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PASAULIO POLITIKOJE
karterio pasiūlymai

Vos 5 mėn., kai JAV prezid., Car
er vadovauja JAV. Per šį, palygi
ns, trumpą laiką jo kryptis naujo
viška, griežtesnė laikysena santy
kiuose su Sovietais ir pan. susilaukė 
tasauly, bet tik ne Sovietu bloke, 
lidesnio pritarimo. Tačiau naujas jo 
išradimas” dėl tariamos naujos pa
kulio tvarkos susilaukė daug kriti- 
os. Jis paskelbė, kad ’’šaltojo karo” 
ąvoka nustojo savo reikšmės. Prieš 
1 metus britų Churchill tvirtino, 
ad ideologinis susiskaldymas tarp 
'akarų ir Rytų įgavo šaltojo karo 
adėtį ir kad Rytus nuo Vakarų ski- 
ia geležinė uždanga.
Dabar Carter sako, yra pakitęs 

asaulis, ir Amerika neturi ko bijoti, 
es dabar - yra laisva nuo to ypatin- 
o baiminimosi komunizmo, kuris 
avo laiku skatino jungtis su bet 
uo, kas stojo mūsų pusėje. Jis 
vietė amerikiečius remti jo pas
ingas padėti vargstantiems kraš- 
ims, kada viso pasaulio trečdalis 
ra turtingas ir du trečdaliai alkani. 
Net Carterio draugams ir šalinin- 

ams nėra aiški ši jo nauja doktrina, 
ada dabar pasaulis, ypač dėl komu- 
izmo skverbimosi į visus jo kam 
us, yra sujauktas, tad įtakoja ae* 
rainus idealistas, kokiu Carter' ne
itų būti, bet geležiniu kumščiu ap
rūpinęs realistas. Kaip tik ir nuro- 
>ma, kad Karolio Markso doktrina 
jo skelbiamas socialinis ir ekono- 
inis "teisingumas” padarė šiandie
nį pasaulį žiauriu, tačiau Carter ta 
oga neišvengė patvirtinti, kad 
W gynyba bus laikoma tokioje 
ikštumoje, kokia reikalinga suši
lti su bet kuria grėsme. Jis prisi- 
ena ir Churchillio įspėjimą, kad 
sai skaitosi tik su jėga.
Be abejo, Sovietams naujas Car
do idealizmo apaštalavimas labai 
tinka. Tai yra Vakarų užliūliavi- 
as nuo tikrų pavojų. Bet, reikia 
anyti, ši nauja Carterio idėja po 
uputį turės užgesti ir bus greitai 
miršta, ypač šiais laikais, kada 
1C žiniomis NATO sluoksniuose
>ai susirūpinta, kad Sovietų 6 
wn. povandeninių laivų atkėlimas 
Baltijos jūrą suardė NATO ir Var
vos pakto karo pajėgų balansą ir 
WO grupei sukėlė naujų rūpes- 
Į.
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Kremliaus vakariniai stebėtojai 
buvo netikėtai užklupti, kad Sovietų 
prezid. Podgornyj, dar tik neseniai 
sugrįžęs iš kelionės po Afriką, 
atstatytas iš galingo politbiuro ir, 
reikia manyti, greitu laiku bus pa
šalintas ir nuo prezidento pareigų. 
Manoma, kad tas įvykis yra pradžia 
kitų įvykių grandinės, kurios tikslas 
sutelkti Brežnevo rankose daugiau 
jėgos, ypatingai, kad dabar yra 
naujos konstitucijos išvakarės.

Komunistinių režimų vadai mul
kina savo pavaldinius, kad kapita
listai ar imperialistai, privatūs biz
nieriai esą liaudies išnaudotojai ir 
jos priešai ir kad darbininkui gera 
gyventi tik komunistiniuose kraš
tuose. Bet tai melo propagandai ma
žai kas tiki. Kada Carter nuėmė po 
16 metų draudimą keliauti ameri
kiečiams į Fidelio Castro Kubą ir iš 
pirmo JAV laivo 340 amerikiečių iš
lipo į Kubą, jie buvo žmonių, tos ko
munistų kvailinamos minios šilčiau
siai ir draugiškiausiai sutikti. Ne ki
taip pasirodytų tokiais atvejais ir 
žmonių minios Lietuvoje ar pačioje 
Rusijoje, jeigu tik nebijotų nubau
dimų iš režimo pusės.

‘X
Japonų - Sovietų santykiai labai 

šalti ir derybos dėl žuvininkystės 
nutrūko. Sovietai naujai įvedė 300 
klm nuo krantų suvaržymo zoną. 
Japonams skaudu, kad į ją įjungtos 
ir Kurilų salos Kunaširi, Etorofu, 
Šikotans ir Habomai, kurios 
priklauso jiems ir jų Sovietai nema
no grąžinti, o užėmė jas paskutiniam 
pasaulio karui baigiantis. Kinija la
biau pasitiki JAV, negu Sov. Rusija. 
Kinija ir Japonija nepritaria Carte
rio planui iš Pietų Korėjos 4 - 5 metų 
tarpe atšaukti sausumos JAV 31.700 
karių armiją ir ateity joje laikyti tik 
7.100 karių karo oro pajėgas, nes 
raudonieji Šiaurės Korėjoje turi oro 
pajėgų persvarą prieš Pietų K. oro 
pajėgas. Vienas JAV vadų gener.

Singlaub viešai kritikavo Car

IVTKIAI
IŠLEISTAS

KĘSTUTIS JOKŪBYNAS

Eilę metų bandęs iš Lietuvos 
emigruoti Kęstutis Jokūbynas pas 
savo brolį Kanadoje pagaliau buvo 
išleistas ir gegužės 7 d. pasiekė Ha
miltoną. Už bandymą emigruoti 
Kęstutis Lietuvoje buvo saugumo 
organų nuolat tardomas, moraliai ir 
fiziškai terorizuojamas, atleistas iš 
darbo. Jo išvykai labai daug pagel
bėjo Kanados vyriausybės inter
vencija. K. Jokūbynas buvo kalintas 
Gulago salyne 17 metų.

***
Gegužės L2 d. Filipinų rašytojų 

>ajunga buv-. surengusi poezijos va
karą, kuriame savo kūrybos skaitė 
sovietiniai poetai Robert Roždes 
įvenskv ir Alfonsas Maldonis, l’ir 
m as is skaitė rusiškai, antrasis lie 
saviškai. Jų poezija buvo klausyto 
jams perduota filipiniečių ir anglų 
kalbomis.

terio planą teigdamas, kad tas pas
kubintų naują karą iš komun. Ko
rėjos pusės. Carter jį iš pareigų at
šaukė, bet po kelių dienų jis buvo 
paskirtas aukštai vietai JAV štabe.

(p.a.)

*«♦

.Neseniai Prahoj - (Čekoslovakijo
je' įvyko dvi dienas trukusi viso pa 
-atdio kompartijų atstovų konferen 
* 1 ja. kur buvo telkiamas dėmesys i 
•magaus teisiu p-oblemą. Atrodo. 

,< skomą būdų atsikir- i’ prieš vaka 
: iečių priekaištus dėt žmogaus teisių 
laužymo Sov. Sąjungoje. Sovietų 
.itstovas R. Ponomariovas ragino 
G'iis komunistus burtis apie Sov. 
Sąjungą, ties pagal jį žmogaus teisiu 
reikalavimas reiškia naują antiso 
\ iei inę akciją.

**♦

Lomas Venclova, neseniai paste 
kės vakarus iš Lietuvos, pasakoja, 
r.ad išeivijoje lietuvių rašytojų iš 
leistos knygos ir kai kurie žurnalai 
kibai ribotu kiekiu pasiekia ir Lietu- 
■. a. šiaip knygos oficialiai siunčiant 
pusiu, adresato nepasiekia, bet jos 
ir nesunaikinrinos. įdedamos j spe 
i-ialius foru, .s, pi .e kurių labai sun

ku prie it:. Jus dimdanms lik trmk.-m 
darbus -ašamiems. Ypač sunkiai 
duodama naudotis Lietuviu End 
klopedija. i’a -tarnotu metu, jeigu 
kam ir duodamas atitinkamas tuntas 
'kaiiy t i;, i ai tik atitinkama vieta ku 
ri.n> tier- klau'imu, <> kai t<>mo pus
.įpiai buna sulipinami.

JAV oro pajėgų vadovybė nori 
pastatyti 2.500 klm pogrindžio gele
žinkelį saugiai paslėpti JAV atomi
nes rakietas. Toks tunelis turėtų 
apsaugoti tarp 300 ir 500 rakietų. 
Iki šiol 1054 rakietos laikomos že
mės bunkeriuose, bet rusai baigia
momis ruošti galingesnėmis rakie- 
tomis galėtų tas bunkeriuose rakie
tas sunaikinti. Tuneliui įrengti rei
kės astronomiškų išlaidų - iki 50.000 
mil. dol. Nebūtų komunizmo, tai to
kios lėšos būtų naudojamos ir Ry
tuose, ir Vakaruose žmonių gerovei 
pakelti.

*♦*

Gegužės pabaigoje Toronto mies 
te vyko ketvirtasis Šiaurės Ameri
kos lietuvių teatro festivalis, kuria
me dalyvavo penkios lietuvių teatro 
grupės su lietuvių autorių veika Gis. 
Geriausi pastatymai buvo ’i’ 
juoti.
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Už laisvę 
budėti

Prieš akis trėmimų minėjimai, 
Pavergtųjų Tautų Savaitė, peticijos, 
protestai ir t.t. Tai uždaviniai, ku
riuos vykdant neužtenka vieno ar 
kelių žmonių iniciatyvos bei pastan
gų, bet reikia daugelio, reikia mūsų 
visų prisidėti, talkinti, dalyvauti. 
Tačiau tų ’’visų" nėra: yra tik kele
tas pasišventėlų, kurie visur daly
vauja neatsižvelgiant į nuotaikas, 
orą, užsiėmimus bei asmeniškus pa
togumus. Tiesa, pasaulis jau taip 
surėdytas, kad už tautos ar žmonijos 
pažangą, už teises bei idėjas kovoja 
ne masės, o atskiri pasišventėliai, 
kurie besąlyginiai aukojasi neklaus
dami, ar patys galės atsiektais re
zultatais pasinaudoti. Ir kaip tai
syklė, atsiektais laimėjimais pasi
naudoja kaip tik visi tie, kurie laikė
si pasyviai ir tai priima ne kaip daug 
aukų kainavusį dalyką, bet kaip vi
sai natūralų ir savaime suprantamą 
reiškinį, kad taip yra ir kitaip nega
lėjo būti.

Žmogaus teisių problema visais 
laikais per istoriją buvo vienas iš 
jautriausių punktų, dėl kurių dau
giausiai kovota ir tebekovojama. Ji 
iš tiesų ir nesibaigia, nes laisvė ir 
galia yra du sunkiai suderinami 
principai, nes dažniausiai kas turi 
galią, lygiai laiko save ir turinčiu 

laisvę kitus prievartauti. Tai žinome 
iš istorijos, tą patį matome ir mūsų 
dienomis. Senoji prievartinės gady
nės taisyklė - kas ne su mumis, tas 
prieš mus - lygiai tebegalioja ir 
šiandie. Galimas daiktas, kad dar 
teks žmonijai ilgus amžius kovoti ir 
mokytis, kel pagaliau bus ’įsitikinta, 
kad žmogus yra nelygstamas indivi
das ir jo teisės tokiu būdu yra 
šventas ir nepažeidžiamas nuosta
tas. Be abejo, žmogui teks dar ilgus 
amžius kovoti už savo integralumą, 
kol bus iš gyvenimo pašalinta tokie 
ir šiandie tebegalioją principai, kaip 
totališkumas, sistema ir įjuos pana
šūs. Savaime tas neįvyks, bet teks 
kovoti, aukotis ir mokytis, kol bus 
prie to prieita. Daug buvo praeityje 
sistemų, kurios buvo keičiamos 
įvairiomis priemonėmis, įskaitant ir 
revoliucijas, tačiau kiekviena siste
ma uždeda naują prievartą žmogaus 
laisvių sąskaitom Įsisenėjusi siste
ma visados atrodo aukščiausioji gy
venimo forma ir nepakeičiama. Taip 
buvo su vergijos sistema, feodaline 
sistema, baudžiavų sistema. Šiandie 
norima visame pasaulyje įvesti ko
munistinę sistemą, kuri, deja, stab
do žmonijos kultūrinę pažangą ir 
grąžina į tamsiuosius viduramžius.

Prieš šitą totalitarinę sistemą ir 
tenka šiandie kovoti ne vien tik 
tiems kurie jo yra paragavę, ne vien 
tiems, kūrei tebėra tos sistemos 
prievartoje, bet lygiai ir visiems 
laisviesiems. Joks laisvasis nėra 
saugus dėl savo laisvės, jeigu jis tik 
mėgaujasi savo laisve nebudėdamas 

Buvusiam Lietuvos kariuomenės pulkininkui
A.A.

IGNUI MIKUČIONIUI
| Lietuvoje mirus, jo žmonai Salomėjai ir šeimai gilią užuojautą reiškia 

E. ir J. Augučiai
I. Butavičienė

jos sargyboje ir nepasiruošęs jos 
ginti. Visados yra lengviau laisvam 
gintis nuo prievartos, negu sukaus
tytam iš pančių išsivaduoti. A. Sol- 
ženicinas perspėja, kad neužtenka 
vien būti laisvam nesirūpinant prie
vartaujamais. Teisingai mūsų poe
tas Jonas Mekas tvirtina: "Neuž
tenka kalbėti apie laisvę. Reikia gy
venti laisve”. Kitaip sakant, negali 
laikyti save laisvu, jeigu toleruoji 
šalia savęs vergiją.

Mūsų dedamos pastangos už žmo
gaus laisves yra tuo pačiu kova už 
savo pavergtus brolius, už tėvynę. 
Tai kas, kad nėra mūsų daug. Viskas 
prasideda nuo mažo. Lietuvai nepri
klausomybės pradžią davė ne trys 
milijonai, bet tik keli pasišventę ko
votojai. Caristinės Rusijos imperiją 
sugriovė irgi tik keli pasiryžėliai. Ir 
šiandie Sovietų Sąjungoje disidenti
nis sąjūdis nėra masinis, bet jis ne
sulaikomai auga, plečiasi ir neabejo
tinai jis išaugs į galingą sąjūdį, kuris 
sugriaus galiojančią sistemą, be 
abejonės, tas pareikalaus daug au
kų, tačiau reikia atsiminti, kad visi 
tie, kurie rizikuoja ir aukojasi, au
kojasi ne vien tik už savo laisvę, bet 
už laisvę visų, net ir tų, kurie gyve
na laisvėje ir skaitosi saugūs savo 
laisve. Štai dėl ko ir laisvieji negali 
likti neutralūs, kai kiti laisvės kovo
tojai griumasi nelygioje kovoje. Juo 
labiau negalime likti pasyviais ste
bėtojais mes išeivijoje, kai mūsų pa
galbos šaukiasi vergijos pančius 
traukydami mūsų broliai. /v.k./

FAKTAI
• Londonas. Didžiosios Britanijos 

Lietuvių Sąjungos suvažiavimas ba
landžio 17 pasiuntė rezoliuciją už
sienio reikalų ministeriui dr. D. 
Owenui. Didž. Britanijos vyriausybė 
buvo prašoma Belgrado konferenci
joje reikalauti, kad Sovietų Sąjunga, 
1920 metais pripažinusi lietuvių 
tautos apsisprendimą, jį respektuo
tų. Be to, prašoma reikalauti iš So
vietų Sąjungos, kad, iki Lietuva at
gaus nepriklausomybę, okupacinė 
valdžia prisilaikytų žmogaus teisės 
principų, sutartų Helsinkyje.

Balandžio 28 Didž. Britanijos už
sienio reikalų ministerijos laiške 
primenama dr. Oweno kalba, pasa
kyta kovo 3 diplomatinių korespon
dentų susirinkimui. Tada ministeris 
pasakė, kad britų vyriausybė laikosi 
požiūrio, jog žmogaus teisės ir pag
rindinės laisvės turi būti respektuo
jamos visuose kraštuose ir kad jas 
liečią Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos baigiamo
jo akto nuostatai privalo būti visų 
pasirašiusiųjų valstybių pilnai įgy
vendinti.

Baigiamojo akto įgyvendinimas 
bus nuodugniai peržiūrėtas vėliau 
šiais metais Belgrade. Britų vyriau- 

I sybė tose konferencijose laikysis la
bai konstruktyvios linijos, bet ji ne
dvejos pareikšti savo nuomonę, jei 
jai atrodys, kad kai kurių kraštų 
veiksnumas yra aiškiai nepatenki
namas.

Laiško pabaigoje sakoma: ’’Britų 
vyriausybė yra tvirtai nusistačiusi 
išnaudoti tinkamas progas užtikri
nimui, kad Sovietų valdžia gerai su
pranta pažiūras, kurių šiame krašte 
laikomąsi dėl žmogaus teisių”. (Elta)

PADĖKA

Mūsų brangiam šeimos nariui - žmonai ir motinai ELENAI LIUTI
KIENEI mirus, reiškiame padėką:

velionę lankiusiems ligos metu namuose, ligoninėje, dalyvavusiems 
pamaldose ir palydėjusiems ją į amžino poilsio vietą;

dvasiškiams už pamaldas ir pasakytus jautrius atsisveikinimo žodžius; 
visiems, kalbėjusiems prie kapo, už taip nuoširdžius užuojautos ir pa 

garbos žodžius;
už telegramas, užuojautas žodžiu, laiškais bei spaudoje, už paminėjimą 

straipsniais ne vien tik Australijos, bet ir užsienio lietuvių spaudoje;
Ačiū Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenei bei bičiuliams už 

užuojautas ir velionei parodytą respektą.
Dėkojame bičiuliams ir pažįstamiems, kurie vietoj gėlių velionės pa 

gerbimui skyrė aukų lietuviškoms institucijoms, spaudai.
Esame giliai sujaudinti tokiu dideliu nuoširdumu. Dar kartą nuoširdžu 

dėkojame kiekvienam už parodytą velionei respektą ir mums už paguodą 
ir užuojautas didelio liūdesio valandoje.

Nata, Jurgis ir Česlovas
Liutikai

Project GULAG — USA
Frankfurte, Vakarų Vokietijoj, 

leidžiamas rusų disidentų žurnalas 
Posev 1977 kovo laidoje įdėjo 
straipsnį ’’Sovietų koncentracijos 
lageris Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse”.

Jaunų žmonių grupėj į kurią įeina 
kairiųjų ir dešiniųjų organizacijų 
atstovai, baltieji ir negrai, krikščio
nys ir žydai, Amerikoje gimę ir imi
grantai iš Kubos, Lietuvos, Ukrai
nos ir t.t., savo organizaciniame su
sirinkime pasivadino tokiu vardu 
’’Project Gulag - USA”. Organizaci
jos tikslas - pastatyti JAV autentiš
ką sovietinį koncentracijos lagerį, 
kur jauni žmonės savo kailiu patirtų 
tokio lagerio režimą. Statybai va
dovaus buvę SS politiniai kaliniai, jų 
tarpe esąs ir Simas Kudirka. Lage
ris projektuojamas prie akmens 
skaldyklos, kur dirbsią busimieji 
’’zekai”.

Savanoris, norėdamas patekti į 
lagerį, paduoda pareįškįmąį, pereiną 
per sovietinio teismo prcedūrą, kur 
akivaizdžiai įsitikins, kad nusikaltęs 
sovietų įstatymams. Jam būsiąs 
įteiktos teismo sprendimas, tik vie
toj metų, bus skaičiuojamos dienos, 
tuo būdu savanoris lageryje išbus 
5-7-10 dienų... Ši idėja sukėlė susi
domėjimo akademinio jaunimo 
tarpe ir kandidatų į tokį lagerį ne
maža.

Lageris bus atidarytas iškilmin
gai, dalyvaujant ir spaudos atsto
vams. Po to svečiai į lagerį nebus 
įleidžiami. Kas norės lagerio gyve
nimą aprašyti, turės pats per jį pe
reiti kaip kalinys. Sunkus priversti
nis darbas akmens skaldykloje, ati- ■ 
tinkamas valgis ir režimas, karceriai 
už drausmės nesilaikymą - visa tai 
duos JAV jaunuoliams patyrimą, 
kurio jie ilgai nepamirš. Atidirbę 
savo laiką savanoriai 3 - 5 dienas il
sėsis specialioje stovykloje, kur bus 
atitinkami dokumentiniai filmai, 
knygos, paskaitos apie SS.

Tokį lagerį pastatyti pareikalaus 
daug pastangų ir lėšų. Kur, pavyz
džiui, gauti tokios rūšies duonos, 
kaip sovietų lageriuose dalina? Kol 
bus lageris, JAV žmonės matys bent 
mažą sovietinio politkalinio gyveni
mo nuotrupą. Pavyzdžiui, kopiją ka
liniams transportuoti furgono, taip 
vadinamo ’’voronok” (varnelis). Tik
rajai tų furgonų paskirčiai užmas
kuoti, ant jų didelėmis raidėmis už
rašoma: Mėsa, Duona, Ledai, Ger
kite sovietų šampaną ir panašiai. 
JAV pagaminto ’’varnelio” užrašui

Vasario 26 d. Amerikoje mirė 
žurnalistas Stasys Daunys, sulaukęs 
68 m. amžiaus. Kaip žurnalistas jis 
jau gyvai reiškėsi dar nepriklauso
moje Lietuvoje. Būdamas Vokieti
joje ir vėliau Amerikoje jis plačiai 
bendradarbiavo lietuvių išeivių 
spaudoje, daugiausiai politiniais 
klausimais, sudarydamas politines 
apžvalgas bei komentarus. 

parinktas žodis Mėsa. Ši sovietink 
gyvenimo nuotrupa pirmą kartą pa 
rodyta Washingtone prie Kapiteli 
jaus, o vėliau perkelta prie SS am 
basados. Prie Kapitolijaus visa pra 
ėjo ramiai: žmonės žiūrinėjo, klausi 
nėjo, ėmė literatūrą. ’’Varnelio” at 
vykimas prie SS ambasados šukė! 
joje neramumų. Iš ambasados ir at 
gal ėmė skubėti žmonės, iš už Įaugi 
užuolaidų akys sekė įvykius gatvėje 
Matomai, pasiskundė policijai - p 
valandos atvyko aukšti policijos pa 
reigūnai ir prašė ’’eksponatą” pei 
kelti atokiau nuo sovietų ambase 
dos. O tuo tarpu prie ’’varnelio” rii 
kosi žmonės. Buvs sovietų konceni 
racijos lagerio kalinys John Nobl 
aiškino susidomėjusiems, kas čia pe 
mašina, o ’’kareivis” (KGB unifoi 
moję)) šiurkščiai stūmė į vidų tuo 
smalsuolius, kurie norėjo pamatyt 
tą narvą iš vidaus. Iš Washington 
’’varnelį” perkėlė į New Yorką. Iri 
kitų vietovių gauti kvietimai dt 
monstruoti ’’varnelį” ir skaityt 
paskaitas apie SS lagerius.

Project GULag - USA pirmini: 
kas y r Lorenzo Castanga. Jo adn 
sas: 1325 Connecticut Avenue, Wi 
shington, D.C. 20032. (Elta)

. Tautos Fonde
Per T.F. įgaliotinį p. A. Šve 

Canberroje gauta stambi $ 228. 
suma - aukos Canberros lietui 
Tautos Fondui.

Canberros Lietuvių klubas $ : 
p.p. Keraičiai $ 22. Po $ 20 - p.p. 
Sipavičius, K. Makūnas, Vytaut 
Genys, F. Borumas ir J. Janulaiti

Po $ 10 - p.p. Ant. čeičys, Aug 
čiai ir T. Žilinskas.

Po $ 5 - p.p. L. Venslovas, V. i 
linskienė, O. Pilkienė ir A. Švedą

Po $ 2 - p. L Butavičienė, p. Si 
kauskienė ir Pr. Gružauskas.

Nuoširdus ačiū Canberros, Pert 
ir kitų vietovių lietuviams ir Taut 
Fondo įgaliotiniams už jų pastang 
ir ištvermę šiose pareigose.

T.F. Atstovybė Australijo;

PAPILDOMAI

Per T.F. įgaliotinį Hobarte 
Paškevičių gauta T. Fondui $ 53.1

$ 10 S. Augustinavičius.
Po $ 2 - p.p. P. Banelis, A.P. J 

drikonis, A. Viknius, K. Paške 
čiųs, M. Kaltinis, A. Taškūnas, 
Domkus, V. Mikelaitis, V. Vaiau 
vičius, A. Kaitinis. Po $ 5 J. Paši 
vičius, P. Šaučiūnas, B. šikšnius, 
Kantvilas ir $ 3 A. Jankus.

SYDNEJUS. Staiga mirus Vfl 
januškevičienei vietoj gėlių auk: 
T.F. jos artimi draugai W. & E. 0 
warenko iš Concord West. Visiei 
aukojusiems T.F. vardu nuošird 
a&ū. ą Kramilius

T.F. Iždininką

(sMEfi /U. įžo - H Jjfl
ii c • - K. - • ■ -.
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J. Slavėnas

VISAS GYVENIMAS 
<

: LIETUVAI
(50 metų nuo dr. Jono Basanavičiaus mirties)

Tęsinys iš pr. M J*. Nr.

MEDŽIAGA LIETUVIU 
LITERATŪROS ISTORIJAI.

Dr. Jonas Basanavičius pats tie 
daginiai rinko vertingą lietuvių li- 
cratūros istorijai medžiagą - bio- 
rrafines žinias, rankraščius ir juos 
saugojo parinktose vietose (iki Lie
to iu Mokslo Draugijos įsteigimo) 
irba jo prašomi darę kiti asmens. 
Basanavičius asmeniškai davė me- 
Ižiagos apie A. Višteliauską, kuris 
\rgentinoje baigė savo skurdų gy- 
•cninią. Rinko įvairiose Vokietijos 
ietose medžiagą apie d r. J. Sauer- 
einą, surankiojo iš giminių ir pažįs- 
amų velionio rankraščius, liečian- 
ius Lietuvą; apie Pov. Višinskį, dr. 
!. Kudirką, su kuriuo susirašinėjo 
lėl naujo laikraščio leidimo ar Auš- 
os atgaivinimo, padėjo parengti 
'aršu vos studentų steigiamos 
raugi jos statutą.
Basanavičius surinko daug me- 

žiagos apie savo ilgametį draugą 
r. V. Pietarį, davė puikią šio tan
aus lietuvio charakteristiką, pas- 
clbė daug laiškų, kurie tą charak- 
?ristiką papildo. Šie laiškai duoda 
aug medžiagos iš ano laiko lietuvių 
iteligentų gyxenimo, veiklos, rū- 
esčių. Susirašinėdamas su dr: V. 
ieterio žmona Basanavičius galėjo 
uoti piHą vaizdą paskutinių vėlio
jo gyvenimo dienu. Be to, Basana- 
ičius padėjo našlei, likusiai su vai- 
lis, stengėsi leisti dr. Pieterio raš- 
is. =-•*
Norėdamas surinkti smulkių žinių 

jie kun. A. Strazdą, Basanavičius 
•cipėsi i Didžiulienę, į Mykolą 
numeri (vėliau profesorių). Šis 
istarasis nepaprastai kruopščiai, 
?t keliais atvejais apvažinėdamas 
ūmus, kur buvo Strazdo giminės, 
irinko medžiagos, kuriai grėsė 
•ažūtis. M. Roemeris surado ir A. 
razdo gimimo metrikus ir kit.

JANAVIČIAUS KITI MOKSLI- 
1AI DARBAI IR PUBLICISTIKA. 
Be jau minėtų tautosakos darbų ir 
ūdiju, minėtų Kitose šio straipsnio 
etose, dar paminėtini Basanavi 
aus gausūs straipsniai mokslinėj 
erai ūroj, įvairūs publicistiniai 
ubai, polemikos lenkų ir rusų 
i-auiioje, keli stambesni moksliniai 
irbai.
Aušroje Basanavičius paskelbė 
lę straipsnių, siekiančiu budinti 
uliečius iš dvasinio snaudulio. Pa 
>s Aušros uždaviniai, kaip Basa 
ivičius Prakalboje juos formulato - 
iuoti broliams galimybę pažinti 
irbingą praeitį; rinkti, aprašinėti 
sokius senovės paminklus ir lieka- 
is ir aptarti šios gadynės tautinius 
(įkalus.
Iš publicistinių straipsnių pami
gti poleminiai straipsniai dėl lenkų 
įaudos pasisakymų prieš lietuvių 
utinį judėjimą. Lenkų spauda, 
)ač Dziennik Poznanski ir Przeg- 
d Katolicki nepalankiai sutiko at- 
idimą, laikė jį separatizmu ir kal
io nepripažįstant lenkų Lietuvai 
neštų kultūros vaisių. Basanavi- 
ts ilgais straipsniais Aušroje ir 
Įkais lenkų spaudoje atsikirto, 
lodamas daug pavyzdžių - ką lie- 
viai davė lenkams ir ką gavo iš jų. 
Basanavičius kėlė reikalą įsteigti 
nografinę draugiją, leisti jos orga 
,steigti etnografini muziejų. Tau 
sakai rinkti davė ‘ išsamius 
■aipsnius, nurodydamas rinkimo 
Modus. Keliais atvejais kėlė rei- 
h parengti Lietuvių Mokslo" 
■sugijus statulą ir kit.

Basanavičius dar paskelbė ar pa
rengė spaudai atskirom! brošiūro
mis: Iš mūsų botanikos. Klasifikuoti 
284 augalai (1893). Medega musu 
(aulinei vaisiininkystei (1898). Pa 
rengė keletą savo medicininiu tyri
nėjimų rusų medicinos žurnaluose.

Parašė plačią studiją bulgarų kal
ba apie jo gyvenamo rajono sanita 
riją. Už šį veikalą gavo Bulgarijos 
vyriausybės padėką nes lai pirmas 
toks bulgarų kalba.

Šia proga dar paminėtina nepap 
rastai plati Basanavičiaus kores
pondencija kuone su visais to meto 
lietuviais inteligentais ir su daugeliu 
užsieniu mokslininkų. Ne visa ta ko
respondencija yra išlikusi - dalis žu-

J. Basanavičiaus kapas Vilniuje, Rasiuka- 
pinėse.

Dabartinė ’’Aušra” 
apie 

Basanavičių
Aušros 5/45/ numeryje, išleistam 

1977 vasario 16, yra įdėtas V. Apy
aušrio rašinys ”Ką mums šiandien 
byloja tautos patriarchas (Dr. J. 
Basanavičiaus mirties penkiasde
šimtmečio proga).

Apžvelgęs dr. J. Basanavičiaus 
gyvenimo ir veiklos kelią, autorius 
taip rašo:

’’Nepriklausoma Lietuva nepa
miršo savo laisvės pranašo. Dr. J. 
Basanavičiaus vardas su pagarba 
buvo tariamas įvairių žmonių visuo
se Lietuvos kampeliuose. Nupelny
tos tautiečių pagarbos apsuptas, jis 
galėjo ramiai leisti savo dienas Ne
priklausomoje Lietuvoje. Bet ne vi
sa Lietuva buvo laisva. Jos širdis, 
jos sostinė buvo svetimųjų paverg
ta. Ir Basanavičius lieka senajame 
Vilniuje kovoti už lietuvių teises. 
Vėl rašo, vėl gina įvairiose įstaigose 
skriaudžiamų brolių reikalus. Ir to
liau budi, ir toliau kovoja, kol 1927 
m. vasario 16 d. nustojo plakusi ne
nuilstamo kovotojo širdis.

Bet ar miršta tikrieji kovotojai, 
nustojus plakti jų širdžiai? Ne! Ilsė
damiesi kape, jie ir toliau laiko iškė
lę tautos idealų vėliavą. Dr. J. Basa
navičiaus vardas pasiliko ne tik ant
kapio užraše. Jis visą laiką žinomas 
visiems lietuviams. Žinomas ir da
bartiniams Lietuvos okupantams, 

vus, kita stovi L.M. Draugijos len 
t y nose neskelbta. Skaitant paskclb 
tuja korespondenciją tiesiog nuos
tabu, su kiek žmonių koresponduo
ta. kokiais reikalais. Čia telpa tarsi 
to meto Lietuvos reikalų enciklope
dija. Tai lahai reikšminga istorinė 
medžiaga.

BASANAVIČIUS VIS U 0 M E NI 
NIAM 'R POLITINIAM DARBE.

Visą laiką Basanavičiui rūpėjo t ė 
\ ynės reikalai ir jis dėl jos dirbi'. 
Bet ir Bulgarijoj gyvendamas jis įsi 
jungė į visuomeninį ir politinį darbą 

dalyvavo ir sveikatos organizacijo
se, buvo išrinktas Varnos miesto ta- 
rybon, buvo įstojęs į Demokratų 
partiją. Po 1905 m. rusų revoliucijos 
Basanavičius panoro grįžti į Lietu
vą. Padavė prašymą Rusijos vai 
džios įstaigoms prašydamas leidimo, 
nes kaip priėmęs Bulgarijos piliety
bę jis buvo laikomas nusikaltęs Ru 
sijos įstatymams. Pirmasis prašy
mas buvo atmestas, į antrą nesu
laukta atsakymo. Basanavičius ry
žosi vykti be leidimo. Pakeliui ap
lankė Prūsijos lietuvius ir paskiau 
slapta t orėjęs Lietuvos sieną nuvy
ko per Kauną į Vilnių.

Vykstant Rusijoj revoliuciniam 
judėjimui, sukruto ir Vilniaus iietu- 
x iai. Vilniaus žinių redakcijoj vyk 
davo susirinkimai. Basanavičius, kai 
daugiausia turįs patyrimo, atsistojo 
i pirmaujančias pozicijas. Buvo iš 
rinktas Vilniaus lietuvių organizaci
nis biuras, kurio pirmininku tapo 
Bii.-anavičius. Biuras ryžosi sušaukti 
Vilniuje1 suvažiavimą. Išrinkta ko
misija pirmin'nkaujant Basanavi
čiui, kuri turėjo parengti (atsišauki 
mą j tautą. Basanavičius parengė 
ai si ša u.-ūmo projektą. Projektas 
buvo priimtas ir 1907 m. lapkričio 11 
d. paskelbtas Vilniaus Žiniose. Jį 
pasirašė J. Basanavičius ir J. Kriau- 
ėiimas.' Suvažiavime dalyvavo apie 
■JODO žmonių iš valsčių, parapijų, net 
i- užsienio. Buvo priimtos rezoliu 
vijos.

1917 m. Vilniaus konferencija. 
Pirmojo Pasaulinio karo pradžioje, 
vokiečiams pasiekus Lietuvą, Vii 

aiūje buvo įsteigtas lietuvių visuo
menės Centrinis komitetas nuken- 
lėuisiems nuo karo šelpti. Vokie
čiams priartėjus prie Vilniaus, pusė 
m Komiteto narių išvyko į Rusiją, o 

nuosekliems senosios rusų okupaci
jos tęsėjams. Jie mielai šį vardą, 
kartu su visa Aušros epocha, ištrin
tų iš Lietuvos istorijos. Bet išbrauk
ti šių puslapių neįmanoma. Todėl 
stengiasi bent ’’pataisyti”. Budri ru
sų cenzūra žiūri, kad nacionalinis 
lietuvių atgimimas būtų vaizduoja
mas kaip ’’visos Rusijos darbo žmo
nių” kovos neatskiriama (ir nežymi) 
dalis, kaip ’’Rusijos valstiečių judė
jimo” rezultatas ir panašiai. Lietu
vių tautos pastangos nusimesti rusų 
jungą buvusios tik... ’’buržuazijos 
siekimas įsigalėti Lietuvos ekono
mikoje”, be to, buvo susietas su 
pastangomis ’’nacionalinį judėjimą 
aprėžti siauru buržuazijos klasės in
teresų ratu, demagogiškai stiprint 
šiurkščiais nacionaliniais išpuoliais”. 
Lietuvių tauta, pasirodo, visuomet 
norėjusi tūnoti ’’broliškame” rusų 
glėbyje, tik klerikalai ir liberalinė 
buržuazija ’’griežtai buvo priešinga 
lietuvių vienybei su rusų darbininkų 
revoliuciniu judėjimu”. Visi Aušros 
sąjūdžio ideologai per daug idealiza
vę praeitį, per daug skelbę socialinę 
taiką ir tautos vienybę. Bloga buvu
si politinė programa: nebuvo ragi
nama į socialinę tarpusavio kovą, 
stigę demokratiškumo...” Ir kaip 
bus gera tokia programa, kuri ragi
na kovoti prieš pavergėjus, prieš 

pusė, pirmininkaujama A. Smetonos 
ir nariai Basanavičius, St. Kairys ir 
kiti, liko Vilniuje. Likusioji Komi
teto dalis veikė, kiek buvo įmanoma. 
Lenkai betgi buvo stipriau organi
zuoti, turėjo daugiau inteligentijos 
ir vok iečiai jiems buvo palankesni ir 
pritarė jų politiniams siekimams. 
Bet lietuviai ryžtingai priešinosi vo
kiečių politikai ir prašė leidimo su 
šaukti konferencijai lietuvių tautos 
reikalams aptarti. Vokiečiams del
siant duoti leidimą, lietuviai patys 
1917 m. rugp. 1 d. susirinko, dau
giausia vilniečiai. Vokiečiai pagaliau 
leidimą davė ir konferencija įvyko 
ru'.;piūčio 18 - 22, jau atvykus iš vi
sos Lietuvos 24 atstovų.

Vilniaus konferencija pasisakė už 
demokratinės nepriklausomos vals-
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rusus, o ne savo tarpe! Siaura buvu
si visa Basanavičiaus pažiūra į tautą, 
per daug nuolaidžiavęs carui, per 
daug maldavęs iš jo malonių...

Toks šiandieną turi atrodyti visas 
Atgimimo sąjūdis. Svarbiausias ir 
esminis jo bruožas - tautos atbudi
mas ir jo žūtbūtinės pastangos sa
varankiškai tvarkyti savo likimą - 
nutylimas, o nesusieti, iš įvykių 
konteksto išimti, paskiri fakteliai, 
taktiniai metodai ar aplinkybių pa
diktuoti veiksmai ir pareiškimai iš
ryškinami, stengiantis iš jų sukurti 
iškreiptą ir neteisingą vaizdą. Nu
tylima, kad jei ne šis tautinis sąjū
dis, ne šis lemtingas posūkis Lietu
vos istorijoje, mūsų tauta ir toliau 
būtų likusi rusų priespaudoje, be tų 
dvidešimties nepriklausomybės ir 
atokvėpio metų, kurie tautiniam są
monėjimui ir jo augimui atstojo visą 
šimtmetį. Nutylima, kad šis atgimi
mas, šis sąjūdis prikėlė tautą sava
rankiškam gyvenimui.

u gaj kaip tik dėl to nutylima ir 
iškraipoma? Juk dabartiniam oku
pantui nemažiau svarbu, kad tauta 
nežinotų savo istorijos, arba ją ’’ži
notų” taip, kaip jam patogiau. Pra
eitis turi patarnauti dabarčiai taip, 
kaip to nori krašto pavergėjas. To
dėl Lietuvos istorija šiandien taip 
negailestingai piaustoma, karpoma, 
kad iš jos gaunasi (ypač,visų rūšių 
vadovėliuose) ne istorija, o apgailė
tina jos karikatūra.

Svarbiausi tautos istorijos įvykiai 
sumenkinami, nustumiami į antrą 
planą, o smulkūs ir nereikšmingi 
fakteliai iškeliami į pirmą vietą, juos 
išryškinant ir išpučiant. Toks Lietu
vos istorijai menkavertis įvykis, 
kaip Iskros pergabenimas per mūsų 
kraštą, šiandien virsta didesniu įvy
kiu nė visos tautos kova už savo 
kultūrą, trukusi nuo Valančiaus lai
kų iki Didžiojo karo. Niekam neži
nomas Lenino apsilankymas Vilniu
je, pasirodo, daug reikšmingesnis už 
visą J. Basanavičiaus veiklą...

Tokio niekšingo ir sąmoningo is
torijos klastojimo fone šį kartą jau 
mums nuskamba J. Basanavičiaus 
parinkto motto žodžiai: ’’Žmonės, 
nežinantieji istorijos, yra vaikai”.

Jie primena pareigą domėtis savo 
praeitimi, jie primena taip pat, kad 
ir dabartis nepaprastai panaši į jo 
laikus, tik dar sunkesnius ir pavo
jingesnius. Įspėja, kad tautai ir da
bar gresia mirtinas pavojus - pavo
jus žlugti pirmiausia moraliai, pas
kęstant alkoholyje, išsiblaškant šei
mų pakrikime, sumaterialėjime ir 
aukštesniųjų idealų praradime, o 
paskui išnykstant fiziškai, ištirps
tant svetimųjų masėje. Primena, 
kad priešas tas pats, ir metodai daž
nai tie patys, bet drauge ir padrąsi
na: mes kovojame ir laimėjome! Tad 
būkite mūsų verti! Šiandien jūs pa
darykite tai, ką privalote padaryti!

Ar paklusime savo didžiojo tautos 
patriarcho žodžiams, ar mokėsime 
būti ne bejėgiais vaikais, o subren
dusiomis asmenybėmis, žinančiomis, 
ko iš mūsų reikalauja istoriją?!"

(Eite)
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Visas 
gyvenimas...

Atkelta iš psl. 3
lybės atstatymą, už Vilniuje sušau
kimu Steigiamoje- Seimo, už garan
tijų suteikimą tautinėms mažumoms 
ir kil. Nutarimams vykdyti išrinkta 
20 asmenų Lietuvos Taryba, kurioje 
dalyvavo ir Basanavičius. Ši Lietu
vos Taryba 1918 m. va -ark) 16 d. 
paskelbė nepriklausomos valstybės 
aįstai j tną. Dabar ji pasivadino Lie
tuvos Valstybės Taryba. Pagal alfa
betų Nepriklausomybės (skelbimo 
Aktu pirmas turėjo pasirašyti S. 
Bar tilis. Jis betgi ta garbe perleido 
dr. J. Basanavičiui.

1 ’() NEPR1KLAUS0M YBĖS 
PASKELBIMO

Lietuvos nepriklausomybę pas
kelbus, lietuvių tautos valia ir ilgų 
šimtmečių lūkesčiai virto tikrove. į 
tai dr. J. Basanavičius buvo įdėjęs 
savo širdį ir pajėgas. Bet paskelbi
mo fakto dar nepakako pilnutiniam 
laimėjimui ir džiaugsmui. Lietuva 
tebebuvo vokiečių okupuota, net 
pačio Nepriklausomybės Akto L.V. 
Taryba negalėjo paskelbti. Vokie
čiams pasitrauku , Vilnius ir didelė 
Lietuvos teritorijos ėjo iš ranku į 
rankas - tarp bolševikų ir lenkų, kol 
pagaliau Vilnius ir didelė teritorijos 
dalis liko lenkų administracijoj. Dr. 
J. Basanavičius pasiliko Vilniaus 
sargyboje. Jis kovojo už lietuvių 
'tise-, bet okupuotam krašte jo 
veikla buvo suvaržą ta. Jis daug dlr

L.M draugijoj, redagavo jos 
žurnalų Lietuviu Tautą. kartais net 
pats taisė «korcktūras, tvarkė 
straipsnius, rinko etnografinę me
džiaga. L.M. Draugijoj sukrauta jo 

.. per ilga amžių rinkti lietuvių kultū

pažinkime Australiją

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
Po vakarienės buvo sukurtas lau

žas ir prie jo pradėjo rinktis įdomiai 
apsirengę vyrai ir moterys. Neįti
kėtina, kad per trumpą laiką su sus- 
kolintais skudurais išėjo visai geri 
apsirengimai. Labai originaliai atro
dė "Laisvės statula’’,’’pora jaunave
džių”, "laivų krovėjas”, "angelas’ , 
na, visus sunku išvardinti. Pasisko
linęs tinkamo dydžio ”bra” ir gabalą 
medžiagos sijonui vaizdavau šokan
čią havajietę. Vyrų grupėje buvau 
pripažintas antruoju. Prie laužo dar 
buvo vairuotojo sukurtas vienas ko
miškas vaizdelis, o toliau, kad ir ne
kaip sutariant, skambėjo dainos.

Rytas buvo labai vėsus ir apsi
rengus vasariniais rūbais šaltoka. 
Šilčiau apsirengti nesinori, nes vė 
liau bus per šilta. Išėjęs į vieškelį 
bėgu. Ne tik apšilau, bet dar pama
čiau už miesto gyvenančių aboridže- 
nų skardinį namą. Tai ne būda, kaip 
dažniausiai aboridženai gyvena, bet 
namas. Mano apšilimo būdą pripaži
no tinkamu ir kiti, tik jiems neužte
ko tam laiko.

Kalbant apie šilumą, visuomet 
prisiminsiu karavanų parke primi
tyviai įrengtą karšto vandens siste
mą.Nors elektra čia yra, bet vandenį 
šildo malkomis. Užtaisymas labai 
paprastas. Ant ugniakuro uždėta 
geležinė statinė (44 gal.) ir žemiau 
kū ‘enant ugnį joje šildomas vanduo. 
Kad čiaupuose vanduo turėtų spau
dimą jis iš statinės perpnmpuojamas 
į aukštai pakeltą mažesnę statinę iš
kurios eina vamzdžiai į praustuvus.

Tik išvažiavus iš Boulia pasibaigė 
grįstas kelias. Važiuojame siauru 
lauko keliu, vietomis darome aplan
kas, nes tiesioginis kelias yra .blog-- . i- • .'9 f. . 
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ros turtai, čia jis ir savo kelių tūks
tančių lomų biblioteka paliko. Bet 
vis dėlto, dar kurį laiką Basanavi
čius ėjo Lietuvių gimnazijos gydy
tojo pareigas. Bet sveikata silpnėjo, 
jis tebenešiojo savo pečiuose kulip 
ką (nežinomas asmuo Bulgarijoje dėl 
neišaiškintų aplinkybių jį buvo per
šovęs). Jis jautėsi vienišas, atskirtas 
nuo laisvosios Lietuvos. (Man vienas 
vilnietis pasakojo, kad Basanavičius 
nukritęs nuo kėdės, ant kurios bu
vęs atsistojęs siekti iš lentynos kny 
gą, ir tas buvusi mirties priežastis).

Dr. J. nas Basanavičius mirė 1927 
m. vasario -J ją dieną, lygiai prieš 9 
metus jis vasario 16-ją jis buvo pasi
rašęs Nepriklausomybės paskelbi
mo Aktą (pažymėtina, kad Basana
vičiaus žmona Gabrielė Eleonora 
mirė ,889 m. irgi vasario 16 d.)

Žinia apie dr. J. Basanavičiaus 
mirtį visoj Lietuvoj buvo sutikta su 
dideliu liūdesiu. Dar prieš laidotu
ves mokyklose ir viešuose susirinki
muose buvo pagerbtas žmogus, ku
rio veikla yra neatskiriamai susijusi 
su lietuvių tautos atgimimu ir vals 
tybės atstatymu.

Anot dr. Maciūno žodžių vieno dr. 
J. Basanavičiaus minėjimo melu, 
"dr. Jonas Basanavičius iškilo virš 
visų, virš asmeniškumo, virš parti 
jų. Jis neturėjo savo asmeninio gy
venimo, nes jį bitvo atidavęs lietuvių 
tautai.” Nepriklausomoj Lietuvoj 
Basanavičiaus vardu buvo pavadin 
ta gatvės, parkai, alėjos, mokyklos 
jam gyvam esant V .D. Muziejaus 
sodely pastatytas paminklas. Dr. J. 
Basanavičiaus asmuo ir darbai lie
tuvių tautoje visada liks gyvi.

*****
Šis rašinys parengtas naudojant 

tokia literatūrą:
1. Jonas Basanavičius. Rinktiniai 

raštai, Vilnius, 1970, 1037 pslvSioje 
knygoje yra ir gerokai aptrumpinta 
J .B. Autobiografija.
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me stovyje. Penkis ar.šešis kartus 
teko sustoti ir atidaryti ir pravažia
vus vėl uždaryti vartus. Po 3-jų va
landų kelionės pastebime kelis gy
venamus namu., o prie jų daug 
ožkų. Sužinojom, kad čia yra keletas 
ožkų ūkių. Sustojame, neva tai 
miestelyje, Bedaurie. Mažai kas 
jame yra. Stovi senas viešbutis - ba
ras ir paštas, iš kurio laiškus išveža 
kartą per dvi savaites. Namai dau
giausiai skardiniai. Sako, yra apie 60 
gyventojų, kurių daugumą sudaro 
aboridženai. Vanduo gaunamas iš 
požemio. Kai palygini čia gyvenan
čių žmonių gyvenimą su pajūriuose 
įsikūrusiais, kyla klausimas, už ko
kias kaltes žmonės čia gyvena?

Pietums sustojame Cacoory 
(ruins) vietovėse. Ji su žodžiu 
"ruins" (griuvėsiai) ir kai kuriuose 
žemėlapiuose pažymėta. Čia dabar 
niekas negyvena, o stovi tik vienas 
jau be stogo, apleistas akmeninis 
namas. Iš vidaus tinkuotose sienose 
yra išbraižytos lankytojų pavardės, 
kartais ir lankymo metai pažymėti. 
Nepavyko sužinoti, kas žmones pri
vertė ir pagalvoti čia kurtis? Dar ir 
namas buvo pastatytas. Pietavome 
medžių pavėsiuose, bet ir tai karšta.

Jau išvažiavus iš Bedourie, vieno
je kelio pusėje pasirodė miražai. Tai 
gražūs "ežerai”, kurie kaip sapne 
greitai išnykdavo. Po pietų miražai 
•odėsi dažniau, jau abiejose kelio 
jusese ir priekyje. Vietomis atrodė 
abai dideli ežerai, net ir salomis. 
Ilgiau įsižiūrėjęs pamatai, kad ”van-
Jens" paviršius nėra- plokščias, p Su J 
iškilimais;lyg kupranugario nugara. 4
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PADĖKA

Mūsų brangiam vyrui, tėveliui KAZIUI INTUI mirus, nuoširdžią pa
dėką reiškiame visiems velionio Kazio artimiesiems, bičiuliams, drau 
gams ir pažįstamiems, pagerbusiems jį dalyvaujant pamaldose ir paly
dint jį į amžino poilsio vietą.

Dėkui kalbėtojams už jautrius atsisveikinimo žodžius, už jo prisimini 
mą spaudoje. Ačiū visiems už paguodos žodžius ir užuojaut as, pareikštas 
mums žodžiu, laiškais ir spaudoje. Velionio vardu dėkojame už gausias 
gėles ir sudėtas aukas, jį pagerbiant, spaudai bei skautams. Dėkui už vi
sokeriopą ir moralinę paramą mūsų gilaus skausmo valandoje.

Prometėjas
Kas yra Prometėjas? Tai senovės 

graikų legendarinė figūra, titanas, 
pusdievis, kuris užstodamas žmonių 
giminę, pagrobė iš dangaus ugnį ir 
ją padovanojo žmonėms. Už tai die
vų buvo nubaustas: prikaltas prie 
uolos. Kiekvieną dieną erelis lesda- 
vo jo kepenis, kurios vėl per naktį 
ataugdavo. Žmonių mintyse per ilgą 
laiką Prometėjas susiformavo kaip 
dvilypė asmenybė: iš vienos pusės 
Prometėjas kaip maištininkas prieš 
aukštesnę galybę, prieštaraująs 
dieviškai tvarkai ir valiai (iš čia ki
lusi ir filosofinė doktrina - prome-. 
teismas), iš kitos pusės Prometėjas 
yra ir kaip žmogaus gynėjas, mūsąja 
prasme išganytojas, aukojęsis žmo
nijos gerovei.

Simas Karaliūnas, Trakiškosios 
lietuvių kilmės teorija. Pergalė, 
1971 - 1. Vilnius.

Dr. V. Daugirdaitė - Sruogienė, 
Chicago III, Terra.

l’r. Naujokaitis, Lietuvių litera 
turės istorija, I ton:., 197-3, Bijotė 
Kn, N.Y Enciklopedijos. pabaiga r '

J. Zinkus

Ilgai važiavę išvystame geležinius 
stulpus, laikančius radio telefono 
antenas. Artėjame prie dažnai mini
mo nuošaliausio miesto Australijoj 
Birdsville. Namai labai seni ir neat
rodo, kad jų pagerinimu kas rūpin
tųsi. Yra ligoninė, prižiūrima 2-jų 
gailestingų seserų. Yra mokykla, 
policija ir vos besilaikančiomis sie
nomis iš trijų išlikęs vienas baras. 
Naujausias pastatas mieste - vieno 
kambario dydžio fibrinukas - paštas. 
Iki 1976 m. Birdsville neturėjo jokio 
telefono ryšio. Taikantis prie vietos 
sąlygų, telekomunikacijos inžinieriai 

nplanavo specialias antenas ir 
■labar gyventojai telefonu gali pa 
->iekti bet kurią vietą Australijoj. 
Kokia buvo naujiena miesto gyven 
tojams telefono ryšio atidarymo 
diena. Norin! pit skambini i reikėjo 
tani.t i eilės, liet dabar naujovė ”nu 
•um-šiojus.” -r 12 vietos abonentų re 
tai kada telefoną panaudoja.

Mieste is požemio besiveržiąs 
vanduo yrą 99 laipsnių C karščio ir 
prieš naudojam i.- jį reikia atvėsimi. 
Tan; savivaldybės yča įrc-tlpi* keli 
lidcii ri'zi rvua/jį. Pa»> vandu > va 
mini šta>”. !':•«»• iš pvženį'.) besi 

vržimici<- va.diėns krovės yra pn- 
:aisy:a elektrą gare .natri t iirbii.:i. 
-ios nemačiau. bei sako, yra inaz;a . 
siu Pietiniame žemės pusrutuly ie 
vandeniu varoma elektros stotis. Iš 
los stotelės elektros srovės užtenka 
tik dienos metu tšaldvluvam.s
pan.), o vakarais įjungiams diezęlio 
generatorius.

Šalia miestelio eina Diainantma 
upė ir iš tolo ji atrodo tikras apyliu- 
kės papuošalas. Kai prieini prie j.«s 
arčiai., matosi tik stovintis drumzlj

Kazio Into šeima

Sydnejuje
Prometėjaus idėja ypač plačiai 

paplitusi literatūroje ir poezijoje. 
Dar senovės Graikijoje dramatur
gas Eschilas sukūrė dramą ’’Prikal
tas Prometėjas”, įveda jį savo poe
mose ir Hesiodas. Vėliau Prometė
jas patenka į vakarų Europos litera
tūrą, kaip dėkinga medžiaga dra 
mai (Kalderonas). Prometejiškij 
idėjų apstu Goethes, A, Mickevi
čiaus kūryboje.

Prometėjas taip pat nesvetimas ir 
lietuvių literatūroje. Vienas mūšy 
žymiausių poetų - Vincas Mykolaitis 
Putinas net sukūrė ištisą poemą, 
kurią kaip tik mūsų dinamiškasis 
Paulius Rūtenis birželio 26 d. ketina 
įscenizuoti. Su šiuo parengimu • 
PROMETĖJAS SYDNEJUJE, 
kuris įvyks birželio 26 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube, bus drauge pami
nėtas ir pats autorius Vincas Myko
laitis Putinas, miręs prieš dešimt 
metų Lietuvoje.

Minėjimo programoje: paties Pu
tino deklamacijos (iš plokštelės), V. 
Kazoko kalba apie Putiną ir poemos 
’’Promętėjas” žodinis įscenizavimas. 
Skaitys Daiva Labutytė - Bieri, 
Gražina Zigaitytė - Hurba, ir pats 
Paulius Rūtenis. Režisūra Pauliaus
Rūtenio, koordinacija Algio Dūdai- 
čio.

Minėjimo pabaigai trumpas filmas 
apie V. Mykolaitį Putiną.

Tautiečiai, įsidėmėkite: Prometė
jas Sydnejuje birželio 26d., sekma
dienį, 4 vai. Lietuvių Klube. Organi-
zatorius - Sydnejaus Liet. Plunksnos 
Klubas.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

nas vanduo. Pakraščiuose net iria! 
žaliavęs nuo stovėjimo. V.indejyjc 
jokios gyvybės nesimato, be! pavir
šiuje plaukioja išdidūs pelikanai. 
Aišku, jie randa upėje žuvų ar var
lių. Prie kranto mačiau sparnus be 
sidžiovinantį Snake bird.

1901 m. sukūrus Australijos fede 
raciją Birdsville miestas prarado iki 
to laiko turėta reikšmę. Kai jis yra 
lik 11 km. nuo Piet ų Ausi rali jos sie
nos, anksčiau čia buvo muilinė, su
renkant! mokesčius už iš Pietų in:-: 
pofluotas prekes.

Grįžęs p.) pasivaikščiojimo pre 
Diamantina upės, stovyklos prau
sykloje nusimaūūžiau ir lauki" va-.i 
karionės. Staiga pajutau bl.<izJu 
niežėjimą ir kai kui odoje iškilo bai
lės pūslytės. Susirūpinau, Pagalviu 
jau. kad gal man pakenkė požemio 
vanduo? Bet tada paveiktų visą ka
ną. o ne tik blauzdas. Prisiminiau 
kad ežiam prie upės kartais koja* 
paliesdavo sausos aukštos žolės 'r 
greičiausiai jos turėjo kokių mio'lii- 
Nežinant ką daryli ir nieko daugiu 
neturint ištepiau nuo saulės margi’ 
mą turėtais vaistais ir nežėjitna’ 
bematant praėjo. Pūslytės dar ilgai 
margino mano blauzdas.

., • / t—^aldlžl GI
nei.) <i:noFj -ą Ruš4ia.iųĄąu Job & i
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RADIJO BANGOMIS
RADIJO VALANDĖLĖ

MELBOURNE ŽENGIA Į 
TREČIUOSIUS DARBO METUS

Gegužės 17 d. lietuvių radijo 
programa Melbourne, atšventė savo 
antrąjį gimtadienį. Pristatydami ta 
proga savo 80-tąją programą, šio 
pusvalandžio įkūrėjai Viva Alekna ir 
Gabrys Žemkalnis, išreiškė viltį, 
kad šis, jau įsigyvenęs Melbourne 
lietuvių kultūrinis veiksnys ir toliau 
klestės ir pritrauks dar daugiau lie
tuvių į kultūrinę veiklą.

Įžanginiame programos žodyje 
paminėtos veiklos gairės: ’’Mes no
rime išnaudoti mūsų ribotus suge
bėjimus supažindinant klausytojus 
su lietuviška muzika, drama, litera
tūra, su lietuviais kūrėjais ir lietu
viais atlikėjais.”

’’Dirbame nes nenorime, kad būtų 
užmiršta mūsų tautos kultūra, Lie
tuvos kančios ir triumfai, birželio 
išvežimai ir birželio sukilimas prieš 
okupantus bolševikus...”

’’Mes norime ir siekiame kad mū
sų jaunimas susipažintų... kad tėvy
nėje gyvena lietuviai, prispausti, 
pavergti, bet gyvi ir kuriantys, sie
kiantys, žiūrintys į ateitį... Mes no
rime, kad visi prisimintų, jog lietu
viškas kūrybingumas neužgęsta ir 
išeivijoje...”

Pranešėja Vida Aleknienė klau
sytojams pristatė A.L.B. Melbourne 
Apylinkės Valdybos pirmininką p. 
Albiną Pocių. Kreipdamasis į prog
ramos rengėjus p. Pocius kartu 
kreipėsi į klausytojus šiais žodžiais:

’’Jau praėjo du, pilni darbo metai 
tvarkant lietuviškąją radijo valan
dėlę. Laikas bėga pilnu tempu, ne
sugrįžtamai į priekį. Dar, rodos, lyg 
vakar posėdžiavome ir diskutavome 
ir nevisada galėjome susitarti, kam 
šis darbas turi priklausyti ir kas jį 
turi tvarkyti.

Po dvejų darbo metų visi matome, 
kad niekas nebeliko nuskriaustas, ir 
radijo valandėlė vedama pavyzdin
gai, nepaneigiant nei vienos organi
zacijos ar pačios bendruomenės.

Melbourne lietuviai moka gražiai 
sugyventi. Kartais ir mes nutaria
me, kad negalime susitarti, bet nie
kada ilgai nesipykstame; nes reikia 
kartu gyventi ir tik bendrai dirbda
mi galime atsiekti ko gero savo tau
tai ir savo bendruomenei.

Mūsų bendruomenė yra stipri, 
kada joje vyrauja laisva valia. Įvai
rios organizacijos, turėdamos skir
tingus tikslus ir skirtingus veiklos 
metodus sudaro mūsų bendruome
nę. Kiekvienos organizacijos veikla 
todėl bendruomenėje turėtų būti 
vienodai įvertinama ir tos organiza
cijos laimėjimai yra laimėjimas visai 
bendruomenei. Šiandien, bendruo
menės vardu sveikindamas lietuviš
kos radijo valandėlės kūrėjus ir da
bartinius darbuotojus, aš negaliu 
atsistebėti jų pasišventimu savo 
darbui ir jų ištverme. Paruošti radi
jo programą kas savaitę atima daug 
valandų laiko ir reikia paaukoti visą

Australijos Lietuvių Fonde
50 ERROL ST. NORTH MELBOURNE VIC. 3051

AUKOS PROF. J. MARVAN GRA 
MATIKOS IŠLEIDIMUI:

25 dol. p. Jurgis Mikaila, South
field, Michigan, USA.,

10 dol. p. S. Slavickas (Geelong).

AUKOS A.L. FONDUI:
40 dol. - Sale seniūnija, sudėtinė 

tautiečių auka pikniko proga.
10 dol. - p.p. P. ir S. Pažereckai 

(Melb.).
Aukos A.L. Fondui vietoje vaini

kų ar gėlių pagerbiant mirusią a.a. 
Dr. Eleną Liutikienę:

25 dol. - p.p. Aina ir Jonas (jun) 
. .. V y,-, t 

savo laisvalaikį; ir tai buvo ne vieną 
kartą, bet per ištisus dvejus metus, 
kas savaitę. Aš manau tik didelė 
meilė lietuviškos dainos ir muzikos 
grožiui ir noras pasitarnauti savo 
tautai ir bendruomenei, suteikia 
Jums jėgų ir ištvermės ištęsėti dve
jus metus įtempto darbo.

Melbourne Apylinkės Valdybos 
vardu, dar kartą sveikinu Jūs dvejų 
metų našaus darbo sukakties proga, 
linkiu ir toliau su tokia pat ištverme

Na ir svetur
-15 METI l'EKillU KAMtJUJ

Balandžio 16 d. Pertho ramovėnai 
iškilmingai paminėjo L.K.V. S-gos 
Ramovės Pertho skyriauš;T5 melų 
įsteigimo sukaktį Leederville salėje. 
Ta proga platų atidarymo žodį tarė 
skyriaus pirm. p. K. Žuromskis ra
gindamas ne tik ramovėnus, bet ir 
visus lietuvius prisidėti prie bend
ros laisvės kovos. Po pirmininko 
kalbos buvo sudarytas garbės pre
zidiumas. į kurį pakviesta visų Vak. 
Austraiijos lietuvių ir svetimtaučių 
organizacijų atstovai, įnešta sky
rių..s vėliava ir susikaupimo minute 
pagerbti skyriaus mirusieji nariai. 
Savanoris kūrėjas p. J Valaitis 
skaitė paskaitą prisimindamas Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo 
laikotarpi. Lenku atstovas plkn. 
Hardy savo sveikinime ragino ne
prarasti vilties į r budėti tėvynės 
sargyboje. Toliau sveikino apyl. 
pirm. J. Miliauskas, kap.it. Kuzmic
kas, šaulių ir ramovėnų atstovas B. 
Steckis ir A. Klimaitis, Ramovės 
skyriaus steigėjas, davė skyriaus 
penkiolikos metu veiklos apžvalgą.

Minėjimo programoje dalyvavo 
"Šatrija" pašokusį tautinių šokių, 
p-lė Pašeckaitė padeklamavo

Sekančią dieną, sekmadienį, kun. 
J. Petrauskas atlaikė iškilmingas 
pamaldas- už mirusius ramovėnus. 
Pamaldose ramovėnai dalyvavo su 
savo vėliava. Ta pat dieną įvyko vi
suotinis ramovėnų susirinkimas, iš
rinkta nauja valdyba ir pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas K. žu
romskis. .vicepirm. ir sekretorius B. 
Steckis, iždin. J. Žukauskas. Kont
rolės komisijoje įeina p.p. Čeičvs ir 
Žulys. Naujoji skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidė 
juslėms prie minėjimo surengimo, 
už aukas, ypač p.p. Žuromskiams.

MELBOURNE
Lietuviškos Joninės yra būdinga 

vidurvasario šventė, kai gamta yra 
pačiame savo gajume. Pagal senus 
liaudies papročius, Joninių išvaka
rėse būdavo atliekamos įvairios įdo
mios apeigos, būtent: vaistingų žolių

Meiliūnai (Melb.).
10 dol. - p.p. Julie ir Jurgis Mei

liūnai (Melb.).
A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja rėmėjams už aukas.
Ta pat proga A.L. Fondas ypač 

atkreipia Australijos lietuvių dėme
sį į būtiną reikalą prisidėti prie prof. 
J. Marvan gramatikos išleidimo, 
kuri, paplitusi po pasaulį, bus reikš
mingas indėlis vertinant lietuvių 
tautą ir jos kultūrą.

A.L. Fondo Valdyba
- ■ ’•
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tęsti šį gražų darbą. Jūsų vedama 
lietuviškoji radijo valandėlė, jau ta
po. lietuvių Melbourne kultūrinio 
gyvenimo dalimi.su kuria skirtis jau 
niekas nebenorėtų. Tegul gražus 
sugyvenimas ir nuoširdi valia lydi 
mūsų visų ateities darbus. Dieve 
Jums padėk!”

Po pirmininko p. Pociaus kalbos, 
buvo perskaityti sveikinimai iš Mel
bourne Moterų Socialinės Globos 
D-jos, Katalikų Moterų D-jos, Mel
bourne Dainos Sambūrio, skautų ir 
skaučių ’’Džiugo” tunto ir Lietuvių 
Akademinės Korporacijos ’’Romu
vos”.

Melbourne lietuvių radijo prog
rama transliuojama kas antradienį, 
9.30 v.v. ir kartojama trečiadieniais, 
9.30 vai. ryto per ’’Access” stotį 
3ZZ. koresp.

ir gėlių vainikams pinti rinkimas 
dainuojant tam tikras dainas; laužų 
kūrimas aukštose vietose, dainos ir 
šokiai prie laužo, šokinėjimas per 
ugnį, puotavimas; paparčio žiedo 
ieškojimas; maudymasis; saulės pa
tekėjimo laukimas, atliekant Joninių 
ryto burtus.

Australijoj, deja, dabar yra žie
ma. Tad ir daugelio apeigų atlikti 
negalime, bet Melbourne Socialinės 
Globos Moterų Draugijos narės su
kruto ir jau 1977 metų birželio 25-tą 
(šeštadienį) ruošia lietuvišką Joni
nių banketą, kurio metu gros geras 
orkestras ir bus patiekta puiki va
karienė.

Tikimasi, kad į šią Joninių šventę 
apsilankys nemažas būrys Melbour
ne lietuvių, nes kaip tik šiemet 
švenčiame Draugijos 25-ų metų 
veiklos jubiliejų.

SYDNEY
FILISTERIŲ PARENGIMAS

Malonu pastebėti, kad jau daug 
metų veikiąs Sydnejaus Filisterių 
Būrelis kartas nuo karto išeina ir į 
viešumą. Gegužės 29 d. surengtas 
viešas forumas tema ’’Helsinkio 
konferencija” buvo maloni staigme
na Sydnejaus lietuviams. Helsinkio 
konferencijos užbaigiamąjį aktą 
santraukos formoje pristatė Juhani 
Pullinen, o atitinkamas išvadas, 
ypač kas rišasi su Lietuva, atskleidė 
Vytautas Patašius ir Dr. A. Viliū- 
nas. Forumą sėkmingai pravedė bū
relio pirmininkė p. N. Grincevičiūtė 
- Wallis.

Nors ir labai nedaug reklamos 
buvo šiam parengimui, bet tautiečių 
pasiklausyti susirinko gana apsčiai. 
Po referentų pasisakymų išsivystė 
gana gyvos diskusijos taip, kad pats 
parengimas užtruko gerų pora va
landų. Čia iškilo priekaištų su šios 
dienos aktualijom - kas daroma są
ryšyje su artėjančia Belgrado kon
ferencija, ar ir kaip koordijuojama 
veikla su mūsų politiniais veiksniais 
ir t.t. Kompetetingi asmenys pa
reiškė, kad užsimojimų yra, tik nu
siskundė, kad trūksta talkininkų vi
suose užsimojimuose ir politinėje 
veikloje.

***

Neseniai išvyko į užjūrius pasi
žmonėti melburniškiai A. ir L. Bal
trūnai. Birželio 7 d. Šiaurės Ame
rikos Fiz. Aukl. ir Sporto S-ga To
ronto mieste, Kanadoje rengia jam 
viešą pagerbimą kaip buvusiam 
Lietuvos krepšinio rinktinės žaidė
jui.

Anglijos komunistų partijos mė
nesiniame žurnale ’’Marxism Today” 
autorius Paul Fauvet paskelbė 
straipsnį, kuriame sakoma: ’’Šiuo 
metu yra visai aišku, kad britų dar
bininkų klasė nepasitiki komunis
tais. To nepasitikėjimo priežastimi 
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IŠ MANO
KELIONIŲ

Atskridusi į JAV-bes pirmiausiai 
apsistojau Čikagoje pas savo gimi
nes, kurie mane priėmė į šiltus glė
bius. Atsipeikėjusi nuo kelionės, 
pirmon galvon atidaviau pagarbą 
jau iškeliavusiems Anapus gimi
nėms ir prieteliams. Aplankiau 
Tautines ir Šv. Kazimiero kapines, 
sustojusi ir prie J. Bačiūno, muziko 
J. Zdaniaus paminklų ir dar neseniai 
supilto mano meno kolegos ir drau
go dar iš Lietuvos laikų, prof. V. Ja- 
kubėno kapo.

Aplankiau šiuo metu vykstančią 
Institute of Arts patalpose turtingą 
XVI—XVIII šimtmečių klasikinio, 
garsiųjų menininkų parodą. Kiek
vienas paveikslas, ar tai skulptūra 
paliko gilų įspūdį.

Gegužės 7 d. teko nuvykti į Mari
jos Aukštesniosios Mokyklos salę, 
kur paprastai vyksta Čikagos Lie
tuvių Operos pastatymai, Lietuvių 
meno Ansamblio ’’Dainavos” spek
taklį - premjerą. Dviejų veiksmų 
su prologu ir epilogu muzikinis vei
kalas, užvardintas ’’Kūlgrinda”. 
Muzika kompozitoriaus A. Jurgučio, 
libretas rašytojos Jankutės - Užu- 
balienės. Dirigavo pats autorius. 
Režisūra Z. Kevalaitytės - Visockie- 
nės. Šokių choreografija J. Podžiūno 
ir balerinos V. Karosaitės, kuri 
spektaklyje pati šoko. Dekoracijos 
dailininkės A. Korsakaitės - Sutku
vienės. Visų šių menininkų vardai 
čia yra labai žinomi, populiarūs.

Veikalo muzikoje nėra sunkiai 
sprendžiamų muzikos problemų.

■ Pagrinde lietuviška lyrika, bet ne- 
i maža ir dramtinės įtampos. Apstu ir 

rečitatyvų. Pasakos turinys pagris
tas tautosakine romantika. Daly
vauja: žmonės, raganos, laumės, 
miškiniai...

Iš septynių solistų ypač malonu 
buvo išgirsti Čikagos Liet. Operos 
solistę Margaritą Momkienę, kuriai 
atiteko pagrindinis laumės Gilandos 
vaidmuo. Solistė turi gražų, skambų 
lyriniai dramatinį sopraną, balsą 
valdo profesiniai lengvai, o kas 
svarbiausia, kas ne visada daininin
kams įprasta, turi puikią, ryškią 
dikciją. Mūsų Australijos tautiečiai 
tikrai nenusivyltų pakvietę tokią 
puikią menininkę gastrolėms. Varė
nos - raganos rolėje reiškėsi kita Č. 
L. O-ros solistė Roma Mastienė, ir 
kaimo mergaitę Elytę atliko A. Si
monaitytė - Gaižiūnienė. Gerai 
skambėjo chorai, išryškindami mu- % 
zikos švelniai lyrinius ir ugningai 
dramatinius momentus.

Gausios katutės, dovanos ir gėlės 
išreiškė klausytojų padėką ir įverti
nimą naujai gimusio lietuviško kūri
nio. Spektaklis pakartotas dar se
kančią dieną, vėl pilnutėlei salei su
sirinkusiems meno mėgėjams.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

nėra viešosios informacijos sąmoks
las, bet faktas, kad per daugelį metų 
mūsų partija darbininkams melavo”.

Šiuo metu britų kom. partija sus
kilusi: viena dalis pasilieka ištikima 
Maskvos linijai, o kita pasisako už 
eurokomunizmą, būtent, demokra
tinį komunizmą, pripažįstantį laisvę 
ir kitoms politinėms partijoms. 
Daugelis komunizmo klausimais 
ekspertų įtaria, kad eurokomuniz
mas, t.y. demokratinis komunizmas 
vakarietiška prasme, kaip kad skel
bia italų ir prancūzų komunistų va
dai, tesąs tik gudrus Maskvos ma- 
nievras, nes anksčiau ar vėliau 
Maskva vis tiek jas perims savo 
kontrolėn. Todėl įvedus naują kryp
tį komunizmo politikoje esąs tik 
suktas ėjimas sukelti pasitikėjimo 
vakariečių akyse ir tuo sumažinti 
budrumą. • <>)
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

M.L.D.R. Komitetas 
dėkoja

Australijos Lietuvių Dienų Melbourne Rengimo Komitetas su pasi
tenkinimu mato, kad A.L. Dienos Melbourne praėjo sėkmingai, todėl ir 
Komiteto įdėtas darbas, sielojimasis bei rūpesčiai nebuvo veltui. A.L. 
Dienos sutraukė tautiečius ne tik iš įvairių Australijos vietų, bet į jas at
silankė gausus būrys užjūrio brolių, tuo suteikdami jomsypatingos reikš
mės.

A.L.D.M. Rengimo Komitetas jausdamas, kad jo atliktas darbas davė 
naudo impulso ryžtis aukotis ir dirbti tėvynei Lietuvai, paskelbdamas 
A.L. Dienų apyskaitą ir užversdamas savo veiklos paskutinįjį lapą, jaučia 
malonią pareigą išreikšti didžią padėką:

Lietuviams dvasiškiams už surengimą iškilmingų ir įspūdingų pa
maldų.

Australijos Federalinės ir Victorijos valstijos valdžios atstovams bei 
aukštiesiems svečiams už parodytą mūsų tautinių tikslų supratimą, jų 
įvertinimą bei asmenišką dalyvavimą L. Dienose.

Australijos ir užjūrių lietuvių spaudai už paslaugą rengiant A.L. Die
nas bei gražų jų įvertinimą.

Australijos lietuvių jaunimui už skaitlingą dalyvavimą Lietuvių Dienų 
jaunimo ir kituose parengimuose, nes tik per jį išliksime gyvi savo tautai.

Visiems chorų dalyviams ir jų vadovams, įdėjusiems daug nuoširdaus 
darbo paruošiant gražią ir įspūdingą Dainų Šventę.

Visoms tautinių šokių grupėms ir jų vadovams už paruošimą gražios 
Tautinių Šokių Šventės.

Vietiniams ir svečiams literatams, kūrybinio žodžio nenuilstantiems 
puoselėtojams, muzikams, solistams ir dainininkams už patiektą įspū-

Su Hobarto lietuviais
MiRĖ ALEKSAS PAKŠTAS

Balandžio 2 d. Hobarte mirė 
Aleksas Pakštas, 57 m. amžiaus. Di
delis skaičius lietuvių ir kitataučių 
palydėjo velionį į kapus. Karsta, ap
dengtą tautine vėliava nešė ir gar
bės sargyboje stovėjo buvę kariai ir 
pirmojo transporto vyrai; atsisvei
kinimo žodį tarė buvęs karininkas 
A. Kantvilas.

Velionis kilęs nuo Žiežmariu. Kai 
šedoryse lankė gimnaziją ir Vilniuje 
studijavo architektūrą. Karo melu 
kaip karys dalyvavo įvairiuose fron
tuose. J Australiją atvyko su pirmu 
transportu ir apsigyveno Hobarte. 
daug dirbo bendruomenės veikloje, 
buvo renkamas j valdybas. Jo pas
tangomis ir iniciatyva įsteigtas 
sporto klubas "Perkūnas”, kuriam 
ilgai vadovavo ir jį rėmė. Liūdesy 
paliko sergančią žmoną, tėvus ir tris 
seseris Lietuvoje.

Sužadėtuvės
Gegužės 28 d. gražioje Danos ir 

Jurgio Karpavičių rezidencijoje 
įvyko jų dukros Lauros ir Jeronimo 
Belkaus sužadėtuvės. Tai buvo 
sportiškai skautiškas gražaus lietu
viško jaunimo subuvimas.

Sužadėtiniaiyra labai gerai žinomi 
Sydnejaus lietuvių jaunimo tarpe. 
Laura nuo pat jaunų dienų pradėjusi 
skautauti, iš skaučių eilių ir dabar 
nepasitraukia ir tebėra aktyvi šioje 
jaunimo organizacijoje. Be skauta- 
vimo ji žaidžia ir krepšinį, dalyvauja 
visame sporto klubo Kovo gyveni
me.

Jeronimas taip pat labai aktyvus 
skautas ir sportininkas. Jis vado
vauja Sydnejaus skautų Aušros 
tuntui, seniau aktyviai žaidė krepši
nį, o dabar visą sportinę energiją 
nukreipė į tinklinį, žaidžia Kovo ir 
visos Australijos lietuvių tinklinio 
rinktinėse.

Sydnejaus Kovo sekretoriui Jur
giui Karpavičiui pasveikinus susi
žiedavusius abiejų šeimų vardu ir 
palinkėjus gražios lietuviškos šei
mos už abiejų laimę buvo pakeltas 
tostas ir sugiedota ’’Ilgiausių metų”. 
Sužadėtuvių vaišės truko iki paryčių

Balandžio 25 d. staiga mirė Vladas 
Bendikas, 57 m. Velionis kilimo nuo 
Darbėnų. Žemaitijos. Atvykęs į 
Australiją vedė kitatautę, ryšių su 
lietuviais nepalaikęs. Sudegintas 
Cornelian Bay krematoriume.-

***

Motinos Dienos minėjimas ir rhn, 
tinų pagerbimas, bendruomenės 
valdybos suruoštas, įvyko Gle- 
norchy salėje gegužės 7 d. Po apyl. 
pirm. J. Paškevičiaus sveikinimo ir 
A. Kanivilo paskaitos sekė dainos, 
kurias, Tarvydui pritariant akorde
onu, padainavo B. Paškevičiūtė, B7 
Vaičiulevičiūtė ir jos broliukas To
mas. Vaišių metu gėrėjomės filmais, 
kuriuos parodė V. Mikelaitis. Jis jau 
keletas metų filmuoja svarbesnius 
faktus iš bendruomenės ir H.E.L.- 
L.P. veiklos. Vakaras buvo skaitlin
gas dalyvaujančiais, visi buvo pa
tenkinti, kad galėjo kartu pabend
rauti ir pasilinksminti.

♦ * ♦

Neseniai Marytė Kairytė atšven 
lė savo 21 metų sukaktį. Jos tėvelių 
suruoštose vaišėse Glenorchy salėje 
svečiai ir jos draugai tautinių šokių 
šokėjai pasilinksmino ir Marytei-pa
linkėjo gražios ateities.

dingą Literatūros, Dainos ir Muzikos vakarą.
Menininkams ir tautodailės darbų kūrėjams už bendrą ir gražią jų 

darbų parodą.
Dr. G. Kazokienei ir parengimo dalyviams už didžiai vertingą supažin

dinimą su genialiuoju lietuvių kūrėju - M.K. Čiurlioniu.
P. V. Bivainiui už gražų pilno Lietuvos pašto ženklų rinkinio parodą.
Įvairių šakų sportininkams už gražias sportines varžybas - Sporto 

Šventę. ’ ■ <
Melbourno Lietuvių Klubui ir jo vadovybei, suteikusiems geras ir ma

lonias sąlygas visų tautiečių priėmimui bei L. Dienų atskirų parengimų 
paruošimui.

Visiems Melbourno tautiečiams taip nuoširdžiai pritarusiems Komite
to darbams ir maloniai priėmusiems į savo namus gausų A.L. Dienų da
lyvių ir svečių būrį.

Melbourno lietuvių moterų organizacijų vadovybėms, narėms bei tal
kininkėms, taip gražiai, sutartinai ir rūpestingai dirbusioms sunkų pa
rengimų dalyvių ir svečių maitinimo darbą. Jautri moters širdis ir meilė 
tautiečiui teikė jums jėgų!

Visiems A.L. Dienų talkininkams, daug prisidėjusiems prie parengimų 
paruošimo, nors atlikdami būtinus ir reikšmingus darbus nebuvote kitų 

• matomi.
Visiems tautiečiams iš arti ir toli už gausų atsilankymą į visus L. Dienų 

parengimus.
Tačiau ypatinga ir išskirtina padėka priklauso Hamiltono Tautinių Šo

kių Ansambliui "Gyvatarui”, jo vadovėms p.p. G. Breichmanienei ir I. 
Jokūbynienei už puikius ir nepamirštamus tautinių šokių vakarus - kon
certus, kurie suteikė lietuviams ne tik džiaugsmo ir pasididžiavimo, bet 
parodė svetimiesiems mūsų tautinės kultūros perlus. Padėka ir jums, 
Kanados lietuviai, atsiuntusiems”Gyvatarą”į mūsų darbų ir tautinių 
egzaminų Šventę.

Ypatinga padėka solistams p.p. Nerijai Linkevičiūtei ir Bernardui 
Prapuoleniui už įspūdingą atskleidimą lietuviškos dainos grožio mums, to 
tolimo žemės pakraščio - Australijos lietuviams. Padėka ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybai bei jos pirmininkui p. B. Nainiui, sudariu
siems sąlygas jų viešnagei mūsų krašte.

Nuoširdi padėka visiems bendradarbiams A.L. Dienų Komiteto na
riams. Bendras mūsų darbas tebūna skiriamas tėvynei Lietuvai.

Pagaliau paskutinis žodis - nuoširdus atsiprašymas. Jei įvyko kokių 
klaidų, nemalonumų ar nesusipratimų, tikėkite - be blogos valios. Būkite 
mums atlaidūs.

Atsisveikinant dar kartą visiems nuoširdi padėka ir geriausi sėkmės ir 
našaus darbo linkėjimai Australijos Lietuvių Dienų Sydney Rengimo 
Komitetui

K.J.Lynikas
Ig. Alekna L.D.M.R. Komiteto Pirmininkas
Sekretorius ir
Spaudos-Informacijos K-to narys.

Australijos Lietuvių Dienų, įvykusių Melbourne 1976.12.26 - 1977.1.2.

apyskaita
PAJAMOS:

ir turbūt geras pusšimtis jaunimo, 
pilni sportiškos energijos ir skautiš
kai lietuviškų dainų, jau seniai taip ' 
skambiai lietuviškai nedainavo ir 
nesilinksmino. Net ir garsioji aus
tralų ’’Waltzing Matilda” buvo lie
tuviškai sudainuota. Svečių tarpe 
matėsi ir draugų iš Melbourno - tai 
Algis Vaitiekūnas, G. Žemkalnis, R. 
Makarevičiūtė ir F. Valaitytė, spe
cialiai atvykę į šias sužadėtuves. Gi 
puikios tėvų t), ir J. Karpavičių su
ruoštos vaišės tiek jaunimą, tiek ir 
vyresniuosius nuteikė iškilmingai ir 
šventiškai.

Sveikinant abu Laurą ir Jeronimą 
besirengiančius kurti lietuvišką 
šeimą, norisi tik palinkėti, kad jų 
abiejų įgytos lietuviškos tradicijos, 
jų darbas su skautais ir sportinin
kais ir ateityje pasiliktų toks pats 
aktyvus ir gražus. Daug ateities lai
mės jums! A. L-tis

o

1. Įvairios K-to pajamos: aukos, paskolos ir kt.
2. Maitinimas
3. Literatūros, Dainos ir Muzikos vakaras
4. Meno ir Tautodailės paroda
5. M.K. Čiurlionio koncertas
6. Jaunimo Vakaras
7. Tautinių Šokių Vakaras
8. ’’Gyvataro” Tautinių Šokių Koncertas
9. Dainų Šventė
10. N. Linkevičiūtės ir B. Prapuolenio koncertas
11. Naujųjų Metų Sutikimo balius

■ ■ ii
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IŠLAIDOS

1. Administracinės išlaidos
2. Paskolų grąžinimas
3. Spaudos išlaidos
4. Reprezentacija
5. Kompensacija Apylinkės V-bai
6. Salių nuoma
7. Maitinimas
8. Orkestras
9. Susisiekimas (’’Gyvataro” kelionė)
10. Filmo gaminimas
11.Sporto Šventės nuostolių padengimui
12. Pasaulio Lietuvių B-nės Valdybai
13. ”Gyvatarui” (iš Adelaidės $ 700.00)
14. Australijos Lietuvių B-nės Krašto V-bai
15. Melbourno Apylinkės V-bai
16. A.L.B-nės Krašto V-bai, švietimo reik.
17. Pertho Apylinkei
18. Adelaidės Apylinkei 
19.Sydney Apylinkei
20. Geelongo Apylinkei
21. Dainos Sambūriui
22. Tautinių Šokių Grupei ’’Klumpakojui”
23. Taut. Šokių Grupei ’’Gintarui”

$4,222.42 
$ 210.08 
$ 866.31 
$ 460.00 
$ 470.64 

$ 1,764.00 
$2,268.13 
$ 5,393.81 
$3,171.88 
$ 1,503.20 

$15,525.00

Viso $35,855.47

$ 764.35 
$ 1,500.00 
$ 611.60 
$ 979.28 
$ 500.00 

$16,756.02 
$ 4,650.22 
$ 600.00 

$ 1,944.00 
$ 2.000.00 
$ 900.00 
$ 600.00 
$ 300.00 

$ 1,000.00 
$ 1,000.00 
$ 500.00 
$ 300.00 
$ 250.00 
$ 250.00 
$ 150.00 
$ 150.00 
$ 75.00
$ 75.00

Viso $35,855.47

PASTABA: Į salių nuomos sumą įtrauktos Naujųjų Metų sutikimo 
išlaidos $ 13,308.75, kaip pažymėta salės administracijos sąskaitoje.

K. J. Lynikas
A.L.D. Komiteto Pirmininkas

Jonas Antanaitis
A.L.D. Komiteto Iždininkas
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Skaitytojai 
pasisako

Amerikos lietuvių tarpe, slapukai 
asmenys, kurie bijo viešumoj iškelti 
savo vardą, vadinami barsukais. Gal 
ir neverta būtų man atsakinėti as
menims, kurie net į dienos šviesą 
bijo išlįsti, tačiau, kai be manęs pa
liesta ir Australijos lietuviai sporti
ninkai, tai daromiems užpuolimams, 
atsakymai yra šie.

Keista ir tiesiog juokinga, kai pri
metama man, kad per "Kovo” viešus 
balius ar parengimus, aš prašneku ir 
angliškai. Būtų tiesiog žiaurus įžei
dimas, jeigu, pakvietus užsieniečių 
svečių, kitataučių sportininkų ir 
mūsų mišrių šeimų sportininkų gi
minių ir draugų, nebūtų, bent trum
pu žodžiu, jie pasveikinti, palinkint 
jiems geriausios nuotaikos ir kt. Gi 
dėl mano lietuviško akcento ’’aus
trališkoj” kalboj, tai galiu pasakyti 
tik tiek, kad tokios, kaip australų 
kalbos iš viso nėra, o anglų kalboje, 
negimus, neaugus ir nebaigus 
mokslų čia, pas daugumą užsieniečių 
visuomet bus savo gimtosios kalbos 
didesnis ar mažesnis akcentas. Gai
la, bet taip jau yra. ,, v.j ;j

Ir vėl nevykusiai lyginama skau
tai su sportininkais. Savaime su
prantama, kad skautams lietuvių- 
kalba yra daug lengviau prieinama 
ir vartojama, bet gi sportininkų tar
pe yra daugumas skautų ir atvirkš
čiai. Jeigu skautai savo stovyklas, 
laikraštėlius ir visas idėjas praveda 
lietuvių kalba, tai yra pagarba jiems 
ir beveik būtinumas, nes svetima 
kalba pravestas lietuviškas skautiš
kas gyvenimas, dainos ir tradicijos 
tikrai nerastų atgarsio lietuvių 
skautų tarpe. Gi sportiniame lietu
viškame gyvenime, kur sportas ir 
sportinės varžybos yra pats pagrin
das, įrišant juo į lietuviškų sportinių 
tradicijų ir lietuviško, gyvenimo 
sportinius rėmus, anksčiau viskas
100%-niai rėmėsi lietuvių kalba. • 
Tačiau šiandien, po 28-rių gražios 1 
veiklos metų, neturint, daugumoje, • 
savų trenerių, savų instruktorių 
(įdomu, kur dingo visi ”ex-sporti- 
ninkai”, kurių nemaža dalis tik moka 
užnugaryje kalbėti ir kitus kritikuo
ti), tenka dirbti su australais ar ki
tais treneriais, kurie moko mūsų 
jaunuosius sportininkus anglų kal
ba, nes tikrai dėl kelių, šovinistiškai 
galvojančių mūsiškių, jie lietuvių 
kalbos nesimokins.

”Ex-sportininkas” ieško, reika
lauja ir nori, kad sportininkai, dau- i 
gumoje jau čia gimę jaunuoliai, be ! 
savo aktyvaus sporto, pradėtų ir 
pozityviai reikštis lietuvių kultūri
nėje ir tautinėje veikloje. Žinoma, 
yra ir tokių, tačiau, kaip viso pasau
lio sportininkams, taip ir lietuviams, 
pirmoje vietoje yra sportas. Ir, no
rint būti geru sportininku, reikia 
paaukoti labai ir labai daug laiko. 
Vieni gina savo turimų valstybių 
vardą, kai mūsų išeivijos lietuviai 
sportininkai gina savo lietuviškus 
klubus ir tuo pačiu iškelia ir Lietu
vą. Vito Gerulaičio vardas skamba 
per visą pasaulį, lietuviai krepšinin
kai yra žinomi visur, gi prieš kelias 
savaites kanadiečiui lietuviui Stepui 
Pikeliui labai sunkiame 100 metrų 
"peteliškės” plaukime, atsiekus

KRIKŠTAS POLITIKOJ
Prieš daug metų Californijoj 

per senatorių rinkimines varžy
tynes vienas iš kandidatų buvo 
labai apšnekamas — šmeižia
mas. Vienas balsuotojas pasiun
tė telegramą: “Oia labai plinta 
žinia, kad tamstos vaikai ne
krikštyti. Atsiųskite tučtuojau 
paneigimo telegramą”. Atsaky
mas atėjo: “Gaila pasakyti, jog 
žinia teisinga. Jokių vaikų ne
turiu”. 

naują pasaulio rekordą, lietuvių 
vardas vėl per pasaulį nuskambėjo. 
Gi ir pačios Lietuvos olimpiniai at- 
siekimai, gavus astuoniems lietu
viams septynius olimpinius meda
lius, tikrai neturi sau lygaus pasau
lyje. Ir ar visa tai nekelia Lietuvos ir
lietuvio sportininko vardo?

Jeigu mūsų senieji vadai (pas 
sportininkus toks žodis nevartoja
mas, nors aš juo ir buvau pavadin
tas) jau baigia visai užmigti ar pas
kęsti ginčų ir barnių gelmėse, tai tas 
nereiškia, kad sportininkai turi pra
dėti tęsti jų darbą. Kas gi atsitiktų, 
jei visuomenininkai ir kultūrininkai 
pradėtų žaisti krepšinį ir tinklinį, o 
sportininkai - skaityti paskaitas ir 
rašy ti knygas. Viskam yra vieta ir 
laikas.

Dėl mokesčių mokėjimo, tai neži
nau ar kas daugiau visokių mokesčių 
moka kaip sportininkai. Savam klu
bui, uniformoms, įėjimui, treniruo
tėms, kelionėms ir dar kitoms išlai
doms išleidžiama kiekvieną savaitę 
tikrai labai daug pinigų. Ir važiuo
jantieji į Kanados Pasaulines Lietu
vių Žaidynes, sportininkai apsimo
kės patys savąją kelionę. Aš manau, 
kad jei tokiam Sydnejuj iš 3000 čia 
gyvenančių lietuvių, į metinį Bend
ruomenės narių susirinkimą ateitų 
ne 50 o 500 visuomenininkų ir kultū- 

ijįrininkų, .^ąį .Įikyąi gal ir sportininkai 
tada turėtų jaustis truputį bendruo
menei nusikaltę, gi dabar, vietoj 
kaltinus sportininkus, reikia rimtai 
susirūpinti mūsų apsamanojusiais 
bendruomenės nariais, kurie gal iš 
viso pamiršo, kad jie lietuviai yra.

Gi vargšui ”ex-sportininkui” galiu 
tik pasakyti, kad aš sutinku bent 
kuriuose viešuose debatuose jam ir, 
panašiai kaip jis galvojantiems, pla
čiai paaiškinti ir padiskutuoti sporto 
ir sporto klubų reikšmę mūsų visam 
lietuviškam gyvenimui, tuo pačiu ir 
kokį tautinį susipratimą duoda 
sportas mūsų jaunimui.

Antanas Laukaitis.

Spaudoje
Lit.

Lituanistiniai kursai Vilniuje jau yra 
gerokai apsidėvėjusi tema. Tačiau ji šiek 
tiek atsinaujina, kai į diskusijas įsijungia 
patys tų kursų dalyviai.

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 15) Atžalos 
slapyvardžiu pasirašiusi kursų dalyvė at
sako į aukščiau padarytus kito asmens 
(Jono Aušros) priekaištus. Tairant. kad 
šis atsakymas pateikia bent žymios dalies 
kursų dalyvių nuomonę, dalį jo perspaus
diname mūsų skaitytojams susipažinti, o 
gal ir pareikšti savas nuomones. Tuo la
biau, kad ir iš Europos kai kas nuvyksta į 
Lietuvą ne tik šešių savaičių, bet ir ilges
nėm studijom.

„Galėčiau paminėti daug įvykių, kurie, 
nors nelietė lituanistikos, buvo nepropa- 
gandiniai. Eet negaliu sakyti, kad propa
gandos nebuvo. Aiškiai buvo ir visados 
bus, nes, kaip mes visi žinome, Vilniaus 
universitetas negali rengti tokių kursų be 
Maskvos sutikimo. Programa turi būti jos 
patvirtinta. Išskyrus paskaitas, visos po
pietės ir susirinkimai, pvz. „Kultūros Ba
ruose“, „Gimtajame Krašte“, „užsienio 
reikalų ministerijoje" ir pan., nebuvo pri
valomi. Lankė, kas norėjo ir visados ma
žas skaičius. Iš 29 kursantų mažiau kaip 
pusė lankė tas popietes, ir vis skirtingi as
menys. Į pasikartas turėjome eiti, bet ma
nau, kad nė vienas kursantas nepatikėjo, 
ką dėstytojai sakė apie filosofiją ir istori
ją. Dauguma kursantų buvo daugiau kaip 
21 metų amžiaus, universitetų studentai ir 
beveik visi lankę lituanistines mokyklas 
Šiaurės Amerikoje. Manau, kad studijavę 
tikrą Lietuvos istoriją ir girdėję apie re
liginį .persekiojimą iš tėvų ir išeivijos mo
kytojų nė vienas iš .mūsų to nepamiršo. 
Negaliu patikėti, kad per paskaitos valan
dą dėstytojas gali pakeisti subrendusio 
žmogaus nuomonę. Be to, daugelis paskai
tų ir popiečių, kurios buvo įrašytos į pro
gramą, buvo atšauktos. Užtat negalima 
suvesti statistikos ir padaryti išvadas vien 
perskaičius programą.

! REGISRUOJAMI LIETUVIAI 
PLAUKIKAI AUSTRALIJOJE.

Artimu laiku, visose Australijos 
Valstijose numatoma pravesti 

; lietuvių plaukikų patikrinamąsias 
'■ varžybas, kurių tikslas yra sužinoti 
i Australijos lietuvių plaukimo pajė

gumą, kad išrinkus geriausius plau
kikus pasaulinei lietuvių Sporto 
Šventei Kanadoje 1978 metais To
ronto mieste.

Pirmiausiai norima išaiškinti at
skirų Valstijų lietuvių plaukikų pa
jėgumą ir vėliau laimėtojai bus 
kviečiami dalyvauti Australijos lie
tuvių plaukimo pirmenybėse ir jų 
laimėtojai galės kandiduoti į Aus
tralijos lietuvių rinktinę.

Šiuo metu paskirti šie asmenys 
kontrolinėms varžyboms pravesti: 
VICTORIJOJ: p. Mykolas Katilius, 
2 Nottingham St., North Sunshine 
3020. Telefonas - 311 3494.

N.S.W.: p. Ignas Bellen - Bieliū
nas, 7 Fifth St., Ashbury, 2193. Te
lefonas - 797 7574.

Artimiausiu laiku bus paskirti va
dovai ir kitoms valstijoms. Kontro
linės varžybos bus pravedamos 
dviem amžiaus grupėmis vyrams ir 
moterims.

Jauniai - iki 16 metų amžiaus ir 
suaugę - 16 metų ir daugiau.

Programa kontrolinėms varžy
boms: 50 metrų ir 100 m. Laisvu sti
liumi krūtine, nugara ir kregždute.

Lietuviai, kurie domisi plaukimu 
ir norėtų dalyvauti plaukimo kon
trolinėse varžybose, prašomi re
gistruotis pas nurodytus valstijų 
vadovus, suteikiant pavardę, vardą, 
gimimo datą ir kokiose varžybose 
pageidautų dalyvauti. Taip pat pa
geidaujama pasisakyti, ar sutįnka

kursai Vilniuje
Minima, kad geriausia būtų, jeigu išeivi- I 

jos studentai galėtų praleisti 6 savaites | 
Lietuvoje be kursų. Savaime aišku, tai bū- I 
tų labai gerai, ir visi mes to norėtume, bet ’ 
visi žinome, tai yra neįmanoma. Vilniaus . 
kursai leidžia jaunimui, kas kitaip nėįma- j 
noma, pamatyti Lietuvą, praleisti daug 
laiko su giminėm, susipažinti su Vilnium . 
ir Lietuvos jaunimu.

Man visada ausis rėžia, kai girdžiu, kad 
mes neturime pakankamai proto atskirti 1 
tiesą nuo melo. Mes esame jūsų išauklėti 
— nejaugi jūs nepasitikite savo darbo vai
siais? Juk per 6 savaites mes patys galė
jome pamatyti, kad sovietinis gyvenimas 
nėra geras. Per propagandines paskaitas 
turėjome progos išgirsti, kaip žiauriai iš
kraipyta yra mūsų istorija, ir turėjome 
progos pateikti klausimus dėstytojams. 
Buvusieji kursantai žinojo daugiau apie 
filosofiją, negu pats dėstytojas!

Iš Toronto jaunimo jau yra 11 asmenų, 
kurie dalyvavo tuose kursuose. Kuris iš 
mūsų yra bent truputį paraudęs? Kai ku
rie straipsniai, ypač JAV lietuvių spaudo
je, apšaukia kursantus ir komunistais, ir į 
net politnukais. Tai mus labai graudina. ; 
Gal būt Vilniaus kursai nėra geriausi Ii- i 
tuanistikoje, bet šiuo tarpu jie.duoda pro
gos ilgiau pabūti Lietuvoje, visą laiką kai- ' 
bėti tik lietuviškai ir pajusti lietuvišką j 
dvasią, kuri dar nėra nei numirusi, nei į 
persunkta sovietine įtaka. Jei reikia ką j 
nors smerkti, smerkite tuos tautiečius, ku- j 
rie laiko save komunistais išeivijoje, o ne • 
jaunimą. Leiskite mums pamatyti tėvų že- i 
mę, nes be to Lietuva liks mums tik paša- į 
ka. Jeigu jūs patys nepasitikite, kad jūs 
mus teisingai išauklėjote, kaip gi mes ga
lime tęsti jūsų darbą?“

EUROPOS LIETUVIS 

dalyvauti vėliau lietuvių plaukimo 
pirmenybėse Melbourne. Kontroli
nes varžybas numatoma pravesti už 
dviejų mėnesių. Data bus nustatyta 
vėliau.

Visi Australijos lietuviai, mėgstą 
plaukimo sportą, turėtų pradėti ne
delsiant treniruotis, gerinti savo 
plaukimo stilių ir stiprinti distancinę 
ištvermę, kad tinkamai pasiruošus 
kontrolinėms plaukimo varžyboms.

Kviečiu mūsų sportiškai nusitei
kusį jaunimą pasinaudoti šia proga 
ir pašvęsti vieną kitą vakarą gražia
jam plaukimo sportui.

Jūsų Leonas Baltrūnas.

PALAGA” FINANSUOJA 
ŠACHMATŲ VEIKLĄ

Sydnejaus lietuvis, firmos ’’Pa
langa Travel” savininkas, pasižadėjo 
remti Sydnejaus lietuvių šachmati
ninkų veiklą paskirdamas 900 dol. 
vertės auką - kelionės bilietus į Sin- 
gapoorą ir atgal.

Šachmatų Klubo Valdyba yra nu
mačiusi šią auką skirti metiniam lie
tuvių ’’Open Chess” turnyrui, kuria
me dalyvauja geriausi N.S.W. šach
matininkai. Turnyras įvyks spalio 
mėnesį. Tikime, kad šiais metais da
lyvių galės būti ir iš kitų didmiesčių.

Sydnejaus Šachmatų Klubo Val
dyba ir šachmatininkai reiškia pa
dėką p.Romui Cibui už šią reikšmin
gą paramą.

LIETUVIAI - ST. GEORGE 7:6

Metinės šachmatų varžybos tarp 
lietuvių ir St. George klubų šachma
tininkų vyksta nuo 1974 metų. Ne
žiūrint, kad lietuvių sąstate trūko 
dviejų geriausių žaidėjų - Dr. L 
Venclovo ir J. Dambrausko, laimėjo 
lietuviai.

Įdomiausią partiją sužaidė J. Ka
počius, paaukojęs karalienę ir su li
kusiomis figūromis užmatavęs prie
šininką.

NAUJOS JĖGOS

Šachmatų Klubas praturtėjo dar 
vienu daktaru: į šachmatininkų gre
tas įsijungė Dr. H. Lukše. Dr. H. 
Lukše šiuo metu atlieka praktiką St. 
Vincents ligoninėje Sydnejuje, 
kiekvieną trečiadienį dalyvauja 
Liet. Klube žaidimuose ir įsiregis
travęs dalyvauti šachmatininkų 
varžybose.

Žinant, kad šachmatininkų tarpe 
daugiausia yra vyresnieji, jauno ir 
energingo nario įstojimas jau yra 
didelis laimėjimas šachmatininkų 
veikloje.

PERRINKTA KLUBO VALDYBA

1977 metais Šachmatų Klubo Val
dybą sudaro: Dr. I. Venclovas pir
mininkas, V. Augustinavičius sek
retorius, VI. Šneideris kasininkas ir 
A. Giniūnas atstovas prie N.S.W. 
Šachmatininkų Sąjungos. Klubo 
valdyba dėkoja buvusiam kasininkui 
J. Karpavičiui, kuris eilę metų tvar
kė finansinius klubo reikalus. V. 
Augustinavičiui išvykus sekreto
riaus pareigas eina A. Giniūnas.

Matas
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PRANEŠIMAS M K LB O u RN E

Sydnejaus Liet. Klubo nariai ma
loniai prašomi apsimokėti nario mo
kestį 6 dolerius ir atsiimti 1977/78 
m. nario ženklelį.

Prašome taip pat iki birželio 16 d. 
įsigyti bilietus į vėžių vakarą, kuris 
įvyksta sekmadienį, birželio 19 d., 6 
s ai. v. Bilieto kąjna - $ 2.50.

Egzotiniam vėžių vakarui bus 
priiaikin'a programa.

Liet. Klubas

PRANEŠIMAS

Melbourno Apylinkės Valdyba 
norėdama, kad nežiūrint pasikeiti
mų renkant naujas valdybas visada 
būtų vienodas pastovus adresas, įsi
gijo pašto dėžutę.

Mūsų dabar nuolatinis adresas: 
Melbourno Apylinkės Valdyba 

P.O. Box 128
North Melbourne. Vic. 3051

Angliškai rašant rašykite - Lithu
anian Community. Skubiam reikalui 
esant galite rašyti tiesiog Apyl. pir- 

,mininkui adresu: Alb. Pocius, 338 
* Brunswick Rd. Brunswick Vic. 3056. 
Telf. 380 5969

Melb. Apyl. Valdyba

GEELONG

PRANEŠIMAS

Išvežimų minėjimas Geelonge 
įvyks birželio 19 d., kurį ruošia Gee
longo Apyl. Valdyba šia tvarka: 10 
vai. pamaldos šv. Jono bažnyčioje, 
David St., North Geelong; po pa
maldų 11.30 vai. visi renkamės į 
Geelongo Liet. Bendruomenės na
mus Douro St. Nth Geelong. Čia 
paskaitą skaitys svečias iš Melbour
ne p. Algis Žilinskas. Po paskaitos 
meninė programa. Minėjimui pasi
baigus bus kavutė. Kviečiame visus 
tiek bažnyčioje, tiek salėje kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

ALB Geelongo APyl. Valdyba

DĖMESIO JAUNIMUI!

Mielas jaunime iš arti ir toli! 
Kviečiame pasilinksminti

TOM’S DISCO NIGHT 
birželio 17 d., penktadieni, Melb. 
Lietuviu Namuose. Pradžia 8 vai. 
įėjimas tik $ i.00. Bt. Dooi 
prizes”. Tikimės estų ir latviu atsi
lankyt.

Šokius ruošia Australijos Liet. 
Jaunimo Sąjungos Melb. Skyrius 
draugesu Melbourno Liet. Klubu.

ALJS Melb. Skyriaus Valdyba

CEKAS PROFESORIUS LIETU
VIŲ RADIJO PROGRAMOJE

Birželio 7 d.. 9.30 vai. vak. Mel
bourne lietuvių radijo programoje 
Monash universiteto, profesorius J. 
Marvan pokalbyje su Australijos 
Liet. Fondo sukretorium p. A. Zub- 
ru lietuviškai diskutuoja lietuvių 
kalbos svarbą indoeuropiečių kalbų 
išsivystymo studijose.

Prof. J. Marvan yra parašęs svar
bų mokslini veikalą "Modern Lithu
anian Declension". Tai gili ir origi
nali studija baltų t. kalbotyros 
mokslams ir pirmoji tokios rūšies 
studija anglų kalba.

Programoje prof. J. Marvan taip 
pat iškelia keletą lietuviams aktua
liu minčių, kurias vertėtų giliau pa
nagei nėt i.

Klausykite Melb. lietuvių radijo 
programos birželio 7 d., 9.30 v.v.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

I Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo "Kovo” r . . . f .

BARBEQUE
birželio 11 d., 27 Fenwick St.,Yagoona

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

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
golden trio Kapelai

Birželio 11 d., šešt.:
BE V E HARRELL

Garsi, plokštelių išleidusi dainininkė

Birželio 19 d., sekm.:
VĖŽIŲ VAKARAS
(Prown Night)

Įėiimas tik su bilietais ($ 2.50)
DAREN & TINA

Egzotinės šokėjos specialiai vėžių 
vakarui!

Sydnejaus -Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primenama, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi turi dėvėti klubo 
mus ir 5% už alų. taisyklėse nurodyta apranga

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

Antradieniais stalo tenisas 
Trečiadieniais šachmatai 
Katvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

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

VIETOJ
90 GĖLIŲ

Lietuvių Sodybos Engadine gy
ventojai p. V. Januškevičienei mi
rus, ją pagerbiant vietoje vainiko 
Mūsų Pastogei siunčiame 10 dolerių 
auką. A.L. Šeferiai

HOBART

Trėmimų minėjimai
MELBOURNE

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Skaudžius birželio įvykius, Lietu
vos okupaciją ir masines deportaci
jas Melbourno lietuviai kartu su lat
viais ir estais prisiminsime birželio 
19 dieną šia tvarka:

1. Sekmadienį, 12 vai. gedulingos 
pamaldos šv. Jono lietuvių bažny
čioje, East Melbourne. Organizaci
jos dalyvauja su vėliavom. Skautai 
uniformuoti. p. P. Morkūno

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Pradedant Pavergtų Tautų Savaitę ir ypač turint minty būsimą 
Belgrado konferenciją, birželio 15 d., Pavergtųjų Tautų Taryba organi
zuoja

Demonstraciją - budėjimą
Sydnejuje prie sovietų konsulato, 7 Fullerton St., Woollahra. Pradžia
3 vąl. p.p.

Lietuviai prašomi kuo gausingiau dalyvauti. Atsineškite žvakių arba 
I kišeninių lempučių. Šis demonstracinio pobūdžio budėjimas protestuo- 
I jant prieš Helsinkio konferencijos nuostatų nesilaikymą ir žmogaus 
teisių varžymą Sov. Sąjungoje, ypač jos pavergtuose kraštuose.

Budė.ū'mas vyks priešais konsulatą kitoje gatvės pusėje su plakatais. 
Dirbą autiečiai prašomi prisidėti prie budėjimo ir vėliau, pabaigus 
darbą.

Mūsų Pastogė Nr. 22,1977.6.6, psi. 8 

vad. Parapijos choras.
2. Po pamaldų pietūs Lietuvių 

Namuose.
3. Minėjimo Aktas bus 3 vai. Lie

tuvių Namų koncertų salėje. Kalbės 
Fed. mokslų ministeris senatorius J. 
Webster ir Viktorijos parlamenta
ras Bruce Skeggs.

Minėjime dalyvaus daug parla
mentarų ir įvairių organizacijų va
dovai bei pavergtųjų tautų bend
ruomenių atstovai.

Meninėje dalyje pasirodys estų 
vyrų choras, latvių solistai ir lietu
vių Dainos Sambūrio choras.

Melbourne lietuviai! Per okupaci
jas, išvežimus ir partizanines kovas 
lietuvių tauta ant laisvės aukuro su
dėjo nepaprastai dideles aukas. Mes 
esame mūsų sesių ir brolių aukos 
liudytojai laisvajam pasauliui.

Mūsų minėjimas nėra pramoga ar 
koncertas, bet yra mūsų vieša de- 
monstrancija tautos draugams 
ir mūsų tautos priešams, kad mes 
smerkiame kriminalinius okupanto 
veiksmus ir tvirtai tikėdami į Lietu
vos priskėlimą reikalaujame laisvo 
apsisprendimo teisės mūsų tautai.

Birželio įvykių minėjimas yra iš
tikimybės priesaika savo tautai ir 
žuvusiems mūsų tautos kankiniams, 
kad mes vykdome jų paliktą mums 
laisvės kovos testamentą.

Dalyvaukime visi gausingai pa
maldose ir minėjime, kuriame bus 
daug garbingų svečių. Mūsų bend
ruomenės geras vardas reikalauja, 
kad mes visi atliktume savo pareigą 
kovoje už Lietuvos laisvę.

A.L.B. Melbourne Apyl. Valdyba

SYDNEY

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Trėmimų minėjimas Sydnejuje 
įvyksta birželio 12 d., sekmadienį, 4 
vai. Latvių salėje, 32 Parnell St., 
Strathfield. Koncertinėje dalyje 
dalyvauja Dainos choras. Tautiečiai 
kviečiami kuo gausiau minėjime da
lyvauti.

Birželio trėmimų minėjimą ruošia 
pabaltiečių (H.E.L.L.P.) komitetas 
birželio 23 d., ketvirtadienį, šia 
i varka: 5 vai. su plakatais renkamės 
'.odelyje prie centrinio pašto 
Franklin Square/, 7 vai. eisena su 

žvakėmis per miestą. 8 vai. Town 
Hail diskusijų vakaras: kalbės ALB 
Krašto Valdybos pirm. prof. A. Ka- 
bąįla iš Sydney, mokytojas Tom Mc 
Glynn iš Launcheston. Visi kviečia 
mi skaitlingai dalyvauti.
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