkų
ATEITININKŲ KONGRESO 

ATSTOVŲ RINKIMAI

Devintasis Ateitininkų Kongresas 
įvyks 1977 metais rugsėjo mėn. 1-4 
dienomis Cleveland, Ohio. Ateiti
ninkų Kongresas yra vyriausias 
Ateitininkų Federacijos reikalų 
sprendėjas. Jis: 1) priima ir keičia 
Federacijos Konstituciją, 2) išklauso 
Federacijos Valdybos pranešimo 

I apie Federacijos padėtį ir nustato 
gaires Federacijos ateities veiklai ir 
3) sprendžia kitus Federacijos Val
dybos ar Federacijos Tarybos jam 
pateiktus arba Federacijos Konsti
tucijos jam spręsti numatytus klau
simus. Kongrese sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja rinkti Kongreso at
stovai, Federacijos garbės pirmi
ninkas, Federacijos garbės nariai, 
Federacijos Taryba, Federacijos 
Valdyba, Kontrolės Komisija ir Są
jungų Centro Valdybos.

Patariamąjį balsą Kongrese turi 
kiekvienas ateitininkas.

VELYKŲ PAPROČIAI.

Melb. Liet. Klubas turi uždavinių 
puoselėti ir remti lietuvių kultūrą ir 
lietuviškus papročius, kurie mus 
lydi per visą gyvenimą. Yra papro
čiai darbui, darbo užbaigtuvėms, 
vestuvėms, didelėms šventėms ir 
beveik kiekvienam gyvenimo pasi
reiškimui.

Artėja Velykų šventės. Šita 
šventė, šalia religinio svarbumo, yra 
reikšminga savo papročių gausumu. 
Per tas šventes vaikai apdovanoja
mi kiaušiniais, mergaitės padovano
ja savo berneliui gražiausią margutį, 
o kartais ir bernelis nepražiopso 
progos, per jas kiaušiniu ridinėjami, 
mušami, per jas po pamaldų žmonės 
lenktyviaują važiuodami iš bažny
čios namo, per jas Dzūkijoj jaunimas 
ir suaugusieji grupėmis vad. lalau- 
ninkai lanko per naktį sodybas su 
pasveikinimais Velykų proga pagie
dodami velykinę giesmę ir kitas 
linksmybes.

Mes atsidūrę toli nuo savo krašto 
daug ko turime atsisakyti prisitai
kant prie vietinių sąlygų, tačiau 
kiaušinių mušimas niekam kelio ne- 
pastoja. Turimomis žiniomis per M. 
Liet. Klubo rengiamą balių (žiūrėk 
skelb.) bus pravestas margučių mu
šimo konkursas. Kiekvienam daly
viui bus parūpinta vienas kiaušinis - 
margutis ir davus ženklą prasidės 
varžybos kieno margutis stipriau
sias. Laimėtojai bus apdovanoti. 
Tad susitiksime mušdami margu
čius.

J.P.

Kongresas
Ateitininkų Federacijos Valdybos 

nutarimu kiekvienas ateitininkų 
vienetas (skyrius, draugovė, kuopa) 
renka vieną Kongreso atstovą nuo 
10 narių arba likučio, pav. 53 nariai - 
6 atstovai. Jei vienete yra mažiau 
negu 10 narių, renkamas vienas at
stovas.

Visi ateitininkų vienetai Kongre
so atstovus turi išsirinkti ligi š. m. 
birželio mėn. 1 dienos. Atstovų var
dus, pavardes, adresus ir amžių bei 
vieneto narių skaičių prašome pra
nešti At-kų Fed. Generaliniam Sek
retoriui Vacį. Kleizai, 10000 S. Bell 
Ave., Chicago, Ill. 60643, tel. 
312/881-8778 nevėliau š. m. birželio 
mėn. 15 dienos.

At-kų vienetai yra prašomi atlikti 
šią svarbią pareigą, nes kongreso 
atstovai spręs mūsų organizacijos 
ateities darbų kryptį ir turinį.

At-kų Fed. Valdyba.
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Melbourno
BENDRUOMENĖS

SUSIRINKIMAS

Melbourne Lietuvių Namuose, 
1977.3.27 įvyko gausus ALB Mel
bourne Apylinkės metinis susirinki
mas, kuriam pravesti buvo išrinkti 
jaunosios kartos bendruomenės na
riai: pirmininku inž. Algis Milvydas, 
sekretore B. Šaulytė. Mandatų ko- 
misijon pakviesti p.p. Bajoras, Ju- 
nokas ir Prašmutas.

Apylinkės pirmininko Albino Po
ciaus suglaustai išsamiu veiklos 
pranešimu susirinkimas pelnytai 
džiaugėsi, vertindamas, kad Apy
linkės Valdyba, jos pirmininko A. 
Pociaus vadovaujama, sugebėjo 
sklandžiai atlikti visus Bendruome
nės vidaus darbus, gi drauge rado 
galimumų pavergtos mūsų tautos 
rūpesčius bei kančias iškelti viešu
mon Australijos vadovaujančiuose 
politiniuose sluoksniuose, pasi- 
kviesdama parlamentarus ir sena
torius į skaudžiųjų Lietuvos Birželio 
įvykių minėjimą. Į Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo - Vasario 
16-tai paminėti reprezentacinį priė
mimą, kuriame dalyvavo ALB Kr. 
V-bos pirm. prof. A. Kabaila.

Buvo pakviesti ir daly
vavo kai kurių valstybių čia rezi
duoją diplomatiniai atstovai. Drau
ge su šiuo, suminėtas labai pozyty- 
vus šios valdybos veiklos nuopelnas, 
kad ji sugebėjo savo atstovaujamos 
bendruomenės rūpesčius plačiai 
paskelbti australų spaudoje, o per ją 
supažindinti su Lietuvai daromomis 
okupanto skriaudomis plačiąją 
spaudos skaitytojų auditoriją.

Iždininkui F. Sodaičiui pranešus 
apylinkės piniginę atskaitomybę, 
kontrolės komisijos nariui J. Meiliū
nui pareiškus, kad ji tvarkoma tei
singai, ALB Melbourno Apylinkės 
Valdybos veikla buvo entuziastingai 
užginta ir piniginė ataskaita patvir
tinta.

Mandatų komisijai tikrinant val
dybos rinkimų slapto balsavimo 
duomenis, buvo paprašyta kai kurių 
organizacijų atstovus padaryti jų 
organizacijų veiklos pranešimus. 
Tokius pranešimus padarė AL Fon
do pirmininkas J. Meiliūnas, ALJ 
S-gos pirmininkė B. Prašmutaitė ir 
Melbourno Skautų Tunto tuntinin- 
kas N. Ramanauskas. Šiuos prane
šimus atidžiai išklausius, supranta
ma, ne šio susirinkimo kompetenci
joje buvo dėl jų pasisakyti bei juos 
komentuoti.

Kontrolės komisija, susirinkimo 
prašoma, liko anksčia buvusioji: J. 
Meiliūnas, A. Baltrukonienė ir V. 
Liubinas. Taip pat pasiliko sekančiai 
kadencijai ir buvęs garbės teismas, 
kurio asmeninė sudėtis susirinkime 
nepaskelbta.

Susirinkimo pirmininko A. Milvy
do sklandžiai pravestas skaitlingas - 
apie 150 dalyvių susirinkimas baig
tas Lietuvos Himnu.

L. Barkus

PADĖKA AUKOTOJAMS

Melbourno Lietuvių Bibliotekai, 
naujų knygų pirkimui, laikotarpyje 
nuo 3-1-76 iki 19-III-77 m. aukojo: 
Melbourno Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija ’’Talka” $ 100.00, 
M.L. Klubo baras $ 9.59, p.p. R. 
Aniulienė $ 5.00, A. Butkienė $ 2.00, 
T. Klupšienė $ 1.00, J. Kulys $ 2.00, 
J. Kaplūnas $ 1.00, J. Klupšienė 
$ 1.00, P. Markonis $ 4.00, A. Rama
nauskienė $ 2.00, Z. Raudys $ 1.00, 
P. Vaitkus $ 10.00, St. Uselienė 
$ 1.00.

M.L. Bibliotekos vedėjas ir knygų 
skaitytojai reiškia nuoširdžią padė
ką ’’Talkos” Valdybai ir Kredito 
Draugijos nariams, o taip pat ir vi
siems gerbiamiems aukotojams.

1977 m. sausio ir kovo mėnesiais 
bibliotekai knygų aukojo: p.p. Jonas 
Mūsų Pastogė Nr. 13, 1977.4.4, psl.
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Veikloj
Daunys 49 knygas, Pranas Binkus 
23, P. Maikauskas 3, Z. Raudys 1 
knygą.

Gerbiamiems tautiečiams už pa
aukotas knygas lietuviškas ačiū.

Bibliotekos vedėjas.

Melbourno Lietuvių Bibliotekos 
veikla metų laikotarpyje, t.y., nuo 
1-3-76 iki 19-3-77 m.:

Bibliotekon buvo atsilankę 252 
asmenys, kuriems išduota 692 kny
gos ir 20 komplektų metinių įvairių 
žurnalų.

Tame pat laikotarpyje buvo gauta 
iš Amerikos, Kanados ir iš Nidos 
Knygų Klubo leidyklų 36 naujos 
knygos.

Šiuo metu, biblioteka turi 2870 
knygų ir 22 atskirus pavadinimus, 
įvairių metų komplektais žurnalų. 
Artimiausiu laiku bus gauta naujų 
knygų (kai kurios jau kelyje( iš 
Draugo, Lietuviškos Knygos Klubo 
ir iš Dirvos leidyklų.

Biblioteka papildoma naujomis 
knygomis tik po 1 egzempliorių. L.- 
K.M. Akademijos Centro Valdyba 
artimiausiu laiku numato išleisti 
prof. Dr. A. Salio raštus 4-se tomuo
se. Biblioteka 1976 m. spalio 1 d. yra 
pasiuntusi užsakymą gauti tuos raš
tus.

M.L. Bibliotekoje yra ne tik ro
manų, bet ir visa eilė kitų vertingų 
knygų.

. Knygos duodamos skaitymui vie
nam mėnesiui ir nemokamai. M.L. 
Biblioteka atdara kiekvieną šešta
dienį nuo 10.30 vai. iki 12.30 vai. p.p.

Skaitytojai, kurie yra paėmę 
skaitymui knygas prieš 1976 metus 
ar ankščiau ir dar negrąžinę, jų yra 
45 asmenys. Tad šia proga ir noriu 
prašyti knygų skaitytojus, kad pa
imtas iš bibliotekos knygas ilgiau 
neužlaikytumėte kaip vieną mėnesį,

pažinkime Australiją •’■Zinku

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
Atplaukė laivas su paskutiniai

siais keleiviais ir daiktais. Šiek tik 
apsitvarkę vieni eina maudytis per 
aštrių koralų atskalas į jūrą, kiti į 
baseiną. Jei ne pavojus staiga nu
degti saulėje, kitų rūpesčių šiuo 
kartu nėra.

Po vakarienės, muzikos viliojami 
einame į ’’Polynesian Village” salę. 
Praeiname šalia baseino įvairių 
spalvų lempomis apšviestus takus ir 
per plačias duris įžengiame į salę. 
Polinezų kapela užėmusi salės pak
raštyje palmių medžiais dekoruotą 
paaukštinima. Groja 3 tamsiaodžiai 
muzikantai, vienas iš jų tampyda
mas gitaros stygas dainuoja. Kairė
je nuo muzikantų įrengtas ilgas ba
ras. Patarnavimas malonus ir grei
tas, kainos kiek aukštesnės kaip ki
tur (alaus skardinė 80 c.). Dešinėje 
sieną puošia didelis piešinys, vaiz
duojantis salos gyventojus iš kranto 
nešančius grobį į laukiantį laivą. Sa
lės pakraščiai iškloti žolių kilimais, 
viduryje paliktas lentų grindys šo
kiams.

Iš didžiosios salės, lyg į sceną pa
lipęs patenki į valgyklą, kurioje kaip 
ir šokių salėje išdėlioti nendriniai 
baldai, tik čia stalai uždengti stal
tiesėmis. Maisto išdėliojimui yra il
gas stalas. Jis užtaisytas ne ant 
paprastų kojų, bet ant ’’laivo". 
Kampe įrengtas baras, o ant sienų 
iškabinėti iš žolių sudaryti paveiks
lai. E>

Pradžioje muzikos tempas buvo 
lėtas, dainų žodžiai skambėjo liūdnai 
ir tik 3 poros ’’stumdėsi” salės vidu
ryje. Pakeitus muziką linksmesnei 
melodijai pakilo šokiui beveik visa 
salė. Aprangai čia jokių taisyklių ir 

o ypač naujus leidinius, kuriuos no
rėtų ir kiti skaitytojai ankščiau 
perskaityti.

Iš leidyklų, kad galima būtų gauti 
ilgesnį laiką naujų knygų, maloniai 
prašau gerbiamas tautietes ir tau
tiečius paremti biblioteką pinigais 
arba aukojant knygomis, leidyklų 
išleistomis 1975 - 77 m.

Tikėdamas, kad jūsų neapsunkins 
šis prašymas iš anksto reiškiu nuo
širdžią padėką.

K. Slika
M.L. Bibliotekos Vedėjas

Lietuvių Tautinių Šokių Institut
rengia kursus

Lietuvių Tautinių Šokių Institu
tas praneša, kad rugpiūčio 21-28 
dienomis Dainavoje, 15100 Austin 
Rd, Manchester, Mich. 48158, įvyks 

: tautinių šokių mokytojams - vado- 
i vams kursai. Kviečiami dalyvauti 
j tautinių šokių vienetų vadovai arba 
1 jų įgalioti ir rekomenduoti asmenys, 
nejaunesni kaip 17-likosmetų am
žiaus. Dėl smulkesnių informacijų 
rašyti ar skambinti šiuo adresu: 
Jadvyga Matulaitienė, 188 Logan 
Str., Brooklyn, N.Y. Telef. 212 - 
235-6453 USA.

J. Matulaitienė 
LTŠ Instituto pirm.

LATVIŲ VYRŲ CHORAS

Kovo 12 d. Sydnejaus Liet. Klube 
koncertavo Sydnejaus latvių vyrų 
choras, vadovaujamas dirigento R. 
Adijans. Tai pasigėrėtinas apie 50 
asmenų vienetas, drausmingas, ge
rai susidainavęs, išpildęs pasigėrė
tinai virš dešimties dainų.

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

varžymų nėra, bet visi vyrai dėvėjo 
marškinius. Matėsi ir puošniau pa
siūtų suknelių, kurios čia nelabai 
skyrėsi nuo paprastų sijonukų. Šoko 
batuoti avintieji thongs ir basi. 
Vėliau salėje buvo išjungtos lempos, 
paliekant tik violetinės spalvos flou- 
rescent šviesas, kurios labai pakeitė 
rūbų spalvą, ypatingai baltą. Su vi
durnakčiu pasibaigė ir šokiai. Vieni 
nužingsniavo užtarnautam poilsiui, 
kiti dar sukrito į baseiną įšilusį kūną 
atgaivinti.

šeštadienio rytas. Saulės dar ne
simato, bet jau šviesu. Vienas kitas 
atsikėlęs vaikštinėja salos pakraš
čiu. Seniai nemiegu ir aš, nors šian
dien iki pietų jokios programos nėra 
išskyrus pusryčius ir pietus. Vakar 
turėjau progos pasikalbėti su salos 
tarnautojais ir dabar iš tų pašneke
sių darau įvairias išvadas ir salos 
įvertinimą.

Viską įrengti saloje kaip dabar 
yra, aišku, kainavo daug, daug pini
gų. Vandens versmių nei ežerų čia 
nėra, todėl turėjo būti įtaisyti įren
gimai, kurie valo jūros vandenį ir iš
skiria druską. Tas ’’nudruskinimo” 
procesas yra labi brangus, todėl 
vandens be reikalo čia niekas ne
pilsto. Sala turi savo elektros stotį ir 
elektros energijos čia niekas netau
po. Dažnai prie takų šviesos būna 
įjungtos ir dienos metu. Paklysti sa
loje nėra pavojaus. Ji maža ir kelio
se vietose yra įrengti garsiakalbiai, 
per juos girdisi pranešimai ką nors 
kviečiant prie telefono, repeticijoms 
ar šiaip į įstaigą. Sala turi telefono 
ryšį su Australijos žinynu. Motelio 
tipo dviaukštis viešbutis yra labai

Tai buvo atmintinas vakaras. Pa i 
žymėtina, kad tą vakarą klube do-l 
minavo latviai, nes ir jiems buvo! 
įdomu ir miela pasiklausyti savų! 
dainų. O kai kurie net pirmą kartai 
turėjo progos pabuvoti lietuvių klu I 
be.

Koncertui pasibaigus klubo vedė 
jas šiltai pasveikino chorą ir diri 
gentą ir padėkojo už aukšto lygio 
koncertą, įteikdamas dirigentui 
simbolinę dovanėlę.

Sveikintina klubo iniciatyva į savo 
programas įtraukti tokius parengi 
mus, kaip kitų etninių grupių tauti
niai pasirodymai. Tas be abejo la
biau suartina atskiras tautines gru 
peš, ir tokios programos yra net pa Į 
trauklesnės, negu pavieniai kabare 
tiniai pasirodymai.

***
Prancūzijoje atidengtas ir išardy

tas sovietų šnipų lizdas, veikęs 14 
metų. Prancūzų kontražvalgyba su 
ėmė penkis ir numatoma daugiau 
areštų.

ilgas, stovi šalia baseino. Aplink ne
daug žalumos, bet skoningai sutvar
kyta. Kitoje pusėje baseino stovi 
administraciniai pastatai, parduotu
vė, valgykla ir pan.

Saloje yra 3 autovežimiai. Vienas 
mažas, labai senas sunkvežimis, ku
riuo vežami iš prieplaukos atvyku
siųjų daiktai. Mažas autobusiukas - 
juo vežami į viešbutį atvykstantieji 
atostogautojai ir buldozeris, kuris 
rytais važiuoja pakrantėmis ir vyrai 
renka ir krauna į jo semtuvę dides
nius akmenis. Tuos akmenis veža ir 
deda prieplaukos sustiprinimui.

Pusryčiaujant saulė jau buvo 
aukštai pakilusi ir sklaidė savo šilu- 

'mą tarp naujų salos gyventojų. Pus
dienis laisvas, kurį praleidžiame 
prie baseino arba baseine. Kurie at
silikę su korespondencija dabar ge
riausia proga prisivyti. Todėl daug, 
pasirinkę pavėsius, sėdi ir rašo atvi
rukus ar laiškus.

Šalia baseino yra tinklinio aikštė, 
kurioje keletas entuziastų mušinėja 
kamuolį, bet greitai peršilę sulenda į 
vandenį ir į dvi grupes pasidalinę 
žaidžia kažką panašaus į vandens 
”polo”. Laikas bėga linksmai ir yra 
tik vienas rūpestis, kad per staigiai 
nenudegus saulėje ir nereikėtų iš
važiuojant palikti čia savo odą.

Po pietų sėdame į laivą ir plaukia
me pietų kryptim ’’Long” salos ap
žiūrėti. Per garsiakalbį aiškina, ko
kia sala kairėje, kokia dešinėje. 
Mums iš laivo žiūrint jos visos pana
šios, apaugusios tokiais pat medžiais 
ir tiek. Kelionė ilgoka, nes laivas 
plaukia norėdamas mums daugiau
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Adelaidės Liet. Muziejaus-Archyvo 
steigėjas Jonas Vanagas

Prieš keliolika metų vienas nera
mus adelaidiškis Jonas Vanagas be 
didelių išvedžiojimų pasisiūlė vieti
nei lietuvių bendruomenei įsteigti 
muziejų - archyvą. Kaip iš praktikos 
žinome, muziejai neįkuriami ir ar
chyvai nesurenkami per vieną dieną 
ar savaitę. Tai ilgų metų kantraus 
darbo vaisiai. Ir tai ne kiekvienam 
tas pavyksta. Bet J. Vanagas yra 
vienas iš žmonių, kuriem šioje srity
je ir kantrybės užtenka, ir darbas 
sekasi. Sunku pasakyti, kada jis šia 
’’liga” apsirgo. To niekad nesužinosi. 
Jis yra kuklus, gana uždaras žmo
gus. Nemėgsta reklamos, bet vis ką 
nors tyliai trūsia.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ . i =;
MUZIEJUS — ARCHYVAS

Vos atvykęs į Australiją ir atlik
damas darbo kontraktą Pietų Aus
tralijos provincijoje, J. Vanagas 
laisvalaikiu ėmė landžioti po aplin
kinių farmerių pastoges ir iš ten 
traukti senus buities rakandus, do
kumentus, knygas, ir viską, kas tu
rėjo ryšio su šios apylinkės praeiti
mi. Iš šių surinktų senienų gimė 
Lobetahl muziejus, kuriam gražias 
patalpas pabudavojo vietinė visuo
menė, o patį muziejų su didele pom
pa atidarė pats P. Australijos prem
jeras. Ta proga vietinė spauda išgy
rė ir išgarsino J. Vanagą už jo įnašą 
Australijos kultūrai.

Nėra abejonės, kad baigdamas 
Lobetahl muziejaus įkūrimą, J. Va
nagas tikriausiai buvo pasistūmėjęs 
jau grynai lietuviško muziejaus - ar
chyvo planuose.

Vos gavęs sutikimą šią instituciją 
įkurt' ir jai kuklias patalpas, J. Va
nagas nedelsdamas iš savo pastogės 
į Lietuvių Namus perkėlė jau pa
ruoštą muziejaus - archyvo tvirtą 
užuomazgą. Niekas nesužinos, kiek 
jis laiko sugaižo berinkdamas mu
ziejaus eksponatus ir kiek pats išlei
do gražiai įrišdamas spaudos komp
lektus ir dokumentų rinkinius.

Eilę metų muziejui vadovauda
mas, jį nuolat papildė naujais 
eksponatais, kurie jau pradėjo ne
tilpti mažame kambarėlyje. Plečiant 
Lietuvių Namus buvo specialiai 
pastatytos patalpos, bet su laiku ir 
šios patalpos darosi ankštos, ir kyla 
klasimas, ką daryti, kad muziejuje 
esąs istorinis ir meninis turtas būtų 
akivaizdžiai išdėstytas ir kad lanky
tojai galėtų kaip galint daugiau pa
matyti ir susipažinti su ten esančio
mis įdomybėmis. Deja, planuose nė
ra pramatyta patalpų praplėtimo, ir 

muziejus - archyvas turės tenkintis 
esama erdve.

Muziejus -archyvas Lietuvių Na
muose buvo atidarytas 1963 m. Tais 
pačiais metais vasario 9 d. buvo Lie
tuvių Sąjungos patvirtintos teisyk- 
lės muziejų - archyvšą administruo
ti.

Oficialiai muziejus - archyvas bu
vo atidarytas 1967 m. sausio 28 d. 
Pasaulio Liet. B-nės pirmininko J.J. 
Bačiūno. Įvertinant J. Vanago darbą 
jam buvo suteiktas muziejaus įkū
rėjo vardas tai atžymint garbės len
ta su J. Vanago pavarde. Nuo šios 
datos šis tautinis židinys oficialiai 
pavadintas Adelaidės Lietuvių Mu
ziejus - Archyvas.

1968 m. Adelaidėje įvykęs Krašto 
Tarybos suvažiavimas pripažino 
muziejų - archyvą kaip vieną iš pir
maeilių tautinių institucijų ir siūlė 
visiems ją remti eksponatais ir fi
nansais. tačiau ir po šio pripažinimo 
muziejų remia ir jį eksponatais pa
pildo beveik vieni adelaidiškiai lie
tuviai.
* Prieš kelerius metus muziejaus 
vadovybė per spaudą kreipėsi į tau
tiečius prašydama parašyti ir jai at
siųsti asmeniškus Australijoje įsi
kūrimo atsiminimus. Tai būtų ver
tinga mūsų pirmųjų žingsnių šiame 
žemyne istorinė dokumentacija. 
Tenka apgailestauti, kad į šį kvieti
mą vos keli teatsiliepė. Būtų ir da
bar nevėlu tai padaryti, nes daugelis 
esame nu darbų laisvi ir atliekamo 
laiko netrūksta.

Adelaidės Lietuvių Muziejus - 
Archyvas yra įtrauktas į Pietų Aus
tralijos muziejų sąrašą ir kas dveji 
metai čia rengiamuose meno festi
valiuose jis įrašomas į oficialią prog
ramą kaip lankytina vieta. Festiva

lio metu muziejus susilaukia nemaža 
australų lankytojų.

J. Vanagui dėl susidėjusių aplin
kybių iš muziejaus vedėjo pareigų 
pasitraukus, jį tvarkyti perėmė J. 
Pyragius,, kuris ir toliau muziejų 
plėtė ir rinko eksponatus. Būdamas 
iš prigimties kolekcionierius J. Py
ragius dar iš Lietuvos laikų buvo 
surinkęs gausų įvairių žetonėlių, 
ženklų, ordinų, medalių ir numizma
tinės medžiagos rinkinį. Visą šią 
turtingą ir retą kolekciją J. Pyra
gius buvo padėjęs muziejuje. Tai 
tikrai retas istorinės vertės (Galbūt 
toks vienintelis visame pasaulyje) 
rinkinys. Deja, J. Py ragiui mirus jo 
įpėdiniai šią retą kolekciją iš muzie
jaus atsiėmė ir ji vėl atsidūrė priva
čiame uždarume. Šioje kolekcijoje 
yra labai retų, tolimą Lietuvos pra
eitį liečiančių medalių, kurių jau 
niekur kitur nebus įmanoma gauti. 
Reikia skaitytis su galimybe, kad ši 
kolekcija, eidama iš rankų į rankas 
gali Lietuvai negrįžtamai žūti. Dėl 
to negalima kaltinti nei J. Pyragiaus 
įpėdinių, kuriem šis rinkinys teisėtai 
priklauso, nei muziejaus vadovybės 
ar Lietuvių Sąjungos, kuri gal netu
ri pakankamai lėšų jį įsigyti.

Dabartiniu metu muziejui - ar
chyvui vadovauja M. Rudzenskas, 
jam talkina V. Patašius. Tai nemaža 
pasišventimo ir darbo reikalaujan
čios pareigos. Kiekvieną savaitgalį 
vieną ar abu šiuos kantrius vyrus 
rasi betriūsiančius muziejaus patal
pose. Per eilę metų muziejaus fon
duose atsirado medžiagos, kuri ne 
visai yra muziejinės vertės. Pa., 
muziejus turi įsigijęs Lietuvių Enci
klopediją ir daugelį kitų vertingų 
knygų. Bet tuos pačius leidinius turi 
ir Lietuvių Namų J. Bačiūno vardo 
biblioteka. Dalį šios literatūrinės 
medžiagos reikėtų perkelti kur nors 
kitur ir tuo laimėti erdvės tikriems
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aplinkos parodyti, tai yra ne pačiu 
trumpiausiu keliu. Klausinėju laivo 
tarnautojų apie laivo pajėgumą, dy
dį ir pan. Jis gali paimti 90 keleivių, 
bet esant blogesniam orui tik 40.

Kaip ir vardas sako, Long sala il
ga ir keliose jos vietose yra įrengi
mai turistų apgyvendinimui. Mes 
plaukiame į labiau reklamuojamą 
Happy Bay įlanką.

Šios salos savininkas, atrodo, nėra 
toks turtingas ir sala neturi priep
laukos, todėl ir išsikėlimas čia kiek 
sudėtingesnis. Kai jau mūsų laivas 
arčiau salos negalėjo priplaukti, su
staugė jo sirena. Pamatėm iš salos 
atskubančią motorinę valtį, kuri at
plaukus sustoja šalia laivo. Perlipa
me. Nulipimas nepatogus, nes ban
gos kilnoja laivą ir valtį. Pagaliau su 
valtimi artinamės prie salos, bet ir 
su ja nėra vilčių sausam išlipti į 
krantą. Prisiartiname prie į vandenį 
"įbridusio” sunkvežimio (apie 10 m. 
nuo kranto), ant kurio užtaisyta 
aikštelė ir padaryti lentų suolai. 
Motoras iškeltas aukščiau, kad ne
siektų vandens. Perlipame į tą 
sunkvežimį, kuris mus išveža į 
krantą.

Išlipame šalia restorano, kuris iš 
lauko atrodo dar visai naujas. Pir
miausiai einu toliau pasidairyti ir 
pažiūrėti kas šioje saloje yra naujo 
ar skirtingo nuo kitų. Čia namukai, 
nuomuojami atostogautojams, la
biau paslėpti po medžiais ir kitais 
žalumynais, todėl jie iš lauko ne taip 
aiškiai matosi. Prie senesnių namų 
prieiti yra padaryti betoniniai takai. 
Namų sienos pridengtos žydinčiais 
krūmais. Naujesni - stovi ant žolyno, 
tarp medžių. Atrodo, atostogautojai 
čia turi daugiau savistovumo, kaip 
gyvenantieji suglaustose viešbučių 
patalpose. Yra didoka suvenirų par
duotuvė, kurioje veikia ir paštas.

Visoje Happy Bay aplinkoje auga 
daug palmių ir graži prižiūrima žolė. 
Tolumoje matosi laukinė augmenija, 
(ne žmogaus sodinti medžiai), kuri 
dengia salos aukštumas. Aukštumo
se padaryti takai ir einantiems pasi
vaikščioti iš kai kurių vietų atsiveria 
puikūs vaizdai. Pajūriu eina siaura 
smėlio juosta. Į jūrą nepataria bristi 
be guminių batukų, nes aštrūs kora

lai gal sužeisti kojas. Priekyje res
torano yra gražus gėlo vandens ba
seinas. Diena karšta. Įlendu ir aš į 
baseiną atsigaivinti, bet nebuvau 
per daug patenkintas. Vanduo buvo 
labai šaltas, o išlipus putė vėsus vė
jas, kuris paskatino dar greičiau 
bėgti į persirengimo kambarį.

Restorane kainos aukštos (stiklas 
alaus 50 c.). Vidus erdvus. Nuošaliau 

pora jaunuolių žaidžia stalo tenisą.
Pabuvę virš valandos Happy Bay 

vietovėje, vėl su trimis persėdimais 
atsiduriame mūsų laukiančiame lai
ve. Plaukiame vėl, bet dabar tarp 
kitų salų ir savo Daydream salą pa
matome iš kitos pusės. Prieplaukoje 
randame stovinčius du laivus, kurie 
atvežė turistus iš kitų salų apžiūrėti 
Daydream salos.

Temsta, atplaukia vienas po kito 
laivai su gausybe lankytojų. Jie at
vyksta iš artimesnių Queenslando 
miestų ir kitų salų vakarienei, šo
kiams ir havajiečių koncertui, kuris 
yra šio vakaro programoje. Prie 
’’Matthew Flinders” sustoja atvykęs 
karo laivyno patrulinis laivas. Suži
bo įvairiaspalvės šviesos prie salos 
takų, šalia baseino buvo uždegti 
deglai, o "Mattew Flinders” buvo 
nukabinėtas elektros lempomis kaip 
Kalėdų eglutė. Kai mes neskubėda
mi nuėjome į salę, kurioje vakar visi 
šoko laisvai, vos suradome vietos 
atsisėsti ir tai tik prie salės esančio
je verandoje. Joje visi pažįstami ga
lėjome būti arčiau vienas kito.

(Bus daugiau)

Pereitą savaitę įvykusiuose Indi
jos rinkimuose absoliučią daugumą 
naujame parlamente laimėjo opozi
cinis nekomunistinių partijų blokas 
Janata. Indira Gandhi, išbuvusi In
dijos ministere pirmininke vienuoli
ka metų, pasitraukė iš turėtų parei
gų ir ketina iš viso nesikišti į politinį 
gyvenimą. Paskutiniaisiais metais 
jos valdymas buvo kietas su dikta
tūriniu prieskoniu.

Janata jungtinis nekomunistinių 
partijų blokas į 542 narių parlamen
tą pravedė 266, Kongreso partija 
148, komunistų - 28.

* *
Birželio mėn. Maskvoje organi

zuojama ’’religinių taikos jėgų” kon
ferencija, į kurią pakviesta virš 600 
įvairių religijų atstovų.
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AR GAUNATE VIENĄ IS ŠIŲ 
PENSIJŲ AR PAŠALPŲ?

MOTINYSTĖS PAŠALPA

ŠEIMOS PAŠALPA

LUOŠO VAIKO PAŠALPA

NAŠLAIČIO PENSIJA

BEDARBIO PAŠALPA

SERGANČIOJO PAŠALPA
I

INVALIDO PENSIJA

AR JUMS PRIKLAUSO PENSIJA, PAŠALPA AR KITOKIA 
FINANSINĖ PAGALBA IŠ SOCIALINIO APRŪPINIMO 
DEPARTAMENTO? ŠTAI KAIP MES GALIME PADĖTI:

Ji mokama visoms motinoms, sulaukusioms kūdikio pagelbstint įveikti 
susidarusius kaštus.

Ji mokama visoms šeimoms, auginančioms vaikus ar išlaikančioms pilną 
laiką studijuojančius.

Ji mokama tėvams ar globėjams, kurie turi psichiškai ar fiziškai luošų 
vaikų žemiau 16 metų amžiaus, kurie reikalingi nuolatinės priežiūros na
mie.

Ši pensija mokama vaiko globėjams, kurio tėvai mirę arba dingę.

Ji mokama visiems, kurie ieško darbo, bet negali jo gauti. Norį gauti šią 
pašalpą turi būti registruoti Drabo įstaigoje /Commonwealth 
Employment 'Service/.

Ši pašalpa mokama asmenims, kurie laikinai negali dirbti dėl ligos ar su- 
sižeidimo.

Ji mokama asmenims, kurie negali užsidirbti pragyvenimo, jeigu jie yra 
visam laikui luoši arba akli.

Ji paprastai mokama moterims, kurios pačios vienos išlaiko vieną ar 
daugiau vaikų bei moksleivių.

Jeigu esate vyras 65 m. amžiaus ar moteris 60 m. amžiaus ir išgyvenę 
Australijoje dešimtį metų, jūs turite teisę į šią pensiją.

NAŠLĖS ARBA VAIKĄ IŠLAI
KANČIOS MOTINOS PAŠALPA

SENATVĖS PENSIJA

KITOKIA PAGALBA

Valstybinė sveikatos atstatymo tarnyba /Socialinio Aprūpinimo De
partamento skyrius/ rūpinasi padėti luošims asmenims, kad jie galėtų 
gyventi nepriklausomai ir dirbti normalų darbą. Šioji tarnyba padeda 
asmenims, turėjusiems nelaimingų atsitikimų arba luošiems po ligos bei 

mib pat gimimo. Jeigu gaunate socialinio aprūpinimo pensiją ar pašalpą, 
tokia pagalba jums nieko nekainuoja. Jeigu tokios pensijos ar pašalpos 
negaunate, tai šioji pagalba jums gali kainuoti.

VERTĖJAVIMO TARNYBA

Mes esame parengę ir išleidę eilę leidinėlių apie pensijas, pašalpas ir 
aprūpinimo galimybes keliomis kalbomis. Čia jūs rasite atsakymus į jums 
rūpimus klausimus. Tačiau, jeigu tas jūsų nepatenkintų ir jūs norėtumė
te su kuo nors pasikalbėti sava kalba, mūsų telefoninė vertėjavimo tar
nyba yra jūsų patarnavimams. Vertėjavimo tarnybos telefonai: Sydney 
221 1111, Melbourne 662 3000, Brisbane 225 2233, Adelaide 50 3650, 
Perth 22 3366.

NAUJASIS PAJAMŲ NUSTATYMAS /INCOME TEST/ VIETOJE 
SENOJO PAŠALPOS REIKALINGUMO NUSTATYMO /Means Test/

Nuo 1976 m. lapkričio 25 d. senasis pašalpos reikalingumo nustatymas 
/Means Test) panaikintas.

Jūsų pensija ar pašalpa jau nebepriklauso nuo to, kas yra jūsų nuosa
vybėje, bet tik nuo jūsų gaunamų pajamų.

Jeigu jūsų pensija buvo Means Test /Pašalpos reikalingumo nustaty
mo/ reikalas, tai pagal naują Pajamų nustatymą /Income Test/ jūs galite 
gauti net daugiau pinigų. Niekas negali gauti mažiau, negu kad gavo pa
gal seną tvarką.

Į jūsų pajamas įsiskaito: atlyginimas ar alga, jūsų santaupų ar indėlių 
banke nuošimčiai, nuošinčiai už jūsų investavimus statybos bendrovėse, 
kredito įstaigose, nuošimčiai už duotas paskolas, dividendus ar akcijas, 
nuomos, gaunamos už nuosavybes ir gaunama pensija iš superannuation.

Jeigu jūs gaunate pajamų ir dar pensiją ar pašalpą, jums gali tekti mo
kėti pajamų mokesčius /tax/ ir Medibank primokėjimus. Šiuo reikalu 
mes galime jums duoti pilną informaciją. Jei pageidautumėte, mes galė
tume jums atskaityti pajamų mokesčius iš jūsų gaunamos pensijos.

Kiekviena Socialinio Aprūpinimo įstaiga suteiks jums platesnių infor
macijų, kaip veikia naujasis pajamų nustatymo /Income Test/ potvarkis. 
Teiraukitės dėl to. Tas gali būti jums naudinga.

I. 8
 $

PAGALBA IŠ ORGANIZACIJŲ

Kreipkitės į Socialinio Aprūpinimo Departamentą /Dept, of Social 
Security/, ir mes jums padėsime susisiekti su organizacijomis, kurios 
galėtų jums padėti tokiais būdais:

fiziškai ar psichiškai luošiems vaikams ar asmenims surasti lavinimo 
veiklos centrus, prieglaudų darbovietes, prieglaudas gyventi, poilsio 
atostogų vietas; seneliams ar luošiems nepriklausomas prieglaudas, l 
priežiūros namus; laikiną apgyvendinimą ir priežiūrą ir maistą bena
miams vyrams ar moterims; surasti senelių namus su specialia priežiūra 
labai seniems ar bejėgiams asmenims bei vaikų priežiūrą.

Department of Social Security Offices are located at:
Australia House 
50 Carrington Street 
SYDNEY Tel. 20255

Australian Government Centre 
Cnr Spring and La Trobe Streets 
MELBOURNE Tel. 6620411

Australian Government Centre 
295 Ann Street 
BRISBANE Tel. 2250133

7: . *'G "tv -

A.M.P. Building
1 King William Street 
ADELAIDE Tel. 517400

Mt. Newman House
200 St. Georges Terrace
PERTH Tel. 203203

Australian Government Centre 
188 Collins Street 
HOBART Tel. 205011

Department of Social Security
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Adelaidės Muziejus - Archyvas
Atkelta iš psl.fi

muziejaus eksponatams ar archyvui. 
Tuo tikslu peržiūrimi ir atrenkami 
muziejaus fondai ir bandoma rasti 
vietos naujai gaunamiems ekspona
tams.

Muziejuje iškabinti beveik visų 
mūsų Australijoje žinomų dailininkų 
bent po vieną paveikslą: tapybos, 
grafikos, skulptūros ir keramikos 
darbąi, Lietuvoje sukurtų meninin
kų paveikslų reprodukcijos ar jų 
nuotraukos. Medžio dirbiniai: 
kryžiai, koplytėlės, lėkštės ir kt., 
gintaro dirbiniai bei papuošalai, au
diniai - rankšluosčiai, juostos, take
liai, tautiniai rūbai bei jų dalys, tau
tiniais apdarais lėlės. Taip pat yra 
Lietuvos karių ar kitokių junginių 
uniformos.

Gausus senųjų Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės žemėlapių ko
pijų rinkinys, Muziejuje saugomas 
beveik pilnas Lietuvos pašto ženklų 
ir pinigų (popietinių ir monetų) rin
kiniai. Čia rasi ir tokia nostalgija 
dvelkiančių eksponatų, kaip lietu
viškos kortos, Kauno telefonų abo
nentų knygą, kantičkas, populia- 
riaus muilo "Žuvelė” gabalėli ir daug 
kitos tiesiog relikvinės vertės iš tė
vynės atvežtos buities ir dokumen
tinės medžiagos.

Gausūs, galima sakyti, pilni trem
ties ir australiškos lietuvių spaudos 
komplektai, sudaryti laikraščių iš
karpų rinkiniai, liečią mūsų gyveni
mo tam tikrus įvykius ar asmenis. 
Surinkta nemaža iškarpų iš australų 
spaudos, kuri aprašė mūsų bend
ruomenės, kultūrinių vienetų ar at
skirų asmenų pasireiškimus.

Gana turtingas albumų skyrius, 
kur nuotraukomis atvaizduotas ne 
lik pačios bendruomenės, bet ir 
įvairių jos organizacijų (skautų, 
sportininkų, choro, tautinių šokių, 
ramovėnų ir kt.) gyvenimas. Sklai
dai juos, ir pro akis prabėga per 
dvidešimt penkerius metus praslin- 
kę bendruomenės gyvenimo įvykiai, 
kurie iš atminties spėjo gerokai iš
blukti.

Gal labiausiai pasigendama ar
chyvinės medžiagos - dokumentų. 
Šiame skyriuje atstovaujama beveik 
viena Adelaidės Lietuvių Bendruo
menė. Nors kaip minėjau, 1968 m. 
Kiašto Tarybos suvažiavime archy
vas buvo pripažintas krašto ("fede
ralinės”) apimties, bet iš kitų apy
linkių senos dokumentinės bylos jo 
kol kas nepasiekia. Realus pavojus, 
kad tie senieji, mūsų bendruomenės 
šiame krašte įsikūrimą atvaizduoją 
dokumentai gali žūti. Tai jau atsiti
ko ir čia Adelaidėje! Bent kelių pir
mųjų metų bendruomenės ir kai 
kurių jos padalinių susirašinėjimo 
byla bei susirinkimų ir valdybų pro
tokolų šiame archyve nėra. Valdy
boms keičiantis, eidamos iš rankų į 
rankas, bylos be pėdsakų dingo. 0 
tai be galo svarbi istorinė medžiaga, 
nušviečianti mūsų kūrimosi pirmuo
sius žingsnius, vargus, rūpesčius ir 
entuziazmą. Tiesiog neįtikėtina, kad 
iš kažkieno neatsakingų rankų tie 
vertingi dokumentai pateko į šiukš
lyną ar į ugnį. Tačiau jei per neapsi
žiūrėjimą šios bylos dar tebeguli 
buvusių valdybų narių spintose ar 
lentynose, neatidėliojant turėtų būti 
grąžintos, kur priklauso.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

Laikas būtų apie tai pagalvoti ir 
kitom apylinkėm ir senas dokumen
tų bylas tvarkingai įrišus perduoti 
Adelaidės Lietuvių Archyvui, kur 
jos bus saugomos ir reikalui esant 
visiems prieinamos. ’

Dabartiniai Adelaidės Liet. Muziejaus - Archyvo vadovai: kairėje vedė
jas M. Rudzenskas, dešinėje jo pavaduotojas V. Patašius

NAMIE IR PASAULY
LIETUVIŲ DIENAS
MELBOURNE PRISIMINUS

Australijos Lietuvių Dienos jau 
praeityje, tačiau jas prisiminti, o 
ypač prisidėjusius prie jų pasiseki
mo geru žodžiu paminėti, dar nėra 
vėlu.

Ponios Marijos Antanaitienės ini
ciatyva čia išvardinti Melbourne 
tautiečiai aukojo po 15 dolerių ap
mokant Naujų Metų baliaus bilietus 
Gyvataro nariams: Br. Adomavičie
nė, M. Antanaitienė, I. Alekna, A. ir 
V. Baltrukoniai, J. ir L. Barkai, T. 
Bikulčienė, M. Birietienė, V. ir A. 
Bladzevičiai, Dr. V. Didžys, 0. ir V. 
Jakučiai, J. Jasulaitis, A. Jokūbaus- 
kas, Dr. K. Juozapavičius, Dr. I. 
Kaunas, Dr. K. Kazlauskas, K.J.
Lynikas, J. Mačiulaitis, O. Malec-
kienė, J. Meiliūnas (senj.), P. Mor
kūnas, Š. Morkūnas, P. Naujokaitis, 
B. ir E. Pankevičiai, Alb. Savickas, 
Dr. S. Statkus, R. Statkuvienė, Dr. 
E. Šurnienė, J. Valiauga, G. Žvyna- 
kis.

Ta pat proga tenka paminėti, kad 
Australijos Liet. Dienų paruošimui

Daugelis mūsų tautiečių turi atsi
vežę ir čia įsigiję įvairių dokumentų, 
kurie kaip sakoma savo pareigą yra 
atlikę ir laikomi stalčiuose, bet kurie 
vis tiek turi išliekančios vertės. 
Paprastai vyresniesiems iš gyveni
mo pasitraukus, tokių dokumentų 
svarba ir vertė kinta. Įpėdiniai ne 
visuomet suvokia jų vertę ir nesi
ryžta jų saugoti. Prieš kelerius me
lus Adelaidėje mirė vienas vien-

aukojo: Jaunimo mylėtoja -100 dol., 
A. Krausienė 20 dol., tautietė iš 
Tasmanijos 20 dol. ir VI. Aglinskas 
10 dol.

A.L. Dienų Komitetas, didžiai 
vertindamas suteiktą paramą, nuo
širdžiai dėkoja.

Ig. Alekna
K-to narys spaudai ir informacijai

Kovo 26 dienos laidoje Sydney 
Morning Herald plačiau aprašė šiuo 
metu vykstančią mokslinę ekspedi
ciją per Pietų Ameriką Amazonės 
upe, kurioje dalyvauja ir sydnejiškis 
lietuvis Povilas Janavičius. Prie ap
rašymo paskelbta ekspedicijos va
dovo ir P. Janavičiaus nuotraukos.

*** 

Rizikuoji viskuo, įskaitant gyvybę, 
jeigu išgėręs sėdiesi vairuoti!

gungis, palikęs nemaža lietuviškų 
knygų ir įvairios dokumentinės me
džiagos. Jo įpėdiniai viso šio turto 
atsikratė paprasčiausiai kieme jį su
degindami. Ilgų metų pastangos su
kaupti praeities liudininkus virsta 
lik pelenų krūva. Tikėkime, kad čia 
paminėtų atsilikimų nebus daug, 
bet galimybė yra. Žinoma, būtų bu
vę protingiau visa tai sutvarkyti lai
ku.

Kaip šeimoj, taip ir visuomenėj su 
laiku ir nau jų asmenų atėjimu kinta 
pažiūros į archyvu', ir jų vertę. D., 
leistina, kad mūsiškė eiiiigi.u.ių 
banga Australijoj yra pirmoji o gal 
ir paskutinė bent ilgesnei melų eilei. 
Lietuvos istorikams bus labai svar
bu rasti šaltinius, iš kurių išryškėtų, 
kodėl ir kaip 10.000 lietuvių beveik 
vienu kartu atsidūrė šiame žemyne, 
kuris anksčiau buvo beveik terra in
cognita, kaip jie ilgai čia išsilaikė be 
papildymų iš tėvynės, kaip įsikūrė, 
ko jie pasiekė ekonomine ir kultūri
ne prasme, kokį kultūrinį įnašą davė 
savo tautai ir gyvenamam kraštui, ir 
l.l.

Si medžiaga turėtų būti kokiu 
nors būdu išsaugota, jai luri būli 
surasta saugi viela. Nieko nėra am
žino, taigi ir mūsų archyvai, tegu jie 
būtų šeimos, bendruomenės ar 
Adelaidės Lietuvių Muziejaus - Ar
chyvo žinioj, vieną dieną gali pasi
justi nesaugūs ir atsidurti sunaiki
nimo grėsmėje. Tokių archyvų na
tūrali vieta turėtų būti kilmės kraš
tas - Lietuva. Bet ši galimybė at
puola dėl esamos padėties ir te
nykštės pažiūros į išeivius. Dau
giausia galimybių ilgiausia išlikti 
turi pati gausiausia Amerikos lietu
vių kolonija. Gal reikėtų persiųsti į 
ten? Apie tai rikėtų pagalvoti ir 
nuodugniai apsvarstyti. O gal yra 
galimybė surasti vietinių institucijų, 
kurios sutiktų už mokestį saugoti 
archyvą, sakysim, kokį 50 metų, o 
po to persiųsti į Lietuvą. Tikėtina, 
kad per tiek laiko visame pasauly, o 
taip pat ir Lietuvoj bus daug kas 
pasikeitę.

- Čia patiekti pasiūlymai yra tik 
svarstymui. Šį klausimą reikėtų iš 
diskutuoti ir surasti geriausią išeitį 
bei sprendimą. Dėl savo apsileidimo 
ir išankstinio nepramatymo esame 
ne viena kartą gailėjęsi, tad nerei
kėtų daryti dar vienos klaidus. Iš
bandykime, kas galima, kad neiš- 
nyktume be pėdsako.

B.Slraukas

VI TAUTINĖS STOVYKLOS
FONDAS

Mecenatai, pažadėję po $ 100.- ir 
įmokėję:
Dr. L ir K. Bagdonavičiai Syd. $ 100, 
kun. s. P. Butkus Syd. $ 100, Melb. 
Skautininkų Ramovė Melb. $ 100, 
M. Nakutis Syd. $ 20, Dr. S. ir H. 
Statkai Melb. $ 100, Syd. Lietuvių 
Moter. Soc. Dr-ja $ 100, A. ir V. 
Vaitiekūnai Melb $ 100, Dr. A. Vi- 
liūnas Syd. $ 50.

Aukos *
Dr. V. Didžys Melb. $ 50, ir S. 

Muceniekai Melb. $ 20, Karolis 
Prašmutas Melb. $ 10, S. Tamošaitis 
Melb. $ 50.

Mieli mecenetai ir aukotojai, šir
dingas - skautiškas AČIŪ!

VITS Rengimo Komitetas
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Pranešimai
SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešame, kad tautinių mažumų 
bendruomenės, esančios N.S.W. 
valstijoje, sudarė komitetą, siekian
tį įvesti mažumų kalbų mokymą 
valdiškose mokyklose ir gauti iš 
valdžios finansinės paramos bend
ruomenių vedamoms savaitgalio 
mokykloms.

Šis Komitetas, vadinamas State 
Multi - cultural Education Com
mittee (SMEC), kviečia visus - ypa
tingai prašomi tėvai atsivesti vaikus 
- į masinį susirinkimą balandžio 16 
d., šeštadienį, nuo 1 iki 4 vai. p.p. 
Sydney Town Hall aikštėje (esant 
blogam orui susirinkimas vyks šalia 
esančioje Lower Town Hall salėje).

Lietuvių bendruomenė prašoma 
dalyvauti kiek įmanoma dėvint tau
tinius drabužius. Savo dalyvavimu 
šiame susirinkime užtikrinsime, kad 
valdžios pakartotini pažadai būtų 
įgyvendinti.

Švietimo mokslų specialistai bei 
politikai pripažįsta, kad tautinių 
mažumų kalbos ir kultūros turėtų 
būti puoselėjamos dėl bendro Aus
tralijos labo. Ateivių vaikai, kurie 
tęsia tėvų kalbos mokinimąsi, geriau 
išmoksta angliškai ir plačiau įsijun
gia į krašto gyvenimą.

ALB Sydney Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS

Adelaidės Pabaltiečių Jaunimas 
rengia trečiąjį Seminarą balandžio 
16 d. 1.30 p.p., Estų Namuose, 200 
Jeffcott St., North Adelaide.

Programoje bus gvildenamos Pa
baltiečių Jaunimo problemos Aus
tralijoje ir Baltijos valstybėse.

Taip pat bus rodoma filmą iš Lat
vijos koncentracijos stovyklos.

Nors šios rūšies seminarai ruošia
mi jaunų pabaltiečių jauniems pa- 
baltiečiams, bet suinteresuoti vy
resnieji maloniai laukiami.

Po oficialiosios dalies seks susipa
žinimas, vakarienė.

Įėjimo kaina $ 1.00, studentams 
50 c.

RENGĖJAI: Baltic Youth Action 
Group

SPONSORIAI: LJAA, ALIC, 
ENG, PLJS.

PRANEŠIMAS SYDNEJAUS 
ŠACHMATININKAMS

Pranešu, kad balandžio 6 d., tre
čiadienį, 7.30 vai. Sydnejaus Liet. 
Klube įvyks draugiškos šachmatų 
varžybos su ukrainiečiais šachmati
ninkais.

Visi Sydnejaus lietuviai šachma
tininkai prašomi varžybose daly
vauti.

Šachmatų Klubo Sekretorius

PRANEŠIMAS

L.K.V.S. Ramovės metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, balan
džio 24 dieną 2 vai. Lietuvių Klube 
Il-me aukštę.

Darbotvarkė numatyta: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo 

Kviečiame tautiečius iš arti ir toli atsilankyti į

TRADICINĮ MARGUČIŲ BALIŲ
balandžio 16 d., 7 vai. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., Nth Melbourne.

Baliaus metu įvyks margučių mušimo konkursas, vertinga loterija ir 
kitos prąnyjgos. Susirinkusius linksmins geras orkestras, o Soc. Globos 
Moterų D-jos| šeimininkės pavaišins skania vakariene.

Stalus užsakyti pas M. Didžį tel. darbo metu 398 1309,po darbo 
398 3160.

Vakarienės kaina visiems 6 doleriai asmeniui
Melb. Liet. Klubo Taryba

•A-aE -ar: .ai.
n. am. iq 1077 4.4 nd fl

sudarymas. 3. Valdybos praneši
mas: pirmininko ir iždininko. 4. 
Kontrolės komisijos pranešimas. 5. 
Naujos Valdybos rinkimai. 6. Klau
simai ir sumanymai. 7. Susirinkimo 
uždarymas.

Visus ramovėnus kviečiame 
skaitlingai dalyvauti, nes ateities 
veikla priklausys daug nuo nutari
mų, kurie bus apsvarstyti šiame su
sirinkime. Nesant pilno narių skai
čiaus, už pusės valandos šaukiamas 
antras susirinkimas kuris bus teisė
tas nežiūrint kiek narių dalyvautų.

L.K.V.S. Ramovės Skyriaus 
Valdyba

NEWCASTLE DISKUSIJŲ 
KLUBO PRANEŠIMAS

Kovo 6 d. pirm. Dr. G. Kišono na
muose įvyko pirmas šių metų Dis
kusijų Klubo susirinkimas. Paskaitą 
- "Solženicinas - balsas dykumoj?” 
skaitė p. V. Kristensen. Prelegentė 
palietė A. Solženiciną ne vien tik 
kaip rašytoją, bet ir iš viso kaip 
svarbią ir įdomią mūsų epochos as
menybę.

Po paskaitos ir ją sekusių diskusi
jų įvyko Diskusijų Klubo naujos 
valdybos rinkimai. Išrinktai valdybą 
visos trys klube dalyvaujančios mo
terys: Janina Davies - pirmininkė, 
Z. Zakarauskienė - sekretorė / iždi
ninkė ir V. Kristensen reporterė.

Balandžio 3 d. numatomas Disku
sijų Klubo susirinkimas p.p. Butkų 
namuose. Paskaitą skaitys pats šei
mininkas.

V. Kristensen

Informacija
SKAUTŲ STOVYKLA

INGLEBURNE

Aušros tuntas organizuoja vely
kinę skautų stovyklą savo žemėje 
Ingleburne nuo balandžio 7 iki ba
landžio 11 d. Mokestis: už pirmą šei
mos vaiką -12 dol., už antrą -10 dol., 
už trečią - 8 doleriai. Jei iš tos pačios 
šeimos stovyklautų ketvirtas ar 
daugiau vaikų, jiems stovyklavimas 
veltui. Stovyklautojai renkasi sto- 
vyklon balandžio 7 d., ketvirtadienį, 
nuo 1 vai. p.p.

PRANEŠIMAS

1977 m. kovo 6 d. Socialinės Glo
bos Moterų Draugijos Melbourne 
metiniame susirinkime išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis se
kančiai: pirmininkė - J. Žalkauskie- 
nė, sekretorė Z. Stankūnavičienė, 
iždininkė V. Morkūnienė.

Parengimams ruošti: P. Korsa
kaitė, G. Končiūtė ir V. Baltokienė. 
Ligoniams lankyti: B. Bitienė ir A. 
Grikepelienė. Revizijos komisija: Z. 
Meiliūnienė, E. Šeikienė ir V. Kru- 
žienė.

Visais draugijos reikalais prašo
ma kreiptis pas pirmininkę Ji Žal- 
kauskienę, 16 Nandina Street, Fo
rest Hill, 3131.(tel. 874 5250).

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Sydney Liet. Klube

Didįjį penktadienį, balandžio 8 d. 
klubas uždaras, šeštadienį, balan
džio 9 d. klubas atdaras kaip norma
liai šeštadieniais, tik nebus muzikos 
ir šokių. Velykų pirmą ir antrą dieną 
klube muzika ir šokiai nuo 7 vai. 
vak.

Balandžio 16 d., šeštadienį, klube 
programą atliks latvių vyrų an
samblis.

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 vai., šešt. 2-1 vai sekm. 
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai 
Ketvirtadieniai? dvigubi jackpotai

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 
PERTHE

ALB Vakarų Australijos apylin
kės visuotiniame kovo 20 d. susirin
kime išrinkta nauja valdyba šios su
dėties: pirmininkas Jonas Miliaus
kas, 132 Wintminster St., Vic. Park, 
vicepirm. ir sekretorius Andrius 
Klimaitis (senj.) 25 Waratah Ave., 
Dalkeith, iždininkas ir jaunimo rei
kalų vedėjas Petras Čekanauskas, 7 
Newnham, W. Leederville.

*♦*
Kovo 27 d. Lietuvių 

Namuose įvyko Melbourne Lietuvių 
Bendruomenės metinis susirinkimas 
ir valdybos rinkimai sekančiu dviejų 
metų kadencijai.

Susirinkimas buvo labai erausin- 
gas, 141 turį teisę balsuoti. Viso bu
vo per 150. Susirinkimui pirminin
kavo Algis Milvydas ir sek. Birutė 
Šaulytė. Abu jaunimo org. aktyvūs 
veikėjai.

Išrinktoji senoji valdyba, bet vie
nam dalyviui pareikalavus pagal 
statutą buvo slapti balsavimai. Pa
reigas pasiskirstė ir gavo balsų: pir- 
mink. Albinas Pocius 139 balsai, vi- 
cep. Ričardas Steponavičius 125, 
sekrt. Bronė Šilvienė 120, parengi
mams narys Leonas Padgurskis 119, 
iždininkas Feliksas Sodaitis 107. 
Kandidatai Aldona Juškaitė ir Juo
zas Keblys.

♦ *
Patirta, kad ALB Sydnejaus apy

linkės visuotinis susirinkimas nu
matomas gegužės 1 d„ sekmadienį, 
2.30 vai. Liet. Klube. Bus valdybos 
ataskaitiniai pranešimai ir naujų 
valdomųjų apylinkės organų rinki
mai.

Spėliojimai pasitvirtino: ramovė- 
nai ir Šiauliai tikrai rengia gegužinę - 
barbeque balandžio 16 d. 2 vai. šau
lio - ramovėno p. Žitkausko gražioje 
ir erdvioje sodyboje, 320 Sixteenth 
Ave. Hoxton Park, šalia Liverpool, 
pamiškėj.

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 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

NAUJA SPORTO KLUBO 
VALDYBA

Kovo 27 d. įvykusiame Sydne
jaus sporto klubo Kovo susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: pirmininkas 
Juozas Dambrauskas, vicepirm. 
David Newman, sekretorius Jurgis 
Karpavičius, iždin. Raimondas Gul
binas ir nariai - Petras Andriejūnas, 
Rudi Dambrauskas ir Irena Kaciu- 
šytė.

Susirinkimui pirmininkavo Juozas 
Kapočius ir sekretoriavo Jūratė 
Reisgytė.

PATIKSLINIMAS.

Jeigu K.K. savo raportaže ’’Iškil
mės Canberroje” M.P. Nr. 10 rado 
reikalo mane pagarsinti kaip iškil
mingų pietų sumanytoją, tai teisy-. 
bės vardan tą garbę turiu pasidalinti 
su P. Dirkiu, kuris ne tik kad buvo 
tos minties co-autorius, bet ir vienas 
iš stipresnių iniciatorių ir vykdyto
ju-

Su pagarba,
A.V. Balsys.
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