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įvykiai pasaulyje
’AVERGTŲJŲ TAUTŲ 
DELEGACIJA WASHINGTONE

Birželio 2 - 3 Pavergtųjų Euro- 
x>8 tautų delegacija lankėsi JAV 
Valstybės departamente ir kongre- 
ie. Delegacijai vadovavo Pavergtų
jų Europos tautų seimo pirmininkas 
Stefan Korbonski. Iš lietuvių daly
davo prof. dr. Bronius Nemickas, 
i'LIKo ir Pavergtųjų Europos tautų 
seimo vicepirmininkas ir Lietuvos 
Laisvės komiteto narys.

Valstybės departamente delega
tą priėmė John A. Armitage, 
Valstybės sekretoriaus pavaduoto
ms Europos reikalams ir Allen 
fhomson, Lenkijos skyriaus virši- 
hinkas. Delegatai aplankė Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komisijos pir
tininką Clement J. Zablocki, Euro
pos Bendradarbiavimo ir saugumo 
Įomisijos pirmininką Dante B. Fas- 
Įell. Turėta pasitarimų Atstovų rū
pų kalbėtojo Thomas P. O’Neill įs
taigoje ir su eile kongreso narių.
I Ryšium su Belgrado konferencija, 
ielegacija kėlė klausimus apie Pa- 
tergtąjų tautų savaitės panaudoji- 
Lią žmogaus teisių reikalui ir apie 
Įmogaus teisių gynybą Belgrade. 
Delegacija buvo priimta su dideliu" 
lalankumu. Pasikalbėjimuose buvo 
jaučiamas reikiamas dėmesys į 
jmogaus teisių paneigimą Sovietų 
Sąjungos dominuojamuose kraštuo
se. . Elta

Naujos sovietų konstitucijos pro- 
jktas, kuris bus priimtas aukščiau- 
io sovieto spalio revoliucijos minė- 
mo metu, praktiškai nesiskiria nuo 
936-jų metų Stalino konstitucijos, 
'agal naująjį projektą pabrėžiama 
pmunistų partijos vyriausia rolė 
rašto politikoje ir administracijoje, 
b senoje konstitucijoje nebuvo, 
sujoji, vadinama Brežnevo konsti- 

bcija tik dar daugiau sustiprins 
režnevo autoritetą, kuriam sutei- 
lama daugiau galių. Nežiūrint, kaip 
[ašiai ir kilniai skambėtų sovieti- 
Įės konstitucijos paragrafai, kaip 
raktika parodė, jų sovietinėje 
bntvarkoje visai nesilaikoma. Po- 
Įbiuras ir KGB aparatas veikia pa- 
bl savo nuostatus, kurie sovietų
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piliečiui nepramatomi ir neskelbia
mi. Senoji Stalino konstitucija irgi 
garantavo dideles piliečių laisves, o 
ją paskelbus buvo pravestas didysis 
valymas, kainavęs milijonus gyvy
bių.

Sąryšyje su naujos konstitucijos 
paskelbimu ir buvo greičiausia pa
šalintas iš politbiuro Podgorny, nes, 
kaip vakarų sovietologai aiškina, 
Brežnevas nori labiau įsistiprinti ir 
įgyti daugiau galių. Penkiolika metų 
trukusi troika Podgornio pašalinimu 
buvo išardyta. Taip pat staigmena 
buvo, kai iš partijos galingojo sek
retoriato buvo netikėtai pašalintas 
K. Katiuševas, pats jauniausias (49 
m.) sovietų hierarchijoje ir jo vieto
je pastatytas 68 metų Ruzakovas. 
Aiškinama, kad Katiuševas buvo 
nusodintas dėl to, kad jam buvo pa
vesta suorganizuoti ir pravesti per
nai Europos viršūnių komunistų 
konferenciją, kuri praėjo labai ne
sėkmingai sovietų naudai.
DAR VIENAS ATIDENGIMAS

Iki šiol žinojome, kad tik Sov. Są
jungoje įvykdytos Katyno skerdy
nės ir tebeklesti gulagai. Dabar ne
seniai serbų - kroatų kalba išleista 
'M. Kerapandzicho knyga ’’Kruvina
sis 1945 m. pavasaris. Tito katynai 
ir gulagai”. Tai informacija remian
tis britų užsienių reikalų ministeri
jos dokumentais, kūrie po 30 metų 
prieinami viešumai, apie komunistų 
žiaurumus ir skerdynes Jugoslavi
joje, kur su Tito žinia išžudyta ket
virtis milijono žmonių. Šio skaičiaus 
didelę dalį sudaro išžudyti karo be
laisviai.

LIETUVIAI PASAULYJE
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ

DRAUGIJOS PREMIJA

Gegužės 22 d. Lietuvių rašytojų 
Draugijos knygų vertinimo komisija 
paskyrė metinę Draugijos literatū
rinę premiją rašytojui Icchokui Me
rui už romaną "Striptizas, arba Pa
ryžius, Roma, Paryžius”. Buvo ver
tinamos 1976 m. išleisto grožinės li
teratūros knygos. I. Mero knygą iš
leido leidykla Ateitis, premijos me
cenatas Lietuvių Fondas. Vertinimo 
komisiją sudarė: L. Žitkevičius, P. 
Naujokaitis, A. Jurašienė, A. Stak- 
nienė ir V. Volertas.

Laureatas I. Meras yra žydų tau
tybės, prieš keletą metų išleistas iš 
okupuotos Lietuvos ir gyvena Izra
elyje, tačiau rašo lietuviškai ir pri
klauso Lietuvių Rašytojų Draugijai 
išeivijoje. Šios knygos ištraukos dar 
autoriui gyvenant Lietuvoje buvo 
skelbtos Lietuvoje leidžiamame li
teratūros žurnale ’’Pergalė”.

Baltietiškų studijų konferenciją 
birželio 10-13 d.d. surengė mokslinis 
baltiečių institutas Švedijoje, kurią 
parėmė Švedijos švietimo ministe
rija. Konferencijos atidarymas įvy
ko Švedijos Mokslo Akademijos sa
lėje ir kalbėjo kultūros reikalų mi- 
nisteris. Konferencijoje dalyvavo 
tik vienas lietuvis prof. Juozas Lin- 
gis, dėstąs Stockholmo universitete.

Lietuvių Fondas Amerikoje turi 
pagrindinio kapitalo 1.350.000 dole
rių. Fondas kaskart papildomas vis 
naujais įnašais. Iš fondo metinių pa
jamų skirstoma parama užsienio lie
tuvių kultūrinei ir visuomeninei 
veiklai.

Molucca laisvės kovotojai Olandi
joje buvo pagrobę traukinį su 150 
keleivių, jų tarpe 105 mokyklinio 
amžiaus vaikus, reikalaudami Mo
lucca salynui nepriklausomybės ir 
taip pat paleisti anksčiau suimtus 
molukiečius laisvės kovotojus, kurie 
teroro veiksmais reikalavo savo 
kraštui laisvės. Molucca salynas 
pietų Azijoje iki 1949 m. buvo Olan
dijos kolonija, bet Olandijos imperi
jai griuvus Molucca perėjo Indone
zijos kontrolėn. Olandijoje gyvena 
apie 40.000 molukiečių, kurie siekia 
savo kraštui laisvės. Traukinio gro
bikai įkaitus išlaikė virš 20 dienų 
(vaikai buvo išleisti anksčiau), kol 
pagaliau olandų kariniai daliniai bir
želio 11 d. staigiu puolimu užėmė 
traukinį ir išlaisvino 49 įkaitus. 
Puolimo metu žuvo 6 molukiečiai 
grobikai ir du įkaitai. Du grobikai 
pabėgo. Panašų teroro aktą su trau
kiniu molukiečiai buvo įvykdę 1975 
m.

Spaudoje buvo paskelbta, kad ge
gužės 26 d. lietuvis buvo privertęs 
sovietinio lėktuvo pilotą skristi i 
Švediją ir ten pasidavęs švedų au
toritetams prašydamas pabėgėlio 
teisės. Vėliau žiniabuvo patikslinta, 
kad tai buvęs ne lietuvis, o gudas 
inžinierius, kuris iš Rygos aerodro
mo pakilus lėktuvui prisistatė lėk
tuvo patarnautojai ir pareiškė, kad 
esąs sporgmenų specialistas ir turįs 
po švarku sprogmenų ir tuo priver
tęs pilotą skristi Švedijon. Tik vie
toje paaiškėjo, kad jis jokių sprog
menų neturėjo. Sovietų lėktuvas su 
18 keleivių grįžo atgal. Turimomis 
žiniomis švedai pabėgėlio sovietams 
neišduosią.

Dėmesio!
Dr. B. Nemickui ir Lietuvių 

žmogaus teisių komisijai yra skubiai 
reikalingos žinios:

1. Kas ir kada yra prašę leidimo 
išvažiuoti iš okupuotos Lietuvos ar
ba trėmimo vietų pas kitus savo šei
mos narius, gyvenančius laisvuose 
Vakaruose?

2. Kas ir kada prašė, bet negavo 
leidimo aplankyti savo artimuosius * 
laisvuose Vakaruose arba atvirkš
čiai?

Žinias siųsti šiuo adresu: VLIKas, 
29 West 57 Street, New York, New 
York 10019. (Elta)
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Sopulingoji ir 
garbingoji...

Daug daugiau skaudžių likimo 
smūgių tenka pakelti mažai tautai, 
negu džiūgauti savo pergalėmis ir 
laimėjimais. Ypač grėsmingas liki
mas tokioms tautoms, kurios įsikū
rusios ant vieškelio, kur susikerta 
didžiųjų tautų interesai Tokia yra ir 
lietuvių tauta. Tik stebuklu išlikusi 
nuolat didžiųjų trypiama ir terioja- 
ma, ji po 120 metų Rusijos pries
paudos vėl gaji ir kūrybinga 1918 m. 
prisikėlė iš pelenų kaip pasakų 
paukštis feniksas. Dvidešimt metų 
trukusi laisvės prošvaistė vėl buvo 
naujo rusų imperializmo užtemdyta. 
Pirmųjų naujosios okupacijos metų 
košmariškas išdavas - birželio trė
mimus ką tik su didžiu sielvartu pa
minėjome stengdamiesi taip pat ir 
pasauliui atskleisti ne tik savo tau
tos išgyvenimus, bet primindami, ką 
reiškia rusiškasis komunistinis im
perializmas mažoms tautoms ir lais
vajam pasauliui.

Tai prisimenant, birželis, pats 
gražiausias lietuviškos vasaros mė
nuo,mūsų atminty ir paliko baisiuo
ju birželiu. Bet lygiai tasai pats bir
želis drauge yra mums triumfalinis 
birželis, kada susikirtus didžiųjų - 
nacinės Vokietijos ir Sov. Rusijos 
interesams įvyko lietuvių tautos 
spontaniškas sukilimas ir jo išdavo
je iš naujo pareikšta tautos valia, 
kad ji nori gyventi ir tvarkytis ne
priklausomai. Tiesa, tasai gaivališ
kas visos tautos sukilimas tautai 
davė tik moralinio impulso, nes 
naujasis okupantas - nacinė Vokieti
ja įžengė į sukilimo išlaisvintą Lie
tuvą lygiai tokiais pačiais tikslais, 
kaip kad ir rusų raudonieji. Lietuvių 
pergalę prieš bolševikus rusus ir 
nepriklausomybės atstatymo pas
kelbimą nustelbė kas kart vis labiau 
įsiliepsnojančio tebevykstančio karo 
šūviai ir-sproginėjimai. Bet mums, 
lietuviams tai reiškė didžiulę perga
lę, kuri tebegalioja kiekvienam lie

ALB Krašto Valdyboje
SUDARYTA NAUJA

REDAKCINĖ PATARIAMOJI 
KOMISIJA

Birželio 9 d. ALB Krašto Valdy
bos iniciatyva Syd. Liet. Klube buvo 
sušauktas specialus posėdis, kuria
me dalyvavo ALB Krašto Valdybos 
pirm. prof. A. Kabaila, vicepirm. V. 
Patašius ir pasitarime kviestieji p.p. 
A. Reisgys, I. Jonaitis ir Mūsų Pas
togės redaktorius V. Kazokas. Išvy
kus p. J. Maksvyčiui ilgesniam lai
kui į užjūrius ir jam pasitraukus iš 
Mūsų Pastogės patariamosios re
dakcinės komisijos pareigų, reikėjo 
sudaryti naują tokią komisiją, kuri 
talkintų, redaktoriui patarimais jo 
sprendimuose. ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas pristatė p.p. I. Jo

A.A.
Dr. DOMUI JASAIČIUI 

mirus, gilią užuojautą jo šeimai reiškia
E Jakubauskas
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tuviui iki šiandie ir kuri liudys mūsų 
tautos ryžtą net ir tamsiausioje 
naktyje būti pasiruošus tą laisvę at
gauti. Po ištisų metų nenutrūksta
mo teroro ir po klaikiųjų birželio 
13-15 d.d. masinių trėmimų, kai tau
ta buvo pasimetusi ir praktiškai tie
siog fiziškai ištaškyta, kas galėjo net 
susapnuoti, kad per naktį susiorga
nizavus ji gali sukilti, sutraukyti 
vergijos pančius ir pasirodyti tokia 
gaivališka, tarsi ne ją prieš savaitę 
ištiko mirtinas okupanto bolševiko 
smūgis. Šitas birželio sukilimas, 
nors ir nedavęs norimų rezultatų, 
vis tiek mūsų istorijoje paliks kaip 
pati šviesiausia pergalė. Šio sukili
mo dvasioje vėliau išsivystė rezis
tencinis sąjūdis prieš vokišką oku
paciją ir dar vėliau įsiliepsnojo de
šimtį metų trukęs partizaninis ka
ras. Kaip šio sukilimo nenutrūks
tanti grandinė ir šiandie tebesireiš- 
kia Lietuvoje rezistencinė kova 
slapta spauda, disidentiniu sąjūdžiu, 
atvirais protestais prieš okupacinį 
savavaliavimą Maskvai, kurie pa
siekia Vakarus ir net Jungtines 
Tautas.

Gal kas ir nuvertina to sukilimo 
reikšmę ir prasmę neįžiūrėdami 
akivaizdžių rezultatų, o tik skai
čiuoja sukilimo metu sudėtas aukas. 
Tačiau kaip niekas neįvyksta- be 
prasmės, lygiai ir čia minimas 1941 
metų birželio sukilimas lietuvių 
tautai atnešė moralinį sustiprinimą, 
įskiepijo tautinio atsparumo, per 
kurį lietuvių tautinis imunitetas pa
liks amžiams veiksmingas visokiose 
sąlygose ir aplinkybėse.

Birželio sukilimas lygiai priminti- 
nas ir minėtinas ir mūsų tarpe bei 
skleidžiamas ir tarp kitų, kaip kad ir 
trėmimai, nes pasaulis turi žinoti ir 
girdėti ne vien tik apie mūsų kan
čias, bet ir apie mūsų tautos žygius. 
Sukilimo dvasios ugnyje sušvito 
Romas Kalanta, žygiavo protesto 
demonstracijose Kauno jaunimas, 
geležinę uždangą praplėšus mus pa
siekia ne vien tik skundai, bet ir 
statomi okupantui reikalavimai. O 
tas liudija lietuvio ryžtą nepasiduo
ti, nerezignuoti, o visom priemonėm 
siekti tautai išsivadavimo, /v.k./

naitį ir A. Reisgį kaip naujus pata
riamosios redakcinės komisijos na
rius. Posėdžio eigoje dar buvo 
bendrai pasikalbėta Mūsų Pastogės 
leidimo ir redagavimo reikalais.

♦♦♦

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas prof.JDr. A. Kabaila birželio pa
baigoje išvyksta į Tasmaniją: birže
lio 23 d. dalyvaus pabaltiečių (H.E.- 
L.L.P.) rengiamame birželio trėmi
mų minėjime ir pasakys kalbą. Ta 
proga susitiks su vietos lietuvių 
bendruomenės darbuotojais.

♦♦♦

ALB Krašto Valdybos narys Dr. 
R. Zakarevičius yra deleguotas 
’’Australians for the Defence of Hu
man Rights Betrayed at Helsinki”

Helsinkis: Žmogaus teisės ir 
detantės politika

Šiai temai nagrinėti, gegužės 6 - 8 
Wild Bad Kreuth, Vakarų Vokieti
joj, sušaukta konferencija. Jos ren
gėjai: Europos žmogaus teisių ir 
tautų apsisprendimo konferencija 
(jos būstinė yra Lucerne, Šveicari
joj), Communio Nova Bohemica (St. 
Gallen, Šveicarijoj) ir Hans Seidel 
fundacija (Muenchene). Pirminin
kavo Muencheno universiteto rek
torius prof. dr. Nikolaus Lobkewicz.

Konferenciją atidarė Europos 
žmogaus teisių ir tautų apsisprendi
mo konferencijos pirmininkas dr. F. 
Leu. Įvadinį žodį tarė dr. Lobke
wicz, pabrėžęs, kad konferencija tu
ri aiškiai politinį tikslą. Kad būtų 
pasiekta tikra detante Belgrade, 
reikia, jog būtų išgirstas balsas pa
vergtųjų Europos tautų, kurios at
meta totalinį komunistinį režimą ir 
siekia, jei ne demokratinės, Vakarų 
prasme, valstybinės sistemos, tai 
bent minimum teisinės valstybės, ta 
proga, apžvelgė keturis Helsinkio 
akto aspektus: jo genzę, poveikį 
Rytų blokui, Ryų Europos žmogaus 
teisių sąjūdžio svarbą ir Vakaruose 
vykstančias diskusijas dėl žmogaus 
teisių sąjūdžio rėmimo ir jo padari
niu-

Žinios
Rodezijoje vyksta atviras karas 

su sukilėliais juodaisiais partizanais, 
kurie remiami kaimyninių valstybių, 
ypač Mozambiko. Rodezijos daliniai 
buvo net įsiveržę į Mozambiko terir 
toriją siekdami sunaikinti partizanų 
telkinius. Šitie veiksmai sukėlė di
delio nepasitenkinimo politiniuose 
sluogsniuose ir nusistatymas prieš 
Rodezijos vyriausybę didėja. Min. 
pirm. Ian Smith, turėdamas gerai 
ištreniruotą kariuomenę, tikisi išlai
kyti baltųjų kontrolę Rodezijoje ir 
toliau, nors jo karinė vadovybė, kad 
ir kaip ištikima vyriausybei, netiki, 
kad būtų įmanoma laimėti partiza
ninę kovą.

♦ * *

Eilė ir nekomunistinių kraštų pa
saulyje protestuoja, kad Amerikos 
prezidentas rūpinasi žmogaus teisių 
įgyvendinimu visame pasaulyje. 
Teisinamasi, kad žmogaus teisės yra 
atskiro krašto vidaus reikalas. Į tai 
amerikiečiai atsako, kad jei tokie 
kraštai naudojasi Amerikos ekono
mine bei karine parama, tai Ameri
ka turi pilną pagrindą žiūrėti, kad 
būtų įgyvendinta ir žmogaus teisių 
principai.

Komitete. Komitetas per trumpą 
laiką surinko virš 5000peticijai para
šų, kad Belgrado konferencijoje bū
tų iškeltas žmogaus teisių klausimas 
Sov. Sąjungoje. Toji peticija su pa
rašais persiųsta Australijos minis- 
teriui pirmininkui į Londoną, kur jis 
dalyvauja British Commonwealth 
ministerių pirmininkų konferencijo
je. Taip pat pasiųstas raštas 26 
valstybių vyriausybėms, kurios yra 
Helsinkio konferencijos dalyvės, 
primenant, kad Belgrado konferen
cijoje būtų keliamas ir svartomas 
žmogaus teisių klausimas ypač ak
centuojant, kad komunistiniuose 
kraštuose žmgaus teisių nuostatų 
visai nesilaikoma.

♦♦♦

Velykinėje Aušros tunto skautų 
stovykloje rajono vadijos pastango
mis buvo pravesta jaunųjų skautų 
vadovų kursai, kuriuos finansiniai 
parėmė Australijos Lietuvių Fondas 
tarpininkaujant ALB Krašto Valdy
bai. Rajono vadija už tai dėkinga 
A.L. Fondui ir Krašto Valdybai.

Wuerzburgo universiteto prof. į 
Dieter Blumenwitz kalbėjo tei 
"Helsinkis ir žmogaus teisės”. Pa 
rėžė sovietų ir Vakarų Europos j 
žiūrų skirtumą ypač dėl suverenui 
ir nesikišimo į vidaus reikalus ir t 
gė, kad žmogaus orumo princi 
reikšmė Helsinkio akte turi būti 
kelta į politinį principą, o tai yra 
tik vyriausybių, bet ir kiekvieno 
mūsų uždavinys.

Ypatingai įdomus prof. dr. En 
Kux iš St. Galleno pranešimas ter 
’’Helsinkio sukrėtimas (šokas) ti 
Vakarų, tiek Rytų Europoje”. Ad 
rej Amalrik nušvietė žmogaus teis 
sąjūdį Sovietų Sąjungoj.

Tęsiant bendrinius pranešimi 
prof. dr. Laszio kalbėjo apie krfl 
čionių padėtį komunistų valdomuo 
kraštuose, Israel Kleiner - apie žyi 
būklę Rytų bloke ir Gyula von Ta 
hureczky - apie mažumų padėtį.

Apžvalginius pranešimus aj 
žmogaus teisių padėtį atskiruo 
kraštuose padarė: latvis Olafs Br 
vers (pranešimas įteiktas raštu, n 
autorius nedalyvavo), lietuvis pn 
dr. D. Krivickas, ukrainietis i 
Theophil Leonti, iš Vokietijos I 
mokratinės respublikos - Dieter1 
tisch, čekoslovakas Pawel Tigr 
lenkas Witold Wirpsza, vengras i 
Anton Czettier, jugoslavas Iw 
Cerovac, rumunas Die Paunescu 
bulgaras Dimiter Inkiow.

Savo pranešime dr. Krivick 
pažymėjęs, kad Lietuvoje yra so 
dariusi grupė skatinti Helsinl 
nuostatų vykdymą, iškėlė toki 
pagrindinius punktus: neigimą t 
sės grįžti į Lietuvą; atlikusiei 
bausmę kalėjime, lageriuose ar 
trėmime* žiaurų politinių disider 
traktavimą psichiatrinėse ligoni] 
se, neleidimą steigti lietuviškų n 
kyklų už Lietuvos respublikos ri 
(tuo tarpu rusai gali steigti savąsi 
mokyklas visose respublikose ir t 
būdu diskriminuoja kitas tautybe 
apribojimą emigruoti, susijusį 
šeimoms ir lankyti gimines, suv; 
žymus informacijos srity, religiu 
laisvės pažeidimus ir tikinčiųjų d 
kriminaciją (tuo reikalu prijun 
kun. Kazimiero Pugevičiaus apžv 
gą apie pažeidimus, padarytus ta 
1975 rugpiūčio ir 1976).

Diskusijose dalyvavo A. Almar 
Žmogaus teisių komisijos Stn 
bourge pirmininkas prof. dr. Walt 
Hofer, Tarptautinės krikščioniui 
cijos atstovas Heinz Matthias, Va 
kano radijo atstovas Heinrich S 
gur, S.J. ir Andreas Graf Rai 
mowski. Dr. A. Gerutis iškėlė kli 
simą apie Maskvos vykdomą rus 
kaciją, kurios tikslas yra suliedi 
visas tautas į vieną, vadinamą i 
vietinę, o iš tikrųjų - rusų tautą.

Konferencijos dalyviai įgalit 
Muencheno universiteto rektoi 
konferencijos darbus perduoti H 
sinkio akto signatarams, pabrėžk 
kad detante neįmanoma be žmog« 
teisių ir pagrindinių laisvių gerbi! 
ir reikalauti, jog pagrindinės žn 
gaus teisės ir laisvės būtų pili 
vykdomos.

Be jau minėtų asmenų, iš lietus 
konferencijoje dalyvavo Graži 
Krivickienė ir Vokietijos Lietui 
Bendruomenės atstovas J. Lui 
šius. (Eiti

DIENRAŠTIS “The aucklan 
STAR” paskelbė išsamų D. Satterf 
straipsni apie sovietų okupuotą U 
tuvą — “Tautiškumas tebėra gyfl 
lietuvių širdyse”. Skaitytojai snp 
siūdinami su tragiškais įvykiais U 
tuvoje nuo 1940 m. iki dabartini 
dienų. Pagrindinis dėmesys skirta 
mas rezistencijai, kuri pirmiau^ 
pasireiškė pokarinėmis partizaną K 
vomis, o dabar reiškiasi “Lietu* 
Katalikų Bažnyčios Kronika” bei ti 
tais pogrindiniais leidiniais,
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VI—SIOS TAUTINĖS STOVYKLOS 
REIKALU

VI-sios Tautinės Stovyklos darbai 
ra gerokai įpusėję: teoretinė dalis, 
alima sakyti, jau yra pilnai paruoš- 
i, suplanuota, apsvarstyta. Finan
ce dalis taip pat gerokai pasistū- 
lėjusi pirmyn; bendriesiems sto- 
yklos reikalams lėšos kaupiamos ir, 
jodo, gana sėkmingai. Vienetų 
jdovams reikia ' pasirūpinti, kad 
intai ir atskiri vienetai būtų pajė- 
ūs atvykti ir susimokėti stovykla- 
imo išlaidas. Mums turi rūpėti, kad 
110 daugiau Australijos skautų sto- 
yklautų. Idealas būtų, jei visi galė- 
nne stovyklauti, bet taip, žinoma, 
ebus. Tiems, kurie negalėtų at- 
ykti dėl lėšų stokos, vadovai turėtų 
isti būdų padėti nugalėti tas kliū- 
s. visus skautus reikėtų įtraukti į 
>šų telkimą: kad ir prie loterijos bi- 
etų platinimo, pramogų ir kitokių 
įrengimų organizavimo.
Užsiregistravimą stovyklauti rei- 
ia atlikti iki rugsėjo 30 d. Tai labai 
rarbi data, nes nuo jos prasidės 
Faktiškas pasiruošimo vykdymas: 
im reikia žinoti stovyklautojų 
kaičius, kad būtų galima daryti 
taktiškus sprendimus. Todėl laikas 
m dabar žinoti, kas važiuos, kas 
egalės ir kodėl negalės, kad termi
ni atėjus būtų galima duoti kuo 
kalesnius duomenis. Praktiškoji 
alis yra esminė dalis, mes turime 
irėti tikrus davinius, kad galėtume 
įdaryti tikrus sprendimus. Kitaip 
irėsime daug sunkumų ir gal nesu
pratimų. Kad to išvengus turime 
udėti ir laiku patiekti žinių apie sa- 
e.
Su praktišku pasiruošimu surišti 

1 šie dalykai: tvarkingos uniformos 
irėjimas, reikalingas drausmės su- 
ratimas ir jos vykdymas. Esame 
plinkos veikiami ir įtaigojami į pa- 
ddą, netvarkingą gyvenimo būdą, 
uris skautybei yra nepriimtinas, 
kautai nėra kareiviai ir iš jų niekas 
ariškos drausmės nereikalauja, bet 
rarka, mandagumas, švara, unifor- 
la yra skautų esminė dalis, be ku- 
los niekas negali būti geru skautu. 
Taip pat mums negali nerūpėti ir 

etuvių kalba, nes visų pirma mes 
same lietuviai skautai. Jaunam 
mogui kalbą nesunku išmokti, jei 
is to nori. Tėvų ir mokytojų pagalba 
alima daug pramokti ir per pusę 
lėtų. Ir pačiam skautui bus daug 
laloniau, jei jis bent kiek mokės tą 
albą, kurioje vyks visas stovyklos 
yvenimas. Tačiau nereikėtų varžy- 
is tiems tėvams, kurių vaikai ma
li, arba, kad ir iš viso lietuviškai

Sydnejaus Senųjų Skautų Židinys 
ligia ruošti seriją ’’iliustruotų bal
nių” (T-shirts), skirtų VI Tautinės 
ayyklos propagavimui.
Visais baltinių reikalais kreiptis 

nemoka. Mes dabar jokioje stovyk
loje negalime apsieiti be dvikalbės: 
visi vaikai moka anglų kalbą, bet ne 
visi moka lietuvių, tačiau būdami 
mažumoje jie stengiasi išmokti. Pa
galiau tie turi bent šiek tiek pra
mokti, kad darytų pažangą, nes vi
sas stovyklos gyvenimas ir progra
mos vyksta lietuvių kalba.

Tikimės, kad į VI T.S. atvyks iš 
viso pasaulio lietuvių jaunimo apie 
100 skautų. Bus įdomu ne tik jiems 
mus pažinti, bet ir mums juos. Iš to
kio susipažinimo gali būti visapusiš
ka nauda: pavyzdžiai ir pažintys 
jaunimui daug reiškia. Šią susitiki
mo progą turime išnaudoti, kaip ga
lima geriausiai, o tam turime iš 
anksto pasiruošti!

Visuomenė mus remia, tai mes

ALGIS PLŪKAS

STOVYKLOJE 
(’’Aušros” Tunto stovyklų tradicinė)

Nutilo jau pūtęs vėjelis, 
Nukrito sidabro rasa, 
Lankose pragydo žiogeliai 
Ir dingo saulutė šile.

Čia miško mažieji žvėreliai 
Nusvirę ant medžių šakų, 
Apsupę ratu mūs’ lauželį 
Jie klausosi mūsų dainų.

Pakilo sidabro mėnulis, 
Užmigo žemelė rimta. 
Tik jaunosios mūsų širdužės 
Liepsnoja su laužo šviesa.

\ ■ ■.' . ’ .

Lauželis liūdnai supleveno, 
Užgeso ugnelė šventa...
Ir tyliai, taip tyliai ’’Labanakt!” 
Sakysim žvaigždutėms'slapčia... 
REFRENAS:

Cha-cha, cha-cha kvatokim 
Ir daineles dainuokim, 
Stovykloje taip miela, 
Taip linksma, smagu ir ramu...

Birželio 9 d. sueina vieneri metai 
nuo Sydnejaus ’’Aušros” tunto va
dovo, sk. vyčio Algio Pluko mirties.

pas židinio kanclerę, p. A. Jablons
kienę, 1 a Stacey St., Bankstown 
2200, tel.: 709 4031.

Čia duodamas baltinių prišakio 
vaizdelis.

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Avė, 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

matome ne tik iš spaudos gražių at
siliepimų, bet ir iš aukų ir paramos, 
kurią gauname iš rėmėjų. Stenki
mės jų neapvilti.

Tad vis į darbą!
Budėkime!

v.s. A. Mauragis

ORGANIZUOJASI CANBERROS 
SKAUTAI

Birželio 1 d., s. V. Keraitienės ini
ciatyva buvo sušauktas Canberros 
skautų organizacinis susirinkimas, į 
kurį atvyko ir LSS Australijos Ra
jono Vadas, v.s. A. Mauragis iš Syd
nejaus. Susirinkimą pravedė jūrų 
budys Kr Keraitis, sekretoriavo s.v. 
R. Daukus. Šusirinkime dalyvavo 14 
asmenų, daugumoje skautų - čių va
dovai. Svarstyta galimybės atgai
vinti skautų veiklą Canberroje ir 
priėmimas skautų - svečių, atvyks
tančių iš Amerikos ir Kanados į VI 
T.S. Australijoje.

Prieita prie konkrečių nutarimų ir 
darbų pasiskirstymo: Rasa ir Min
daugas Mauragiai sutiko organizuoti 
ir vadovauti paukštytėms ir vilkiu
kams, Angelė Scheffer su G. Alytie- 
ne - suorganizuoti vyr. skautes, o 
s.v.v.sl. Romas Miniotas - suregis
truoti ir sušaukti pirmąją skautų 
vyčių sueigą, kurioje bus išsirinktas 
būrelio vadovas.

Svečiai skautai iš Amerikos ir 
Kanados atvyksta į Sydnejų gruo
džio 24 d. Canberroje jie bus gruo
džio 29 d. Tą, dieną svečiai apžiūrės 
Australijos sostinę ir susipažins su 
Canberros lietuviais. Susisiekimo 
priemonėmis, maistu ir reikalingo
mis lėšomis, be abejo, rūpinsis 
skautai, talkininkaujant vietos ALB 
Apylinkės ir Liet. Klubo vadovy
bėms.

Pirmasis organizacinis skautų su
sirinkimas tikrai buvo darbingas ir 
pasiryžęs atgaivinti, kadaise taip 
gražiai veikusius Canberros skau
tus. Žinoma, tolimesnė veikla pri
klausys ne tiek nuo jaunimo entu
ziazmo, kiek nuo tėvų realios pagal
bos ir įdėtų pastangų, ypač organi
zuojant paukštytes ir vilkiukus. Tė
vų pareiga yra ne tik rūpintis vaikų 
fiziniu auginimu, bet ir dvasiniu 
auklėjimu. Skautybė, kaip tik padės 
tėvams šią pareigą pavyzdingai at
likti.

Skautininke V. Keraitienė ir to
liau pasiliko skautiško judėjimo 
centre, besirūpindama visais skau
tiškais reikalais Canberroje, o ypač 
VI Tautinės Stovyklos mecenatų 
verbavimu ir lėšų telkimu. Teko pa
tirti, kad ji, talkininkaujant vyr. se
sėms Alytienei, Intienei, Scheffe- 
rienei ir kt., jau išplatino 400 loteri
jos bilietų. am

Australijos 
Rajone

* Adelaidės ’’Vilniaus” tunto tun- 
tininkei, ps. Birutei Mikužienei, pa
sitraukus, nauja tuntininke pak
viesta sk. akad. Laisvė Daugalienė.

Gegužės 20 d. tunto vyr. skau
čių būrelis buvo suruošęs sueigą. 
Ruošiamasi tunto sueigai.

* Brisbanės skautai-tės dalyvavo 
Motinos Dienos minėjime. Daromą 
žygių ir čia išjudinti "įšąlusią” skau
tiškąją veiklą. S.v.v.sl. Mikui Ru
džiui pasitraukus, ryšininko - orga
nizatoriaus pareigas dabar eina inž. 
Kazys Bagdonas.

* Sydnejaus ’’Aušros” tunto 
kasmet ruošiamas, pagarsėjęs, kau
kių balius, dėl susidėjusių sąlygų, 
atkeltas į liepos 23 d. Jis įvyks ne 
įprastoje vietoje, Auburn’e, bet uk
rainiečių salėje, Joseph’s St., Lid- 
combe.

Tunto skautai-tės palengva 
ruošiasi VI-jai Tautinei Stovyklai. 
Jau nupirkta medžiaga uniformoms, 
dabar prasidės jų siuvimas (apše
pęs, juk, nevažiuosi į Tautinę!..)

Neseniai miręs wollongongiškis 
a.a. Dočkus savo testamentu pasky
rė $ 500 Sydnejaus skautams- 
-tėms.

* Sydnejaus Senųjų Židinio sueiga 
įvyko birželio 5 d. Sydnejaus Liet. 
Klube Bankstown’e. Jos metu židi- 
nietė - keramikė Jolanta Janavičie
nė davė žiupsnį savo įspūdžių iš ke
lionių po Europą lankant muziejus ir 
stebint keramikos vystymąsi nuo 
senų senovės iki moderniųjų laikų. 
Židinio tėvūnu, antrų metų kadenci
jai, perrinktas v.s. A. Jakštas, 
kanclere - A. Jablonskienė. Nutarta 
praplėsti židinio vadiją, į ją tėvūnui 
pasiskiriant reikalingus asmenis. 
Aptarta ir visa eilė kitų reikalų: VI 
T.S., ekskursijos ir kt.

* LSS Australijos Rajono Vadijos 
posėdis įvyko birželio 29 d. Banks
town’e. Posėdžio metu svarstyta VI 
T.S. reikalai ir rajono vienetų veik
la. Gauta žinių, kad VI T.S. dalyvaus 
LSS Tarybos Pirmininkė, v.s. Lilė 
Milukienė.

* LSS Pirmija, 1977.2.15, nutarė
organizuoti naujos knygos - LIETU- 
VIŲ SKAUTIJA SVETUR 1948 - 
1978) - išleidimą. Leidinio paruoši
mui organizuoti Pirmija paskyrė v.s. 
Alf. Sąmušį. jj.ž.

SKAUTIŠKOS ŠYPSENOS

Vilkiukų ekskursija apžiūri istori
nio muziejaus eksponatus. Vienas jų 
ilgiau užtrunka prie faraono mumi
jos.

- Žiūrėk, - šaukia draugui, - kaip 
puikiai jis aptvarstytas.

- Tikrai! Matyt, kad jis buvo mūsų 
stovyklos ligoninėje.
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Kaip keliauti? KELIONĖS Į LIETUVĄ

Pastaruoju metu labai daug kas iš 
mūsų leidžiasi j tolimas .keliones: 
mokslus baigęs jaunimas veržiasi 
pamatyti daugiau pasaulio, susipa
žinti su kitų kraštų gyvenimu, gi 
vyresnieji, ilgus metus kietai dirbę 
ir taupę, bent gyvenimo saulėlydyje 
stengiasi išvykti ir kiek atsikvėpti, 
aplankyti savo senus pažįstamus 
arba pasimatyti su savo artimaisiais 
Lietuvoje. Bet ar tos kelionės pla
ningos? Labai dažnai atsitinka, kad 
keliautojai nepagalvoja savo 
kelionių suderinti: žiūrėk, po toli
mesnės kelionės į užjūrius sugrįžę 
jau vėl rengiasi naujai kelionei spe
cialiai į Lietuvą arba atvirkščiai. O 
gerai apgalvojus ir suplanavus gali
ma beveik už tą pačią kainą pama
tyti ir pasaulį, ir aplankyti tėvynę.

Šiandie kelionių pramonė taip ge
rai sutvarkyta ir suorganizuota, vi
sokios susisiekimo priemonės taip 
suderintos, kad nėra jokių sunkumų 
keisti kelionės maršrutą, su nukry
pimais ir užtrukimais labai nedaug, 
o kartais ir nieko neprimokant. Sa
kysim, vyksti į gimtąjį kraštą bet 
drauge nori ir pasidairyti po Europą 
ir gal joje kiek ilgiau pasisvečiuoti. 
Vietoje mokėjus didelius pinigus už 
dvigubą kelionę, su nedideliu pri- 
mokėjimu gali savo kelionę pratęsti

GRUPINĖ IŠVYKA SU 10-ČIA NAKTŲ VILNIUJE 
(Paprastai tegalima tik 5 naktys)

• Šiais metais paskutinė proga pabuvoti ll dienų Lietuvoje už $ 2280.00:
2 naktys Singapūre, l naktis Maskvoje, 10 naktų VILNIUJE, 2 naktys 
Kieve, ir grįžtant po l naktį Maskvoje ir Singapūre.

• Išvykstama rugpiūčio 13 d. Grįžtama spalio 2 d.
• Į kainą įskaityta oro bilietai, pirmos klasės viešbučio kambarys (dalin
tis dviems), pilnas maistas Vilniuje, Kieve ir Maskvoje, pusryčiai Singa
pūre, ekskursijos po visus miestus bei vizų išrūpinimas.

Norite grižti kitais keliais? Teiraukitės detalių. Užsukite į Vakarų Eu
ropą - priedas tik $ 50.00. Aplankyti Ameriką? Priedas nuo $ 330.00. No
rite kitur? Kreipkitės į

neribotam laikui ir su tuo pačiu bi
lietu grįžti namo visai kita linija. 
Daugelis mūsiškių šitos teisybės 
nežino ir dėl to renkasi arba vieną 
kelionę į Lietuvą, arba kelionę į ki
tus pasaulio kraštus paprasčiausiai 
nepagalvodamas, kad šitai galima 
labai lengvai suderinti nepadarant 
esktra milžiniškų išlaidų. O'tą gali
ma patogiai išsiaiškinti kiekviename 
kelionių biure.

TAUTOS 
FONDE

Tautos Fondo Atstovybės ruošta
me Birželio Išvežimų minėjime atsi
lankė didelis skaičius sydnejiškių ir 
apylinkių tautiečių, kurie šia proga 
stambia: parėmė Tautos Fondą. Au
kojo $ 100 Jonas Sakalauskas; po 
$ 25 B. Ma’ečiūnas, V. & J. Venclo
vai; po $ 20 E. Rašymas, P. & O. 
Grosai: po $ 10 V.V. Juzėnai, K. 
Butkus, Dr. Rūta Kavaliauskaitė, J. 
Černiauskas, J. Staugirdas, M. Vaš
kevičienė, E. & E. Šliteriai, neįskai
toma, P. & E. Nagiai; po $ 6 A. & G. 
Lingės; po $ 5 E. Zenkevičienė, ne
įskaitoma pav., N. Kutkus, M. Pet
ronis, V. Patašius, I. &. E. Jonaičiai, 
V. Ladyga, A. Pečiulis, Lorry ir M. 
Cox, A. Jakutis, V. Gaidžionis, J.P. 
Tallat-Kelša, C. Ruša, Agnė Meiliū- 
nienė, A. Vinevičius, N. Čelkienė, V. 
Šliogeris, V. Staugirdas, A. & S. 
Montvidai, M. & A. Statkai, P. Žu
kauskas, A. Lokys, neįskaitoma ir 
A. Laukaitis. Mažesnėmis sumomis 
suaukojo $ 135.70. Viso $ 547.70.

Nuoširdus ačiū visiems ir visoms, 
prisiminus mūsų tautos reikalus 
liūdnojo birželio minėjimo proga. 
Ačiū taip pat Lietuvių Radio v<i 
vedėjui p. V. .ŠLiteriui, leidusiam 
pusvalandį Tautos Fondo Atstovy
bei, birželio l d. atatinkamai pami
nėti mūsų tautos didelę tragediją.

*****
Tautos Fondo įgaliotinis ir T.F. 

Atstovybės narys Wollongonge 
Juozas Černiauskas atvykęs į išvež
tųjų minėjimą, staigiai pajuto dalinį 
paralyžių dešinėje rankoje ir kojoje. 
Nežiūrint to jis su ponia pasiliko iki 
minėjimo pabaigos. Linkime p. J. 
Černiauskui greit pasveikti.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje.
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Australijoje turime ir puikių lie
tuviškų kelionių institucijų, kuriose 
be jokių sunkumų sava kalba galima 
visus kelionių reikalus iki smulkme
nų išsiaiškinti. Žinoma, jeigu atėjęs į 
tokią įstaigą tik pasakysi, kad nori 
vykti į ten ar į ten, tai niekas negai
šins laiko ir tau neaiškins, kad tuo 
pačiu gali savo kelionę pratęsti arba 
vienu išvykimu beveik už tą pačią 
kainą pasiekti ir kitus kraštus. Ta
čiau jeigu užėjęs į tokį kelionių biurą 
išdėstysi savo planą ir klausi patari
mų, tau bus viskas išaiškinta ir ap
skaičiuota iki paskutinio cento. Kas 
kita, jeigu tavo kelionė yra tik vienu 
tikslu ir labai riboto laiko, tai, be 
abejo, norėsi pasiekti savo tikslą 
tiesiausiu keliu, kad laiku sugrįžtu- 
mei namo. Bet jei tavo kelionė yra 
daugiau ekskursinio pobūdžio, jei 
tau rūpi kuo daugiau pamatyti su 
mažiausia išlaidų, tai tau kelionių 
biuras išdėstys visokius derinius, 
apie kuriuos gal net ir nedrįsai pa
galvoti. Planinga kelionė išsiaiški
nus visokias galimybes visados eko
nomiškai apsimoka ir nepalyginamai 
turiningesnė.

—a—

pažinkime Australiją

Kad ir nekaip mokėjau susikalbę 
t i. bet lenkas buvo tuo labai paten
kintas ir man davė porą dovanėlių. 
.Jis buvęs karo belaisviu Vokietijoje. 
Nebuvo laiko (trūko ir žodžių) jo pa
klaust i, koks biesas čia jį atnešė j tą 
pūstynę ir kokie jo ateities planai? 
Gal jis nuo ko nors slapstosi? Kita 
nuo jo artimiausia gyventvietė yra 
už 143 km.

Pietums sustojame pakelėj, radę 
nuošaliau keletą medžių pavėsiams. 
Greitai pavalgę, negaištame, bet 
važiuojame toliau. Bet...iškilo pro
blema. Mūsų važiuojamas kelias ša
kojasi lyg raidė "Y”, ir niekas nežino 
kuri yra teisinga kriptis. Užrašų nė
ra. Žemėlapyje parodytas tik vienas 
kelias. Abu vienodai išvažinėti. Su
stoję tariamės ir važiuojame į dešinę 
sukančiu keliu. Tik po pusvalandžio 
pasiekėme grįstą kelią su krypčių 
rodyklėmis ir supratom, kad va
žiuojame teisingai.

Pakelėse raudona žemė, ant ku
rios auga tankesnė ir gražesnė žolė. 
Prie kelio pastebim gulinčių daug 
negyvų karvių.

Privažiuojame miestuką Win- 
dorah. jaukus, bei labai mažas. Vie
nintelė parduotuvė dar nuo vidur
dienio uždaryta. Baras įsitaisęs se
name name, bet iš vidaus naujai at
remontuotas. sienos ir lubos iškli
juotos popieriais. Ir čia daugiausiai 
m.t:osi aboridženai.

Šiandien musu apsistojimo vieta 
už 254 km., todėl skubame toliau. 
Pravažiuojame Coopers Creek, tai 
10 km. plotyje paraleliai teka daug 
upeliuku. Visi jie vienu vardu vadi-
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narni. Vieni dabar visai išdžiūvę, ki
tuose yra šiek tiek vandens, o po 
gero lietaus iš jų pasidaro viena la
bai plati upė. Kelyje sutinkame vis 
daugiau automašinų.

Temstant įvažiuojame į Quilpie. 
Miestas iš visų šiandien matytų pats 
didžiausias. Jame daug gatvių ir 
parduotuvių. Iš čia geležinkeliu į 
skerdyklas vežami apylinkėje su
pirkti galvijai. Už miestotekaBulloo 
upė. Pasiklausinėdami susirandame 
karavanų parką, bet jis mažas ir 
mūsų negali priimti. Apsistojame 
šalia miesto prie sporto aikščių. Čia 
yra arklių lenktynėms aikštė, krep
šinio ir teniso aikštelės. Šalia įvai-, 
rios pagelbinės patalpos: persiren
gimų kambariai, praustuvai, 
tualetai. Mūsų virtuvei duodama 
patalpa su šaldytuvu ir plovimui 
įrengimais.. Čia mus priima kaip 
svečius.

Vakarieniaujant, atvažiuoja vie
nas po kito miesto vadovaują asme
nys. Kviečia mus pasilikti ilgiau, 
aiškina, kiek daug apylinkėse opalų. 
Iš pasakojimų aiškėja, kad šis mies
tas nori patraukti daugiau turistų. 
Tuo reikalu jau vyksta pasitarimai 
su aviacijos bendrove ir geležinkelių 
vadovybe. Mes čia užklydom bėdos 
atveju, darydami aplanką. Nesiste
bėčiau, jei už metų kitų čia sustotų 
ir kelionės plane numatyti autobu
sai. Kelionė šiandien buvo ilga, nu
važiavom 688 km. ir su sustojimais 
truko apie ll vai. Vakare apvaikš
čioję gerai apšviestą miestą, nuei- 

LIETUVIAI, KELIAUKITE PO 
PASAULĮ PER LIETUVIŠKĄ KE
LIONIŲ ĮSTAIGĄ.

J.Zinkus

name poilsio.
Ketvirtadienį keliamės vėliau ir 

išvykstame neskubėdami. Mat, tik 8 
vai. atidaro opalų apdirbimo dirbtu
vėlę. Sustojame prie seno namo. Jau 
tik į kiemą įėjus matosi priverstos 
krūvos didelių ir mažų akmenų su 
juose opalų žymėmis. Viduje jauna 
mergina demonstruoja opalų piovi- 
mą, šlifavimą ir pan. Šeimininkas 
tuoj atidengė jau nušlifuotus opalus 
pardavimui. Čia randami opalai yra 
juodieji (brangesni) ir juos nušlifuo
tus parduoda apie $ 50 už karatą. 
Tai sako, maždaug trečdalis kainos, 
kuria jie pardavinėjami didmies
čiuose. Parduodami ir nešlifuoti ak
menų gabalai su siauromis opalų 
juostelėmis. Kainos skirtingos $ 10 • 
35. Praleidę valandą šioje dirbtuvė
lėje išvažiuojame.

Sustojame miesto centre prie 
parduotuvės, kurioje yra išstatyti 
pardavimui salioninių staliukų vir- 
šai, nuklijuoti opalais. Čia juos par
duoda po $ 800, sako Sydnejuje jie 
kainuoja $ 1800.

Keliaujame į pietus. Vietomis ke
lias grįstas, kitur tik paprastas šun
kelis. Pakelėse auga aukšta žolė ir 
medžiai. Pirmas sustojimas Toom- 
pine, sako, turįs miestelio teises, bet 
ir čia yra tik viešbutis ir jame gyve
na vienas šeimininkas. Prie viešbu
čio vieškelis pavadintas Stanley 
Str., kitoje vieškelio pusėje yra 
įrengta teniso aikštelė, tai ir visas 
miestas.

Pavažiavę apie 30 km. į pietus, 
pasukame siauru lauko keliu į rytus, 
vedančiu į Eulo miestelį (64 km. i 
vakarus nuo Cunnamulla). Po poros 
valandų važiavimo pasiekiame Eulo. 
Mažas prie vieškelio išsistatęs 
miestelis, Vokietijoje jo ir kaimu 
nevadintų. Sustojame čia pietų. 
Miestelyje nieko ypatingo nesimato 
ir neturint būtino reikalo čia niekas 
nevažiuos.

Už valandos sustojame didesnia
me vakarų Queenslando mieste 
Cunnamulla. Autobuso tarnautojai 
papildo maisto atsargas, mes vaikš
tinėjame praleisdami turimą laisvą 
pusvalandį. Praėjusiais metais ke
liaudamas čia buvau apsistojęs ir
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Prof. J. MARVAN KALBA 
LIETUVIAMS

PASIKALBĖJIMAS SU PROF. JIRI MARVAN 
Praveda A. Zubras

A.Z. KAIP IR KODĖL SUSIDO
MĖJOTE LIETUVIŲ KALBA?

J.M. Gimiau čekų Pragoję ir ten 
studijavau lingvistiką. Nėra kitos 
pasaulyje vietos, taip ryškiai atsižy
mėjusios kalbotyros moksluose,kaip 
mano gimtasis miestas. Pragos kal
bininkams buvo ir tebėra natūralu 
domėtis lietuvių kalba. Ir tai dėl to, 
kad nėra kitos kalbos taip būdingos 
ir reikšmingos lingvistinėm studi
jom kaip lietuvių. Mokymasis šios 
kalbos yra trumpiausias ir leng
viausias kelias pasiekti giliausios
kalbotyrinės įžvalgos, reikšmingos 
moderniajai lingvistikai.

A.Z. KUO JŪSŲ MODERN 
LITHUANIAN DECLENSION - 
NAUJOVINIS LIETUVIŲ LINKS-. 
NIAVIMAS SKIRIASI NUO KITŲ 
TOS RŪŠIES VEIKALŲ?

J.M. Skiriasi dviem atžvilgiais. 
Pirmiausia stengiuosi parodyti, kad 
lietuvių kalba nėra tik viena tarp ki
tų, kuriomis remiasi indoeuropiečių 
kalbotyrininkai, bet kad ji yra ypa
tingas ■ fenomenas. Lietuvių kalba 
yra dabarties gyva apraiška, kuri 
tačiau gali būti tiriama iki giliausių 
šaknų, turint galvoje istorinį ketu
rių - penkių tūkstančių metų tarpą. 
Jokia kita kalba negali pasiūlyti to
kio fantastinio lingvistinio pranašu
mo. Antra - kalbotyros mokslo pa
sauliui trūksta teoretinės kaitybos 
(inflection) studijos, ir pradedant su 
lietuvių kalba gali būti geras star
tas.

A.Z. Kaip jūs sakote, studija yra 
teoretinis darbas, Ar tikite, kad ji 
gali turėti ir praktinės reikšmės?

KORALŲ...
dabar buvo įdomu pažiūrėti, ar yra 
kas pasikeitę. Žinau, kad pildant 
2-jų metų kontraktą, anksčiau čia 
gyveno ir lietuvių.

Daugiau kaip valandą važiavę ge
ru keliu privažiuojame Qld. ir 
N.S.W. sieną. Laikrodžiai vėl pasu
kami valanda pirmyn.

Važiuojant toliau, pirmą ir pasku
tinį kartą buvo skaitomi komiški ap
rašymai iš mūsų gyvenimo. Tai lyg 
laikraštukas, prie kurio, savo kūry
ba visi buvo prašomi prisidėti.

Kelias tiesus kaip styga ir užsi
baigia horizonto juostoje. Žolė ilga ir 
pilka, bet besiganančios karvės ne- 
sudžiūvusios, o priešingai - jų šon
kaulių nesimato.

Pravažiavę tiltą per Darling upę 
(ilgiausią Australijoj) artėjame prie 
Bourke miesto, turinčio 3620 gy
ventojų. Miestas pavadintas buvu
sio N.S.W. gubernatoriaus pavarde. 
Be sustojimo pravažiuojame kelias 
gatves ir palyginus su Queenslande 
matytais miesčiukais, jis atrodo di
delis. Teismo rūmai yra aukščiau
sios istorinės vertės pastatas. Ap
sistojame ir čia prie sporto aikščių. 
Vietos daug, žolė graži ir vietomis 
dabar laistoma. Visi patogumų pas
tatai nauji. Be to, dar gauname nau
dojimui didelę skardinę pastogę ir 
kas nori gali palapinių nestatyti, o 
miegoti pastogėje. Mažai kas pasto
ge naudojosi.

Viskas gerai klojosi ir visi buvo 
patenkinti iki vienas vyras pastebė
jo šalia pastogės prašliaužiančią gy
vatę. Po trumpo merginų klyksmo, 
veiduose matėsi išgąsčio žymės, o 
burnos pasidarė tylios. Vėliau rei
kalai dar pablogėjo, kai viena mote
ris įsitaisiusi lovą elektros apšvies
toje pastogėje pastebėjo netoli savo 
guolio žalią varlę. Apie elektros 
šviesas skraidė dideli ir maži įvairių

J.M. Visai tikra. Jokia rimta 
mokslo šaka, kiek ji bebūtų praktiš
ka, negalima be solidaus teoretinio 
pagrindo. Be kitko, viena reikšmin
gų priežasčių atspausti šį mano dar
bą yra metodo populiarizavimas, 
apie ką užsimena ’’Aidų” žurnale 
mano kolega prof.W. Schmalstieg. 
Viliuosi, kad šis darbas padės su
bręsti lituanistų generacijai apskri
tai pasaulyje, o ir pačioje Lietuvoje, 
namuose.

A.Z. Turint galvoje moderniąją 

rūšių vabzdžiai. Jau išvažiavus iš 
Bourke, kitas vyras sakė buvo pas
tebėjęs dar dvi gyvates gėlynuose, 
netoli mūsų palapinių,'bet nenorėjo 
kelti panikos ir nieko nesakė. Ne tik 
mes, bet ir gyvatės išsigando ir jų 
daugiau nematėme. Naktis praėjo 
ramiai ir be jokių įvykių.

Sunkus rytas tiems, kurie norėtų 
ilgiau pamiegoti. N-S.W. keliamės 
vasaros laiku. Iš Bourke važiuojame 
šalia Darling upės negrįstu, bet 
geru keliu. Pakelėse pievos, medžiai 
ir avių būriai. Vietomis autobuso 
ūžimo išgąsdintos pakyla juodosios 
papūgos. Kitur stebime toliau nuo 
kelio šokinėjančias kengūras, arba 
nejudriai perbėgančias kelią juodas 
kaip anglis laukines kiaules. Dar ki
toje vietoje vairuotojas vos spėjo 
sustabdyti autobusą ir praleisti į ki
tą kelio pusę emu šeimą. Tą šeimą 
sudarė ’’mama” ir 10 tamsiau atro
dančių emiukų.

Pakelyje gyvenančių mažai. Pir
mas kaimas Louth 96 km. nuo 
Bourke. Jame nesustojame. Dar už 
94 km., pravažiavę tiltą per Darling 
upę, sustojame Tilpa prie baro. Čia 
sutikome prieš keletą metų laikraš
čiuose reklamuotą herojų, vietos 
pašto vedėją. Jis tada buvo garsi
namas, kai per potvynio apsemtas 
vietoves laiveliu keliavo į savo įstai
gą ryšio palaikymui.

Visų džiaugsmui, vakar čia trupu
tį lijo. Tuo pat laiku užėjo perkūnija 
ir audra. Čia pat matosi ir padari
niai. Neatlaikęs žaibo skardinis san
dėlis dabar guli išdrabstytas šalia 
kelio.

Grįžtame per tiltą į tą patį kelią. 
Pietums turėtume pasielki Wilca- 
nia. Bet štai nelaimė. Vienoje vieto
je, -apie 78 km. neprivažiavus Wilca- 
nia, kelias susiaurėjo. Staiga paju
tom autobuso mėtymą ir pirmos 
mintys pralėkė mano vaizduotėje, 
kad lūžo autobuso ašis. Sustabdo 
autobusą, išlipame, o gi mūsų prie
kaba (dogie) guli ant šono. Iš viršaus 

techniką ir aplamai šių dienų civili
zaciją, atrodo, kad lingvistika žmo
nijos skubioje raidoje tebevaidina 
tik mažą vaidmenį. Galėtumėte ką 
nors apie tai pasakyti?

J.M. Modernioji technologija, 
ypač paskutinio penkiasdešimtme
čio, ciniškas pragmatizmas privedė 
žmoniją beveik iki savižudybės 
slenksčio. Katastrofai išvengti yra, 
mano įsitikinimu, tik vienas kelias - 
užtvarų, barikadų, šališkumo prie
tarų tarp tautų sunaikinimas. Nėra 
geresnio vėliaunešio šiai idėjai kaip 
kalba. Esmiškai reikšminga yra pa
žinimas bei atskleidimas mažųjų 
tautų kultūrų, nes jos šiandien yra 
pirmasis puolimui taikinys, objektas 
eksploatacijai ir genocidui. Tai dėl 
to mes turime pirmoje eilėje jas 
rinktis pažinti, pamilti, pasaulio 
švieson iškelti. Savo pastangomis 

ji nedaug apdaužyta, bet reikia ma
nyti, viduje bus daug kas sudaužyta 
ir sumaišyta. Visi suka galvas, kaip 
’’dogie” vėl ant kojų pastatyti? Vi
rėja žingsniuoja pirmyn, sako, gal 
kur ūkį pamatys ir prašys pagelbos. 
Kiti pradėjo vilkti medžius dalboms. 
Virėjai pasisekė. Ji sutiko ūkininką, 
kuris tuoj ir atvažiavo. Iš savo auto
mobilio išlipo stambus švara ir gro
žiu nesirūpinąs vyras. Jis sėdo į sa
vo Toyotą ir nuvažiavo. Už kelių mi
nučių grįžo su ’’station wagon”, atsi
vežė geležinę virvę ir dar kelis prie
taisus. Geležinę virvę pririša prie 
’’dogie” viršaus, o kitą galą prie ma
šinos. Į mašiną sulipa sunkesni vy
rai, bet ’’dogio” nepatraukė. Ūkinin
kas vėl nuvažiavo. Už kokio pusva
landžio jis grįžo. Atvažiavo dar porą 
vyrų su sunkvežimiu. Su dviem ge
ležinėm virvėm, tempiant sunkveži
miui ir ’’station wagon” su vyrų 
krūviu, ’’dogie” buvo pastatytas. 
Kol vairuotojas su talkininkais pa
keitė prie autobuso prikabinimo 
prietaisus, visi papietavo. Viso šioje 
vietoje sugaišom 3 valandas. Auto
busas dabar važiuoja lėčiau. Prieš 
Wilcania įvažiuojame įmeksfaltuotą 
Barrier H-way. Vėl važiuojame pil
nu greičiu ir dar kartą pravažiavę 
tiltą per Darling upę sustojame 
Wilcania mieste, turinčiame apie 
1000 gyventojų.

Gatvės plačios ir būtų gražios, bet 
švarumu nepasižymi. Pakraščiuose 
primėtyta tuščių butelių ir gėrimų 
skardinių. Pastatai kad ir seni, bet 
jie prižiūrimi ir neblogai derinasi 
prie naujųjų. Miestukas jaukus, čia 
dar žydi jakaranda medžiai, per žie
dus nei lapų nei šakų nesimato. Gat
vėse vaikštinėja daug aboridženų. 
Neužilgo pamatėm ir muštynes, kur 
žymiai stambesnis juodukas daužė 
savo rasės brolį. Kiek toliau girdė
josi aštrus liubros (moters) šauki
mas. Gal ir muštynės vyko dėl jos?

Bus daugiau 

pažinti lietuvių apraišką, - mano 
monografija tų pastangų vaisius - aš 
išmokau pamilti lietuvių kalbą, tau
tą ir Lietuvos žemę. Skaitau turįs 
kuo didžiuotis. Jei kiekvienas 
įstengtų pamilti savo kaimyną - ar
timą, nemanyčiau, kad modernioji 
civilizacija bebūtų žmonijai grėsmė. 
Tam atsiekti žmonės turi išmokti 
skirtingus interesus ir nusiteikimus 
derinti, taip darbus koordinuoti. 
Pirmoje eilėje atsisakytina tų nusi
teikimų, kurie išlaiko senąsias už
tvaras ir kuria naujas. Neturėtų bū
ti didelių ir mažų milžinų ir jiems 
reikalingų aukų. Visi lygūs ir visi 
turi teisę gyventi pluralistinėje 
bendrybėje. Tik šis kelias žada ry
tojų jūsų tautai ir apskritai žmonijai. 
Pirmoje eilėje neškite iškėlę savo 
turtingos lietuvių kalbos vėliavą! 
Kiti jums patalkins, ir aš tarp jų.

DĖL PROF. J. MARVAN 
VEIKALO

Skaitytojams jau gerai žinoma, 
kad Melbourne Monash universiteto 
prof. J. Marvan yra parašęs stambų 
(436 rankraštinių puslapių, tiek ar 
net daugiau būtų ir atspaudus) vei
kalą ’’Modern Lithuanian Declen
sion”. Lietuviškai skambėtų ’’Nau- 
jovinis lietuvių kalbos linksniavi
mas”. Veikale, mat, nagrinėjama 
linksniuojamųjų kalbos dalių galū
nių kaityba, ir tam lietuviškas ter
minas yra linksniavimas. Kaityba 
yra platesnio turinio terminas ir 
angliškai verstinas inflection. Vei
kalo turinį išgiriančiai yra aptaręs 
Pennsylvanijos universiteto dėsty
tojas prof. W.R. Schmalstieg, prof. 
A. Salio mokinys (Aidai, Nr. 6, 
Brooklyn N.Y., 1976 m.).

Veikalas vis dar tebėra jankraš- 
tyje. Oxfordo universiteto leidykla 
neparodė susidomėjimo, nes jiems 
kainuosią perbrangiai, o paklausa 
nepadengsianti išlaidų. Sutiko iš
leisti Olandijoje De Ridder kalboty- 
rinių veikalų leidykla, bet prašė pri
sidėti žymia suma išlaidoms pa
dengti. Palankiausias leidėjas šiuo 
metu yra surastas JAV Michigan 
universitete, kurio sąlygos skaity
tojams jau žinomos. Universitetas 
bus ir leidėjas ir jo leidykla bus ir 
platintoja. Kodėl prašo prisidėti da
limi spausdinimo išlaidoms padeng
ti, galima spėti: lituanistinės temos 
veikalui, matyti, nesitiki plačios rin
kos. Tuo blogiau, kad į Sovietų val
domą Lietuvą čia atspaustiems nors 
ir moksliniams veikalams patekti 
sunku. Jei nupirks, tai tikrai ne 
daugiau 100 egzempliorių. Svetima 
valiuta užsieniams sumokėti Vilnius 
turi gauti leidimą iš Maskvos.

Šiomis dienomis lietuviško radijo 
pusvalandžio bangomis buvo per
duotas pasikalbėjimas tarp manęs ir 
autoriaus. Čia spaudžiamas to pasi
kalbėjimo tekstas.

Albertas Zubras

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIO
TEKOS LEIDYKLA, angliškai žino
ma kaip Lithuanian Library Press, 
Inc., sėkmingai veikia Čikagoje, va
dovaujama direktorių tarybos pirm, 
dr. Jono Puzino ir valdybos pirm. 
Algimanto Kezio, SJ. Lig šiol lei
dykla yra išleidusi tris knygas: Algi
manto Kezio, SJ, redaguotus albu
mus apie Čikagos lietuvių kapines 
— “Palikę tėviškės namus” ir “A 
Lithuanian Cemetery”, Vlado Būtė
no “Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuvą”. Šią vasarą pasirodys ketvirta
sis leidinys “Lithuanians in Multi
ethnic Chicago”, parašytas istoriko 
Dovydo Fainhauzo, remiantis įvai
riais šaltiniais, retais dokumentais. 
Būsimų leidinių sąraše yra kun. St. 
Ylos “Lietuvių šeimos tradicijos”, 
A. Skrupskelienės ’ knyga “Lithua
nian Writers in thė USA”, J. Žilevi
čiaus redaguotas veikalas “Amerikos 
lietuvių muzika, teatras” ir kun. J. 
Prunskio “Lietuviai Sibire”.
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PASISAKYMAI
LAIŠKAI REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,

Skaitydamas Mūsų Pastogės 
20-me numeryje Rėmėjo ir Ex-spor- 
tininko pasisakymus buvau labai 
nustebintas. Galvojau: laikai, kada 
reikalavo akies už aki n* danties už 
dantį, senai praėjo. Deja, Ex-sporti- 
ninko pasisakymas, kad sportininkai 
yra verti tiek paramos, kiek jie pa
remia lietuvių bendruomenės egzis
tenciją, parodo, kad kai kurie mora
liniai dar ir dabar gyvena žiloje se
novėje. Aš tikiu, kad tokių nėra 
daug ir jie nekalba už visą bendruo
menę.

Be to, kiek objektyvus yra Ex- 
Sportininko priekaištas sportinin
kams? Mano supratimu, jis yra 
vienšališkas. Nemanyčiau, kad 
sportininkai būtų vieninteliai, ne
moką bendruomenės nario mokes
čio. Įdomu, kaip tą mokestį moka ki
tos organizacijos ir bendruomenės 
nariai? Adelaidėje, pagal bendruo
menės iždininko pranešimą per me
tinį susirinkimą, nario mokesčio per 
metus buvo surinkta mažiau 100 do
lerių. Gal kitose lietuvių kolonijose 
yra panaši padėtis ir kodėl už tai 
kaltinti sportininkus?

Iš Rėmėjo pasisakymo suprantu, 
kad jis dalyvauja tik sporto klubo 
baliuose, o ne žaidynėse, susirinki
muose ir pan. Gal tokiuose parengi
muose, kur turime svečių, nekal
bančių lietuviškai, neparodytume 
didelio lietuviškumo kalbėdami lie
tuviškai, nors ir sudarome daugu
mą. Pastebėjau, kad minėjimuose ar 
kituose parengimuose, kai turime 
kokį svarbesnį svečią australą, taip 
pat kalbame angliškai. Be to, su Rė
mėjo tvirtinimu, kad sportininkai 
turi problemų su lietuvių kalba ir 
kad A. Laukaitis dalinai už tai kal
tas, nelabai norėčiau sutikti. Ne visi 
ir kitų organizacijų nariai supranta 
lietuviškai ir jų vadovai yr priversti 
kalbėti angliškai.

Aš manau, kad Rėmėjas, o taip 
pat ir Mūsų Pastogės redaktorius 
gerai žino, kad sporto klubai nėra 
lietuvių kalbos mokyklos. Tas dar
bas yra atliekamas tėvų ir savaitga
lio mokyklų. Vienas iš pagrindinių 
sporto klubų, o taip pat ir kitų jau
nimo organizacijų, tikslų yra jungti 
Australijos lietuvių jaunimą, tei
kiant jam galimybes bendrauti tar
pusavyje. Aš laikau šį tikslą ir su juo 
surištą darbą svarbiausiu Australi
jos lietuvių bendruomenėje. Mano 
supratimu, jeigu neįtrauksime jau
nimo į savo organizacijas ir neišlai
kysime savo tarpe, su laiku neturė
sime ne tik jaunimo organizacijų, 
bet ir lietuvių bendruomenės.

Ne paslaptis; kad nepraėjus 
30-čiai metų nuo lietuvių atvykimo į 
šį kontinentą, skundžiamės, jog mū
sų jaunimas nuo mūsų atsiskyrė ir 
nenori su mumis bendrauti. Tai pa
rodo, kad mes neužtenkamai krei
pėme dėmesio į savo prieauglį, ne
užtenkamai įdėjome darbo ir lėšų 
tam reikalui. Net neteko girdėti, 
kad benruomenės atstovų suvažia
vimas, atidėjęs sausus formalumus į 
šalį, būtų bent kada šį svarbų reika
lą rimtai ir nuodugniai išdiskutavęs. 
Kam kaltinti tik sportininkus, jei ta 
kaltė guli ant visos bendruomenės 
pečių? A. Skiparis.
SKAITYTOJO PASISAKYMAS

_ Susidomėjęs seku diskusijas 
‘ /sportininkų reikalais Mūsų Pasto

gėje. Daug tiesos išaiškėja bedisku- 
tuojant mums visiems rūpimas 
problemas. Dabar mes matome, 
kaip sportininkų gynėjas galvoja ir 
kokiu keliu sportininkai suka.eiti. 
Aš galvoju, kad jo pasisakymai ati
tinka daugumos sportininkų nusi
statymus. Šie reikalai ne tik įdomūs 
bet ir svarbu žinoti.

MūsM Pastogė Nr. 24, 1977.6.20, psl. 6

Šia proga mano svarbiausias tiks
las yra pasisakyti ir protestuoti 
prieš labai nerimtą ir užgaulų prie
kaištą Sydney lietuviams. Mūsų la
bai didelė dauguma atvykome į 
Australiją maždaug prieš 30 metų ir 
jau tada buvome virš 30 ar 40 ir 
daugiau metų amžiaus. Šiandien 
mūsų dauguma jau pensininkai, o 
taip gi daug jau ir kapuose. A. Lau
kaitis drįsta mums priekaištauti sa
kydamas: ”Aš manau, kad jei to
kiam Sydnejuje iš 3000 čia gyve
nančių lietuvių, į metinį bendruo
menės narių susirinkimą ateitų ne 
50, o 500 visuomenininkų ir kultūri
ninkų, tai tikrai 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”.

Nejaugi jis mano, kad senukus 
pensininkus, pavargusius nuo gyve
nimo naštos beauginant sportinin
kus, ligonius ir invalidus, atidirbu
sius bendruomenėje kas nors turėtų 
atvaryti į susirinkimą su botagu. O 
kaip su tais, kurių niekas nei su bo
tagu negali iš kapų atvaryti? Paga
liau kas tuos visus fiziniai pavargu
sius aktyviai reikštis bendruomenės 
gyvenime turėtų pakeisti: Pagal p. 
A. Laukaitį sportininkams nereikia

Diskusijas užbaigiant
Su šiais pasisakymais užbaigiame 

įdomią polemiką mūsų jaunimo or
ganizacijų klausimu, kuris buvo iš
keltas dar balandžio pradžioje re
dakcijos vedamuoju ir jame buvo 
pareikštas rūpestis jaunimo organi
zacijų lietuviškumu. Atrodo, labiau
siai tuo straipsniu pasijuto paliesti 
mūsų sportininkai, kurie į tai labai 
gyvai reagavo. Gaila tik, kad vietoj 
svarstę, kaip stiprinti lietuviškumo 
pradus sportininkų gretose jie puolė 
kitų silpnybes tuo teisindami savą
sias. O tai yra visai nepateisinama 
taktika. Joks pasiteisinimas, kad 
jeigu kiti visiems privalomo darbo 
neatlieka, tai ir mes nesijaučiame 
kalti toje srityje apsileidę. Iš tiesų, 
kiekvieno rūpestis turėtų būti ne ką 
kitas daro ar nedaro, bet ką aš pri
valau atlikti. Lietuvybė yra visų 
mūsų rūpestis neišskiriant nei pro
fesijos, nei organizacijos. Palikti lie
tuvybe rūpintis tik tėvams ir sa
vaitgalio mokyklai toliau ja nesirū
pinant yra tas pats, kaip visai jos 
atsisakyti. Kaip sportininkai teisi
nasi, kad jų tiesioginis uždavinys 
tėra tik sportas, tai lygiai taip gali 
teisintis ir skautai, sakydami, kad jų 
tikslas skautauti ir už lietuviškumo 
ribų, netgi pasikvietus savo vado
vais kitataučius. Panašiai gali daryti 
ir mūsų chorai, pasišventę tik dai
navimui, arba ir šokių grupės, atsi
davusios tik šokiui, nežiūrint ką 
chorai dainuotų ar šoktų. Teisingai 
R. Sidabras sako, kad ’’sporto klubų 
tikslai yra sujungti lietuvišką jauni
mą, suteikti jiems progos tarpusavy 
bendradarbiauti ir auklėti juos lie
tuviškoje dvasioje”. Gal tai yra įra
šyta sporto klubo nuostatuose, bet 
tegu atsako klubų vadovai sau sąži
ningai, kiek to nuostato laikomasi 

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

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

. Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

stoti į eilę pakeisti savo pasenusių ar 
mirusių tautiečių, nes 
sportininkams aukščiausias tikslas, 
’’pirmoje vietoje yra sportas”. Jie 
suka kitu keliu. Verta pagalvoti ne 
tik mums pasenusiems, bet ir pa
tiems sportininkams.

Toliau p. A. Laukaitis sako: 
’’...kaip viso pasaulio sportininkams, 
taip ir lietuviams, pirmoje vietoje 
yra sportas”. Tat reiškia, suprask, 
kad ne lietuvių tautiniai ir kultūri
niai reikalai, o sportas yra pirmoje 
vietoje.

Liūdna skaityti straipsnį, kur p. 
A. Laukaitis mums tvirtina faktiną 
tiesą, kuria mes vis dar nenorėjome 
tikėti iki šiol apie lietuvius sporti
ninkus. <

Jis taipgi sako, kad sportininkai 
turi daug išlaidų savo veikloje. Bet 
reikia sutikti, kad tokios išlaidos yra 
daromos dėl savo asmeniško malo
numo ir pasitenkinimo. Trupiniai 
nuo savo asmeniškų malonumų ten
kinimo galėtų atitekti ir lietuvių 
bendruomenės reikalams, tiesa?

Gi jei lietuviai, žaisdami už kitas 
tautas ar už okupantą laimi meda
lius kitų vardui ir garbei išgarsinti - 
nėra daug kuo girtis. Gal geriau, kad 
jie ten būtų nežaidę. Siekimas as
meniško pelno gal ir nesmerktinas, 
bet tame nėra patrijotinių nuopelnų.

Kas liečia autoriaus parašo pas
kelbimą po straipsniu nėra esminis 
dalykas. Yra svarbu argumentų tei
singumas.

PENSININKAS.

savo veikloje. Fizinis auklėjimas ir 
auklėjimas lietuviškoje dvasioje nė
ra tas pats.

Šioje polemikoje susilaukta daug 
priekaištų, kam . kiti išeina polemi
zuoti pasirašydami slapyvardžiais. 
Iš tiesų, kai kalba eina apie bendrą 
reikalą, tai žiūrima, kas pasakyta, o 
ne kas sako. Čia nieko nėra nemora
laus. Savu laiku ir Lietuvą pastatė 
ant kojų ne kas kitas, o slapyvardi- 
ninkai. Ir niekas jų iki šiandie nes-

NAUJI LEIDINIAI
NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS AP

LINKOS ŽODYNĖLIS. Paruošė 
Rimas Černius. Išleido JAV Liet. 
Bendruomenės Švietimo Taryba 
1977 m. Čikagoje. Tiražas 1000 egz., 
75 psl. Kaina $ 2.40. Angliškai lietu
viška dalis. Žodynėlis taikomas mo
kyklinio amžiaus vaikams su trumpu 
įvadu apie lietuviškų žodžių kirčia
vimą ir linksniavimą. Tinkamas na
mų reikalams ir mokykloms. Užsa
kymus siųsti: A. Kareiva, 7030 S. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A.

Juozas Toliušis. 13—JI LAIDA. 
. Pasakojimų pynė jaunimui. JAV 
Liet. B-nės Švietimo Tarybos leidi
nys. Išleista Čikagoje 1976 m. Vir
šelis ir iliustracijos Aleksandro 
Jakšto (Sydney, Australijoje). 254 
psl. Kaina 4 dol.

Gyvi ir vaizdingi pasakojimai iš 
gimnazijos laikų Lietuvoje, perpinti 
okupaciniais išgyvenimais. Sakytu
me, autoriaus prisiminimai iš moks
lo dienų, perduoti beletristinėje for
moje. Knyga skirta jaunimui. Už

sakymus siųsti: A. Kareiva, 7030 S.

RADI1O LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 
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merkia. Ne kartą redakcija gauna 
priekaištų, kad girdi, nepasirašytas 
straipsnis, tai nežinai, ar jis geras, 
ar ne. Tokia argumentacija tik su
kelia atlaidų šypsnį.

Vėl gi polemizuojant oponentai 
turėtų gerai įsiskaityti priešingos 
pusės argumentaciją, kad neįvyktų 
iškraipymų ir iš to pasidarytų klai
dingų išvadų,, kaip kad įvyko ir šį 
kartą. Niekas p. LaukaiŠui neprie
kaištavo, kad jis tam tikromis pro
gomis prabyla angliškai, bet susirū
pinta, kad jis lietuvių kalbą pastato 
antroje vietoje. Juk rodos būtų visai 
natūralu, kad lietuviškoje organiza
cijoje lietuvių kalba turėtų būti pir
moje vietoje ir tik po to prabilti kita 
kalba įtarus, kad susirinkime ar po
būvyje gali būti ir nesuprantančių 
lietuviškai.

Baigaint tenka pasidžiaugti kul
tūringa polemikos eiga ir padėkoti 
visiems pasisakiusiems. Esame ku
pini vilčių, kad šio pokalbio eigoje 
pareikštos mintys privers susimąs
tyti ir kitas mūsų organizacijas bei 
jų vadovus, kad esamose sąlygose ir 
aplinkybėse visų specifinių tikslų 
priekyje statytina lietuviškumas.

M.P. Red.

Rockwell St., Chicago, Hl. 60629, 
U.S.A.

Petras Melnikas. DEBESYS IR 
PROPERŠOS. 292 psl. Išleido Lie
tuviškos. Knygos Klubas Čikagoje 
1977 m.

Vytautas J. Bagdanavičius. TAU
TOS SAMPRATA IR LIETUVIŲ 
TAUTOS INDIVIDUALYBĖ. Pas
kaitų kursas Čikagos Pedagoginiam 
Lituanistikos Institute. Išleido pats 
autorius rotatoriniu būdu 1977 m. 
132 psl.

Tai 1963 - 1976 m. Ped. Institute 
skaitytų paskaitų rinkinys, kurio 
tikslas padėti jaunai išeivijos kartai 
susiorientuoti tautiniais klausimais. 
Jau iš veikalo pradžioj paduoto turi
nio gali spręsti, kad veikalas yra 
brandus ir apmąstytas. Šį ciklą su
daro dvi dalys: Tautos samprata ir 
lietuvių tautos individualybė.

Kazys Bradūnas. ALKANA KE
LIONĖ. Naujausias autoriaus poe
zijos rinkinys. Išleido Ateitis Čika
goje 1976 m. 115 psl. kietais virše
liais. Kaina 6 dol. Knyga iliustruota 
dail. Vytauto O. Virkau grafikos 
darbais. Gaunama Ateities leidyklo
je c/o Mrs. M. Bajorūnienė, 17689 
Goldwin Drive, Southfield, Mich. 
48075, U.S.A.

Kaip poeto Kazio Bradūno nerei
kia pristatyti: jį liudija jo gausi ir 
originali poezija. Šis rinkinys jau 
yra dvyliktoji Kazio Bradūno poezi
jos knyga, iš kurių didelė dalis buvo 
įvairių institucijų premijuotos. Au
toriui vasario 11 dieną suėjo 60 me
tų.
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS.

Australijos lietuviai sportininkai 
jau smarkiai ruošiasi'būsimoms Pa
saulio Lietuviu Sporto Žaidynėms, 
Toronto Kanadoje. Kadangi be 
sporto žaidynių tuo metu vyks ir 
Dainų Šventė, bei Pasaulio Lietuvių 
Seimas, tai. šiuos visus didžiuosius 
įvykius koordinuojant, buvo nutarta 
visas tris šventes sujungti ir jas 
paskelbti Pasaulio Lietuvių Dieno
mis. Jos prasidės 1978 metų birželio 
pabaigoje ir baigsis liepos 8 dieną. 
Jos prasidės susipažinimo baliumi, 
kur tikimasi atsilankys 5000 daly

vių. Dainų šventė įvyks Toronto 
Magle Leaf Gardens ir viskas baig
si* viename iš didžiųjų Toronto 
viešbučių. Bus išleista vienas bend
ras informacinis vadovas, kai paskiri 
renginiai turės savo platesnius lei
dinius.

Sportinėje šventėje be Amerikos 
ir Kanados dalyvaus Australijos, 
Venecuelos, Kolumbijos, Argenti
nos ir, greičiausiai, Europos sporti
ninkai. Kaip išsireiškė šios šventės 
vyriausias vadovas ŠALFASS pir
mininkas P. Berneckas, kad iš cent
ro valdybos pusės bus padaryta vis
kas, kad ši viso pasaulio lietuvių ju
biliejinė šventė būtų įspūdinga ir la 
bai gerai pasisekusi. Gi matant pir
mininko ir visos valdybos jau atlik
tus darbus, atrodo, kad ir pati šven
tė bus kažkas nepaprasto.

PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS.

Pabaltiečių Šventės metu Mel
bourne buvo suvažiavę sporto klubų 
pirmininkai ir atstovai aptarti svar
bių Kanadon važiavimo reikalų. Be 
visų ALFAS valdybos narių dalyva
vo ir buvę ALFAS pirmininkai L. 
Baltrūnas ir J. Tamošiūnas. Ątstovų 
posėdis praėjo labai darbingoje ir 
draugiškoje nuotaikoje. Buvo nu
tarta daryti viską, kad kuo stipres
nis Australijos sportininkų vienetas 
atstovautų šio krašto lietuvius. L. 
Baltrūnui pasiūlius, buvo nutarta 
ateityje įvesti ir plaukimą į sporto 
švenčių varžybas. L. Baltrūnas buvo 
pakviestas vadovauti mūsų plauki
mo šakai, pradedant registruoti ir 
Australijos lietuvius plaukikus.

Atstovų buvo nustatyta unifor
minės žaidėjų spalvos, kurios yra 
žalia ir geltona, ant jų užrašant 
"Australijos Lietuviai”. Be trenin
gų, sportinių marškinėlių (T-shirt) 
bus dedamos pastangos įsigyti ir 
sportinius švarkus, kur po sportiniu 
ženklu bus įrašyta ’’Australian 
Lithuanians”.

ALFAS valdyba jau priėmė būsi
mą Australijos lietuvių sporto 
ženklą, kuriame yra Gedimino stul
pai, sviedinys, lietuviškos spalvos ir 
australiški kengūros ir emu ženklai. 
Numatoma padaryti ir maži ženk
liukai, kurie bus platinami čia ir 
įteikti kaip prisiminimo dovanos 
žaidynių metu.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS.

ALFAS valdyba gavo iš visų klu
bų provizorinius norinčiųjų važiuoti 
žaidėjų sąrašus. Daugiausiai norin
čiųjų važiuoti yra krepšininkų - 35 
vyrai ir 26 moterys. Toliau seka vy
rų tinklinis - 17 ir moterų tinklinis - 
10. Kitose šakose norinčių važiuoti 
skaičius nėra per didelis, kaiplauki- 
kų, atrodo, visai nėra, nors dabar 
pradėta organizuoti nauja šaka ir, 
tikimasi, atsiras ir jų, lygiai kaip ir 
lengvaatletų yra mažokas skaičius. 
Didžiausia bėda yra su jauniais ir, 
dėl tuo metu Australijoje esančių 
mokslo pusmečio patikrinimo egza
minų, nėra galimybės sudaryti žai
dėjų rinktines, todėl jie ir negalės 
būti atstovaujami.

Išsiimtus visus norinčių važiuoti

S. KALBA
žaidėjų sąrašus klubams ir rinktinių 
treneriams, bus išrinkti kandidatai,
vyrųir moterų krepšinio po 18 ir vy
rų ir moterų tinklinio po 14, iš kurių 
galutinė atranka bus padaryta tuoj 
pat po Hobarto sporto šventės. 
Sprendžiamąjį rinktinių išrinkimo 
balsą turi ALFAS valdyba.

DĖMESIO NORINTIEMS
VAŽIUOTI.

Visi ne sportininkai, norintieji pa
piginta kaina važiuoti į Pasaulio 
Lietuvių Dienas, Toronto, kitų metų 
viduryje, turi kreiptis ir užsire
gistruoti pas ALFAS valdybą, ad
resu 18 Miller Ave., Ashfield. 
N.S.W., 2131, arba telefonu
798 0306. Kelionės trečaaliodepozi 
tas, kaip ir visiems važiuojantiems 
sportininkams, turės būti įmokėtas 
tuoj pat po Kalėdų, kada bus galuti
nai išrinkta rinktinė. Visiems va
žiuojantiems ne sportininkams ir 
svečiams kelionės kaina yra ta pati 
kaip ir sportininkams ir bus bando
ma gauti ir visą išlaikymą Toronto 
mieste pas lietuvius.

SLIDINĖTOJŲ DĖMESIUI

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

Neatidėliodąnu rezervuokite sau nakvynę Neringos Klube birželio ir 
liepos mėnesiui.

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

Spaudoje
* «

D. Britanijos lietuviai, susirinkę į 
suvažiavimą balandžio 16-17 d. d. 

Londone. Jie priėmė rezoliuciją, kuri laiš
ko forma buvo išsiųsta D. Britanijos užs. 
reikalų miniisteriui dr. D. Oweniui. Rezo
liucijoje buvo pažymėta, kad Helsinkio 
laktas Įpareigoja tą aktą pasirašiusias 
valstybes gerbti tautų apsisprendimo tei
sę, bet Sov. Sąjunga, Okupavusi Lietuvą 
antrojo pasaulinio karo metu, žiauriai 
tramdo kiekvieną lietuvių tautos bandy
mą tomis teisėmis pasinaudoti Be to, Sov. 
Sąjunga ne tik neprisilaiko, bet daugeliu 
atvejų laužo baigiamojo akto nuostatus, 
liečiančius pagrindines žmogaus teises.

Laiške minis bėriui buvo nurodyti pavyz
džiai, kur nevykdomi Helsinkio susitari
mai:

1. Į Lietuvą neįleidžiama Vakaruose 
spausdinta lietuvių spauda bei knygos, tuo 
tarpu kai komunistiniai leidiniai iš Sov. 
Sąjungos laisvai platinami Vakarų vals
tybėse.

2. Spauda ir knygos, siunčiamos priva
tiems asmenims Lietuvoje, ar vežami tu
ristų, yra konfiskuojamos.

3. Privati korespondencija Sovietų oku
puotoje Lietuvoje yra cenzūruojama.

4. Vatikano ir Laisvės radijo 'transliaci
jos lietuvių kalba yra trukdomos.

5. Komiteto nariai Helsinkio susitarimų 
vykdymui sekti Lietuvoje yra persekioja
mi.

6. -Nijolė Sadūnaitė nuteista 3 metams 
sunkiųjų darbų ir trims metams tremties 
už darbą žmogaus teisių srityje. Kiti du 
darbininkai: Jonas Matulionis ir Vladas 
Lapienis suimti.

7. Sovietų valdžia įvairiais būdais kliu
do lietuviams palaikyti santykius su gimi
nėmis užsienyje:

a) Uždeda aukštus muitus siuntiniams; 
muitas, kurį privalo sumokėti siuntėjas 
Vakaruose, yra lygus, o dažnai ir žymiai 
aukštesnis už prekių vertę.

b) Tik retais atvejais leidžia lietuviams 
išvykti į užsienį aplankyti giminių; be ki
tų kliūčių, reikalauja milžinišką mokestį 
už užsienio pasą (300 rub. vienai kelio
nei).

c) Užsienio lietuviams, norintiems ap
lankyti Lietuvą, leidžia tik 5 dienas susto
ti Vilniuje, ir visai neleidžia aplankyti tė
viškės ir kitų vietų. Vilniuje už viešbutį 

PRIIMS LOS ANGELES.

Šiuo metu dar nėra gautas iš 
ŠALFASS valdybos raštas, kuriame 
būtų nustatyta Australijos rinktinių 
kelionių maršrutas po Kanadą ir 
Ameriką, tačiau, mūsų buvęs žino
mas varpietis sportininkas Algis 
Šėkas, kuris dabar labai aktyviai 
žaidžia lauko tenisą, su malonumu 
praneše, kad bos Angeles lietuvių 
bendruomenė ir sporto klubas 
’’Ranga", kuriame aktyviai veikia 
vyrų krepšinis, vyrų ir moterų tink
linis ir lauko tenisas, darys viską 
kaip geriau bus galima priimti sve
čius iš Australijos. Algis Šėkas nu
mato per Kalėdas aplankyti Austra
liją ir savo artimuosius Melbourne.

KVALIFIKACINIS ŽAIDĖJŲ 
STATUTAS.

ALFAS valdyba išsiuntinėjo vi
siems klubams kvalifikacinį žaidėjų 
statutą, kurį jie turi priimti ar at-

tenka mokėti dešimt kartų brangiau, ne
gu moka Sov. Sąjungos gyventojai.

DBLS suvažiavimas prašė D. Britanijos 
užsienio reikalų ministerį reikalauti Bel
grado konferencijoje, kad Sov. Sąjunga, 
1920 metais pripažinusi lietuvių tautos ap
sisprendimą, jį respektuotų. D. Britanijos 
vyriausybė prašoma reikalauti, kad ligi1 
Lietuva atgaus nepriklausomybę, okupa
cinė valdžia prisilaikytų žmogaus teisės 
principų, sutartų Helsinkyje.

J. R.

GAUTAS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIJOS ATSAKYMAS

Jau buvo rašyta, kad DBLS atstovų su
važiavimas buvo pasiuntęs .prezidiumo 
pirmininko D. Banaičio pasirašytą Britų 
Foreign and Commonwealth Office“ ui 
(Užs. reikalų ministerijai) memorandu
mą, liečiantį žmogaus teisių pažeidinėji
mus Lietuvoje. Balandžio 28 d. DBLS ga
vo į šį savo raštą tokį atsakymą:

„Dėkoju jums už balandžio 17-osios die
nos laišką daktarui Oweriui, prie kurio 
buvo pridėta Lietuvių Sąjungos visuotinio 
susirinkimo, įvykusio balandžio 16-17 d. d. 
priimtoji rezoliucija, liečianti žmogaus 
teisės pažeidinėjimus Lietuvoje Man pa
vesta į jūsų laišką atsakytu

Jūs tur būt esate skaitę pranešimą apie 
dr. Owen'o kalbą, pasakytą kovo 3 d. dip
lomatinių ir Commonwealtho žurnalistų 
sąjungoje, kurioje jis pareiškė, kad vy
riausybė tvirtai laikosi nuomonės, jog 
žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės pri
valo būti respektuojamos visuose kraštuo
se, ir kad baigiamojo konferencijos akto 
nuostatai, liečią Europos saugumą ir ben
dradarbiavimą, turi būti vykdomi visų ak
tą pasirašiusiųjų valstybių.

Baiigamojo akto vykdymas bus atidžiai 
peržiūrėtas šiais metais Belgrade. Brita
nijos vyriausybė šitame susirinkime žvelgs 
į reikalus visiškai konstruktyviai,- bet ne
vengs atvirai pasakyti savo nuomonę tais 
atvejais, kai jai atrodys, jog kai kurie 
kraštai sąmoningai neatlieka įsipareigoji
mų.

Vyriausybė yra tvirtai pasiryžusi, pasi
naudojant šia proga, išaiškinti Sovietų 
vyriausybei, kad ji žinotų, kokia yra šio 
krašto visuomenės nuomonė apie žmogaus 
teises.“

(pas.) J. F. D. Barrass
Rytų Europos ir Sovietų Departamentas 

Europos Lietuvis 

mesti. Jame yra nustatyta taisyklės, 
kurie Australijos lietuviai turi teisę 
žaisti esamose mūsų sporto šventė
se. Svarbesnės iš jų: užsienio lietu
viai turi išgyventi čia bent tris mė
nesius, mišrių šeimų įsūnyti vaikai, 
asmenys galį įrodyti savo lietuviš
kumą iki trečiosios giminystės kar
tos ir asmenys, dokumentaliai įrodę, 
kad jie yra gimę Lietuvoje. Priėmus 
šį statutą, galutinai pasibaigs prieš
šventiniai ginčai, kas gali žaisti ir 
kas ne.

♦ * ♦
Geriausius linkėjimus iš Čikagos 

ir Amerikos siunčia Australijos lie
tuviams sportininkams ALFAS val
dybos įgaliotinis tartis dėl būsimos 
Pasaulio Lietuvių Sporto Šventės 
sąlygų, Leonas Baltrūnas, kurį su 
žmona labai gražiai priima Ameri
kos lietuviai. Jis jau aplankė dien
raštį Draugą, kurio Sporto redakto
rius yra mums žinomas V. Grybaus
kas, kalbėjo per ’’Margučio” radio, 
kurio vedėjas ir yra australų drau
gas P. Petrutis, matėsi su savo bu
vusiais krepšininkais draugais, 
jiems laimėjus prieškarines Europos 
krepšinio pirmenybes - P. Liubinu, 
A. Andriuliu, F. Kriaučiūnu, P. Ma
žeika ir daugybe buvusių čiurlionie- 
čių. Toronte apsistos pas ŠALFASS 
pirmininką P. Bernecką.

AUKOS PRADĖJO PLAUKTI

Nežinau dar kaip sekasi kituose 
miestuose, Sydnejaus Kanados 
Fondo aukų lapas pradėjo pilnėti. 
Vienas iš pirmųjų, paaukojęs 100 
dolerių yra mūsų nesenstąs sporti
ninkas dr. L. Petrauskas, buvęs Eu
ropos čempionų krepšinio rinktinėje 
ir dabar aktyviai žaidžiąs golfą ir 
raižąs australiškąją padangę sklan
dytuvais ir lėktuvais. ’’Kovo” Gar
bės vicepirmininkai, kurie visuomet 
supranta ir kiekviena proga padeda 
sportininkams, M. Zakaras ir M. 
Petronis, taip pat paaukojo po 100 
dolerių, pasakydami su sportinin
kais visur ir visada. Kiti dideli spor
tininkų ir jaunimo bičiuliai A. ir V. 
Jablonskiai taip pat šimtine prisidė
jo, kai dantis sportui prakandęs, bu
vęs įžymusis Lietuvos krepšininkas 
ir Sydnejaus sportinio gyvenimo 
steigėjas VI. Daudaras, paklodamas 
šimtinę, pasakė, kad ir jis pats nu
mato važiuoti į Kanadą. Sydnejaus 
sportininkų draugai A. Makaras, H. 
Stošius ir Lietuvių Klubo šeiminin
kė G. Kasperaitienė, -kurios dvi 
dukros yra kandidatės į rinktines, 
paaukojo po 50 dol. Po 20 dolerių 
aukojo Lietuvių Klubo vedėjas B. 
Stašionis, veteranas sportininkas V. 
Šneideris, šachmatininkas R. Jočys, 
kai po 10 dolerių aukavo Z. Zoratto 
(Grosaitė), L. Jagučianskienė, 
Adom. Laukaitis, A. Kasiulaitis.

Visiems aukotojams, padariu
siems Sydnejuje tokią gražią Kana
dos Fondo pradžią nuoširdus ir 
sportiškas ačiū.

TARPTAUTINĖS ORGANIZACI
JOS “Amnesty International” Romos 
skyrius surengė žurnalistų susitiki- * 
mą su į Vakarus išleista ruse Liud
mila Aleksejeva, kovotoja už žmo
gaus teises Sovietų Sąjungoje. Po
kalbiuose buvo iškeltas ir Lietuvos 
klausimas. L. Aleksejeva papasako
jo, kad pernai rudenį Maskvos ko
mitetas ją buvo pasiuntęs Lietuvon, , 
kur jai nepaprastą įspūdį padarė re
liginis lietuvių atgimimas ir jų pa
stangos išsaugoti tautiniam savaran
kiškumui. Svarbiausi lietuvių tautos 
ginklai kovoje prieš rusinimą yra 
religija ir tautiškumas, šventadie
niais gausiai lankomos šventovės, 
kuriose ji matė ir daug jaunimo, ne
paisančio kompartijos spaudimo.
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PAS MUS m KITUR
LATROBE VALLEY

Metinis Latrobe Valley seniūnijos 
susirinkimas įvyko gegužės 26 d.

Kontrolės komisijos narys p. G. 
Baleiša padarė pranešimą apie se
niūnijos finansinį stovį ir seniūnės 
vedamas išlaidy ir pajamų knygas 
rado vedamas tvarkingai.

Seniūnė V. Koženiauskienė meti
nės veiklos pranešime apgailestavo, 
kad taip mažai latrobiečių dalyvavo 
Melbourne Lietuvių Dienose, kurios 
buvo tikrai įspūdingos.

Diskusijų metu buvo aptarti būsi- 
mieji seniūnijos parengimai ir jų 
programos. Tautos Šventės minėji
mui numatyta kviesti Melbourne 
Mergaičių Sekstetą.

Taip pat buvo platinami loterijos 
'bilietai VI Lietuvių Skautų Tautinei 
Stovyklai paremti.

Susirinkimo dalyviai, suprasdami 
skautybės naudą mūsų jaunimui, 
nupirko 6 knygutes bilietų.

a.a.

ADEL ’ T»ĖP "VYTl-IS“ 
SUSIRINKIMAS

Pa Kartotinai šaukiamas A.L.S.K. 
"VYTIES” >n< visuotinis narių 
susirinkimas hen < 3 d. 2 vai. Lietu
vių namuose 6 E ■ ry N - wood.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 
3. Mandat' komi' sudarymas. 4. 

Pereitų metų visuotink -.sir '.kimo 
protokolo skaidmas. 5. " 'ties" 
klubo metinės veiklos pranešimas: 
a) pi”- ūninko. b' iždininko, •-) revi
zijos komis i,- . 6. Naujos valdybos 
ir Tėvu ..omiieto rinkimai. 7. Dis
ku' - - ■’•' pranešimų. 8. Klausimai 
ir s., anyu.ai bei pranešimas apie 

•išvyką j r..nadą. 9. Susirinkimo už
tarymas

Visų aktyvių sportininkų ir narių 
dalyvavimas būtinas, nauji nariai 
mielai laukiami.

E. Taparauskas, 
Sekretorius.

Patirta, kad Sydnejaus teatras 
Atžala jau pradėjo repetuoti naują 
scenos veikalą - ’’Pirmą skambutį”, 
komediją, kuri savo laiku buvo sėk
mingai statyta dar Lietuvoje. Reži
suoja Ksenija Dauguvietytė 
šniūkštienė. Į metų pabaigą naują 
Atžalos premjerą jau matysime sce
noje.

♦♦♦

Šių metų Skauto Aido sausio nu
meris ištisai paskirtas Australijos 
lietuviškai skautybei. Tai graži 
Australijos skautų veiklos repre
zentacija, kuri sukels dėmesio ir gal 
net pavydo ir kituose rajonuose. Iš 
kitos pusės tai puikus kvieslys į 
Vl-ją tautinę stovyklą, kuri įvyks 
ateinančių metų pradžioje Australi
joje.

**♦

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 706-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAIGROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Birželio 15 d., šešt.:
MIKE SADEH

Dainininkas ir filmų artistas
Birželio 26 d., sekm.:

PUTINO ’’PROMETĖJAS”

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

UŽBURTOJI FLEITA 
pagal garsiąją Mozarto operą

Sydnejaus luiet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
mus ir 5% už alų. ’ syklėse nurodytą aprangą

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

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

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia tradicini

JONINIŲ BANKETĄ
kuris įvyks birželio 25 dieną (šeštadienį), LietuviųNamuose, 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).

Antradieniais stalo ten «as
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

NE? AMUS KITE OMŲSTI 
“MOŠŲ PASTOptg” 

PRENUMKEATOS ADRESU: 
BOX 45U, GJ».O, • 

SYDNEY, N.8.W.,X00i

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai, Sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Ateitininkų susirinki
mas įvyks Danutės ir Kęsto Ankų 
namuose Carlingford liepos 10 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų. Visi 
nariai ir jų šeimos laukiamos šiame 
susirinkime

♦ * *

Birželio 10 d. Sydnejaus Liet. 
Klube savo dvejų metų veiklą at
šventė Ethnic Radio 2 EA. Dalyva
vo apie 300 žmonių, atstovaujančių 
daugiau kaip 30 tautybių, jų tarpe 
Ethnic Radio vadovybė, federalinis 
Imigracijos ministeris The Hon. 
M.J.R. Mackellar, M.P., komisionie- 
rius tautybių reikalams Mr Al 
Grasby, eilė senatorių ir kitų aukštų 
pareigūnų. Vaišių metu mūsų tauti
nių šokių grupė Gintaras pašoko ke
letą šokių.

**♦

Australijos laikraščiai, aprašyda
mi Ugandos ekstremistą prezidentą 
Idi Aminą, tvirtina, kad jis dar te- 
besimėgauja žmogiena:

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 (kalba V. Kazokas)
3. Putino poema PROM H *JAS. 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
4 uii. u ii l r Į J I. - --------------------------------------------------------------------- ----------i -------------- ---- — —

Sydnejaus Ateitininkai, prisimin
dami a.a. Algį Plūką jo mirties me
tinių proga, yra užprašę šv. Mišias 
už jo vėlę, kurias atlaikė kun. P. 
Butkus birželio 12 d.

A. Kramilius
♦♦♦

Dail. Eva Kubbos išvyko keliom 
savaitėm į Vakarų Australiją. Iš
naudodama atostogų laiką ji numato 
susipažinti su Peftho meno galeri
jomis ir, jeigu bus laiko, pasigėrėti 
gražiaisiais Vakarų Australijos 
gamtovaizdžiais.

Operos solisto
VI TAUTINĖS STOVYKLOS 

FONDAS

Virgilijaus Noreikos
REČITALIAI

.r. SYDNEY
Liepos 2 d., šeštadieni, 8 vai. v. Operos Rūmų Recording Hall salėje.
Bilietai: $ 7.50.
Bilietus platina: V. Šliteris tel. 389 4370, Mitchell Booking Service 

Regent Theatre ir Wynyard, David Jones ^Market St.) arba Operos 
Rūmuose prie kasos.

Būkime punktualūs, nes pavėlavusieji į salę bus įleidžiami tik pertrau
kos metu.

MELBOURNE
liepos 9 d. Assembly Hall salėje. Bilietus platina V. Alekna tel. 53 2375

ADELAIDE
liepos 17 d. Adelaide Town Hali salėje. Bilietus platina Pr. Matiukas tel. 
293 4023

Mecenatai, pažadėję po $ 100 ir 
įmokėję:
Canberros Lietuvių Klubas

Canb. $ 100
V. ir K. Keraičiai Canb. $ 100 
a.a. sk. v. Kazio Into atminimui au
kos vietoj vainikų, jo priešmirtinio 
pasiryžimo būti TS mecenatu įgy
vendinimas Canb. $ 100
Socialinė M-rų Dr-ja Melb. $ 100 

AUKOTOJAI:
s.fil kun. Pr. Dauknys Melb. $ 10
B. ir K. Intai Canb. $ 50
Kučinskienė Konstancija Canb. $ 2
A. Krausieriė Melb. $ 30
R. ir V. Mačiai Melb. $ 10
V. Simankevičius Melb. $ 40

Mieli mecenatai ir aukotojai, šir
dingas skautiškas AČIŪ!
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