
Lithuanian Australian Weekly "Our Haven”
XXVin-ji metai Registered for posting as a newspaper category B Kaina / Price 50 c 23.5.1977 Nr. 20 (1482)

Už žmogaus teises
BELGRADO KONFERENCIJA 

IR ŽMOGAUS TEISĖS

Šių metų birželio 15 d. Belgrade 
susirinks Helsinkio aktą pasirašiu
sių kraštų atstovai, kad paruoštų 
darbotvarkę vėliau ten pat įvyks
iančiai konferencijai. Šios konferen
cijos vienas iš tikslų bus peržiūrėti 
ir aptarti Helsinkio susitarimų vyk
dymą.

Pavergtų tautų masėms nepap
rastai svarbu, kad dienotvarkėn 
Vienu iš pagrindinių punktų 
būtų įtrauktas žmogaus teisių klau
simas, t.y., kad jis nebūtų nustelb
iąs įvairių politinių, ekoniminių, tei
sinių ar militarinių reikalų.
Į Laisvojo pasaulio atstovai, 1975 
m. rugpiūčio 1 d. pasirašydami ’’Ga
utini Europos Saugumo ir Koope- 
lacijos Konferencijos Aktą” Helsin
kyje, tikėjosi, kad šiuo aktu jie ap
gins žmogaus teises. Tačiau, jei jie 
her pirštus žiūrės į grubius žmogaus 
[eisiu pažeidimus tiek iš Sov. S-gos, 
tiek iš kitų Europos komunistinių 
[raštų pusės, jie nebus šias teises 
ipgynę, jie bus jas išdavę.

Australijos plačioji visuomenė iki 
iol buvo apatiška žmogaus teisių 
klausimui. Nors Australija ir nepri-' 
klauso prie Helsinkio pakto signa
tarų, tokia laikysena yra nepateisi- 
iama, nes didelė Australijos piliečių 
Įalis yra kilusi iš Sov. S-gos paverg

KALTINIMAI SOVIETAMS
JETUVIŲ RAŠTAS VAKARŲ 
10MUNISTAMS (AUŠRA, 5 NR.)

I Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos 
ompartijų vadovams Enriko Belin- 
įierui (Enrico Berlinguer) žoržui 
larše (George Marchė) Santjago 
ariljo (Santiago Carrillo).

j 1976 m. spalio mėn. antroje pusė- 
[ per Lietuvą nusirito nauja kratų, 
testų ir tardymų banga. KGB Lie- 
pvai, o kartu ir visam pasauliui dar 
artą priminė, kad Helsinkio dekla- 
bcija yra eilinis manevras viešajai 
pinijai suklaidinti.
Spalio 19 d. vėlyvą vakarą buvo 

[imti ir uždaryti Vilniaus saugumo 
pžemiuose du vilniečiai - kovotojai 
E žmogaus teises: Jonas Matulionis 
I Vladas Lapienis.
Kas yra šie žmonės?

[J. Matulionis, 45-rių metų am
bus, baigęs Vilniaus universitete 
luanistiką, vėliau studijavęs kon- 
Jrvatorijoje, iš kurios buvo paša- 
btas už solo giedojimą vienoje Vil
tus bažnyčioje. Dirbo respubliki
ne bibliotekoje, po to - Paveikslų 
Nerijos direktorių. Prieš porą me- 
I buvo priverstas pasitraukti iš šių 
freigų dėl to, kad mėgino padau- 
Įiti Evangelijos tekstus. Paskuti- 
N laiku dirbo vienoje Vilniaus par- 
Įotuvėje dailininku apipavidalin- 
Įju.
ĮV. Lapienis - ekonimistas, baigęs 
llniaus valstybinio universiteto 
fonomikos fakultetą. Šiuo mętu 
P pensininkas. Neseniai Vatikano 
pijąs supažindino klausytojus su 

tų bei dominuojamų krąštų. Dar la
biau Australiją moraliai įpareigoja 
faktas, kad gegužės 11 d. ji buvo iš
rinkta į Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisiją.

Kad pažadinus australų visuome
nę iš apsnūdimo, balandžio 13 d. 
Sydnejuje susikūrė organizacija 
’’Australians for the Defence of 
Human Rights Betrayed at Helsin
ki”. Steigiamąjame susirinkime, be 
eilės australų parlamentarų bei 
įvairių etninių grupių atstovų daly
vavo ir trys lietuviai. Vykdomajame 
Komitete, kuriam pirmininkauja 
estė p. Tiiu Kroli - Simmul, lietu
viams atstovauja Dr. R. Zakarevi
čius.

Iš komiteto užsimojimų pažymė
tina:

gegužės 21 d. - parašų rinkimo 
vajus peticijai ambasadoraims susi- 
renkantiems Belgrade.

birželio 1 d. - atsišaukimas į aus
tralų visuomenę per spaudą,

birželio 4 d. (šeštadienį) - viešas 
susirinkimas žemutinėje Sydney 
Town Hall salėje Druitt St. (2 vai. 
po pietų). - liudininkų pagalba bus 
nagrinėjami žmogaus teisių nepai
symo atvejai kraštuose už Geležinės 
Uždangos.

Komitetas kreipsis į dvasiškiją, 
kad birželio 5 d. pamaldose prisi
mintų pavergtas Europos tautas.

V. Patašius

jo laiško, adresuoto TSKP CK gene
raliniam sekretoriui L. Brežnevui, 
mintimis.

Abu šie žmonės reikalavo Lietu
vos tikintiesiems tokių teisių, kurios 
neginčijamai pripažįstamos demok
ratinėse šalyse bet kokių įsitikinimų 
žmonėms.

Kaip sužinota, kratos metu kon
fiskuota keletas LKB Kronikos nu
merių bei A. Solženicyno "Gulago 
salynas” lietuvių kalba. Ši literatūra 
ir yra pagrindinė kaltinamoji me
džiaga. Lietuvos visuomenė yra 
nustebinta šitokių kaltinimų nepag
rįstumu.

Mums žinoma, kad paskutiniais 
mėnesiais Italijoj ’’Matrionos” lei
dykla išleido italų kalba 10 LKB 
Kronikos numerių. Tokiu būdu 
kiekvienas italas, nusipirkęs ir savo 
namuose laikąs šį leidinį, jei gyven
tų TSRS teritorijoje, taptų valsty
biniu nusikaltėliu ir jam grėstų ilgi 
kalinimo metai arba izoliacija psi
chiatrinėje ligoninėje. Tas pats pa
sakytina ir apie ’’Gulago salyno” 
skaitytojus Vakaruose. Visi šie 
žmonės, laiką savo lentynose bet 
kuria kalba išleistą ’’Gulago salyną”, 
TSRS prokurorų akimis, yra nusi
kaltėliai. Laimė, kad kol kas jie ne
pasiekiami.

Kas yra LKB Kronika?
Tai Lietuvos katalikų informaci

nis biuletenis, skelbiąs objektyvius 
ir patikrintus Lietuvos katalikų 
persekiojimo faktus. Kadangi ne tik 
katalikų, bet ir jokia kita nekomu-

Nukelta į psl. 4

FOR THE RIGHT TO BE 
FREE

We demand the observance of fundamental Human Rights from all 
signatories of the Final Act of the Conference on Security and Coopera
tion in Europe signed on 1st August, 1975, at Helsinki.

WE BELIEVE IN: — FREEDOM of thought, conscience and religion; - 
FREEDOM of movement to leave any country or return to one’s native 
country; - FREEDOM of opinion and expression; - FREEDOM of 
assembly and association; - FREEDOM from arbitrary interference with 
one’s privacy, family, home or correspondence; - FREEDOM of self- de
termination of nations! i

All these Civil and Human Rights were recognised and agreed with iri 
the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, 
signed by 33 European nations and the United States and Canada at 
Helsinki. However, the Governments of the U.S.S.R. and other Central - 
Eastern European communist States did not implement the Human 
Rights clauses and therefore broke their own solemn pledges.

A new wave of unrest and protest is reging through all communist do
minated countries. Instead of "detente” as expected by the authors of 

i j the Helsinki Final Act, we are witnessing the collapse of cooperation and 
I security in Europe, which could endanger world peace.
i TN CZECHOSLOVAKIA — The Movement called ’Charter 77” has been 
’ supported by hundreds of Czech and Slovak intellectuals, asking for res

toration of Human Rights to the people.
I IN ESTONIA — In 1972 and again in 1974 the Estonian Democratic 

Movement ajid the Estonian National Front compiled memoranda and 
appeals addressed to the United Nations Organisation and its Secretary - 

| General, Kurt Waldheim. The letters, calling for the implementation of 
: -.the U.N. Charter and the Universal Declaration of Human Rights in 
. ^Estonia, were smuggled to the West ado thence forwarded to the U.N. 
‘ neadquarters in New York. The persons responsible have been 
j imprisoned by Soviet authorities and are at present serving long sen

tences in prisons and mental institutions because they dared to ask for 
the fundamental rights and freedoms which we in Australia lake for 
granted.
IN HUNGARY — Hungarian writers and intellectuals sympathise with 

Į the efforts of Czechoslovakian, Polish, and Romanian dissidents in the 
[ appeal for the release of political prisoners. They have voiced their 

; support in a declaration calling for the restoration of Human Rights to all 
.! countries behind the Iron Curtain.
' į IN LATVIA — One of many political detainees, Gunars Rode, from Lat- 

: via has been imprisoned in Vladimir Prison for 17 years. Despite en- 
l; quiries made on a governmental level the Soviet Union refuses to release 
ij information regarding his whereabouts or state of health, which under- 
! ’ ground sources report as critical. Rode is due for release this year but in 
!| contravention of the Helsinki Agreement it is feared that the Soviet 

j authorities will extend his detention.
IN LITHUANIA — The underground publication "Chronicle of the 

, Lithuanian Catholic Church” documents countless violations of Human 
■ I Rights by the Soviet authorities. The K.G.B is arresting and jailing 

every person caught aiding this publication.
IN POLAND — The Movement of the Defence of Human Rights was 
formed as well as a Committee for the Defence of Workers supported by 
thousands of intellectuals, students, workers and church leaders headed

I by Cardinal S. Wyszynski, Primate of Poland.
Į IN ROMANIA — A public appeal calling on the Government to observe 

Human Rights was signed by dissidents, headed by the novelist P. 
Goma, who was denounced as a ’’traitor” by President Ceausescu.
IN RUSSIA — A ’’Helsinki Agreement Observation Group” was formed. 
The leader of the Moscow ’’monitoring committee” Dr. Y. Orlow, was 
seized by the police, and other dissidents, like the eminent nuclear phy
sicist Dr. A.D. Sakharov, a member of the Soviet Academy of Science 
and a Nobel Peace Laureate, have to fight for their survival. In his 
’’Gulag Archipelago” the famous Russian writer A. Solzhenitsyn has 
vividly described how dreadful life was in the Soviet Union under Stalin 
- the same miserable life continues to plague the people to this very day. 
IN UKRAINE — Mykolą Rudenko and Oleksiy Tykhy, were 
arrested for their peaceful and lawful activity as the head and a member, 
respectively, of the Ukrainian Public Group to Promote the Implemen
tation of the Helsinki Accords. The imprisonment of Valentyn Moroz, 
Yuriy Shukhevych and other Ukrainian political prisoners constitutes a 
gross violation of the principles on which the Helsinki Agreement was 
founded.

On June 15th, 1977, the signatories of the Helsinki Final Act will meet 
at Belgrade to review its implementation.

YUOR SUPPORT IS NEEDED!

A Public Enquiry into the non-observance of Human Rights behind the 
Iron Curtain will be held in the Lower Town Hall, Druitt Street - off 
George Street - Sydney, on Saturday, 4th June, 1977, at 2 p.m.

PLEASE ATTEND! INVITE YOUR FRIENDS!
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Ir čia 
mūsų kova

Gal viena iš pačių sunkiausių 
žmonijos problemų yra žmogaus 
teisių klausimas. Nuo prancūzų re- 
voliucijos laikų iki šiandie šią žmo
gaus teisių problemą besprendžiant 
padėta nesuskaitoma daugybė aukų, 
išlieta kraujo, tačiau apčiuopiamo 
progreso nesimato. Nors didžiuoja
mės dvidešimtojo amžiaus technine 
pažanga, sukurta civilizacija, tačiau 
kas liečia, žmogaus kaip individo ne
liečiamumą, jo teises ir laisves so
cialiniame gyvenime, tai iš tiesų dar 
tebėsame labai primityvioje stadi
joje, gal būt regresavę nuo to, ką 
senovės graikai prieš du su puse 
tūkstančio metų buvo sukūrę ir net 
praktikavę. Tiesa, šiais laikais ne
beegzistuoja vergų rinkos, vis dėl to 
ir šiandie politiškai ir ideologiškai 
pavergiamos ištisos tautos, kur 
žmogus dvasiškai ir fiziškai laiko
mas griežtoje kontrolėje. Kalbama 
apie mūsų laikmeti kaip laisvės am
žių, bet ne barbarijos eroje, o kaip 
tik dabar sukurti ir plečiami Gulago 
salynai, vis labiau plinta toji paver
gimo banga užliedama naujus plo
tus. O tai yra dėl to, kad laisvė ir 
galia yra du priešingi poliai, kuriems 
suderinti, kad jie veiktų harmonin
gai, dar teks žmonijai išgyventi la
bai skaudžių ir nuostolingų pamokų.

Turime sukurtų daug gražių teo
rijų apie žmogaus laisves ir teises, 
tačiau jas įgyvendinti taipogi reika
linga ir galia, stojanti už tas laisves 
ir teises. Gaila, iki šiolei tokia galia 
remiasi tik destruktyvioji pusė - kuo 
daugiau žmogų suvaržyti ir paverg
ti.

Skaudžiausia, kad laisvieji, kol 
laisvi, neatjaučia pavergtųjų ir net 
nejaučia tiesioginio pavojaus, kad ir 
juos toks pat likimas galįs ištikti. O 
kai jau tas pavojus pasibeldžia į 
laisvojo duris, tai jau būna pervėlu 
organizuoti kokią nors jėgą jam pa
sipriešinti.

Yra sukurtos globalinio masto or
ganizacijos žmogaus laisvėms ir tei
sėms ginti, kurias iškilmingai pasi
rašę ir tie, kurie tas teises akivaiz

ATSIŠAUKIMAS
Artėja Labdaros Mugė Miranda 

fair, kuri šiemet numatoma spalio 
pradžioje. Sydnejaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos Draugija vėl 
kreipiasi į nares ir visas moteris 
prašydama savo dosnumu paremti 
šią mūsų metinę mugę. Jau nuo 1975 
metų jūsų rankų darbai ir siuviniai 
žavėjo ne tik mus, bet ir australe s 
pirkėjas.

Tad mielos moterys, prašome jau 
dabar pradėti mėgsti ir siūti - vaikų 
rūbelius, kepuraites, šalikėlius, pa
galvėles, mažas staltiesėles (92 x 92 
cm), karštiems puodams laikiklius - 
pirštines (pot-holds) arba ketur
kampes; indams rankšluoščių, mez
gimui vilnų (ir liekanų), apmegstų 
rūbams pakabinčių; neišmeskite 
medžiagų liekanų - jas mielai perka.

Rasite vienam ar kitam kampe 

Mielai A.A.
ELENAI LIUTIKIENEI

mirus Sydnejuje, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu jos vyrą 
Česlovą, dukterį gailestingą seserį Natą ir sūnų Jurgį.

Aug. Medžiausis, Auckland, N.Z.

džiai mindžioja. Vienas iš pastarųjų 
aktų yra Helsinkio konferencija, ku
rioje iškilmingai buvo akcentuota 
žmogaus teisėms respektas, tačiau 
tokioje Sovietų Sąjungoje ir kituose 
komunistiniuose kraštuose tie nuos
tatai negalioja, tarsi iš viso nebūtų 
Helsinkio konferencija įvykusi ir jie 
nebūtų buvę pasirašyti.

Birželio vidury, po dvejų metų 
įvyksta Belgrade nauja konferencija 
- Helsinkio konferencijos tiesioginė 
tąsa, kur tarp kitų klausimų turėtų 
būti svarstomas ir žmogaus teisių 
klausimas. Be abejo, totalitarinių 
(komunistinių) kraštų atstovai 
stengsis, kad žmogaus teisių klausi
mas būsimoje konferencijoje būtų 
apeitas. Mūsų visų uždavinys ir bū
tų sukaupti visas pastangas, kad 
Belgrado konferencijoje žmogaus 
teisių klausimas būtų įtrauktas į 
konferencijos programą. Australijos 
pabaltiečių pastangomis sudarytas 
Sydnejuje Žmogaus Teisėms Ginti 
Komitetas, kuris ruošia peticiją su 
parašais, kuri bus įteikta dalyvau
jančių konferencijoje kraštų atsto
vams. Tai yra didelės svarbos užsi
mojimas, kurį reikėtų pravesti kuo 
sėkmingiausiai. Rinkdami parašus 
mes parodysime savo solidarumą su 
tais, kuriems laisvo žmogaus teisės 
paneigtos arba suvaržytos. Kova už 
laisvą žmogų yra drauge ir kova už 
pavergtą ir mūsų tautą.

Kaip tik sąryšyje su žmogaus tei
sių atstatymu pavergtuose kraštuo
se birželio 4 d., šeštadienį, 2 vai. 
Sydnejaus Town Hali žemutinėje 
salėje šaukiamas masinis protesto 
susirinkimas, kuriame bus keliami 
žmogaus teisių pažeidimai Sovietų 
Sąjungoje ir kituose komunistiniuo
se kraštuose.

Kviečiami visi jungtis į akciją už 
žmogaus teisių įgyvendinimą pa
saulyje. Tai yra kova už žmonijos 
pažangą ir sugyvenimą, lygiai taip 
pat ir kova už taiką, nes laisvas 
žmogus respektuoja kitą laisvą 
žmogų ir nieko nenori pavergti. Iš 
tiesų karą kursto ir sukelia kaip tik 
tie, kurie siekia pavargimo. Visi ka
rai istorijoje ir dabartyje vyko ir 
vyksta vien pavergimo pretekstu. 
Kova už laisvą žmogų yra kova už 
taiką. (v.k.)

nereikalingų vazų, paveikslų, vaikų 
žaislų, knygų, papuošalų, ornamen
tų, indų - kad ir pavienių stiklų, 
lėkščių, peilių ir šakučių, kosmetikos 
reikmenų. Paauginkite gėlių vazo
nėliuose - jos populiarios. Išvirkite 
uogienes (su pavadinimu ant mažų 
stiklų). Rūbai leidžiami tik nauji. 
Pyragaičiai bei tortai turi būti su
vynioti plastikiniame popiery. 
Mugei skirtus daiktus prašome per
duoti nuo rugpiūčio mėnesio: Mote
rų Draugijos narėms prieš ir po pa
maldų St. Joachim’s bažnyčioje Lid- 
combe, arba mūsų Sodybos seniū
nui p. Simanauskui, taip pat Lietu
vių Klubas Bankstowne sutiko pri
imti jūsų aukas. Daiktus prašome 
pristatyti ne vėliau rugsėjo 25 d. 
(sekmadienis). Taip pat kviečiame 
aplankyti Miranda Fair mugę, ku-

A.A.
LEONUI LAMANAUSKUI 

staiga mirus, liūdesy gilią užuojautą reiškiame jo mylimai žmonai Elenai, 
posūniams bei artimiesiems.

A. ir A. Nekrašiai
>

Skaitytojai pasisako
Mūsų Pastogės Nr. 18 p. A. Lau

kaitis rašo priekaištaudamas redak
toriui dėl netikslaus vedamojo. Man 
tenka dalyvauti Sporto Klubo Kovo 
baliuose ir skautų parengimuose, 
stovyklose. Pas skautus visos pra
kalbos ir programos pradedamos 
lietuvių kalba. Net stovyklinis 
skautų laikraštukas, prirašomas pa
čių skautų, rašomas tik lietuviškai. 
Mes to pasigendame pas sportinin
kus. Toliau p. A. Laukaitis rašo, kad 
būtų labai gražu, jei jaunimas kal
bėtų savąja tėvų kalba, bet nereikia 
kaltinti sportininkų, ir kad jaunuo
liai su pasididžiavimu vilki unifor
mas su įrašu ’’Australijos lietuviai” 
ir net norima lietuviškai kalbėt 
mokintis norint būti ’’savas su 
savu”.

Labai gerai, ir žinoma, jie yra lie
tuviai ir jų didesnė dalis kalba ir su
pranta lietuviškai. Bet kodėl p. A. 
Laukaitis Sporto Klubo Kovo ba
liuose ir net privačiuose parengi
muose, kuriuose yra daugumas da
lyvių seni ir jauni lietuviai, turi pra
vesti prakalbas ir programą lietu
višku akcentu australų kalba, o tik 
paskiau mums ’’nemokantiems” pa
aiškina lietuviškai. Ką pagalvos 
sportininkai, klausydamiesi savo 
vado?! Ar tai pavyzdys jaunimui? 
Aš manau, kad p. A. Laukaitis moka 
rašyti lietuviškai spaudoje, bet kal
bėti tai tik antroje eilėje. Ne redak
toriui reikia pagalvoti, bet mums vi
siems, ką tas duoda mūsų visuome
nei? Absoliučiai p. A. Laukaitis ne
turi jokio pagrindo įžeidinėti redak
toriaus už nesupratimą, vienašališ
kumą ir netikslumą, nes redakto
riaus vedamasis ’’Jaunimas ir orga
nizacijos” yra teisingas ir objekty
vus.

Mūsų sportininkai važiuos į To
ronto, ir, žinoma, sporto klubai pra
šys iš mūsų paramos. Jeigu tai būtų 
mūsų didesnis susibūrimas, įdomu, 
kokia kalba p. A. Laukaitis į mus 
kreiptųsi? J-

Mūsų lietuvių organizacijų paren
gimuose ir susirinkimuose turėtų 
būti pirmoje vietoje lietuvių kalba, o 
paskui kitos kalbos pagal reikalą.

Rėmėjas

SKAITYTOJO PASISAKYMAS

Skaičiau du straipsnius Mūsų 
Pastogėje. Vienas buvo paskelbtas 
No. 13, gi kitas No. 18-me. Pirmame 
straipsnyje nusiskundžiama, kad 
sportininkai lietuviškame gyvenime 
neatlieka pozityvios rolės, gi kitas 
straipsnis gina sportininkus, bet ne
nurodo, kaip sportininkai pozityviai 
pasireiškia lietuvių kultūrinėje ir 
tautinėje veikloje. Jo, turbūt, stip
riausias priekaištas, kad sportininkų 
kaltintojas esąs nesportininkas ir 
neva visai neturįs supratimo apie 
sportinį darbą. Toliau sportininkų 
gynėjas dar tvirtina, kad: ’’Visa bė
da, kad mūsų, ypatingai vyresnieji 

rios tiksli data bus paskelbta vėliau.
Jūs moterys, sutiksite, kad'šalpos 

ir labdaros organizacija gali gyvuoti 
tik savo narių nuolatine parama, jų 
bendradarbiavimu bei mūsų bend
ruomenės dosnumu.

Liekame dėkingi už Jūsų pastan
gas ir aukas.

Valdyba 

lietuviai, niekada nesuprato ir nesu
pras sportinio gyvenimo ir sporto 
reikšmės jaunuoliui”.

Sportininkų gynėjo abu priekaiš
tingi tvirtinimai, kurie neva sudaro 
jo pagrindą pateisinti sportininkus 
tik parodo reikalo nesupratimą.

Pirmojo straipsnio autorius visai 
nesikiša į reikalus ar krepšinis, ar 
futbolas yra gerai ar blogai žaidžia
mas. Jis nemokina sportininkų žai
dimo technikos ir todėl jam nereika
lingas sportinis patyrimas. Autorius 
daro priekaištus sportininkams dėl 
jų tautiniai visuomeninio pasireiški
mo ir čia jis yra kompetetingas.

Antras priekaištas, kad vyresnieji 
lietuviai neturi supratimo apie 
sporto reikšmę jaunuoliui irgi yra 
tik prasimanymas ir visai nepagris
tas priekaištas. Pirmiausiai, daugu
mas vyresniųjų savo jaunuose me
tuose yr sportavę, o be to, Australi
joj gyveną vyresnieji, kurie per ke
letą dešimtmečių buvo vadovaują 
asmenys įvairiose organizacijose, 
buvo sportininkų rėmėjai ir iki šiol 
jūs vis dar prašote paramos iš ty 
’’neišmanėlių”.

Priekaištai sportininkams neatsi
rado be pagrindo. Mums būtų įdomu 
išgirsti, kaip ir kuo sporto klubas 
yra prisidėjęs prie savo narių tauti
nio susipratimo palaikymo. Deja, 
apie tai iki šiol mes nesame nieko 
girdėję.

Sportavimas yra vienas dalykas, 
gi sportininkų pasirodymas lietuviu 
tautinėje ir kultūrinėje veikloje yra 
kita žaidimo dalis, kur mes jų nema
tome. Yra retenybė jei vienas ar ki
tas pasirodo susirinkimuose, minė
jimuose ir t.t. Jūs prašote iš visuo
menės piniginės paramos,išvykai į 
Kanadą, o Įdek iš jūsų yra sumokėję 
bendruomenės nario mokestį. Tur 
būt, užtektų vienos rankos pirštų 
suskaičiuoti. Aš manau, kad jūs 
esate tiek verti paramos, kiek jūs 
paremiate lietuvių bendruomenės 
egzistenciją.

Ex - sportininkas

įvykiai
SOVIETŲ BAZĖS POŽEMIUOSE

Pernai pabėgęs į Japoniją sovietų 
lakūnas Belenko Su su MIG 25 lėk
tuvu, pasakoja, kad sovietų oro ba
zės žemės paviršiuje yra fiktyvinės 
su netikrais lėktuvais, kad suklai
dintų svetimas žvalgybas iš žemės 
satelitų. Tikrosios oro karinės bazės 
yra požemiuose su. požeminiais įsi
bėgėjimo takais ir net kareivinė®. 
Amerikiečiai apie tokias bazes jau ir 
anksčiau žinojo dar prieš Belenko 
parodymus.

Maskva paskelbė, kad šiandien 
esanti tik viena Kinija, kuri ruošiasi 
ir kursto karą prieš Vakarus ir prie! 
Sov. Sąjungą ir siūlo Vakarams dė
tis prie Sov. Sąjungos, kad jungti
nėmis jėgomis atsvertų kiniečil 
grėsmę. Iš to Vakaruose darom® 
išvados, kad sovietų bandy
mai susitarti su Kinija yra nesėk
mingi.
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Spaudos draudimas mūsų sąmo
nėje yra taip stipriai įkaltas, kad 
kiekvienas neabejodamas stos už 
spaudos laisvės principą. Visi su pa
garba prisimena ir. knygnešius, ir 
rašusius, rizikavusius karjeros už
baigimu, kalėjimais ir net mirtimi. 
Tai kova, trukusi 40 metų pareika
lavo daug aukų ir buvo, kaip dabar
tis parodė, tinkamai įvertinta, iš
ryškinta, įsąmoninta sekančiom 
kartom, turėjusiom laimės gautais 
rezultatais pasinaudoti. Būrelio 
lingvistų pastangomis lietuvių kalba 
buvo išgryninta, atmetant svetimų 
kalbų žodžius, išsireiškimus, kurie 
per šimtmečių okupacijas buvo ap
nikę mūsų kalbą. Buvo suderintos 
įvairios tarmės, sudaryta gramatika 
ir sintaksė ir išvystyta bendrinė - li
teratūrinė kalba. Ant tų Basanavi
čiaus, Jablonskio pagrindų sukles
tėjo lietuvių literatūra, poezija, dra
ma.

Truputį patikslinant reikėtų pri
dėti, kad ne lietuvių kalba buvo už
drausta, o lietuviška rašyba lotyniš
kais rašmenimis jų vietoje verčiant 
naudoti rusiškus rašmenis - graž
danką. Savaime aišku, pripratinus 
žmones naudotis rusišku raidynu 
telieka tik žingsnis iki naudojimosi 
ir rusų kalba. Kovojant už lietuvišką 
rašybą lotynų rašmenimis iš tik
rųjų buvo kovojama už atsiribojimą 
nuo rusiškos kultūros ir tuo pačiu 
buvo pažadintas lietuviškas sąmo
ningumas. Pirmųjų lietuviškų laik
raščių ’’Aušros” ir ’’Varpo” pas
kleistos idėjos susilaukė gyvo prita
rimo nedideliuose idealistų šviesuo
lių būreliuose. Jų išplėtotos mintys 
buvo įgyvendintos nepriklausomoje 
Lietuvoje. Mokyklose jau buvo įsą
moninta lietuvių kalbos svarba tau
tos ir kultūros išlaikyme. Kalba bu
vo laikoma pagrindine tautinės kul
tūros sąlyga.

Tačiau ne vien tik kalba sudaro 
tautinės kultūros pagrindą. Tiesa, 
kiekvienoje kalboje yra sukaupta 
amžių išmintis, būdinga tai tautai 
padavimų, posakių, patarlių, mįslių 
formose, ir tautos psichologiniai 
bruožai perduoti paprasčiausiomis 
padėkos, linkėjimų, pasisveikinimų, 
net nusikeikimų frazėmis. Net pats 
žodžių skambesys perteikia bendrą 
tautos charakterį. Tačiau ryškiau
siai tautos charakterį, psichologiją ir 
vidinę būseną tauta išreiškia savo 
dainose.

Dainoje žodis yra atrinktas, iš
ryškintas, ir kas žodžiu neišsakoma, 
papildoma ir paryškinama melodija. 
Emocinis laukas praplėstas į begali
nius tolius, aukščius, į gelmes. Per 
dainą tauta atskleidžia pati save, 
savo sielą, nieko nenuslėpdama, 
nieko nemeluodama. Ar yra kita 
tinkamesnė išsireiškimo forma, ku
ria tauta galutinai ir besąlyginiai 
save atvertų, už dainą?

Dainos yra galbūt individualiai 
sukurtos, bet kolektyviai perkurtos, 
pačių dainininkų perkeistos, pride
dant prie jų meninių ir psichologinių 
poreikių, iki daina tampa tobula dai
nininkų dvasinės būsenos išraiška. 
Taip sukurtos liaudies dainos, kartą 
įsitvirtinusios, nebesikeičia, per 
šimtmečius. Daina, kolektyviai su
kurta, kolektyviai išlaikyta, idea
liausiai ir išreiškia tos tautos dvasi
nę būseną, intuityviai atpažįstamą ir 
pajuntamą tos tautos narių kaip sa
vą.

Ir taip yra kiekvienoj tautoj. 
Konflinktai susidaro, kai kelios 
skirtingos tautinės kultūros susisie
kia. Tada vyksta arba pasikeitimas 
kai kuriais dainų elementais, arba ir 
totalinis, nors ir ilgai trunkąs pasi
savinimas svetimos dainos. Per 
šimtmečių okupacijas lietuvių tauta 
girdėjo daug slaviškų dainų, neiš
vengiamai buvo paliesta svetimų 
įtakų. Miestelėnai, būdami nuolati
niame kontakte su slavais, ir buvo 
tie tarpininkai, kurie platino sveti
mas dainas, išverstas į lietuvių kal
bą. Kadangi tai buvo ilgai trunkąs 
procesas, jis paliko savo pėdsakus, 

dažnai sumaišydamas kelių tautų 
dainų savybes į vieną ir susilpnino 
lietuviškos dainos pajutimą, ypač 
miestiečių tarpe.

Taip kaip didiesiems mūsų tautos 
žadintojams Basanavičiui ir Kudir
kai, kaip pirmiesiems mūsų kalbi
ninkams Būgai, Jauniui, Jablonskiui 
teko didelis darbas lietuvių grama
tikos ir kalbos tyrinėjimo bei gryni
nimo atžvilgiu, tai gal dar keblesnėj 
padėty atsidūrė mūsų to meto kom
pozitoriai ir muzikai lietuviškos dai
nos ir muzikos atžvilgiu. Ir ne todėl 
kad tų dainų pritrūktų, bet priešin

NUTAUTĖKIME LINKSMAI —'
DAINUODAMI

G.E. KAZOKIENĖ

gai, kad iš to gausaus lobyno reikėjo 
atsijoti svetimybes, atskirti lietu
viškus nuo nelietuviškų muzikinių 
elementų. Jau nuo pat krikščiony
bės įvedimo lenkiška- kultūra ėmė 
įsigyventi miestuose, miesteliuose, 
dvaruose ir bažnytkaimiuose. Pir
miausia per bažnyčias įsistiprino 
lenkiška giesmė, o vėliau ir lenkiška 
daina sklido miestelėnų tarpe. Mu
zikinis lietuviškas repertuaras ėmė 
atsiskiesti pirmiausia lenkiškom 
dainom, o vėliau, ilgaamžėj rusų 
okupacijos eigoj tas procesas neiš
vengiamai sustiprėjo, kol galų gale

Jo kilni 
valia

Daugelis dar gyvi būdami pareiš
kia savo artimiesiems pageidavimą, 
kad jie po mirties nenori ant kapo 
gėlių, o numatytas joms išlaidas nu
rodo kuriam tikslui paaukoti.

Panašus pageidavimas buvo ir 
a.a. Kazio Into, staigiai mirusio 
Canberroje balandžio 22 d. Jis daž
nai savo artimiesiems primindavo, 
kad jam mirus paprašytų dalyvau
jančių jo laidotuvėse, vietoje puoš
nių gėlių puokščių bei vainikų, pa
remti jo taip pamėgtą lietuvišką 
spaudą ir nepaprastai įvertintą 
skautų organizaciją.

Tas kilnus jo troškimas verčia at
kreipti dėmesį ir pagalvoti. Ir tikrai, 
argi tie du faktoriai - spauda ir or
ganizacijos nėra vieni iš tų svarbiųjų 
pagrindų, ant kurių remiasi mūsų 

mes pasilikom labai apgailėtinoj pa
dėty. Rusų okupacijos metais kai
miečiai, sunkiomis sąlygomis moks
lindami savo vaikus, pasitikėjo tik 
praktiškom profesijom, kurių nariai, 
deja, nebuvo sąmoningi dėl lietu
viškos dainos tiek, kiek buvo įsąmo
ninti dėl lietuvių kalbos. Rezultate 
kiekvieną dainelę, išverstą į lietuvių 
kalbą priėmė kaip lietuvišką.

Pirmieji to laikotarpio lietuviai 
kompozitoriai - M.K. Čiurlionis, J. 
Naujalis, Č. Sasnauskas, M. Pet
rauskas, St. Šimkus atsistoja prieš 
didelį kultūrinį darbą, nes tam dar

bui reikėjo paruoštų specialistų, 
baigusių muzikos mokslus ir jau
čiančių lietuvių tautos sielą, pačias 
jos gelmių vibracijas. M.K. Čiurlio
nis buvo profesionalinės lietuvių 
muzikos pradininkas, padėjęs pa
matus ir nubraižęs gaires tolimes
niam lietuviškos muzikos vystymui
si. Jis pirmasis suklasifikavo lietu
viškas dainas, iškėlė lietuviškų dai
nų savitumus ir nurodė svetimybes, 
kurios buvo užgožusios mūsų dainų 
charakteringas savybes. ’’Esame 
tartum mazgas tarp liaudies dainų ir 
lietuvių muzikos ateityje. Nesižval- 

sėkmingas tremties gyvenimas?
Lietuviškos spaudos silpnėjimas, 

kokybė ir kiekybė neabejotinai 
reikštų mūsų palūžimą. Net baugu 
pamąstyti, kaip pasijaustum tada, 
kai nebeaplankytų mūsų savas laik
raštis ir nebesurastum lietuviškos 
knygos.

Panašiai ir yra su skautų organi
zacija, kuri šiuo metu gal daugiau 
negu kada nors yra mums reikalinga 
ir remtina. Ji lyg nenutrūkstama 
įvairaus amžiaus skautų - čių gran
dinė visą laiką pulsuoja tautine dva
sia. Ši grandinė prasideda jaunu
čiais, pereina į paauglius, suaugu
sius ir baigiasi subrendusiais.

Mūsų visų lietuvių yra pareiga 
pasirūpinti jaunomis atžalomis irkiek 
galint remti juos skautiškoje veiklo
je. Kaip būtų malonu, kad mūsų pa
vaduotojai, giliai įsisąmoniję lietu
viškoje dvasioje, ateityje periimtų 
vadovavimą, pakeisdami pavargu
sius ar jau iš šio gyvenimo pasitrau
kusius. 

gykime ir nesistenkime patikti dau
gumai, nes dauguma visuomet la
biau mėgsta keknok’ą, negu simfo
niją, o valsą negu sonatą. Mūsų 
credo - tai mūsų seniausios dainos ir 
mūsų ateities muzika”, - rašė jis sa
vo straipsnyje. Ne tik jis pats ėmė 
kurti simfonines poemas vadovau
damasis lietuviška pasaulėjauta, bet 
būtinybių verčiamas pats atrinkinė
jo liaudies dainas, jas harmonizavo, 
vadovavo chorams, organizavo mu
zikinius koncertus, kad įsąmoninus 
ir kompozitorius, ir dainos mylėto
jus, ir visą plačiąją visuomenę, koks 
svarbus dalykas turėti savo, lietu
višką dainą ir lietuvišką muziką. Juk 
dainoje susijungia ir kalba, ir poezi
ja, ir muzika, atskleisdama jaut
riausius tautos atsidūsėjimus, viltis, 
tikėjimą ir svajones. Jukdaina kaip 
niekas kitas atidengia tautos būdą, 
parodo įgimtus . polinkius, atveria 
žmonių širdis. Dėl to kiekvienas, 
jaučiąs ryšį su savo tauta, liaudies 
dainose susilieja su pačiu kraštu, su 
visais dainininkais, ir pasijunta lašu 
tos pačios upės. Mažesnio jautrumo 
žmonės, patekę į svetimas aplinkas, 
greit pameta tą vidinį ryšį, pasiduo
da naujovėms nebesusigaudydami, 
ką yra praradę, o kiti, gimę sveti
muose kraštuose, net neturėjo pro
gos pajusti, kas yra sava, lietuviška. 
Girdėdami svetimas populiarias 
daineles, jie išverčia jas lietuviškai, 
nesusigaudydami, kokią žalą jie 
daro jas paskleisdami. Ypatingai 
rimtos pasėkos yra vertimai iš kai
myninių tautų, nes jie sėkmingai 
užtriną skirtumus, suvienodina ir
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NAMIE IR 
PASAULY

PREMIJA LIETUVAITEI

Pirmoji premija, kurią skiria 
Datec Prize for Systems Analysis 
N.S.W. Technologijos Institute pas
kirta lietuvaitei studentei Dianai 
Norkaitytei. Premija, 350 dolerių 
skiriama paskutinių metų studentui, 
kuris eina aukščiausiais pažymiais 
systems analysis kurse. Sveikiname 
Dianą ir tikimės apie ją daugiau iš
girsti. ***

Nidos Knygų Klubas Londone iš
leido M. Mykolaitytės - Slavėnienės 
knygą ’’Putinas mano atsiminimuo
se”. Tai apie 450 psl. knyga, kur au
torė pasakoja apie savo brolį poetą 
Vincą Mykolaitį - Putiną, kurio glo
boje autorė išgyveno apie 20 metų. 
Knyga iliustruota nuotraukomis iš 
Putino gyvenimo.

***
Kaip ’’Keleivis” praneša. Bostone 

balandžio 1 d. įvyko Algirdo Bra
žinsko byla Bostono imigracijos 
teisme, kuris A. Bražinsko prašymą 
pasilikti Amerikoje atmetė ir pasi
sakė už deportavimą. Jo tėvo Prano 
Bražinsko byla balandžio 21 d. buvo 
svarstoma New Yorke. Spėjama, 
kad A. Bražinskas galįs būti depor
tuotas į Venecuelą, iš kur jis pateko 
į JAV.

JAV Kongrese Vasario 16 proga 
Lietuvos klausimu kalbėjo net 14 
kongreso narių. Tai buvo kovo 31 d. 
Tą dieną kongrese invokacinę maldą 
sukalbėjo kun. Dr. J. Prunskis, da
lyvavo ir eilė lietuvių veikėjų.

Labai gražu, kad a.a. Kazio Into 
prasmingą troškimą tautiečiai su
prato ir įvertino. Kiekvienas, atsi
lankęs į jo laidotuves, neaplenkė au
kų lapo. Išvadoje suaukota $ 285 do
leriai, kurie paskirstyti po lygiai: 
Mūsų Pastogei, Tėviškės Aidams ir 
VI Jubiliejinės Tautinės skautų-čių 
stovyklos Fondui.

; K.K.’ ’
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Kaltinimai...
Atkelta iš psl. 1

nistinė spauda Lietuvoje draudžia
ma, LKB Kronika yra leidžiama 
pogrindyje. Beje, Lietuvoje sunkiai 
gaunama ir Vakarų kompartijų 
spauda. Jos po keliolika numerių 
parduodama tik didesniųjų miestų 
pagrindiniuose spaudos kioskuose.

Kai dėl A. Solženicyno ’’Gulago 
salyno”, tai niekas kitas, kaip Lietu
vos gyventojai negali taip įsakmiai 
paliudyti, koks šiame veikale patei
kiamų faktų tikrumas.

Ne kas kitas, o tarybiniai tankai 
1940 m. birželio 15 d. sutrypė Lietu
vos nacionalinį suverenumą, jos 
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą pa
vertė nuolatiniu chaosu. Nuo tos 
dienos tikruoju Lietuvos šeimininku 
tapo Maskva, o keletas šimtų Lietu
vos komunistų, kurių didesnę dalį 
sudarė tautinės mažumos, buvo 
pakviesti talkininkauti ardomajam 
darbui. Šitaip komunistinė ideologi
ja ir tapo Lietuvoje ’’viešpataujan
čia”, nors vargu ar ir per 1000 metų 
negausi Lietuvos kompartija evo
liucijos keliu būtų atėjusi į valdžią. 
O tačiau pavergėjai nesivaržė. 
Krašte nuo pat pirmosios okupacijos 
dienos prasidėjo areštai, teismai, 
garbingos tautos praeities ignoravi
mas, jos kultūrinių vertybių naiki
nimas. 1941 m. birželio 14 - 18 die
nomis Kremliaus įsakymu iš Lietu
vos į Sibirą bei į kitas negyvenamas 
sritis buvo ištremta 40.000 šviesiau
sių ir tauriausių Lietuvos gyvento
jų. Vežami užkaltuose gyvulių va
gonuose be maisto ir vandens dau
gelis jų išmirė pakeliui. Nenuostabu, 
jog po to sekusi fašistinė okupacija 
jau nebuvo tokia slogi ir žiauri, kaip 
šis tarybinės priespaudos laikotar
pis.

1944 m. Lietuva vėl pateko bolše- 
vikinėn vergovėn. Tačiau šįkart 
Lietuvos jaunimas nusprendė 
geriau mirti kovos lauke, negu Sibi
ro katorgoje. Šitaip kilo Lietuvos 
partizanų pasipriešinimas, kuris sa
vo heroika ir tragedija yra nepaly
ginamas su daugeliu pastarųjų de
šimtmečių Afrikos, Azijos ar Lotynų 
Amerikos kai kurių tautų išsilaisvi
nimo sąjūdžiais. Deja, Vakarų tau
toms, skubėjusioms užgydyti karo 
metų žaizdas, maža terūpėjo, kad 
žūsta Lietuvos jaunimas dėl savo 
krašto laisvės, kad apnuoginti žu
vusiųjų lavonai pasityčiojimui gul
domi gatvėse, ir kad tautoje sukeltų 
paniką. Net ir mažiausiuose Lietu
vos miesteliuose tuo metu buvo 
įrengiami kalėjimai, o ginkluotame 
tautos pasipriešinime žuvo apie 
50.000 Lietuvos laisvės kovotojų bei 
jų rėmėjų. Daug didesnis Lietuvos 
gyventojų skaičius buvo įkalintas 
Gulago salyne arba išblaškytas po 
įvairias tremties vietas.

Tad mums atrodo, kad A. Solže
nicyno ’’Gulago salynas” ne tik kad 

.teisingai, bet, sakytume, netgi san
tūriai perteikia tai, kas iš tiesų įvy
ko, kad tai tik dalis tų nesuskaitomų 
kančių, kurias patyrė milijonai rusų, 
ukrainiečių, lenkų, vokiečių, lietu
vių, latvių, estų, totorių ir kitų tau
tybių žmonių, vienokiu ar kitokiu 
būdu patekusių į ’’didžiosios kanali
zacijos srautą”. Lietuviai yra didžiai 
dėkingi A. Solženicynui už tai, ką jis 
atskleidė pasauliui, ir, jei Lietuvoje 
laisvai būtų galima įsigyti ’’Gulago 
salyną”, ši knyga būtų laikoma 
kiekvienoje šeimoje, kaip tautos 

kančių epopėjos priminimas.
Lietuva nebe pirmą kartą patenka 

Rusijos vergovėn. 116 metų ji kentė 
caro jungą. Tačiau per šį ilgą laiką 
patirtos aukos yra gana nežymios, 
palyginus su trimis bolševikinės 
vergovės dešimtmečiais. Laikotarpį 
nuo okupacijos pradžios iki Stalino 
mirties mes laikome fizinio genocido 
laikotarpiu. .Šiandien toks atviras 
šimtų1 tūkstančių žmonių naikinimas 
lyg ir neįmanomas, ir M. Suslovo te
orija iškeldinti ir išblaškyti lietuvių 
tautą po tuščias Rusijos žemes 
praktiškai neįgyvendinama. Tačiau, 
nepaisant pastarųjų dviejų dešimt
mečių permainų, Maskvos planas 
lieka tas pats: surusinti Lietuvių 
tautą (ir ne tik lietuvių ), ištirpdinti 
jos papročius ir kultūrą. Dabar į 
Lietuvą kasmet atvežama vis dau
giau rusų. O kolonizacijai, savaime 
suprantama, tarnauja pati blogiau
sia rusų tautos dalis.

Su tuo glaudžiai rišasi ir visoke
riopas ekonominis sąjūdis. Kasmet 
Maskva pasiima apie 60 procentų 
Lietuvos nacionalinių pajamų, o šios 
lėšos naudojamos konfrontacijai 
prieš Vakarų pasaulį, su kuriuo mū
sų tautą sieja artimi dvasiniai ryšiai, 
kultūros ir ideologijos panašumas. 
Iš savo kuklių likučių lietuviai, no
rėdami ką nors pasistatyti, vėl būna 
priversi vykti į Maskvą ir ten ky
šiais ir prašymais maldauti malonės 
leisti statyti tą ar kitą kraštui nau
dingą objektą. Kita vertus, net ne- 
siklausiant lietuvių nuomonės, 
neatsižvelgiant į krašto teritoriniai 
erdvines ir ekologines galimybes, 
čia statomi nereikalingi pramonės 
objektai, dažnai net nuostolingi, ta
čiau sudarą galimybę sparčiai rusin
ti kraštą. Į tokias gamyklas ir 
fabrikus gausiai vežami ir įdarbina
mi kitataučiai. Be to, dėl permanen
tinio visos Sąjungos neūkiškumo ir 
aplaidumo Lietuvos gyventojams 
vis tenka lyginti padėtį savo darbu 
ir gaminiais. Metų metais visi ge
riausi maisto produktai ir pramonės' * 
gaminai išvežami į Maskvą, Lenin
gradą bei kitus Rusijos miestus, o jų 
vieton atkeliauja surogatai.

Mes čia neturime tikslo vardinti 
visų mūsų tautos sunkumų ir nelai
mių. Norime tik pabrėžti: jau tris
dešimt metų mes pažįstame tik tokį 
komunizmą! Ir teigiame - jis jnūsų 
tautai nepriimtinas!

Kai dėl Vakarų Europos kompar
tijų - mes pakankamai spėjome įsi-

ŽINIOS
Birželio 4 d., šeštadienį, 2 vai. 

Sydney Town Hall apatinėje salėje 
įvyksta masinis visų tautybių susi
rinkimas, kurio metu bus parodo
masis teismas, kiek Sov. sąjunga ir 
kiti totalitariniai kraštai nesilaiko 
žmogaus teisių nuostatų pagal UNO 
Žmogaus Teisių Deklaraciją ir Hel
sinkio susitarimus. Tautiečiai kvie
čiami kuo skaitlingiau dalyvauti.

***

PADĖKA

Sydnejaus liet, tautinių šokių 
grupė ’’Gintaras” dėkoja Dr. A. Vi- 
liūnui už 100 dolerių - dovaną, įteik
tą grupei gegužės 7 d. Lietuvių Klu
be pirmojo grupės pasirodymo me
tu. Nuoširdus ačiū.

Grupės vadovybė ir šokėjai 

dėmėti, jog ilgus metus ir jos padėjo 
tarybinei propagandai maskuoti 
TSRS nusikaltimus. Šiandien, nors 
ir nedrąsiai, jos, atrodo, mėgina sto
ti persekiojamųjų pusėn. Jei tai tie
sa, jei Vakarų komunistai iš tiesų 
gerbia elementarias žmonių teises, 
jei jie pasisako už visų tautų nacio
nalinį savarankiškumą, mes laukia
me jų atviro balso Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų atžvilgiu.

Kol kas teprašome vieno: užtar
kite naujas mūsų krašto aukas - Jo
ną Matulionį ir Vladą Lapienį, ku
riems ilgesnis kalinimas gali būti 
pražūtingas. Šių žmonių sveikatos 
būklė yra kritiška.

!—---------------------- ------------ ----—

MES PADEDAME PAVIENIAMS
ASMENIMS SU VAIKAIS

I'

Įvairiomis formomis Australija teikia pagalbą 
žmonėms, kurie augina vaikus vien savo jėgomis. 
Tokia pagalba ateina iš federalinės vyriausybės, 

j valstijų vyriausybių, vietinių savivaldybių bei sa
vanoriškų grupių.

I

Moterims, kurios gyvena vienos ir augina vaikus, 
gali būti pripažinta našlės pensija - widow’s pension 
arba vaikus išlaikančios motinos parama - suppor
ting mother’s benefit iš Socialinės Globos Departa
mento.

" . \

Vyrams, kurie gyvena vieni ir išlaiko vaikus, gali 
būti pripažinta speciali pašalpa - special benefit iš to 
paties Departamento.

Vienišiems tėvams, kurie išlaiko vaikus arba pil
ną laiką studijuojančius paprastai pripažįstama šei
mos parama - family allowance.

I ■■ v .. .

i Kiekviena Socialinės Globos Departamento
įstaiga teikia informacijų; kas gali būti pripažintas 
pensijai, paramai ar pašalpai, kaip jos prašyti ir 
kiek mokama.

i

Vieniši tėvai taip pat gali susilaukti pagalbos iš 
įvairių organizacijų, kurios rūpinasi vaiko globa. Čia 
įsiskaito visos dienos vaikų priežiūra, pomokykliniu 
laiku arba atostogų metu, proginė arba skubos glo
ba, priešmokyklinė priežiūra, šeimos palaikymo bei 
patariamieji organai, o taip pat priežiūra vaikų, ku
rie reikalingi specialaus dėmesio.

Vienišiems tėvams, gaunantiems iš Socialinės 
Globos’Departamento pašalpą ar pensiją, gali būti 
pripažinta ir ’’papildomos paramos” iš federalinės ar 
valstijos vyriausybių bei vietinių savivaldybių. Pa
galbą teikia ir savanoriškos labdaros organizacijos.

Jeigu jums yra sunkumų gauti arba išsiaiškinti 
apie pagalbą vienišiems tėvams jūsų apylinkėje, 
kreipkitės į artimiausią Socialinės Globos Departa
mento įstaigą, kurių adresai ir telefonai yra telefonų 
knygos pradžioj pagal titulą Commonwealth De
partments.

Departamento telefoninė vertėjų tarnyba gali 
padėti asmenims, kurie silpnai arba visai nekalba 
angliškai. Vertėjų telefoninės tarnybos telefonai: 
Sydney 221 1111, Melbourne 662 3000, Brisbane 

, 225 2233, Adelaide 50 3650, Perth 22 3366.

Jei Vakarų kompartijoms iš tik
rųjų svarbus moralinis tyrumas, jei 
jos nori išpirkti senąsias savo klai
das, padarytas pritariant TSRS ge
nocidinei politikai, jos šiandien turi 
aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyti: 
’’Mes nepritariame TSRS vykdomai 
tautinei politikai, mažųjų tautų slo
pinimui, jų dvasiniam genocidui”.

Mes norime tikėti, kad Vakarų 
šalių komunistai suras laiko ir gali
mybių išsamiau susipažinti su mūsų 
skaudžiomis problemomis ir išties 
mums pagalbos ranką dėl mūsų tau
riausių žmonių išgelbėjimo.

Lietuviai
(Elta)

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

Commonwealth Department 
of

Social Security
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J. Slavėnas

VISAS GYVENIMAS
LIETUVAI

(50 metų nuo dr. Jono Basanavičiaus mirties)

Australijos Rajono vadeivą VYTAUTĄ ir MILDĄ
BUKEVIČIUS,

sukūrusius naują šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir linkime gražaus 
šeimyninio gyvenimo.

LSS Australijos Rajono Vadija

Tęsinys iš pr 
JONO BASANAVIČIAUS VEIK
LOS IŠSIŠAKOJIMAS.

Dr. Jono Basanavičiaus veiklos 
apimtis nepaprastai plati: jis medi
cinos gydytojas, ne tik dirbęs gydy
tojo praktikoje, bet ir daręs tyri
mus, rezultatus skelbęs atitinkamo
je spaudoje; tautosakos rinkėjas ir 
nagrinėtojas; Lietuvos praeities ty
rinėtojas, ypač lietuvių tautos kil
mės ieškotojas; lietuvių literatūros 
istorijai medžiagos rinkėjas, moks
lininkas, publicistas, visuomeninin
kas, politikas... Tačiau visos šitos jo 
veiklos šakos išeina iš vieno medžio - 
Lietuvos.

a) Jonas Basanavičius - lietuvių 
tautosakos rinkėjas.

Savo ankstyvoje jaunystėje Ba
sanavičius su tautosaka susitiko be
tarpiškai, bet rinkti dainas ir dalinai 
pasakas pradėjo būdamas 
žemesnėse gimnazijos klasėse, vė
liau nesiliovė studijuodamas uni
versitete. Daug dainų užrašė iš savo 
motinos, kaimynų, giminių, pažįsta
mų. Pasakas - platesnėje apylinkėje, 
iš dalies visoje Lietuvoje, kviesda
mas talkininkus, jiems net išlaidas 
apmokėdamas. Panašiu būdu rinko 
ir smulkiąją tautosaką - mįsles, 
priežodžius, burtus, liaudies medici
ną. Basanavičius buvo įsitikinęs, kad 
liaudies kūryba yra reikšminga lie

tuvių kultūrai tirti ir tolimai praei
čiai pažinti, ypač ieškant lietuvių 
tautos kilmės.

Pirmiausia Basanavičius tautosa
ką pradėjo skelbti Lietuvių literatū
rinės draugijos pranešimuose (Mit- 
teilungen der litauischen literari- 
schen Gesellschaft), vėliau Aušroj, 
J.A.V. lietuvių spaudoje. 1884 m. iš
leido Ožkabalių dainų rinkinį (45). 
1898 m. J.A.V. išleido I-jį stambų 
tomą Lietuviškų pasakų, o 1902 - 
II-jį. 1902 išleido dar 2 knygas Ož
kabalių dainų (400 tekstų). Lietu
viškos pasakos įvairios išėjo I-mas
tom. 1903, II ir III 1904)IV -tas 1904.
Didelė dalis tautosakos darbų liko 
rankraščiuose, nes laukė ir kiti dar
bai.

Basanavičiaus rūpesčiu ir pastan
gomis 1907 m. buvo įsteigta Lietu
vių Mokslo Draugija, kurios vienas 
iš pirmųjų uždavinių - rinkti ir tyri
nėti tautosaką. Draugija pradėjo 
leisti savo organą Lietuvių Tautą. 
Basanavičius įsigijo fonografą melo
dijoms užrašinėti. Buvo parengtos 
K. Bruožio Klaipėdiečių dainos, N. 
Slančiausko rinkiniai, Vestuvinės 
dainos. 1926 m. (prieš pat mirtį) Ba
sanavičius buvo parengęs Lietuvių 
raudų rinkinį.

b) Jonas Basanavičius - Lietuvos 
praeities tyrinėtojas.

Iki iškeliavimo į Bulgariją Basa
navičius uoliai rinko liaudies kūry
bą, ją nagrinėjo, bet to meto svar
biausi jo Lietuvos istoriją liečią dar
bai paremti kronikų įvairių oficiali- 
nių dokumentų ir istorikų surinkto
mis žiniomis. Vieną kitą tų darbų 
tenka čia paminėti.

Jūs tikriausiai išbandėt daug firmų, dabar išbandykit pačią patiki
miausią

Bestway T.V.
SALES AND SERVICE

Taisom ir parduodam įvairius ir elektroniškus aparatus. Pas mus 26” 
spalvota televizija kainuoja $ 499, $ 669, $ 761, $ 849, $ 885, $ 949, $ 999.

Nėra ko laukt - vėliau gali būti brangiau.
SKAMBINKIT 69 5186

. M.P. Nr.

Dr J. Basanavičius Lietuvos piniguose: 5 litų moneta ir 50 litų banknotas.
(Iš ’’Pasaulio lietuvio”)

APIE SENOVĖS LIETUVIŲ PI
LIS. Šis darbas, kaip anksčiau mi
nėta, buvo pradėtas spausdinti, bet 
nebaigtas M. Šerniaus Lietuviškoje 
Ceitungoje, baigtas spausdinti Auš
roje, dar kartą atspausdintas J.A.V. 
ir M. Jankaus išleistas atskiru leidi
niu Bitėnuose.

Anot autoriaus, lietuvius išmoki
no pilis statyti karai su normanais, 
mozūrais ir kryžiuočiais. Veikale 
aprašomos pilių statymo vietos, bū
dai, aplinka ir t.t. Autorius duoda 
gana platų Lietuvos pilių, piliakalnių 
sąrašą. Toliau, ta proga aprašomi 
vokiečių ’’reizai” į Lietuvą ir jų metu 
atlikti žiaurumai - žmonių žudymai, 
turto naikinimas, žmonių išsivedi- 
mas į nelaisvę ir prieškrikščioniškos 
lietuvių kultūros naikinimas. Apra
šydamas kryžiuočių žiaurumus Ba
sanavičius nesigaili aštrių žodžių, 
bet visi cituojami įrodymai ir faktai 
imami iš kryžiuočių kronikų.

KUNIGAIKŠTIS KĘSTUTIS 
ANT SAVO ŽYMĖSPAUDŽIŲ. 
Basanavičius mano, kad didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių laikais Lietu
voje buvę tapytojų, kurie piešė ku
nigaikščių paveikslus. Kung. Kęstu
čio atvaizdas išlikęs dviejų doku- i 
mentų anspaudose. Pirmasis - ans- j 
paudas prikabintas prie 1379 m. į 
rugp. 29 d. Trakuose rašyto doku
mento (iki praėjusio karo saugotas 
Karaliaučiuje). Antras - anspaudas 
be dokumento, randamas Torunės 
(Thorn) miesto tarybos archyve. 
Basanavičius stengiasi aprašyti ku- • 
nig. Kęstučio išvaizdą ir kitus ans- 
paude esamus pažymius.

KAIP LIETUVIŲ SENOVĖJE 
VANDENIMIS KELIAUTA. Nors 
mažai likę žinių apie senovės lietu
vių materialinę ir dvasinę kultūrą, 
bet Basanavičius, rasdamas kroni
kose ar net liaudies kūryboje vieną 
kitą užuominą, pajėgė atkurti vieną i 
kitą būdą lietuvių per platesnius j 
vandenis keldinimoši. Pirmiausia ! 
ieškota seklesnės vietos ir ji naudo- I 
ta kaip brasta (nuo to Lietuvos 
Brastos vardas). Bet jau 14 š. Prūsi
joj buvę statomi per upes ir pelkes 
tiltai ar lieptai. Per Sargės upę rasta 
tokio tilto likučiai, kurie rodo tiltą 
buvus 640 m. ilgio. XIV š. ir Lietu
voje, ties Varniais, minimas tiltas. 
Tame laikotarpyje buvęs pastatytas 
tiltas ir per Nemuną, netoli Duby
sos. Tiltai minimi ir dainose.

A'nt gilių upių buvę statomi per
važai, naudojami laiveliai (glau- 
džiant vieną šalia kito), plukdomi 

arkliai ir žmonės... Kartais būdavę , 
naudojamos išpūstos stumbrų odos/

LIETUVIŲ KRYŽIAI 
ARCHEOLOGIJOS ŠVIESOJE, 
žodžiu ’’kryžiai” Basanavičiaus turi
ma minty paminklai, statomi ant 
kapų mirusiems. Basanavičius nau
doja vėlesnį pavadinimą, nes antka
pių archeologiniuose likučiuose jis 
randa kai kurių ornamentų, vėliau 
persidavusių į krikščionybės laikais 
statomus antkapių kryžius.

Anot Basanavičiaus surankiotų 
duomenų, senovės lietuviai ant did
vyrių kapų statydavę medines sta
tulas, o Prūsijoje rasta ir akmeninių. 
Eiliniams gyventojams atrodo, buvę 
statomi mediniai paminklai, nes 
Sambijos vyskupas įsakęs sugriauti 
netinkamus, nekrikščioniškus pa
minklus. Tie paminklai, žinoma, nė
ra išlikę. Tilžės, Šilutės apylinkėse 
yra išlikusių senoviško tipo pamink
lų, statomų kojūgalyje. Ant jų maža 
krikščioniškų ženklų. Jie dažniausia 
stulpai storos lentos - vyrams ąžuo
liniai, moterims liepos. Kai kur toki 
stulpai su stogeliais, turį įvairių or
namentų. Lavonų deginimo laikais 
pelenai būdavę supilami į puodus ir 
įkasami. Basanavičius ir smulkesnėj 
ornamentikoj, dabar naudojamoj 
Lietuvoje statomuose kryžiuose ir 
koplytėlėse randa panašius senoviš
kus ornamentus. ’ Bus daugiau

VI TAUTINĖS STOVYKLOS 
į > FONDAS

Mecenatai, pažadėję po $ 100.00 ir 
įmokėję:
Danutė Čižauskienė Melb. $ 40.-
Dr. V. Didžys Melb. $ 100.-
A. ir I. Dudaičiai Sydn. $ 100.- 
Džiugo Tunto Tėvų Komitetas

Melb. $ 500.-
Dr. O. Grudzinskienė Sydn. $ 100.- 
Juozas Jasulaitis Melb. $ 100.-
Dr. K. Kazlauskas Melb. $ 100.-
Leopoldas Kepalas Melb. $ 100
Dr. G. Kišonas Sydn. $ 100
Algis Milvydas Melb. $ 100
Melbourne Apylinkės Valdyba

Melbourno Lietuvių

M. Nakutis
Dr. L. Petrauskas
J. ir P. Pullinen
Rėmėjas
A. Reimerienė
A. ir M. Reisgiai
V. Simniškis
Sydney ALB’Apyl

R. ir G. Statkai

Melb. $ 100.- 
Klubas

Melb. $ 100.-
Sydn. $ 60.- 
Sydn. $ 100.- 
Sydn. $ 100.- 
Melb. $ 54.- 
Melb. $ 100.- 
Sydn. $ 100.- 
Sydn. $ 100.- 
V-ba
Sydn. $ 300.- 
Melb. $ 100.-

Aukos:
B. ir V. Barkai (vietoj gėlių
a.a. E. Nagulevičiui) Sydn. $ 10.-
Bičiuliai Sydn. $ 70.-

Bogušienė Sydn. $ 50.-
J. ir R. Dagiai (pažadas $50)

Melb. $ 10.- 
s.f. kun. Pr. Dauknys Melb. $ 10.- 
Ramovės Sydnejaus skyrius

Sydn. $ 50.-
A. Mikutavičius Sydn. $ 10.-
Balys Steponavičius Melb. $ 20.- 
St. Marys kolonija per
A. Rašymą Sydn. $ 44.30
Ginta Viliūnaitė Sydn. $ 25.-

Mieli mecenatai ir aukotojai, šir
dingas, didelis - skautiškas AČIŪ!

Laukiame dar daug daugiau gera
širdžių mecenatų’ ir aukotojų tam 
mūsų didžiajam darbui - Vi-jai Tau
tinei Stovyklai. Ačiū!

VITS Rengimo Komitetas.
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Nutautėkime...
Atkelta iš psl. 3

tuo panaikina tautinį identitetą - 
svarbiausią faktorių kiekvienos tau
tos išsilaikyme. Ne lietuviški žodžiai 
sudaro lietuvišką dainą, bet savita 
vidinė dainos sandara, jos melodija, 
ritmika, pauzės, kadencijos ir net 
jos atlikimo būdas. Mūsų muzikai 
tiek vargo, tiek kovojo atkasdami, 
apvalydami lietuvišką dainą, norė
dami pakelti bendrą muzikinį lygį 
visuomenėje, kuri galėtų didžiuotis 
savo lobynu. Taip buvo priešaušrio 
metu, taip buvo nepriklausomo gy
venimo metu. Mes gi, atsidūrę išei
vijoje, su kiekvienais metais ir nauja 
karta vis labiau prarandame sąlytį 
su savo tautiniais turtais, ypač tais, 
kurie nebuvo stipriai įkalti į mūsų 
sąmonę.

Jeigu mūsų didžiuosiuose minėji
muose prelegentą, skaitantį paskai
tą, pavyzdžiui, rusiškai, mes kepu
rėmis apmėtytume, jei per tokį mi
nėjimą dainininkas dainuotų rusiš
kai rusišką dainą, mes protestuotu
me, bet jei per tokius minėjimus 
dainininkas dainuos rusišką dainą 
lietuviškai, mes plosim ir gal net pa
tys mokysimės ją dainuoti. Toks pa
vyzdys tik parodo, kaip mes nesusi- 
gaudome padėtyje.

0 tai yra dėl to, kad kalbos svarba 
mums įsąmoninta, dėl kalbos kovota 
ir aukotasi. Nutautėjimas per kalbą 
mums yra išaiškintas.

Tačiau nutautėjimas per dainą 
mums nėra aiškus, nors to nutautė
jimo būdas yra nepalyginamai pla
tesnis ir gilesnis, nors jis sunaikina 
ne tik žinojimą, bet siekia daug 
giliau, paliesdamas esminę žmogaus 
pasaulėjautą. Tokiu būdu tautinė 
kalba yra panaudojama tautinio 
identiteto sugniuždymui. Taip tau

pažinkime Australiją

Iš Cloncoury. miesto pakilo pirma
sis skraidančio gydytojo lėktuvas. 
Tai istorinis įvykis ne tik Australi
joj, bet ir visame pasaulyje. Skrai
dančio gydytojo bazės Cloncoury jau 
nėra, bet toje vietoje yra pastatytas 
paminklas su specialiu užrašu; 
"Erected by the Royal Elying Doc 
tor Service of Australia (Queens 
land Section) To Commemorate the 
Establishment at Cloncoury of the 
First Flying doctor base in the 
World May, 1928 by the Right Rev. 
Dr. John Flynn O.B.E., D.D. 
("Flying of the Inland"). "One man, 

and one alone, perceived the way”.
Cloncoury parke valgome pietus. 

Sekmadienis, praeina tik vienas ki
tas tamsiaodis" miesto gyventojas.

Kelionę tęsiame į vakarus važiuo
dami Barkly H-way. 63 km. nuo 
Cloncoury yra Mary Kathleen mies
telis. Tai apie 1954 m. pastatytas 
prifabrikuotų namų miesčiukas, 
gražiai užlaikomas, papuoštas gely 
nais ir medžiais. Jame niekur nesu- 
stojame, o tik pravažiuojame. Aš 
esu čia buvęs prieš metus ir gailiuo
si, kad šį kartą keliautojai neturėjo 
progos juo pasigrožėti iš arčiau. 
Miestelis pavadintas šioje vietoje 
uraniaus atradusio prospektoriaus 
žmonos vardu. Dabar uraniaus eks
portas sulaikytas ir miestelyje yra 
likę labai mažai gyventojų.

Iš toli matosi rūkstą kaminai. Tai 
ženklas, kad artėjame prie Mt. įsa. 
Čia miestas pradėjo statytis 1933 m. 
Įvažiavę j miestą nesustojame, bet 
skubame prie Moondara ežero. Toks 
jis buvo praėjusiais metais, toks yra 
ir dabar. Pilnas žolių, kurios inau-

• • • < • < . u- ‘ - ■ 'k • * C. W < 

šaltinis, Aptarnauja 3 australės, ku
rios tiesiog laksto, o ne vaikščioja. 
Niekur nebuvau matęs bare tokio
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tinė sąmonė yra sunaikinama ne
vartojant jėgos, represijų, perse
kiojimų, trėmimų - vien tik "gražiom 
dainelėm”. Ir dar pavojingiau, kai 
mes patys su noru, su entuziazmu 
tai priimame.

Rašydama šias mintis aš noriu 
pasakyti, kad kalba nėra vienintelė 
priemonė tautinei kultūrai išlaikyti. 
Yra daina - dar stipresnė tautinės 
kultūros apraiška ir ją praradus nu
tautėjimas yra tikresnis. Lietuviš
kos dainos išsižadėjimas pakerta 
lietuvio ryšį su tauta iš šaknų. Tai 
daug pavojingiau negu priimti lietu
vių rašybai rusišką graždanką, dėl 
kurios visi sukrustų, nes tasai pavo-

žodžiai mūsų salose
Kartais atrodo, dangus yra taip 

apsiniaukęs ir ruduo toks gilus, kad 
nustojame vilties išvysti saulės 
spindulį. Atrodo, lyg šabloniškume, 
veiklos siaurume ir kasdienybės vė
žėse atradome gyvenimo tikslą ir 
sąžinės nuraminimą.

Prošvaistę tačiau mums padova
nojo Melbourne Socialinės Globos 
Moterų Draugija, suruošdama kul
tūrinę popietę Melburne gegužės 
pirmą dieną. Kultūrinių parengimų 
paprastai daugiau tikimės iš tam 
linkusių organizacijų kaip Čiurlionio 
klubo, bendruomenės valdybos, 
studentų, jaunimo ar iš tokiems rei
kalams valdybose paskirtų asmenų. 
Moterų S.G.D. mums visada buvo 
surišta su vakarienių paruošimu vi
sokiausiuose priėmimuose ar pasi
linksminimuose ir nelaimėn pateku
siųjų tautiečių šelpimu. Gi štai - jos 
kultūrinio vakaro rengėjos. Vien dėl 
to kad jos išėjo iš savo vagos, kad 
jos neapsiribojo savo nuostatuose 
(aš taip spėju) nusistatytais organi
zaciniais tikslais, bet davė mums tai

KORALŲ IR MIRAŽŲ AK SKOS
Tęsinys iš M.P. Nr. 17

dantis kliūna už kojų. Vanduo neš
varus ir pučia grubus, šaltas vėjas. 
Sekmadienis, todėl čia vietinių žmo
nių irgi daug. Iš kalno bendras dirb
tino ežero vaizdas yra gražus.

Išsimaudę atvažiuojame į Mt. įsa 
karavanų parką ir pasistatome pa 
lapines. Toje pat vietoje buvom ap
sistoję ir praėjusiais metais. Mažai 
kas čia pasikeitę, bet dabar likę 
daug mažiau gyventojų. Aiškina, 
kad prieš ’’big wet” (lietaus sezonas”) 
kas gali iš čia išvažiuoja.

Žinau, kad Mt įsa gyvena keletas 
lietuvių. Iš jų nei vieno nepažįstu, 
todėl pasirenku aplankyti arčiausiai 
gyvenantį Aleksą Radavičių. Su
randu šeimininką namuose besėdintį 
prieš T.V. ekraną. Tik susipažinę, 
jau kalbamės kaip seniai nesimatę 
broliai. Aleksas, kilimo šiaulietis, 
dirba kasyklose. Uždirba gerai, turi 
nuosavą namą ir gyvenimu nesi
skundžia. Nors kaip pats sako, tvar
ka kaip pas viengungį, bet nesimato, 
kad čia ko nors labai trūktų. Laisva
laikius Aleksas praleidžia dažniau
siai žvejodamas, kartais ir labai toli 
nuvažiuoja. Turi nuosavą mažą 
sunkvežimi ir laivą. Dar už keletos 
metų galvoja iš darbo pasitraukti ir 
ilsėtis.

Vakaro paįvairinimui Aleksas 
mane veža į vokiečių klubą ’’Concor
dia". Man rūpėjo jį palyginti su 
Sydnejaus Lietuvių klubu. Baras 
atrodo didesnis. Kai pokerio mašinų 
nėra, baras yra pagrindinis pajamų 

jus visiems jau išaiškintas.
Paskutiniųjų metų minėjimai ir 

koncertai, radijo valandėlės paska
tino mane pasisakyti šiuo reikalu. 
Aš tikiuosi, kad mūsų muzikologai, 
muzikiniai vadovai, jaunimo auklė
tojai prisidės savo darbu prie lietu
viškos dainos kaip tautinės kultūros 
laido išlaikymo, prisidės patarimu 
atrenkant repertuarą to dalyko ne
suprantantiems žmonėms. Ir tikiuo
si, kad radijo valandėlės nenaudos 
tarptautinių nunešiotų melodijų 
kaip lietuvių kultūros reprezentaci
jos ir neįsirikiuos į mūsų bendruo
menės Australijoje nutautinimo 
darbą. Kitu atveju mes nutautėsime 
linksmai - dainuodami.

ko iš jų nesitikėjome, vien dėl to tu
rėtumėm džiaugtis.

Ši kultūrinė popietė buvo sureng
ta pristatant A. Veščiūnaitės poezi
jos knygą "žodžiai kaip salos”. Ma
nau būtų susirinkę daugiau žmonių 
jei pranešimuose būtų buvę akcen
tuojama, kad tai ne vien knygos pri
statymas, bet ir kultūrinė popietė. 
Suskaičiavau berods 54 žmones. 
Gaila. Neatėjusieji, mano nuomone, 
daug ką prarado.

Rengėjos neturi jokio ypatingo 
recepto kaip suruošti gerą ir gerai 
pastatytą kultūrinę valandą. Recep
tas,kurį jos naudojo, yra paprasčiau
sias - pasikviesti pagelbon nusima
nantį tokiuose reikaluose - šiuo at
veju Paulių Rūtenį. Rūtenis nepa
lieka nieko atsitiktinumui ir. nuo 
pradžios iki galo jaučiasi jo profe
sionalinė ranka.

Knygą pristatė A. Karazijienė. 
Pristatymas nėra nei kritika, nei re
cenzija, ir aš sutinku su A. Karazi
jienės mintimi, kad poeziją kiekvie
nas gali vertinti savaip. Jos žodžiais:

J.Zinkus

mii
greito aptarnavimo, o žmonių vis 
-ateina. Svetainė -.;.neperdidžiausia, 
joje stovi stalai ir kėdės. Dar yra 
vienas kambarys, kuriame stovi 4 
bilijardo stalai. Valgyklos (jei ji yra) 
nemačiau ir nepagalvojau apie ją 
paklausti.

Kas man atrodė keista, kad sve
tainėje iki pat jos uždarymo (10 vai.) 
maišėsi maži vaikai. N.S.W. tas 
griežtai draudžiama. Apranga čia 
vasarinė ir mažai kas dėvėjo ilgas 
kelnes ir kaklaraiščius. Aleksas at
veža mane prie stovyklos ir atsi
sveikiname.

Su šiuo rytu prasideda 
paskutinioji mano kelionės savaitė. 
Nugriovę palapines važiuojame ap
žiūrėti Mt. Isa Minning (MIM) ka
syklų įrengimų. Pradžioje, nedide
lėje saliukėje rodo filmą, kaip vyks
ta darbas požemyje. Sprogdinami 
akmens klodai, jie išvežami, sudau
žomi ir iš jų išrenkami metalai. Čia 
iškasamas sidabras, varis, švinas ir 
cinkas. Sulipame į autobusą, prisi
stato MIM vadovė ir važiuojam į ka
syklų rajoną. Važinėjant rodo, ku
riuo keltuvu iš požemio iškeliamas 
metalas, kuriuo nusileidžia į požemį 
darbininkai ir kiek jų iš karto gali 
paimti. Įrengimai yra labai brangūs. 
Vienas keltuvas kainuoja 10 -11 mi
lijonų dolerių, o jų čia yra keli. Že
mės paviršiuje akmenis vežioją 
sunkvežimiai kiekvienas kainuoja 
apie pusę milijono dolerių. Viena to
kio sunkvežimio padanga kainuo
janti $ 4000. Visų metalų eksportas 
vyksta per Townsville uostą, į kurį 
veža traukiniais. Vien per 1975 m. 
MIM Queenslando geležinkeliams už 
pervežimą sumokėjo 18 milijonų do- 

’’Poetas Archibald McLeišh yra pa
sakęs ”A poem should not mean, but 
be”. Bet vien tik būdamas, vien tik 
egzistuodamas tas pats eilėraštis 
gali sukelti visai kitus jausmus, gali 
visai ką kita reikšti. Todėl aš jums 
nuoširdžiai patariu: perskaitykite 
’’žodžius kaip salas” patys ir pa
klausykite kurią stygą jie jumyse 
užgaus. O muzikos juose tikrai daug, 
ir įvairios”.

Eilę savo eilėraščių padeklamavo 
pati poetė. Jos poezijos medoliją pa
gilino ir papildė J. Balčiūnas apšvie
timu išdriekdamas gyvą poetės še
šėlį.

P. Rūtenis be akomponavimo pa
dainavo kelias liaudies (bet tikras 
liaudies)) dainas ir ’’lalalavimus”. 
Bravo, Pauliau. Daugiau ir dažniau 
norėtumėme matyti Tave mūsų sce
noje - dainuojantį, deklamuojantį, 
vaidinantį ar taip kaip tą pačią po
pietę skaitantį A. Veščiūnaitės re
portažą kuris Tavo skaityme tapo ne 
vien tik reportažu, bet kartu ir lite
ratūriniu kūriniu.

Pirmą kartą mačiau šokiu dekla
muotą eilėraštį - ’’Lietus Martin 
aikštėje”. P. Rūteniui deklamuojant 
šokiu eilėraštį išpildė A. Vaičaitytė. 
Ne, turbūt, jos šokį deklamavimu 
aiškino P. Rūtenis. O gal, greičiau
siai jie abu deklamavo tą eilėraštį - 
vienas žodžiu, kitas šokiu. Net ne
bežinau, nes viskas susiliejo į trum
pą labai maloniai nustebinusį epi
zodą.

Neištęsta popietės programa, už
trukusi vieną valandą, baigėsi de
vintuoju programos numeriu Tris- 
tesse. Krentą rudens lapai, poezija 
ir muzika - užburiantis mišinys nu
kėlęs mus, 54 labai privilegijuotus 
žiūrovus, į svajones, į gryną grožį. 
Užgęsus šviesoms netikėjome, kad 
popietė pasibaigė. Nebandžiau tą 
vakarą sužinoti kas parašė žodžius, 
kas sukomponavo muziką, nes man 
tai buvo visai nesvarbų. Džiaugsmo 
nereikia apsunkinti detalėmis.

Dar kartą skaitau labai skoningai 
Viktoro Simankevičiaus apipavida
lintą programą. Noriu žinoti visus, 
ne vien tik jau minėtus, kuriems tu
riu būti dėkingas. L. Vaičaitis matau 
buvo tas gabus garsų tvarkytojas. 
Koordinatorė - Emilija Šeikienė. Jai 
ačiū už šią popietę. Jai taip pat ačiū 
kad ji patvirtino mano prieš dvejus 
su puse metų rašytus žodžius neat
sisveikinant su Albertu Šeikiu: ’’Jis 
su mumis savo pavyzdžiu. Rodos, 
girdžiu jį sakantį poeto Mieželaičio 
žodžius
Jūs mane užkasite į šaltą kapą 
Aš į saulę prasikalsiu daigeliu.”

G. Žemkalnis

lerių. Kasyklų vadovybė labai rūpi
nasi darbininkų gerbūviu ir taiko 
visokias lengvatas. Už butą sename 
name darbininkai moka $ 2 savaitei 
nuomos, už naujus modernius gerai 
įrengtus, su vėsintuvais, apie $ 20 
savaitei.

Mieste yra apie 32.000 gyventojų. 
MIM žinyboje dirba apie 5000 dar
bininkų, iš jų 2000 dirba po žeme.

Mt. įsa miesto pradžia buvo visai 
atsitiktinė. 1923 m. vasario mėn. 
J.C. Miles, laisvalaikio prospekto- 
rius, varydamas galvijus sustojo 
pagirdyti arklių prie Leichhardt 
upės. Jis akmenyse pastebėjo lyg ir 
metalu daleles. Nusiuntė akmenis 
ištirti į tuo laiku kasyklų centrą 
Cloncoury. Tyrimai parodė, kad yra 
labai vertingų metalų žaliava ir nuo 
to laiko pradėjo čia apsigyventi 
žmonės. Tik po 10 metų suorganiza
vus kapitalą, pradėjo veikti kasyk
los ir kurtis miestas. Ilgai kasyklos 
veikė investuotojams neduodamos 
jokio pelno, o jei jo kiek buvo tai in
vestuodavo kasyklų pagerinimui, 
bei naujų mašinų įsigijimui. Tik 1947 
m. pirmą kartą buvo paskirstytas 
pelnas. «

Bus daugiau
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PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖ
Pabaiga

TINKLINIS. Visą tinklini, kaip ir 
visuomet anksčiau dominavo estai, 
nes tai yra jų tautinis žaidimas. 
Tenka tikrai džiaugtis, kad mūsų 
vyrai ir ypatingai merginos, kurios 
tik labai neseniai pradėjo rimtai 
tinklinį žaisti, padarė tokią gražią ir 
didelę pažangą. Tai yra didelio dar
bo dėka ir abiejų komandų treneriai, 
kartu su visais žaidėjais yra verti 
didelės padėkos.

Mūsų merginos pralaimėjo prieš 
estes 15:12,15:5,15:7 ir prieš latves 
15:9, 15:7 ir 15:11. Nors šios rung
tynės ir buvo pralaimėtos, kas rodo, 
kad merginoms reikia dar nemažai 
darbo įdėt, kas atneš ir komandinį 
susižaidimą, tačiau ir dabar matosi 
didelė pažanga ir, reik tikėtis, kad 
Toronto varžybose mūsų tinklini n 
kės bus kietas riešutas visoms ki
toms savo varžovėms.

Vyrų varžybose lietuviai, žaisda
mi pirmame sete padarė ko ne di
džiausią staigmeną, pralaimėdami 
tik 16:14, tačiau kituose setuose at
sileido ir pralaimėjo 15:7,15:3. Prieš 
estus laimėti buvo tikrai labai sun
ku, nes jų pusėje matėsi daug ge 
resnis susižaidimas ir puikūs sviedi 
nio kirtimai.

Tačiau pati įdomiausia tinklinio 
kova buvo su latviais, kurią keturių 
setų kovoje laimėjo mūsų vyrai, re
zultatu 14:16, 15:9, 15:10, 15:9. Šios 
rungtynės buvo tikrai labai įdomios 
ir gražios, sutraukė kone visus ir 
krepšinio žiūrovus jų pasižiūrėti. 
Tai buvo pirmas kartas, kada Pa- 
baltiečių šventėse latviai pralaimėjo 
tinklinį lietuviams. Mūsų vyrų pa 
daryta labai didelė pažanga ir, dar 
po daugiau įdėto darbo, Kanadoje, 
atrodo, per daug gėdos australai ne
padarys.
IR JAU PO ŠVENTĖS.

Nutilus paskutiniams teisėjų švil
puko garsams, kas tik kaip galėdami 
ir tur būt vietoj benzino vodkutę 
pildydami, išbildėjo namo persi
rengti ir važiuoti į Latvių Namuose 
sportininkų balių. Gerai, kad aš 
Melbourne turiu nuolatinį savo 
draugą Otto Baltrušaitį, kuris, dar 
atrodo ir nesusenęs ir jaunyste 
dvelkia, nors išėjo jau keli metai į 
"Varpo" klubo pensiją ir net klubo 
susirinkimuose nesirodo. Tačiau

Jaunimo vakaras
Adelaidės Jaunimo Kultūrinis 

Vakaras įvyko gegužės 7 d. Adelai
dės Lietuvių Namuose.

Rengėjai: Adelaidės Jaunimo Są
junga ir ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba.

Vakaro programoje Melbourne 
mergaičių sekstetas "Dainava”, 
Melbourne "Jaunimo Kvartetas” ir 
Adelaidės tautinių šokių grupė ’’Žil
vinas”. Programa nekasdieninė, nes 
melburniškiai, programos išpildyto- 
jai, kuriuos skiria virš septynių šim
tų kilometrų atstumas, Adelaidėje 
pasirodo ne taip jau dažnai; tiksliau 
sakant, sekstetas pasirodys antrą 
kartą, o kvartetas pirmą.

Prasiskleidus užuolaidai, scenoje 
sušvinta ’’Dainava” sekstetas. Sa
kau, sušvinta, nes žavios jaunų lie
tuvaičių šypsenos tikrai šviečia iš 
scenos.

Išpildytojos: Zita ir Birutė Praš- 
mutaitės, Viltė Araitė, Birutė Šau; 
lyte ir Angelė Tamošiūnaitė (šeštoji 
negalėjo atvykti). Jos visos ne tik 
gražios, sdvo vakarinį rūbą padabi
nusios tautinėm juostom, bet ir bal
singos. Jų darnūs balsai liejasi vie- 
ningon harmonijon, judesiai ir vai
dyba derinasi su išpildomų dainų 
turiniu. Jos padainuoja penkias dai
nas.

man gerai. Draugelis benzino turi, 
jo Volkswagenas ne pijokas ir mažai 
jo geria, taip kad mes ir spaudžiame, 
dar ir kitus draugus paveždami.

O gi pats balius tai tikrai neblo
gas. Čia ir vėl Pabaltiečių bosas R. 
Ragauskas laksto sušilęs ir prie bi
lietų, ir prie stalų, ir vietas nurodo, 
ir su pasiklydusiais dėl jų vietų ba
rasi. Galas žino, gal dabar jau mo
dernūs laikai yra ir pats vyriausias 
bosas turi viską padaryti, tačiau, 
kaip Adelaidės "Vyties" pirmininkas 
man išsireiškė, kad pas jį Adelaidėje 
bosai tik kitus prižiūri, o darbą pa
valdiniai. Gal taip ir turėtų būti.'

Pats balius buvo geras, ypatingai 
jaunimui, nes per tokią garsią mu
ziką, dėl ko jaunimas ko ne iš proto 
eina, susikalbėti negalint, reikia vi
siems šokių, ar geriau pasakius 
kraipymosi meną išbandyti ir po ke
letą kilogramėlių alučio muskulų per 
kaktelę numesti.

♦ * * ♦
Pabaltiečių V-ją šventę reikia lai

kyti pavykusia, nors ir su buvusiu 
benzino streiku, kas rengėjams 
daug baimės privarė ir, reikia tikė-

Klubų atstovų susirinkimo dalyviai. Sėdi iš k.: A. Laukaitis, V. Gulbinas 
(ALFAS, Sydnejus), V. Balnionienė ir R. Ragauskas - Melbourne Var
pas; stovi pirmoj eilėj: S. Šutas -Geelong, L. Baltrūnas ir J. Tamošiūnas - 
Melbourne, A. Skiparis - Adelaide; Il-oj eilėj: P. Andrijaitis - Adelaide, 
A. Adomėnas - Geelong, V. Binkis ir J. Dambrauskas - Sydney.

Ir vėl prasiskleidžia scenos užuo
laidos, šį kartą atidengdama ’’Jauni
mo kvartetą”. Šis kvartetas ypatin
gas tuo, kad jį sudaro dviejų šeimų 
atžalos: seserys, dvynės Aldona ir 
Ramutė Juškaitės ir broliukas ir se
sutė - Virginija 12 metų, ir Arūnas 
10 metų, Bruožiai.

Aldona Juškaitė duoda trumpą 
pranešimą. Jos žodžiais, jie neketiną 
nieko nustebinti. Dainavimas jiems 
esąs žaidimas, juos atgaivinąs ir 
įgalinąs smagiai praleisti laiką. ’’Tai 
atsipalaidavimas nuo mokyklinės 
rutinos. Dainavimas yra ir muzikinis 
- toninis mąstymas, kuris mums pa
deda harmoningai gyventi ir eiti lie
tuviškumo keliu”, užbaigė Aldona.

Kvartetas padainuoja keturias 
dainas. Išpildymas puikus. Aldona, 
lyg ir vadovė šio kvarteto, erelio 
žvilgsniu stebi ir seka kiekvieną 
dainininko garsą, pasitaikiusius ma
žučius netikslumus pridengdama ir 
išlygindama savo balsu ar vaidyba, 
kuriuo ji apsčiai apdovanota.

Kvartetui akomponuoja jų muzi
kos mokytojas ir vadovas p. J. 
Juška.

Toliau, gerai susišokusi Adelaidės 
tautinių šokių grupė Žilvinas, vado
vaujamas V. Neverausko, gyvai pa
šoka Aštuonytį ir Gyvatarą. 

tis, kad po dvejų metų, būsimoje 
Pabaltiečių šventėje Sydnejuje, bus 
lygiai taip pat gražiai pakartota mū
sų jau įgyjamos ne tik sportinės, bet 
ir draugiškumo idėjos.

Ir štai, lietingam vėjeliui bepu
čiant, supylę paskutinias savo ben
zino atsargas, pasileidžiame Sydne- 
jaus link. Pakeliui ir vėl apsinakvo- 
jame vaišingų S. ir V. Makarevičių 
šeimoje ir ryte, pasistiprinę tik su
gautomis ir tiesiog burnoje tirps
tančiomis lašišomis, laisvais nuo au
tomobilių keliais, spaudžiame atgal į 
Sydnejų. Ne vieną kartą esu auto
mobiliu važiavęs į Melbourną, bet 
jeigu kas pasakytų, kad iš Melbour
ne i Sydnejų gali nuvažiuoti per 
9-nias su puse valandos, tai tikrai 
netikėčiau, tačiau, su streiko pagal
ba, šį kartą ALFAS valdybai taip 
pasisekė.

Visiems melburniškiams nuošir
dus sportiškas ačiū už visas vaišes ir 
gražų visų lietuvių sportininkų pri
ėmimą.

A. L-tis.

Antroje dalyje sekstetas padai
nuoja keturias dainas. Akompania
toriai - B. Prašmutaitė - pianinu, A. 
Tamošiūnaitė - gitara ir kanklėmis.

Kvartetas išpildo irgi keturias 
dainas.

Tiek sekstetas, tiek ir kvartetas 
savo pasirinktas dainas išpildė pasi
gėrėtinai. Ypatingai žiūrovai buvo 
sužavėti dviejų jaunųjų dainininkų - 
Virginijos ir Arūno Bruožiu daina
vimu. Tai neabejotini talentai, kurie 
kultivuojami, galėtų išaugti į stip
rius ateities dainininkus. Virginija 
scenoje pradėjo dainuoti būdama 
trejų metų. Už dainavimą laimėjusi 
įvairių premijų, įskaitant pianiną. 
Paklausti, ar užaugę norėtų būti 
dainininkais, Virginija atsakė ”tur 
būt”, o Arūnas "nežinau”. Abu jau
nuoliai mokosi dainavimo ir 
muzikos, Virginija - pianinu, Arūnas 
- gitara.

Koncertą užbaigė tautinių šokių 
grupė Žilvinas, pašokdamas Landy- 
tinį ir Lenciūgėli. Lenciūgėlyje nau
ja versija. Vietoje tradicinės vienos 
grupės - keturios mergaitės ir vie
nas vyrukas, šoko dvi grupės. Ant
rąją grupę sudarė keturi vyrukai ir 
viena mergaitė. Įdomus naujas įna
šas!

Oficialiai daliai pasibaigus ALB 
Adelaidės Apylinkės V-bos narys 
kultūriniams reikalams p. V. Baltu
tis tarė žodį jaunimui. Nuoširdžiai 
padėkojęs svečiams melbourniš-

KOVO KLUBE
Kovo vyrų krepšinio komanda, 

atrodo, pateks į finalus. Jie labai 
lengvai laimėjo prieš Polonia (lenkų 
komandą) 65 - 37, tačiau pralošė 
prieš Alstars II 72 - 30.

17 metų amžiaus koviečiai pralošė 
prieš Spartan Alstars 23 -14, tačiau 
13 metų berniukai laimėjo prieš 
Sefton 10 - 9.

Moterų komanda Kovas I laimi 
prieš Blue Flashes santykiu 23 -16.

PRANEŠIMAS

Pranešame visiems sportinin
kams, sporto rėmėjams ir svečiams, 
kad birželio 4 d. 2 vai. 27 Fenwick 
St. Yagoona, N.S.W. ruošiamas 
"Barbeque”.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
praleisti popietę su Sydnejaus lietu
višku jaunimu.

Valgiai ir gėrimai gaunami vieto
je.

’’Kovo” Valdyba.

kiams ir Žilvino šokėjams, kvietė 
jaunimą linksmintis ir gerai jaustis. 
"Mes turime Lietuvių Namus, turi
me parapijos namus, turime bažny
čią. Viską turime, ir tas viskas, tau 
jaunime! Ateikite į lietuvišką aplin
ką, leiskite čia laiką ir linksminki
tės”, užbaigė p. Baltutis.

Toliau sekė jaunimo pasilinksmi
nimas, šokiai prie orkestro muzikos.

Vyresniųjų žiūrovų į koncertą šį 
kartą susirinko apsčiai, tačiau jau
nimo galėjo būti dvigubai daugiau. 
Jaunimas, kuris priklauso lietuviš
koms organizacijoms, dalyvavo ir šį 
vakarą. O kur kita pusė? Atrodo, 
kad jų jau nebepasiekia jokie kvieti
mai. Jie nardo pluralistinėje kultū
roje, kaip žuvys dirbtiname tvenki
nyje, užmiršdami, ar net nežinoda
mi, kad be jų drumzlino tvenkinio 
dar yra ir tyro vandens upeliai, lie
tuviškoji kultūra, labiau tinkanti jų 
prigimčiai. Gal net nevertėtų šiuos 
’’lamentus” kelti lietuviško laikraš
čio skiltyse, nes jaunimas jų vistiek 
neskaito. Bet gal jie padės susimąs
tyti vienam kitam tėvui ar motinai, 
kurie didele dalimi yra kaltininkai 
dėl jaunimo atitrūkimo nuo lietuviš
kos kultūros. Retas atsitikimas, kad 
lietuviškai susipratusių tėvų vaikai 
visai atitrūktų nuo lietuvybės. Sena 
patarlė sako: obuolys netoli tekren- 
ta nuo obels. Jaunimo kultūriniai 
koncertai ir yra tie parengimai į ku
riuos turėtų lankytis jauni tėvai su 
savo vaikais. Tik iš mažumės prati
nami ir mokomi vaikai prisiriša 
prie lietuvybės ir ją pamilsta. Tą 
patvirtins kiekvienas jaunuolis, 

jeigu jo paklausi, kodėl jis yra lietu
vis ir dirba lietuvybei. Atsakymas 
bus: "kai aš buvau mažas" tas ar 
anas įvykis ar posakis man įstrigo 
atmintin ir pasiliko joje ligi šiolei...

Nors praeities klaidos jaunimo 
auklėjime yra gal jau nebepataiso
mos, bet stenkimės jų vengti dabar
tyje ir ateityje; stenkimės, kad tre
čioji mūsų generacija būtų lietuviš
ka.

Baigiant norisi išreikšti nuošir
džią padėką tam entuziastingam 
Melbourne dešimtukui, kuris nepa
būgęs varginančios kelionės, atvyko 
pas mus ir pradžiugino mus savo 
gražiai išpildytom lietuviškom dai
nom. Ačiū sekstetui ir kvartetui ir 
jų vadovams, p. B. Prašmutaitei ir 
p. J. Juškai.

B. Mockūnienė
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

NAUJA CHORO LITUANIA 
PLOKŠTELĖ

Šiomis dienomis mūsų knygynuo
se pasirodė nauja plokštelė, pava
dinta "Choras Lituania”.

Pirmoje plokštelės pusėje įrašyta:
l. Lietuvos Himnas (dr. V. Kudir
ka), 2. Linelį raunu (J. Švedas), 3. 
Motinėle, sengalvėle (St. Šimkus) - 
diriguoja V. Šimkus 1963 m. kon
certe, 4. Tykus vakarėlis (J. Stat
kus), 5. Žydi margos gėlelės (St. 
Šimkus) - diriguoja V. Straukas 1970
m. koncerte, 6. Oi toli, toli 4St. Gai- 
levičius), 7. Jau pravertos dvaro 
stonios (S.Graužinis) - diriguoja R. 
Kubiliūtė 1974 m. koncerte, 8. Su- 
aidės vėl laisvės dainos (B. Jonušas), 
9. Šiaurės pašvaistė (S. Sodeika) - 
diriguoja G. Vasiliauskienė 1976 m. 
koncerte.

Antrąją plokštelės pusę sudaro: 1. 
Nemunėlis (A. Bražinskas), 2. Dul 
dul dūdelė (J. Gaubas), 3. Tėviškė 
(J. Strolia), 4. Pavasario garsai (J. 
Strauss), 5. Kur lygūs laukai (J. 
Tallat - Kelša), 6. Buvo gardus alutis 
(L.Povilaitis), 7. Risčiau akmenėlį 
(St. Gailevičius), 8. Ar ne tu? (B. 
Grobulskis). Diriguoja G. Vasiliaus
kienė. Akomponuoja R. Kubiliūtė ir 
N. Masiulytė.

Minėtas dainas užrašė A. Budrys. 
Menišką plokštelės viršelį nupiešė 
dail. Ieva Pocienė. Antroje viršelio 
pusėje atspausdintas
choro Lituania ir dirigentų nuotrau
kas padarė A. Budrys. Pažymėtina, 
kad šią plokštelę išleido savo lėšo
mis mūsų tautinės ir kultūrinės 
veiklos mecenatas Kazimieras Ka
minskas.

Tai graži ir vertinga plokštelė, 
kurią įsigyti rekomenduojame vi
siems.

Visuotinis metinis Adelaidės 
Bendruomenės Moterų Sekcijos su
sirinkimas naujai valdybai rinkti 
šaukiams birželio mėn. 5 d., (sekma
dienį), 3 vai. Lietuvių Namuose, 
Norwood.

PROTESTAS PRIEŠ RAUDONO
SIOS ARMIJOS CHORĄ

Gauta žinia, kad Pietų Australijos 
Pavergtų Tautų Komitetas ir Pa- 
baltiečių Taryba ruošia peticiją 
Australijos federaliniam parlamen
tui, kad nebūtų įsileidžiamas iš Sov. 
Sąjungos raudonosios armijos cho
ras, kuris esąs numatytas pakviesti į 
Adelaidės meno festivalį ateinan-

- čiais metais. Peticijosparašų rinkimu 
rūpinasi iš lietuvių pusės Adelaidės 
Apylinkės Valdyba.

IŠLAIKYKIME LITUANISTINIUS 
KURSUS

Visi žinome, kad veikia ALB su
daryta Švietimo Taryba, kurios 
svarbiausias tikslas yra parengti

___ ______________________________ I

Iradijo laidos
LIETUVIU KALBAI

AUSTRALIJOJE
SYDNEY s.o.^EA BOO kHz Į ‘ 

i Antrou.eniais 1.30-2 »<u.p:p. j 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE s.,. s3ZZ .220^

Antradieniais 9 so-iovai wa*
Trečiadieniais 9.30-iova«.ryto

CANBERRA s...,2XX ioio.ha

Ket virtariH-mais s - 8.30 «ai va k.

ADELAIDE Slot■» 5UV 530 »Hr

Senmadiernais 1-130 »ai. p p 
į $eštacneniais 9.30-iOvai.ryto 

(kas intra savaitę) 

—a kt- on c oo fi

mokinius, kad jie išlaikytų brandos 
(matrikuliacijos) lietuvių kalbos eg
zaminus. Lietuvių kalba yra vienas 
iš dalykų užskaitomų baigiant gim
naziją. Daug pastangų buvo įdėta, 
kol toks pripažinimas buvo gautas.

Matome, kad kursų lankymas ir 
lietuvių kalbos mokėjimas duoda 
jaunimui ir realią naudą. Tačiau, 
tuos kursus lankančių mokinių skai
čiui sumažėjus, yra pavojus, kad 
anksčiau minėtas pripažinimas gali 
būti atšauktas. Vargu ar mes bega
lėtume ateityje vėl sudaryti tą gali
mybę. Prašome jaunimą ir tėvus at
kreipti į tai dėmesį, nes tik nuo mū
sų pačių priklauso Lituanistinių 
kursų ateitis.

ALB Adei. Apylinkės Valdybos 
Švietimo Tarybos Atstovas

SYDNEY
NAUJA SYDNEY

APYLINKĖS VALDYBA

Gegužės 15 d. prieš dvi savaites 
išrinktoji Apylinkės Valdyba buvo 
susirinkusi posėdžio ir pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas Vaclovas 
Saudargas 524 Barrenjoey Rd. 
Avalon, 2107, tel. 918 3842; vicepir
mininkas ir iždininkas Valerijonas 
Bitinas, 56 Almora Str. Mosman 
2088, tel. 969 6394; sekretorė Aldo
na Jablonskienė, 1A Stacey Str., 
Bankstown 2200, tel. 709 4031; narė 
kultūros reikalams Kazimiera Biti- 
nienė, 56 Almora Str. Mosman 2088, 
tel. 969 6394 ir narys jaunimo reika
lams Valentinas Gulbinas, 59 Brush 
Rd. West Ryde 2114, tel. 85 3440. 
Ta proga buvo susirinkusi ir senoji 
Apylinkės valdyba, kuri perdavė 

pareigas naujajai.

Informacija
PRANEŠIMAS ŽIDINIEČIAMS

Sekanti Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinio sueiga įvyks birželio 5 d. 3 
vai. Sydnejaus Lietuvių Klube 
Bankstowne, mažojoje salėje - vir
šuje.

Sueigos metu židinietė - keramikė 
Jolanta Janavičienė skaitys paskai
tą.

Į paskaitą, be narių, kviečiami ži- 
diniečių šeimų nariai, bičiuliai ir 
paskaita susidomėję svečiai.

Po paskaitos įvyks Židinio eina
mųjų reikalų svarstymas.

Narių dalyvavimas būtinas! Daly
vaukime punktualiai!

Židinio Tėvūnas

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAI

N

Artėja finansinių metų pabaiga. 
Ryšium su tuo klubo nariams teikia
mi šie pranešimai: a. Adresų pakei
timas. Narys, pakeitęs savo, adresą 
po 1977 m. birželio 30 dienos, privalo 
nedelsiant raštu pranešti klubo sek
retoriui savo, dabartinį adresą. Ra
šyti pranešimą klubo adresu, arba 
tokį pranešimą įteikti Baro vedėjui.

b) Kandidatų į Klubo Tarybą siū
lymas. Šiais metais trys Klubo Ta
rybos nariai baigia savo kadenciją. 
Papildymui Tarybos klubo nariai 
kviečiami siūlyti kandidatus iki bir
želio 30 d. Po tos datos kandidatų 
pasiūlymai nebus priimami. Kandi
datams siūlyti blankų galima gauti 
pas p. Krikščiūną - baro vedėją, arba 
bet kurį Tarybos narį.

c) Nario mokestis. Taryba ragina 
visus narius iki birželio 30 d. užsi
mokėti nario mokestį už 1977/78 
metus. Narių patogumui klubo iždi
ninkas arba betkuris Tarybos narys 
bus klube kiekvieną sekmadienį 
pietų metu. Taip pat nario mokestį 
priima ’’Talkoje" p. Ig. Alekna ir ba
re baro vedėjas p. Krikščiūnas. Mo
kant nario mokestį prašome pasitik

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

ŠEŠTADIENIAISIR SEK14ADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gegužės 28 d., šešt.:
SAVAITGALIO MOKYKLOS BALIUS
Gegužės 29 d., sekm., 4 vai.:
FILISTERIŲ BŪRELIO DISKUSIJOS

FILMAI
Gegužės 24 d., antr., 7.30 vai.:

THE WICKER MAN
Filmas tik suaugusiems (R)

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 vai., 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas 
Trečiadieniais šachmatai . 
Katvirtadieniais dvigubi jackpotai

rinti savo nario mokesčio stovį. Taip 
pat pranešame, kad vietoje nario 
knygelės neužilgo bus išduodami 
metaliniai klubo nario ženkliukai.

d) Metinio susirinkimo darbot
varkė.Remiantis Klubo Statuto 32 
paragrafu metiniai klubo susirinki
mai skirti Klubo Tarybos atskaito
mybės priėmimui, vykdomų organų 
rinkimų paskelbimui ir Tarybos nu
matytiems reikalams svarstyti. 
Klubo nariai, ar narys, norintieji ta
me susirinkime iškelti ir svarstyti 
kuriuos nors klubo klausimus ir pa
daryti nutarimus, saistančius Tary
bą, privalo iki birželio 30 d. raštu 
paduoti sekretoriui savo pasiūlymą? 
pasirašytą siūlytojo ir bent vieno 
rėmėjo irgi klubo nario. Toks siūly
mas bus įrašytas į narių susirinkimo 
darbotvarkę.

M.L.K. Taryba

ALB KRAŠTO VALDYBA 
DĖKOJA

ALB Krašto Valdyba reiškia pa
dėką tautiečiams ir organizacijoms, 
padėjusioms Krašto Valdybai pa
rengti pobūvį, įvykusį geguėžs 7 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube.

Dėkojame Sydnejaus Liet. Klu
bui, Tautinių šokių grupei "Ginta
rui”, jos vadovui p. A. Zduobai ir 
mokytojai p. A. Saudargienei.

Ačiū loterijos pravedėjai p. J. Vi- 
liūnienei, fantų aukotojams p.p. I. 
Daniškevičienei, A. Jablonskienei, 
A. ir V. Kabailams, Milaitei, V. Pa
tašiui, Ropei, Vieiulienei, J. Viliū- 
nienei, Vingienei; Bilietų platinto
jams - p.p. Daniškevičienei, R. ir A. 
Kabailams, O. Maksvytienei, Ropie- 
nei, Sidaravičienei, L. Stašionienei, 
N. Stašionienei, T. Vingilienei.

Visiems pagalbininkams, ir vi
siems tautiečiams, dalyvavusiems 
pobūvyje, nuoširdus ačiū.

ALB Krašto Valdyba

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

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 6-10 vai.

VALGYKLA veikia: pirm. - peųkt. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vaL sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

VIETOJ
3® GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. Kazį Intą vietoj 
gėlių aukojame Mūsų Pastogei 20 
dolerių.

Leonardas ir Sofija Kanai

Gegužės 28 d. Sydnejaus Liet, j 
Klube rengiamas patrauklus vaka
ras su Linksmaisiais Broliais ir kito
kia nekasdieniška programa savait
galio mokyklos naudai.

Gegužės 29 d., sekmadienį, 4 vai. 
Sydnejaus Filisterių Būrelis rengia 
Lietuvių Klube viešas diskusijas 
apie Helsinkio konferencijos susita
rimus ir jų pasekmes. Viešas foru
mas, ir tautiečiai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti ir pasiklausyti. Nu
matoma visa eilė kalbėtojų.

*♦*
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