
KthVnSWGE
Australian Lithuanian Weekly "Our Haven" 

Registered for posting as a newspaper category B Kaina / Price 60 e 4.7.1977 Nr. 26 (1488)XXVTlI'jl metai

Sėkminga
ALB Krašto Valdybos Ethnic leader seeks
pirmininko išvyka human rights
Prof. A. Kabaila Hobarte

Mūsų judrusis ALB Krašto Val
dybos pirmininkas prof. A. Kabaila 
(irželio pabaigoje buvo išvykęs į 
Tasmaniją, kur aktyviai dalyvavo 
jabaltiečių rengtame birželio trė
mimų minėjime Hobarte. Jo misija 
ypač laikytina pavykusia, nes savo 
dalyvavimu jis atkreipė vietinės 
Hobarto) spaudos, radijo ir televi
zijos dėmesį: jį patį ir jo kalbos min
tis pasakytas Hobarto Hali salėje 
įerdavė didžiausias Hobarto dien- 
■aštis ’’The Mercury” birželio 23 
dienos laidoje, su juo turėti pasikal- 
)ėjimai buvo perduoti per Hobarto 
eleviziją ir transliuoti per ABC ra

diją.
Tasmanija yra bene vienintele 

Australijos valstija, kur labiausiai 
išreklamuota Pabaltijo valstybių
tragedija. Ne kur kitur, o Tasmani- 
joje buvęs Australijos min. pirm. G. 
Whitlam gavo skaudžiausią smūgį už 
Pabaltijo valstybių de.jure pripaži
nimą Sovietų Sąjungai (atsiminkime 
Whitlamo susikirtimą 1975 m. su is
torijos mokytoju McGlyn Launce- 

' stone). Šitą visą akciją dėl Pabaltijo 
valstybių sėkmingai veda vietinių 
pabaltiečių H.E.L.L.P. organizacija, 
su kuria skaitosi ir Australijos poli
tiniai veiksniai.

Ir šį kartą toji pati H.E.L.L.P. or
ganizacija išsikvietė prof. A. Kabai
la dalyvauti birželio trėmimų minė
jime, kuris su profesoriaus atvyki

ĮVYKIAI
Rusai ginklavimosi srityje kon

centruoja dėmesį į mirties spindu- 
ius - laser. Be abejo šioje srity daug 
dirba ir amerikiečiai, bet neseniai 
askelbta, kad amerikiečiai pasiga- 
ninę labai pavojingą neutronų bom- 
)ą, kuriai sprogus labai plačiai pa
ujama gyvybę žudančių neutronų. 
Neutroniniai sprogstamieji užtaisai 
filį būti panaudoti raketose, artile
rijos sviediniuose. Šis ’’neutroninis 
iudikas”, kaip jis spaudoje vadina
mas, galįs būti panaudotas kauty- 
lėse arba didesniuose kariumenės 
sukoncentravimuose. Šio ginklo 
reikia yra neutronų radijacija, tai 
•’gi savotiški mirties spinduliai.

♦♦♦

Belgrade susirinkusieji 35-kių 
valstybių atstovai įšalo paliečiant 
mogaus teisių klausimą. Komunis- 
inis blokas griežtai priešinasi, kad 
mogaus teisių klausimas nebūtų 
trauktas į konferencijos programą, 
|i vakariečiai nenusileidžia teigda- 

kad šios konferencijos ir yra tie- 
loginis uždavinys - žmogaus teisės, 
eskant išeities reikalas pavestas 
‘eutralių valstybių atstovams sten
antis surasti kompromisą, kad 
onferencija neiširtų.

♦♦♦

FEW Australians have suf
fered the confinements of 
living in a State where 
human rights are almost 
unheard of — where free-
doro of speech, thought 
and movement do not 
exist.

But that has not been the 
case for the Federal presi
dent of the Lithuanian 
Community in Australia, Dr 
Al Kabaila, of Sydney.

He migrated to Australia 
soon after the mass de
portations from the Baltic 
States began, in 1941.

He is in Hobart to launch 
a national campaign for 
human rights in native 
countries, at a public lec
ture in the Town Hall to
night. at 8 o’clock.

As chairman of the Aus
tralian Citizen’s Committee 
for Lithuanian rights he 
feels it is his duty to cam
paign for the independence 
of his compatriots who can
not do the same in their 
home states.

After emigrating from 
Lithuania in 1948, Dr Kab
aila worked as a laborer.

mu pasidarė dėmesio centru visoje 
Tasmanijoje ir už jos ribų.

Tenka pasidžiaugti, kad prof. A. 
Kabaila yra bene vienas iš pačių di
namiškiausių mūsų bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkų. Būda
mas šiose pareigose dar nepilną 
pusmetį jis jau spėjo aplankyti visą 
eilę lietuvių kolonijų bendruomeni
niais reikalais, tai atlikdamas vien 
savo asmeniškomis išlaidomis. Čia 
perduodame ištrauką iš Hobarto 
dienraščio ’’The Mercury” , kur ap
rašoma prof. A. Kabailos pasirody
mas Hobarte.

Nors Egipto užsienių reikalų mi- 
nisteris ir lankėsi neseniai Maskvoje 
bandydamas sumegsti nutrūkusius 
ryšius, bet tarp abiejų kraštų plyšys 
ir paliko: santykių pagerinime ne
padaryta jokios pažangos.

**♦

Pasaulyje susirūpinta banginių 
beatodairiniu naikinimu, kurie, 
jeigu ir toliau taip bus medžiojami, 
netruks būti išnaikinti. Neseniai vy
kusi tuo reikalu tarptautinė konfe
rencija nustatė metinį medžiotinų 
banginių kiekį. Jei to susitarimo lai
kytųsi, tai banginių išnaikinimo 
procesas būtų sustabdytas. Tačiau 
ar yra priemonių sukontroliuoti, 
kiek kas sumedžios ir ar kiti kraštai 
to susitarimo laikysis. Pagal susita
rimą, labiausiai medžiojamų bangi
nių kiekį turėtų apkarpyti Sov. Są
junga.

* * *
Carter mano, kad nežiūrint žmo

gaus teisių painiavos, ginklų kon
trolės derybos ar atominių bandymų 
uždraudimo pasitarimai, prasidėję 
Vašingtone, vyks normaliai, o 
Maskvoje prasideda pasitarimai dėl 
ginklų kontrolės Indijos vandeny
ne. Carter pasakė, kad, peržiūrėjus 

...... JAV bylas, jos parodė, kad Sov. Ru-

He also attended the Mel
bourne Technical College 
and later the University of 
New South Wales.

He said Tasmania was 
particularly suitable to be
gin the campaign and cele
brations to mark the 36th 
anniversary of the mass de- 
§ citations from the Baltic 

bates, “Like them it has 
a strong feeling of iden
tity,” he said.

"Although our native 
lands have been under 
Soviet domination for 30 
rirs, nationalistic feeling 

very high.
"We have tried to regain 

freedom by force without 
success, and so the people 
of the Baltic States have 
turned to passive resistance 
and peaceful protest,” he 
said.

Dr Kabaila said the 
Soviet Union is beginning 
to feel the strain of the 
world opinion because of its 
treatment of minorities.

Western countries often 
despaired at the apparent 
lack of response from the

i • Dr Kabaila ... indepen- 
1 dence would pose few prob
lems.

USSR, "but far from being 
immune to public pressure, 
they were very sensitive,” 
he said.
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Bražinskai pavojuje
Sekmadienį, birželio 26 d. per 

ABC televiziją Channel 2 buvo duo
tas trumpas interview su Algirdu 
Bražinsku iš Cleveland (USA), iš 
kur paaiškėjo, kad Amerikos teis
mas Bražinskų prašymą palikti 
Amerikoje kaip politiniai pabėgėliai, 
atmetė ir jiems gresia pavojus būti 
deportuotiems į Sov. Sąjungą. Vie- 

sijos žydų disidentas Anatolij Ša- 
ranskij (dabar laikomas kalėjime) 
neturi ryšio su Amerikos žvalgybos 
organizacijomis, ką Sovietai Ša- 
ranskiui yra prikišę. Carter prane
šė, kad jo planas demilitarizuoti In
dijos vandenyną susidūrė su nepri
tarimu, nes Sovietai pasiryžę iš
plėsti savo strategines pozicijas šia
me regione ir skverbtis ^daugiau į 
juodą Afriką. Kitomis žiniomis, JAV 
nori greičiau pabaigti Diegą Garcia 
saloje karo bazę, bet Pentagonas tai 
paneigė, tačiau patvirtino žinią, kad 
JAV ieško vietovių naujoms bazėms 
Pietų Azijos regione. Svarstoma dėl- 
Tiniano salos Maruanuose. Kitas 
planas nukreipiamas į Persų įlanką 
dėl Masiros salos, bet ten iškilo sun
kumų dėl jo įvykdymo. Tariamasi ir 
su Filipinais dėl Subic Bay (įlankoje) 
jūros bazės. Pentagono planų pas
kelbimas gal ir tyčia padarytas, kad 
paveikti Sovietus dėl susitarimo 
ginklų kontrolės Indijos vandenyne.

* ♦ ♦

Sovietų Rusijos prez. Brežnevas 
lankėsi su oficialiu vizitu Prancūzi
joje pirmą kartą kaip oficialus 
valstybes galva - prezidentas. Pasi
matyme su Prancūzijos prezidentu 
jis buvo kiek atšaldytas, kaip pran
cūzai pareiškė savo nepasitenkinimą 
sovietų agresyviu veržimusi į Afri
ką. .....

"Russia is hesitant to 
grant self-determination to 
the' Baltic States because 
they play such an import
ant part of its empire
building.

“The states have differ
ent histories, religions and 
languages but they are in 
the same situation — they 
have no human rights,” Dr 
Kabaila said.

Dr Kabaila said there 
would be only minor prob
lems if the states were 
granted independence.

•They would have had 
more problems recovering 
from the ravages of the 
First World War.

“The people of the Bal
tic States are no less mat
ure than the self-governed 
people of Papua New 
Guinea,” he said.

“They have a long history 
and have the most import
ant commodity for nation
hood — people, yet thei are 
denied self determination,” 
he said.

He said the right to free 
travel could be achieved 
soon if Western powers ap-1 
plied pressure.

nintėlė viltis yra prez. J. Carter, 
kuriam jie yra padavę prašymą. A. 
Bražinskas užtikrino žurnalistus, 
kad Bražinskai pasiryžę geriau susi
deginti, negu duotųsi deportuojami į 
Sov. Rusiją.

Tėvo ir sūnaus Bražinskų kelias į 
laisvę skaudžiai duobėtas. 1970 m. 
sovietinį lėktuvą jie privertė nusi
leisti į Turkiją, kur jie pasidavė 
Turkijos autoritetams prašydami 
politinio prieglobsčio. Lėktuvo nu
kreipimo metu įvyko kautynės lėk
tuve, kurių metu žuvo rusaitė lėk
tuvo tarnautoja. A. Bražinskas tvir
tina, kad toji tarnautoja žuvo nuo 
pačių rusų kulkos. Po ilgai trukusios 
bylos Turkijos teismas juos išteisino 
ir jir pereitais metais išvyko į Vene- 
cuelą, o iš ten pasiekė Jungtines 
Amerikos Valstybes. Tačiau jų bu
vimas Amerikoje buvo greit išaiš
kintas ir jie buvo suimti kaip nele
galūs imigrantai. VLIKo pirm. Dr. 
J.K. Valiūnas už juos uždėjo 5000 
dol. užstatą, bet atrodo, kad teismo 
sprendimas buvo Bražinskams ne
palankus. Pasaulio lietuviai telegra
momis prez. Carteriui galėtų Bra
žinskų padėtį sušvelninti bent tuo, 
kad jie prievarta nebūtų išduoti ru
sams.

Tenka pastebėti, kad Pranas Bra
žinskas (tėvas) Turkijos teisme bu
vo nubaustas 8-rius metus kalėti, 
Algirdo (sūnaus) bausmė, atrodo, 
buvusi pusiau mažesnė, ir vėliau 
buvo amnestuoti, bet, nežiūrint 
spaudimo, sovietams neišduoti. Čia 
ir yra Bražinskų rankose kozeris, 
nes pagal vakarietiškus teisminius 
principus žmogus už tą patį dalyką 
negalįs būti kelis kartus baudžiamas 
ir tas galbūt juos apsaugos nuo de
portavimo į Sov. sąjungą, kur jie 
būtų antrą kartą teisiami ir bau
džiami.
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Ruoškimės 
visi!

Gal ir peranksti kalbėti apie būsi
mas Lie tumų Dienas, kurios įvyks 
ateinančių metų pabaigoje, tačiau 
joms pasirengti ir jas suplanuoti lai
kas skiriamas vos pasibaigus prieš 
tai buvusioms Lietuvių Dienoms. 
Jau žinome, kad sudarytas Lietuvių 
Dienoms Rengti Komitetas, kuriam 
vadovauja šiame reikale prityręs 
Dr. B. Vingilis, sėkmingai Lietuvių 
Dienas pravedęs Sydnejuje 1972 
metais. Žinome taip pat, kad chorai 
jau turi paruoštas būsimos Dainų 
šventės gaidas ir parinktus kūrinius 
repetuoja. Taip pat patirta, kad bū
simoms Lietuvių Dienoms salės jau 
užsakytos. Darbo pradžia gera, ir 
tie, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
ketina dalyvauti Lietuvių Dienose, 
jau dabar dirba ar rūpinasi, kad bū
tų pasirodyta tinkamoj aukštumoj.

Tačiau ką šiuo reikalu daro visa 
lietuvių bendruomenė? Ar ji neturi 
jokių kitų uždavinių, kaip tik daly
vauti Lietuvių Dienose? Kitas pa
galvos, kad ne visi gali dainuoti ar 
vaidinti, bet reikia ir publikos, be 

'kurios neįvyktų Lietuvių dienos. 
Pastaba vietoje, bet toli gražu viso 
reikalo neišsemia.

Lietuvių Dienos iš tiesų yra ne tik 
demonstracija, bet ir reprezentaci
ja. Reprezentacija ne tik mūsų visų, 
suvažiavusių bendrai, bet ir kiek
vienos kolonijos atskirai. Tie patys 
Liet. Dienų dalyviai, vertindami 
atskirus parengimus, dažniausia 
pusiau abstrakčiai išsireiškia - toji ir 
toji kolonija pasireiškė Liet. Dieno
se labai stipriai, o anoji nepalygina
mai silpniau. Kitaip sakant, atskiros 
kolonijos aktyvieji dalyviai repre
zentuoja ne vien tik save, bet drau
ge ir visą koloniją. O kad tinkamai 
kolonijos reprezentantai pasirodytų, 
turi iš anksto gerai susirepetuoti 
gaišdami laiką repeticijose, per 
metus išleisdami nemažas sumas iš 
savo asmeniškų santaupų. Ir visa tai

Taikli reakcija
Jau skaitėme pereitame M.P. nu

meryje, kaip sovietai pramonės pa
rodos metu skleidė politini propa
gandinį melą apie savanorišką Pa
baltijo valstybių įsijungimą į Sovie
tų Sąjungą. Į tai greitai ir efektyviai 
reagavo Baltų Taryba Adelaidėje. 
Neužteko to, pabaltiečiai į sovieti
nes brošiūras įlipino lapelius, ku
riuose paduoti neiškraipyti faktai 
apie Pabaltijo valstybių brutalų 
įjungimą j Sov. Sąjungą karine jėga. 
Tas pačias brošiūras su įlipintais 
tekstais platino parodos lankytojų 
tarpe patys sovietų pareigūnai. Ak
cija lygi reakcijai!

Reikia pastebėti, kad Australijos 
Liet. B-nės Krašto Valdybą Baltų 
taryboje Adelaidėje atstovauja Bai
tų Tarybos nariai p.p. Vytautas Ne- 
verauskas ir Juozas Lapšys. 

A.A.
STASIUI DUNDAI

Adelaidėje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Oną, sūnus Algį,
Donatą ir Ramūną su šeimomis. _T ,

Veuomškiai 
Pilkai 
Ceičiai
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daroma ne vien patiems pasirodyti, 
bet drauge ir savo koloniją repre
zentuoti. Vienu šūviu du zuikiai, bet 
tas šūvis tiek dalyvaujančiam asme
niui, tiek ir visam meniniam viene
tui gana brangiai kainuoja. Neskai
tant šito dar ir pačios išvykos į Lie
tuvių Dienas kaštai bei savaitės 
svetur pragyvenimo išlaidos. Visa 
tai susumavus, kiek toks vienetas - 
sakykime, choras, tautinių šokių 
grupė ir pan. - susidaro privačių iš
laidų vienetui arba asmeniui? Tad 
gal ir visai vietoje klausimas - kaip 
ruošiasi Lietuvių Dienoms pasyvioji 
lietuvių visuomenė? Ar neįeitų į tą 
pasiruošimą pasyviųjų tautiečių 
pastangos tuos aktyviuosius narius 
ar meninius vienetus jau iš anksto 
moraliai ir materialiai remti, kad jie 
nesijaustų tik savo žiniai palikti, o 
aiškiai jaustų turimą materialinį ir 
moralinį visuomenės užnugarį, ku
rioje jie dirba ir kurią nuvykę į Lie
tuvių Dienas reprezentuoja. Saky
sim, permesti didesnę grupę iš vie
nos vietos į kitą atsimenant Austra
lijos atstumus, pareikalauja didžiu
lių sumų. Neteko girdėti, kad tokie 
chorai ar kitos grupės maldautų 
šiam tikslui paramos iš visuomenės, 
tiesa, jie, kaip sako, patys užsidirba 
rengdami koncertus, reikalingus ar 
nereikalingus pasirodymus, už tai 
surinkdami centus, tačiau pačią di
džiausią dalį kiekvienas vieneto na
rys padengia iš savo kišenės. O būtų 
visai natūralu, kad toji materialinė 
našta būtų visų pakeliama. Visiems 
prisidedant ji būtų lengvai pakelia
ma, o aktyvieji tos ar kitos kolonijos 
Liet. Dienų dalyviai būtų ir moraliai 
keliami, nes justų, kad jie tos pačios 
visuomenės yra vertinami ir palai
komi.

Gal čia tiktų ir mažas receptas: 
sakysim, prie apylinkių valdybų tu
rėtų būti sudaryti atitinkami komi
tetai, kurie specialiai rūpintųsi toje 
apylinkėje veikiančių meninių vie
netų ar savo apylinkės reprezentan
tų parėmimu, kad šie bent be didelio 
galvosūkio lengvai nuvyktų į Lietu
vių Dienas. Pagalvokime. /v.k./

IŠTAISĖ RUSŲ MELĄ.

Birželio mėnesį Adelaidėje vyko 
dvisavaitinė Tarptautinė Prekybos 
ir Pramonės paroda "EXPO 77”. Jo
je dalyvavo ir sovietai, ir šį kartą 
neapsiėję be propagandos ir melo. 
Vaišino parodos lankytojus vodka ir 
dalino pamfletus, kvardratinio met
ro dydžio.

Pabaltijis tai sovietams rakštis. 
Pamfletuose be didžiulio Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žemėlapio, pas
kirta nemažai vietos ir tų kraštų ap
rašymui. žinoma, melas dvelkia iš 
kiekvienos eilutės, bet pats kok
čiausias melas, kokį tik rusiškieji 
komunistai gali sugalvoti yra tai, 
kad: ”1940 metais Pabaltijo kraštų

- Trėmimų minėjimas
Melbourne

Skaudžius birželio įvykius, masi
nius trėmimus ir, Lietuvos okupaci
ją, Melbourno lietuviai kartu su lat
viais ir estais prisiminė sekmadienį, 
birželio 19 d.

Pamaldos buvo atlaikytos lietuvių 
bažnyčioje, East Melbourne, 12 vai., 
kuriose dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis ir skautai uniformuoti. 
Kun. P. Vaseris per pamokslą oku
pantą palygino su žiauriu Atila ir 
Hanibalu. Nežiūrint praėjusio dide
lio laiko tarpo ir atsiektos didelės 
pažangos įvairiose srityse, sovietai 
įvykdė ir dar tebevykdo didžiausius 
nusikaltimus mūsų tautai, visai ne
siskaitydami su žmogaus teisėmis. 
Parapijos choras, vadovaujamas p. 
Morkūno, pagilino rimties ir susi
kaupimo momentą giesmėmis.

Minėjimo aktas prasidėjo 3 vai. 
Lietuvių Namų koncerto salėje. Ne
žiūrint blogo oro, žmonių prisirinko 
gausiai. Paminklas žuvusiems buvo 
gražiai papuoštas gėlėmis, o įėjus į 
salę, Pabaltijos tautų gyvavimo liu
dytojais, iškilmingai stovėjo: viena
me šoną Latvijos ir Estijos vėliavos, 
kitame - Lietuvos ir Australijos. Gi
liau, scenos viduryje, matėsi p. A. 
Vingio įdomiai suformuotas kryžius 
su tinkamais užrašais.

Bendruomenės pirmininkas Albi
nas Pocius atidarė minėjimą pasvei
kindamas visus, o ypatingai kita
taučius svečius, išvardindamas juos 
iš sąrašo. Buvo atvykę: Federalinis 
mokslų ministeris, senatorius J. 
Webster, Viktorijos emigracijos ir 
etninių reikalų ministeris Walter 
Joną, Viktorijos parlamentaras R.F. 
Shipton, Viktorijos parlamentaras 
Bruce Skeggs, Viktorijos liberalų 
partijos pirmininkė Mrs. Joy Mein, 
Mr. and Mrs. Wilcox, Federalinis 
Democratic Labour partijos prezi
dentas John Launder, ’’Australia 
Day” komiteto ir laisvosios Kinijos 
draugijos atstovas Mr. ir Mrs. E. 
Tracey, Pavergtų Tautų preziden
tas Mr. Rozyckj,.”Good Neighbour 
Council” prezidentas Mr. Fox, Baltų 
komiteto, Viktorijos atstovas Mr. 
M. Rolavs ir estų, ukrainiečių, len
kų, čekoslovakų, baltgudžių, unga- 
rų, latvių bendruomenių atstovai.

Po sveikinimo p. Irena Kviecins- 
kienė, gražiais tautiniais rūbais pa- 

darbo žmonės nuvertė fašistinę, 
diktatūrinę valdžią ir savanoriškai 
įsijungė į Sovietų Sąjungą.”

Paskaitę tuos pamfletus, pabal
tiečiai tuoj reagavo. Adelaidės dien
raštyje ’’The Advertiser” tilpo 
straipsnis, pavadintas ’’Soviet 
pamphlets untrue”, kuriame buvo 
parodyta antroji medalio pusė, pa- 
baltiečių versija. To dar mažai. Pa- 
baltiečių jaunimas vieną vakarą nu
ėjęs į parodą surinko virš dviejų 
šimtų tų pamfletų ir parsinešę namo 
juos pataisė. Užrašė: ’’Pataisymas” 
ir įrašė sekančią pastabą: ’’Lietuva, 
Latvija ir Estija yra nepriklauso
mos valstybės. 1940 metais buvo so
vietų raudonosios armijos okupuo
tos ir jėga priverstos įsijungti į So
vietų Sąjungą. Rusų okupacija su
stabdė progresą anksčiau buvusiuo
se kultūriniai ir ekonominiai turtin
guose kraštuose. Netekę nepriklau
somybės jie neteko ir žmogaus tei
sių.”

Šiuos pataisytus pamfletus jie ki
tą dieną parodoje prie rusų stendo 
dalino žmonėms. Rusai, pajutę,kas 
darosi, iškvietė saugumo ir viešąją 
policiją. Jaunuoliai, nekreipdami 
dėmesio juos dalino toliau, paaiški
nę policijai, kad čia rusų pamfletai, 
tik patikslinti.

Žinoma, rusai tuo nieko nelaimė
jo, tik įsitikino, kad demokratiniuo
se kraštuose nėra taip lengva me
luoti, kaip raudonajame rojuje, z. 

sipuošusi, paskaitė įžangą ir pakvi 
tė kun. Gaidelį invokacijai.

Kun. Gaidelis palygino Kristai 
kelius su mūsų tautos kančia. Ka 
Kristus viską nugalėjęs prisikėlė 
viešpatauja, taip ir mūsų tauta pi 
sikels. Po invokacijos kun. Gaide! 
paprašė visų atsistoti ir tylia mali 
pagerbti žuvusius.

Po to p. Kviecinskienė pakviet 
senatorių Webster.į sceną. (Apr 
šydama svečių kalbas, aš patieks 
čia tik svarbesnius jų kalbos pun 
tus.)

Senatorius Webster prabilo į s 
sirinkusius: ’’Laikau sau labai sva 
bia pareiga čia šiandien būti.” J 
paminėjo, kad 1941 metų birželi 
mėn. 14 diena šiandien švenčiamai) 
kaip sukaktis, bet kaip žiaurus pr 
siminimas ir įspėjimas pasauliu 
’’Australai”, sako jis, švėna 
ANZAC — Day pergalės šventę, h 
iš tikro tai buvo pralaimėjimas. 
Smulkiai susipažinęs su birželio įvj 
kiais ir deportacijomis, jis paminėjo 
kad sunku pagalvoti, kad kas nor 
panašaus ir Australijoje galėtų ats 
tikti. ’’Jūs”, sakė jis, ’’akyliai jaučia 
te pavojų Australijai. Socializmas 
kaip vėžio liga - vystosi ir plečias 
paslapčia. Demokratija su socialia 
mu nieko bendro neturi, tik gal i 
žodžius: demokratija - laisvę, sočia 
lizmas - priespaudą.” Jis taip pa 
paminėjo, kad Pabaltijos krašta 
turi aukštesnį gyvenimo standart 
negu Sovietai. Aukščiausia produ 
cija išvystyta Latvijoj, po jos seki 
Estija ir Lietuva. ’’Nuostabu”, - tęsi 
jis, ’’kad tos trys tautos, kurios tie 
kentėjo, galėjo pakelti produkci 
daugiau negu užgrobikas. Daugel! 
australų ir dabar dar galvoja, kai 
valdžia turėtų rūpintis viskuo; duot 
maistą, rūbus, namus ir t.t., bet jii 
nesupranta, kad demokratinė va 
džia yra tik žmonių tarnas, o m 
viešpats, kuris tik įsako. Per pasku 
tinius trejus metus, valdant darbi

Nukelta į psl. 4

ŽINIOS
Kontraversinis Ugandos prez 

dentas Idi Amin buvo dingęs iš hi 
rinzoto, kad net Ugandos oficiali 
žmonės buvo susirūpinę jo likim, 
"Vėliau paaiškėjo, kad jis buvęs i 
vykęs slaptai į savo ’’medaus mėm 
si • ***

Amerikos valstybės sekretorių 
C. Vance rugpiūčio mėn. lankysi 
Kinijoje siekdamas sunormuo 
USA ir Kinijos diplomatinius santj 
kius.

**♦
Sovietų astronomai tvirtina, ka 

saulės sistemoje didžiausia plane 
Jupiteris pamažu pati iš savęs kaii 
ta ir po kiek laiko galinti pavirs 
žvaigžde - saule. Be tas įvyksią p 
daugelio milijonų metų.

♦**
Šiais metais suėjo 65 metai, ka 

susidūręs su ledo kalnu Atlant 
nuskendo didžiausias to meto kelei 
vinis laivas Titanikas. Drauge su ki 
tais žuvo ir lietuvis kunigas Juozą 
Montvila, vykęs iš Anglijos į Ame 
riką. Tai įvyko 1912 metais.

**♦
24-ji lietuviškųjų studijų savaitė 

Europoje įvyks liepos 31 - rugpiūS 
7 d.d. Londone, Anglijoje. Progra 
moję numatoma 12 paskaitų, litera 
tūros vakaras, tautiniai šokiai ir kt

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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Romuviečiai su prof. J. Marvan

LIETUVIŲ KALBOS DVASIOS 
BEIEŠKANT

PROF. DR. J. MARVAN

Australijos lietuvių spaudoje jau 
nekartą pasirodė atsiliepimų apie 
profesoriaus Marvan parašytą 
knygą ’’Modern Lithuanian Declen
sion” kuri, tikimasi, bus netrukus 
atspausdinta.

Lietuvių Akademinės Korporaci
jos Romuvos, Melbourne konventas, 
norėdamas arčiau supažindinti su 
šio leidinio autoriumi, suorganizavo 
birželio 17 d., savo korporantams 
bei korporacijos kviestiems sve
čiams profesoriaus Marvan referatą 
■ diskusiją ’’Kalbos Dvasios Beieš
kant”. Profesoriaus įžanginę kalbą 
patiekiu atskirai, po kurios įvyko la
bai gyvos diskusijos, ar teisingiau 
sakant, prasidėjo klausimai, į ku
riuos profesorius atsakinėjo labai 
mielai, klausimo temą net pats pra- 
plėsdamas ir ją išsamiai išdiskutuo
damas.

Iš profesoriaus kalbos ir atsaky
mų į iškeltus klausimus, nebuvo jo
kios abejonės, kad autorius tikrai 
giliai įžvelgia į kalbos dvasią ne vien 
tik iš lingvistinio taško. Tačiau jis 
pasirodė esąs ją giliai išnagrinėjęs, 
atkreipdamas dėmesį į geografines, 
istorines bei gamtines krašto savy
bes, kartu su krašto gyventojų dva
sia, būdu, savybėmis ir charakteriu. 
Tikrai buvo džiugu klausytis čekų 
kilmės profesorių kalbant lietuvių 
kalbos tema, bet ypatingai buvo 
džiugu, kai jis kalbėjo lietuviškai. 
Nors vėliau jis į klausimus atsakinė
jo angliškai, pacituodamas lietuviš
kai reikalingas iliustracijas, bet pa
geidavo kad visi klausimai būtų sta
tomi lietuviškai.

Kaip yra nepaprastai malonu pa
galvojus, kad šitoks aukšto išsilavi
nimo akademikas, visiškai ne lietu
vių kilmės, sielojasi dėl lietuvių kal
bos. Paviršutiniškai pažvelgus, ne 
vienas atsakys kad jis sielojasi to
dėl, kad yra lingvistas. Tačiau rim
čiau pagalvojus, ar bet koks lingvis
tas paaukos tiek nepaprašai daug 
laiko parašyti šitokio masto lietuvių 
kalbos mokslinį veikalą, jeigu ta 
kalba neturėtų jokios mokslinės 
svarbos lingvistikoje. Suabejoju. O 
mes vis dėl to neatkreipiame atitin
kamo dėmesio į savo kalbos svarbą. 
Ne tik kad nededame pastangų pa
tys pasigilinti kalbos žinojime, bet 
dažnai net neišmokiname lietuviškai 
kalbėti savo vaikų.

Kokia tai yra nepaprasta skriauda 
vaikams, o mums patiems gėda, kad 
nevertiname kalbos, kuri profeso
riaus žodžiais ’’yra viena iš pasaulio 
giliausių kalbų. Skaidri tyra gintaro 
ašara, pažiūrėti maža, per kurios ta-

Kasmet Kanados lietuviai rengia 
taip vadinamą Kanados Lietuvių 
Dieną, kuri turi kažką panašaus į 
Australijos Lietuvių Dienas, tik 
siauresnės apimties. Bet su laiku ir 
kanadiškiai savo dieną plečia. Jau 

čiau prizmę leista mums pažvelgti į 
tolimą tūkstantmetę praeitį. Tai lie
tuvių kalba.”

Aš čia tik norėčiau sustoti ir pa
klausti, kur yra mūsų pačių savigar
ba, ’ mūsų tautinis susipratimas. 
Kiek mes pagaliau vertiname savo 
kilmę ir kalbą, tuo pačiu ir patys sa
ve. Kartais tai yra sunku ir besu
prasti.

Či noriu paminėti, kad to vakaro 
proga, buvo eksponuotas profeso
riaus knygos rankraštis, rankraščio 
palankios recenzijos lituanistų Šiau
rės Amerikoje, bei įvairūs susiraši
nėjimai spausdinimo reikalais. Aus
tralijos Lietuvių Fondas yra užsian
gažavęs pravesti specialų vajų, kad 
įgalintų šią knygą išleisti atitinka
mam lygyje. Nes ištiesų atrodo, kad 
tai bus mokslinis lietuvių kalbos in
formacijos šaltinis ne tik studijuo
jantiems lingvistiką - lituanistiką, 
bet ir bendrai ta tema suinteresuo
tiems. O profesorius Marvan prane
šė, kad prisidėjusieji ne mažiau $ 25 
suma prie knygos išleidimo, gausią 
šio leidinio kopiją su autoriaus įrašu.

fili Algirdas Šimkus 
scriba

Povilas Janavičius

EKSPEDICIJA IŠILGAI
ANAZONĖS

Šių metų pradžioj iš Guayaquil 
miesto Ekvadore iškeliavo ekspedi
cija, kurios tikslas yra pasiekti Is
paniją sekant konkvistadoriaus ir 

pirmo Amazonės tyrinėtojo Francis
co de Orellanos 1540 metų maršrutu.

pastaraisiais metais toji diena 
ištęsta buvo į tris dienas, tačiau 
vardas paliko. Taip ir šiemet Kana
dos Lietuvių Diena įvykę spalio 7 - 9 
dienomis kanadiškame Londone. Tai 
bus jau 23-čioji Kanados Lietuvių 
Diena.

Jei mes kalbame ar tik galvojame 
apie kalbos dvasią, turime galvoje 
jos esmę, jos neatidalijamąjį bruožą 
nuo krašto, tautos ir jos istorijos. 
Mes kalbininkai stengiamės suvokti 
kalbos dvasios idėją jos gelmių 
struktūrinėje įžvalgoje.

Rašant Modern Lithuanian 
Declension, palaipsniui tapau įtikin
tas, kad kalba kaip ir pats žmogus po 
savo išorine išvaizda turi kažką labai 
ir labai gilaus. Ir jei išorė bei pavir
šius, laikui bėgant, gali ir privalo 
pakisti, tai gelmė ne tik kad išlieka, 
bet dėl specifinių Apvaizdos leistų 
aplinkybių pasidaro dar gilesnė. 
Lietuvių kalba, ne taip kaip kitos 
Europos gyvosios ar išmirusiosios 
kalbos, turi privilegiją būti viena 
pasaulio giliausių kalbų. Skaidri 
tyra gintaro ašara, pažiūrėti maža, 
per kurios tačiau prizmę leista 
mums pažvelgti į tolimą tūkstant
metę praeitį. Tai lietuvių kalba.

Beveik viskas gali kalboje pakisti 
sąlytyje su kitomis kalbomis. Ne 
tiktai žodžiai ir garsai, bet ir prasmė 
ir sakiniai. Beveik viskas, išskyrus 
linksniavimą ir asmenavimą. Šis 
faktas, nors ir labai gerai suvoktas, 
praslenka tarp lingvistų beveik ne
pastebimas. O yra lemiamas kalbai 
suprasti, nes čia yra centras ir čia 
plaka kalbos širdis. Jei kartą ši min
tis taptų priimta, būtų labai papras
ta ir elementaru. Tačiau kaip ir 
kiekvienai elementariai idėjai, taip 
ir šiai laimėti tenka daugelio kovų ir 
kančių kelias.

Kai buvau beveik bebaigiąs du 
trečdalius savo knygos, tik tada aš 
staiga supratau tą tiesą. Tuo pačiu 
momentu aš pamačiau savo uždavinį 
visai kitoje šviesoje. Aš supratau, 
kad linksniavimas greta su asmena
vimu yra raktas į kalbos visumą, su 
kuriuo galima atidaryti garsų ir sa
kinių paslaptį, nežiūrint kiek bebūtų 
įvykę ar tebevyksta pakitimų. 
Kiekvienas lingvistas žino, kad net 
dabartinis bei naujovinis lietuvių 
kalbos linskniavimas visomis pa
grindinėmis apraiškomis yra lengvai

Lietuvio odisėja
Salia vienuolikos ispanų, septynių 
meksikiečių, vieno čiliečio, kanadie
čio, ekvadoriečio ir vieno amerikono 
iš JAV joje dalyvauja ir sidnėjiškis 
Povilas Janavičius. Ekspedicijai va
dovauja ispanas Vitai Alsar, žino
mas keliautojas, 1970 ir 1973 vado
vavęs kelionėm skersai Pacifiką iš 
ekvadoro į Australiją.

Pirmoji kelionės dalis, maždaug 
100 km. išilgai upės Guaya iki mies
to Babahoyo buvo atlikta irklais, 
burėm ir motorais stumiamais 
plaustais. Iš Babahoyo keliauta pės
čiom į Ekvadoro sostinę Kito. Iš ten, 
perkopiant Andų kalnynus, į 
džiungles Amazonės aukštupy. Prie 
upės Koka buvo įrengta stovykla ir 
statomi laivai: trys senoviškos for
mos galeonai, 11 metrų ilgio ir 3 m. 

Ekspedicijos maršrutas per Pietų Ameriką

identifikuojamas su taip vadinamos 
indoeuropiečių prokalbės linksnia
vimu, kuris buvo sutinkamas dar 
prieš penkis tūkstančius metų. Mes 
atpažįstame, kad kaip tik tas gyve
nimas yra tai, kas šių dienų lietuvius 
ir tik juos vienus kalbiškai apjungia 
su tūkstančių metų kapų prideng
tais jųjų sentėviais, kartu su sentė
viais šių dienų indų, persų, slavų, 
germanų, bei anglų, prancūzų, italų 
ir ispanų. Aišku ir tai, kad šis ste
buklas tegalimas buvo tik dėl to, kad 
šių dienų lietuvių gyvenamoji žemė 
priklausė jųjų sentėviams jau prieš 
penkius tūkstančių metų. Aš kaip 
tik jaučiu čia, kad per prizmę, kur 
apsijungia kalba, žemė ir tauta, akys 
gali atpažinti ir neįžvelgiamybę - 
tikrąją lietuvių kalbos dvasią.

Kai aš dirbau Modern Lithuanian 
Declensio knygą ruošdamas, aš iš 
tikrųjų galvojau apie lietuvių kalbą 
kontekste su visomis Europos kon
tinento kalbomis. Ypatingą dėmesį 
skyriau toms kalboms, kurių ilga 
istorija ir kitos aplinkybės panašėja 
lietuvių kalbos tęstinumui bei pat
varumui. Islandiečiai, baskai ir ar
mėnai, gyveną kituose trijuose Eu
ropos kampuose, įrodė ir rodo ste
bėtiną pajėgumą tautoms išlikti. Ri
kiavosi ir rikiuojasi jos kovai iš stip
riausios ir paskutiniosios gynybos 
tvirtovės - kalbos.

Lietuvių kalba, be jokios abejo
nės, yra viena iš tų Dievo susigrą
žintų avių, Apvaizdai ypatingai 
brangių. Bet yra ir daugiau kas pa
brėžia. Kai tuo tarpu kiti indoeuro
piečių kalbinės šeimos vaikai žymiai 
sumenkino savo linksniavimu pir
minį svorį, lietuvių gi kalba ne tik 
išlaikė, bet dar išvystė iki plačiausio 
formalinio ir loginio išbaigtinumo. 
Šioje apraiškoje aš įžvelgiu pabrėži
mą mums ir ateities generacijoms: 
lietuvių kalbos dvasia ne tik išlieka, 
bet yra ypatingai gyvastinga. Iš tik
rųjų tai byloja lyg priesaikos ryžtu, 
kad lietuvybė bei kalba gyvens, 
klestės ir kitus penkius tūkstančius 
metų.

pločio. Statybai buvo naudojama 
vietinė, Ekvadoro džiunglėse au
ganti miško medžiaga, kuri, anot 
specialistų, yra ypatingai tinkama 
medinių laivų konstrukcijai.

Galeonai buvo užbaigti ir nuleisti į 
Kokos upę balandžio mėn. 3 dieną. 
Po vargingo ir sunkaus navigavimo 
seklioj ir medžiais apaugusioj Kokoj 
ekspedicija pasiekė upę Napo ir ne
užilgo ir pačią Amazonę. Pirmas di
delis uostas ant Amazonės kranto 
buvo Leticija Kolumbijoje ir paskui 
Manajus Brazilijoj.

Šiuo metu ekspedicija jau pasiekė 
Amazonės žiotis. Belem uoste, pie
tinėje žiočių pusėje, galeonai yra 
ruošiami kelionei per Atlantą.

korespondentas
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IŠ MANO KELIONIŲ 4
Barokinės muzikos koncertas;

Bostone gyvena mūsų žymūs mu
zikai — kompozitorius ir dirigentas 
Jeronimas Kačinskas, kompozito
rius Julius Gaidelis ir smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas. J. Kačinskas ir 
J. Gaidelis prieš dvejus metus de
biutavo ir kaipo operų kūrėjai. Jų 
operos buvo atliktos Čikagoje Lie
tuvių Operos kolektyvo.

Smukininkas Iz. Vasyliūnas, mano 
kolega iš Kauno Konservatorijos 
laikų, veda Bostone Community 
Music Centre Mokykloje smuiko ir 
violos specialybių klases. Jis kartas 
nuo karto ruošia smuiko rečitalius, 
kuriuose dažniausiai jam talkinin
kauja jo sūnus, pianistas Vytenis 
Vasyliūnas, kuris reiškiasi ne vien 
meno srityje bet yra ir fizikos dak
taras.

Turėjau didelį malonumą atsilan
kyti šeštadienį, birželio 18 d. su
ruoštame Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Klubo, Tarp
tautinio Instituto salėje, keturių 
menininkų koncerte. Dalyvavo V. 
Balčiūnienė (sopranas), B. Peterson, 
Community Music Centre Mokyklos 
mokytoja (fleita), Iz. Vasyliūnas 
(smuikas) ir V. Vasiliūnas (fortepio- 
nas).

Vakaras buvo skirtas barokinei 
muzikai. Koncertą atidarė Kultūros 
Klubo pirmininkas, jaunos kartos

Trėmimu...
atkelta iš psl. 2

partijai, daug kas nusmuko, kaip 
moralė, šeimų pakrikimas ir t.t. Jie 
paliko didžiausią infliaciją. Viskas 
vedė į netinkamą socialinį tvarky
mą Australijai. Prieš komunizmą 
visad reikia budėti. Jūs daug išmin
tingesni, kurie patys tą viską paty
rėte. Jūs stovite aukščiau už vieti
nius gyventojus.”

Savo kalbą senatorius Webster 
užbaigė šiais žodžiais: ’’Ačiū jums už 
buvimą šitoje valstybėje. Ačiū jums 
už šią svarbią prisiminimų dieną.”

Scenoje vėl pasirodė p. Kviecins- 
kienė, kuri padėkojo sen. Webster 
už kalbą ir pakvietė Viktorijos mi- 
nisterį Walter Joną tarti žodį.

Mr. Walter Joną padėkojo Vikto
rijos valdžios vardu už pakvietimą 
dalyvauti minėjime. ’’Viktorijos val
džia”, - sakė jis, - ’’labai prijaučia 
jums ir prisideda prie prisiminimo 
šių žiaurių įvykių,” Jis plačiai kalbė
jo apie įvykdytą ir tebevykdomą 
genocidą Pabaltijo kraštuose. Jis 
taip pat paminėjo lemiamą komisaro 
Serovo pasirašytą dokumentą Nr. 
001223. Tas dokumentas įsakė ma
sinę deportaciją lietuviams ir ki
tiems Baltijos kraštams. ’’Baltijos 
kraštų istorija”, įterpė jis, ’’buvo la
bai liūdna, bet jie išėjo į viršų nežiū
rint visų draudimų. Jiems net sava
rankiškai galvoti buvo uždrausta. Ir 
visa šita žinant, ’’United Nations” 
net nesumurma. Niekas iš vakarų 
valstybių nemėgina balso pakelti, 
kad Rusija laiko užgrobusi tiek lais
vės trokštančių valstybių. Gi kitoms 
tautoms, kurios tik naujai vystosi, 
kaip Afrikos valstybėlėms, reika
lauja laisvės. Kur yra žmonių mora
lė ir teisingumas? Didžiųjų valsty
bių vadai net nemėgina seniausias 
Europos tautas užstoti." Jis dar pa
brėžė, kad tą viską sako su Viktori
jos valdžios patvirtinimu. Baigęs 
kalbėti, jis pasižiūrėjo į sausakimšai 
pilną salę ir pasidžiaugė, kad salė 
tokia pilna, kad net sėdimų vietų 
pritrūko. Jis dar pridūrė, kad tikisi 
gauti gerą aprašymą Australijos 
spaudoje.

Maloniu žodžiu p. Kviecinskienė 
padėkojo Mr. Walter Joną ir pak-
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atstovas, veiklus visuomenininkas 
M. Drunga.

Ponia E. Vasyliūnienė trumpame, 
gerai paruoštame žodyje, supažin
dino klausytojus su barokine epo
cha, jos esme ir įtaka aplamai menui 
ir muzikai. Savo žodį baigė sakyda
ma "...tad šio vakaro svečiai esate 
tie dvasios aristokratai, kurie ka
daise savo puošniuose rūmuose 
klausėsi veikalų, atliekamų šį vaka
rą...” P. E. Vasyliūnienė muzikos 
mene yra labai kompetentinga; savo 
laiku studijavusi Kauno Konserva
torijoje smuiką ir fortepioną, be to, 

A. Binkevičiūtė—Gučiuvienė su S. Daugėliene Daugėlų sodyboje 
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vietė Mr. Bruce Skeggs (Member of 
Legislative Assembly) į sceną.

Mr. Skeggs kreipėsi į susirinku
sius šiais žodžiais: ’’Laisvę mylintys 
Australijos piliečiai! Mes susirinko
me šiandien rimties minėjimui. Pa
baltijo valstybės, Lietuva, Latvija 
ir Estija turėjo nusilenkti žiauraus 
pavergėjo teritorinėms ambicijoms. 
Trumpai jiems buvo nusišvietusi 
laisvė per nepriklausomybės laiko
tarpį, bet ir vėl užtemo. Bet laisvę 
mylinčių žmonių dvasia niekada ne
bus sutriuškinta. Jie prisikėlė po 
daugel priespaudos metų, jie Ir vėl 
prisikels. Nėra didesnės imperialis
tinės jėgos, kaip Sovietų Unija. Net 
komunistinė Kinija pripažįsta dvi
gubą Sovietų Unijos standartą. Tai 
tikra jėgos klika. Sovietai kalba apie 
žmogaus laisvę, bet reikia tik pasi
klausyti ar paskaityti ką pasakoja 
pabėgėliai, kurie atvyksta į vaka
rus.” Jis kalbėjo toliau: ’’Mes turime 
gerbti tuos žmones, kurie atėjo į šį 
kraštą su savo tradicijomis ir su sa
vo kultūra. Kun. Gaidelis paminėjo 
Kristaus kančios palyginimą. Kris
taus krikščionybės niekas negalėjo 
sunaikinti, tai ir jums yra vilties.” 
’’Jūs”, sakė jis, ’’turite padėti Aus
tralijai išreikšti, kad negalima tokio 
režimo toleruoti. Sovietai irgi turės 
pripažinti, kad jie negali dominuoti 
milijonų žmonių, kurie atsisako bū
ti dominuojami. Jie kovos ir prisi
kels.”

Ponia Kviecinskienė padėkojo Mr. 
Skeggs ir pranešė, kad bus 10 minu
čių pertrauka.

Po pertraukos sekė keli meniniai 
išpildymai:

Vyrų choras, diriguojant Danutei 
Levickienei ir pianinu akompanuo
jant Birutei Prašmutaitei, jautriai 
padainavo: ’’Suaidės vėl laisvės dai
nos.” Po to latvis solistas, Dzintaras 
Veide, maloniu baritonu padainavo 
tris dainas.

Solistė Magda Veide padainavo 
dvi dainas, akompanuojant Valijai 
Baronovicai. Sekė duetas: Magda ir 
Dzintars Veide padainavo dvi dainas 
akompanuojant Valijai Baronavicai.

Estų choras dėl nenumatytų prie
žasčių negalėjo dalyvauti.

Dainos choras ’’Sambūris” užbai
gai padainavo tris dainas ir susilau
kė daug plojimo.

Pirmą dainą, Gailevičiaus, ’’Kur 
giria žaliuoja”, dirigavo Danutė Le- 

jinai sėkmingai reiškiasi kaipo vi
suomenininke ir žurnalistė.

Pirmąją koncerto dalį atliko solis
tai. Solo fortepionas, fleita, smuikas 
ir vokaliste. Kiekvienas pasižymėjo 
stilingu, profesiniu atlikimu. Antroji 
dalis — kameriniai ansambliai: F. 
Couperin, G.Ph. Telemann, K.Ph. E. 
Bach, G.F. Haendel ir J.S. Bach — 
kūriniai. Menininkai žavėjo tobulu 
susigrojimu, estetiniu muzikos gro
žio perdavimu, muzikos minties iš
ryškinimu. Kiekviena gaida savyje, 
sakyčiau, buvo išbaigtas menas. Tad 
ir norisi pakartoti p. E. Vasyliūnie- 
nės žodžius, bet šį kartą taikant juos 

ne klausytojams, o instru
mentalistams, kad jie tikrai buvo 
’’muzikos meno aristokratai!”

LIETUVIAI
VISUR

Birželio 6 d. Amerikoje mirė ge
nerolas Kazys Musteikis, paskuti
nėje nepriklausomos Lietuvos vy
riausybėje buvęs Krašto Apsaugos 
ministeris, reikalavęs priešintis 
Lietuvos okupacijai gavus sovietų 
ultimatumą, ir pasitraukęs iš Lietu
vos drauge su prez. A. Smetona 
1940 m. birželio mėn. Būdamas 
Amerikoje jis darbavosi lietuvių 
bendruomenėje, parašė ir išleido at
siminimų pluoštą jam esant Lietu
vos vyriausybėje.

Šiuo metu Sydnejuje vieši pas 
p.p. Daudarus bene pati aktyviau
sioji Brazilijos lietuvaitė Rymantė 
Steponaitytė, baigusi Brazilijoje 
universitetą ir išvykusi pasidairyti 
po pasaulį, labiausiai norėdama kuo 
labiau susipažinti su kitų kraštų lie
tuviais, ypač jaunimu. Vykstant 
Jaunimo kongresui Pietų Amerikoje 
ji buvo viena iš tų judriųjų veikėjų 
kongreso ruošoje ir šiaip visa siela 
atsidavusi lietuvybei. Malonu pas
tebėti, kad nors ir gimusi Brazilijoje 
ji ypač dailiai kalba lietuviškai ir do
misi kiekviena lietuvių veiklos šaka. 
Tikimės, kad viešnia iš Australijos 
išsiveš geriausių įspūdžių. Jos noras 
- susipažinti su Australija, kaip 
kraštu, susitikti kuo daugiau lietu
vių įvairiose kolonijose, ypač jauni
mo.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

vickienė. Po to p. Levickienė pra
nešė staigmeną, kad paskutines dvi 
dainas ’’Vilniuj žydi liepos” ir ’’vergų 
dainą” diriguos pusiau į atsargą išė
jęs dirigentas Albertas Čelna. Pub
lika maloniai žinią priėmė. Pianinu 
palydėjo Danutė Levickienė.

Užbaigai visi bendrai sugiedojo 
Himną.

Svečius, Klubo Taryba kartu su 
Baltų Taryba, pakvietė į Klubo pa
talpas kavai ir užkandai.

Al. Baltrukonienė

Vokaliste V. Balčiūnienė atliko 
nelengvus kūrinius, įrodydama gerą 
techniką ir balso valdymą, tik, deja, 
tą vakarą, atrodo, nebuvo ’’geroje 
formoje”, nes balsą per visus veika
lus lydėjo žymus, duslus fonas.

* * *
Mano viešnagė JAV-se užtruko 

virš dviejų mėnesių. Grįžtu į namus 
kupina nepaprastai malonių įspū
džių, širdingų, draugiškų susitiki
mų, vykusių dažnai su jautria aša
rėle akyse... Aplankiau savo gimi
nes, jaunystės draugus, mielus pa
žįstamus, mano buvusias 
mokines... Tad ir noriu viešai padė
koti tiems asmenims, kurie mane 
šiltai priėmė ir globojo savo pasto
gėse: Čikagoje vyro seserei, mano 
bičiulei Emai Kolbienei ir brolvaikio 
šeimai L.A. Binkiams, N. Yorke p.p. 
K.A. Uknevičiams, New-Haven’e 
mano širdingiems prieteliams Salei 
ir inž. Vytautui Valiukams, Bostone 
mano giminaitei, draugei Paulei 
Kalvaitienei, Cape Cod’e p.p. Irenai 
ir dr. E. Jansonams.

Malonias dienas teko praleisti pas 
Stasę ir inž. K. Daugėlas. P. Stasė 
buvo Kauno Konservatorijoje mano 
dainavimo klasės auklėtinė. Buvo 
jau baigusi studijų keturis kursus ir, 
negaliu nuslėpti, kad buvo myli
miausia ’’dukra” mano studenčių 
šeimoje. Reiškiasi kaipo dainininkė 
— solistė ir dabar. Ponų Daugėlų 
gyvenvietė Bedford’e (netoli Bosto
no), yra tai ’’žemės rojus” tarp pušų 
berželių, dekoratyvinių krūmų ir 
gėlių. Vakarais sutemus vykdavo 
įdomūs vaidinimai, juos atlikdavo 
meškiukai, čia vadinami ’’raccoo- 
n’ais” (rakunai). Jie yra kiek pana
šūs į mūsų australiškas koalas. Su
temus, jie ateidavo iš medžių gelmių 
’’vakarienei”, kurią kas vakarą ruo
šia-inž. K. Daugėla ir, jei šeiminin
kas nesuskuba laiku ateiti su vaišė
mis, svečiai — meškiukai prieina 
prie virtuvės durų, jas garsiai ir 
arogantiškai daužo ir...reikalauja 
pasiskubinti.

Iš buvusių australiečių sutikau 
prietelius M.J. Jašiūnus, meninin
kus E.A. Marčiulionius ir L. Karma
ziną. Vyro jaunystės draugus: akto
rių H. Kačinską ir poetą St. Santva
rą su jų maloniomis poniomis, mud
viejų su vyru širdingus prietelius — 
rašytoją A. Gustaitį su žmona — re
žisiere Aleksandra ir daugelį kitų, 
mielų pažįstamų, kuriuos visus iš
vardinus sąrašas būtų perilgas.

Dėdės Šamo žemėje paskutiniems 
sustojimams dar esu pakviesta ir 
trumpam nuvyksiu pas p.p. Tamo
šaičius į Los Angeles ir pas p.p. A.A. 
Gedminus į Escondido, netoli San 
Diego, tad ir jiems iš anksto tariu 
mano širdingos padėkos žodį.

Džiugi, širdinga ir įspūdinga vieš
nagė švystelėjo lyg saulės spindu
lys.

A. Binkevičiūtė—Gučiuvienė.

’’Meškiukai” (racoons) Daugėlų sode
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POETAS -
’ ■

Visai neatsitiktinai šiandie stato
ma poeto Vinco Mykolaičio Putino 
poema PROlMETĖJAS. Visai neat
sitiktinai poetas šitą poemą ir sukū
rė. Putinas ir Prometėjas - du dy
džiai, vienas kito verti, abu kalbą 
vienas per kitą. Tad visai nenuosta
bu, kad minint poetą, prieš dešimt 
metų mirusi, scenoje statoma Pro
metėjas, jam ypač būdingas veika
las, per kurį atsiskleidžia poeto 
maištinga dvasia, gėrio troškulys ir 
laisvės siekimas. Argi ne visi šie 
motyvai driekiasi per visą Putino 
kūrybą ištisai? Ar ne prometėjiškais 
pradais pagrįsta dar jo kūrybos 
saulėteky sukurta drama ’’Valdo
vas"? Ar viso šito jis neišsakė 
gausioje poetinėje kūryboje prade
dant poema ’’Vergas” ir baigiant 
grėsmingaisiais ’’Vivos plango” ir 
fortuos voco”? Ar ne šitų motyvų 
skatinamas jis sukūrė veikalus kaip 
"Altorių šešėly” bei ’’Sukilėlius”? 
siskaitykite šiuos kūrinius ir priede 
ųvisų koncentraciją - ’’Prometėją’ 

ir jūs turėsite kaip marmure ištašy
tą poeto Putino dvasinį paveikslą su 
o maištinga siela.
Sakytume, kažkas nesuderinamo: 

gyvenime Putinas buvo tylus, užda
ras, netgi savotiškai baukštus, nuo
seklus ir dalykiškas - tokį prisimenu 
’utiną iš daugelio susitikimų uni
versiteto auditorijose, literatūros 
seminaruose, egzaminuose bei lite
ratūros vakaruose. O tačiau kūry- 
»je jo dvasia atsiskleidžia kaip vul
kanas - kupina nerimo, maištinga, 
netgi grėsminga -

Aš noriu laisvę šlovinti 
Ir prievartą prakeikti. 
Tegu prasmenga žemėje 
Tironai ir vergai!
Šitie posmai nėra poetinis žais-

LAISVĖS ŠAUKLYS
mas, bet prakeiksmo ištarmė vi
siems tiems, kurie kitų laisvę min
džioja, lygiai ir tiems, kurie už laisvę 
nekovoja. Abeji - ir tironai ir vergai 
- yra laisvės išdavikai.

Kai kalbame apie laisvę, mes su
prantame politinę laisvę ar politinę 
priespaudą. Gi Putinui laisvė yra ki
tos prasmės. Net ir politiniai laisvas 
žmogus gali būti vergas, vergas tie
sos, vergas santvarkos, vergas ide
ologijos ar moralės, vergas sistemos 
ar schemos. Ir šitos schemos ir sis
temos, tiesos bei moralės laiko žmo
gų sukausčiusios vergijoje skau
džiau, negu kad tirono priespauda. 
Ir taip per kartų kartas, per šimty 
mečius žmogus neša tokią vergiją 
pats savęs neatpažindamas, nes jis 
niekados nebuvo laisvas, niekad ne
matė savęs laisvo ir gal net nežino, 
kaip iš viso įmanoma gyventi lais
vam.

Arčiausiai prie šios žmogaus lais
vės sampratos buvo priartėję se
novės graikai, dėl to jie ir pasireiškė 
kaip kūrėjai, sau lygių neturėję nei 
anksčiau, nei vėliau iki šiandie. Tik 
graiko vaizduotėje išsivystė Prome
tėjo mitas, kurį vėliau imitavo va
kariečiai.

Žlugus graikų kultūrai drauge 
žlugo ir laisvas žmogus. Iki dabar 
žmogus brenda iš sistemos į siste
mą, išsivadavęs iš vienos tiesos 
klimpo kiton, nuo vieno altoriaus at
sitiesęs lenkėsi prieš kitą altorių, 
bet niekad nebuvo laisvas. 0 tie, 
kurie norėjo būti laisvi, jie buvo 
persekiojami, tremiami, deginami. 
Laisvieji visados buvo persekiojami 
kaip išdavikai ir maištininkai, gi iš 
tikrųjų jie buvo laisvės šaukliai. 
Ryžtas būti laisvu reiškia išduoti 
save vergų ir tironų pasmerkimui.

Jauną Putiną šitoji laisvės vizija 
masino, tačiau baimė jį tramdė. Kai 
kiti poetai žavisi rasos spindėjimais, 
sprendžia gyvenimo problemas tuo 
norėdami pateisinti ar įprasminti 
savo vergystę, skverbiasi į būties 
gelmes patikėdami savo likimą neži
nomam teisėjui, Putinas siekė tik 
vieno - būti laisvu, būti žmogum. Ir 
tai mūsų sąlygose sunkiau pasiekti, 
negu tapti karalium ar šventuoju. 
Ne juk ir karalius yra lygiai toks ne
laisvas, kaip ir vergas.

Betgi siekti laisvės yra ne kas ki
ta, kaip tapti sukilėliu, maištininku. 
V. Mykolaičio Putino visas gyveni
mas yra dramatinė kova už savo as
mens laisvę, drauge ir už žmogaus 
laisvę. Pirmiausia jis tą kovą vedė 
pats su savimi. Vėliau po savo vidi
nės pergalės jis neturėjo ramybės, 
nes jam reikėjo atremti ir atlaikyti 
visus išorinius puolimus tiek žvilgs
niais, tiek žodžiais, tiek atvirais ar 
slaptais priekaištais. Jis buvo tarsi 
laisvės sala vandenyne, nuolat ban
gų plaunama, audrų daužoma. Be vis 
tik sala. Putinas toje saloje buvo 
vienas, nes jis pats tą laisvės salą iš
sikovojo, ir ne karalius, nes neturėjo 
ko valdyti, ir ne vergas, nes neturė
jo kam paklusti, o tik žmogus. Bet 
būti žmogum, reiškia būti laisvu.

Maištininko kelias visados dra
matiškas ir tragiškas. Toks yra Pu
tinas. Jam vienintelė atrama yra iš
sikovotoji laisvė, vienintelis atpildas 
ir pasiteisinimas - kūryba. Tačiau 
kiekviena tragiška . figūra yra 
drauge ir heroiška. Ir Putinas išau
go į herojus, kuriuos gerbia ir lais
vieji, ir pavergtieji. Dar daugiau - jis 
tapo laisvės simboliu pavergtie

V. Kazoko pranešimas minint 
prieš dešimt metų Lietuvoje mirusį 
poetą ir rašytoją Vincą Mykolaitį 
Putiną, skaitytas birželio 26 d. Syd- 
nejaus Liet. Klube.

siems ir kaip toks neliečiamas pa
vergėjų. Štai dėl ko jis liko nepa
liestas ir mūsų tautos okupantų. Ti
ronas neabejodamas trėmė ir žudė 
prezidentus, ministerius, vyskupus 
ir poetus, bet Putinas liko. Liko ne 
dėl to, kad jis būtų kuo išsipirkęs, 
bet jis buvo tironui pavojingesnis 
sunaikintas, negu nepaliestas.

Tiesa, Putinas galėjo pasitraukti 
su visais tūkstančiais, kaip ir mes. 
Mes bėgdami galvojome bėgą į lais
vę, bet iš tiesų greičiau norėdami 
užsitikrinti saugumą. Tuo tarpu Pu
tinui politinė laisvė neprilygo asme
ninei laisvei. Jis savo kaip žmogaus 
laisvę išsikovojo dar tada kada tauta 
nebuvo pavergta, ir jis žinojo, kad 
tos laisvės niekas iš jo negali atimti. 
Jam buvo aišku, kad jis nebus labiau 
laisvesnis pabėgęs nuo tirono, negu 
pasilikęs jo žinioje. Putinas išliko iš
tikimas sau, o drauge ir savo žemei. 
Nes laisvė juk nedaloma, kaip ir 
meilė nedaloma. Ir ištikimybė neda
loma.

Lasvės kovotojas yra visados 
drauge ir maištininkas. Putiiią ir 
matome tokį visoje jo kūryboje. Vi
są gyvenimą buvęs vienišas jis vie
nišuoju pasiliko ir kūryboje. Jis pats 
niekeno nebuvo epigonu, bet taip 
pat ir nepaliko savo pasekėjų, nors 
mūsų literatūroje jis yra vienas iš 
didžiųjų, pakėlęs ją ir davęs jai nau
ją toną. Į j į buvo nukreiptos naujų 
generacijų poetų ir rašytojų akys, 
nes jo kaip kūrėjo ir kaip literatūros 
profesoriaus sprendimas ir žodis 
buvo lemiantis. Tačiau pasekėjų ne
susilaukė. O nesusilaukė vien dėl to,
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Tai ir dabar atsitinka kartas nuo 
karto, kad kokiam drąsiam vyrui 
pavyksta išsiveržti iš krašto, kuris 
jau yra užverstas žemėm ir užstaty
tas kryžium - kitaip mes nebegalime 
pavadinti mūsų vargšės tėvynės. 
Taip, ir šitasai, kuris čia minimas, 
atvyko ne todėl, kad ieškojo savo 
paties išsigelbėjimo, bet kad turėjo 
atlikti žygį, prisidedantį prie mėgi
nimo, išgelbėti visus. Jūs jau žinote, 
kad apie tai atviriau yra pavojinga 
net užsiminti. Ir ne dėl šito apie jį 
kalbame, tačiau tai reikalinga, kad 
nebūtų abejonės, nes tie iš anapus - 
nemoka meluoti, ir tai yra įvykę su 
jo paties motina.

Kad iš viso jis šitai papasakojo, 
buvo taip: šičia, tremtyje, jis sutiko 
tikrą motinos brolį ir trumpą laiką 
pagyveno su jo šeima gražioj kalnų 
stovykloj, netoli didelio miesto. Bet 
jis - jie stebėjosi - nesidomėjo tais 
dalykais, kurių jam iki šiol nebuvo 
tekę matyti ir vargiai kada beprisi- 
eis: kalnų žėrėjimu saulėje, nei re
tais vaisiais, ir jis nesustojo niekada 
ties jokiu krautuvės langu, kad pa
sigėrėtų brangiomis prekėmis.

Tačiau jis pasakė keletą kartų: 
-Koks saldus turi būti jūsų mie

gas, jeigu jūs ilsitės kūnu ir dvasia ir 
žinote, kad rytą atsibusit toje pačio
je vietoje.

Ir jis kalbėjo:
-Ar jūs įvertinat, kas yra atsikelti 

rytmetį-ir žinoti, ką darysi dieną, ir 
žinoti, kad gali įeiti į bažnyčią, ar 
atsigulti pievoje, ar pusę dienos sto
vėti gatvėje - ir niekas už nugaros ar 
šono, pro durų plyšį, nei iš tau ne- 
natomos vietos nesaugos tave ty
kodamas, Ar jūs žinote, kas yra 
aisvė?

■0, taip, - visi kartojo, - argi mes 
ledėl to esame atsidūrę čia, kad ne- 
nokėjom gyventi be laisvės?
Ir jis tikėjo jiems, tačiau daugelis 

lalykų, jo tremtinių brolių tarpe 
jam nepatiko, nors jis tylėjo.

MOTINA
Nelė Mazalaitė

Ir buvo taip, kad jo dėdės duktė, 
jauna graži našlė, kartą ėmė aima
nuoti, jog ji yra nelaiminga: ji turi 
draugą, turtingą amerildetį karį, 
kuris paimtų ją su savimi, tačiau jis 
negali pakęsti mylimosios vaiko, 
mažo berniuko iš pirmo vyro. Ir ji 
dabar nežinojo, kas padaryti, ir kur 
teisėtai ir padoriai padėti savo sūnų, 
kad pati galėtų gyventi laimėje ir 
turte.

Ir kai šito klausėsi jos pusbrolis, 
tas kuris buvo atvykęs iš taip toli - 
jis išbalo ir jo rankos drebėjo, ir la
bai tyliai jis pasakė:

-Jūs nežinote, kas yra laisvė.
Ir tuomet tai jis papasakojo šitai, 

kas buvo įvykę su jo motina, kuri 
yra išauginusi tris dukteris ir ketu
ris sūnus, ir vienas iš jų buvo jos 
ypatingai mylimas. Jų visų mylimas, 
nes jie tikėjo, kad tokių, kaip jis ne
daug iš viso gali būti pasaulyje. Ži
noma, visa šita šeima siela ir kūnu 
priklausė tiems, kurie tyliai kovojo 
ir patvariai gynėsi prieš užpuolikus, 
tačiau jų geriausias jau nebegalėjo 
laikytis namuose ir iš savo paslap
tingos girios buveinės jis net neiš
drįso pasirodyti retkarčiais, kad ne
užtrauktų jiems nelaimės. Kaip jie 
nuolat galvojo apie jį, ir kaip motina 
jo ilgėjosi - namie visi žinojo, tačiau 
visi tylėjo, nes mūsų žemė yra dabar 
tokia kiaura, kad per ja permatomos 
ne tik paslaptys - ir žodžiai - sapnai 
ir mintys neturi sau vietos, kad ne
būtų gaudomi.

Priešų ausims buvo duota nugirs
ti, kad tas, kurio nėra namuose, yra 
nelaimingai žuvęs kelionėje, ir kaip 
tik dėlei šito niekas jiems nedarė 
atskiro blogio. Bet vieną dieną jų 
namus užplūdo milicija ir klausinėjo 

apie jų brolį, ir iškrėtė kiekvieną 

kampą ir daiktą ir, kai jiems buvo 
pasakojama, kas ir visiems,atėjūnai 
neužginčijo nei grasė ginklu, bet iš
vykdami pasiėmė motiną su savimi.

-Nesibijokit, - pasakė ji vaikams, - 
kur gi jie dės mane, seną silpną mo
terį, - aš netrukus grįšiu.

Ir kad jie buvo pratę klausyti jos 
visada - nors visi jau suaugę, ir net 
jauniausias baigė piemens amžių - 
jie nuolankiai pakluso, bet visų jų 
rankos drebėjo ir veržėsi ginti savo 
motiną.

Ji buvo rami šioje prievartos ke
lionėje, taip atrodė tiems, kurie ją 
vežėsi, tačiau viduje ji drebėjo, kaip 
ir kiekvienas siaubo pagautas žmo
gus. Tiktai pamaži ji aprimo, nes jos 
pirštai laikė rožančių, ir ji tyliai, ju
dino lūpas maldoje.

Ne, jie nevežė jos į apskrities ka
lėjimą, nei liepė pakeliui sustoti prie 
medžio ir nesirengė šaudyti, ir ji 
stačiai kankinosi dėl to neaiškumo, 
kad negalėjo suprasti jų ketinimų, 
kai pamatė, jog jie suka į jų vals
čiaus miestelį. Jie lėtai važiavo gat
vės grindiniu, jie nežiūrėjo į ją kai 
važiuojant pro bažnyčią, ji plačiai 
persižegnojo, o už šventoriaus veži
mas sustojo, jai liepė išlipti ir eiti jų 
tarpe.

-Kaip jiems ne gėda, - galvojo ji 
išdidi ir pašaipinga, - visam būriui 
ginkluotų vyrų, kareivių, apsupus 
vesti seną moterį - pasaulis turėtų 
sudrebėti iš pasipiktinimo, kokie jie 
yra silpni.

Bet štai jie prasiskyrė, jie pasi
traukė į šalis, ir prieš pat save ant 
pašventoriaus akmenų, kur stovi 
sustojančių vežimai, ant arklių 
mėšlo ji pamatė du gulinčius žmo
nes. Du negyvi vyrai, mato ji, ir vie
nas yra toks sumaigytas, tokia krū

va kraujo ir drabužių skutų, jog jis 
pats savęs nepažintų. Tačiau kitas! 
Ji junta, kaip po sunkiu vilnoniu si
jonu jos keliai linksta, ji mano, kad 
dabar turėtų būti labai išbalusi, nes 
tas, kuris guli gražus ir mirtyje, ra
miu sveiku veidu - šitas yra jos šir
dies džiaugsmas ir sopulys, jos sū
nus.

Ir dabar jos mintys yra be galo 
greitos. Ji galvoja: Tave nušovė į 
nugarą, tave gal būt išdavė, nes ki
taip tavęs jie nebūtų pagavę į savo 
rankas, kad tu pats savo šventa 
mirtimi išduotumei gyvuosius, Jūs 
mirštat, nepalikdami savo pavidalo, 
kaip tas, kuris guli šalia tavęs, ir ne 
dėl jo atvedi mane čia - jo namiškiai 
išliks ir patys taip pat nepažįstami. 
Bet budeliai laukia, kaip aš su 
šauksmu ištarsiu tavo vardą!. Ir jei
gu nespėjo nukankinti tavęs, kad 
šešis kitus tavo brolius ir seseris 
galėtų nukankinti.

Ji galvojo ir suprato viską, tačiau 
širdis buvo stipresnė - ji staugė: - Tu 
čia guli vienas ir išniekintas - kaip aš 
galiu nepasilikti pas tave. Vilkė pul
tųsi prie savo vaiko pro medžiotojų 
šautuvus ir baili zuikienė nepasi
trauktų nuo savo zuikučio. Bejėgis 
paukštis drasko savo silpnu snapu 
užpuolusius jo lizdą - ne, aš negaliu 
išsižadėti tavęs! Ar nenubaustų ma
nęs Dievas, kad nemėginčiau su
graudenti tų, kurie taipgi yra moti
nų gimdyti, ar gi jie neatiduos man 
tave palaidoti? Kokią naudą jie be
turės iš lavono, o mano vaike, mano 
vaike!

Buvo gal praėję kelios minutės, 
žinojo ji protu, tačiau jai atrodė, ta
rytum ji čia stovi nuo savo vestuvių, 
tarytum ji čia pagimdė šitą savo sū
nų ir stovėjo iki pat jo mirties. Ir 
dabar ji pajuto tokį begalinį ilgesį, 
tokį skausmą, neišsakomą troškimą 
paglostyti mirusįjį, nušluostyti jo 
kruvinas rankas - ji buvo užmiršusi

Nukelta į psl. 6
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KELIONĖS į LIETUVĄ

LIETUVIAI, KELIAUKITE PO 
PASAULĮ PER LIETUVIŠKĄ KE
LIONIŲ ĮSTAIGĄ.

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

• Šiais metais paskutinė proga pabuvoti 11 dienų Lietuvoje už $ 2280.00: 
2 naktys Singapūre, 1 naktis Maskvoje, 10 naktų VILNIUJE, 2 naktys 
Kieve, ir grįžtant po 1 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, Rieve ir Maskvoje, pusryčiai Singa
pūre, ekskursijos po visus miestus bei vizų išrūpinimas.

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

Palanga Travel
364 Sussex Street, Sydney, 2000 
telf.: 26 2665 26 2008 26 3526 
61 3426

PA VESKIT SAVO RŪPESČIUS Lietuviškai kreipkitės pas Algį
MUMS Bučinską telf.: 26 5066

Mes parūpinam užsienio pasus, 
vizas, užsakom viešbučius, ekskur
sijas po miestus; parduodam bilietus 
lėktuvais, laivais ir kitom susisieki
mo priemonėm į betkur pasaulyje.

Laisvės šauklys
atkelta iš psl. 5

kad Putinas savo prometėjiškuoju 
polėkiu buvo visus praaugęs, ir dėl 
to jis buvo ir liks vienišas, kaip vie
nišas medis lygumose , kurio papė
dėje šlama krūmokšniai ir smilgos, 
ir kurio šakose paukščiai nesuka liz
dų. O tam buvo ir yra pagrindo. Per 
tūkstančius metų žmogui, auklėtam 
tarnauti, bet ne viešpatauti, Putino 
idėja būti tik žmogum, t.y. laisvu, 
reiškia bendroje sampratoje prieš
taravimą žmogaus prigimčiai, kas 
prilygsta išdavystei. Prometėjas ir
gi buvo prikaltas prie uolos ne tiek 
už dangaus paslapčių išdavimą, o 
kad jis išsiskyrė iš kitų dievų.

Grįžtant prie Prometėjo reikia 
patikslinti pažiūrą į patį Prometėją. 
Gal tada bus lengviau suvokiamas

pats Putinas bei jo susižavėjimas 
senovės graikų titanu Premetėju .

Kaip iš kultūros istorijos ir seno
vės legendarinių pasakojimų žino
me, senųjų graikų mitologijoje įeina 
Prometėjas kaip galingas titanas, 
pusdievis, kuris yra dieviško nemir
tingumo, bet savo kilme ir veikla 
tiesioginiai susirišęs su žmonėmis 
žemėje. Graikų tikėjime vyriausias 
dievas Dzeusas užsirūstinęs pas
merkė žmoniją atimdamas iš jų ugnį 
- tą dievišką šviesą ir pasmerkda
mas žmones tamsiai ir beviltiškai 
buičiai. Mylėdamas žmones Prome
tėjas ryžosi juos gelbėti: jis iš dan
gaus pagrobė ugnį ir ją padovanojo 
žmonėms, kad šie ja naudotųsi. Tai 
patyręs Dzeusas nubaudžia Prome- 

5 tėją baisiai kančiai: jis įsako prikalti tomas kaip maištininkas - trečias 
Prometėją kalnuose prie uolos ir 
kankinti jį dienomis troškuliu ir 

r plėšraus aro jo atvertų kepenų 
draskymu, kurios per naktį vėl 
atauga, kad nesiliautų Prometėjo

► kančia. Prometėjas gi buvo nemir
tingas, ir Dzeusas negalėjo je sunai
kinti mirtimi.

I Pažadas ir viltis, kad vieną dieną 
Prometėjas bus išvaduotas tų pačių 
žmonių, dėl kurių jis aukojosi, įvyks

► tada, kai žmogus savo išmintimi ir 
galia pasieks dieviško lygio, tada 
grius dievų sostas, ir žmogus taps

» laisvas. Iš čia ir savotiška filosofinė 
doktrina - prometeizmas, nagrinėjąs 
ir net pabrėžiąs žmogaus dvasinį

► maištingumą prieš visatos santvar
ką ir patį Kūrėją. Iš lietuvių prome
teizmo problema daugiausiai dėmė-

► josi prof. Antanas Maceina prista
tydamas prometeizmą kaip maišto 
problemą ir žmogaus absoliučios di-

► dybės polinkį, kuris nevengia kon
flikto ir su pačia dievybe. Todėl pro- 
meteistinės nuotaikos yra blogio

► nuotaikos, nes žmogui tesąs tik vie
nas kelias - prieš aukštesnes galias 
besąlyginiai nusilenkti ir joms pa-

• klusti. Tokį prometeizmą pažįstame 
žvelgiant iš krikščioniškos doktri
nos.

, Bet Prometėjas turi ir savo misi
ją: jis maištauja prieš dievišką tvar
ką norėdamas padėti ir išgelbėti 
žmoniją. Iš dangaus Prometėjo pa
grobtoji ugnis nėra tik ugnis, kuria 
naudotųsi žmogus tik savo buiti
niams reikalams. Prometėjiška ug
nis yra dieviškos kūrybos kibirkštis, 
kuria naudodamasis žmogus pasiek
tų dieviškojo lygio. Kaip tik šito 
graikų Olimpo dievai ir nenorėjo 
(aiški paralelė bibliškam Dievui: jis 
rojuje pirmiesiems žmonėms už
draudė pažinimo vaisių, nes žinoji
mas yra galybė. Dievai visada pa
vydūs!).

Betgi Prometėjas, priešindamasis 
dievų valiai, tai darė su specialia 
misija - norėdamas išgelbėti žmoni
ją. Todėl iš vienos pusės jis maišti
ninkas, dieviškos santvarkos ardy
tojas, iš kitos pusės jis žmonijos gel- 
bėtojas, išganytojas (irgi paralelė 
Kristui). Filosofinėje prometizmo 
doktrinoje Prometėjas pristatomas 
tik kaip maištininkas, lygiai ir bibli- 
jinėje doktrinoje Liuciferis prista-

sugretinimas. Tik Prometėjo maiš
tas keliamas gėrio ženklan mūsąja 
prasme - išgelbėti žmoniją, kai Liu
ciferis šventam rašte pristatomas 
tik kaip sukilėlis prieš Dievą, t.y. 
panorėjęs perversmo keliu atsistoti 
Dievo vietoje. Todėl Liuciferis liko 
pasmerktasis, kaip blogio pradas, 
bet ar laikytinas Prometėjas blogio 
pradininku, kai jis tik siekė gėrio? 
A. Maceinos prometeizmo versijoje 
Prometėjas pristatomas kaip maiš
tininkas prieš dievišką tvarką ir va
lią, kas yra iš anksto uždrausta ir 
pasmerkta, nutylint Prometėją kaip 
žmogaus gelbėtoją - išganytoją. Ma
ceina prometeizme įžiūri žmogaus 
maištą tik dėl paties maišto, tuo su
tapatindamas Prometėją su Liuci
feriu, tuo tarpuPrometėjas maištau
damas turėjo prieš akis gėrį - padėti 
ir gelbėti. Tai kažkas panašu į Kris
tų (dar viena paralelė), tik abiejų 
požiūriai skirtingi. Kristaus sąlyga - 
pasidavimas dieviškai valiai ir nuo
lankumas išganys žmogų, kai Pro
metėjas atveria kelią pačiam žmogui 
pasiekti išganymo niekam nesi- 
lankstant ir nieko nemaldaujant.

Kaip tik šitokį Prometėją - Pro
metėją gelbėtoją poetas Mykolaitis 
Putinas ir pristato savo poemoje. 
Tai neginčijama priešingybė Macei
nos pristatytam Prometėjui. Galbūt 
šioji idėja - žmogaus laisvinimo idėja 
ir yra pagrindinė mintis visoje Puti
no kūryboje - žmogų laisvinti, bet ne 
jį lenkti nesvarbu kam - valdovui, 
tironui ar dangaus valiai. Šitas pro- 
metejinis motyvas aiškia linija drie
kiasi per visą Putino kūrybą: nuo 
poemos ’’Vergo”, parašyto 1924 m. 
iki ’’Prometėjo, sukurto 1958 m. 
Vergo poemoje Putinas prisipažįsta, 
kad ’’jis nenori būti nei karalium, nei 
vergu, o tik žmogum.” Gi po dauge
lio kelių ir kryžkelių, įvairom vari- 
jacijom šią mintį vystęs, Putinas 
Prometėjo poemoje net suformu
luoja, kokio žmogaus jis tikisi: 
’’Kad tu šioj žemėj nenurimtum,

Kad tu per ūkanų erdves 
Pasiektum saulę ir žvaigždes 
Ir liktum savo žygiais nemirtin

gas”.
Šitokią misiją atlikti tegali žmo

gus tik būdamas laisvas. Tokią 
laisvę ir skelbė kaip tik čia minimas 
mūsų poetas Vincas Mykolaitis Pu
tinas.

MOTINA
atkelta iš psl. 5

viską kitką. Ji pajudino koją žengti 
ir tuojau sustingo: ji pamatė, stai
giai pamatė, kad prie jos sūnaus ant 
žemės atsisėdo moteris. Švelniai, 
kaip tik ji pati būtų galėjusi, atėju
sioji pakėlė jo galvą ir pasidėjo ant 
kelių. Jos rankos apėmė mirusiojo 
kaktą, ir toji meiliai nusviro ant mo
ters peties, ir savo širdimi ji prisi
glaudė prie nužudytojo krūtinės 
žaizdos.

Sustingusi stovėjo motina ir žiū
rėjo ir dabar pajuto, net nesižvalgy- 
dama, kad tai, ką ji mato, mato tik
tai pati viena. Ir žino, jog nejunta 
pavydo tai, kuri drąsiai globoja jos 
sūnų - ne, jai atrodo, kad tai yra jos 
pačios motina. Ir, kai ji vis žiūrėjo 
taip, ji matė, kad moteris į savo glė
bį paėmė ir tą,kuris buvo tiktai kru
vina masė - jie ten abu ilsėjosi, kaip 
dvyniai broliai. Ir motina pajuto be
galinę ramybę ir jėgą savyje. Ji su 
nuolankumu galvojo apie paveikslą 
šioje bažnyčioje, kur Dievo Motina 
laiko ant kelių Nukryžiuotąjį sūnų - 
ir juto, kaip jėga auga joje, tarsi ji 
ant savo rankų galėjo pakelti ir pri
dengti kitus šešis savo vaikus.

Ir ji atgręžė akis į tuos, kurie sto
vėjo aplinkui ją ir plėšriomis akimis 
stebėjo, lyg laukdami ženklo.

-Jūs tykojate Judo pabučiavimo, - 
sakė ji sau mintyse, ir pasakė gar
siai:

-Kodėl sustojome čia? Veskite, 
kur turite mane vesti.

Ir jie taip buvo paveikti jos tikro 
ramumo, ir taip įtikinti, kad nors ir 
mėginto reikalauti prisipažinimo, 
jog čia guli jos sūnus - jie patys neti
kėjo savo žodžiais.

Aš regiu du nužudytus žmones, - 
pasakė ji ramiai. Ir, kai jie žiūrėjo į 
jos veidą, net ir šitie negalėjo užsi
pulti tos moters, jie negalėjo tikėti 
kad motina būtų tokia ištverminga 
ir kaip nors neišsiduotų. Net ir jie 
negalėjo tikėti.

Ir taip ji buvo paleista, ir kad nie
kas iš savųjų nebuvo išdavikas - šita 
šeima išliko nepaliesta. Bent iki šio 
laiko. Ir, kad jie vieni žinojo tiesą, 
jie dar labiau savo širdyse pasidarė 
pilni tikėjimo. Ir jų meilė motinai 
buvo begalinė, tarsi ji juos dar kartą 
pagimdė, ir jie jautė, kad kiekvienas 
iš jų savo sieloje turi brolio kapą, 
brolio, kurio palaidojimo vietos jie 
negalėjo sužinoti, kaip ir daugelio 
šventųjų kankinių. Ir jie jautė, kokią 
pareigą turi jie motinai už aną auką 
ir kokią pareigą savo žemei, dėl ku
rios tos aukos vyksta.

Kai jis baigė savo pasakojimą, tas, 
kur buvo atėjęs iš toli - jis karčiai 
pasakė:

-Ir tie, kurie miega ir gyvena lais
vai, tie kurie be prievartos parduo
da savo kalbą, širdį ir pareigas - ką 
Tinn ii a Ir n c vrų laisvA.

Atsiųsta paminėti

Juozas Almis Jūragis. AKMENS 
IR PAUKŠČIO METAS. Eilėraš
čiai. Spaudė ir išleido spaustuvė 
Mintis savo dvidešimt penkerių me
tų sukakties proga. Tiražas 250 egz. 
105 psl. kietais viršeliais.

Tai antroji J.A. Jūragio poezijos 
knyga. Autorius sydnejiškis, plačiai 
žinomas ne tik kaip poetas, bet ir 
kaip aktyviai besireiškiąs mūsų kul
tūrinėj veikloj. Be jau minėtosios 
pirmosios originalios poezijos kny
gos - Tolimieji miražai, išleista 1964 
m., J.A. Jūragis suredagavo Aus
tralijos Lietuvių Metraštį (1962), al
manachą ’’Plunksna ir žodis” (1966), 
ir Australijos lietuvių poezijos rin
kinį ’’Terra Australis” (1972). Apie 
šią naujausią J.A. Jūragio poezijos 
knygą bus plačiau pasisakyta Mūsų 
Pastogėje.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

Dr. C.R. Jurgėla. LITHUANIA: 
THE OUTPOST OF FREEDOM. 
Išleido Lietuvos Šaulių Sąjunga 
išeivijoje 1976 m. 387 psl. kietais 
viršeliais. Kaina $ 15.

Knyga anglų kalba labai informa
tyvaus pobūdžio, paduodama istori
nių žinių apie Lietuvą, apie Lietuvos 
gyvenimą caristinės Rusijos pries
paudoje ir plačiausiai pristatoma 
Lietuva antrojo pasaulinio karo 
metu ir komunistinės Rusijos vergi
joje. Tai dar vienas labai teigiamas 
įnašas apie Lietuvą svetimomis kal
bomis. Autorius Dr. K.R. Jurgėla, 
būdamas Lietuvos konsuliarinėje 
tarnyboje nuo 1929 m., yra išleidęs 
ir daugiau apie Lietuvą informaciniu 
knygų. Užsakymus siųsti:
Marjorie Schuck, 2135 1st Avė., 
South, St. Petersburg, Fla., 33712, 
U.S.A.
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Namie ir svetur
GEELONG

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Tragiškųjų birželinių minėjimas 
įvyko birželio 19 d., prasidėjęs pa
maldomis šv. Jono bažnyčioje, ku
rias atlaikė ir gilų pamokslą pasakė 
kun. P. Dauknys. Pamaldų metu 
giedojo Geelongo liet, choras, vado
vaujamas p. M. Kymanto. Pats mi
nėjimas įvyko 11.30 vai. Geelongo 
Liet. B-nės Namuose, kur jautrų 
įžanginį žodį tarė apyl. valdybos 
pirmininkas Dr. S. Skapinskas. Po 
įžangos dienai skirtą paskaitą skaitė 
svečias iš Melbourne p. A. Žilinskas. 
Prelegentas priminė ir nušvietė 
trėmimų dienų įvykius ir jų kalti
ninkus. Minėjime dalyvavo apie 50 
asmenų.

Meninėje dalyje Tomas Bindokas, 
Danius Valaitis ir S. Karpalavičius 
pasirodė su deklamacijomis, Vidutis 
Kymantas paskambino tris piano 
kūrinėlius ir po to Geelongo liet, 
choras gražiai sudainavo penkias 
dainas. Šią dalį pasigėrėtinai prave
dė S. Karpalavičius. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Minėjimą baigus tautiečiai dar 
vaišinosi kavute pabendraudami 
tarpusavy, buvo renkama solidaru
mo mokestis, aukos Tautos ir Aus
tralijos Lietuvių Fondams.

♦♦♦
Birželio 5 d. įvyko Geelongo Liet. 

Moterų Draugijos metinis susirinki
mas, kuriame išrinkta nauja, arba 
tiksliau sakant, perrinkta senoji 
Draugijos valdyba. Ją sudaro: L. 
Skapinskienė pirmininkė, C. Vaice
kauskienė sekretorė ir E. Schrede- 
rienė kasininkė.

Tenka pasidžiaugti, kad Moterų 
Draugijos narės gražiai sugyvenda- 
mos dosniai remia Liet. Bendruo
menę ir labai daug padeda apylinkės 
valdybai.

**♦
Gegužės 8 d. Dr. R. Šarkio šeima 

padidėjo gimus dukrelei Baltijai. Jos 
vyresnis broliukas Darius.

Birželio 18 d. įvyko skautų tėvų ir 
rėmėjų susirinkimas, kurį prave
dė tuntininkas Dr. R. Šarkis. Po 
įvairių pasitarimų išrinktas skautų 
tėvų komitetas: p.p. V. Bindokas, G. 
Valaitienė ir L. Volodka.

***
Kiek laiko sirguliavusi birželio 5 

d. mirė Agota Zenkevičienė, sulau
kusi 70 m. Gedulingas pamaldas at
laikė kun. P. Dauknys. Su velione 
atsisveikinimo žodį tarė S. Karpala
vičius bendruomenės ir J. Gailius 
Liet. Sąjungos vardu. Samanis

SAVAITGALIO MOKYKLA
DĖKOJA

Sydnejaus Lietuvių Parapijos Sa
vaitgalio Mokykla ir Tėvų Komite
tas reiškia gilią padėką visiems, da
lyvavusiems Mokyklos suruoštame 
gegužės 28 d. Lietuvių Klube mo
kyklos baliuje.

Nuoširdi padėka programos daly
vėms - Zakarauskų iš Newcastle 
trejetui, kurios savo dainomis kėlė 
visų nuotaikas. Dėkojame Liet. 
Klubo pirmininkui, direktoriams ir 
visiems tarnautojams už tokį puikų 
aptarnavimą ir už stambią paramą 
mokyklai.

Nuoširdžiai dėkojame mokyklą 
parėmusiems pinigine auka: p.p. M. 
ir L. Cox -10 dol., B. Barkui -10 dol., 
A. Kramiliui - 5 dol. ir Liet. Katalikų 
Draugijai -100 dol.

Brangūs tautiečiai, jūsų paramą 
pilnai įvertiname. Mes, galbūt, pas
kutinė Lietuvoje gimusi karta, pasi- 
žadam, kad mūsų vaikai kalbės lie
tuviškai. Su jūsų parama šitai tikrai 
įvykdysim. Ačiū.

PROMETĖJAS SYDNEJUJE

Birželio 26 d. Sydnejuje įvyko re
ta kultūrinė šventė: Lietuvių Klube 
buvo surengtas iškilmingas prieš 
dešimtį metų mirusio rašytojo Vinco 
Mykolaičio Putino minėjimas ir 
drauge jo poemos ’’Prometėjas” 
įscenizavimas. Visas minėjimas ir 
poemos įscenizavimas buvo puikiai 
Pauliaus Rūtenio surežisuotas daly
vaujant p.p. Daivai Labutytei - Bieri 
ir Gražinai Zigaitytei - Hurba. Ori
ginalų žodį apie V. Mykolaitį skaitė 
V. Kazokas. Dekoracijas ir puikius 
šviesų bei garsų efektus perdavė su 
dideliu rūpestingumu ir precizija p. 
A. Dudaitis. Pats minėjimas gau
siems klausytojams paliko gilų 
įspūdį ir dar ilgai po minėjimo tau
tiečiai juo savo pokalbiuose gėrėjosi 
tvirtindami, kad toks geras parengi
mas Sydnejaus lietuviams yra nau
jiena, bet pasirodo, kad tai yra puiki 
ir efektyvi forma, plačiai praktikuo
jama daugely vietų kituose kraštuo
se. Po viso spektaklio sekė trumpas 
filmas apie V. Mykolaitį Putiną, 
suktas okupuotoje Lietuvoje. Tas 
viskas derinosi su pačiu minėjimu: 
dalyviai turėjo progos pamatyti Pu
tiną savoje kasdienybėje ir darbo 
aplinkoje, išgirsti jį patį deklamuo
jantį savo kūrybą.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY stot>s2EA aoo khz 

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

MELBOURNE stous3ZZ; 1220 khz

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

CANBERRA stous2XX:ioioknz 
Ketvirtadieniais 8-8.30 iai.vak.

ADELAIDE sto«.s5UV : 530 kHz 

Sekmadieniais 1 -1.30 vai. p.p. 
Šeštadieniais 9.3‘0-iOvai.ryto

(kas antra savaitę)

DEPARTMENT OF 
IMMIGRATION AND ETHNIC AFFAIRS

The Australian Government has established an 
Ethnic Affairs Branch within the Department of 
Immigration and Ethnic Affairs in Canberra.
The Branch will be responsible for:

• Developing an overview of the position of 
migrants in the community in relation to 
health, welfare, housing, education and other 
matters affecting their integration.

• Co-ordinating the government's policies as 
they relate to ethnic affairs.

• Maintaining liaison with ethnic groups and 
ethnic media.

Applications are invited for the following 
positions:

SENIOR PROJECT OFFICER
$20062-20717 p.a.

PROJECT OFFICER
SI 7440-18091 p.a.

PROJECT OFFICER
$16129-16785 p.a.

RESEARCH OFFICER
$13275-14154 p.a.

The successful applicants will be required as part 
of a project team to:

• assist in developing policy proposals;
• co-ordinate information on ethnic affairs 

matters;
• initiate action to deal with ethnic problems 

and needs;
• oversight effectiveness of projects undertaken 

in context of general policy objectives.
QUALIFICATIONS

• Capacity for policy development.
• Administrative ability.
• Experience with ethnic groups and migrant 

matters.
• Proven research ability.
• Relevant tertiary qualifications desirable.
• Fluency in foreign languages an advantage.

APPLICATIONS TO:
The Secretary,
Department of Immigration and Ethnic Affairs, 
CANBERRA, A.C.T. 2600.

No later than: 22 JULY 1977.
For further information telephone:
CANBERRA (062) 73-0412 extension 399.

Pabaigai p. M. Slavėnienė, paties 
V. Mykolaičio Putino sesuo, tarė 
jautrų padėkos žodį savo ir Myko
laičių šeimos vardu už tokį įspūdin
gą jos brolio paminėjimą. Be abejo, 
daugiausia visų dėkingumo vertas p. 
P. Rūtenis, kurio iniciatyva ir išra
dingumu šitas neeilinis parengimas 
įvyko. inf.

Po sėkmingo forumo apie Helsin
kio konferenciją, kuris įvyko gegu
žės pabaigoje, Sydnejaus Filisterių 
Būrelis ryžtasi ir dažniau išeiti su 
panašiais parengimais. Teko patirti, 
kad jau rugpiūčio 14 d. numato viešą 
paskaitą apie energijos krizę pasau
lyje. Paskaita įvyks Syd. Lietuvių 
Klubo viršutinėje salėje.

♦♦♦

COLLECTION

of Lithuanian necklaces. Single pieces could be. purchased. Could be 
seen in Melbourne or Adelaide early July.

Write: P.O. Box 139, Bondi, N.S.W. 2026.

Tokios

Pusę metų išbuvęs Europoje pe
reitą savaitę sugrįžo prof: Dr. Vy
tautas Doniela, Newcastle universi
teto profesorius. Paviešėjęs pas tė
vus ir artimuosius Sydnejuje jis iš
vyko į Newcastle.

♦**
Parvykęs iš kelionių ir kiek pail

sėjęs sugrįžo į savo pareigas Sydne
jaus Liet. Klubo vedėjas p. B. Sta- 
šionis. Jam išvykus klubo reikalus 
sėkmingai vedė jo pavaduotoja p. J. 
Mickienė.

♦**
Sydnejuje pas M. ir V. Karpavi

čius vieši iš Los Angeles atvykusi 
Laura Žaliūnaitė, prieš daugelį metų 
iš Sydney į Ameriką emigravusių 
p.p. Žaliūnų dukra. Amerikoje, Los 
Angeles mieste buvę australiečiai 
p.p. Žaliūnai yra sėkmingai įsikūrę, 
dukra Laura baigusi universitetą ir 
keliauja per pasaulį norėdama susi-

LIETUVI,
Kas, jei ne tu supažindins tavo čia 

gimusius vaikus ir tavo draugus ki
tataučius su tuo, ką žmogus išgyve
na pasirinkęs negrįžti į savo pa
vergtą tėvynę. Padovanok jiems 
Algirdo Naruševičiaus knygą 
THE SECRET LIFE OF 
THE POLITICAL REFUGEE 
pasirašytą Edmond Narouche sla
pyvardžiu.

0 ir tau ji padės prisiminti pačias 
gražiausias ir prasmingiausias 
gyvenimo akimirkas. Išleista Van
tage Press leidyklos, 516 W. 34 St., 
New York, N.Y. 10001, U.S.A. Kny
ga kietais viršeliais. Kaina $ 4.95.

Su užsakymais kreiptis į leidyklą 
arba Mūsų Pastogės redakciją.

tokelės

pažinti su tėvų eitais takais. Laura 
žada paviešėti Australijoje keletą 
mėnesių.

"Cairns mieste (šiaurės Queens- 
lande) gyvenąs lietuvis garažo savi
ninkas P. Baltakis su žmona išvyko 
trijų mėnesių atostogų į Europą: 
praleidę porą savaičių Vilniuje nu
mato kiek ilgiau užtrukti Lenkijoje. 
Kad ir labai nutolę nuo lietuviškų 
centrų Australijoje p.p. Baltakiai 
skaito Mūsų Pastogę ir per ją palai
ko ryšį su lietuviais.

♦**
KOMPOZ. JONAS DAMBRAUS

KAS gegužės 23 d. sulaukė 85 m. am
žiaus. Jis yra baigęs Varšuvos kon
servatorijos vargonų klasę, vadova
vęs kauniečių chorams, dirbęs Kau
no operos teatre chormeisteriu. 1946 
- 50 vadovavo Kauno universiteto 
studentų chorui. J. Dambrauskas su
redagavo ir suinstrumentavo M. Pet
rausko operą “Eglė žalčių karalie
nė”, pastatytą 1939 m. Svajojo su
kurti savo operą, jieškojo tinkamų 
libretų, tarėsi su poetais. Švenčiant 
80 metų amžiaus sukaktį, buvo ra
šoma, kad J. Dambrauskas kuria ope
rą pagal V. Mykolaičio-Putino “Val
dovą”, o dabar Klemensas Griauzdė 
rašo, kad “Valdovo” opera dingo ka
ro metu. Iš tikrųjų II D. karo laiko
tarpyje J. Dambrauskas apie šią ope
rą nieko nekalbėjo ir, atrodo, jos 
nebuvo sukūręs, nes kaip tik tada 
jis dar jieškojo libretų. Sckaktuvi- 
ninkas yra pasižymėjęs kaip talen- 

, tingas solo ir chorinių dainų kūrė
jas, įkvėpimo jieškojęs liaudies' kū
ryboje.

LIETUVIU RAŠYTOJŲ DRAU
GIJOS paskelbtas romano, dramos 

* ir novelės konkursas vysk. M. Va- 
lančiaus tema susilaukė tik aštuo- 
nių kūrinių — romano, dviejų dra
mų ir penkių novelių. Vertintojų 
komisija, kurią sudarė H. Kačins
kas, A. Staknicnė, V. Volcrtas, L. 
Žitkevičius ir premijų mecenato dr. 
J. Lenktaičio atstovas dr. J. Girnius, 
Niujorke įvykusiame posėdyje nuta
rė $1.000 premijos romanui ir $500 
premijos dramai neskirti. Novelės 
$250 premiją paskyrė P. Rugsėjo sla
pyvardžiu pasirašytam kūriniui 
“Vyskupo šešėlyje”. Atplėšus voką, 
paaiškėjo, kad autorius yra rašyto
jas Jurgis Gliaudą, gyvenantis Los 
Angeles mieste.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAU
GIJĄ papildė du nauji Kalifornijo
je gyvenantys nariai — poetai To
mas Venclova ir Pranas Visvydas.
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Pranešimai
MADŲ PARADAS

Liepos 10 d., sekmadienį, 6 vai. 
Sydnejaus liet. Klube įvyks 
NAUJAUSIŲ MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

PARADAS
Fashion Show

Jūratė ir Rudis praves šį paradą, 
kur mūsų merginos pademonstruos 
jums sportinius, išeiginius ir vaka
rinius rūbus. 1

”Val’s Fashions” (savininkė Zina 
Grosaitė) maloniai sutiko patiekti 
rūbų šiam paradui, kuriuos bus gali
ma po parado pirkti arba vėliau įsi
gyti.

Madų parade dalyvaujantiems ir 
norintiems įsigyti rūbų, bus duoda
mos nuolaidos.

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo nariams, kad nario mokestis 
už 1977/78 metus priimamas ir kiti 
ženklai nariui išduodami kiekvieną 
dieną nuo 9 vai. iki 20 vai.

Pagal vyriausybės nuostatus na
rio mokestis privalo būti sumokėtas 
iki liepos pabaigos. Laiku nesumo
kėję privalo paduoti prašymą ir iš 
naujo sumokėti įstojamąjį mokestį.

Valdyba

Operos solisto

Virgilijaus Noreikos

CAPTIVE NATIONS COUNCIL of 
NSW INFORMACIJA.

Captive Nations Council, kuriam 
priklauso ir lietuviai, organizuoja 
pavergtų tautų išlaisvinimo propa
gandos savaitės proga sekančius 
parengimus:

1. liepos 9 d. motorkada, t.y., va
žiuojančių mašinų ilgė vilkstinė su 
atitinkamais atsišaukimais dėmesio 
atkreipimui.

Motoristai susirenka Wentworth 
parke 10 vai. 30 min. Išvažiavimas 
prasidės 11 vai.

2. liepos 13 d., 1 vai. 15 min. p.m. 
bus vainiko padėjimas prie žuvusių 
karių paminklo, Cenotaph, Martin 
Plaza.

Lietuviai kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti minėtuose paren
gimuose.

A.L.B. Apylinkės Valdyba

Birželio 21 d. Adelaidėje mirė 
Stasys Dunda, žinomas visuomeni
ninkas, ALB Krašto Tarybos narys, 
ilgus metus išdirbęs Adelaidės Lie
tuvių Sąjungoje (Namų administra
cijoje). Palaidotas birželio 25 d.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKLAIGROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Liepos 9 d., šeštadienį
JOHANNA .

žinoma austrų dainininkė artistė ® r'

Liepos 10 d., sekm., 6 vai.

Madų paradas

Filmai:
liepos 19 d., antr., 7.30:
NO SEX PLEASE, WE’RE BRITISH 
Fantastinis filmas vedusiems ir vien
gungiams!

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

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. ' 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 -11 vai.

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

liepos 15 d. Adelaidės buv. ANZ Banko salėje. Bilietus platina Pr. Ma- 
tiukas tel. 293 4023

Moterų veikloj
MOTERŲ D-JOS 

SUSIRINKIMAS

Sydney L.M. Socialinės Globos 
Draugijos visuotinis metinis susi
rinkimas šaukiamas liepos 10 d. 
(sekmadienį) 3 vai. Sydney Lietuvių 
Klube, Bankstown’e. Numatyta 
darbotvarkė: 1. Susirinkimo atida
rymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 3. 
Mandatų Komisijos sudarymas. 5.

Pereito metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas. 6. Pirmininkės praneši
mas. 7. Iždininkės pranešimas. 8. 
Sodybos statybos finansinis prane
šimas. 9. Ligonių Reikalų Vedėjos 
pranešimas. 10. Kontrolės 
Komisijos pranešimas. 11. Diskusi
jos dėl pranešimų. 12. Naujos Val
dybos ir Kontrolės Komisijos rinki
mai. 13. Klausimai ir sumanymai. 
14. Susirinkimo uždarymas.

Draugijos narės, taip pat visos,

Tradicinis Aušros Tunto skautų

KAUKIŲ BALIUS
jau liepos 23 d. ukrainiečių salėje, Joseph St., Lidcombe.

Už geriausią kaukę 100 dol. premija (Dr. A. Viliūno auka) ir bus 
atrinkta visų baliaus dalyvių balsavimo keliu.

Premija numatoma ir geriausiai jaunųjų kaukei (iki 16 metų)
Pradžia 7 vai. Įėjimas: suaugusiems $ 4 , studentas $ 2, pensininkams 

’ ir aktyviems skautams įėjimas veltui.
Stalų užsakymus priima p. D. Šumskienė tel. 708 2886
Baliuje: gera kapela, turtingas bufetas, bazaras ir gera nuotaika

Aušros Tuntas
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Rengia Čiurlionio Diskusijų Klubas 

Liepos 16 d., šeštadienį, Melbourne Liet. Namuose įvyksta Skautų 
Tėvų Komiteto ruošiamas Džiugo Tunto

METINIS BALIUS
Pradžia 7 vai.
Baliuje žinomas ’’Drago” orkestras, užkandžiai ir vakarienė. Įėjimas: 

suaugusiems $ 7, moksleiviams $ 4. Gėrimais aptarnauja Lietuvių Klubas
Svečiai prašomi iš anksto užsisakyti stalus arba vietas pas Komiteto 

narius: H. Statkuvienė tel. 867 811, B. Beržanskas tel. 857 6024, S. 
Eimutis tel. 277 8223.

Tėvų Komitetas

norinčios prisijungti prie Draugijos 
veiklos ar prijau&ančios Draugijos 
veiklai, prašomos ir labai kviečia
mos šiame susirinkime dalyvauti.

S.L.M. Soc. Globos D-jos 
Valdyba

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

PRISISTATO ’’SŪKURYS”

Dar 1975 m. Sydnejuje įsisteigė 
jaunesniųjų (12 - 15 metų) tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. Mari
nos Cox. Iki šiol grupė buvo bevar
dė, bet aną sekmadienį jaunieji pa

Mielos lietuvaitės ponios Sydnejuje!

Liepos 10 d., sekmadienį 3 vai. 
Lietuvių Klube Bankstowne įvyksta 
Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos visuotinis metinis susirinki
mas. Maloniai kviečiu šiame svar
biame susirinkime kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Svarbiame tuo, kad 
bus renkama nauja Draugijos Val
dyba ir kuriame kiekviena narė ga
lės konstruktyviai prisidėti.

Tarp kitų Draugijos užsimojimų 
Draugija švęs savo 25-rių metų 
veiklos jubiliejų ir numačiusi viešą 
paminėjimą su programa.

Dalyvaudamos susirinkime galė
site įnešti savo sumanymų bei su
gestijų tolimesnei Draugijos veiklai. 
Parodykime kuo daugiau mūsų visų 
solidarumo. Kviečiamos ir tos, 

kurios seniau pasitraukusios ir 
taip pat laukiamos ir naujos narės, 
kurias mielai priimame, nes Draugi
jos veikla yra labai šakota. Visos 
kartu bendradarbiaudamos daugiau 
pasieksime.

Po susirinkimo kaip paprastai ka
vutė. Visų mielai laukiame.

O. Baužienė 

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

sirinko sau vardą ’’Sūkurys”.
Sūkuryje veikia du rateliai: pir

masis 14 - 17 metų jaunuolių (repe
ticijos tris kartus per mėnesį sek
madieniais Lidcombe Masonic Hall). 
Administratorė p. Nijolė Jurkšai- 
tienė (tel. 70 5356).

Antrasis ratelis - vaikų 9 -13 metų 
amžiaus (repeticijos dukart per mė
nesį sekmadieniais prie Liet. 
Klubo). Administratorė p. Aldona 
Kolbakienė (tel. 644 2765).

Tautinių šokių mokytojai - p. Ma
rina Cox ir p. J. Bireta. Akordeonu 
groja p.p. V. Stasiūnaitis ir J. Zub- 
rickas.

Jeigu atsirastų vaikų ar jaunuo
lių, norinčių šokti, kviečiame į Sū
kurį. Prašome skambinti adminis
tratorėms arba šokių mokytojai p. 
M. Cox tel. 631 3688. p.p.
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