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PASAULIO POLITIKOJE
CARTER KELIA VAKARŲ ŪPĄ.

JAV prezid. Carterio apsilanky
mo Vak. Europoje balansą sudaro 5 
dienų dalyvavimas ’’viršūnių” pasi
tarimuose Londone ir Ženevoje. 
Londone įvyko svarbus septynių 
pasauly pirmaujančių pramoninių 
valstybių viršūnių suvažiavimas. 
Dalyvavo JAV, Britanija, Japonija, 
Vak. Vokietija, Prancūzija, Italija ir 
Kanada. Nors dalyviai pripažino, 
kad ekonominis atsigavimas vyksta 
per lėtai, vis dėlto pasitenkinta esa
ma padėtimi ir norima tęsti neiš
vystytų kraštų rėmimą kaip ligšol.

Carter patenkintas šia išvyka, 
ypatingai tuo, kad jis atnaujino ir 
prikėlė pasitikėjimą vakarų demok
ratinės politikos pajėgumu. Carter 
dalyvavo trijuose susirinkimuose 
Londone, taipgi NATO (North At
lantic Treaty Organisation) ir Ketu
rių Pajėgų (dėl Berlyno) viršūnių 
susirinkimuose. Jis užtikrino, kad 
JAV nepaliks savo sąjungininkų, 
t.y. Vak. Europos, kada jai ir dabar 
tebėra pavojus iš pusės agresingų 
Sovietų, kurių karinis pajėgumas 
viršija jų apsigynimo reikalavimus. 
Jis ir kiti vadai nutarė, kau reikti 
didinti ir ’’aštrinti” NATO galybę 
Sovietų galybės augimo akivaizdoje. 
Gynybos ministerial paruoš atitin
kamus planus. Ir kitais metais įvyks 
panašus suvažiavimas. Sovietų S-ga 
buvo įspėta, kad Rytų - Vakarų san
tykių pagerinimas turi priklausyti 
nuo to, kiek nuosaikumo ir susilai
kymo bus (Sovietų) parodoma Eu
ropoje ir kitose pasaulio dalyse. 
Tiktai Prancūzija laikėsi konferen
cijoje kiek nuošaliau, nenorėdama 
atvirai įsipareigoti. Kiti NATO 
15-kos valstybių vadai šiltai rėmė 
Carterio pasiūlymus stiprinti vaka
riečių karines jėgas. Prancūzų dip
lomatai laiko tuos pasiūlymus ver
tais ’’susidomėjimo”. Prancūzijos 
prezid. Giscard D’Estaing pakvietė 
Carterį atsilankyti Prancūzijoje ir 
Carter pažadėjo. Britanijos min. 
pirm. Callaghan (darbiečių, socialis
tų vadas) pareiškė, kad ’’prezidentas 
Carter esąs lyg šviežo oro papūti- 
Inas. Jis įnešęs gyvybingumo ir įro
dęs esąs tikras vakarų pasaulio va
itas.”
. Carter ’’sulopė” pažiūrų skirtin
gumą su Vak. Vokietijos kancleriu 
Bchmidtu, dėl kurio buvo prieš kon
ferenciją pranašauta nesklandumų, 
lis patenkintas, kad, nuvykęs į Že
nevą, per pasitarimus užmezgė 
rlaudesnius draugiškus santykius 
|u Syrijos prezid. Assadu ir tuo pa- 
Įistūmėjo pirmyn Vidur. Rytų (Iz

IALYS STANKŪNĄVIČIUS VIK- 
'ORIJOS ETNINIŲ REIKALŲ 

TARYBOJE 

i Balandžio 22 dienos raštu Vikto- 
tijos Imigracijos ir Etninių Reikalų 
Hinisteris Mr. W. Joną, M.P. pa
tyrė p; Balį Stankūnavičių į Vikto- 
fijos Etninių Reikalų Tarybą. Tary
ta tikslas - patarti ministeriui dėl 
ūdų ir priemonių, kaip geriausiai 
įeiti ateivių gerovę ir repiti jų inte- 
psus. Paskyrimas galioja trejus 
retus.

raelio - Arabų) santykių reikale. Dėl 
Berlyno, kur rusai vis norėtų vieni 
šeimininkauti, Carter pakartojo 
JAV įsipareigojimus dėl Berlyno ir 
iškėlė viltį, kad Vakarus nuo Rytų 
skirianti (betono) siena eventualiai 
bus pašalinta.

* * *
Naujai Kinijos vadovybei kiek 

nekantru, kad prezid. Carter kalbasi 
dėl diplomat, santykių normalizavi
mo su buv. priešais, kaip Kuba ir 
Vietnamu, bet nemato tokio polinkio 
Kinijos atžvilgiu, ypatingai kada šių 
abiejų kraštų vadovybės (Hua, Car
ter) nusistovėjo. Paskutinėmis ži
niomis Hua sugebėjo pasidaryti pir
maujančiu Kinijos vadu. Jis laukia 
Carterio palankumo bei pasiūlymų. 
Carterio pasiuntiniai lankosi Mas
kvoje, Tokyjo ir net Havanoje (Ku
boje), o į Kiniją su kongresmenų tu
ristine grupe buvo nuvykęs tik jau
nas prezidento sūnus Chip Carter. 
Tasai Carterio nudelsimas kalbėtis 
su Kinija komentatorių aiškinamas 
tuo, kad skersai kelio stovi Taiva- 
nas. Tarp Taivano - Formozos Ir 
JAV tebeveikia saugumo paktas, 

t Taigi, Carter ’’irkluojasi” į Pekiną 
lėta valtimi, neskubėdamas.

Tuo tarpu Kinija pasiskelbė esan
ti ’’atdara” valstybė. Ji nori daugiau 
užsienio technologijos ir įvairių 
reikmenų Kinijos ekonominiam iš
vystymui pagreitinti. Pėkino

A.a. Vladas mingėla

ATMINKIME IŠTREMTUOSIUS
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TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ - KONCERTĄ

Minėjime paskaitą skaitys Mr. P. Coleman, MLA, N.S.W. parlamento 
narys.

Koncertinėje programos dalyje pasirodys jungtinės baltų meninės 
pajėgos, jų tarpe p. Br. Kiverio vadovaujams choras ’’Daina”.

Nuoširdžiai kviečiame visus tautiečius skaitlingai dalyvauti.

V. Patašius
NSW Jungtinio Baltų Komiteto

________________ ., t, i« - Vice - pirmininkas

Gegužės 14 sukanka penkeri me
tai, kai, reikalaudamas Lietuvai 
laisvės, Kaune susidegino Romas 
Kalanta.

VLIKo valdybos prašomas, 
Joseph Boley parašė anglų kalba 
knygelę Flames for Freedom. Kny
gelė jau išspausdinta. Išleido Tautos 
Fondas. 16 puslapių, tiražas yra 
8000.

Knygelę nemokamai galima gauti 
VLIKe, 29 West 57 Street, New 
York, NY 10019. Ten galima gauti ir 
kitos informacinės medžiagos.

(Elta)

’’People Daily” rašo: ’’mes norime 
pasimokyti visa ko, kas yra tikrai 
gera ir naudinga politinėje, ekono
minėje, mokslinėje ir technologijos 
srityse arba literatūroje ar mene ir 
mes turime taip daryti visada. Tai 
yra mokslinė marksizmo pažiūra”. 
Taigi, braška ’’didžiojo tėvelio ir 
mokslinčiaus” mirusio Mao Tsetun- 
go principai ir pamokslėliai.

♦ * *
Naujos revoliucinės vadovybės 

Etiopijoje bosas pulk. Mengist Haile 
Mariam, reikia manyti, pradėjo eiti 
Ugandos Idi Amino keliais. Jis, kaip 
skelbia pasaulio žinios, pradėjo 
žiaurias skerdynes prieš režimo 
pnesininkus, kratosi ryšių su Vaka
rais, smaugia tautą, šaudo studen
tus ir kt. nepaklusniuosius ir Erit
rėjos provincijos bruzdančius pat
riotus bei sukilėlius. Jis palaikomas 
Maskvos, kur lankėsi, ir po pirmų

MIRĖ VLADAS MINGĖLA
Balandžio 29 d. Detroite (USA) 

mirė žinomas lietuvis žurnalistas 
Vladas Mingėla, sulaukęs 71 m. am
žiaus. Kaip žurnalistas velionis jau 
reiškėsi nepriklausomoje Lietuvoje. 
Išeivijoje jis išvystė savo žurnalisti
nį talentą bendradarbiaudamas 
spaudoje ir rašydamas labai aktua
lius publicistinius straipsnius. Vie
nas iš jo žurnalistinės veiklos bruožų 
- pristatyti iškilesnes asmenybes. 
Tokių pristatymų jis savu laiku bu
vo paskelbęs Lietuvoje ir dar dau
giau išeivijoje. Apie Amerikos lie
tuvių veikėją kun. Antaną Miluką jis 
išleido net plačią monografiją.

Šalia žurnalistikos VI. Mingėla 
reiškėsi ir kaip beletristas, išspaus
dinęs eilę pasakojimų periodikoje ir 
net išleidęs beletristinių pasakojimų 
rinkinį ’’Medinis Dievas”.

’’Flame for Freedom” brošiūros 
viršelis, kurią išleido VLIKas minint 
Romo Kalantos 5-rių metų mirties 
sukaktį.

susitikimų išleistas komunikatas 
skelbia, kad abi pusės sutariusios 
ginti Etiopijos revoliucinę liaudį 
prieš antirevoliucinius elementus 
viduje ir užsieny. Kaimyninėje ne
didelėje Somalijoje su 0,2 mil. gy
ventojų, į kurią Sovietai gerokai yra 
įkėlę koją, turėdami sausumos, jū
ros ir oro bazes, bijoma, kad Sovietų 
naujas draugas pulk. Mariam, gali 
uždėti Somalijai savo leteną, tuo dar 
daugiau patarnaudamas Maskvai ir 
galbūt pats pasidarydamas jos įran
kiu. Egipto prezid. Sadat, gerai pa
žįstąs rusus, perspėja, kad rusai 
lenda į Afriką ir reikia gintis nuo to
kios svetimos intervencijos, (p.a.)

Gauta žinia, kad 15 Amerikos 
kongresmanų pasirašė raštą ir pa
siuntė Brežnevui, kad jie atkreipę 
dėmesį į Nijolę Sadūnaitę, kaip ne
teisėtai nuteistą ir kalinamą. Rašte 
pabrėžiama, kad tuo pažeidžiama 
Visuotinė Žmogaus Teisių deklara
cija ir net pačios Sov. S-gos įstaty
mai, garantuoją savo piliečiams vi
sokias laisves.

**♦
Patirta, kad tėvas ir sūnus Pranas 

ir Algirdas Bražinskai būsią iš 
Amerikos deportuoti, kaip nelega
liai atsiradę Amerikoje. Jų byla dar 
nėra baigta, abu gyvena Kaliforni
joje. Abu greičiausiai bus išsiųsti į 
Venezuela, iš. kur jie pateko į JAV. 
Apie jų deportavimą į Sov. Sąjungą, 
kur jų laukia teismas už prieš 7 me
tus lėktuvo pagrobimą pabėgimui į 
laisvę, niekas nekalba. Tuo tarpu 
nėra kito krašto, kuris juos kaip po
litinius pabėgėlius priimtų.

Persijoje surasta nauji akmens ang
lies klodai, siekią apie 25.000 milijonus to
nų.
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Reprezentacijos 
vardan

Skaitėme Mūsų Pastogėje atski
rus pasisakymus apie lietuvišką 
damą kaip būdingą priemonę mūsų 
tautiniam identitetui pabrėžti ir pa
ryškinti. Gal kitas pagalvos, kad lie
tuviškos dainos akcentavimas dau
giau galioja kaip dirbtinė priemonė 
mūsų tautinei ambicijai sužadinti. 
Vis tik lietuviška daina yra vienas iš 
pačių būdingiausių mūsų tautinio 
originalumo veidrodžių, iš kurių 
matosi, kad mes turime tai, ko nie
kas kitas neturi. Tiesa, šalia dainų 
yra visa eilė ir kitų originalių daly
kų, kurie pabrėžia ir liudija mūsų 
tautinį identitetą, kaip kalba, pap
ročiai bei gyvenimo būdas, šokiai ir 
t.t. Tačiau kiekvienas originalusis 
tautinis bruožas turi savo vietą ir jis 
praranda savo charakterį ir vertę, 
jeigu jis ne vietoje panaudojamas.

Pirmiausia reikia atsiminti ir 
nuolat turėti minty tai, kad mūsų, 
gyvenančių išeivijoje, visa elgsena 
pačiu plačiausiu mastu reprezen
tuoja kaip lietuvius. Neskaitant ofi
cialių pasirodymų mūsų santykiai su 
kitataučiais, mūsų kasdieninis dar
bas įmonėse, įstaigose, mūsų pas
tangos ir pajėgumas vykdant turimą 
darbą jau liudija mus kaip lietuvius. 
Tegu negalvoja visi tie, kurie ne
pabrėžia savo kilmės, kad jie nėra 
žinomi kaip lietuviai. Priešingai, 
kiekviena įmonė, kiekviena įstaiga 
turi surinkusi žinių apie kiekvieną 
asmenį nenutylint tautybės, ypač 
šiame krašte, kur piliečio kilmė vai
dina labai reikšmingą rolę. Todėl 
mūsų tautinė reprezentacija norint 
ar nenorint kiekvienu atveju prasi
kiša mūsų pačių kasdienybėje, dar
be, nekalbant jau apie oficialius pa
sirodymus.

Kaip jau buvo minėta, mes turė
tume išnaudoti visus galimus infor
macijos šaltinius reprezentuojant sa
vo tautą. Vienas kitas specialus po
būvis, koncertas toli gražu dar neiš
semia visų galimybių, kaip mes gali
me pasireikšti ne vien tik kaip žmo
nės, bet ir kaip lietuviai. Anksty
vesniuose šiame laikrašty pasisaky
muose apie mūsų dainą buvo visai su 
pagrindu nusiskųsta, kad platesnės 
informacijos kanalais, kaip radijas, 
transliuojami internacionaliniai 
šliageriai visai nereprezentuoja mū
sų tautinės individualybės. Kad bū
tų aiškiau, norėtųsi kaip pavyzdį

ATNAUJINKITE
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prie dainos gretinti tautinius šokius. 
Jau seniai įsitikinome, kad mūsų 
tautiniai šokiai ir dar priede tautinė 
apranga mus ypatingai išskiria ir 
patraukia dėmesį. Įsivaizduokime, 
jeigu lietuviai, tegu ir tautiniais 
drabužiais vilkį, šoktų valsus, rock 
& roll, fokstrotus ir t.t. Kiek čia bū
tų mūsų tautinės reprezentacijos? 
Gal tik tiek, kad lietuviai, nors ir tu
rį savą aprangą, bet neturi nieko ki
to savito parodyti. Tas pats yra ir su 
daina: ten, kur pramogaujame tik 
savųjų tarpe, daug kas atleistina, 
bet kur išeiname į viešumą, kur pa
naudojome oficialius informacijos 
kanalus, reikia kiekvienu atveju ap
galvoti, kiek mes reprezentuojamės 
kaip lietuviai. Jeigu šitą tiesą mes 
būtume įsisąmoninę nuo pat pirmos 
į Australiją atvykimo dienos, šian
die visi žinotų apie lietuvius be spe
cialaus pristatymo.

Be abejonės, lygiai tas pats galio
ja ne vien tik dainai ir šokiui, bet ir 
dailei. Turime garsių vardų meno 
pasaulyje, kurie jau įeina į Austra
lijos meno istoriją, tačiau išskyrus 
lietuviškus vardus, kiek jų kūri
niuose kitatautis galės įžiūrėti lietu
viškų pėdsakų? Praktiškai nieko, iš
skyrus, kad lietuvis dailininkas pa
rodė gal daugiau originalumo bend
roje vyraujančios meno srovės są
sajoje. Bet jeigu prisiminsime M.K. 
Čiurlionį, jis irgi buvo originalus ir 
novatorius, tačiau jį tuo padarė ne 
vien jo individualinis originalumas, 
bet juo labiau tautinis charakterin
gas bruožas. Neprarasdami savo

Tarybų Sąjungos "broliškumas’' ir "laisvė"

Aš, Andriukaitienė Liuda, Kazio, 
užauginau penkis sūnus ir jau baigiu 
septyniasdešimt metų. Nuo vargo ir 
darbo sunyko mano sveikata ir be
veik kiekvieną dieną kovoju su mir
timi. 1940 m. okupacija atėmė mūsų 
šeimos gyvenimo laimę, o 1941 m. 
atėmė ir sveikatą. Tais metais mes 
netekome Tėvynės, saulės ir šili
mos. Beveik 17 metų praleidome iš
trėmime, kur pusę metų nesimato 
saulės, o šaltis 11 mėnesių svilina 
žmogaus kūną. Į tokias sąlygas mes 
patekome bevedi nuogi. Iš tėvynės 
išvežė vasarą - birželio 14 d. Atsidū
rus užpoliarėje, mūsų šeimos nuola
tinis svečias buvo šaltis, badas, ute
lės ir visokios negalės.

Dabar, kai vos galiu pavilkti ko
jas, Lietuvos priešams galutinai pa
rūpo mus sunaikinti. Aš jokioje po
litikoje, kaip gyva, nedalyvauju, nes 
neturiu laiko net laikraščiui per
skaityti. Mano visas gyvenimo ma
lonumas - sulopyti vaikams ir vyrui 
aprangą ir pagaminti pietus. Dar
bingas buvo tik vienas vyras (alga 
130 rub.), o šeima susidėjo iš 7 as
menų. Taip tęsėsi mūsų pusbadis 
gyvenimas. Dabar gyvenimas šiek 
tiek palengvėjo, nes vaikai suaugo. 
Bet štai ’’broliška” saugumo ranka 
užgriuvo mūsų senatvės dienas.

1976 m. rugsėjo 15 d. išaušo apsi
niaukęs rudens rytas. Nuvedžiau 
anūkėlę į darželį ir nuėjau į turgų, 
ko nors nusipirkti pietums. Grįžus 
nespėjau apsiruošti, kaip kažkas 
smarkiai pasibeldė į duris. Į vidų 
įsibrovė šeši vyrai. Ką jie man suri
ko, nesupratau, nes aš taip persi- 
gandau, kad, žengusi kelis žingsnius 
atgal, sukritau vietoje. Mano prie
puolis, matyt, paveikė įsibrovėlius, 
nes jie iškvietė greitąją pagalbą. 
Nors gydytojas man suteikė medici
ninę pagalbą, bet galva svaigo, vis
kas sukosi ratu ir negalėjau atsikel
ti. 0 atvykėliai čekistai viską vertė
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A.A.
KAZIUI INTUI

staiga mirus, liūdesy palikusią žmoną Birutę nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

J.J. Valaičiai
E.J. Balčiūnai
V. Bosikis

asmeninio kūrybinio individualumo 
ir įvesdami į savo kūrinius specifi
niai tautinių motyvių mūsų dailinin
kai tik daugiau laimėtų. Goda, kad 
net ir menininkai siekia savo laimė
jimų pačia pigiausia kaina. Pažvel
kime tik į didžiuosius menininkus 
istorijoje - jiems tautinis bruožas 
reiškė daugiau, negu kūrinio turi
nys. Italijos renesanso dailininkai 
tegu ir sėmėsi siužetus ir temas iš 
biblijos, tačiau visi tie biblijos hero
jai - apaštalai, madonos ir pati aplin
ka tėra grynai itališka. Čiurlionis ir
gi operavo kosminėmis temomis, ta
čiau priėjimas, mentalitetas ir iš
raiška grynai lietuviška, kas jį pa
daro dar originalesniu, negu tik jo 
talentas.

Mūsų kaip lietuvių, ypač išeivijo
je, tiesioginis uždavinys kiekvienu 
atveju kaip galint daugiau pabrėžti 
tautinį originalumą. Politika ateina 
ir praeina, bet kūryba išlieka, ir ji 
yra patikimiausias tautinio identite
to liudininkas.

(v.k.)

aukštyn kojomis. Ko jie ieškojo - 
man nesakė. Tik kai aš paklausiau, 
ko jie ieško, vienas iš jų parodė kra
tos orderį. Kratą darė majoras Ru
sakovas, vertėju dalyvavo Vilčins
kas Rimas, Vlado, gyv. Kaune, Par
tizanų g. 142, bt. 4, kviestiniai: 
Bumbliauskas Antanas, Povilo, gyv. 
Kaune, Juro g. 87, bt. 101 ir Vaitie
kūnas Evaldas, gyv. Kaune, Šakių g. 
14, bt. 2. Orderis kratai buvo išduo
tas mano vyro vardu. Kratą pradėjo 
daryti 1 vai., o baigė 2 vai. Kratos 
metu paėmė visus mums rašytus 
laiškus, lietuvių rašytojų - Vjdūno, 
Maironio ir kt. rašytus, paėmė net J. 
Paleckio ’’Žingsniai smėlyje”, daug 
užrašų ir raštelių, kuriuose buvo už
rašyta: ’’Mylėk Tėvynę”, ’"Tėvynė 
Motina”, paėmė net sūnaus laiškus, 
skirtus motinai. Be to, paėmė sū
naus Petro brėžinius ir skaičiavimo 
užrašus, o labiausiai prisikabino, 
kodėl savo bute laikėme Lietuvos 
herbą Vytį. Į kratos protokolą užra
šė: ’’Buržuazinės Lietuvos ženklas”. 
Visame pasaulyje yra žinoma, kad

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

•Moka už indėlius (deposits) 7% metiniu palūkanų, už terminuotus 
indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansiniu metu galo, t.y. 
birželio 80 d., už atsiimtus term. ind. metu bėgyje - 4%), už {našus 
(shares) iki 10% dividento.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $ 8.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos ii

•įstaiga veikia:

St. North -Melbourne.
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, GJ».O. Melbourne 8001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai p.p. Liet. Namai, 6 

Eastry St., Norwood.
v

Žinios
ŽINIOS IŠ AUŠROS 5 NR.

• Kaunas. 1977 m. prieš Tautos 
šventę - Vasrio 16 - Kaune buvo pla
tinami tokio turinio atsišaukimai: 
’’Laisvę Lietuvai! Rusai - ne išva
duotojai, bet okupantai! Mums prie
šai - ne broliai. Priešų šalis - ne tė
vynė! Mes norime laisvę šlovinti ir 
prievartą prakeikti. Tegul pras
menga žemėje tironai ir vergai!”

• Panevėžys. Saugumiečiai neap
siribojo žygeivių - kraštotyrininkų 
persekiojimu 1976 m. lapkričio 27 d. 
Anykščių apylinkėse. Lapkričio 29 
d. į Panevėžio saugumą buvo pak
viesta Regina Gadliauskaitė. Po 
tradicinio įbauginimo, saugumiečiai 
kvotė apie Panevėžio kraštotyrinin
kų organizuotus žygius į knygnešio 
Bielinio tėviškę Suostus ir apie Vė
linių šventimą Žaliosios giroje prie 
Lietuvos partizanų ir 1863 m. suki
lėlių kapų.

Reginai Gadliauskaitei pasiūlė 
bendradarbiauti saugume. Jaunuo
lei atsisakius, saugumiečiai davė 
laiko apsigalvoti ir po dienos vėl pa
sikvietė. Regina ir dabar atsisakė 
bendradarbiauti.

• Birštonas. Birštono kurorte 
ekskursuojatiems poilsiautojams 
kultūrinio darbo vadovas pirma 
aiškina rusų kalba, o pabaigoje tik 
keletą žodžių pasako lietuviškai.

Kartą viena pagyvenusi moteris 
pasipiktinusi paklausė: ’’Kodėl jūs 
viską aiškinate tik rusiškai? Juk čia 
dauguma lietuviai, o, be to, - esame 
Lietuvoje?!” Ekskursijos vadovas 
išdidžiai pasakė: ’’Dabar pirmauja 
rusų kalba”. ■ (Elta) 

lietuvių tautos herbas - Vytis, o ta
rybinė valdžia baudžia užtai, kad 
lietuviai myli savo tautą, savo kalbą 
ir herbą - Vytį. Už tai baudžiama 
kalėjimu, ištrėmimu ir kt. bausmė
mis. Kratos metu paėmė net du 
maišus įvairiausių raštų. Po to visus 
mūsų vaikus tardė Vilniuje, nors jie 
jau keli metai gyvena atskirai nuo 
mūsų. Už ką? Atsakymas aiškus ■ 
kadangi esame lietuviai.

Mes prašome Žmogaus teisių gy
nimo komitetą ir laisvojo pasaulio 
visus žmones, - užstokite mūsų Tau
tą, neleiskite komunistams išnaikyti 
lietuvių! l. Andriukaitienė

assj
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ALB Krašto Valdyba pasisako
The opinions of .theFecferal Executive of the Australian Lithuanian 

Community (ALB Krašto Valdyba) are expressed in this column

mūsų pastogės
REIKALU

Bendruomenės laikraščio leidimas yra didelė užduotis tiek moraliniu, 
tiek materijaliniu atžvilgiu. Finansiniai laikraštis niekad neišsilaikė vien 
iš prenumeratų ir iš skelbimų. Tik su tradicinių spaudos balių pajamomis 
ir kitomis aukomis mūsų Bendruomenė pajėgia turėti savaitraštį. Dides
nę krizę Mūsų Pastogė išgyveno prieš aštuonetą metų dėl savo spausdi
nimo priemonių neturėjimo. Tuomet buvo pravestas didesnis lėšų telki
mo vajus ir jo pasėkoje buvo įsigytos Mūsų Pastogei būtinai reikalingos 
spausdinimo darbų priemonės. Po to kiekviename ALB Tarybos suva
žiavime vis buvo keliamas Mūsų Pastogės spausdinimo ir spaustuvės 
reikalas. Visad po diskusijų prieita maždaug tos pačios išvados - palikti 
naujai. Krašto Valdybai tą reikalą išspręsti. Gi Krašto Valdybai tą reika
lą išspręsti nėra taip paprasta, ypač kai ji randasi kitame mieste kaip kad 
Mūsų Pastogės buveinė. Dabartinė Krašto Valdyba turi retą galimybę 
Mūsų Pastogę teisiniai apipavidalinti, nes ši K. Valdybos kadencija Syd- 
nejuje.

Krašto Valdyba nusprendė, kad Mūsų Pastogę teisiniai valdyti ir už ją 
turėti teisinę atsakomybę būtų tinkamiausia specialiai tam sukurta koo
peratiniu pagrindu, ne pelno siekianti sąjunga, inkorporuota NSW vals
tijoje, su būstine Sydnejuje ir su nariais visoje Australijoje. Teisinis 
vardas tos Sąjungos Mūsų Pastogei leisti - "Mūsų Pastogė Publishing 
Society". Tokios sąjungos taisyklėms paruošti Krašto Valdyba sudarė 
komisijąišK. V-bos iždininko A. Milašo (komisijos pirmininko), K. V-bos 
vicepirmininko V. Patašiaus ir iš p. J. Pullinen, kuris, būdamas teisinin
ku bei dirbdamas vienos spausdinimo įstaigos vadovybėje, sutiko padėti 
paruošti taisykles pagal NSW valstijos įstatymų reikalavimus. Taisykles 
sudarant naudotasi Australijos Lietuvių Fondo taisyklėmis, kaip tinka
mu pavyzdžiu. Tas taisykles čia smulkiau nagrinėti netinka, nes tai 
užimtų per daug vietos. Sąjungos Mūsų Pastogei leisti metmenys tokie:

Pagrindiniai Sąjungos tikslai yra spausdinimas Mūsų Pastogės bei kitų 
leidinių, rėmimas lietuviškų kultūros, mokslo, meno pasireiškimų bei ra
dijo ar televizijos pasirodymų. Taisyklių esmė tokia., kad Sąjungos na
riais gali tapti tik Australijos Lietuvių Bendruomenės nariai, susimokėję 
$ kO įstojamojo mokesčio. Be įstojamojo mokesčio Sąjungos nariai įsipa
reigoja $ 100 atsakomybe, jei Sąjunga subankrutuotų. (Šiuo metu leidėjo 
atsakomybė neribota).

Steigiamaisiais nariais bus ALB Krašto Valdybos nariai. Sąjunga va
dovaujama šešių asmenų komiteto, iš kurio kas met du nariai pasitraukia 
iš pareigų ir du prirenkami. Steigiamąjį Komitetą sudaro šeši Krašto 
Valdybos nariai. Steigiamasis Komitetas kvies įstoti į Sąjungą Mūsų 
Pastogei leisti Krašto Tarybos narius (įskaitant ex-officio narius, kaip 
pav. Apylinkės Valdybų Pirmininkus, Australijos Lietuvių Fondo Pirmi
ninką), Mūsų Pastogės Administracinės bei Redakcijos Patariamosios 
Komisijos narius (šios komisijos pasidarys Sąjungos komisijomis - 
"subcommittees ").

Trijų mėnesių laikotarpy nuo įsteigimo, Steigiamasis Komitetas visas 
atsistatydina. Krašto Valdybos nariai kandidatuoja į pirmąjį Sąjungos 
narių rinktą Sąjungos Komitetą Tuo būdu bus sudaryta galimybė ALB 
Krašto Tarybai.pareikšti savo nuomonę apie Sąjungos vadovybę, nepra
silenkiant su vietos įstatymais.

Tolimesnis Sąjungos tvarkymasis bus vedamas rinkto Komiteto pagal 
inkorporuotos Sąjungos taisykles. Krašto Valdyba yra pramaniusi, kad 
jei jos nariai bus išrinkti į pirmąjį rinktą Komitetą tai jie ves vajų, kad 
kuo daugiau Bendruomenės narių įtrauktų į Sąjungą

Kaip kiekviename veiksme, taip ir kuriant Sąjungą Mūsų Pastogei 
leisti yra ir teigiamų ir neigiamų pasėkų. Gal daugiausia rūpesčio sukels 
tai, kad Bendruomenės laikraščio valdymas pereina iš tiesioginės Krašto 
Valdybos žinios į Sąjungos Komiteto žinią lygiai kaip kad savo laiku 
daug rūpesčio sukėlė klubų, kaip atskirų organizacijų inkorporavimas. 
Kai prieiname prie teisinių atsakomybių, ar nejudamos nuosavybės įsi
gijimo, paskirų Bendruomenės organų inkorporavimas būna neišvengia
mas, nes pačiai Bendruomenei, esančiai neinkorporuotai, tokios atsako
mybės yra per didelės. Mūsų Pastogė yra ir pasiliks Bendruomenės laik
raštis. Gi laikraščio tinkamumas Bendruomenei priklausys daugiausia 
nuo Bendruomenės narių aktyvumo. Krašto Valdyba pradėjo ir tęsia šį 
skyrelį kaip tik dėl to, kad Bendruomenės laikraštis tiesioginiai infor
muotų Bendruomenę apie jos vykdomųjų organų veiklą planus bei viltis. 
Be abejo, ir ateityje Mūsų Pastogėje bus šis skyrelis, jei tik Krašto Val
dyba jį užpildys.

SVEIKINIMAI

Krašto Valdyba turi daug įvairių pareigų. Jų tarpe gal maloniausia yra 
sveikinimai, ypač tuomet, kai jie yra tikrai pelnyti.

Adelaidės Lietuvių Bendruomenės Moterų Sekcija švenčia dvidešimt 
penkerių metų darbo jubiliejų. ALB Krašto Valdyba didžiai vertina Jūsų 
ištvermingą darbą ir paramą Bendruomenei. Ne tik Adelaidės lietuviai, 
bet ir kiti Australijos Lietuvių Bendruomenės nariai pažįsta Jūsų vaišin
gumą Jūsų įnašas į visuomeninį gyvenimą yra didelis, Jūsų parama 
svarbi. Linkime Jums daug ištvermės ir darbingų bei sėkmingų metų.

Sveikinant jau daugelį metų veikiančią organizaciją su pasididžiavimu 
galime pasidžiaugti ir naujais atsiekimais tose srityse, kurios anksčiau 
nebuvo atviros ne anglų kilmės Australijos piliečiams. Malonu, kai tokio
se srityse sėkmingai reiškiasi jaunesnios kartos Bendruomenės nariai. 
Štai, balandžio 22, Victorijos Imigracijos ir Etninių reikalų ministeris p. 
Walter Joną paskyrė p. B. Stankunavičių į Etninių Reikalų Patariamąją 
Tarybą Tai gražus mūsų Bendruomenės nario atsiekimas politinėje sri
tyje, kuris, be abejo, atneš konkrečių vaisių. Sveikindami p. B. Stankū- 
navičių, raginame ir kitus Bendruomenės narius aktyviai dalyvauti 
Australijos vidaus politikos gyvenime.

ALB Krašto Valdyba

Spaudoje
KAS TIE DISIDENTAI?

Vienas iš ryškiausių jaunosios 
kartos lietuvių poetų, kuris šių metų 
pradžioje buvo išleistas iš Lietuvos 
ir šiuo metu gyvena Amerikoje, To

— Kas labiausiai lėmė, jog ta
pote disidentiniu rašytoju?

— Atsakymas į šį klausimą 
bus ilgokas.

Pirmiausia dėl paties termino 
“disidentas”, “disidentinis rašy
tojas”. Terminas atėjo iš Vakarų. 
Mes ir patys jau esame pratę ji 
vartoti; tačiau, žinoma, jis nėra 
visai tikslus. “Disidentas” reikš
tų maždaug kitatikį ar atskalū
ną. Tuo tarpu, mes nelaikome 
savęs kokiais atskalūnais; mes tik 
ryžtamės atvirai sakyti tai, ką

Peetas Tomas Venclova

Sovietai suiminėja 

disidentus
Iš rusų disidentų žurnalo

Vakarų Vokietijos Frankfurte lei
džiamas rusų disidentų žurnalas 
Posev dažnai duoda žinių apie Lie
tuvos disidentus ir pasipriešinimo 
judėjimą. 1977 kovo laidoj yra žinia 
apie Lietuvių Helsinkio grupę. Iš 
Sovietų Sąjungos išvykusi istorikė 
Liudmila Aleksejeva, disidente, ko
vo 2 pasirodė Vakarų Vokietijos te
levizijoje. Aleksejeva papasakojo, 
kad sovietai visomis jėgomis sten
giasi užgniaužti vis besiplečiantį 
žmogaus teisių gynimo judėjimą So
vietų Sąjungoje.

Pirmoj eilėj stengiamasi likviduo
ti taip vadinamas Helsinkio grupes. 
Maskvos ir ukrainiečių grupių va
dovai ir nariai areštuoti. ’’Aišku, kad 
ruošiamos bylos Maskvos ir lietuvių 
grupių nariams - Malvai Landai ir 
Viktorui Petkui”. Kai šiuo metu vi
sas pasaulis seka, kaip sovietai pildo 
savo pažadus, duotus Helsinkyje, jie 
nedrįsta kelti savo disidentams bylų 
už žmogaus teisių gynimą. Tad grie
biasi savo seniai išmėgintos priemo
nės - disidentus sukompromituoti 
krašto viduje ir užsienyje, insceni
zuojant kriminalines bylas. Dėl Pet
kaus sugalvojo tokią gudrybę, KGB 
pasikvietė du jo pažįstamus ir rei
kalavo, kad jie pasirašytų skundą, 
jog Petkus iš jų pasiskolinęs stam
bias pinigų sumas ir jų negrąžinąs, 
nors tai yra grynas melas. Kad ir 
KGB prigrasinti apie tai nieko ne
pasakoti, iškviestieji prakalbėjo 
apie į juos daromą spaudimą. Atro
do, kad Petkui bus iškelta byla už 
’’sukčiavimą”. (Elta) 

mas Venclova, Draugo dienraštyje 
kalba apie save ir atskleidžia savo 
pažiūras į disidentini sąjūdį. Štai jo 
pasisakymas: 

daugelis (kone visi) patylomis 
galvoja ar kalba itiii siauruose 
rateliuose. Tokiu žmogumi virs
tama palaipsniui. Tatai yra pui
kiai aprašęs Solženicinas (“Ver
šis su ąžuolu badėsi”). Jo min
tį šitaip išdės tyčihu: čia nėra jo
kių paslaptingų sambūrių, kau
kių, priesaikų, nėra net staigių 
sprendimų ar pasirinkimų. Žmo
gus mato gyvenimą ir jo blogy
bes, ima piktintis, randa bendra
minčių, pasiskaito neoficialios li
teratūros, padaro porą sponta
niškų gestų — ir vieną gražų ry
tą jam toptelėja i galvą: broly
ti, nagi aš jau seniai disidentas! 
Valdžiai tatai dažniausiai topte
lėja i galvą kiek anksčiau. Disi
dentas — tai laisvas žmogus, ne
paisant visų išorinių suvaržymų. 
Tokį kelią nuėjo daug veikėjų, 
kurie Tarybų Sąjungoje — drįs
tu manyti — jau virto pastebi
mu visuomenės gyvenimo fakto
riumi Yra jų, kaip žinia, ir Lie
tuvoje. Mano kelias gal tik vie
tomis savotiškas. Augau žinomo 
ir įsitikinusio komunisto šeimoje, 
ankstyvoje jaunystėje buvau 
komjaunuolis, domėjausi mark-: 
sizmu. Riba savo gyvenime (gal 
ir savo kartos gyvenime) laikau 
1956 metų lapkričio mėnesį, ka
da buvo numalšintas Vengrijos 
sukilimas. Tada susiklostė mano 
pažiūra į komunizmą, išlikusi li
gi šiol (nebent ji pagilėjo, įgi
jus daugiau patyrimo ir infor
macijos). Pradžioje dar pasitai
kydavo svyravimų bei kompromi
sų. Sakysime, man buvo padariu
si įspūdžio TSRS kosminė prog
rama — net knygelę apie tai esu 
parašęs. Ir iš viso Chruščiovo 
laikais, kaip ir daugelis, dar tikė
jausi kažkokio laipsniško savai
mingo sistemos humanizavimo- 
si. Laikas parodė, jog tai gana 
bergždžios viltys. Maždaug apie 
1962 metus supratau: jiems aš 
nerašysiu ir nedirbsiu. Iš viso 
nerašysiu ir nesakysiu to, kuo 
netikiu. Taip apsisprendus, liko 
beveik tik vienas vertėjo darbas. 
Iš principo irgi neverčiau knygų, 
kurios man atrodė melagingos. 
O net ir tai pas mus yra sunku. 
Žinoma, kitam būtų buvę dar 
sunkiau. Mane šiek tiek gelbė
jo tėvo pavardė ir tam tikra 
(tiesa, gan reliatyvi) materialinė 
nepriklausomybė; mūsuose ji yra 
retas daiktas. Manau, ir tėvas 
mane bent iš dalies suprato, nors 
stengėsi to nerodyti.

Gyvenimas susidėjo taip, jog 
aštuonerius metus praleidau 
Maskvoje ir Leningrade (daž
nai parvažiuodamas į Vilnių). 
Ten radau bendraminčių rusų 
(ir žydų) inteligentų. Daugelio 
jų vardai šiandien gerai žinomi; 
tada tai buvo tokie pat jaunuo
liai, kaip ir aš. Anksti pajutau, 
jog Rusijoj yra nemenkas sluoks
nis žmonių, kurie supranta mūsų 
tautines ir kultūrines aspiracijas, 
net yra pasiryžę mus remti, nors 
ir ne ką apie mus težino. Sis pa-

Nukelta į psl.
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Namie ir svetur
ADELAIDE

Lituania choro istorinė plokštelė 
jau išleista ir ją galima įsigyti bend
ruomenių bibliotekose bei kioskuo
se.

Ta proga gegužės 1 d. Lietuvių 
Namuose, po repeticijos, choro da
lyviai ir keletas kviestinių svečių, 
išklausė porą plokštelėje įgrotų dai
nų, kurios praskambėjo visai neblo
gai. Choro administratorius Jz. 
Lapšys, plokštelę pristatė, o diri
gentė G. Vasiliauskienė nupasakojo 
išleidimo kelią, kuris jau buvo apra
šytas ’’Mūsų Pastogėje”.

V. Baltutis, A. A. Vai. narys kul
tūros reikalams, sveikindamas lei
dėją ir visus prisidėjusius prie 
plokštelės išleidimo, iškėlė choristų 
darbo svarbą ir jėgą dainoje. Ši 
Adelaidės choro Lituanios plokštelė, 
įėjusi į mūsų namus, gal prižadins 
tuos, kurie apatiški ne tik dainai, bet 
ir kitiems lietuviškiems parengi
mams.

Jeigu plokštelė kokybiškai ir ne
stovi pačioje aukštumoje, bet fak
tas, kad lietuvių kompozitorių dai
nos, pačių lietuvių įdainuotos, pačių 
lietuvių įgrotos ir lietuvio lėšomis 
išleistos, plokštelę padaro tikrai 
specialia, ypač Adelaidės lietu
viams.

Turėjome Australijoj stipresnių 
lietuviškų chorų, kurie šito darbo 
nepasiryžo ar nepajėgė atlikti. Di-

...disidentai
tyrimas mane kiek skiria nuo ki
tų lietuvių inteligentų. Lietuvo
je vyravo (ir dabar tebėra) griež
tai tautinis nusiteikimas, kurį aš, 
žinoma, suprantu ir pateisinu. 
Būdavau net smerkiamas už “ru- 
sofiliją”. Šiandien, kai rusų disi
dentai garsiai kalba ir apie Lie
tuvos laisvę, net jai aukojasi, o 
jų balsas pasiekia Vakarus, ma
nau, tuometiniai mano oponen
tai sutiks, jog nelabai klydau.

Tolesnė mano veikla jums gir
dėta. Žinojau, kad gerokai rizi
kuoju, bet žinojau ir tai, kad pra
gaištingiausia. būtų buvę pasukti 
atgal. Šiuo metu turiu tarybinį 
pasą penkeriems metams ir ga
limybę gyventi Vakaruose. Tai 
irgi retas atvejis, bet mūsuose 
dabar pasitaiko įvairių netikėtu
mų: prognozuoti valdžios elgse
ną labai sunku (matyt, ji tuo ir 
suinteresuota, kad būtų sunku). 
Mano Šeima liko -Lietuvoje, ir 
nesu tikras, ar ją pamatysiu. Jau 
Lietuvoje pastaraisiais metais, 
kaip žinote, garsiai sakiau visa, 
ką galvoju. Pasiekęs šį vidinės 
laisvės laipsnį, Vakaruose nuo jo 
nemanau atsisakyti. Bet tai, ką 
kalbu ir kalbėsiu šičia, jau kal
bėjau tėvynėje, ir tuo truputį 
didžiuojuosi.

— Ko gali tikėtis iš disiden
tinio judėjirtio visą sovietinė ir 
tenykštė lietuvių literatūra: dar 
didesnių varžtų ar laisvėjimo 
prošvaisčių?

— Esti nuomonė, jog disiden
tų sąjūdis gali tik išprovokuoti 
represijas. Girdi, kakta sienos ne
pramuš!, todėl geriau (ir Lietu
vai naudingiau) tupėti ramiai. 
Ne vienas lietuvis yra linkęs 
“dirbti tautos labui”, darydamas 
galybę kompromisų, net stoda
mas į partiją, o neviešai padejuo-

Mūsų Pastogė Nr. 21, 1977.5.30, psl. 4 

delė padėka priklauso K. Kamins
kui, be kurio piniginės aukos plokš
telę išleisti būtų neįmanoma. K. Ka
minskas pastatė amžiną atminimą 
sau ir visiems choristams. Jis ir įtei
kė kiekvienam choristui, choristei 
po šią istorinę Lituanios plokštelę.

Choristai, besivaišindami mece
natų J. Strankausko ir K. Taparo, 
bei apyl. valdybos dovanotais kil
niais gėrimais, atšventė šį didelį 
choro gyvenime įvykį.

Vakaro eigoje leidėjas K. Ka
minskas pakalbėjo tikrai jautriai ir 
nors jo rankos, fizinį darbą dirbant 
(jis turi savo plamberio biznį) yra 
šiukščios ir grubios, bet tartame žo
dyje, jis atskleidė savo sielos poe
tišką pusę.

Choro linksmintojui, Žyniui - V. 
Šulcui Kaminską pakėlus į ’’grafus”, 
sugriaudė galingas Valio, Vabo, Va
lio.

V. Marcinkonytė
PERTH

MOTINOS DIENA IR ROMO 
KALANTOS MINĖJIMAS 

PERTHE

Atidarydamas minėjimą bend
ruomenės pirmininkas p. Miliauskas 
iškėlė besąlyginę motinos meilę ir 
pasiaukojimą, ragino jaunąsias mo
tinas nesusigundyti ’’išlaisvinimo” 
sąjūdžiais, ir, prisimindamas miru
sias motinas čia ir Lietuvoje, taip 
pat ir gyvąsias, ypatingai okupanto 
persekiojamas už pastangas puose
lėti tautinę sąmonę, paprašė jas pa
gerbti susikaupimo minute. Jauni-, 
mo vardu E. Stankevičius dėkojo 
motinoms už moralinę paramą ir 
paskatinimą išlikti lietuviais.

Sveikintojai: p.p.’ Valaitis - sava
norių, Steckis - šaulių vardu, prisi
minė karių savanorių motinas, la
biausiai tas, kurių sūnūs nebegrįžo 
iš. kovų už laisvę.

P. Žuromskis, kalbėdamas ramo- 
vėnų vardu, pagerbė carų okupaci
jos ir baudžiavos dienų motinas už 
jų atkaklų pasiryžimą priešintis ru
sinimui ir prieš anuometinį lenkuo
jančių dvasiškių lenkinimo pastan
gas; motinas, kurios išaugino Auš
ros sąjūdžio, nepriklausomybės at
statymo veikėjus, visuomenininkus, 
liaudies švietėjus, karius savano- 

damas dėl rusifikacijos, pasvajo
damas apie demokratiją, nepri
klausomybę ir t-t. Net negaliu 
tokių žmonių smerkti — čia jų 
asmeninio pasirinkimo, pagaliau 
ir charakterio. reikalas. Daugelis 
jų tikrai atlieka pozityvų darbą. 
Bet daugelis (daugiau, negu pa
prastai manoma) greitai smun
ka, visiškai sutampa su sistema, 
ima rūpintis tik savo gerove, ir 
jų nevieši padejavimai darosi 
koktūs ir veidmainingi. Ant jų 
sistema ir laikosi. Pozicija “kak
ta sienos nepramuši” pirmiausia 
naudinga valdžiai, kuri ją paty
lomis propaguoja. Laisvė, demo
kratija ir panašūs daiktai dar 
niekad nenukrito iš dangaus. To- 
dėl iš' disidentų sąjūdžio laukių 
tik laisvėjimo prošvaisčių. Paga
liau tokių prošvaisčių jau ir re
gime. Disidentai padaro tai, kas- 
prieš 10-15 metų atrodė absoliu
čiai neįmanoma. Represijos, ži
noma, gali būti (ir yra); bet 
prievarta labiausiai klesti pasy
vumo, atsargumo, nuolankumo 
atmosferoje. O disidentai (ypač 
jei juos deramai palaiko Vaka
rai) tą prievartą stabdo, po tru
putį siaurina jos veikimo zoną. 

rius, ir tik joms ačiū, kad mes dar čia 
lietuviškai kalbame, ir prašė jauną
sias motinas sekti jų pavyzdžiu ir 
auginti vaikus lietuviais.

P. Lingienė kreipdamasi į motinas 
kalbėjo, kaip lietuvės sunkiausiose 
sąlygose Lietuvoje išlaiko lietuviš
kumą ir religiją ir įžiebė Kalantai ir 
daugeliui jaunuolių patriotiškumo 
kibirkštį, sprogusią tokiu tragišku 
pasiaukojimu. Dabar, kada net Aus
tralijos valdžia ragina puoselėti sa
vas tradicijas, kalbą, p. Lingienė 
apgailestavo, kad nei tėvai neskati
na, nei jaunimas nesistengia išmokti 
savos kalbos.

Romas Kalanta, nors nematęs 
laisvos Lietuvos, tikriausiai savo 
tautinį susipratimą gavo iš savo lie
tuvės motinos, pareiškė p. Skrolys, 
apibūdindamas tragišką R. Kalantos 
mirties sukaktį ir patiekė apie Ka
lantos įvykį žinių: spontaniškas ma
sines demonstracijas, jam reikštą 
pagarbą, kalnus gėlių...

Paliesdamas čia ir Lietuvoje au
gusio jaunimo tautinio sąmoningu
mo skirtumus, p. Skrolys pabrėžė, 
kad nereikia nurašyti į nuostolius 
nemokančių savo gimtosios kalbos. 
Vietoj nurašius jis siūlė gaivinti jų 
tautinį susipratimą patielaant jiems 
informacinės tautinės spaudos, kny
gų anglų kalba tikint, kad ateity jie 
pradės didžiuotis savo kilme ir taps 
lietuviškumo ambasadoriais.

Minėjimą užbaigė šatrijiečiai, p. 
Miliauskienės vadovaujami, tauti
niais šokiais. Moterų sambūris pa
dainavo dienos nuotaikai parinktą 
dainą. J.š.

Pas Newcastle lietuvius
Ilgamečiai gražūs santykiai ir 

bendradarbiavimas veikloje su lat
viais čia Newkastelyje vėl pasitvir
tino, kai gražus skaičius lietuvių at
silankė į žinomos latvių organizaci
jos "Dauguvas Vanagi” 25 metų ju
biliejaus minėjimą, kuris įvyko ge
gužės 14 d. universiteto Andrew’s 
salėje. Latvių skaitlingi svečiai iš 
Sydney prisidėjo prie minėjimo ir 

pokylio sėkmingumo.
Iškilmingo minėjimo metu labai 

gražiai pasirodė latvių vyrų an
samblis savo dainomis (Sydney).

Kultūringa pokylio eiga, puiki va
karienė ir šokiai paliko visiems gero 
vakaro įspūdį.
IŠVYKO IŠ NEWKASTELIO

Jonas Lizdenis jau pereitais me
tais išvyko iš Newkastelio į Can
berra pas savo dukrą Danutę poil
siui po operacijos. Paskutiniu laiku 
sužinota, kad jis pardavė savo namą 
čia Newkastelyje ir kuriasi nuolati
nai su savo sūnumi Queanbeyan 
(prie Canberros).

Jonas Lizdenis virš 10 metų gy
veno Newkastelyje ir puikiu tenoru 
dainavo chore, dirbo įvairiose pa
reigose Valdyboje ir aktyviai daly
vavo Diskusijų klube. Jo dvi dukros 
ir sūnus baigė gimnazijas, o vėliau 
Violeta baigė universitetą (B.A.), 
Danutė komercinius mokslus, sūnus 
Vincas NSW Policijos Akademiją. 
Patirta, kad Jonas ir sulaukęs jau 73 
metų dirba Canberros Lietuvių 
Apylinkės Valdyboje ir šiaip reiš
kiasi vietiniame gyvenime.

Iš Newkastelio į Canberra jau ga
lutinai persikėlė ir Juozas Levickas 
su žmona Jadvyga.

Išvykusiems priklausė gražus 
atsisveikinimo vakaras, tačiau dėl 
susidėjusių aplinkybių to neįgyven
dinus tenka pasiusti išvykusiems 
padėkos žodžius už taip gražų daly
vavimą Newkastelio lietuvių gyve
nime ir palinkėti lengvų, malonių 
dienų pensininko gyvenime gražioje 
Canberroje.

PRANEŠIMAS

Newkastelio Apylinkės visuotinis 
metinis susirinkimas šaukiamas bir
želio 26 d. 11.30 vai. St. Lauryno pa

SYDNEY VEIKLOJ
SVARBUS PRANEŠIMAS

N.S.W. premjeras Mr. Wran 
paskelbė, kad visos kultūrinės gru
pės gali kreiptis prašydamos subsi
dijų 1977/78 finansiniams metams. 
Subsidijos bus skiriamos įvairiems 
kultūriniams pasireiškimams.

Subsidijoms prašymai turi pa
siekti premjero įstaigą iki birželio 30 
d. Lietuviams tarpininkauja Syd- 
nejaus Apylinkės Valdyba, kuriai ir 
reikia siųsti motyvuotus anglų kalba 
prašymus, adresuotus N.S.W, 
premjerui.

Apylinkės Valdybos adresas: 524 
Barrenjoey Rd., Avalon 2107. Gau
tus prašymus Apylinkės Valdyba 
pristatys specialiam komitetui - 
Cultural Advisory Council. Minė
toms subsidijoms N.S.W. vyriausybė 
yra paskyrusi virš dviejų milijonų 
dolerių. Etninių grupių kultūrinė 
veikla irgi įeina į remtinų kultūrinių 
pasireiškimų sritį.

Į subsidijuojamą kultūrinę veiklą 
įeina šie atskirų asmenų ar grupių 
pasireiškimai: muzikos, operos, te
atro, šokių (ir tautiniai šokiai), dai
lės, rankdarbių (craft), literatūros, 
filmų, radijo bei televizijos sritys, 
kas rišasi su tokia kultūrine veikla.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

rapijos salėje, Broadmeadow. Svar
biausiu darbotvarkės punktu yra 
naujos Apylinkės Valdybos rinki
mai. Prašome visus gausiai daly
vauti ir asmeniškai prisidėti prie 
apylinkės veiklos nustatymo sekan
tiems dviems metams.

PATABA: Sekdmadienį, birželio 
26 d. 10.00 vai. prasideda pamaldos 
lietuviams St. Peters bažnyčioje, 
kurias laiko kun. P. Martuzas. Kaip 
matote, susirinkimas šaukiamas tie
siog po pamaldų prisitaikant prie 
dalyvaujančių pamaldose. Nedaly
vaują pamaldose prašomi atvykti 
11.30 vai. į minėtą salę.

Newcastle Apylinkės Valdyba

VISUR 
VISAIP

GERAS SKAUTIŠKAS
DARBELIS

Reiškiame širdingą skautišką pa
dėką ps. Romui Cibui ir visai p.p. 
Cibų šeimai už paaukotus ’’Palanga 
Travel” agentūros du bilietus ke
liauti lėktuvu į Naują Zelandiją ir 
atgal.

Mums malonu, kad brolis Romas 
suprato mūsų ryžtą tam dideliam 
darbui - VI Tautinei Stovyklai ir 
prisidėjo mums lėšų telkime.

Kelionės bilietai į N.Z. dabar lei
džiami loterijon. Laimingą bilietą 
gali įsigyti kiekvienas pas skautus. 
Jo kaina tik 50 centų.

Įsigydami loterijos bilietus, pa- 
remsite VLją Tautinę Stovyklą ir 
galėsite laimėti atostogas gražioje 
Naujoje Zelandijoje.

Gegužės 13 d. Sydnejuje Ginta 
Viliūnaitė jaunimo tarpe atšventė 
savo 21 metų sukaktį. Ginta jau 
spėjo pasireikšti, kaip labai pozityvi 
ir kūrybinga jėga lietuvių kultūri
niame gyvenime. Sveikiname Gintą 
su gražiausiais linkėjimais!

Pereitą savaitę ilgesniam laikui 
išvyko į užjūrius sydnejiškis p. V. 
Augustinavičius. Numato lankytis ir 
Lietuvoje.
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J. Slavėnas

VISAS GYVENIMAS
LIETUVAI

(50 metų nuo dr. Jono Basanavičiaus mirties)

Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

! IŠ KRIKŠČIONYBĖS SANTY
KIŲ SU SENOVĖS LIETUVIŲ TI
KYBA IR KULTuRA. Šiai studijai 
(tsirasti davė pagrindą Kauno Vie
nybėje tilpusi kritika Basanavičiaus 
Lietuvos Kryžių albumo įžangoje, 
foj įžangoj Basanavičius, tarp kita 
to, poroj vietų išsireiškė apie 
krikščionybės fanatikus” ir nega
tyvų krikščionybės atsinešimą į se- 
įovės lietuvių kultūrą”.

Savo Įžangoj į Jaroševičiaus Lie
tuvos Kryžių albumą Basanavičius 
jalbėjo apie kryžiuočius, kurie 
įrikščionybės vardu naikino pago
nybės apraiškas. Vis tiek tas 
laipsnis buvo aštriai kritikuoja- 
nas ir net raginama boikotuoti Ja
cevičiaus Albumą. Tada Basana- 
hcius, remdamasis pačių vokiečių 
Bšytų kronikų duomenimis, pačių 
jetuvių skundais, plačiai aprašo 
rryžiuočių įsikūrimo. Prūsuose isto- 
Įjją, ju žygius į Lietuvą, žudynes, 
jeginimus, žmonių varymą vergijon 
r t.t. Taip pat plačiai patiekia Jo- 
railos, Vytauto ir lenkų kunigų (ne- 
Įpokančių lietuviškai) Lietuvos 
įrikštymą, naikinant pagonių auku
os, iškertant šventas girias ir t.t.
I Basanavičiaus nuomone, toks 
Įrikščionybės platinimo būdas 
leigiamai atsiliepė į lietuvių kultū- 
|nį palikimą. Basanavičius tuo būdu 
pro išvadą, kad ne krikščionybė, 
taip Kristaus įsteigtoji Bažnyčia, o 
jos platintojai griovė senąją lietuvių 
lultūrą ir naikino žmones.
APIE VĖLES IR NEKROKUL- 

L SENOVĖS LIETUVIŲ. Apie 
kovės lietuvių kultūrą žinias pa
lekia svetimieji, kurie dažnai yra 
įeobjektyvūs: vieni giria senovės 
jetuvių dorovę, papročius, kiti at- 
[rkščiai laiko juos laukiniais. Tik 
radėjus tirti archeologines iškasė
tos buvo įmanoma daug žinių papil
ki ir atitaisyti. Senovės lietuvių 
kultūra nebuvusi žemesnė už jos 
kaimynų ir jos pagrindai, kuriais rė- 
lėsi, buvo tikyba. Lietuviai labai 
■kakliai laikėsi savo tikybos ir todėl 
jaujos tikybos skelbimas jų tarpe 
tovo sunkus, suvėluotas, net ir kru- 
|nas. Griaunant senojo tikėjimo 
lentyklas, iškertant šventus miš
ias ir pan., buvo sunaikinta regimo- 
Įpusė, bet dvasinė pusė dar ilgai 
psiliko. Tačiau ir apie ją su laiku ži
los mažėjo ir net sunku atsekti ati- 
inkamą terminologiją. Apie vėlės 
[miną Basanavičius žinias ima iš 
|VI šv. Žemaitijos matininko Las- 
pwskio. Pagal Laskowski žodžiu 
lėlė buvo senovės lietuvių vadina- 
|as mirusių žmonių dvasių pavida- 
|s. Veliona buvusi vėlių deivė, kū
jai, valgydinant vėles, buvusios au
gamos aukos.
[Apie dvasios nemirtingumą raš
uose maža žinių, bet vienas kitas 
totorius tai gana ryškiai pasakoja, 
Įav. W. Pierson sako, kad senovės 
Jūsų lietuvių ir jų genčių didžiausia 
togma buvusi - tai tikėjimas į ne- 
[irtingumą.
[Ryšium su dvasios nemirtingumu, 
rovės lietuviai ir jų giminės turėję 
[sudėtingą kultą, kuriam nagrinėti 
Isanavičius surinko labai daug 
fcdžiagos. Būtų per platu čia atpa- 
Roti.

[ETUVIŲ TAUTOS KILMĖS 
I HIPOTEZĖ
Pr. Jonui Basanavičiui seniai rū- 
[jo lietuvių tautos kilmė ir jos ke
to8 i Baltijos pakraščius. Istorijos 
ptuose jis patenkinamo atsakymo 
[rado. Bet kai jis persikėlė į Bul- 
[riją, rūpimas klausimas iškilo vi

sai kitoj plotmėj. Jau bevažiuoda
mas jis čia matė piliakalnius, o patys 
Karpatų kalnai atrodė kaip suaugu
sios karpos. Sofijoj apsistojęs vasa
rio mėn. jis apdegė saule. Vadinasi, 
mėnesio pavadinimas ’’vasaris” čia 
atitinka metų laikus , o Lietuvoj 
jis netinka, tegali būti tik atsivežtas. 
Basanavičius čia girdėjęs lietuviškų 
melodijų, rado panašių lietuviškų 
žodžių su bulgarų kalbos žodžiais. 
Bulgarai gi gyvena Trakų gyventose 
vietose. Ir jam grįžo atmintin Hero- 
doto pasakojimai apie Balkanų pu
siasalyje gyventojus trakus ir 
Basanavičius pradėjo domėtis lietu
vių - trakų giminyste. Dar kaip tik 
apie tą laiką anglų mokslininkas 
A.H. Sayce paskelbė savo iškasenų

Nuotraukoje: iš kairės: kalbininkas J. Jablonskis, poetas kun. M. Gus
taitis ir Dr. J. Basanavičius Franzensbad’e 1912 m.

..liaudiškai ir dainuokime!
D. Simankevičienė

S. Stanevičius 1833 metais rašė: 
’’Dainos Žemaičių turi sau tikrą ir 

savo žemėje gimusią natą arba gai
dą. Tą teisybę kožnas išpažins, kuris 
žemaitį, lenką, rusą ar vokietį sky
rium dainuojant yra girdėjęs.” Gi 
Amerikos kritikas Robert Payne štai 
ką sako apie senuosius lietuvių dai- 
norius: ’’They sang artlessly, but 
how much art there is in their art
lessness!”

Kodėl pradėjom kalbėti apie liau
diškumą? Kodėl kiaušinius margi- 
nom liaudiškai, premijavom liaudiš
kiausią margutį atvelykio baliuje? 
Kodėl norim lietuviškos liaudiškai 
išpildomos dainos?

Liaudiška yra visa tai, kas buvo 
sukuriama, išpildoma, filosofuojama 
pačioje liaudyje. Tai paprastų darbo 
žmonių kūryba bei mąstysena, kuri 
kartais klaidingai tapatinama su ne- 
gudrumu, atsilikimu. Anaiptol! Mes 
vis dar atsimename ir didžiuojamės 
galvotų kaimo žmonių mąstysena, o 
jų praeityje sukurtas menas - jau 
antikinė vertybė.

Kas be ko - liaudiškumas šiandien 
mada: ir megztukų mezgyklose, ir 
medžiagų, "čebatėlių” gamyklose, 
Toorako salonuose ir ’’Earth people” 
gyvenimo būde..

Liaudiškumą, tačiau, jau ne nuo 
šiandien nagrinėja sociologijos, lite
ratūros, dailės bei muzikos mokslai,

ir tyrimų duomenis, pagal kuriuos 
prieš 3000 - 40000 metų dabartinėj 
Turkijoj ir šiaurinėj Sirijoj gyvenusi 
didelė ir galinga hititų tauta. C.B. 
Hrozn iššifravo hititų raštą ir sutei-
kė mokslininkams galimybę pažinti 
jų civilizaciją. Prie hititų imperijos 
suradimo, prie Trojos atkasimo pri
vedė senovės legendos, Homero 
epas. Basanavičius manė, kad lietu
vių pasakos, dainos galinčios atlikti 
tą pat uždavinį tiriant lietuvių tau
tos kilmę. Savo autobiografijoj jis 
rašo: ’’Svarbiausiu ir didžiausiu ma
no darbu skaityčiau veikalą, jeigu 
man pasisektų neišgriautinus pa
matus ištiesti priešistoriškoj etno
grafijoj dėl artimos giminystės ir 
neabejotinos tapatybės tarp trakų ir 
šios dienos lietuvių”. Basanavičius 
savo studiją ’’Apie trakų - frygų 
tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon” 
rašė virš 20 metų .paskelbė tik 1921 
m.

Basanavičius daug reikšmės davė 
ir neseniai mokslininkų nustatytai 
indoeuropiečių kalbų giminystei ir 
jų prokalbei. Taip pat išryškėjo 
Sanskrito reikšmė. Kiek anksčiau 
Fr. Bopp buvo paskelbęs lyginamąją 

o liaudiško dainavimo mokomasi 
aukštosiose muzikos mokyklose. 
(Tik dar ne Lietuvoje!)

Amžiais išliko inkų tautos dainos. 
Jas pasičiumpa populiarios muzikos 
išpildytojai, kaip Simon ir Garfun
kel. "Nuobodžiųjų” Indijos dainų, 
Beatles išpildomų, jau nebevadinam 
nuobodžiomis! Rumunijos laukų 
piemenėlio Gheorghe Zamfir pano 
švilpynių užburiantys garsai, po fil
mo ’’Picnic at the Hanging Rock”, 
skamba jau kuone kiekvieno Aus
tralijos gyventojo namuose.

* * *
O ką gi darome mes lietuviai? Kur 

mūsų liaudiškai išpildomos dainos, 
kurios dainuojamos specifine, tik 
mūsų tautai ar net atskirai jos etno
grafinei grupei būdinga gaida?

Tiesa, kalbame kartais ir apie šitą 
mūsų Pelenę. Tik ne meiliai. Tokia 
nuobodi... Be dešimt posmelių nepa
baigsi... Kur mūsų ’’kukaračos”? 
Kažkas ’’Gyvataro” šokių nuobodu
mu besiskundžiančiam atsakė: ”Tu 
jau nutautėjęs!” Nutautėjom? Mes, 
pirmoji ateivių karta? Ne. liaudies 
dainos prasme mes dar turime įsi- 
tautinti!

Atsiunčia dėdės, tetulės ’’Dzūkų” 
dainų antologijas. Ten autentiški 
kaimo dainoriai. Tiesa, jie dabar se
ni, o vis tiek kaip traukia! Čia tau ir 
monodijos, ir vibrato, ir nuūkimai, 

kalbų gramatiką, ir Įrodė lietuvių 
kalbos artumą Sanskritui. Bet kur 
buvo indoeuropiečių protėvynė? Kai 
kurie mokslininkai manė, kad ta 
protėvynė turėjusi būti Mažojoj 
Azijoj, nes ten gyvenę nemaža tau
tų, tarp jų ir frygai, trakai. Šitai 
nuomonei pritarė ir Basanavičius. 
Ten reikia ieškoti ir lietuvių kilmės, 
nes lietuvių kalba savo senoviško
mis formomis artimiausia Sanskri
tui. Daug mokslininkų ieškojo lietu
vių kalbos giminystės su trakų hiti
tų kalbomis.

Kaip lietuviai atsikėlė į Baltijos 
pakrantes? O tai įvykę Romą puo
lant barbarams: Trakijos gyventojų 
dalis persikėlė į Dakiją (Rumuniją), 
dalis susimaišė su slavais. Bet dalis 
trakų nuo Dunojaus ir Karpatų kė
lėsi į šiaurę ir pasiekė Baltijos kran
tus. Basanavičius trakų kultūros li
kučiuose Bulgarijoj randa daug pa
našumo su lietuvių kultūra, kalba, 
vietovardžiais, papročiais. Lietuvių 
dainos mini Dunojų, pasakose mini
mi liūtai, alyvos; randama panašu
mo mitologijoj. Lietuvių dainose 
minimi vario varteliai ir tilteliai, 
aukso kamanėlės. Rasta nemaža va
rio iškasenų prūsų ir lietuvių ka
puose. Nei pietų kraštų gyvuliai nei 
augalai Lietuvoje dabar neauga ir 
nesiveisia, o varis ir auksas nekasa-. 
mas. Tuo tarpu pietuose viso to yra 
daug. Taigi lietuviai, keldamiesi į 
šiaurę, tų daiktų dalį galėjo atsiga
benti, o pasakose, dainose tai galėjo 
išsaugoti kaip savo senosios tėvynės 
palikimą. O daugelį vietovardžių 
pritaikė naujose vietose.

Dr. J. Basanavičiaus hipotezė 
mokslininkų nebuvo priimta, nes jo 
patiekti duomens nebuvo laikomi 
pakankamais. Basanavičius nebuvęs 
giliau susipažinęs su kalbotyra, jo 
patiektas žodžių panašumas tik at
sitiktinas. Pasakos esančios tarp
tautinės ir jose minimi dalykai gali 
lengvai iš kitur atkeliauti. Ypač Ba
sanavičiaus hipotezę kritikavo Kaz. 
Būga, net vadindamas ją vaikiška. 
Būga betgi pripažino jos reikšmę tik 
tautos atbudimui skatinti.

Dr. J. Basanavičius gyvas būda
mas nesulaukė savo hipotezių pri
pažinimo. Bet šia proga įdomu pažy-

Nukelta į psl.

net ir eiliniam muzikos žinovui sun
ku susigaudyti tų melodijų ženkluo
se. Klausaisi Povilo Mataičio, an
samblio išpildymų ir jau, rodos, ar
tyn artyn į pomoreninės Lietuvos 
gadynę, kada žemėje dar tebevaikš
čiojo džiaugsmas... Ateina ir kitokių 
ansamblių dainos, kuriose jau nuož
miai skverbiasi Piatnickio - rusiškos 
liaudies dainos perdavimo manie
ra... Ir skverbsis, irpraūšim turtą, 
kurį ištisus šimtmečius saugojo mū
sų kerpėta, samanota pastogė! J. 
Švedas, A. Mikulskis, D. Lapinskas 
gelbėjo tą turtą labai sėkmingai. 
(Praeitą sekmadienį Melbourne tai 
dainai atgaivinti talkon atėjęs p. 
Juška su savo keturiais žaviais dai- 
noriais, išpildžiusiais dvi puikias 
liaudies dainas, jau didelis džiaugs
mas ir viltis mūsų padangėje.)

* * *
Dažnai liaudies daina yra arba 

’’devintas vanduo”, arba jų kūrėjai, 
ieškodami ryšio su dabartimi, pada
rė ją tik triukšmingesnę, ’’linksmes
nę”, rėksmingesnę ar estradiškesnę.

Dainuokime visokias dainas, ta
čiau tuos liaudies deimantus - sutar
tines (polifonijas), monodijas, anti
foniškai išpildomas dainas, kurios 
esmėje yra burtai, užkeikimai, at
našavimai dievams, - išpildykime su 
dideliu autentiškumu gerai paruoš
tas ir pakvieskime tokius išpildyto- 
jus scenon.

Apie tokių liaudies dainų dainavi
mą, kur visi scenoje ir salėje įsijun
gia spontaniškai save išlieti - kitą 
kartą.
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G. Žemkalnis.

RIMTA KOMEDIJA
Pagaliau ir Melbourne išvydome 

"Moniką”. Girdėjome apie ją daug. 
Skaitėme laikraščiuose recenzijas, 
pavydėjome Sydnejui. Norą ją pa
matyti įrodėme sausakimšai pri
grūsta sale, o savo pasitenkinimą 
spektakliui pasibaigus išreiškėme 
entuziastingu plojimu.

Man atrodo kad grožį, meną, pra
mogą visada reikia priimti atviromis 
akimis, su noru patirti, su noru per
gyventi. Galime žiūrėti į dailės kūri
nį lyg kad nebūtumėm matę jokio 
paveikslo prieš tai; gerti vyną lyg 
kad jis būtų pirmasis saulės ir vy
nuogių lašas, palietęs mūsų lūpas; 
mylėti, lyg kad nebūtumėm niekad 
anksčiau savo gyvenime mylėję. 
Galime džiaugtis dovana nelyginda
mi jos su kitomis, įvertindami ją - 
dovaną, meilę, kūrinį, vyną pagal tai 
kaip ji mus palietė, ką ji mums pa
liko.

Tokiomis akimis, tokia nuotaika, 
žiūrėjau "Moniką”.

"Monika’— tai Paulius Rūtenis. 
Autorius, režisierius, aktorius. Kaip 
ir kiekvienas mūsų jis yra žmogus -

Visas
gyvenimas...

mėti, kad praėjus tik dešimčiai metų 
nuo jo mirties, latvis Karlis Kasper- 
sons savo straipsniuose "Proistori- 
jos atbalsis kalboje”, ne kartą cituo
damas J. Basanavičių ir S. Daukantą 
prieina išvadą, kad baltai kilę iš se
novės trakų. Austras Jockl, tyrinė
jęs trakų kalbą, jų tėvynę mano 
esant Karpatų šiaurėje, bet I-me š. 
po Kr. dalis trakų persikėlę nuo Du
nojaus į šiaurę į Nemuno, Dauguvos 
krantus ir davę pradžią prūsų, lie
tuvių, latvių giminėms. Tas išvadas 
jis priėjęs, kaip ir Basanavičius, ly
gindamas trakų genčių, asmenų, 
dievų, vietų vandenų vardus su lat
viškais, lietuviškais ir prūsiškais.

Po kelių dešimčių metų čekų ar- 
chelogas K. Turnwald pareiškė nuo
monę, kad priešistoriniais laikais 
palei Dunojų gyvenę baltai - Duno
jaus baltai. Dalis šių baltų ir kitų 
centrinės Europos baltų, pradžioj 
germanų, o vėliau slavų stumiami, 
pasitraukė Baltijos jūros kryptimi į 
dabar jų gyvenamas vietas. Basana
vičius ir Kaspersons manė baltus 
kilus iš trakų, Turnwald gi, kad bal
tai gyvenę Dunojaus baseine, atseit 
trakų kaimynystėje.

Apie prieš 10 metų Sofijoj (Bul
garijoj) išėjo Ivano Duridonavo 
knyga Trakų - dakų studijos, kurių 
I-je knygoje svarstoma trakų ir da
kų - baltų kalbų santykiai. Knygoje 
dažnai minimas ir Basanavičiaus 
vardas ir remiamasi jo kai kuriais 
duomenimis. Autorius gerai moka 
baltų kalbas ir randa apie 130 trakų - 
baltų kalbų bendrybių. Bet tos 
bendrybės atsiradę, kad trakų ir 
baltų kalbos kilę iš tos pat prokalbės 
ir šios gentys apie 3000 metų prieš 
Kr. gyvenę kaimynystėje. Tuo būdu 
ir tos bendrybės galėjusios atsirasti. 
Yra ir daugiau archologų, kurie tei
gia, kad pietiniai baltai buvę kaimy
nystėj su trakų - dakų gentimis. 
Taigi Basanavičiaus hipotezės dalis, 
kad trakai buvę artimi baltų gimi
naičiai ir kad jų kalbos buvusios ar
timos, laikoma teisinga. Taigi Basa
navičiaus hipotezės negali būti lai
komos klaidingomis - joms tik dar 
trūksta duomenų patikrinti. Basa
navičius nebuvo lingvistas ir tas ne
leido jam giliau savo išvadas parem
ti. Bet Basanavičius buvo pirmasis 
atkreipęs dėmesį į senovės baltų - 
trakų santykius ir jo surinktoji me
džiaga yra labai šios srities tyrinė
tojų vertinama.

Bus daugiau 

su klaidomis ir su stiprybėmis, ta
čiau, neabejotinai, ir su talentu. 
Randu jo vaidinime neįtikėtinai 
silpnų situacijų - konfliktas per gi
mimo dieną tarp Monikos ir jos vyro 
ar Jono aiškinimasis Monikos uoš
vei. Taip pat matau Same vaidinime 
rimtą ir realią (nors kartais ir pro 
ašaras komiškąfmūsų gyvenime pa
sitaikančią situaciją. Matau Moniką 
iškilusią virš vidurinio išeivijos lygio 
(tai matytis jau vien iš jos apsiren
gimo), bet ji moka už tai vienišumo 
kaina. Vienišumas išėjus iš tautinio 
geto.

Tragiškai komiška ir tikra dviejų 
senų viengungių situacija antrame 
veiksme yra primenanti savo realu
mu "Septynioliktosios lėlės vasarą”, 
"The Fall Gay” ir eilę kitų žinomų 
australų dramaturgų veikalų. Nuo 
kambario dekoracijos - trispalvė vė
liavėlė, pilka antklodė, ’’Playboy” 
iškarpos, TAA kelionių afiša, ’’Lie
tuviški keiksmažodžiai” (trūko tik 
fanierinių ’’Jūratės ir Kastyčio”) iki 
viengungių filosofavimo ”Aš geriu 
norėdamas pamiršti visus gyvenimo 
rūpesčius” - kaip pasiutusiai banalu, 
bet tikra.

Paulius Rūtenis beveik atsiekė 
tai, ko mūsų scenoje trūksta. Jo ak
toriai dažniausiai kalba taip kaip 
paprastai žmonės kalba - be patoso, 
be dirbtinumo. Natūraliausiai vaidi
no jis pats, Labutytė ir pirmame 
veiksme Dambrauskas. Paprastai 
bijau mūsų scenoje vaidinamo girto 
žmogaus, tačiau Dambrauskas iš
vengė šaržavimo ir buvo įtikinantis 
savo elgesiu. Paminėjęs šiuos tris 
aktorius aš jokiu būdu nenoriu su
daryti įspūdžio kad visi kiti nėra 
verti paminėjimo. Anaiptol. Jie ge
riausi iš iki šiol matytų Melbourne

pažinkime Australiją

Paskutinysis MIM streikas yra 
buvęs 1963 m. Darbininkai čia gerai 
uždirba ir dažnai turi po kelias auto 
nia>inas. Pagrindinis po žeme dir
bančio neatrodo didelis $ 115 savai
tei. J»<’t prisideda pamainos bonai 
apie $ 91. dar keletą kitu priedų, ku
rie atlyginimą pakelia netoli $ 300.

Vietoje mokiniai ruošiami kasyklų 
specialistais ir jie gauna valdžios 
nustatytą atlyginimą. Priedu $ 26 
savaitei gau ne grynais pinigais, bet 
jie padedami į banką, iki bus baigtas 
mokslas. Kai jaunas vyras užbaigia 
nustatytą kursą, gali išsiimti tuos 
pinigus ir juos panaudoti kur nori. 
Vieni perka auto mašinas, kiti 
išvyksta užsienio ekskursijoms ir 
pan.

Mieste kainos brangesnės, kaip 
pajūrio gyvenvietėse. Raikytos 
duonos kepalas 55 c.

Kasyklų pažiūrėjimui labai neno
rėjau važiuoti, nes čia lankiaus prieš 
metus ir tada MIM vadovas taip ne
įdomiai viską pravedė, kad daug kas 
užmigo, šį kartą buvo priešingai. 
Mergina taip gyvai ir įdomiai viską 
aprodė, ir papasakojo, kad džiau
giausi čia buvęs ir matęs.

Po pietų važiuojame į pietus. Ke
lias geras, rodyklės rodo, kad tai 
Boulia ir Birdsville kryptis, bet kelio 
pavadinimo niekur nesimato. Po po
ros valandų trumpai sustojame ma
žame Dajarra miestelyje. Gatvėje 
eina keli tamsiaodžiai vaikai, dau
giau žmonių nesimato. Smulkių pre
kių parduotuvė buvo uždaryta. Vai
ruotojas sako, kad savininkas ne
mėgsta pravažiuojančių ir jis visuo
met pamatęs atvažiuojantį autobusą 
užsidaro.

Visą laiką vaizdai pakelėse keičia- 

lietuvių scenoje ir neblogesni už 
daugelį kitų įvairiose kitose scenose.

Išvažiuojančių ar atvažiuojančių 
automobilių metaliniai garsai už 
scenos mane suklaidino. Maniau kad 
tai modernaus kompozitoriaus mu
zika.. Gal geriau būtų buvę, jei kas 
užkulisiuose darytų garsą lūpomis: 
brrrrūūm, brrrrrūūūūm, pyp, pyp, 
rrrrrrrr...

Dar keletas pastabų, minčių .kilu
sių "Moniką” bežiūrint, ja besi
džiaugiant ir norint,kad ji būtų dar 
geresnė.

Muzikos profesorius ir jo žmona. 
Nekritikuoju jų, gink,Dieve, kaip 
aktorių. Tik nežinau kam jie reika
lingi, išskyrus trumpą ir labai gerą 
pasikalbėjimą emigrantų klausimu 
pirmame veiksme.

Kalbos naudojimas. Reikia su
prasti, kad Elder šeima kalbasi 
angliškai, tik mes juos girdime lie
tuviškai. TaigLMonika turėtų visada 
vienodai kreiptis į savo uošvę (you), 
bet ne kartais ”tu”, kartais "tams
ta”. Taip pat lietuviškame pasikal
bėjime mes,deja,esame įpratę var
toti svetimžodį ’’lageris”, bet aus
tralai, jei nebent kalbėtų apie alų, 
sakytų "stovykla” arba ’’išeivių (pa
bėgėlių) stovykla”.

Sakiau - kas tikėjosi Šekspyro, jo 
nerado. Nerado taip pat ir mums 
taip įprasto tradicinio, dirbtinio 
dramaturgo. Paulius Rūtenis nėra 
Ibsenas. Jis juo ir nepretenduoja 
būti. Man, tačiau, jis artėja prie 
Williamson, O’Casey, Aronson.

Yra filmų, vaidinimų iš kurių išė
jęs neturi ką kalbėti. Šį kartą porą 
valandų po vaidinimo suėję su drau
gais diskutavome, kritikavome, gy
rėme, peikėme, gerinome ’’Moniką”. 
Nedavė mums Rūtenis gilių charak
terių, aštrių dramatinių situacijų. 
Jis mums davė kasdieninio gyveni
mo epizodą, veidrodį. Davė mums 
progą pamatyti save, mūsų draugus, 
pažįstamus ir po vaidinimo pradėti.

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
Tęsinys iš M.P. Nr. 17

si. Vietomis matosi tik lygumos, ki
tur kalniukai arba akmenuoti laukai. 
Lietus čia retas svečias, todėl žolė 
apdžiūvus, o medžiai irgi neperge
riausiai atrodo.

Vakaras dar toli, o jau mes pasie
kėme šios nakties sustojimo vietą 
Boulia. Miesčiukas mažas, bet pri
žiūrimas ir švarus. Viduryje pagrin
dinės gatvės eina labai plati juosta 
žolės. Pasodinti ir medžiai. Žolė da
bar laistoma. Pravažiavę tiltą per 
Burke upę įsii-.uriarne karavanų 
parke. Pravažiuojant, gatvėse pas
tebėjau lentas su didesniais užra
šais. ’domu kas ten parašyta? Nesu
radęs daugiau suinteresuotų einu 
pats vienas j miestelį.

Netoli mūsų apsistojimo, prie til
to, stovi lenta su užrašu: ’’Tradition 
has it. That Burke and Wills Filled 
their water bags here named the 
Stream the Burke River, then 
moved up the East bank for 9 miles 
where they crosed and named Wills 
River. Boulia Shire invites you to fill 
yours containers of this fresh river 
water as a toast to those two gallant 
but ill-fated explorers”.

Upėje dabar yra labai mažai van
dens. Jei kiekvienas pravažiuojąs 
pasisemtų bent po puodelį, kažin ar 
liktų nors kiek vandens vietos gy
ventojams.

Su pirmiaisiais miestelio namais, 
viduryje gatvės stovi lenta su užra
šais, nurodančiais kad čia gyvena 
apie 400 žmonių, o su visa apylinke 
800. Plotas užima 61.176 kvad. kilo
metrus ir yra 152 m. aukštumoje. 
Gyventojai verčiasi gyvulinkyste, 
turi truputį avių. Lietaus vidurklis 

ryškinti charakterius savaip, kiek 
vienas sau. Jis leido mums patiems 
įsijungti į vaidinimą ir gyventi juo 
toliau, uždangai nusileidus.

Jis taip pat paliko mus beklau- 
siančius:

Ar Monika vėl įsijungs į lietuviu 
bendruomenės gyvenimą? Ar Moni
ka grįš į lietuvių chorą? Ar Monika 
paliks savo australą vyrą ir sukurs 
gražią lietuvišką šeimą su Jonu? Ar 
Jonas nustos gerti? Ar Monikos vai
kai, jei jų bus, kalbės lietuviškai?

Mes laukiame...
Vienas po kito krinta mūsų žmo

nės ir daugiausia širdies priepuolio 
ištikti. Tie, kuriems laiku suteikia
ma pagalba, gydytojų pastatomi ant 
specialios dietos, nurodoma, ką val
gyti, nuo ko susilaikyti, ir t.t.

Yra nuomonių, kad galbūt galima 
būtų tokių staigių mirčių išvengti, 
jeigu žmonės iš anksto būtų tam pa 
ruošti ir perspėti, kaip reikia mai
tintis ir laikytis, ypač vyresnio am
žiaus, kas būtų kaip preventyvinė 
priemonė prieš širdies atakas. Aus
tralijoje turime jau didelį būrį prak
tikuojančių lietuvių gydytojų, kurie 
galėtų ir gal net turėtų mūsų spau
doje duoti straipsnių sveikatos klau
simais. Mintis tikrai sveikintina, ir 
reikia tikėtis, kad mūsų gydytojai j 
tai atkreips dėmesį. Vyresnieji ne
skaito ir gal net nepajėgia skaityti 
angliškų žurnalų bei laikraščių, kur 
liečiami sveikatos klausimai, bet 
būtų dėkingi, jei ką nors sveikatos 
reikalais užtiktų lietuvių spaudoje: 
patarimų, persergėjimų, nurodymų 
ir pan. Žinant, kad mūsų žmonės 
kreipiasi į gydytoją tik jau kritiškais 
atvejais, tokie gydytojo pasisaky
mai mūsų spaudoje būtų labai svei
kintinas dalykas.

J. Zinkus

25 mm. per metus (didelis skirtumas 
tarp Normanton). Pastatai daugu
moje nauji, bet. nedideli. Kino ’’salė’ 
yra be stogo, t.y. aikštė aptverta 
apie 3 m. aukščio skarda, virš kurios 
kyšo ekrano viršus. J kiną įeinamais 
gatvės per siaurą 2-jų aukštų narna, 
įėjimas suaugusiems $ 1.50, vaikui 
50 c.

Miestelio viduryje yra kitas užra
šas, pastatytas prie raudono medžio 
kamieno, įmūryto į betoninį bloką 
Rašoma: ’’Boulia Shire Councils Red 
Stump. A sign that if you go any 
futher out you will come out the 
other side. To the West of Boulia is I 
the vast Simpson Desert. Travellers į 
in this direction are advised to carry; 
ample food, water and fuel supp-l 
lies”.

Gatvėje yra dar vienas užrašas 
primenąs Min Min šviesą. Čia panaši 
istorija, kokią esu girdėjęs dar bū
damas vaiku Lietuvoje, apie kėliau 
jančias ’’žvakutes”. Apie 90 km. nuo 
Boulia, kur anksčiau stovėjo Mid 
Min viešbutis sutemus pasirodė 
šviesa. Sako, tą patvirtino daug] 
žmonių. Kiti ją yra matę arčiau 
Boulia miestelio, bet niekas negalėje 
tos šviesos prisivyti. Dar sako, kad 
kas šviesą prisivijo, tas negrįžo pa 
pasakoti ką matęs. Daug yra išve
džiojimų dėl tos šviesos, bet dar 
niekas nesurado patenkinamo atsa-l 
kymo.

Dar neprivažiavus Boulia vairuoj 
tojas pranešė, kad šį vakarą busi 
’’Fancy dress ball” ir firma dvieili 
geriausiai apsirengusiems duos 
premijas.
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SKAITYTOJAS PASISAKO
DĖL LIETUVIŲ NAMŲ 

LIETUVIŠKUMO
•

Lietuvių namai yra visų mūsų 
bendrieji namai, kur mes susiren
kam savo šventes švęsti, savo kon
certams, vaidinimams na ir šiaip pa
sižmonėti. Tie namai mūsų bendrom 
jėgom įsigyti jie mums visiems pri
klauso. Atrodo negali būti net kito
kios nuomonės, kad tie namai turi 
būti lietuviškai puošiami - jie turi 
priminti mums Lietuvą, mūsų kul
tūrą, mūsų istoriją, mūsų specifinį 
meną. Įėję į savo namus turime iš 
karto pajusti, kad esame lietuvių 
namuose. Taigi, lietuvių namai turi 
būti lietuviškai papuošti.

Nors šis klausimas berods niekur 
nebuvo plačiai diskutuotas, tačiau 
namų pirkėjai, namų valdybos visur 
stengėsi mažiau ar daugiau namus 
puošti lietuviškame stiliuje. Ameri
koje tur būt nerastume nė vienos 
bažnyčios, lietuvių statytos, kurios 
jau iš lauko negalima būtų atpažinti 
esant lietuvių. Mūsų adelaidiškiai 
gavę teisę savo koplyčią atidaryti, 
stengėsi ją kiek galima lietuviškes
nę padaryti. Ir jie, atrodo, gali pasi
didžiuoti savo tikrai lietuviška kop
lyčia. Sydnejiškiai savo namų pa
talpose pakabino savo pasižymėju
sių menininkų paveikslus o savo 
klube turi, berods, Meškėno tapytą 
Vytauto paveikslą. Melbournas savo 
didžiuliuose namuose irgi stengėsi 
šio to lietuviško parodyti, bet, toli 
gražu, labai nedaug. Aš, būdamas 
melburniškis, čia ir noriu kiek dau
giau apie Melbourno lietuvių namus 
pakalbėti.

Man tą lietuvių namų sulietuvini
mo mintį iškėlus (žiūr. Tėv. Aidai 
Nr. 15) daug kas mane privačiai 
sveikino ir gyrė, bet štai arch. J. 
Zaikauskas rado daug ką man pri
kišti. Jis, atrodo, džiaugiasi, kad 
mūsų namų puošimas namų tarybos 
yra pavestas vienam menininkui, 
kurio sprendimai, atrodo, esą ge
riausi. Deja tas modernistas daili
ninkas yra daugiau internacionali
niai nusiteikęs ir nieko lietuviško 
nemėgsta. Kaip jis kartą išsireiškė, 
jam pakabinti sienoje prezidento ar 
Lietuvos valdovų paveikslai prime
na "valsčiaus raštinę”, todėl mes sa
vo namuose jokio didžiųjų karve
džių, nei kultūrininkų paveikslų ne-

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI birželio mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad romusis ir nuo- 
lankiaširdis Jėzus Kristus būtų pri
pažintas vieninteliu tikruoju išlais
vintoju;
misijų- kad vietinės bažnyčios 
būtų sąmoningos pareigai skleisti 
tikėjimą savo vietovėse ir už jų ribų. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIO JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Laisvinimo sąvoka šiandien yra 

labai populiari. Tai yra tiesiog ma
giškas žodis, uždegąs idealus, suke- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

matome. Štai tos jo veiklos keli pa
vyzdžiai: dail. Žiedas buvo nutapęs 
ir padovanojęs mūsų namams istor 
rinį paveiksią ’’Vytauto priesaika”. 
Jis ilgai kabojo mažos salelės sieno
je, bet atremontavus tą salelę, pa
veikslas kažkur išmestas. K. 
Prašmutas buvo padovanojęs savo 
darbo žuvusių karių paminklo, Trijų 
kryžių replikas. Ir jomis neilgai te- 
galėjom džiaugtis. Dail. J. Baukus 
(Banks) padovanojo paveikslą ’’Ne
muno vingis” - neilgai tekabojo. Jis 
dar nutapė gražų Vytauto paveikslą, 
kuris buvo pakabintas mūsų klubo 
patalpoj. Tačiau po keletos savaičių 
buvo vėl nukabintas ir atsidūrė ma
žame jaunimo kambarėlyje, kur jį 
retas kas gali pamatyti. Tas pats 
dail. buvo nutapęs didelį Lietuvos 
kraštovaizdžio paveikslą, tačiau Na
mų Tarybos pirmininkas jo net ne
priėmė. Ramovėnai savo didelėm 
pastangom nuliedino bronzinę, 
brangią, žuvusiems kariams pami
nėti statulą, gavę sutikimą iš L.N. 
Tarybos, pakabino ją mūsų koncertų 
salėje. Nauja Taryba, kažkieno in
spiruojama ir tą brangų salės pa
puošalą nuo sienos nulupo ir perkėlė

VĖŽIŲ 
VAKARAS

(Prown Night)

Birželio 19 d., sekmadienį, Syd- 
nejaus Liet. Klubas rengia savo na
riams specialų - Vėžiukų (prown) 
vakarą su įdomia programa. Pradžia 
6 vai. Su malonumu klubo nariai 
prisimena anksčiau turėtus klube 
tokius vakarus, ir nors tokie vakarai 
būdavo savaitės dienomis, svečių 
susirinkdavo gausiai. Tikimasi, kad 
po ilgesnės pertraukos toks vėžiukų 
vakaras bus dar sėkmingesnis.

Įsidėmėkite: vėžiukų vakaras 
Syd. Liet. Klube birželio 19 d., sek
madienį.

liąs polemikas, skatinąs agresyvumą 
bei įžiebiąs viltį. Tad nieko stebėti
no, kad šiandien pasaulį užplūdo vi
sokio plauko, pažiūrų ir spalvų 
"laisvintojai”, kurie plačiai rekla
muojasi per visas turimas socialinio 
susižinojimo priemones. Nejučiomis 
peršasi išvada, kad mes jau gal gy
vename Kristaus nusakytame ne
tikrųjų pranašų laikotarpyje.

Žvilgterėkime trumpai į laisvini
mo sąvoką iš tikėjimo taško kartu 
nuoširdžiai pasimeldžiant Popie
žiaus intencija, kad pasaulis pripa
žintų tik Kristų vieninteliu ir tikru 
išlaisvintoju.

Iš tikrųjų tik Kristus per savo 
paskelbtą mokslą užtikrina tikrąjį 
išsilaisvinimą, kurį vaizduojasi ir 
siekia dabartinis pažangusis žmo
gus. Apaštalas Šv. Povilas, vienas iš 
žymiausių krikščioniškojo laisvini- 
mosi skelbėjų, savo laiške galatams 
sako: ’’Kristus mus išvadavo, kad 
būtumėm laisvi. Tad stovėkite tvir
tai ir nesiduokite vėl įkinkomi į ver
gystės jungą” (Gal.5.1). Šv. Jonas, 
apaštalas, gi aiškiai iškelia tikrosios 
laisvės principą, t.y. tikėjimą Kris
tui: ’’Tiesa padarys jus laisvus... jei 

į mažytę koplyčią, kur jai, girdi, 
esanti ’’tinkamesnė vieta”.

Taip mes savo namuose beveik 
nieko lietuviško negalime pamatyti, 
išskiriant mūsų gyvenimo fotografi
jas koridoriuje (tai vienas neblogas, 
sumanymas). Klubo patalpos, tiesa, 
yra išpuoštos įvairiais linijų ir šešė
lių piešiniais, bet jie abstraktiniai 
moderniški, internacionaliniai, vieno 
ir to paties menininko darbai - ne
suprantami, todėl nieko mūsų šir
dims nekalbą. Deja p. J. Žalkauskas, 
savo minėtame straipsnyje tvirtina, 
kad baro patalpos turi būti deko
ruojamos vieno asmens, nes baras 
negalįs būti paverstas menkaverte 
galerija. Toks tvirtinimas labai klai
dingas atrodo mums, paprastiems 
lietuviams, kuriems tie abstraktai 
visai nesuprantami ir nieko nekalba. 
Mes norėtume matyti ką nors su
prantamo, ką nors įvairaus ir mūsų 
širdims artimo.

Negalima sutikti taipgi su J. Žal- 
kausko nuomone, kad lietuviškas 
menas gali būti ir modernusis (ab
straktinis?) menas. Gaila jis nenu
rodė nė vieno tokio pavyzdžio. O 
mūsų širdims būtų malonu matyti 
mūsų kunigaikščių (karalių), žymių
jų krašto vadovų, kultūrininkų pa
veikslai ar statulos, kraštovaizdžiai, 
pakelės koplytėlės ir pan. Mes 
džiaugėmės pamatę savo klube dail. 
Baukaus tapytą Vytauto portretą ir 
labai apsivylėm kai jis iš ten buvo 
pašalintas. J. Žalkauskas, matomai 
norėdamas tą faktą pateisinti, pri
kaišioja, kad tas Vytauto portretas 
esąs Varno pav. kopija, kas yra ne
tiesa, taip pat, kad Vytautas netu
rėjęs teisės dėvėti karališkos karū
nos, kad jis buvęs - švelnus ir t.t. 
Tačiau mes Sruogienės Liet, istori
joje ir Liet. Enciklopedijoj (34 to
mas) skaitome, kad Vytautui buvo 
pasiųsta karūna ne tik Romos po
piežiaus, bet net iš husitų čekų. Tai
gi, jis turėjo teisę karūną dėvėti ir 
Visi menininkai jį tapo su karūna ant 
galvos (Mateika, Mackevičius, Var
nas, Galdikas, Dobužinskas). Dėl 
Vytauto bruožų ’’švelnumo” štai kas 
rašoma toj pat enciklopedijoj (34 t.): 
jis buvo lankstus, griežtas, kietas, 
tarpais žiaurus, taupus, kartais labai 
išlaidus, vaišingas, ambicingas, ge
ras karo vadas, sumanus diploma
tas. Taigi, dail. Baukaus paveiksle 

šiurkštoki jo bruožai, atrodo, 
atitinka istorinei tiesai. Labai gaila, 
kad jis saujelei mūsų modernistų 
nepatiko ir jį iš klubo pašalino. Mes 
norėtume jį, ir daugiau panašių pa
veikslų savo namuose matyti.

N. Butkūnas

Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tie
sų laisvi (Jn.32.26).

Taigi, Kristaus asmuo - mūsų ro
musis ir nuolankiaširdis Viešpats - ir 
Jo mokslas yra priešingybė bet ko
kiam ’’laisvinimui” smurto ar teroro 
keliu, atmetant artimo meilę ir su
dievinant patį mirtingą žmogų. Tik 
tas turi teisės vadintis laisvintoju, 
kuris besąlyginiai save patį aukoja 
iš meilės artimui. Šiuo atveju, nie
kas ir niekada neprilygo Kristui ir 
taip pat jokia būtybė taip nepriar
tėjo prie žmogaus, kaip Jis. Jis yra 
artimas kiekvienam žmogui ir pats 
tapo ’’vienas iš mūsų”, tik be nuodė
mės. Jis laimėjo mums antgamtinį 
gyvenimą - visišką išsilaisvinimą iš 
nuodėmės ir amžinosios mirties 
vergijos pats nuolankiai ir savano
riškai atsiduodamas suktam žmo
gaus teismui ir jo neteisingam 
sprendimui, pareikalavusiam išga
nymo aukos.

Todėl kiekvienas geros valios 
krikščionis dabar gali sau taikyti Šv. 
Povilo žodžius: ”... gyvenu tikėjimu į 
Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir 
paaukojo save už mane” (Gal.2.20).

Kun. S. Gaidelis, S.J.

Sportas 
Melbourne

VARPAS I - VARPAS H 40:33

Šis varpiečių susitikimas, kurie 
žaidžia pirmojoje divizijoje (A klasė) 
buvo mielai laukiamas. Pirmame 
puslaikyje kova kieta ir baigėsi 
20:19 Varpo II naudai.

Antrame puslaiky pirmoji ko
manda greitai prasiveržė ir vienu 
laiku vedė net 13 taškų persvara. 
Varpas II-sis žaidimo eigoje šio san
tykio neįstengė išlyginti ir taip tu
rėjo pasiduoti.

Varpo I taškai: S. Ragauskas 7, P. 
Oželis 2, Vaitkus 10, Leknius 19, A. 
Pranckūnas 2, A. Muceniekas 1, D. 
Liubinas, G. Liubinas.

Varpo II taškai: G. Brazdžionis 4, 
A. Milvydas 11, V. Rousyan 8, A. 
Petraitis 10, V. Brazdžionis, S. Žie
das, G. Petraitis.

VARPAS II - COBURG 48:47
Mūsiškių laimėjimas prieš Coburg 

buvo tikra staigmena, nes priešinin
kas stiprus, vasaros sezono varžy
bas užbaigęs be pralaimėjimo. Žai
dimas visą laiką įtemptas ir Coburg 
veda. Tačiau varpiečiai santykį išly
gino ir atrodė žaidynės baigsis ly
giomis, bet Milvydo sėkmingas pas
kutinis metimas nulėmė laimėjimą.

Taškai: G. Brazdžionis 4, A. Mil
vydas 14, V. Brazdžionis 16, G. Pet
raitis 7, A. Petraitis 8. S. Žiedas.

VARPAS I - SR. KILDA 52:60
Pirmas mūsų vyrų pralaimėjimas 

prieš stiprią St. Kildą komandą. 
Žaidimo tempas greitas, bet varpie
čiai puikiai žaisdami veda ir pirmas 
puslaikis baigiasi 35:24 Varpo nau
dai.

Antrame puslaikyje jau matėsi, 
kad priešo spaudimo neatlaikys. 
Dengiamas Leknius pradėjo šaudyti 
tolimais, daugiausiai nesėkmingais 
metimais, kuriuos priešininkai pui
kiai išnaudojo.

Taškai: S. Ragauskas 11, S. Vait
kus 8, D. Liubinas 6, Oželis 6, R. 
Leknius 21, J. Liubinas 0. ^.G.

ĮDOMŪS FAKTAI

Kaip jau minėta, aną savaitę Syd- 
nejuje vyko tarptautinė dietetistų 
konferencija, kurioje dalyvavo ir dvi 
lietuvaitės. Šeimininkai, t.y. austra
lai šio kongreso proga paruošė spe
cialų leidinį apie mitybą ’’Tucker in 
Australia”. Šioje knygoje kalbama 
bendrai apie racionalizuotą maitini
mą ir apie mitybos reikalavimus ir 
sąlygas Australijoje. Aprašoma ir 
mitybos reikalavimai kituose kraš
tuose, iš kurių atvyksta daugumas 
ateivių. Paminėtina, kad apie lietu
višką virtuvę ir bendrai apie lietu
vius bei jų būdingus valgius rašo 
kongrese dalyvavusi p. Lidija Po
cienė. Netrukus minėtoji knyga bus 
gaunama visuose knygynuose. Išlei
do Hill of Content, Melbourne.

♦**
Šiais metais suėjo 100 metų nuo 

lietuvio rašytojo ir poeto O.L. Mila
šiaus gimimo. Savo kilme jis yra iš 
istorinės Lietuvos, bet savo veikla ir 
užsiangažavimu jis pasireiškė kaip 
nuoširdus ir pasiaukojąs lietuvis. Jo 
visa kūryba yra prancūzų kalba, bet 
tuo jis dar labiau iškėlė savo asme
ninius ir kūrybinius tautinius bruo
žus. O.L. Milašius tiek savo pasau
lėjauta, tiek tautinių originalumu 
turi artimą giminystę su M.K. Čiur
lioniu, kurie buvo bendraamžiai, ta
čiau skyręsi tik išraiškos priemo
nėmis: Milašius poetas, Čiurlionis 
muzikas ir dailininkas, nors abiejų 
pažiūros ir kūrybinė giminystė nea
bejotinai artimos.
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Pranešimai
PRANEŠIMAS

Birželio Dienų minėjimas Sydne- 
juje šiais metais įvyks birželio 5 d., 
sekmadienį, tokia tvarka:

11 vai. 30 min. ryto - pamaldos 
šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe. 
Šv. Mišias už kenčiančią Lietuvą 
laikys ir pamokslą sakys kun. P. 
Butkus. Pamaldų metu giedos Dai
nos choras, diriguojant Br. Kiveriui 
ir svečias iš Melbourne sol. J. Rū
bas. Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis.

Tuojau po pamaldų, parapijos 
salėje, viešas minėjimas.

1. Atidarymas - kun. P. Butkus, 
Tautos Fondo Ats. Australijoje 
pirm.;

2. Savo kūrybos skaitymas - M.M. 
Slavėnienė, j.A.Jūragis;

3. Paskaita - ALb. Pocius, svečias 
iš Melbourne;

4. Solo - sol. J. Rūbas, svečias iš 
Melbourne, akop. Br. Kiveris;

5. Deklamacijos;
6. Dainos choras, dir. Br. Kiveris;
7. Užbaiga. Tautos Himnas.
Detali programa bus galima įsi

gyti vietoje.

Rengėjas - Tautos Fondo At-bė 
Australijoje.

PROMETĖJAS SYDNEJUJE

Mūsų dinamiškasis Paulius Rūte
nis negali nustygti nepakurstęs lie
tuviškos kultūrinės veiklos. Kur tik 
pasimaišo savaitei, kitai, žiūrėk, jau 
ir išdygo jo iniciatyva koks nors įsi
dėmėtinas parengimas.

Ir Sydnejaus lietuviai jaučia jo 
kūrybinę ranką. Jis išjudino iš 
snaudulio Atžalos teatrą ir vos spė
jęs grįžti iš gastrolių su Australijos 
opera jau birželio 26 d. suplanavęs 
kultūrinę popietę: bus paminėtas 
vienas iškiliausių lietuvių poetų, ly
giai prieš dešimtį metų miręs Vincas 
MYKOLAITIS PUTINAS ir drau
ge inscenizuotas Putino veikalas 
PROMETĖJAS.

Apie šią kultūrinę popietę vėliau 
bus skelbiama plačiau ir išsamiau.

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

Pavergtų Tautų Komitetas birže
lio 15 d. numato demonstraciją prie 
sovietų konsulato Sydnejuje su ati
tinkamais plakatais. Tautiečiai 
kviečiami pasiruošti ir gausiai daly
vauti. Plačiau apie tai bus skelbiama 
vėliau.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

Į Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo ’’Kovo”

BARBEQUE
birželio 4 d. 27 Fenwick St. Yagoona

Pradžia 2 vai. Valgiai ir gėrimai gaunami vietoje.
Kovo Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 21,1977.5.30, psl. 8

STALO KONKURSAS

Ateinančių metų pradžioje skautų 
Vi-joj Tautinėj Stovykloj dalyvaus 
virš 350 skautų/čių. Tai reiškia, kad 
stovyklos stalas turės būti labai di
delis. Melbourne skautųvyčių Anta
no Krauso būrelis atliks stalo iška
simo darbą ir kviečia visus Mel
bourne Džiugo tunto skautus daly
vauti konkurse stalo suprojektavi
mui. Geriausią projektą atrinks vy
čiai ir laimėtoją apdovanos vertinga 
premija. Projekte reikalaujama pri
statyti stalo formą, apytikrius iš
matavimus ir papuošimų piešinį. 
Tunto vienetų draugininkai priims 
projektus ir pristatys juos vyčių bū
relio vadui ne vėliau rugpiūčio 31 
dienos.

Vyčių Būrelio vadas

PRANEŠIMAS

Birželio 5 d., sekmadienį, 2 vai. 
Melb. Liet. Namuose šaukiamas 
skautų tėvų rėmėjų susirinkimas 
svarbiems tautinės stovyklos ir 
Džiugo tunto reikalams aptarti. Ma
loniai kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti.'

S. Eimutis
Tėvų Komiteto pirmininkas

Pavergtų Tautų Komitetas bir
želio 15 d. numato demonstraciją 
prie sovietų konsulato Sydnejuje su 
atitinkamais plakatais. Tautiečiai 
kviečiami pasiruošti ir gausiai daly
vauti. Plačiau apie tai buv skelbiama 
vėliau.

Birželio 4 d., šeštadienį 7.30 vai. kviečiame visus į

STUDENTŲ BALIŲ
Lietuvių Namuose, 50 Errol St., N. Melbourne.

Geras orkestras. Skani vakarienė. Įėjimas $ 7 
Bilietus platina: Dona Sadauskaitė 857 5643,

Raymondas Samsonas 379 7315, Judita Sakalauskaitė 337 9062 
a ALSS Valdyba

BRISBANE

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 1 d., sekmadienį, mūsų 
pamaldos Sv. Marijos bažnyčioje 
buvo skirtos už mirusias ir gyvas 
lietuves motinas. Kun. Dr. P. Bu
činskas pasakė jautrų pamokslą, šv. 
Mišių metu giedojo vietos lietuvių 
choras. Bendruomeninės apimties 
minėjimas įvyko gegužės 7-tą d. 
Railways instituto salėje, kurį su
ruošė skautai ir jaunimas. Regina 
Platkauskienė skautų vardu pasvei
kinusi motules, pakvietė susirinku
sius sugiedoti Marija, Marija. Kun. 
Dr. P. Bučinskas abiem kalbom - lie
tuviškai ir angliškai trumpoj pas
kaitėlėj apibūdino dienos reikšmę, 
nes minėjime dalyvavo nemažas 
skaičius australų bei kitų tautybių 
svečių, o taip pat ir mūsiškių mišrių 
šeimų.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR
golden trio Kapelai

Birželio 4 d., šešt.:

LORRAINE BIRD
Labai patraukli damininkė

FILMAI
Sydnejaus Liet. 

Klube bus rodomi filmai tik kartą į 
mėnesį.

Sydnejaus *Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama
10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi tun dėvėti klubo 
mus ir 5% už alų. taisyklėse nurodytą aprangą

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai, ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vat, sekm. 
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Katvirtadieniais dvigubi jackpotai

Meninę programą išpildė vien tik 
jaunimas neišskiriant ir pačių ma
žųjų. Dainas paruošė kun. dr. P. Ba- 
činskas ir Reg. Platkauskienė, tau
tinius šokius - Virg. Mališauskienė, 
pranešinėjo R. Perminąs, akordeonu 
taut, šokiams grojo - V. Lorencas. 
Daug vietos reikėtų norint viską iš
vardinti, o būtų neįmanoma iš at
minties ir surašyti, žodžiu, jaunimas 
šoko, dainavo, deklamavo. Mes 
jiems katučių negailėjom, nes buvo 
verti. Programa gana ilga, bet ne
nuobodi.

Po programos visos motulės buvo 
pavaišintos kavute bei lengvesniais 
užkandžiais. Tėvai ir jųjų kiek pa- 
ūgtelėję sūnūs stiprinosi, o gal silp- 
ninosi ten, užpakaliniame gale prie 
bufeto.

Galiausiai sekė visų bendras pasi
linksminimas grojant gana sumo
dernizuotai V. Lorenco kapelai.

* * *
Įsipareigojimų sumažinimo dėlei, 

K. Stankūnui pasitraukus iš atsto
vavimo Tautos Fondui Brisbanėj, 
jojo vietoj sutiko įeiti VI. Musteikis. 
Dabar T. Fondo valdybą čia sudaro 
taip pat tik du asmenys: VI. Račiū
nas pirmininkas ir VI. Musteikis - 
kasininkas. koresp.

♦♦♦

Ilgesnį laiką išbuvęs užsienyje 
neseniai sugrįžo prof. Dr. Z. Budri
kis, dėstąs Perth universitete. Lan
kėsi ir Lietuvoje, kur Vilniaus uni
versitete turėjo eilę paskaitų.

Primenama, kad šeštadienių šokių

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

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

Dėmesio!
Sporto klubo Kovo vadovybė at

siprašo, kad dėl svarbių priežasčių 
savo numatytą Barbeque iš birželio 
4 dienos perkelia savaite vėliau - į 
birželio 11 d. tuo pačiu metu ir toje 
pačioje vietoje (žiūr. seklbimą).

Įsidėmėkite: Kovo barbeque 
įvyksta ne birželio 4 , bet birželio 
11d.

**♦

PRANEŠIMAS

Pagal Sydnejaus lietuvių metini 
parengimų kalendorių tradicinis 
skautų kaukių balius turėjo įvykti 
birželio 25 d., tačiau dėl susidariusių 
aplinkybių skautų kaukių balius nu
matomas liepos 23 d. Konkretus lai 
kas ir vieta bus nurodyta atskiruose 
pranešimuose ir skelbimuose.
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