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BALTIC REMEMBRANCE DAY ATMINKIME IŠTREMTUOSIUS

On the 23rd of August 1939, the Soviet Union signed a secret 
pact with Hitler dividing Europe. According to this pact Estonia, 
Latvia, Lithuania, parts of Poland, Finland and Rumania were 
handed over to the Soviet Union.

In 1940, when the Nazis were invading France, large con
tingents of Soviet troops occupied the Baltic States and 
puppet “Peoples Governements”were set up. Thousands of Baltic 
people were executed, arrested and sent to Siberian slave labour 
camps.

During June 1941 mass genocide and terror took place. 
And since the end of World War II more than one million Esto
nians, Latvians and Lithuanians have perished in Soviet concen
tration camps.

Since the war, many Asian and African colonies have been 
granted independence, but to this day the Soviet Union oc
cupies not only the Baltic States of Estonia, Latvia and Lithu
ania, but also nearly half of Europe. Any attempts to regain 
freedom have been ruthlessly crushed by the Red Army.

In these countries Human Rights do not exist. Students, 
writers, intelectuals are persecuted; religion is suppressed; free 
speech and free travel are prohibited.

Today we remember not only all those Estonians, Lavians 
and Lithuanians who have perished 'Shder the Sovftet Regime, 
rut also all the people from Soviet - occupied countries who 
have suffered the same fate.

Joint Baltic Committee of Victoria

Trėmimų
MELBOURNE

VEŽIMŲ MINĖJIMAS

Skaudžius birželio įvykius, Lietu- 
is okupaciją ir masines deportaci- 
s Melbourne lietuviai kartu su lat- 
ais ir estais prisiminsime birželio 
dieną šia tvarka:

1. Sekmadienį, 12 vai. gedulingos 
maldos šv. Jono lietuvių bažny- 
)je, East Melbourne. Organizaci- 
s dalyvauja su vėliavom. Skautai 
liformuoti r 'd p. P. Morkūno 
ad. Parapijos choras.
2. Po pamaldų pietūs Lietuvių 
amuose.
3. Minėjimo Aktas bus 3 vai. Lie- 

ivių Namų koncertų salėje. Kalbės 
ed. mokslų ministeris senatorius J. 
rebster ir Viktorijos parlamenta
is Bruce Skeggs.
Minėjime dalyvaus daug parla- 
entarų ir įvairių organizacijų Va
ivai bei pavergtųjų tautų bend- 
lomenių atstovai.
Meninėje dalyje pasirodys estų 
Tų choras, latvių solistai ir lietu- 
<1 Dainos Sambūrio choras.
A.L.B. Melbourne Apyl. Valdyba

HOBART

Trėmimų minėjimas- Hobarte 
fks birželio 23 d., ketvirtadienį: 5 
I- renkamės su plakatais sodelyje 
ie centrinio pašto (Franklin 
Here), 7 vai. eisena su žvakėmis 
r miestą, 8 vai. Town Hall salėje

minėjimai Į_
diskusijų vakaras. Kalbės ALB 
Krašto V-bos pirm. prof. A. Kabaila 
iš Sydney, mokytojas Tom Mc 
Glynn iš Launceston.

GEELONG
Trėmimų minėjimas Geelonge 

įvyks birželio 19 d.: 10 vai. pamal
dos, 11.30 vai. minėjimas Bendruo
menės Namuose. Paskaitą skaitys p. 
A. Žilinskas iš Melbourne; Seks me
ninė dalis ir kavutė.

CANBERRA
Trėmimų minėjimas įvyksta bir

želio 19 d.: 11.30 v. pamaldos St. 
Joseph bažnyčioje, O’Connor (pa
maldas laikys kun. P. Butkus, giedos 
V. Šimkaus diriguojamas vyrų 
choras); 1 vai. Liet. Namuose viešas 
minėjimas. Paskaitą skaitys P. Dir- 
kis, po oficialios dalies iešminė. Mi
nėjimą rengia Apylinkės Valdyba.

Visi tarptautiniai susitarimai, garantuoją piliečiams 
pagrindines žmogaus teises, privalo būti lygiai skrupulin
gai vykdomi, kaip ir ekonominės tar saugumo sutartys. 
Savų piliečių politinis, tautinis ar rasinis persekiojimas 
nėra kiekvienos valstybės tiktai ’’vidaus reikalas“.

JAV prezidentas Jimmy Carter

14 JUNE 1941 •
Vida Kabailienė

ĮVYKIAI
Pereitą savaitę paskelbta nauja 

Sov. Sąjungos konstitucija, arba 
kiek reformuota senoji (Stalino) 
konstitucija. Ji buvo paskelbta viso- 
S-gos spaudoje. Vakariečiai irgi gi

linasi į ją, tačiau kokia sovietų kons
titucija bebūtų, vis tiek sovietų pi
liečio teisės lieka kaip ir buvusios 
suvaržytos. Naujoje konstitucijoje 
pabrėžta, kad viso gyvenimo for
muotoja yra komunistų partija, ne-
toleruojanti šalia savęs jokių kitų 
partijų ar grupių. Atrodo, pagal 
naują konstituciją valdžia bus labiau 
koncentruota.

***

Naują Canberros Apyl. Valdybą 
sudaro: pirmininkas A. Balsys, sekr. 
R. Gečiauskaitė ir iždn. bei narys 
kult, reikalams J. Lizdenis.

MIRĖ DR. DOMAS JASAITIS

Birželio 6 d. New Yorke mirė pla
čiai žinomas veikėjas visuomeninin
kas ir kultūrininkas Dr. Domas Ja
saitis, sulaukęs 75 metų. Jis buvo 
žinomas ne vien tik kaip gydytojas, 
bet gal dar plačiau kaip visuomeni
ninkas, spaudos darbuotojas, daug 
rašęs medicinos, kultūriniais ir net
politiniais klausimais. Pastaruoju 
metu jis buvo užsimojęs parašyti in
formacinę studiją apie Lietuvos žy
dus.

D r. Domas Jasaitis
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Duonos, 
vandens, 

oro!
Po daugelio, daugelio metų dar 

vis kai kurių gyvų liudininkų ausyse 
tebeskamba desperatiški šūksniai 
žmonių, kurie, net jiems patiems 
nesuprantant,dėl ko naujos religijos 
tarnų buvo jėga surinkti, sukišti į 
vagonus ir pasiųsti kaip aukos nau
jam dievui. "Duonos, vandens, oro" 
ne vienas iš mūsų tebegirdime šias 
skaudžias aimanas iš izoliuotų vago
nų, tos pačios dejonės mus pasiekia 
ir čia iš Sibiro taigų, iš Gulago saly
nų, tik per laiką ir nuotolius tie visi 
nelaimingųjų skundai gal nebe
skamba taip, kaip skambėjo ir jau
dino 1941 metais. Laiko ir atstumų 
koštuvai padarė savo, kad mes tik 
prisimename, bet neišgyvename to 
siaubo, kuris mūsų kraštą ir anuos 
nelaiminguosius tremtinius ištiko 
prieš trisdešimt šešerius metus. Per 
tą laiką naujosios religijos tarnai 
taip pat padarė savo - jie pristatė ir 
parodė laisvajam pasauliui, kad jų 
dievas yra ne toks jau žiaurus des
potas, bet maloningas ir gailestin
gas, visą savo dėmesį ir galią sukau
pęs žmonių gerovei. Deja, tos nau
jojo dievo malonės girdimos tik jo 
tarnų žodžiuose, bet neparodomos, 
geležinėm uždangom atitvertos. Ta
čiau ir pro uždangas, pro spygliuo
tas vielas prasiveržia nelaimingųjų 
aukų skundai, kas liudija, kad to 
dievo apetitai nepasikeitė nuo tų 
metų, kai mes savo akimis matėme, 
ką to dievo garbei ir apetitui išdari
nėjo jo tarnai.

Kalbant apie naująjį dievą prisi
menama, kad istorijoje būta daug 
despotiškų religijų su nepasotina
mais dievais, reikalaujančiais žmo
nių aukų. Bet jie daugeliu atvejų tu
ri ir pateisinimų: primityvūs žmo
nės, kupini prietarų ir susidūrę su 
neišaiškintom gamtos jėgom, tikėjo 
į paslaptingas antgamtines jėgas, 
kurias palenkti žmonių naudai ir ge
rovei ėmėsi visokių įmanomų prie
monių - garbinimo, maldų, net kru
vinų pavienių ar masinių aukų. Tai 
buvo desperatiškos pastangos ko
voje su nežinomybe.

Moderniaisiais laikais dalykai ra
dikaliai pasikeitė. Irracionaliuosius 
elementus iš gyvenimo baigia iš
stumti fantastiškai išsivystęs žmo
gaus protas, ir todėl senosios tradi
cinės religijos ėmė žmogaus nebe- 
patenkinti. Reikėjo išgalvoti naujų 
religijų ir susikurti naujų dievų, ra
cionalizuotų, be mistikos, be prieta
rų. Ir taip gyveniman įvedama nauja 
religija -sistema: racionalizuota, 
apskaičiuota, rafinuota. Jos pagrin
diniams ramsčiams - partijai ir vals
tybei suteikiamos neribotos galios, 
kurios nesiskaito nei su priemonėm 
siekiant mistiško /!/ tikslo - unifor

PADĖKA

Mano brangiam vyrui LEONUI LAMANAUSKUI mirus, nuoširdžią 
padėką reiškiu visiems velionį palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą.

Ačiū a.a. Leono bičiuliams už tartus jautrius atsisveikinimo žodžius, 
už, jį pagerbiant, sudėtas gėles ir aukas lietuviškoms institucijoms.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, sunkioje valandoje mane užjautusiems 
žodžiu, laiškais ir spaudoje. Ačiū už visokeriopą ir moralinę paramą.

Elena Lamanauskienė

Mūsų Pastogė Nr. 23,1977.6.13, psl. 2

minio žmogaus ir lygybės.Tačiau tie, 
kuriems suteikta partijos ir valsty
bės galia, nėra lygūs tiems, iš kurių 
tos galios atimtos: jie reikalauja be
sąlyginio paklusnumo ir priklauso
mumo. Štai moderniųjų laikų dievas 
ir religija - tariamai racionalizuota 
(dialektika!! ir nestokojanti mistikos 
(laimingas gyvenimas sistemos su
kurtose sąlygose). Šios religijos 
vardan vėl gyveniman grąžintos vi
duramžių tortūros, sukurti Gulago 
salynai, į kuriuos masėmis vežiami 
sistemai abejingi arba nepritarią, 
siekiant juos perauklėti, o nepatai
somus ir sunaikinti. George Orwell’o 
veikalai vakaruose laikomi fantasti
niais kūriniais, kurie iš tikrųjų vaiz
duoja naujosios sistemos realybę.

Vakaruose kalbama ir kuriamos 
teorijos apie laisvą žmogų, tačiau 
kiek kreipiama dėmesio į sistemos 
pavergtųjų šauksmus - "duonos, 
vandens, oro"? O šitie desperatiški 
šauksmai pro geležinę uždangą pra
siveržia ir pasiekia ne vien tik mūsų 
ausis, kurie realiai girdėjome ir ma
tėme tas scenas savo akimis, bet pa
siekia ausis ir tų, kurie visa tai laiko 
liguista fantazija. Jeigu nereaguo
jame į pavergtųjų pagalbos šauks
mą, jeigu nepakeliame rankos padė
ti sistemos išprievartautam, ar esa
me verti tos laisvės, kuria tebesi
džiaugiame?

Birželio trėmimai yra dviašmenis 
kardas: jie lygiai galioja ir tiems, 
kurie buvo susodinti vagonuose be 
duonos, vandens ir oro, lygiai galioja 
ir mums bei visiems laisviesiems, 
kurių pareiga pastoti kelią trėmi
mams, pasipriešinti žmogų nužmo
ginančiai sistemai. Nieks nevertas 
duonos, vandens ir oro, jeigu tole
ruoja tuos, kurie kitiems sistemos 
vardan atima tas fundamentalines 
gėrybes - duoną, vandenį, orą.

/v.ky

Žinios
Rusų disidentų žurnale "Posev” 

straipsnyje ’’Juodieji milijonai” au
torius A. Brelkov, kuris save vadina 
diletantu šioje srityje, pasakoja, kad 
Sovietų Sąjungoje kląjti privati ini
ciatyva prisidengusi kolchozo ar ko
kios oficialios įmonės skraiste ir glo
ba, aišku, už atitinkamą padėką, t.y. 
kyšius. Sovietų Sąjungos juodoje 
rinkoje yra sukrauti milijonai. Įdo
mus autoriaus pasikalbėjimas su 
vienu tokiu milijonierium O.S. Atli
kęs savo biznio reikalus, autorius 
kvietė O.S. papietauti, bet tasai 
griežtai atsisakė eiti į gerą restora
ną: "Matai, negaliu parodyti, kad 
turiu pinigo, nes mano oficialus už
darbis yra 90 rublių mėnesiui. Ge
riau užsukime pas mane”. Užėjus 
pas O.S., puikiai papietavo (ikrai, 
visokie gardumynai, importuoti gė
ralai). O.S. skundėsi: "Matai, kaip 
gyvenu - šeimos keturi žmonės, o 
butas vieno kambario. Betgi negaliu 
pirkti nei buto, nei automobilio. Net 
geresnius drabužius įsigyti bijau - 
tuoj įskųs ir milicija praves tardy
mą, iš kur pas mane tos pajamos.

Birželio 9 d. suėjo metinės, kai Sydnejuje mirė 
ALGIS PLŪKAS 

Jį su pagarba ir dėkingumu prisimena
Linksmieji Broliai

LITUANISTINIAI KURSAI 
VILNIUJE

VLIKo tarybos posėdyje balan
džio 30 buvo perskaitytas toks pra
nešimas:

"Pavergtoje Lietuvoje veikianti 
propagandinė Tėviškės draugija 
verbuoja išeivijos jaunimą į taip va
dinamus lituanistikos kursus Vil
niuje. Tokių kursų jau yra buvę ke
letas, kurių dalyviai, sugrįžę į JAV, 
pasisako nevienodai: vieni mato li
tuanistinės naudos, o kiti piktinasi 
sovietine propaganda. Iš 1976 vasa
ros kursų programos matyti, 
kokiam jaunimui tie kursai taikomi, 
kas juose dėstoma ir kas yra dėsty
tojais.

1. Kursų programa sudaryta 
brandesnio amžiaus jaunimui ir pla
tesnio išsilavinimo studentams.

2. Kalbotyros, tautosakos, dra
maturgijos, architektūros bei kitų 
lituanistikos šakų paskaitas skaito 
kompartijos parinkti, jai ištikimi, 
bet kompetentingi tų šakų žinovai.

3. Kaip temos, taip ir dėstytojai, 
kurie tas temas gvildena, suderinta 
neblogai, todėl galima būtų manyti, 
kad grynoji lituanistinė kursų dalis 
išeivijos jaunimui galėtų būti nau
dinga.

4. Filosofinės paskaitos, pagal 
tvarkaraščio temas, persunktos 
maskvinio marksizmo - leninizmo 
apologetika ir išaukštinimais. Ta 
dalis nieko bendro neturi su litua
nistika.

5. Iš istorinio skyriaus tvarkrasčio 
matyti tokie dėstytojai ir Lietuvos 
istorijos klastotojai, kaip prof. J. 
Jurginis ir Robertas Žiugžda. Jų 
paskaitos kursuose nieko nesiskiria 
nuo jų paskelbtų, Lietuvos istoriją 
žalojančių, veikalų ir straipsnių.

6. Į lituanistikos dėstytojų gretas 
įrikiuotas ir V. Kazakevičius, pa
garsėjęs komunistine propaganda 
Gimtajame Krašte. Jo temos - 
bendradarbiavimas su užsienio lie
tuviais ir užsienio lietuvių kultūros 
tyrinėjimai Tarybų Lietuvoje - yra 
gryniausia sovietinė propaganda.

7. Žinomus faktus sugrupavus, 
matosi, kad šalia lituanistinių daly
kų, kurie išeivijos jaunimui rūpi, yra 
labai stipri sovietinės propagandos 
dalis, kurios jie nekenčia. Apskai
čiuojant valandomis pasirodo, kad iš

Bet aš rasiu išeitį. Ieškau žmogaus, 
kuris valstybinėje loterijoj laimės- 
100.000. Kai tokį sugausiu, iš jo at- 
pirksiu tą laimingą bilietą ir sumo
kėsiu pusantro karto ar dvigubai, 
na, ir pradėsiu visur rėkauti apie 
savo laimėjimą. Tuomet turėsiu 
"oficialę” teisę pirkti ir butą, ir bal
dus, ir automobilį”. Ir rado: už 
100.000 rublių laimėjusį bilietą su- 

Į mokėjo 200.000, ir abi šalys buvo 
patenkintos.

<Elta)
Buvo spaudoje skleidžiamos ži

nios, kad dabartinis popiežius Pau
lius Vi kuriam rugsėjo mėn. sueis 80 
metų, dėl nesveikatos ir senatvės 
atsisakysiąs apaštalų sosto, tačiau 
tos žinios nebuvo pagrįstos. Pasta
ruoju metu į tai atsakydamas popie
žius pareiškė, kad "Tėvas negali iš 
savo pareigų pasitraukti.” Tačiau 
pats popiežius jau anksčiau pataręs 
vyskupams, sulaukusiems 75 m. ir 
kardinolams (80 m.) užleisti vietą 
jaunesniems.

227 valandų, skirtų tiems kursą® 
tik 57 valandos tenka lituanistikai, 
170 valandų - propagandinio pobi 
džio dalykams.

8. Kursai vyksta vasaros meti 
kada besimokantis jaunimas yra ii 
vykęs iš Vilniaus darbams art 
atostogoms. Todėl kursų dalyvi 
negali su juo susitikti, pažinti ir pa 
bendrauti. Kursai taip išplanuot 
kad jų klausytojai visą laiką būt 
užimti ir gerai paruoštų, kompart 
jai ištikimų asmenų prižiūrimi. Ji 
su kursantais lanko žymesnes vi 
tas, aiškina jiems įvykius, eksponi 
tus, pastatus bei ūkio pasiekiim 
komunistų partijos formuluota pn 
pagandinę linkme.

Išvadoje aišku, kad Vilniaus km 
sų klausytojai privalo mokytis dai 
kompartijos primestų propagand 
nių dalykų, kurie nieko bendro» 
turi nei su lituanistika, nei su mok 
lu. Vilniaus kursai pirmoje eilė 
siekia propagandinių tikslų. Jien 
rūpi paveikti ir patraukti atvykt 
išeivijos jaunimą nuolaidžia ok 
pantui linkme. Kursų rengėjai n 
siekia mūsų jaunimo lietuviškoj 
sustiprinti, jiems rūpi palanki 
okupacinei sovietinei santvark 
nuotaikos sudarymas.”

Šia proga pakartojame Lietuvi 
laisvinimo darbo konferencijos, iv 
kusios 1974 spalio 26-27 Whi 
Plains, New York dvi sutartas išv 
das Lietuvos laisvinimo darbo sai 
pratos ir lietuvių bendravimo kli 
simu:

”1. Lietuvos laisvinimo dari 
konferencija, išklausiusi ir apsva 
čiusi pranešimą apie Lietuvos vari 
vimo sampratą, nutarė dar kar 
pareikšti nepakeičiamą laisvink 
veiksnių nusistatymą siekti nep 
klausomos Lietuvos valstybės i 
statymo, remiantis nekintančiai 
tuvių tautos valia, Lietuvos vaisi 
bingumo apraiškomis ir lietui 
išeivijos tautine pareiga savo tau! 
padėti išsilaisvinti iš okupacijos.

2. Lietuvos laisvinimo darbo ta 
ferencija drauge su visa lietui 
išeivija protestuoja prieš okupai 
vykdomą pagrindinių žmogi 
teisių paneigimą Lietuvoje, yj 
prieš religijos persekiojimą ir L 
tuvos žmonių bendravimo su kit 
kraštais varžymą.

Kiek įmanoma okupacinio rėži 
varžtų ribose, laisvojo pasaulio 
tuviams tikslinga puoselėti ir plė 
ryšius su pavergtoje Lietuvoje! 
venančiais tautiečiais išeivijos tl 
tiniam tapatumui su savo tautai 
laikyti ir solidarumui su ja ugdj 
Tuos ryšius mezgant ir palaiki 
išeivijos lietuviams tenka vado* 
tis savo sveika nuovoka, sąži 
jautrumu ir tautiniu sąmoningai 
vengiant bet kurių veiksmų, b 
galėtų pakenkti Lietuvos vaisa 
niam tęstinumui ar lietuvių tail 
pastangoms išlikti ir išsivaduoti 
okupacijos.”

1974 konferencijoje dalyti 
ALTos, JAV Lietuvių Bendrui 
nės, Kanados Lietuvių Bendri^ 
nės, Lietuvos Laisvės komiteto,! 
šaulio Lietuvių Bendruomenė! 
VLIKo atstovai, be to, Lietf 
Diplomatinės tarnybos stebėtoj*

(EM
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LIETUVYBĖS IR LABDAROS TARNYBOJE
(ALB Adelaidės Moterų Sekcijai 25 metai)

Šmogaus amžiui ketvirtis šimt- 
čio tai tik gera pradžia - pats 
•ndimas ir visokeriopas pasiruo- 
las gyvenimui. Tas pats laikotar- 
organizacijai įgauna visai kitokią 
įsmę ir mastą. Per tiek metų or- 
lizuotas visuomeninis vienetas 
tik spėja išaugti ir subręsti, bet, 
netrūksta idealizmo, nuveikia ir 
elius darbus.
’rie tokių veiklių organizacijų 
klauso ir ALB Adelaidės apylin- 
; Moterų Sekcija, gegužės 28 d. 
ventusi Lietuvių Namuose savo 
abrinį jubiliejų.
Moterų Sekcijos darbų ir įsiparei- 
imų apimtis gana plati ir šakota, 
įmanoma šio rašinio rėmuose ap- 
iti ir išminėti visa, ką Moterų 
tcija per tuos 25-rius metus yra 
ajai bendruomenei padarusi. 
na tik galima konstatuoti, kad 
eik nebuvo nė vieno žymesnio 
sų bendruomenės gyvenime įvy- 
, prie kurio vienokiu ar kitokiu 
šu nebūtų prisidėjusios mūsų or- 
lizuotos moterys.
let gal pats svariausias ir svar- 
usias Moterų Sekcijos įsiparei- 
imas buvo ir tebėra - labdara, 
i pirmaisiais įsikūrimo metais, 
dar nebuvo susidarę draugų, ne
šas lietuvių skaičius, ypatingai 
igungiai dėl įvairiausių fizinių ir 
sinių negalavimų buvo ilgesniam 
ui patalpinti vietinės sveikatos 
itucijose. Jie buvo visų užmiršti, 
<eno nelankomi, dvasiniai pris- 
;i. Moterų Sekcijos narės juos 
ado, suorganizavo nuolatinį jų 
tymą. Kalėdų ir Velykų švenčių 
gomis visus šiuos nelaiminguo- 
; aplankydavo, atnešdamos ne tik 
uodos žodį, bet ir šventinių pa- 
;ėlių. Dar.įr dabai; dąugelis bu- 
ių ano meto ligonių šiltai ir sii 
ingumu prisimena Moterų Sek- 
s narių jiems suteiktą paramą, 
onių lankymas buvo ir tebėra 
įas svarbiųjų Moterų Sekcijos 
avinių.
loterų Sekcija taip pat rūpinasi, 
roja ir net pinigais bei daiktais 
na į vargą patekusias ir skaitlin- 

šeimas. Buvo suorganizuotas 
ų siuntinių siuntimas Punsko 
indams.
įaug dėmesio teikiama ir bend- 
tnenės savaitgalio mokyklai. Jai 
iamos ne tik piniginės pašalpos, 
jau daug metų kiekvieną šešta- 
lį vaikai aprūpinami pusryčiais, 
žmirštami ir mokytojai.
ręsta graži tradicija kiekvienais 
ais per Vasario 16 d. minėjimą 
lomenei pristatyti gimnazijas 
Ilsius abiturientus, kuriuos vi- 
net apdovanoja vertingomis lie- 
škomis knygomis.
agaliau kas negirdėjo garsiųjų 
erų Sekcijos organizuojamų 
lų paradų, kuriais adelaidiškiai 
visuomet domisi ir sausakimšai 
Ido Lietuvių Namų patalpas, 
ioterų Sekcija jau 25-rius metus 
įertraukos organizuoja ir prave- 
tfotinos Dienos minėjimus. Pir- 
toks minėjimas surengtas 1952 
[egužės 4 d. šv. Ksavero kated- 
salėje. Įsigijus Lietuvių Namus 
inos Dienos minėjimai visada 
'ėdami čia.
sveik nebuvo nė vieno kultūrinio 
itokio parengimo, prie kurio pa
rimo vienokiu ar kitokiu būdu 
itų prisidėjusios Moterų Sekci- 
noterys. Kas suskaičiuos, kiek 
tuos 25-rius metus buvo suorga- 
ota iškilmingų vaišių, vestuvių, 
iktuvių, įvairiausių balių, suva- 
imų ar kitokiomis progomis, 
įais atvejais vienu Jkartu už sta- 
šdėdavo keli šimtai, o Naujųjų 
4 proga virš 1000 svečių. Tokiai 
lių masei pagaminti maistą ir 
ingai padengti stalus nėra

B. Straukas

lengvas uždavinys. Tačiau Sekcijos 
valdyba niekad šios pareigos nesi
krato ir visuomet sąžiningai atliko.

Dideli Moterų Sekcijai nuopelnai 
priklauso statant Lietuvių Namus. 
Sekcija statybą rėmė ne tik pinigi
niais įnašais, bet savo ištekliais kas
dieną pietumis pavaišindavo čia dir
bančius talkininkus, kol namai bu
vo galutinai įrengti.

Savo sunkaus ir kruopštaus darbo 
pastangomis Moterų Sekcija ne tik 
pajėgė šelpti kitas organizacijas, bet 
moderniškai įrengė virtuvę, įsigijo 
indų ir kitokių tam būtinų reikmenų. 
Neskaitant Lietuvių Sąjungos Ade
laidėje, kuri administruoja Lietuvių 
Namus, Moterų Sekcija yra pati 
turtingiausia organizacija. Ir visa tai 
atsirado ne pavėldint palikimus ar 
priimant dovanas, bet įsigyta sąži
ningu, kruopščiu ir kantriu ilgų me
tų darbu.

Adelaidės apylinkės Moterų Sek
cijos steigiamasis pasitarimas 1951 
m. gegužės 23 d. G. ir B. Straukų 
namuose. Pasitarime dalyvavo pir
moje eilėje iŠ kairės: Kalvaitienė,

IŠ MANO KELIONIŲ 2
Besidomėdama mūsų išeivijoje 

muzikos gyvenimo apraiškomis, nu
vykau gegužės 13 d. į buv. Valstybi
nės Operos solistės Iz. Motiekaitie
nės dainavimo studijos ’’Pavasario 
koncertą”. Tokius parengimus pe
dagogė ruošia kasmet pavasarį 
mokslo metų pabaigoje.

Pirmoje dalyje girdėjome vien 
mokyklinio amžiaus vaikus ir pa
auglius, jie solo ir duetais atliko 33 
dainas. Nesiimu jauniems atlikė
jams taikyti profesinės kritikos. Pa
girtina, kad studijos vadovė lavina 
išeivijoje muzikos gabumais apdo
vanotą atžalyną ir skiepija jiems 
dainos pamėgimą ir jos grožį.

Antroji dalis buvo paskirta kiek 
pažengusiems auklėtiniams. Vėl py
nėsi solo ir duetų dainos, tačiau ryš
kiau pažengusių vokalistų buvo tik 
vienas kitas.

Vakaro meninę vertę žymia dali
mi išlygino akompaniatorius - pia
nistas, pedagogės sūnus, Manigir- 
das Motiekaitis. Savo subtilia ir už
tikrinta piano palyda jis ryškiai pa
gelbėjo reikštis scenoje jauniems 
vokalistams. Žavėtis jo talentu teko 
dar kartą L Motiekaitienės studijo
je, akompanuojant dainininkei 
Praurimei Ragienei ir jam pačiam 
pianu solo grojant. Solistė Praurimė 
Ragienė yra jau baigusi p. Motie
kaitienės dainavimo studiją, yra ne 
kartą dainavusi ne vien Čikagoje, 
bet ir kitose kolonijose, surengdama 
vokalinius rečitalius, kurie buvo 
spaudoje rimtai įvertinti. Solistė tu
ri spalvingą, gražaus tembro, skaid
riai skambantį sopraną. Muzikos 
veikalus, ar tai būtų daina, ar arija 
atlieka labai kultūringai įsijausdama 
į muzikos dvasią ir muzikos mintį.

Pagirtina jos graži tartis ir įšlą-

Laiko tėkmėje keitėsi Moterų 
Sekcijos valdybos ir narių sudėtis. 
Nemaža dalis darbščių ir ilgamečių 
veikėjų iškeliavo amžinybėn. Į jų 
vietas atėjo naujos darbininkės, ir 
darbas be sutrikimų vykdomas to
liau.

Tikimės, kad Moterų Sekcijai tal
kininkaujant Adelaidės Lietuvių 
Bendruomenė dar daugelį metų bus 
pajėgi savo užsibrėžtus uždavinius 
sėkmingai atlikti.

Kaip kiekviena organizacija, taip 
ir Moterų Sekcija turi savo atsiradi
mo istoriją. Po ketvirčio šimtmečio 
daug kas užmiršta, ir sunku beatsi- 
minti pirmuosius žingsnius. Kaip di
delė upė prasideda mažu, peršoka
mu upokšniu, taip ir organizacijos 
atsiradimas prasideda kieno nors iš
kelta mintimi ir saujelės iniciatorių 
nutarimu ją steigti. Atsitiktinai bu
vau Moterų Sekcijos ’’gimimo” liu
dininku. Šeimos archyve radau stei-

E. Reisonienė

Pirmoji Moterų Sekcijos pirmininkė

Navakienė, Pyragiūtė, Jonavičienė, 
Varnauskienė. Antroje eilėje: Lėly
tė, Straukienė, Mockūnienė ir Ža
kienė.

vinta dikcija.
Šie du menininkai sudaro vertin

gą koncertinį ansamblį. Malonu bu
vo išgirsti jų norą atsilankyti Aus
tralijoje ir duoti koncertus mūsų 
kolonijose.

Čikagoje teko atiduoti pagarbą 
mūsų muzikos patriarchui, profeso
riui J. Žilevičiui, kuris nepaisant 
garbingo amžiaus ir gerokai sušlu
bavusios sveikatos vis dar tęsia Mu
zikologijos Archyvo tvarkymo 
darbą. Milžiniškas Archyvas yra 
sistemingai tvarkomas pagal chro
nologiją, muzikos sritis, sekcijas ir 
t.t. Daugybė įvairių nuotraukų, 
reklamų, skelbimų... Yra tai savo 
rūšies lietuvių muzikos medžiagos 
muziejus,:’kurio likimu!tikrai būtina 
susidomėti'ir Sūsirūpinti. Toks vieno 
žmogaus viso gyvenimo neįkainuo
jamas darbas paliks istorinius davi
nius ateities kartoms ir privalo kelti 
mūsų tautiečiuose tikrą pasididžia
vimą ir dėkingumo jausmą.

Šiltas, malonus susitikimas įvyko 
taip pat su seniai pažįstama, mūsų 
žinoma istorike p. V. Sruogiene. Ji
nai supažindino su kruopščiai su
rinkta medžiaga, liečiančia jos vyrą, 
rašytoją Balį Sruogą.

Čikagoje teko susitikti su dauge
liu senų pažįstamų, meno darbotuo- 
jų, draugų. Širdingi susitikimai ne 
kartą išspausdavo susijaudinimo 
ašarėlę...

Po trijų savaičių viešnagės Ame
rikos lietuvių sostinėje Čikagoje, 

sekmadienį, gegužės 22 dieną, iš 
Čikagos į N-Yorką bemaž lėktuvu 
įskridau į Kultūros Židinio salę, kur 
4 vai. p.p. vyko Jaunimo Ansamblio 
’’Sutartinės” koncertas - debiutas. 
Salė talpinanti apie 600 žmonių, bu-
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giamojo Moterų Sekcijos branduolio 
nuotraukas ir net kalbėtojų užrašus. 
Adelaidės miesto centre laimingu 
atsitikimu turėjome erdvų trijų 
kambarių butą, kai daugelis tebe- 
vargo sandėliukuose ir garažuose. 
1951 m. gegužės 23 d. į mūsų kuklią 
užuovėją sugūžėjo būrelis ponių ir- 
panelių. Žmona pranešė (ji tuomet 
buvo apylinkės valdybos narė kul
tūriniams reikalams), kad bus pasi
tarimas lietuvių moterų organizaci
jai steigti, Ką jos tarėsi, nepatogu 
buvo klausytis. Tik kiek vėliau, pa
sitarimui užsitęsus, aš su savo bi
čiuliu V. Ilgūnu išvirėm kavos ir po- 
sėdžiautojas pavaišinome. V. Ilgū
nas jau buvo ekonomiškai atkutęs 
viengungis, turėjo foto aparatą ir 
susirinkusius nufotografavo net ne
pagalvojęs, kad prisideda prie ’’isto
rijos kūrimo”. Genovaitės Straukie- 
nės išlikęs kalbos tekstas buvo toks 
(cituoju ištraukomis): "Atsiradus 
Adelaidėje lietuvių kolonijai nemaža 
moterų ėmė domėtis, ar nevertėtų ir 
moterių susiorganizuoti. Svetimoj 
aplinkoj, kur lietuvė moteris kiek
viename žingsnyje įvairių sunkeny
bių slegiama, organizuota veikla sa
vo ir savo šeimos būklei pagerinti 
neabejotinai reikalinga. Visa tai tu
rint dėmesy ir nematant, kad šia 
linkme būtų kieno nors kas nors da
roma, šis klausimas buvo iškeltas 
bendruomenės valdybos posėdyje. 
Valdybė moterų organziavimąsi šil
tai sutiko ir paragino mane imtis 
iniciatyvos. Šia proga noriu padėko
to p-lei Pyragiūtei, kuri mane vil
tingai nuteikė šio darbo imtis ir vi
sokeriopai mano pastangas rėmė. 
Labai malonu mums buvo konsta
tuoti, kad visur radome nuoširdų 
pritarimą ir susidomėjimą, kuris 
mus čia šį vakarą ir suvedė. Žinoma, 
būtų daug maloniau, kad šiame pa
sitarime dalyvautų keleriopai dau
giau moterų, bet esamose aplinky
bėse buvo fiziškai neįmanoma su
rasti ir sukviesti visas organizacija 
besidominčias moteris. Kaip šių mo
terų organizacija turėtų atrodyti, 
apie tai pakalbės p-lė Pyragiūtė. 
Tačiau galutinis organizacijos api
pavidalinimas ir jos tikslų nustaty
mas priklausys nuo čia susirinkusių. 
Tad p lės Pyragiūtės pranešimą 
prašyčiau laikyti kaip medžiagą dis
kusijoms”.

Platoko p. Pyragiūtės - Ilgūnienės 
pranešimo neperduodu vietos tau
pumo sumetimais. Be to, Moterų 
Sekcijos tikslai ir darbo apimtis per 
25-rius metus yra pakankamai iš
ryškėję.

Moterų Sekcijai kaip organizacijai 
subręst nemaža pastangų padėjo 
pirmoji ir ilgametė Sekcijos valdy
bos primininkė, o dabar jau Garbės 
pirmininkė p. Elena Reisonienė.

Mūsų bendruomenės nariai taip 
jau yra įpratę remtis Moterų Sekci
ja, kad sunku įsivaizduoti, jog galėtų 
būti ir kitaip. Adelaidės lietuvių 
bendruomenė be Moterų Sekcijos 
būtų lyg namai be šeimininkės.
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Namie ir svetur
NEWCASTLE. DISKUSIJŲ 
KULBO PRANEŠIMAS

Gegužės mėnesio D. Klubo susi
rinkimas įvyko p.p. Zakarauskų na
muose. Paskaitą skaitė Dr. Gerutis 
Kišonas tema bendruomenės svei
kata ir jos apsaugojimo priemonės.

Paskaita, duota ne sausos medici
nos disertacijos formoj, bet kaipo 
bendra šio klausimo apžvalga, susi
dėjo iš dviejų dalių: pirmoje - Dr. 
Kišonas aptarė žmoniją per laikus 
kamavusias epidemines ir kitas 
smarkiai paplitusias nepagydomas 
ligas ir, kovoj prieš jas, su laiku su-

Iš mano kelionių
Atkelta iš psl. 3

vo pilnutėlė, tačiau man, kaipo vieš
niai iš Australijos, atsirado vieta 
3-je eilėje.

Sceną puošė didžiulis Ansamblio 
ženklas ’’Sutartinė”.

Žavingą, džiuginantį vaizdą 
sudarė susibūręs scenoje jaunimo 
choras: 22 mergaitės baltomis, rau
donų tulpių motyvais pagražintomis 
suknelėmis, ir 11 jaunuolių. Jie atli
ko šešias: Zauerveino, Schuberto, 
Vanagaičio ir Naujalio dainas. F. 
Schuberto ’’Kyrie” iš Missa Brevis 
solo talkininkavo žinoma čia solistė 
Irena Stankūnaitė - Silva. Žavesį 
kėlė ne vien patys jauni dainininkai, 
kurių balsai skambėjo skaidriai, pa
vasariškai, bet ir dainų drausmin
gas, rimtas atlikimas, jaunajai diri
gentei Jūratei Veblaitytei - Litch
field vadovaujant. Australijoje, 
deja, tokio vaizdo, iki šiol neregėjo
me...

Toms dainoms nuskambėjus, įvy
ko scenoje oficialioji ’’Sutartinės” 
krikštynų dalis. Buvo iškviesti an
samblio iniciatoriai, organizatoriai, 
vadovai, talkininkai ir kiti. Perskai- ■ 
tytą ’’Krikštynų” aktą pasirašė ke
turi kūmai, garbės konsulas A. Si
mutis ir kt. Salė ūžė ovacijomis! Ofi
cialiai daliai pasibaigus nuskambėjo 
I. Stankūnaitės sidabro gijomis 
ataustas balsas/ J .T. - Kelpšos dai
noje ”Mano sieloj...’ ir pirmoji prog
ramos dalis baigta Finalu iš L.V. 
Beethoven ”Chor-Fantasie”. Per
traukoje, džiaugsmingais įspūdžiais 
klausytojams besidalinant, buvo 
servuojamas šampanas.

Antrąją vakaro dalį sudarė ištisas 
veikalas, Benjamin Britten kameri
ne opera ’’Tvanas”. Tokiu parinkimu 
jaunas ansamblis nustebino drąsiu 
užmojumi, tačiau jaunoji vadovė au
ditorijos neapvylė.

Salėje, šalia scenos, susigrupavo 
orkestras (savaime suprantama pa
mažintas) ir choras, o scenoje vyko 
Tvano ir Nojaus išsigelbėjimo fabu
la. Dievo balsą girdėjome iš meni
niai įkalbėtos T. Alinsko juostos. 
Nojų atliko čia žinomas solistas Ka
zys Yakutis. Jo žmona, sūnūs, mar
čios ir kiti dalyviai, charakteringoje 
aprangoje, sudarė veikalo visumą. 
Choras, jaunasis atžalynas, stengėsi 
atiduoti vokalinę duoklę kuosek- 
mingiausiai. Tvanui pasibaigus į 
sceną pasipylė balandžiai, juodvar
niai, įvairūs paukščiai, žvėrys... Tą 
atliko Maironio mokyklos užgri
muoti ir kostiumuoti mokiniai.

Jaunajai menininkei J.Veblaitytei 
reikia pripažinti didelį kreditą už 
tokį atsakingą ir sėkmingai atliktą 
darbą.

Maža pasakyti, kad buvo ’’karš
tai” plota, tautiečiai kėlė ovacijas 
savo ’’Naujagimiui”, tuo įvertindami 
jaunimo prisidėjimą prie lietuviškos 
meno veiklos. Gėlių ir dovanų buvo 
išnešta daugybė...

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė.
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rastas apsisaugojimo priemones, 
kaip: higieną, skiepus ir pan.

Antroje paskaitos dalyje Dr. Ki
šonas kalbėjo apie šių dienų sveika
tos problemas, nes sparti pažanga 
atnešė naujas, nemažiau žudančias 
ligas: hektiškas, triukšmingo mo
dernaus gyvenimo tempas pagausi
no nervines ligas ir narkotikų var
tojimą, kaskart labiau dirbtinas 
maistas atnešė savo žalingas pasė
kas, širdies ir vėžio ligos įgavo bau
ginančias proporcijas. Išvadoje: 
progresas pagavo žmogų į užburtą 
ratą - kuo patogesnis jo gyvenimas, 
tuo didesnė grėsmė ne tik jo sveika
tai, bet pačiai jo egzistencijai. Siek
damas gerbūvio, žmogus, su tech
nologijos pagelba, nugalėjo daugelį 
savo aplinkos natūralių pavojų ir 
pajungė savo naudai daugelį gamtos 
resursų, bet sykiu sutrikdė savo ap
linkos lygsvarą; plačiai vartojami 
chemikalai ir įvairios technologijos 
atmatos nuodija orą, augmeniją, gy
vūniją ir per juos - patį žmogų.

Paskaitos aktuali tema iššaukė 
gyvas ir ilgas diskusijas, kurių metu 
Klubo nariai turėjo progą išsiaiškin
ti daug grynai techniškų medicinos 
punktų, susijusių su paskaitos tema.

Sekantis susirinkimas įvyks p.p. 
Kristensen namuose. Paskaitą 
skaitys Klubo pirmininkė p. Janina 
Davies.

V. Kristensen
Reporterė

Liepos 23 d., šeštadienį, Ukrainiečių salėje (Joseph St., Lidcombe) 
Sydnejaus skautų Aušros Tuntas rengia tradicinį

KAUKIŲ BALIŲ
Jau dabar laikas pagalvoti apie kaukes, kurių geriausios bus 

premijuojamos.

Su Hobarto lietuviais
Prieš porą savaičių čia atsilankė iš 

Melbourno dainininkės - ’’Dainavos” 
merginų grupė: Zita ir Birutė Praš- 
mutaitės, Viltė Araitė, Laima Pike- 
lytė, Birutė Šaulytė ir Angelė Ta
mošiūnaitė ir davė kuklų koncertą 
vietos tautiečiams ir jų draugams. 
Esu tikras, kad šios dainininkės yra 
žinomos ir pažįstamos daugeliui 
Australijos lietuvių - melbourniškiai 
girdėjo jas savo Namuose, ir nese
niai skaičiau, kad ir adelaidiškiai jų, 
klausėsi. Todėl aš nebandysiu apra
šyti jų dainavimo, nes galvoju, kad 
jos ir Hobarte neblogiau pasirodė.

Pasirinkta programa lengvo 
estradinio žanro turėjo užtenkamai 
jumoro ir sentimentalumo, kad pa
tiktų lietuviškai publikai. Žinoma 
svečiams australams, nesuprantan
tiems lietuviškai, gal to ir neužteko. 
Pertraukų metu viešnios leido pa
pildyti programą keliais tauti
niais šokiais, kuriuos visiškai vyku
siai išpildė likučiai Hobarto tautinių 
šokių grupės: seserys Mįkelaitytės, 
Barbara Vikniūtė ir Kairytė pade
dant Jonui Jurevičiui ir Česlovui 
Ramanauskui. Gerai, kad Jonas dar 
pajėgia savo grupę bent retkarčiais 
suburti.

Hobartiškiai dėkoja šaunioms 
Melbourno merginoms, kad jos ne
pabūgo tolimo kelio, streikų pavo
jaus ir paįvairino tautiečių kasdie
nybę. Gaila tik, kad čia mes turime 
labai mažai januolių, kurie gal irgi 
atsidėkodami būtų paįvairinę vieš
nioms kasdienybę.

*♦

Kiek anksčiau, gegužės pradžioje, 
Apylinkės Valdyba pagal tradiciją 
sukvietė tautiečius paminėti moti
nas - gyvąsias, jau mirusias, jaunas

LIETUVIŲ KOOPERATINI KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t. y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuoto  jais 
iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp. Lietuvių Na
mai, 50 Errol St. North Melbourne.

Pašto adresas: “TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.

Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: “TALKA”, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 
5067.

Birželio 5 d. Sydnejaus Liet. Klu
be senieji skautai židiniečiai turėjo 
savo sueigą, kurios metu taip pat ži- 
dinietė žinoma keramikė p. Jolanta 
Janavičienė papasakojo savo patir
tus įspūdžius iš pernykštės kelionės 
po Europą. Jos dėmesio centre buvo 
keramikos išdirbiniai, todėl ji perėjo 
pradedant Graikija, visą eilę muzie
jų susipažindama su klasikine kera
mika ir baigiant pačia moderniąja. 
Pranešimas buvo šiltai klausytojų 
sutiktas ir įdėmiai išklausytas.

ir senesnes. Kuklus minėjimas bei 
suneštinės vaišės buvo gera proga 
atnaujinti draugystes, pasidalinti 
naujienomis ir pabendrauti.

♦♦

Hobartiškius šiais metais pritren
kė skaudžios nelaimės - nuostoliai. 
Metų pradžioje palaidojome gerą 
visų draugą, visada linksmą ir štai 
dabar dar nelaiku mirusį Antaną 
Jurką, tikrą rytų aukštaitį nuo Tau
ragnų. Dar neatsigavus nuo šio 
smūgio krito antras. Mirė irgi vi
siems pažįstamas, visų draugas, 
veiklus bendruomenės narys Alek
sas Jakštas. Aleksas, karo audrų 
blaškytas ir gyvas išėjęs, rodos dar 
jaunas tik 55-kerių tesulaukęs, ga
lėjo dar ilgai gyvenimu džiaugtis, o 
va, negailestingai mirties išlaužtas, 
kaip stulpas iš bendruomenės pas
tato, kai kito jo vieton jau nėra, pa
liko nuostolį neišmatuojamą.

♦♦

Skystos darbininkų eilės vis retė
ja. Štai ateina prisiminimo diena - 
birželio trėmimai. Šiai dienai pa
ženklinti reikia kiekvieno lietuvio 
pagalbos visur. Hobarte lietuvių 
tautos tragedija bus paminėta atir 
tinkama programa, kurią organi
zuoja H.E.L.L.P. (Help Estonian, 
Latvian,Lithuanian Peoples) sąjun
ga. Birželio 23 d. iš vakaro bus iš
kilmingas budėjimas (vigilija) vie
šoje aikštėje, paskui procesija su 
šviesomis Hobarto gatvėmis ir susi
rinkimas miesto salėje. Susirinkimui 
pirmininkaus Hobarto universiteto 
profesorius Dr. O.M. Roe, kalbėto
jais pakviesti profesorius Dr. A. 
Kabaila, mūsų iškilus mokslininkas 
ir taip pat Australijos lietuvių 
Krašto Valdybos pirmininkas, ir 

Tom McGlynn, gimnazijos mokyti 
jas, geras lietuvių draugas. Orgai 
zatoriai kviečia visus lietuvius dali 
vauti, taip pat pasikviesti visus sai 
draugus ir pažįstamus.

**
Lietuviškos bendruomenės gyv 

nimas reiškiasi ir per sportininkus; 
’’Perkūno” klubą. Tur būt visien 
Australijoj žinoma, kad 28-toji spo 
to šventė šių metų pabaigoje įvyk 
ta Hobarte. Planai ir parengiame 
darbai padaryti, vyksta įvairūs p 
siruošimai.. Organizatoriai praš 
visų sporto klubų kaip galima gn 
čiau pranešti pageidavimus dėl a; 
sigyvenimo. Jaunius sportininki 
priimsime savo tarpe ir globon, t 
čiau vyresniesiems ir svečiams tek 
prisiglausti ’’moteliuose”, koteliuos 
ar kur kitur. Tad svarbu, kad ja 
dabar žinotume kiek ir kam rei

;kur vietos.
Kadangi viskam reikia pinigų, t 

papildymui ištuštėjusių kasų liepi 
2 d., šeštadienį, ruošiami šaunūs š 
kiai, į kuriuos kviečiami ne tik h 
bartiškiai bet ir svečiai iš visos Ai 
tralijos.

♦♦

Norėčiau dar pasidžiaugti ir pas 
didžiuoti savo bendruomenės švi 
šuoliais ir darbininkais. Vienas iš 
yra Algis P. Taškūnas, Vakarų Ai 
tralijos universiteto "Bachelor
Commerce”, Hobarto universitei 
’’Bachellor of Arts with Honour 
New England universiteto ’’Masti 
of Educational Administration s 
pagyrimu. Esu tikras, kad neužilj 
sveikinsime Algį ir su didesniais b 
mėjimais. Praėjusių metų antro 
pusėje jis kaip Fulbright Grant st 
pendininkas važinėjo J. Amerfc 
Valstybėse ir Šveicarijoj lankyti, 
mas universitetus ir skaitydami 
paskaitas.

Nežiūrint visokių pareigų, Taški 
nas suranda laiko ir sau ir lietuv 
reikalams. Pasišventusios žmoni 
talkinamas augina jauną šeimą - i 
dukras ir du sūnus, ir valandas pr 
leidžia tautiniams reikalams. J 
H.E.L.L.P. organizacijos ir širdis 
siela, jo varomi juda komiteto rat 
liai, ’’Baltic News” redagavimas 
leidimas. Kuklus leidinėlis išeina r 
tai, tačiau pasiekia apie 1000 įvl 
riuose pasaulio kraštuose.

♦*

Su plunksna, patarimu ar rūp« 
čiu Taškūnui talkininkauja kito 
Hobarto šviesuolis - Ramūnas Ti 
vydas, geologijos inžinierius. Jis ii 
užsiėmęs beaugindamas jauną J 
sūnų šeimą, tačiau randa laiko p 
gelbėti bendruomenės valdyto 
Nebūna minėjimo, tautinių šokiui 
kokio kito susibūrimo, kad Tarvyd 
nepatampytų savo akordeono.

A. Kantvilas
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Liet, liaudies dainų simbolika 
t'

, Lidija Pocienė

"Ant kalno stovėjau, 
Pakalnėn žiūrėjau, 
Kaip pulkas bernelių 
Lankoj šieną piovė.

Lankoj šieną piovė, 
Dalgeliai blizgėjo, 
Kai mano bernelis 
Į karą išėjo

Šioje dainoje turbūt ypatingai 
ryški lietuviams savita lyrikos sim
bolika.

Pagal Johan Huizinga’’Homo Lu- 
dens” , literatūros kilmės reikia ieš
koti žaismingame žodžių (nusies) 
suėjime, kurių eigoje - dialogo for
moje, tiek kuriantysis, tiek ieškantis 
atsakymo - esą kūrybiškai aktyvūs. 
Vienas savo vaizduotę ar mintis 
perduoda žodžiais, naudodamasis 
simboliais, pagal savo ar jau kitų iš
reikštą fantaziją, o kitas juos socia
liai ar intuityviai atspėja.

Šitas žodžių žaidimas gali pasiekti 
didelę rimtį; kaip, pvz. Edipo ir 
Sfinkso pasikalbėjime (po Lajaus 
nužudymo prie Tėbų vartų) nuo 
Edipo sugebėjimo atsakyti pagal 
reikalavimą, priklauso vieno dalyvio 
gyvenimas. Panaši rimtis suranda
ma ir judėjiškame : helenistiniame 
Naujajame Testamente, kuriame 
Kristus pakartotinai pasako, kad 
kalbėjimas simboliais ir alegorijomis 
yra būtinas.

Lietuvių liaudies dainose simboli
nė lyrika yra nepaprastai natūraliai 
surišta su dainos forma, melodija, 
ritmu ir rimu, kad iš pirmo žvilgsnio 
net nelengva įžiūrėti jų simbolišką 
prasmę dėl jų paprastų, net kartais 
atrodančių naivių žodžių turinio, 
kaip ir šitoje paminėtoje dainelėje.

Išorinė dainelės struktūra yra in- 
formatyvinė, perduodant labai vaiz
džiai esančią situaciją, bet tuo pačiu 
ir neišvengiamai tam tikra prasme 
sujaudinanti; dainuojančios mer
gelės bernelis išėjo į karą šienapiu- 
tės metu.

Pakartojus dainelę kelis kartus, 
matome, kad grynai iš informatyvi- 
nio pobūdžio pasisakymo lyriškoj 
formoj glūdi paslėptoji simbolika, 
kuri pajėgia paliesti skaitytoją (ar 
tą dainelę dainuojantį asmenį), nes 
yra pasiekiama jos gelmė ir sukre
čianti tematika.
’’Ant kalno stovėjau,

Pakalnėn žiūrėjau”.....
asociatyviai sukelia gyvenimo neiš
vengiamus priešingumus: kaip lai
mę - nelaimę; džiaugsmą - liūdesį ir 
t.t. Taigi, tame iškeltame vaizde, 
mus ne tik paliečia sentimentalus, 
išryškintas mylinčiuosius siejąs in
tymumas, bet ir jų neišvengiamas 
atsiskyrimas bei neįmanomas suėji
mas. Neužtenka to, įtraukiami ir 
blizgantys dalgiai pakalnėje, kurie 
nors tuo metu yra naudojami šiena- 
piūtei, be abejo, nusako mergelės 
mintis, jos sielvartą ir baimę, nes 
tame blizgesy atsispindi ir kardas, 
kuris gali būti bernelio naudojamas 
kautynėse - kare.

Šita daina, surišta su paprasta 
melodija, kuri ir taip jaudinanti, net 
atmetus jos simbolizmą. Simbolika 
joje atveria dar begalo daug ir kitų 
asociacijų, kurios sąmoningai suke
lia dar gilesnį išgyvenimą.

Panašų efektą, nors ir netokį tra
gišką, bet kiekvieną savaip palie
čiantį pasiekia daina, kurioje sodas 
simbolizuoja mergelę, ir sugretini
mas vaizdu paralelizmas. 
”0i kas sodai, do sodeliai 
Kada žydi, kada ne, 
Oi kas mergos, do mergelės 
Kada myli, kada ne.”

Čia simbolika (irgi lyriška), palie

ka visišką laisvę dainuojančiam tą 
pergyventi, kaip jo paties patirtis jį 
įgalina.

Lietuvių liaudies dainose ypatin
gai dažnai yra minimas mergelės 
rūtų vainikėlis bei bernelio beras 
žirgelis. Pastebime, kad literatūros 
teorijoje vainiko pavyzdys esąs 
skaistumo simbolis. Lietuvių tauto
sakoje šitas vainikas visada būna 
rūtų vainikėlis, kuriame atsispindi

Po vakarienės bare sustinkame 
jau gerai išgėrusį dar jauną (23 - 27 
metų) aboridženą vardu Joe. Jis 
mus visus nustebino savo išsilavini
mu. Elgesys jo kaip ir kiekvieno 
girto, bet jis žino visus paskutiniuo
sius vietos ir pasaulio įvykius. Turi 
gerą politinės padėties supratimą. 
Žino ministerių pavardes, Amerikos 
prezidetus ir net kas įkūrė kai ku
riuos Amerikos miestus. Jis padai
navo keletą retesnių australiškų 
dainų. Iš kur jis viską taip žino ne
pasakė, nors ne tik aš, klausė jo ir 
kiti. Jis sakosi mokyklos nemėgęs ir 
anksti ją apleidęs. Dirba varinėda
mas galvijus iš laukų į surinkimo 
punktus. Mums atrodo, kad tam 
darbui jis yra per gudrus.

Jau trečiadienis. Prieš išvažiuo
jant iš Birdsville virėja prašo, kas 
turi perskaitytų laikraščių juos pa
likti šio miestelio gyventojams. Ji 
surenka ir visą pluoštą laikraščių 
padeda prie dar uždarytų viešbučio 
durų. Sako, čia žmonės reguliariai 
laikraščių negauna, todėl noriai 
skaito kas tik jiems paliekama ir už 
tai labai dėkingi.

Jau iš vakaro žinojome, kad mūsų 
kelionė toliau negalės vykti pagal 
planą. Nuvažiuoti į Broken Hill 
(N.S.W.) per Pietų Australiją (va
žiuojant per Birdsville Track) neį
manoma. Keliai mūsų autobuso svo
riui yra nepravažiuojami. Belieka 
važiuoti kitais keliais, darant di
džiulių aplanką ir prie mūsų kelionės 
pridedant kelis šimtus kilometrų 
kelio.

Važiuojame vardo neturinčiu ke
liu į rytus. Netoli už Birdsville mies
to sustojame prie Diamantina upės

lietuvių liaudies kuklumas ir prisiri
šimas prie gamtos. Ne aukse ar 
brangakmenyse glūdi mūsų tautos 
vertybės. Anaiptol, gal rūta yra pa
rinkta ne tik dėl josios kuklumo, bet 
ir jos ištvermės - žaliuojanti visada ir 
deranti pasipuošti bet kuriuo metu, 
simbolizuojant patvarumą ir ištiki
mybę. Rūta yra visada rūpestingai 
išauginta ir prižiūrėta pačios mer
gaitės, kas dar daugiau pabrangino 
jos vertę, nes ji tampa integralia 
mergaitės dalimi. Tuom rūtos vaini
kėlis siejamas su pačios mergaitės 
likimu, nes jai, jos pačios nupintas 
vainikas yra jos artimiausias identi
teto bruožas, pažadinąs jos grožio 
bei švelnumo jausmą. Todėl ir vai
nikėlio praradimas simbolizuoja ne
garbingą skaistybės praradimą. Rū

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
Tęsinys iš MJP. Nr. 22

ir prie medžio, prie kurio 1860 m. 
buvo sustojęs tyrinėtojai Burke ir 
Willis su ekspedicija. Medyje yra 
įpiauti jų inicialai: ”B & W 1860”. 
Matosi, kad tik medžio kamienas yra 
išlikęs senas, o šakos buvo nupjau
tos ir dabar matome naujas atžalas. 
(Burke ir Willis ekspedicijos vado
vai 1860 m. išvyko į Australijos 
šiaurę. 1861 m. vasario 11 d. pasiekė 
Gulf of Carpentaria, kur dabar yra 
Burketown. Grįžo į jų įkurtą sto
vyklą, bet palikti žmonės buvo iš čia 
ką tik pasitraukę. Pervargę Burke ir 
Wills likę be maisto ir vandens din
go be žinios).

Važiuojame toliau į rytus. Vėl 
privažiuojame vartus, prie kurių 
reikia sustoti, atidaryti ir pravažia
vus vėl juos uždaryti, čia vairuoto
jas siūlo visiems išlipti ir 10 min. pa
eiti pėsčiom. Šiandien bus tolima 
kelionė ir ilgas sėdėjimas autobuse. 
Išlipame. Vėsus ryto vėjelis gaivi
nančiai pučia. Einame. Kviečiu vy
rus kiek nors pabėgti, o ne tik eiti 
kaip avims krūvoje. Atsisakinėja, 
sako thingomis apsiavę ir labai ne
patogu bėgti. Kviečiu merginas - 
sutinka viena naujazelandietė. 
Dviems smagiau bėgti. Bėgame ak
menuotu dykumos keliu ir jei ne vė
sus vėjelis senai būtume sukaitę ir 
privargę. Atsisukame atgal, visi toli 
palikę. Mudu irgi ne bėgikai, einame 
smarkiau orą gaudydami. Vėl pabė
game ir atsisukę matome dar septy- 
nius atbėgančius, bet jie dar toli nuo 
mūsų. Nubėgom toli, net ir stovinčio 
autobuso nesimatė. Vienas vyras 
mus prisivijo, bet jis toliau bėgti ne

tų vainikėlis ir juodbėris žirgelis 
simbolizuoja pačios jaunystės nerū
pestingumą ir gyvenimo grožio pa
jutimą. Jų kartotinas suėjimas dai
nose, be abejo, simbolizuoja mer
gaitės ir bernelio tobulą draugystės 
bei meilės būties įkūnijimą.

Vis dėlto lietuvių liaudyje simbo
lika yra ne priemonė išreikšti kokias 
nors paslėptas mintis, bet yra visiš
kai natūrali ir integrali lyrikos dalis.

Šituose dviejuose paimtuose dai
nelių pavyzdžiuose išryškėja speci
finė lietuvių liaudies lyrinė simboli
ka, bet ji nėra diskursyvi, kaip Hui- 

zingo ’’mįslė”, arba parabolė - 
šventraščio prasme, bet grynai poe
tinė, vos keliais žodžiais perduodan
ti mums daugybę minčių, vaizdų ir 
asociacijų.

Galbūt, kaip tik todėl lietuvių 
liaudies lyrika taip ir sudomino Les- 
singą arba Goethę, nes tobuliausia 
poezija ir yra toji, kurios forma ne
atsiskirta nuo turinio, kurios turinys 
tik intuityviai tesuvokiamas ir vi
suomet liks jos dalis. Joje nėra epi
nės rimties ir tragikos, nebandoma 
spręsti buitiniai klausimai, o grei
čiau tik įtemti mūsų sielos stygas, 
kad jos skambėtų, kartu su saulė
leidžiu, gamtovaizdžiu, pasibaigusia 
darbo diena - tuo ją įprasmindama.

Aną savaitę atvyko iš Čikagos 
Kunigunda Dumčiūtė - Baltrušaitie
nė ir ketina pastoviai apsigyventi 
Sydnejuje pas savo dukrą Kazytę ir 
žentą Valių Bitinus. Australijoje nuo 
seno gyvena visa eilė p. Kunigundos 
bičiulių ir artimųjų. Aprodant Syd- 
nejų jos pirmas klausimas buvo - 
kuriame rajone yra jūsų juodžiai 
(negrai)?. Ir labai buvo nustebinta 
patyrusi, kad Australijoje jokio juo
džių pavojaus nėra.

galėjo. Mudu dar truputį paspaudę 
taip ir likom dykumos nugalėtojais.

Kelias neįdomus. Pakelės tokios 
pat spalvos kaip ir kelias. Vietomis 
užtinkame lyg supūsto smėlio kal
niukus su žema augmenija. Artėjant 
vidurdieniui vėl rodosi miražai. Per 
4 valandas važiaviino sutikome 2 
sunkvežimius ir pralenkėm 2 auto
mobilius su karavanais.

Sustojame prie Betoota viešbučio, 
*e....i, praėjusio šimtmečio pradžio
je -..i ytas namas, 182 km. į rytus 
nuo Birdsville. Prieš atvažiuojant 
vairuotojas sakė, kad rasime vieš
butį ir jo vienintelį gyventoją - savi
ninką. Jis užsienietis, mano kad 
skandinavas. Pagaliau atsidaro du
rys ir su šypsena pasirodo šeiminin
kas. Spiritinių gėrimų lenktynes 
pilnos, o alus tik vieno bravoro ir 
vaisvandieniai tik vienos rūšies. Kai 
pasirinkimo nėra, greit apsipirkęs 
sėdėjau autobuse jau laukdamas iš
važiavimo. Bet apėjęs vairuotojas 
sako, kad savininkas su manimi no
rėtų pasikalbėti ir tikisi, kad aš mo
ku jo kalbą. Skandinavų kalbų ne
moku, bet einu.

Tik įėjus į vidų, mano nustebimui 
išgirstu lenkiškai klausiant ar aš esu 
lietuvis? Lenkiškai atsakiau taip, 
bet daugiau ką pasakyti nesurandu 
žodžių. Klausia gal rusiškai geriau 
kalbu? Šiek tiek geriau, bet ir rusiš
kų žodžių trūksta. Bandom vokiečių 
kalbą, bet mūsų abiejų žinojimas 
vienodas - blogas. Grįštame vėl prie 
rusų - lenkų kalbos mišinio ir užbai
giame kalbėdami angliškai. Pirmą 
kartą mačiau, kaip australai taip 
a idžiai ir gal su pavydu klausėsi 
dviejų svetima kalba kalbančių paš
nekesio. Bus daugiau

Mūsų Pastogė Nr. 23, 1977.6.13, psl. 5

5



Laiškas is Adelaidės
BENDRUOMENĖJ IR PARAPIJOJ

Namuose kultūrinę popietę - tikrą 
kultūrinį kermošių. Rezultate Mūsų 
Pastogei atiteko virš 400 dolerių 
grynais pinigais.

Šį kartą panašų kultūrinį kermo
šių Liet. Namuose ruošia liepos 19 d. 
Lituania chorui paremti. Kitų metų 
pabaigoje choras ruošiasi vykti į 
Sydnejaus Liet. Dienas. Praeityje 
choras pats sau lėšų kelionei susida
rydavo. Bet infliacija ir čia daro sa
vo. Kelionės išlaidos padvigubėjo, o 
tautiečių dosnumas liko infliacijos 
nepaveiktas. Labdaroj doleris ir liko 
doleriu. Infliacinį skirtumą teks pa
dengti iš papildomų parengimų.

Minėtą dieną (liepos 19) choristės 
vaišins svečius savo pačių gamintais 
pietumis, bus suruošta loterija ir 
dar kokia staigmena. Choras padai
nuos, kad suminkštintų tautiečių 
širdis ir atvertų kišenes. Adelai- 
diškiai savo chorą myli ir be abejo tą 
dieną nesėdės namie, o sugūžės į 
Lietuvių Namus.

Yra jautrių žmonių, kurie niekuo
met nesijaučia visas jiems priklau
sančias pareigas atlikę. Juo labiau 
įvairiais darbais apsikrauna, tuo la
biau ima jausti sžąinės išmėtinėji-

Užsibaigus vasarai ir prasidėjus 
žiemos vėsai, visuomeninės veiklos 
temperatūra nerodo tendencijos 
smukti. Adelaidėje tradiciniai šis 
veikimas reiškiasi dviem frontais: 
bendruomenėj ir parapijoj arba pa
rapijoj ir bendruomenėj.

Jau seniai esame susitarę, kad 
vieni kitų veikimo nestelbsime. Šio 
tikslo siekdami vieną kartą per me
tus visi susėdame už bendro stalo ir 
aptariame bei sudarome visų metų 
parengimų tvarkaraštį - kalendorių 
ir jo sąžiningai laikomės, bet taip 
pat sąžiningai einame savais keliais.

Štai gegužės 8 d. gražiai ir iškil
mingai atšventėme Motinos Dieną. 
Minėjimas šv. Kazimiero parapijos 
salėje buvo pravestas tuoj po 11 vai. 
pamaldų. Kitas Motinos Dienos mi
nėjimas įvyko bendruomenės Lietu
vių Namuose 3 vai. Pagal tradiciją šį 
minėjimą praveda Moterų Sekcija.

Po ranka guli 1952 m. gegužės 4 d. 
Motinos Dienos minėjimo programa, 
rengėjais pasirašiusi Moterų Sekci
jos Valdyba. Minėjimas įvyko šv. 
Ksavero katedros salėje, paskaiti
ninkas Pr. Pusdešris, menininkai - 
smuikininkas P. Matiukas ir solistė 
A. Gučiuvienė.

1953 m. gegužės 10 d. taip pat 
Motinos Dienos suruoštame minėji-
me paskaitininke E. Reisonienė, “ 
menininkai R. Kubilienė, G. Vasi
liauskienė, Plokštytė ir kt.

Visi mylime ir gerbiame savo mo
tinas. Dėkojame joms už meilę, pa
tirtus vargus ir pasiaukojimą. Bet 
jau penkiolika metų, kaip nebesusė- 
dame aplink vieną stalą (kaip pa
rengimų kalendorių sudarant), kad 
Motinai savo jausmus solidariai iš- 
reikštume. Šis dublikuotas motinos 
pagerbimas yra tarsi kaltinimas 
mūsų motinoms: - Mama, Tu mus iš- > 
auginai dorais žmonėmis ir .gerais : 
lietuviais, bet Tu neišmokinai mfisij i 
būti solidariais ir vieningais.

Kai buvom tikri benamiai ir netu
rėjome net savo kampo šiai šventei ■ 
atšvęsti, ją vieningai ir nuoširdžiai ■ 
atšvęsdavome. Tačiau materialiai i 
atkutus, prisistatėme salių ir jau • 
viename maiše nesutelpame. Asme- i 
niškos ambicijos užgožė šios šventės ' 
kilnumą.

Vienu metu buvo lyg ir sutarta j 
Motinos Dieną ruošti pamečiui tai i 
vienoje, tai kitoje vietoje. Bet dėl I 
nežinomų priežasčių šis susitarimas į 
neprigijo, ir, atrodo, ir ateity pa- Į 
gerbsime atskirai parapijines ir j 
bendruomenines motinas.

♦_ *
Sukaktuvininkui pageidaujant, 

kukliai buvo atšvęstas mūsų klebo
no kun. A. Spurgio 45-rių metų ku
nigystės jubiliejus. Dėl savo pat
rauklaus būdo kun. A. Spurgis visų ; 
adelaidiškių yra mėgiamas ir ger- ■ 
biamas. Klebonas yra ne vien geras ■ 
lietuvių parapijos administratorius, i 
bet ir puikus pamokslininkas. Jo pa
mokslai persunkti ne tik Dievo, bet i 
ir tėvynės meile.

Sulaukęs brandaus amžiaus kun. į 
A. Spurgis atrodo ne tik fiziniai, bet ' 
ir dvasiniai pilname pajėgume, nors į 
ne kartą yra prasitaręs, kad jau lai
kas būtų susirasti padėjėją ar užva
duotoją. Šia proga mūsų gerb. kun. 
Spurgiui norisi palinkėti geros svei- j 
katos ir dar daug darbingų metų. ;

*_♦
Mūsų bendruomenės Valdyba iš- 

sigudravo ir surado naują būdą, kaip 
sušelpti piniginės paramos reikalin- 

»gas organizacijas ar institucijas ne
išleidžiant nė vieno savo cento:'At
rodo kiek paradoksiška, o vienok 
gryniausia tiesa. Štai, pereitais me
tais buvo sugalvota finansiniai pa
remti Mūsų Pastogę. Vietoje iš val
dybos iždo krapščius kuklius vario
kus, Apyl. Valdyba suruošė Liet.
Mūšį Pastogė" Nr72$,'l§77.k:i3, ^.w6

PASISAKYMAI
LAIŠKAI REDAKCIJAI

PASISAKYMAS MŪSŲ 
PASTOGĖS REIKALU

Gerb. Redaktoriau,
perskaitęs Mūsų Pastogėje 

ALB Krašto Valdybos pranešimą 
buvau labai nustebintas tokiu ALB 
Krašto Valdybos nutariinu perleisti 
Mūsų Pastogę naujam jų sudarytam 
organui ’’Mūsų Pastogė Publishing 
Society”.

Aš tą savaitraštį ilgus metus pre
numeruoju, daviau jos spaustuvės 
reikalams auką ir parėmiau skelbi
mais, nes tai yra benruomenės laik
raštis, o ne kažin kokios kompanijos 
leidinys.

Jau a.a. A. Baužė Mūsų Pastogę iŠ 
asmeniškų rankų perleido bendruo
menei, kad ji turėtų savo nuo meke
no nepriklausomą savaitraštį, o da
bar ALB Krašto Valdyba ruošia pa
kasynas perleisdama jų sudaromai 
kompanijai, kurios uždaviniai gali 
būti laikui bėgant net antibendruo- 
meniniai.

Aš nemanau, kad sukurta kompa
nija galės ilgai tokį savaitraštį leisti,' 
nes tikrai prenumeratorių skaičius 
sumažės, kadangi tai ne bendruo
menės laikraštis, kurį dabar daug 
kas palaiko, tik kad jįis yra.mūšų vi
sų pastogė. "

Aš esu asmeniškai prieš tokį ALB 
Krašto Valdybos nutarimą likviduo
ti bendruomenės savaitraštį ir pa
geidaučiau kaip ALB Krašto Tary
bos narys, kad tuo klausimu būtų 
atsiklausta visų ALB Krašto Tary
bos narių, kurie yra aukščiausias 
organas visų ALB reikalų tvarky
me.

V. Kišonas
ALB Krašto Tarybos narys

SPORTININKAI
BENDRUOMENĖJE

’’Mūsų Pastogėje” Nr. 20, atrašte 
Skaitytojai Pasisako, išreikšta porą 
priekaištų sportininkų adresu. ’’Rė
mėjas” kaltina dėl anglų kalbos var
tojimo sportininkų parengimuose. 
’’Ex-sportininkas” priekaištauja dėl 
sportininkų neveiklumo bendruo
menėje.

Lietuvių kalbos problemą jaučia

mus, kad padaryta permažai. ir ma
tai tuos žmones visur besiplūkian- 
čius ne kad ką nors išstumtų, bet
kad (jų manymu) niekas tų darbų 
nesiima ar juos atlieka nepakanka
mai. Prie tokių žmonių priskaityti- 
nas ir adelaidiškis Pranas Pusdešris, 
neseniai atšventęs 60 metų amžiaus 
sukaktį ir katalikiškų organizacijų 
bei adelaidiškės visuomenės gražiai 
pagerbtas.

Nuo pat atvykimo į Adelaidę P. 
Pusdešris gyvai įsijungė į lietuvių 
visuomeninį gyvenimą ir jame akty
viai tebesireiškia iki šiolei. Sukūrus 
lietuvių parapiją ir įsigijus Katalikų 
Centrą P. Pusdešris gyvai įsijungė į

Nuo pat atvykimo į Adelaidę P. 
Pusdešris gyvai įsijungė į lietuvių 
visuomeninį gyvenimą ir jame akty
viai tebesireiškia iki šiolei. Sukūrus 
lietuvių parapiją ir įsigijus Katalikų 
Centrą P. Pusdešris visas savo jėgas 
pasuko lietuvių katalikų veiklai 
remti. Nesuklysiu tvirtindamas, kad 
P. Pusdešris ant savo pečių neša vi
są parapijos kultūrinę naštą. Lite
ratūros vakarai, kultūriniai ’’Šiupi
niai”, jaunųjų talentų vakarai, mi
nėjimai bei šventės ir parengimai jo 
rankos patvarkomi ir apipavidalina
mi. Jis skaito paskaitas, deklamuoja 
savo ir kitų poeziją, rašo vaidinimus, 
dekoruoja scenas ir atlieka šimtus 
kitų darbų. Giliai tikėdamas, kad 
išeivijoj tik prie bažnyčių ilgiausiai 
išsilaikys lietuvybė, jis šia kryptimi

visos jaunimo organizacijos. Kaltinti 
dėl to sportininkus yra netikslu, nes 
sporto klubai nėra švietimo institu
cija. Labai liūdna, bet gana daug 
vaikų ir grynai lietuviškų šeimų į 
klubą įstoja nemokėdami lietuviškai 
kalbėti. Taigi esame priversti su jais 
kalbėti t^a kalba, kurią jie supranta, 
Šiuo atveju angliškai, su lietuvišku 
akcentu... Sporto klubų tikslai yra 
sujungti lietuvišką jaunimą, suteikti 
jiems progos tarpusavyje bendra
darbiauti ir auklėti juos lietuviškoje 
dvasioje. Taigi, nemokančių lietuvių 
kalbos mes neturime teisės atmesti.

Niekaip negaliu suprasti ”Ex- 
-sportininko” priekaištų dėl sporti
ninkų neveiklumo bendruomenėje. 
Jau vien parašas (Ex-sportininkas) 
pasako, kad buvę sportininkai do
misi ir rūpinasi mūsų bendruomenės 
veikla. Aš suprantu, kad sportinin
kų veikla yra bendruomeninė veikla. 
Dar galiu pridėti, kad sportininkai 
yra vieni iš aktyviausių mūsų bend
ruomenėje. Sportininkai šioje veik
loje praleidžia šimtus valandų kas
met. Veikla, kuri pareikalauja daug 
lėšų, prakaito ir liuoslaikio. O tas 
liuoslaikis yra labai brangus, nes 
dauguma sportininkų yra mokslei
viai. Dėl tų priežasčių sportininko 
nedalyvavimas bendruomenės susi
rinkimuose dar galima pateisinti. 
Nejaugi tie tautiečiai, kurie vieną 
kartą metuose atsilanko į bendruo
menės susirinkimą,yra geresni lie
tuviai už tuos jaunuolius, kurie lie
tuvių organizacijose pasišventusiai 
dirba eilę metų?

R. Sidabras

LIETUVIŲ NAMAIS 
BESIRŪPINANT.

’’Mūsų Pastogė”, ir jau keliais at
vejais ’’Tėviškės Aidai”, garsina vis 
to paties ir vis apie ta patį - privačiai 
įsiaudrintą, tariamą nelietuviškumą 
Melbourne Lietuvių Namuose. Ban
doma įkyriai įškaudinti ir asmeniš
kai.

Bereikalingi ir negudrūs tie tvir
tinimai. Jei nebūtų tų pastangų gai
la, būtų gal ir juokinga, nes abu 
laikraščiai su tom savo naujienom 
apie Melbourne lietuvių simpatijas 

kruopščiai dirba visuomet likdamas 
ištikimas savo religiniams ir tauti
niams principams.

Pasitraukęs iš benruomeninės 
aktyviosios veiklos, Pusdešris su ja 
santykių nenutraukė. Paprašytas 
mielai įsijungia į Lietuvių Dienų 
programas ir, manau, pakviestas 
nepasididžiuotų prisidėti ir prie vie
tinės bendruomeninės veiklos. Kai 
kas jam prikiša vienašališkumą. Bet 
tai greičiausiai jo kieto principišku- 
mo išdava. Tačiau niekas negalės 
jam primesti, kad savo duoklės lie
tuvybei nebus atidavęs. Jis atidavė 
su dideliu kaupu ir neabejotinai 
daugiau, negu didžioji dalis jo kriti
kų.

*_ ♦
Pernai atšventę savo veiklos 25-rių 

metų sukaktį, Adelaidės ramovėnai 
tebesireiškia kaip viena judriausių 
ir veikliausių organizacijų. Šiuo me
tu skyrius turi 70 narių. Vyrai nero
do didelio karingumo, bet niekas 
negalėtų priekaištauti dėl organiza
cijos vidinės drausmės. Ramovėnų 
susirinkimai ir parengimai skaitlin
gai lankomi ir tvarkingai praveda
mi. Skyriaus metinė šventė - birželio 
11 d. kaip ir praeityje bus iškilmin
gai atšvęsta Liet. Namuose su kal
bomis ir vaišėmis. g. Straukas

Pereitą savaitę sydnejiškiai Onu
tė ir Juozas Maksvyčiai išvyko il
gesniam laikui į Europą, norėdami 
kiek atsikvėpti nuo kasdieninių dar
bų ir visuomeninių bei kitokių įsipa
reigojimų.

Vytautui Didžiajam vėluojasi visa 
dešimtim metų. Pradėjus remontus 
Melbourne Lietuvių Namuose, įruo- 
šiant Moterų Seklyčią, vienoje iš jos 
pagrindinių sienų, prieš tiek laiko ir 
buvo uždėtas Vytauto Didžiojo at
vaizdas. Dabar viską jau seniai at
baigus, staiga, visai neprašomas at
sirado ir Vytautas antrasis.. Reikia 
Mėlboūrnė liėtuviams būtinai 
dviejų?

Reiškiu Pagarbą

.A. Vingis
‘-i ■

P. S. Iliuziniam persistengime 
vienas kitą privačiai. besyeikinan- 
tieji savo patriotinės energijos per
teklių galėtų nukreipti viešai ir 
naudingesniam tikslui, švarą ir 
tvarką padedant palaikyti,lietuvišką 
jaukumą Namuose; po koncertų ar 
minėjimų išsinešant scenoje nebe
reikalingus berželius, išsiardant 
gonkas ir sutvarkant į vietą kitus 
tautinei povyzai reikalingus ar šir
džiai artimus atributus; pakeisti pa
minklo gėlėm vandenį, apdrožinėti 
apdegusius žvakigalius ir t.t. Dėl 
aptingimo paliktos ilgam nuvytu- 
sios, ar jau net tautinėm tradicijom 
apeiti naudojamos aerylinės gėlės 
labai nupigina ne tik pamiklo, kop
lyčios, bet ir visų namų orumą.

Prie atmestinumo ir dirbtinų 
daiktų įpratę - visi susinešim kraš
tovaizdžių, miesto bokštų, kardų 
plastikines ir kitokias savo favoriti- 
nes replikas, ko gero pasisiūdinę ar 
army disposal prisitaikę uniformas, 
nejučiom sujauksime natūralią tau
tinę nostalgiją, nuslopinsim jos jėgą. 
Bus visai nebe taip kaip Kaune. Bus 
panašiai taip kaip Disneyland.

Dėl modernumo bendrai, ar tik 
dėl tokių paveikslų nereikėtų iš 
anksto pulti apatijon ir pykti. Pri
pratom visi prie automatinių auto
mobilių, išmokom naudotis moder
niom skalbimo mašinom, tik per 
stereo besiklausom simfonijas, su 
laiku išmoksim suprasti ir modernų 
meną.

1 V . ' ■'
 A. V.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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Skaitytojai pasisako
DAR SPORTQ REIKALAIS

Per kelis ’’Mūsų Pastogės” nu
merius keliamas klausimas, ar verti 
Australijos lietuviai sportininkai fi
nansinės paramos. Turima minty 
kelionė į Kanadą 1978 metais. Ant 
lietuviškų - tautinių svarstyklių me
tami sportininkai ir skautai.

Kai kurie užmetimai atrodo liečia 
Sydnejų, betgi, dauguma taikoma 
visos Australijos lietuviškam jauni
mui.

V .K. ’’Jaunimas ir organizacijos” 
vedamajame (”Mūsų Pastogė” Nr. 
13, 1977.4.4.) neabejoja skautų lie
tuviška veikla, sportininkų pusėje 
teįžiūri tamsius debesis. Klausiama - 
"kas žaidynėmis laimima kad ir tai 
pačiai lietuvybei, tautinio sąmonin
gumo stiprinimui arba net ugdy
mui?” Toliau seka baimė kad ”į 
rinktines pateks sportininkai dėl 
žaidėjo pajėgumo sporte, bet ne nuo 
to, kiek jis yra sąmoningas lietuvis 
jaunuolis, ar jis kupinas tos tautinės 
dvasios ir tautinės ambicijos”. Pa
dejuota dėl nelietuviškos aplinkos, 
anglų kalbos, priminta ’’tėvų parei
ga kokiai organizacijai vaikas pri
klauso ir ką įgyja ir praranda”.

A. Laukaitis ’’Mūsų Pastogės” Nr. 
18, 1977.5.9 straipsnyje ’’Netikslus 
vedamasis” užstoja sportininkus. 
Įrodinėjamos esamos veiklos sąly
gos ir atsiekta nauda.

’’Mūsų Pastogės” Nr. 20, 
1977.5.23, ’’Skaitytojai pasisako” at
karpoje ’’Rėmėjas” labai pergyvena 
dėl A. Laukaičio anglų kalbos varto
jimo per pobūvius ir kitus susibūri
mus. Didžiai susirūpinęs ”kas duo
dama visuomenei?”

Ten pat ”Ex-sportininkas” prisi
spyręs nori žinoti - ” kaip sportinin
kai pozityviai pasireiškia lietuvių 
kultūrinėje ir tautinėje veikloje”, 
teiraujasi, kiek sportininkų moka 
bendruomenės nario mokestį. Už
baigai išdrožia - ”jūš esate tiek verti 
paramos, kiek jūs paremiate lietu
vių bendruomenės egzistenciją”.

Glėbys gražių ir netaip jau gražių 
žodžių, kaltinimų ir priekaištų. Visa
ši daina girdėta anksčiau.

Man atrodo, kad visų blogybių 
pagrindas * jaunimo nutautėjimas. 
Nutautėjimas vyksta milžino žings
niu. To išvadoje pradeda blukti lie
tuviškumas jaunimo organizacijose. 
Neteisinga visus šunis karti ant

Australijos 
Lietuvių Fonde

AUKOS A.L. Fondui: Pastaruoju 
metu A.L. Fondui aukojo: 25 dol. p. 
Č. Liutikas, pakeldamas šeimos įna
šą iki 125 dol.

10 dol. - p. J. Ramanauskas, (Syd.) 
vieton gėlių, pagerbdamas mirusią 
a.a. Dr. E. Liutikienę.

AUKOS PROF. J. MARVAN KNY
GOS IŠLEIDIMUI: 50 dol.p. Julius 
Plečkaitis (Melb.), 40 dol. p. Bronis 
Vanagas (Melb.), po 10 dol. - p.p. A. 
Jokantas (Syd.), Br. Stašionis (Syd.) 
ir P. Ropė (Syd.). Po 5 dol. - p.p. J. 
Ivinskienė, M. Kavaliauskienė, J. 
Kecorienė, J. Mergelienė, O. Osi- 
nienė, S. Šaparienė ir 3 dol. - p. O. 
Miniotienė (visos iš Sydney). Syd
ney tautiečių skirtos aukos vieton 
gėlių, mirus a.a. Dr. E. Liutikienei.

A.L. Fondo Valdyba tiki, kad 
prof. J. Marvan mokslinis darbas, 
kurį teigiamai įvertino Pensylvani- 
jos universiteto prof. W. Schmals- 
tieg ir kurio laukia net Lietuvos 
universitetai, tikrai turės pozityvios 
reikšmės, kaip įnašas į kalbotyros 
mokslą. Mes lietuviai neturėtume 
likti šiuo atveju abejingi, atsisaky
dami aukos.

A.L. Fondo Valdyba 

sportininkų. Sporto klubai 
niekuomet nėjo savaitgalio mokyklų 
ar lituanistinių kursų pareigų. 
Sporto klubų tikslai visgi niekur ne
susikerta su tautiškumo išlaikymu. 
Atvirkščiai, tautiškumo išlaikymui 
labai ir labai daug padėjo ir dabar 
padeda.
Sportuojantis lietuviškas jaunimas 

turi progų tarp savęs bendradar
biauti netgi visos Australijos mastu. 
Tas duoda neabejotinos naudos. Ga
lima sudaryti labai ilgą sąrašą lietu
viškų sportininkų vedybų. Dideli 
tomai susidarytų australų laikraščių 
iškarpų, aprašančių lietuvių sporti
ninkų rezultatus. Ar maža lietuviš
kumo šventė buvo atsilankius Š.
Amerikos lietuviams sportinin
kams? Kas gi davė pradžią Lietuvių 
Dienoms ir kitiems suvažiavimams, 
jeigu ne sportininkų pradėtos Spor
to Šventės? Nubraukite Sporto 
Šventes ir kas paliks - pensininkų 
suvažiavimai.

Mūsų tarpe visuomet buvo asme
nų, nepritariančių sporto klubams. 
Jiems atrodė, kad sportininkų orga
nizaciją nubraukus būtų daugiau 
erdvės ir, svarbiausia, lėšų kitoms 
organizacijoms. Visos jaunimo or
ganizacijos reikalingos ir dirba nau
dingą darbą savose srityse. Labai 
normalu, kad jaunimo tarpe yra po
puliarios ir mėgstamos sporto orga
nizacijos. Daug yra jaunimo, kurie 
priklauso ir sportininkams ir skau
tams, studentams, tautinių šokių 
grupėms.

Visų jaunimo organizacijų nariai 
vienodai nutautėję. Jeigu dar kas 
tuo abejoja, tai tegul pasiklauso, 
kaip tarpusavy pertraukų metu kal
basi lituanistinių savaitgalio mo
kyklų mokiniai..

Dėl greito nutautėjimo kalti tik 
tėvai. Nutautėjimas su laiku čia bus 
neišvengiamas. Tėvų pastangos ga
lėtų tik sulėtinti nutautėjimo tempą. 
Nedaug ką pozityvaus atliko mūsų 
vyresniųjų organizacijos jaunimo 
reikalams. Per suvažiavimus ’’jodi
nėjamą politiniais arkliukais”, prii
mamos skambios rezoliucijos ir kuo
mažiau užsimenama apie jaunimo

Ir sumainė
Birželio 3 dieną Sydnejuje naują 

lietuviškos šeimos židinį sukūrė Ire
na Kaciušytė ir Rudolfas (Rudis) 
Dambrauskas. Bažnytines apeigas, 
gražiaigiedant ir vargonais palydint 
A. Kramiliui, atliko kun. P. Butkus.

Abu jaunieji yra gerai žinomi 
Sydnejaus ir Australijos lietuvių 
sportiniame gyvenime. Lietuviškas 
sportas juos abu ir sujungė. Irena, 
baigusi mokytojų institutą, šiuo me
tu mokytojauja. Nuo pat savo 
ankstyvosios jaunystės, ji domėjosi 
sportu ir tėvų, didelių sporto klubo 
’’Kovo” rėmėjų, paraginta, pradėjo 
žaisti krepšinį, vėliau iškilusi į jau
nių ir moterų Australijos rinktines. 
Be krepšinio, ji labai sėkmingai žai
džia ir tinklinį.

Rudis, kaip draugai sako, sporti
ninkas iš prigimties, jau savo vai
kystėje pamėgsta futbolą (soccer) ir 
jį, neturint lietuviškos komandos, 
labai iškiliai žaidžia su australais. 
Vėliau, aktyviai įsijungęs į lietuviš
kąjį sportinį gyvenimą, jis Lietuvių 
Klube suorganizuoja bilijardo sekci
ją ir su ja labai gražiai reiškiasi. Vė
liau visus savo sportinius gabumus 
permeta į ’’Kovo” tinklinį, pats žais
damas ir paimdamas treniruoti 
merginas, dar vėliau pasidarydamas 
visos Australijos merginų tinklinio 
treneriu, kurią jis labai intensyviai 
ruošia kelionei į Kanadą. Be akty
vaus sporto Rudis yra ir ’’Kovo” 
valdybos narys.

Vestuvinė puota, dalyvaujant 

organizacijas.
Daugelis tėvų užrašo vaikus į jau

nimo organizacijas ir galvoja - prob
lema išspręsta. Patys toliau aitva
rais kaupia turtus, o laiko neturi 
ateiti į jaunimo organizacijas, į jų 
valdybas. Nėra laiko... Taigi, nėra 
laiko rūpintis savo vaikų organizaci
jomis.

Yra giedrių išimčių. Atsiranda tė
vų .kurie rūpinasi ir dirba jaunimo 
organizacijų labui. Yra skautų, kal
bančių lietuviškai, yra ir sportinin
kų, kalbančių lietuviškai. Apgailėti
na, kad šių pavyzdingųjų skaičius 
tirpsta.

Naivu reikalauti iš sportininkų 
kultūrinės - tautinės veiklos. Jauni
mui vyresniųjų dažnai asmeniškais 
ginčais ir politiniais erzeliais at
miešti susirinkimai neįdomūs. Dau
gelis jau nesupranta lietuviškai, tai 
ką gi jie darys susirinkimuose. Įdo
mu būtų sužinoti, koks gi procentas 
vyresniųjų ir ne sportininkų sueina į 
susirinkimus. Žinau, kad ne tiek jau 
daug pirštų reikia suskaičiuoti mo
kančius visuomenės nario mokestį 
skautus ir netgi vyresnės kartos 
atstovus.

Taigi, kam čia išskirtinai prie
kaištauti sportininkams. Greičiausia 
kad dauguma mūsų, eidami tautiš
kumo išpažinties, turėtų sunkiai at
gailauti.

Eilėraščio padeklamavimas ar 
dainelės sudainavimas, dažnai tik 
žodžius papūgiškai nors ir lietuviš
kai išmokus, menkos vertės kultūri
nė ar tautinė veikla.

Be pagrindo preikaištai A. Lau
kaičiui už kalbėjimą anglų kalba. 
Esant asmenų, kurie nesupranta 
lietuviškai, mandagumas reikalauja 
kreiptis visiems suprantama kalba. 
Nepasidarytų nutautėję lietuviš- 
kesni, nors Antanas ir ant Sydne
jaus tilto užsilipęs šauktų lietuviš
kai.

Jeigu V. Kazokas ir slapyvar
džiais pasirašę asmens abejoja 
sporto klubų nauda, tai, galbūt, te
gul neremia jų veiklos. Visgi nerei
kia varyti kylio tarp lietuvių jauni
mo organizacijų. Iš to naudos lietu
viškumui tikrai nėra. Ne sporto klu
bų kaltė dėl nutautėjimo, ir be rei
kalo švaistomasi žodžiais.

B. Nemeika.

Žiedelius...
apie šimtui svečių, vyko Lietuvių 
Klube. Atvykę iš bažnyčios, jaunieji 
buvo tėvų ir artimųjų, pagal lietu
viškas tradicijas, sutikti su juoda 
duona, druska ir vynu. Puikiai pa
ruoštos lietuvių klubo šeimininkių 
vaišės vyko linksmoje ir jaunatviš
koje nuotaikoje. Gražūs kun. P. 
Butkaus žodžiai, paįvairinti jo pačio 
kūrybos dainomis, džiaugsmingai 
skambėjo sutartinėje. Sveikinimo 
žodžius tarė Lietuvių Klubo pirmi
ninkas V. Simniškis, ALFAS V-bos 
pirmininkas A. Laukaitis, jaunųjų 
tėvai, bei vestuvinių vaišių prave
dėjai - pabrolis V. Dambrauskas ir 
V. Gilius, viską palydint didingai 
skambančiu ’’IlgiausiųMetų” ir už 
būsimą laimę iš gertais tostais. Pas
kutiniuosius padėkos žodžius tarus 
abiems jauniesiems, vestuvinės vai
šės, su pakilia ir linksma nuotaiką, 
skambant lietuviškų dainų garsams, 
tęsėsi iki paskutiniųjų klubo užda
rymo minučių.

Sukūrus naują lietuvišką sportinę 
šeimą , jauniesiems Irenai ir Ru
džiui, be asmeninės šeimyninės lai
mės, norisi palinkėt ir daug gražios 
sportinės sėkmės. Gi jūsų darbas 
lietuviškam sportui tebūna gražus 
pavyzdys kitiems ir paragina jauną
ją kartą dar tvirčiau laikytis mūsų 
gražiųjų sportinių tradicijų Austra
lijoje. Tikėkimės, kad kaip jūs pase- 
kėt savo tėvus sportiškuoju keliu, 
taip ir jūsų prieauglis seks jūsų lie
tuviškomis sportinėmis pėdomis.

A.L.

SPORTAS 
MELBOURNE

VARPAS II -DANDENONG 61:35
Taškai: G. Brazdžionis 12, A. Mil

vydas 14, V. Brazdžionis 12, S. Žie
das 8, A. Petraitis 4, V. Roussyan 4,
1. Petraitis 7.

VARPAS II —HILBOUND 69:34
Taškai: G. Brazdžionis 6, A. Mil

vydas 24, V. Brazdžionis 14, V. 
Roussyan 18, A. Petraitis 3, R. 
Statkus 2, S. Žiedas 2.

VARPAS I - LOWSONS 49:50
Taškai: S. Ragauskas 12, S. Vait

kus 10, P. Oželis 14,1. Liubinas 2, D. 
Liubinas 2, Pranckūnas 4.

VARPAS II—MONTAGUE 75:40
Varpiečių susitikimas su Monta

gue buvo tikrai indomus, nes V. 
Soha, kuris treniruoja Montague, o 
G. Brazdžionis Varpą, anksčiau buvę 
draugai, o šį kartą jau priešininkai. 
Tikėtasi, kad kova bus kieta, bet at
sitiko priešingai. Nuo pat pradžios 
Varpas pradėjo vesti, ir puslaikis 
baigėsi 34:12 Varpo naudai. Antra
me puslaikyjė V. Soha, kuris dengė 
V. Brazdžionį, perleido dengti jau
nesniam, bet rezultato nepakeitė.

Taškai: V. Brazdžionis 30, G. 
Brazdžionis 19, A. Milvydas 18, V. 
Roussyan 4,1. Petraitis 2, S. Žiedas
2, A. Petraitis 0.

VARPAS II - CBA 57:41
Taškai: G. Brazdžionis 8, A. Mil

vydas 30, V. Brazdžionis 11, V. 
Roussyan 4, S. Žiedas 2, A. Petraitis 
2, Statkus 0.

VARPAS I - CLINTON 35:43
Taškai: R. Leknius 12, S. Ragaus

kas 3, S. Vaitkus 14, P. Oželis 2, D. 
Liubinas 4, Pranckūnas 0, L Liubi
nas o.

VARPAS - AJAX 40:27
Taškai: P. Oželis 8, Pranckūnas 1, 

S. Ragauskas 20, S. Vaitkus 4, I. 
Liubinas 7, D. Liubinas 0.

VARPAS U - PRESTON 46:38
Taškai: G. Brazdžionis 2, A. Mil

vydas 25, V. Brazdžionis 6, V. Rous
syan 8, L Petraitis 2, A. Petraitis 3, 
S. Žiedas 0.

Moterys

VARPAS - MELBOURNE TIGER 
27:42

Mūsų merginos pusfinalinėse žai
dynėse pasirodė silpnai - silpnas ka
muolio valdymas ir nesėkmingi me
timai. Priešininkės žymiai greites
nės ir mūsiškes be paliovos spaudė. 
Treneris skundėsi, kad tai stoka tre
niruočių.

Taškai: R. Šidlauskaitė 2, E. Vyš
niauskaitė 7, I. Liubinienė 4, L. 
Mackevičiūtė 2, A. Tamošiūnaitė 2, 
L. Pikelytė 8, M. Sage 2, A. Soha, R. 
Crook. A.G.

— Prieš keletą metų, — pasakoja 
kunigas, — kai aš buvau dar visai 
neseniai įšventintas, nuvykau į ma
žą bažnytėlę pasakyti pamokslą. Iš 
visos parapijos tačiau pasirodė tik 
vienas ūkininkas. Kurį laiką mudu 
sėdėjome vienas prieš kitą sumišę ir 
laukdami daugiau pasirodančių. Pa
galiau aš paklausiau:

i— Pasakyki man, brolau, jeigu nu- 
neštum į ganyklas savo karvėms ku
petą šieno, ir tik viena iš jų tepa- 
sirodytų — ar šertumei ją vistiek?

— Taip, kunigėli, — kiek pagal
vojęs atsakė ūkininkas.

Nusiraminęs aš atsistojau, sugie
dojau kelias giesmes, pasakiau 40 
min. pamokslą, palaiminau ir... kar
tu su ūkininku išėjau laukan. Prie 
durų, kai mudu viens kitam paspau- 
dėm rankas, mano klausytojas tarė:

— Žinote, kunigėli, aš sugalvojau 
kitaip: aš būčiau šėręs tą vieną kar
vę ganyklose, bet aš tikrai neduo
čiau jai visos kupetos!
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

Birželio 4 d. turėjo įvykti masinė 
demonstracija - protestas kovojant 
už žmogaus teises, kurios buvo iš
duotos Helsinkio 35 konferencijoje. 
Tą dieną pavergtų sovietų tautų at
stovai turėjo liudyti apie įvykdytus 
tų teisių pažeidimus sovietų užim
tuose kraštuose, o pakviesti specia
lūs teisėjai turėjo padaryti iš to ati
tinkamas išvadas ir rezoliucijas. 
Gaila, tai dienai užsakytos Sydney 
Town Hall salės negavo, kelių šimtų 
žmonių minia pademonstravo prie 
Town Hall aikštėje ir vėliau daugu
mas nuvyko į Estų Namus, kur buvo 
išklausyti paruošti pranešimai (iš 
lietuvių kalbėjo p. Vytautas Pata
šius). Vėliau buvo parodytas slaptai 
gautas filmas apie koncentracijos 
lagerius Latvijoje.

Demonstracija buvo paminėta ir 
australų spaudoje: birželio 6 d. The 
Sydney Morning Herald rašė, kad 
Australų Komitetas už Žmogaus 
Teises parašė raštą ministeriui pir
mininkui Mr. M. Fraser, vicepirmi
ninkui Mr. Anthony ir opozicijos va
dui Mr. Whitlam prašant atkreipti 
dėmesį į žmogaus teisių suvaržymus 
komunistiniuose kraštuose. T.S.M. 
Herald mini, kad prie Town Hall bu
vo susirinkę virš 300 žmonių.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ
MINĖJIMAS

Tautos Fondo Atstovybė birželio 
5 d. surengė Sydnejuje iškilmingą 
trėmimų minėjimą: tą dieną atlai
kytos pamaldos, kurių metu giedojo 
svečias solistas iš Melbourne p. J. 
Rūbas ir Dainos choras. Po to para
pijos salėje Lidcombe įvyko ir pats 
minėjimas.

Minėjimą sklandžiai pravedė A. 
Kramilius. Pradžioje T.F. At-bės 
pirm. kun. P. Butkus sukalbėjo in- 
vokaciją. Sekė poetės M.M. Slavė
nienės žodinė kūryba, ir po jos sve
čias, Melbourne apyl. pirm. p. Alb. 
Pocius pasakė jautrią kalbą padil
gindamas gausių klausytojų jaus
mus. Svečio taiklus žodis tikrai buvo 
uždegantis.

Po paskaitos sekė poeto J.A. Jū- 
ragio paties autoriaus skaityta poe
ma ir jau minėto svečio solisto J. 
Rūbo solo dainos akomponuojant 
Dr. R. Zakarevičiui. Jis sudainavo 
penkias dainas, už kurias klausyto
jai atsidėkojo gausiomis katutėmis. 
Dar p. D. Ankienė padeklamavo L. 
Švalkaus eilėraštį ir minėjimas už
baigtas Dainos choro, vadovaujamo 
Br. Kiverio, dainomis ir Tautos 
Himnu.

Ta proga buvo renkamos aukos 
Tautos Fondui, ir minėjimo pabai
goje pranešta, kad surinkta 544.40 
dol. aukų.

MELBOURNE
NAUJA DAINOS SAMBŪRIO 

VALDYBA

Gegužės 22 d. naujai išrinktoji 
Melbourne Dainos Sambūrio Valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas V. Bosikis, vicepirm. E. Šei- 
kienė, sekretorė J. Valaitienė, kasi
ninkas J. Kvietelaitis, reikalų vedė
ja E. Balčiūnienė.

Visais reikalais prašome kreiptis 
sekretorės ar pirmininko adresu: 43 
Me Rae Dr., Rosanna, Vic. 3084, tel. 
458 1637

PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkoju visiems drau
gams ir pažįstamiems, lankiusiems 
mane ligoninėje. Ypač gili padėka 
kun. Pranui Daukniui, Marijai ir Jo
nui Birietams bei Sofijai ir Jonui 
Meiliūnams, kurių dažni ir nuošir
dūs patarnavimai man teikė paguo
dos ir stiprybės.

Visiems dėkingas
Bronis Vanagas

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia tradicinį

JONINIŲ BANKETĄ
kuris įvyks birželio 25 dieną (šeštadienį), Lietuvių Namuose, 44 - 50 Errol 
Street, North Melbourne. Pradžia - 7.30 vai. vakaro.

Bilieto kaina - $ 8 asmeniui.
Bilietai užsakomi pas p. V. Morkūnienę (tel. 53 5957), arba p. Z. Stan- 

kūnavičienę (tel. 277 3527).

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS Į

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

GOLDEN TRIO KAPELAI
Birželio 18 d., šešt.:

TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ 
GINTARAS

Birželio 19 d., sekm.:

VĖŽIŲ
VAKARAS

(Prown Night) 
programoje DARIN AND TINA

FILMAI:
Birželio 21 d., antr., 7.30 vai.: 

UŽBURTOJI FLEITA 
pagal garsiąją Mozarto operą

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš-

10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi turi dėvėti klubo 
mus ir 5% už alų. taisyklėse nurodytą aprangą

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 vaL, JeJt. g-12 vaL, sekm. 6-10 vaL 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vaL, sekm. 
12J0 -11 vaL

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

PAPILDYMAS
Visi, arčiau pažinę a.a. Eleną Liu

tikienę, žinojo, kokia ji buvo didelė 
gėlių mėgėja. Tai suprasdami, dau
gelis dar ją gyvą lankydami ligoni
nėje ir namuose, dovanodavo gėlių, 
o jai mirus gausybe gėlių ir vainikų 
jai buvo išreikšta paskutinioji pa
garba. Tad papildant mūsų padėką 
(žiūr. M.P. Nr. 22) nuoširdžiai dėko
jame visiems, velionei išreikšusiems 
pagarbą gėlėmis ir vainikais.

RADIIO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY s.o.>2EA 800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE stot>s3ZZ 1220kHz

Antradieniais 930-iovai vak.
Trečiadieniais 9.30-iovai.ryto

CANBERRA Stotis 2XX tOtO.Hz 

Ketvirtadieniais 8-8.30vai vak.

ADELAIDE Stotis 5UV 530 kHz 

Sekmadieniais 1 -1.30 vai.p.p. 
Šeštad ieniaiS 9.3O-1Oval.ryto 

(kas antra savaite) .

Birželio 26 d., sekmadienį, 4 vai. Sydnejaus Liet. Klube įvyksta 
kultūrinė popietė

Prometėjas Sydnejuje
prisimenant prieš dešimt metų mirusį poetą Vincą Mykolaitį Putiną 
Programoje: 1. įvadinis žodis Putiną pagerbiant

2. Putinas - kūrėjas (kalha V. Kazokas)
3. Putino poema PROM r ‘MAS. Skaito: Daiva Labutytė
- Bieri, Gražina Zigaitytė-. ba, Paulius Rūtenis.

Sceninis apipavidalinimas Pauliaus Rūtenio. Koordinacija ir šviesos A. 
Dudaičio.

4. Filmas apie Putiną.
i
I

Rengia Sydnejaus Plunksnos Klubas
i 

.__________________r-___________ ____  BJ,T- .....
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AUKA MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMAMS.

Prieš porą savaičių, kaip Lietuvių 
Namų talkininkas, priėmiau Mel
bourne Dainos Sambūrio auką 
$ 227,97. Ši paaukota suma yra Dai
nos Sambūrio dainininkų 1976 me
tais repeticijų dienomis ruošti arba
tėlių likučiai. Ponia Jane Petrašiū- 
nienė, vadovaudama arbatėlių pa
ruošimui, dėjo likutį prie likučio ir 
sudarė šią gražią sumą.

Reikia manyti, kad ir kitos orga
nizacijos, besinaudojančios Lietuvių 
Namais, jų nepamirš.

IGA

SLIDINĖTŲJŲ DĖMESIUI

Slidinėtojų Klubas Neringa praneša, kad jau priimami nakvynių užsa
kymai šių metų Mount Bullerio žiemos sezonui. Praleiskite atostogas ar
ba savaitgalius kalnuose. Pirmasis sniegas jau iškrito, rezervacijų tarifų 
kainos nepakilę ir kalne atidaryti nauji slidinėjimo takai.

Neatidėliodami rezervuokite sau nakvynę Neringos Klube birželio ir 
liepos mėnesiui.

Skambinkite poniai Reginai Carpenter telefonais: namų 842 2799 
darbo 614 1277

KVIETIMAS

Melbourno Dainos Sambūris 
kviečia visus, mylinčius dainą, jung
tis į mūsų gretas, kad lietuviška 
daina skambėtų dar galingiau.

Kadangi sekantis Dainos Sambū
rio koncertas įvyksta už trijų mėne
sių, tai bus priimami nauji daininin
kai tik sekančių dviejų savaičių lai
kotarpy. Vėliau tik po koncerto.

Tikimės nuoširdaus Jūsų pritari
mo ir iki pasimatymo repeticijose, 
kurios vyksta trečiadieniais 7.30 vai. 
vak. Melb. Lietuvių Namuose.

Melb. Dainos Sambūris

DVI PREMIJOS
HENRIKUI ŠALKAUSKUI

Neseniai žymusis mūsų dailinin
kas Henrikas Šalkauskas už savo 
kūrinius laimėjo dar dvi premijas: 
pirmąją - Portland premiją, ir antrą 
- Maitland premiją už akvarelinį 
darbą.

Liutikų šeima
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