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OVIETINIS
INTERNACIONALIZMAS

■Ne vienam šis terminas girdėtas 
i S dažnai net pavartojamas, tačiau 
B dažnu atveju labai klaidingai su- 
Bantamas ir jo prasmė netgi pikt- 

i Budojama. Gal labiausiai iškreipta 
j Basme internacionalizmas propa- 
i Bojamas Sovietų Sąjungoje. Ten 
į išvirai skiepijamas ideologiškai 
Į pagrįstas internacionalizmas ta 
l Basme, kad kuo daugiau būtų slo- 
! pinamas atskirų tautų sąmoningu- 
| Bas. Netgi kiek ryškesnis tautinis 
Basiveržimas tegu ir ideologinėje 
Botmėje jau laikomas šovinizmu, 
Bsiog nacizmu. Žodyne šis termi- 
Bs reiškia tarptautinio bendruo- 
Beniškumo ideologiją, siekiančią 
Haudesnio tautų bendradarbiavimo. 
Bčiau ir šitas aptarimas nėra tiks- 
Bs; tautų santykiams internaciona- 
Bmo iš tiesų nereikia, nes tautos ir 
»to šiais laikais net negali išvengti 
Bt kokio santykiavimo, kadangi to 
Bikalauja politiniai, ekonominiai, 
Bt ideologiniai motyvai. Tiesa, gali 
Bti internacionaliniai objektai, kaip 
Bndenys, teritorijos ar pan., kuc 
Bali atskiros tautos pilnai naudotis 
Bpažeidžiant kitų interesų. Lygiai 
Ba internacionalinių organizacijų ar 
Beologijų, kurios plinta tarp tautų, 
t||ei per jas tauta nepraranda savo 
identiteto. Bet gi pats internaciona- 

Bzmas kaipo toks yra fiktyvi sąvoka, 
praktiškai gyvenime neturinti atra- 

Bos nei pagrindo. Iš tikrųjų, inter
nacionalizmo kaipo tokio ir nėra, nes 
Bigu galiotų internacionalizmas, tai 
Būtų intemacionalių žmonių, ir gal

■C. Vance
I sveikina
gK A Valstybės sekretorius sveikina 
■■tuvius Vasario 16-sios proga

■Lietuvos nepriklausomybės pas- 
pjĮlbimo 60-ties metų sukakties pro- 
gi Amerikos Užsienių reikalų mi- 

ĮBteris (State Secretary) Mr. Cyrus 
Vance prisiuntė Lietuvos atstovui 

Hashingtone Dr. S.A. Bačkiui tokį
Sveikinimą (skelbiame originale):

THE SECRETARY OF STATE 

WASHINGTON

February 9, 1978

r Mr. Charge d‘Affaires:
I On the occasion of the sixtieth anniversary 
the proclamation of Lithuanian independence 
Ks my pleasure to extend to you and to [Lithuanian people greetings and best wishes 
behalf of the Government and people of the 
bed States.
[ Our many citizens of Lithuanian origin 
b shown us at first hand the proud traditions 
[strong national consciousness of the 
nuanian people. The courage and perseverance 
the Lithuanian people, their indomitable love 
liberty and their deep respect for human 
pts merit the admiration and support of free 
pie everywhere.

Sincerely,

. S. A. Backis, 
Charge d’Affaires of Lithuania. 

net didesnių ar mažesnių visuome
ninių sambūrių. Juk šiandie nėra in- 
ternacionalio žmogaus, nes kiekvie
nas yra kilęs iš kokios nors tautos 
arba perėjęs į kitą tautą.

Visai kitokia padėtis yra šiandie
ninėje Sovietų Sąjungoje. Sovietų 
Sąjunga yra daugiatautė valstybė, 
kurios politinėje ideologijoje inter
nacionalizmas statomas idealu, bū
tent su laiku iš tų tautų išauginti so
vietinį žmogų ir tautą. Betgi kas yra 
tasai sovietinis žmogus ar busimoji 
sovietinė tauta? 0 gi ne kas kita, 
kaip surusintas žmogus. Iš to paties 
sovietų propaguojamo internacio
nalizmo išplaukia ir konsekventiš
kos išvados: rusų kalba - internacio
nalinė kalba, rusų kultūra - sovietinė 
arba internacionalinė kultūra, ne
kalbant jau apie ideologinį interna
cionalizmą, kaip komunizmas, kuris 
Sovietų sąjungoje tegali būti vysto
mas ir plečiamas rusiška forma ir 
būdais.

Užsienio propagandoje toji inter- 
’jpįjonalizmo idėja labai patraukliai 
.pristatoma, tačiau gyvenimo prak
tikoje to sovietiško internacionaliz
mo tikslai yra visai kitokių dimensi
jų ir užduočių. To paties internacio
nalizmo pasėkoje žodis ’’tėvynė” te
galioja ir privalomas tik visai Sovie
tų Sąjungai, bet jei pavartosi ’’Lie
tuva tėvynė”, tai be jokių pasiteisi
nimų būsi apkaltintas nacizmu. Savo 
gimtą kraštą tegali vadinti tik gim
tine, bet ne tėvyne. Užtenka pasekti 
sovietinę tegu ir lietuvišką literatū
rą, ten nei poezijoje, nei bet kokiuo
se aprašymuose Lietuvai tėvynės 
vardo-neužtiksi. Netgi Vilniuje vei
kianti institucija propagandai varyti 
tarp lietuvių išeivių pavadinta ne 
kuo kitu, o Tėviškės Draugija, nors 
kalbama apie Lietuvą ir jos atsieki-

ĮVYKIAI
Po užtrukusios ilgos sausros užėję 

gausūs lietūs N.S.W. valstijoje su
kėlė didelių potvynių. Daug kur bu
vo atkirstos vietovės. Keletas žmo
nių žuvę.

♦**

N.S.W. pašto išvežiotojų streikas 
dar tebetrunka. Milijonai laiškų ir 
siuntų laukia, kol streikas pasibaigs. 
Kenčia ir Mūsų Pastogės skaityto
jai, nes Mūsų Pastogė irgi yra įstri
gusi pašte.

*♦*

Daug rūpesčių kėlę įvykę Pran
cūzijoje generaliniai rinkimai pasi
baigė centro partijų pergale, graži
nusia esamą vyriausybę prie valsty
bės vairo su didele persvara. Buvusi 
laimėjimu tikra socialistų ir komu
nistų koalicija smarkiai prakišo. 
Prancūzų tautą aiškiai pasisakė ne
norinti socializmo.

*♦*

Po palestiniečių teroristinių 
veiksmų Izraelyje, kur buvo išžudy
ta 36 žmonės, Izraelio vyriausybė 
ėmėsi radikalių veiksmų prieš pa

mu$, kas kitu atveju labiau tiktų va
dinti Tėvynės Draugija ar panašiai. 
Žodis tėvynė implikuoja visą eilę 
tautinių savybių, kurios griauna patį 
internacionalizmą ir netgi žadina 
tautines aspiracijas, kas sovietinėje 
ideologijoje nepageidaujama ir per
sekiojama. Štai kokia prasme So
vietų Sąjungoje taip rūpestingai 
puoselėjamas internacionalizmas ne 
kieno kito, o rusinimo sąskaitoje.

lestiniečių teroristinę agresiją. Iz
raelio kariniai daliniai įsiveržė į Le- 
banoną, kur buvo sutelkti palesti
niečių kariniai daliniai, ir juos išvai
kė. Nežiūrint įvairių protestų Izrae
lio kariuomenė neketina greitu laiku 
pasitraukti iš Lebanono, kurio užė
mė visą 22 km. pločio pasienį tuo su
darant buferinę Izraelio apsaugos 
liniją.

♦♦♦

Australijos demokratinė darbo 
partija (DLP) galutinai užsidarė. 
Jos likučiai ilgiausiai išsilaikė Vik
torijoje.

Italijoje ’’raudonosios brigados” 
teroristai pagrobė buvusį Italijos 
ministerį pirmininką Aldo Moro, 
nušovę penkis jo asmens sargus. Už 
jį reikalaujama paleisti 15 suimtų 
tos grupės teroristų, kurių laukia 
teismas. Atrodo, kad Italijos vy
riausybė nesileis su teroristais į 
kompromisus. Aldo Moro yra kan
didatas į Italijos prezidentus būsi
muose rinkimuose.

♦♦♦

Prisiskaičius propagandos patsai in
ternacionalizmas atrodo labai ne
kaltai, ir netgi patraukliai. Daug kas 
vakariečių, ir taip pat mūsiškių 
žmonių tuo susižavi ir laiko idealia 
forma tautų santykiams gerinti bei 
tautines problemas spręsti. Gi Va
karuose tokia internacionalizmo są
voka nežinoma. Tiesa, ir šioje pusėje 
vyksta tautų lydymas, netgi prie
vartavimas, bet tik ne internaciona
lizmo vardan. Sakysim, seniai kovo
ja už savo tautines teises Pirėnuose 
baskai arba Jugoslavijoje kroatai, 
bet niekas tos priespaudos neteisina 
internacionalizmu. Kaip ir kiekviena 
sąvoka, taip ir internacionalizmas 
Sovietų Sąjungoje turi skirtingą 
prasmę. Taip pavergimas sovieti
niame žodyne reiškia išlaisvinimą, 
diktatūra - demokratiją, tautų drau
gystė - prievartini paklusnumą rusų 
imperijai ir t.t. ir t.t. Ir internacio
nalizmas ieina į tų iškreiptų sąvokų 
kategoriją.

(n.n)

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY s.o..,2EA :800 kHj 

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

MELBOURNE su>..s3EA ; I 120 kHv

Pirmadieniais 11 vai. ryto 
Penktadieniais 3vai. p. p.

CANBERRA stot.s2XX;toiokH< 
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai.vak.

ADELAIDE siot.s5UV 530
ŠeŠt3Cllt?niftlS 9 vai. ryto

1



Sveika 
iniciatyva

Labai dažnai jaunimo adresu pa
leidžiame nusiskundimų ir jo pasi
gendame konvencionalioje bend
ruomenės veikloje. Tas tiesa. Jauni
mo mūsų nusistovėjusioje veikloje 
beveik ir nematome. Iš čia ir prie
kaištai jaunimui Tačiau tai labai 
vienašališkas požiūris, atsimenant, 
kad mūsų bendruomenės pagrindai 
buvo padėti prieš trisdešimt metų, 
kai per tą laiką į gyvenimą atėjo vi
sai nauja karta, tegu ir tos pačios 
kilmės, bet augusi skirtingoje aplin
koje ir išėjusi skirtingą mokyklą. 
Pagaliau gyvename tokiame amžiu
je, kad idėjų ir įvykių kaita mainosi 
ne šimtmečiais ir ne dešimtmečiais, 
bet metais, net dienom ir valandom. 
Todėl visai nenuostabu, kad prieš 
trisdešimt metų sukirpti mūsų 
veiklos marškinėliai naujajai kartai 
nepritaikomi nei dydžiu, nei idėji
niais pagrindais. Vyresnieji, sukūrę 
bendruomenę ir tautines organiza
cijas kaip tik tuo pirmavaizdžiu, kas 
galiojo kadaise tėvynėje, viską 
grindė gimtojo krašto meilės princi
pais. Tuo tarpu naujajai kartai tie 
gimtojo krašto principai visai nega
lioja, nes ji gimusi ir brendusi 
skirtinguose kraštuose, seni veiklos 
idėjiniai dėsniai taip pat reikalingi 
reformų ir peržiūrų, nes kas tiko 
prieš penkiasdešimt metų, ne visai 
atitinka šios dienos požiūrams ir 
veiklai. Štai dėl ko ir gavosi kartų 
išsiskyrimas, nes galbūt nesusi
prasta ir neieškota tiltų. Kai šito 
nebuvo, dalis jaunosios kartos nuėjo 
savais keliais, nepritapdami prie 
egzistuojančios tautinės veiklos, ki
ti, gal tėvų ar kitokių motyvų prilai
komi sustojo pusiaukelėje nesuradę 
tinkamos apsisprendimo formulės, 
dar kiti - o tai mažiausia mažuma - 
bandė prisitaikinti prie egzistuojan
čios tautinės veiklos.

Tačiau nors šitame aiškiame pasi
dalinime jaunojoje kartoje tautinė 
sąmonė neišblėso: ji ir buvo tasai 
tautinės sąžinės balsas ką nors da
ryti ir veikti norint susirasti sau 
vietą esamoje visuomenėje. Susida
rė kad ir negausūs rateliai, kurie 
ieško savų kelių sutapti su savo kil
mės tauta ir tuo pačiu susirasti sau 
vietą Kažkaip nesiformuoja Jauni
mo sąjunga, iširo ir kadaise daug 
vilčių teikusi Studentų Sąjunga, at
rodo, bendros kalbos nesuranda ir 
bandymai suvesti į vieną vienetą ir 

juucenų juuĮfamii. uuwiH men IIK 
dėl to, kad naują modernų šių dienų 
gyvenimą buvo stengiamasi įvilkti į 
senus rėmus. Būtina šiame konteks
te atsiminti, kad šiandie vyksta per
mainos net ir tūkstančius metų tu
rinčiose ideologijose. Jau senovės 
romėnai buvo paskelbę šūkį, kad 
keičiasi laikai, ir mes drauge kinta
me su laiku.

Neseniai (kovo .18 dj fšydnejuje 
įvykęs Pabaltiečių jaunimo semina
ras galbūt ir yra sėkmingas bandy
mas ieškoti kelių mūsų tautinėje 
veikloje. Tiesą tai nėra pirmasis, o 
jau penktasis pabaltiečių jaunimo 
seminaras Australijoje, bet jis pir
masis Sydnejuje. Tokie seminarai 
skiriasi nuo senųjų veiklos formų ir 
tuo nauji, kad tautinės problemos 
sprendžiamos ne emocionaliai, o 
akademinėje objektyvioje formoje. 
Ir visai nenuostabu, nes racionalusis 
kelias visados yra pastovesnis ir 
patvaresnis, negu emocionalus. Iš 
kitos pusės tai yra visai naujas priė
jimas ir forma tautinėje veikloje, 
kuri atitinka ir šiame krašte gimu
sius lietuviškos kilmės žmones, ir 
net pritaikoma kitiems, besidomin
tiems mūsų problemomis. Gal šitas 
kelias ir nebus masiškai pritaikomas 
už Lietuvos ribų ginusiems tautie
čiams, bet gal susidarys intelektua
liniai branduoliai, iš kurių sklis 
spinduliavimas ir į platesnes mases.

Ar nesikartoja principiniai Auš
ros gadynės lietuvių veiklą kuri 
vystėsi primiausia ne masėse, o už
daruose studentų bei intelektualų 
rateliuose?

Vėliau tų ratelių įžiebtoji šviesa 
sklido ir uždegė mases. Šis naujas 
mūsų akademinės kartos veiklos 
pradmuo ar tik nebus išeities taš
kas, kaip plėsti ir vystyti tautinę 
veiklą ir tautinį sąmoningumą tarp 
tų svetur gimusių ir augusių, ku
riems negalioja joks emocinis jaus
mas nei tėvynei, nei pačiai tautai. 
Šito, deją vyresnioji karta iki šiolei 
nesuprato. Gi sąmoningai ir intelek-. 
tualiai subrendusiai jaunajai kartai 
tai yra galbūt vienintėlis kabliukas, 
ją siejąs su pačia tauta ir jos sieki
mais. Tas ypač buvo ryšku pastara
jame pabaltiečių seminare: diskusi
jose senoji karta viską argumentavo 
jausminiai, emociškai, kai tuo tarpu 
jaunieji stengėsi viską pagrįsti ra
cionaliai.

Či kaip tik norėtųsi pasveikinti 
jaunųjų iniciatyvą ieškoti naujų ke
lių, kurie gal su laiku virs mūsų tau
tinės veiklos išeivijoje normomis.

(v.k.)

PADĖKA UŽ PADĖKĄ

PADĖKA AUSTRALIJOS 
MINISTERIUI PIRMININKUI

Iš lietuvių bene pirmas pasiuntė 
padėkos laišką Australijos ministe
riui pirmininkui už jo gražią kalbą, 
pasakytą per radijo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 60-ties 
metų sukakties proga, sydnejiškis p. 
Česlovas Liutikas, drauge pridėda
mas po mažą simbolinę dovanėlę pa
čiam ministeriui pirmininkui ir jo 
žmonai Mrs. Fraser.

Ministeris pirmininkas p. Č. Liu
tikui atsakė asmenišku laišku, kurį 
čia ištisai skelbiame:

Užtaria 
disidentus

Vasario 3 dieną, New Yorke įvyko 
spaudos konferencija, kurios metu 
žymūs advokatai, rašytojai, politikai 
ir žurnalistai kreipėsi į Sovietų Są
jungos vyriausybę, kad būtų išleisti 
iš kalėjimų A. Ginzburgas ir visi kiti 
politiniai kaliniai. Kaip tik vasario 3 
dieną suėjo metai, kaip šis disiden
tas buvo suimtas už tai, kad apkalti
no sovietinę vyriausybę žmogaus 
teisių pažeidimu ir A. Solženicino 
fondo surinktais pinigais bandė pa
dėti politinių kalinių šeimoms.

Taipogi, konferencijos metu buvo 
paskelbtas advokatų sudarytas 
tarptautinis komitetas, kuris stebės 
žmogaus teisių pažeidimus ir imsis 
ginti, kiek sąlygos leis, politinius 
kalinius Sovietų Sąjungoje.

Tarp kalbėtojų buvo Ramc2y 
Clark, šiuo metu apsiėmęs ginti Uk
rainos Helsinkio grupės kalinamus 
narius, Edward B. Williams, kuris, 
A. Solžencino įgaliotas rūpinasi 
Ginzburgo likimu, Natalija Solženi- 
cin ir kt. Ypatingai jaudinantis buvo 
Irinos Ginzburg, A. Ginzburgo žmo
nos, žodis, pagalbos šauksmas, per
skaitytas konferencijoj, kurį ji spe
cialiai šia proga perdavė telefonu. Ji

A.A.
VILKO PULLINEN

mirus, jo sūnų ir savo mielą bičiulį Juhani Pullinen ir šeimą skausmi 
nuoširdžiai užjaučiu.

Vytautas Patašius

Brangiam tėveliui
A.A.

VILKO PULLINEN
mirus, sūnui Juhani su šeima, velionio žmonai Almai Pullinen liūdesio 
valandoje gilią užuojautą reiškia

Kiverių ir Milašų šeimos

9 MAR 1978

D*ar Kr. Liutiką*

v*ry aany thank* for your recant latter, and 
for your kind word* following ay talk on th* 
ethnic radio station in Sydney recently.

X did appreciate your thoughtfulness in forwarding 
ae the book, and X know Mr*. Fraser would want 
a* to thank you for th* book nark which you kindly

Again, ay thank*.

Your* sincerely, A

(Malcola Fraser)

prašė visiems susirinkusiems pad 
koti už daromas pastangas jos vyr 
pagelbėti ir kartu pranešti, kad ja 
metai, kai neturi iš jo jokios žinin 
negali jam padėti ir nežino kur j 
kalinamas

Aleksandras Ginzburgas yra ti 
simbolis visų kalinamųjų disidenti 
Šios konferencijos dalyviai, kreij 
damieš į Brežnevą, Carterį ir Gok 
bergą rūpinasi visais Sovietų Si 
jungoje esančiais politiniais kai 
niais, kurių tarpe tokią reikšming 
vietą užima ir mūsų drąsieji lietuvį 
disidentai.

(Elta)

Brazilijos lietuvis misionieriui 
kun. Dr. A. Bendoraitis įsigijo laivą 
kurį pavertęs plaukiojančia ligonini 
teikia medicininę pagalbą Brazilija 
ir Bolivijos pasienio gyventojam 
Misijonierius yra drauge ir pats me 
dicinos gydytojas. Australiečiam 
įdomu, kad tame laive darbuojasi i 
buvęs Australijos lietuvis bristo 
metis Dr. V. Kiaušas, kuris anais 
metais išvykęs į Jaunimo kongresu 
pasiliko Pietų Amerikoje ir dabai 
kaip gydytojas darbuojasi minimo 
misijonieriaus laive. Laivą aptar 
nauja 15 asmenų įgula, dirba du to 
tuviai gydytojai ir lietuvaitė seselė

Lietuviai pasaulyje
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Seimas įvyks liepos 1-3 dienomis 
Toronto mieste Kanadoje. Iš Aus
tralijos į Pasaulio Lietuvių Dienas 
vyks gana didelis skaičius žmonių: 
didelė grupė sportininkų, Melbour
ne Dainos Sambūris ir visa eilė šiaip 
ekskursantų. Atrodo, kad Australia 
jos Liet. Bendruomenės seimo, 
atstovai daugumoje vyks į seimą ar
ba tam įgalioti asmenys taip, kad 
mūsų bendruomenė seime bus pilnai 
atstovaujama.

Lietuvoje leidžiamas pogrindžio 
žurnalas ’’Aušra” skaudžiai susirū
pinęs dėl plintančio girtavimo Lie
tuvoje. Žurnale paduodama statisti-
Mųsų Pastogė Nr. 12,1978.3.27, psl. 

ka tiesiog gąsdinanti, nes išgerto al
koholio kiekis kiekvienam gyvento
jui kasmet sparčiai didėja. Girtau
janti tauta praranda bet kokį atspa
rumą ir rezistenciją, ko okupantas ir 
siekia. ’’Aušra” kreipiasi į Lietuvos 
inteligentus, dvasiškiją ir visą tautą 
stoti į atvirą kovą su girtavimu.

♦♦♦

Panevėžio miestas neseniai pasie
kė 100.000 gyventojų. Tai nuo 1940 
metų iki dabar paaugo net tris kar
tus, nes tais metais Panevėžys turė
jo 30.700 gyventojų. Kiti Lietuvos 
miestai gyventojų skaičiumi: Vilnius 
- 469.800, Kaunas - 354.600, Klaipė
da - 175.200, Šauliai - 117.600, Aly
tus - 53.400.

2

Mūsų mielą bendradarbį ir teisinį patarėją Juhani Pullinen, jo tėveliu 
A.A.

VILKO PULLINEN
mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos
Vadovybė

A.A.
VILKO PULLINEN 

mirus, jo sūnų Juhani, šeimą ir artimuosius skausme giliai užjaučia
Australijos Rajono Vadija
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SVEČIAI PASISAKO

M J*.: Turėjome įvairių lankytojų 
solistų, politikų, dvasininkų. Iš 

rienimnkų Jūs, Bernardai, buvote 
nrmasis poetas, specialiai atvykęs 
■joip žodžio menininkas, išpildęs po
nijos vakarus pats vienas. Kaip 
Jums atrodo: ar pasiteisina dailiojo 
odžio vakarai juos lyginant su kon- 
ertais, rečitaliais bei kitokiais me
tiniais renginiais, įskaitant ir teat- 
ų?

BERNARDAS BRAZDŽIONIS: Į 
iasurengtusmano poezijos vakarus 
risirinko pilnos salės, sutiko ir pri
me šiltai. Taigi, manau, kad lietu- 
iai tokius poezijos žodžio vakarus 
atys pateisino. • Kiekvienas menas 
avaip veikia klausytoją ar žiūrovą, 
olistų balsai stipriau publiką grie- 
iauž širdies, daugiau sujaudina salę, 
e gali reprezentuoti mus ir sveti- 
ūesiems. Literatūrinis žodis - tik 
arpusavio komunikacijai. Bet kodėl 
lums tik ’’rodytis” kitiems? Gyven
ami atskirti vandenų ir tolybių da- 
nkimės vieni su kitais ne vien poe- 
ija, bet ir kita kūryba.

Čia įsiterpė JUOZAS KOJELIS: 
iaurės Amerikoje susitelkusi di- 
žioji lietuvių masė. Natūraliai iš čia 
yksta tam tikras spinduliavimas į 
itas laisvojo pasaulio bendruome- 
es. Pajutau, kad Australijos lietu- 
iai tų spindulių nesikrato, o išsiilgę 
mkia. Pajutau, kad Australijos lie- 
mkia. Man atrodo, kad iki šiol 
iek vienašališkai buvo pasikliauta 
ainininkais, šokėjais, sportininkais, 
lašytojų ir intelektualų reikšmė 
autinėje santalkoje iki šiol buvo 
epakankamai įvertinta.

■- • ...... e
M.P.: Esate dalyvavęs skaitliu- 

uose literatūros vakaruose ir suši
uręs su įvairiom auditorijom. Ar 
lutėte ką nors skirtingo čia, negu 
ur kitur?

B. BRAZDŽIONIS: Iš salės nuo- 
likų ir iš komentarų po programos 
usidaro įspūdis, kad lietuvis visur 
is pats, toks pats ir taip pat rea- 
uoja, žiūrint, žinoma, kaip pats su 
lis kalbiesi ir ką jiems pasakai.

— Visą Sydnį išmaišiau, ar dar 
tas beliko? - paklausė Bernardas, 
ėsdamas į automobilį.

— Likti tai liko. Mums dar reikia 
tematyti lietuvišką kaimelį.

— Tai kada bepamatysime, jei da- 
>ar jau lekiame tiesiai į Canberrą.

— Visi Sydnejaus kebai veda pro 
ietuviškas sodybas, tik reikia jas 
lorėti aplankyti.

— Na, tai važiuojame, jei jau taip.
Ir nuvažiavome.
Vos įvažiavome į Lauryno gatvę, 

tai mus pasitiko visas pulkas žmo
nų su p. 0. Baužiene ir p. Sima- 
nausku, to kaimo seniūnu, priešaky
je. Sustojome prie mūrinės sienos, 
kur didelėmis raidėmis išrašyta: 
Lithuanian Village. Pasisveikinome, 
susipažinome ir visi nusifotografa
vome prie tos paminklinės sienos ir, 
tur būt, kiekvienas sau pagalvojo
me, kaip čia gali būti, kad tokiame 
tolimame pasaulio kampelyje, gra
žiausiame pasaulio mieste, kuriamas 
lietuviškas kaimelis. Juk tai reikia 
daug lietuviškam kaimui meilės tu
rėti, kad jį būtų galima pastatyti, 
kas čia jos tiek daug turi? Kam čia 
taip brangi Lietuva - jos žemė, jos 
kaimas, jos žmonės? Atsakymas čia 
pat maišėsi mūsų tarpe - tai p. 0. 
Baužienė su savo S.L.M.S.G. D-jos 
narėmis. Jos kai bitelės per ilgą me
tų vasaras rūpestingai, su dideliu 
pasiaukojimu ir meile dirbo ir tebe
dirba, kad sulaukę senatvės tautie

Kaip šviesus meteoras švystelėjo 
per Australijos padangę poetas 
Bernardas Brazdžionis ir čia pasi
darbavęs trejetą savaičių jau vėl 
namuose su savo šeima. Su juo 
drauge Australijoje lankėsi ir vi
suomenininkas bei žurnalistas Juo
zas Kojelis su žmona. Šiedu pareigų 
verčiami Australiją apleido žymiai 
anksčiau ir per Naująją Zelandiją 
grįžo į Los Angeles. Mūsų Pastogės 
bendradarbis dar spėjo prieš iš
vykstant svečius ištardyti. Štai jų 
pasisakymai:

M J3.: Auditorija yra masė žiūrint 
nuo scenos, bet manau, turėjot gra
žių progų susitikti su pavieniais as
menimis, grupelėmis po koncertų, 
priėmimuose ar privačiai. Manau, 
susidūrėt įspūdį apie mūsų žmones, 
veiklą, jų gyvenimo pulsą.

B. BRAZDŽIONIS: Priešingai, 
man auditorija yra visų pirma atski
ri individai, o tik paskui grupė, kurią 
domina ir apjungia ta pati atmosfe
ra, jei pavyksta ją paskleisti. Kai 
skaitau ir įterpiu komentarus, po
tekstes, kai nusileidęs nuo ’’Parna- 

Ką mes ten atrasime? - Adenas kito teiraujasi B. Brazdžionis (kairėje) ir J. 
Kojelis, vykdami į Australiją

Valandėlė Liet. Sodyboje

čiai galėtų pasijausti esą kaip namie, 
savo mielame kaime, tarp savų. Ko
kia puiki paslauga sesei, broliui lie
tuviui, reikalingam nevien poilsio, 
ramybės bei užtikrinimo,, bet ir dva
sinės atgaivos, kultūrinės aplinkos 
su visom religinėm ir tautinėm tra
dicijom, šventėnyškilmėm ir minė
jimais. Visą gyvenimą žmogus sielo
jasi ir rūpinasi, kad senatvę gražiai 
praleistų, o čia kaip tik tokia vieta.

Pasidžiaugę bendru vaizdu, kuris 
čia tikrai gražus, ir suskaičiavę na
mus, apžvelgę darželius, įgūžėjome į 
statomą didelį pastatą, kuris vadi
namas seklyčia. Pastatas jau baigia
mas įrengti, dedami langai, durys. 
Čia bus salė susirinkimams, pamal
doms, šventėms, baliams ir kito
kiems socialiniams patarnavimams. 
Čia bus įmūryta ir Antano Baužės, 
ALB Garbės nario, ’’Mūsų Pasto
gės” įkūrėjo, šio lietuviško kaimo 
iniciatoriaus paminklinė lenta. Abu, 
Baužės, Ona ir Antanas, įdėjo visą 
savo sielą į šios sodybos įgyvendini
mą.

Ki Juozas Kojelis, svečias iš Los 
Angeles, domėjosi salės ir, bendrai, 
šio kaimelio juridine ir finansine pa
dėtimi, tai poetas Bernardas, nu
kreipęs žvilgsnį į žaliuojanti, me

so” kalbuosi su klausytojais, noriu 
matyti atskirus individus, kad jaus
čiau jų reakciją tą patį momentą, 
kad pokalbis būtų gyvas veidas į 
veidą, širdis į širdį, kad neberčiau
žodžių kaip į tuščią maišą. Dėl to ir 
npriu, kad parengimo metu salės 
būtų kuo labiau apšviestos. Bendri 
priėmimai, susitikimai, vaišės su 
"ačiū”, ”kaip malonu”, "pasilikit pas 
mus” arba "atvykit ir kitą kartą” ir 
pan. - tai vėl kitas reikalas. Iš priva
čių susitikimų patyriau, kad net ir 
toje pačioje Australijoje atskiruose 
miestuose vyrauja skirtingos nuo
taikos, skirtingi pomėgiai: vienur 
veikla daugiau kultūrinė, kitur poli
tinė, dar kitur visuomeninė.

M.P.EĮdomu, ar pastebėjote daly
kų, kokių nesitikėjote, ko pasigedo
te ar ko būtų perdaug. Ar nejautėte 
savotiško uždarumo ir lietuvių tar
pe, kai būdinga australams bend
rai?

B. BRAZDŽIONIS: Perdaug tar
pusavio nesutarimų net iki to, kad 
dėl kažkokių ambicijų vieni vengia 
kitų ir net esant bendram reikalui 
nesusieinama.

J. KOJELIS: Ir aš norėčiau čia 
įsiterpti. Visuomeninio Australijos 
lietuvių gyvenimo pulsą, manau, esu 
pajautęs. Jis žymiai ramiau ir lygiau 
muša, negu Amerikoje. Bet nesuta
rimai ne visada peiktini, ramybė ne 
visada girtina. Man susidaro įspū
dis, kad šiuo metu Australijos lietu
vių visuomeniniame gyvenime nei 

džiais apaugusį, skardį, svajojo apie 
Lietuvos kaimą, gal būt, ieškodamas 
įkvėpimo naujiems posmams. Tik p. 
Kojelienė, būdama praktiška mote
ris, stebėjo iš arti gėles, medžius, 
gražiai įrengtus namelius ir lygino 
su savo Santa Monika gamta ir gy
venimo lygiu apskritai. Atrodo, kai 
tarp Amerikos ir Australijos nebėra 
didelio skirtumo, koks jis buvo 
anksčiau.

Aplankę gyventojus, apžiūrėję 
namus, pasidžiaugę gėlynais, buvo
me pakviesti prie tikrai lietuviškai 
vaišingo stalo užkandžiams. Užsi
mezgė tokios šiltos kalbos, atkilo 
tiek daug prisiminimų iš Lietuvos ir 
tremties Vokietijoje, kad sunkiai jas 
begalėjome užbaigti. Daug kas nuo 
to laiko pasikeitė pasaulyje, bet geri 
draugai ir geri darbai paliko tokie 

-pat malonūs kaip buvę.
Ir taip pasivaišinę valgiais ir gra

žiais prisiminimais, dar kartą ap
žvelgę lietuvišką kaimą, pasakėme 
visiems sudiev. Ačiū ir iki pasima
tymo, mieli sodybos gyventojai.

A. Mauragis 

perdaug ramybės, nei perdaug ne
sutarimų, nors man atrodo, kad į 
neveikią (bent kai kuriose bendruo
menėse) pasinešusi ramybė turėtų 
labiau gąsdinti.

Akcija prieš Whitlamo pragaiš
tingą politiką neseniai buvo sujun
gusi Australijos lietuvių bendruo
menę. Tuo laiku buvote sėkmingoje 
defensyvoje. Australijos lietuvių 
vadai turėtų pamąstyti, kaip bend
ruomenę išvesti į ofencyvinę akciją, 
kuri apsaugotų ją nuo apsnūdimo 
pagundos.

M J3.: Atleiskit, kad kalbėdamas 
su dviem daugiau kreipiuosi į poetą. 
Esate, Bernardai, ne vien suaugu
siems, bet ir jaunimo rašytojas. Ar 
turėjote čia ir jaunųjų klausytojų? 
Kaip atrodo Australijos lietuvių 
jaunimo reikalai?

B. BRAZDŽIONIS: Nors iš vieti
nių žmonių girdėjau nusiskundimų 
dėl jaunimo stokos lietuviškame gy
venime, iškilmėse (Vasario 16-sios 
minėjime), mačiau ir jaunimo. Kai 
kur jaunimas (net ir vaikai) prisidė
jo prie mano poezijos vakarų prog
ramos, bet manau, reikėtų dėti pas
tangų jaunimą ’’įkinkyti” į kasdieni
nę lietuvišką veiklą, duoti atsakin
gas pareigas, o ne vien paraduoti iš
kilmingose eisenose.

J. KOJELIS: Daug jaunimo ne
mačiau ir apie jį susidaryti nuomo
nės negalėjau. Mačiau atskiras šei
mas, kuriose tiesiog didvyriškai 
jaunoji karta kreipiama į lietuviškąjį 
kelią. Daug skaičiau ir girdėjau apie 
skautiškąjį jaunimą, kurio veikloje 
atsiekta gerų rezultatų. Bet išba
lansavimui ir intelektualiniam tau
tinės sąmonės pagilinimui veikliau 
turėtų reikštis ir ateitininkai.

B. BRAZDŽIONIS: Papildydamas 
Juozą noriu pridėti, kad šių dviejų 
organizacijų santalka, o kartais ir 
rivalizaėija neštų naudos ir joms pa
čioms, ir visai lietuvių bendruome
nei. Literatūros vakaruose ir Vasa
rio 16-sios minėjimuose Amerikoje 
jaunų veidų keleriopai gausiau, ne
gu Australijoje.

M J3.: Pirmas australo klausimas 
svečiui atvykėliui - ar patinka Aus
tralija? Aš drįsčiau klausti iš kito 
galo: ar nesigailit atvykęs ir pabu
vojęs su Australijos lietuviais?

B. BRAZDŽIONIS: Gailiuosi, bet 
gailiuosi, kad teko pertrumpai čia 
pabuvoti ir kad jau reikia išvykti. 
Mums, gyvenantiems Amerikoje, 
Australija yra beveik terra incogni
ta. Apie Australijos lietuvius ir jų 
vaišingumą ėjo tik legendos. Pama
čiau, kad tai teisybė. Kraštas įdo
mus ir kultūringesnis, negu iš tolo 
atrodo. Lietuvių veikla gyva, ir, at
rodo, iki šiol pasiekusi gerų rezulta
tų.

Esu dėkingas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui ir Val
dybai, kad čia mane atsiuntė, ačiū 
Australijos Lietuvių Bendruomenei, 
kad priėmė, gerai suorganizavo va
karus. Džiaugiuosi, kad teko akis į 
akį susitikti ir pasidalinti mintimis 
su vietos lietuviais rašto žmonėmis, 
su menininkais. Dėkoju visiems, ku
rie atsilankė į mano poezijos vaka
rus ir šiltai priėmė. Ačiū visiems, 
kurie priglaudė po savo pastoge, 
vaišino, vežiojo, padėjo nors kiek 
susipažinti su Australijos gamta ir 
kultūrinėmis apraiškomis. Visas tri
jų savaičių laikas skriste praskrido, 
kaip lietuviškų širdžių ir gėrybėmis 
apkrautų stalų vaišės.

Ypač dėkingas maloniems G. ir V. 
Kazokams už visokeriopą globą 
Sydnejuje, mielam poetui Vincui 
Kazokui už parodytą kolegiškumą 
spaudoje ir asmeniškai.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATA
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Namie ir
POETO B. BRAZDŽIONIO 

VIEŠNAGĖ ADELAIDĖJE

Jau senokai prasidėjo kultūriniai 
mainai tarp Amerikos ir Australijos 
lietuvių. Iš tiesų jų tikrais mainais 
net negalėtumėm pavadinti, nes jie 
yra daugiau vienapusiški. Mes gau
name daugiau, negu duodame. Mūsų 
kultūrinės pajėgos gana kuklios ir 
jomis vos patenkiname vietinius 
reikalavimus. Tad apie kultūrinį 
’’eksportų” labai nesigarsiname ir jo 
perdaug nesiūlome.

Per pastaruosius kelerius metus 
mus aplankė gražus būrelis solistų. 
Pernai per Lietuvių Dienas Mel
bourne, o ir vėliau po jų gėrėjomės 
kanadiškio Gyvataro šauniais šokė
jais. Tačiau mūsų vis nepasiekė nė 
vienas iškilesnis žodžio menininkas.

Prieš keletą metų adelaidiškis li
teratūros laureatas velionis Pulgis 
Andriušis ambasadoriškais tikslais 
buvo nuvykęs į Ameriką atnaujinti 
senų ryšių su garsiosios trijulės (B. 
Brazdžionio, A. Gustaičio ir P. 
Andriušio) dviem ten įsikūrusiais 
nariais. Grįžo su viltimi abu ar net 
vieną jų atsiplukdyti į Australiją. 
Netikėta P. Andriušio mirtis šiuos 
planus sumaišė, bet viltis atsikviesti 
bent vieną šių žymių poetų neužgę- 
so. Laikas nuo laiko šis klausimas 
būdavo garsiau iškeliamas, bet 
nieko konkretaus vis nebuvo daro
ma.

Po ilgo laukimo staiga mus pasie
kė džiugi žinia, kad į Australiją at
vyksią mūsų iškilusis poetas Ber
nardas Brazdžionis, kuris užsimojęs 
aplankyti čia visas didesnes lietuvių 
kolonijas.

Vos spėjęs nusivalyti kelionės 
dulkes, ir susipažinti su sydnejiš- 
kiais, šis žymus seniai lauktas sve
čias jau Adelaidėje. Būtų tuščias 
laiko gaišinimas ir popieriaus gadi
nimas, bandant aprašymais prista
tyti visuomenei šį didįjį žodžio me
nininką. Per kelis pastaruosius de
šimtmečius B. Brazdžionis, ypatin
gai išeivijoje tapo mūsų dainium - 
vaidila. Savaja poezija jis mus gai
vino, guodė, drąsino, žadino tėvynės 
ilgesį ir meilę gimtajai žemei. Jo 
eiliuotus posmus deklamuojame iš
kilmingose šventėse, giedame baž
nyčiose, skaitome amžinybėn paly
dėdami savo artimuosius. Jo poezi
jos tekstais kuriamos kantatos. 
Vargu kitas dar tebegyvenantis po
etas savaja kūryba bus padaręs to
kios gilios įtakos savo bendralai- 
kiams, kokią padarė poetas B. Braz
džionis. Turbūt nerasime nė vieno 
bent kiek rašto pramokusio tautie
čio, kuris nebūtų skaitęs ar girdėjęs 
kitus skaitant B. Brazdžionio poezi
jos.

Ir štai poezijos burtininkas mūsų 
tarpe. Dar nė vienas mūsų kolonijos 
literatūros vakąras neturėjo tokios 
skaitlingos auditorijos, kaip tą va
karą vasario 25 d. Lietuvių Namuo
se.

Poetą publikai šiltais žodžiais pri
statė mūsų kolonijos literatūros va
karų nuolatinis organizatorius P. 
Pusdešris.

Po jo sekė visa eilė deklamatorių 
(Kubilius Sietynas, Skidzevičius N., 
Viliūnaitė D., B. Rainys ir V. Ratke
vičius), kurie padeklamavo rinkti
nius B. Brazdžionio kūrinius. Solistė 
G. Vasiliauskienė padainavo tris 
dainas. Tai buvo tartum publikos 
"sušildymas” belaukiant poeto gy
vojo žodžio.

Štai ir pats poetas pakyla į sceną. 
Nutilus sutikimo aplodismentams, 
B. Brazdžionis, kaip visuomet, 
linksmai nusiteikęs, padėjoja už su
darytą progą pabendrauti, pastebė
damas, kad po tokios eilės gerų dek
lamatorių, nesitikįs susirinkusius 
kuo nors nustebinti. 0 vis dėlto, 
tiems, kurie B. Brazdžionį buvo to
kiom pat progom girdėję lageriniais
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svetur
laikais, teko maloniai nustebti. B. 
Brazdžionis visais laikais išliko di
deliu poetu. Bet radome, kad poetas 
tapo ir ne eiliniu žodžio interpreta
torium, su neabejotinu aktoriaus ta
lentu. Skaitė vienas po kito savo ei
lėraščius su tokiu įsijautimu ir per
davimo jėga, ką retas poetas tepa
jėgia atsiekti.

Antroj programos daly vėl visa 
eilė deklamatorių (Kubilius Saulius, 
Neverauskas J., Šiurnaitė - Ratke
vičienė N. ir Rainys B.) perteikė B. 
Brazdžionio kūrinius, o G. Vasi
liauskienė juos papildė trimis daino
mis. 0 pabaigai vėl poetas B. Braz
džionis.

Programa tikrai buvo plati ir 
įvairi, su geriausiais norais svečio 
perdaug nenuvarginti, suverčiant 
viso vakaro naštą ant jo vieno pečių. 
Bet pasirodo toks būkštavimas buvo 
nepagrįstas. Poetas B. Brazdžionis 
kitomis progomis dažnai vienas pats 
užpildo porą valandų užsitęsusią 
programą nei pats savęs nei audito
rijos perdaug neišvargindamas. Sa
vuosius žodžio menininkus turime 
progų dažnai išgirsti. B. Brazdžionis 
pas mus svečiavosi pirmą, o dauge
liui kam gal ir paskutinį kartą. Bū
tumėm mielai išklausę keleriopai il
gesnes jo išpildomos programos. Bet 
esame dėkingi ir už tai, kuo jis mus 
"pavaišino”.

Po koncerto jam buvo įteiktas 
tradicinis australiškas suvenyras - 
bumerangas, kuris gal kuomet nors 
B. Brazdžionį vėl grąžins pas mus.

Beveik visą savaitę poetas pralei
do adelaidiškių tarpe atnaujindamas 
senas ir užmegsdamas naujas pa
žintis. Atrodo, kad negalėjo nusi
skųsti adelaidiškiais.

B. Straukas 
eo*

VEIKIA LIETUVIŲ
PROFESIONALŲ RYŠIŲ

TINKLAS

III-jo Mokslo ir Kūrybos simpo- 
siumo metu, kuris įvyko 1977 metų 
lapkričio mėnesį Chicagoje, buvo įs
teigtas Lietuvių Profesionalų Ryšių 
Tinklas (LPRT). Jis nustatė tokias 
veikimo gaires:

Pagrindinis veiklos tikslas yra 
sustiprinti ryšį lietuvių profesionalų 
tarpe, padėti kolegoms įsitvirtinti 
savo profesijoje ir bandyti sudaryti 
sąlygas jaunimui pasiekti studijų 
tikslo.

LPRT vengs biurokratizmo, nes 
organizatoriai neturi laiko ilgiems 
pranešimams, įstatų sudarymui ir 
t.t. Daugumas reikalų bus atlikta 
telefonu, trumpais laiškais ir pasi
matymais.

LPRT bandys savo veiklą išplėsti 
ir į kitas valstybes, naujas profesi
nes sritis bei domėtis naujų proble
mų sprendimu, k.a. lietuviams pro
fesoriams rasti tinkamas "sabbati
cal” vietas užjūriuose.

LPRT veikloje bus vengiama po
litinės, religinės ar kitos neprofesi- 
nės diskriminacijos, t.y. nebus krei
piama dėmesio nei į plaukų ilgį nei į 
tėvo partijos politiką. Atrinkimą 
nulems studento profesinis potenci
alas: gabumai, darbštumas, ryžtas ir 
t.t.

Pasimatymui su LPRT koordina
toriumi studentai turės paruošti 
trumpą biografiją ir apgalvoti rū
pestį keliančius klausimus. Pasitari-

Vita Force
SLIMMING GRANULES

Tai visai naujas gaminys, reguliuojąs kūno svorį: pristabdo apetitą, 
šalina perdidelį vandens kiekį kūne, reguliuoja vidurių užkietėjimą.

Reikalaukite Health Food krautuvėse;

ATSIŠAUKIMAS
BRANGŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI

Melbou~no Dainos Sambūris buvo pakviestas ir birželio 23 d. išvyksta 
dalyvauk- š. Amerikos Lietuvių V-joje Dainų Šventėje. Ten jie repre
zentuos r tik Melbourne, bet ir visos Australijos lietuvius, pasirodyda- 
mi Dainų šventėje, o taip pat ir kituose lietuviškuose centruose pakeliuj.

Dainos Sambūris džiugino mūsų širdis per koncertus ir tautines šven
tes paskutinių 28 metų laikotarpyje. Mes turime pareikšti pagarbą vi
siems choristams už jų pasišventimą lietuviškos dainos grožiui. Nežiūrint 
vasaros karščių ar žiemos šalčių jie dirbo per daugybę metų reguliariai 
rinkdamiesi iš tolimiausių priemiesčių net du kartus į savaitę į Lietuvių 
Namus repeticijoms. Tokio chorvedžių ir choristų pasišventimo neužten
ka pajusti tik savo širdyse ar aprašyti žodžiais.

Šiandien, kai mūsų choras rengiasi šiai didžiai reprezentacinei kelio
nei, mes visi privalome ateiti į talką ir savo praktiška auka palengvinti jų 
kelionės išlaidų naštą. Tai būtų ne auka, o mūsų visų padėka už daugelio 
metų darbą Lietuvos garbei ir išeivių lietuvių labui.

Su padėkos aukomis ateikite į talką ne tik Melbourne bet ir visos Aus
tralijos lietuviai, nes Dainos Sambūris atstovaus jus visus. A.L. B-nės 
Melbourne Apylinkės Valdyba, kartu su choro administracija, šiuo krei
piasi į visus geros valios lietuvius būti šios išvykos mecenatąis - rėmėjais.

Aukas , prašome siųsti šiuo adresu: Dainos Sambūris, 18 Edgecombe 
Street, Kew, Vic., 3101, arba įmokėti tiesiog ’’Talka” Kooperatyve, 
Lietuvių Namuose, šeštadieniais ir sekmadieniais pas p. I. Alekną.

Alb. Pocius
Melbourne  Apylinkės Valdybos Pirmininkas

K.J. Lynikas,
Dainos Sambūrio Pirmininkas

mai vyks neformaliai, t.y. patarėjas 
su studentu elgsis kaip protingas 
dėdė, ne kaip baimę iššaukiąs auto
ritetas. Pasitarimo rezultatai bus 
laikomi paslaptyje.

Iš studento tikimasi, kad, baigęs 
mokslus ir pradėjęs dirbti savo sri
tyje, jis neatsisakys padėti kitam 
lietuviui jaunuoliui, ieškančiam pa
tarimo ar pagalbos.

Šiuo metu LPRT susidaro iš 14 
koordinatorių, kurie turi pažinčių 
universitetuose, pramonėj, valdžios 
įstaigose ir kitur. Jie turi daug pa
tyrimo ir gali padėti studentams iš
spręsti jų problemas. Lietuviai stu
dentai, kurie norėtų pagalbos ir pa
tarimų, gali kreiptis į PLJS Ryšių 
centrą, Chicagoje, adresu: 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, DI. 60629.

(Elta)

Kur pasidėti?
Iš Povilo Pečiulio, gimusio 1923 

metais, pareiškimo, kuriuo remiasi 
Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti Lietuvos visuomeninės gru
pės dokumentas Nr. 9:

Mano tėvas buvo Amerikos pilie
tis ir prieš antrąjį pasaulinį karą 
rengėsi išvažiuoti į Ameriką, užklu
pus karui liko. 1945 m. vasarą buvo 
ištremtas į tolimąjį Sibirą, kur tėvas 
mirė. Aš, Povilas, atsitiktinai likau 
neišvežtas. Ir nuo to prasidėjo poli
tinis nusikaltimas.

1958 m. lapkričio 19 d. teistas Pa- 
baltijos karinės apygardos karinio 
tribunolo pagal RTFSR BK 58 str. 
už politinius nusikaltimus 25 me
tams laisvės atėmimo.

1972 spalio mėnesy nuo bausmės 
buvau atleistas Prievolgio karinio 
tribunolo pagal 1960 balandžio 25 d. 
įsaką. Kuomet buvau paliuosuotas 
ankščiau laiko, nebuvo uždėta nei 
pasų režimo, nei nurodančios gyve
namos vietos. Pats pasirinkau gy
venamąją vietą Kaliningrado sritį, 
Černiachovskio miestą, kad 
lengviau galėčiau susitvarkyti do-

kumentus ir pradėti normalų gyve
nimą, nes buvau girdėjęs, kad bu
vusiems politiniams kaliniams ne
leidžiama gyventi gimtajam krašte.

Atvykus į Černiachovskio miesto 
vidaus reikalų skyrių, pasą ir karinį 
bilietą gavau, o registruoti atsakė 
pats vidaus reikalų viršininkas. 
Nors gyvenamąjį plotą turėjau ir 
buvo vykdomojo komiteto patvir
tinta, vidaus reikalų viršininkas 
motyvavo tuo, kad visi namiškiai 
gyvena Lietuvoje ir aš ten turiu gy
venti, uždedamas ant paso išvykimo 
antspaudą.

Grįžus į Lietuvą apsistojau Kauno 
mieste pas savo namiškius. Sukū
riau šeimą, susiradau darbą Kauno 
miesto remonto valdyboje dailidės 
pareigomis. Dabavietė suteikė šei-
myninį bendrabutį. Kauno miesto 
Lenino rajono vidaus reikalų pasų 
darbuotojas bendrabutyje prire
gistravo. Lyg viskas klostėsi pagal 
žmogaus teisių nuostatus. Bet grei
tu laiku kaip perkūnas trenkė iš 
giedro dangaus. Kauno miesto, Le
nino rajono vidaus reikalų pasų vir
šininkė Bašinskienė, pasišaukusi 
subraukė kryžmai paso registracijos 
antspaudą ir įsakė kuo greičiau iš
važiuoti iš Lietuvos.

Su tokiu subraukytu pasu daug 
kur kreipiausi, bet niekas neregis
travo ir negalėjo suprasti, kokiam 
tikslui subraukytas. Ir vėl kreipiausi 
į tą pačią pasų viršininkę Bašinskie- 
nę prašydamas atitaityti paso su
braukymą. Kur besikreipiau, atsa
kymas buvo visų vienodas, važiuoti 
kur nori.

Vietoj atitaisymo paso antspaudo 
subraukymą, pradėjo rašyti proto
kolus, kad gyvenu neregistruotas. 0 
vykdomojo komiteto administracinė 
komisija ėmė skirti pinigines bau
das: pirmą kartą 5 rb., antrą 10 rb. 
ir galiausiai 1975 balandžio 25 d. iš
sikvietė į Kauno miesto Lenino ra
jono vidaus reikalų skyrių, kur bu
vau sulaikytas. Miesto prokuroro 
pavaduotojas paaiškino, kad dirbu ir 
gyvenu neregistruotas, už tai būsiu 
teisiamas. (Elta)

*•

Patirta, kad Lietuvos Diplomati
jos Šefas Stasys Lozoraitis Austra
lijos ministerio pirmininko Mr. Mal
colm Fraser kalbą, pasakytą per ra
diją Vasario 16-osios šventės proga, 
laiko svarbiu ir maloniu įvykiu, 
drauge pažymėdamas, kad padėka 
už tai priklauso taip pat ir Australi
jos lietuviams, kurių tautinė veikla 
padaro įtakos į Australijos vyriau
sybės laikyseną Lietuvos nepriklau
somybės klausimu.
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NAUJA VEIKLOS KRYPTIS?
PENKTASISI BALTIEČIŲ JAUNIMO SEMINARAS

Kovo 18 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klube įvyko pirmasis Sydnejuje, o iš 
eilės penktasis Baltiečių jaunimo 
seminaras, kuriame akademinėje 
plotmėje buvo jaunosios baltiečių 
kartos nagrinėjami įvairūs Pabaltijo 
tautų istoriniai, kultūriniai bei poli
tiniai aspektai. Tokiems semina
rams pradžią davė maždaug prieš 
porą metų Adelaidės baltiečių jau
nimas, kuris vėliau susilaukė palan
kaus atgarsio ir Melbourne. Atrodo, 
Sydnejuje šios iniciatybos ėmėsi lie
tuviai inž. Vytautas Juška ir Rimas 
Skeivys, M.A.

Šiame seminare šešis referatus 
skaitė po du iš kiekvienos tautybės 
(temos ir autoriai buvo minėta 
anksčiau skelbimuose, tad jų nekar- 
tojame. Red.). Atrodo, kiekvienas 
prelegentas rinkosi sau artimiausią 
ir prieinamiausią klausimą pagal sa
vo pasiruošimą, tačiau visi referatai 
buvo aukšto akademinio lygio. Gal iš 
visų specifiškiausia buvo Rimo 
Skeivio, M.A., paskaita apie kom
piuterius Sovietų Sąjungoje ir Lie
tuvoje lyginant su kitais kraštais. 
Nedaug kas iš klausytojų tuo klau
simu išmanė, tad ir po pranešimo 
diskusijos neišsivystė. Daug aktua
lesnė ir klausytojams prieinamesnė 
buvo Vyt. Juškos tema apie socia
listinį realizmą mene, favorizuojamą 
Sovietų Sąjungoje, kurio neišvengia 
ir Lietuvos menininkai. Prelegentas 
pabrėžė menininkų prievartavimą 
Sov. Sąjungoje, iš kurių reikalauja
ma laikytis režimo ir kom. partijos 
nustatytos krypties. Savo teigimus 
V. Juška grindė gausiais įvairių me
nininkų disidentų liudijimais. Tai 
bene plačiausia savo apimtimi tema, 
klausytojams daugiau prieinama ir^ 
artimesnė, tad ir diskusijos vyko 
gana gyvos.

Neliečiant kitų gana įdomių refe
ratų bene pats gyviausias ir politiš
kai aktualiausias buvo latvio And
riaus Kariks pranešimas, lietęs išei
vių santykiavimą su pavergtais 
kraštais. Jo teigimu, palaikyti ry
šius su pavergtaisiais, nevengti, ir 
net ieškoti dialogo su tėvynėje gy
venančiais yra būtina ir visapusiškai 
naudinga. Jo aiškiai formuluoti ir 

Tasmanija. Juoda linija pažymėtas autoriaus maršrutas
' H ------- —---

net kai kieno akimis radikalūs teigi
mai sukėlė gyvas diskusijas.

Vertinant šitą seminarą jį tektų 
priimti kaip labai teigiamą įnašą 
mūsų jaunosios kartos kultūrinėje ir 
tautinėje veikloje. Tas liudija, kad 
yra ir akademinio jaunimo tarpe sa
vo tautos likimu susirūpinusių žmo
nių, kurie domisi savo kilmės krašto 
praeitimi, esama padėtimi ir svarsto 
esamoje situacijoje iškilusias prob
lemas. Gal vienas dalykas meta šiam 
parengimui lengvą šešėlį, kad pasi
rinktos temos, atrodo, nebuvo koor
dinuotos, o kiekvienas prelegentas 
pasirinko tik sau artimus ir jam pri
einamiausius klausimus. Gal tas 
įneša daugiau įvairumo, tačiau lygiai 
ir daugiau seklumo. Ar nebūtų tiks
liau ir išsamiau, jeigu pačios temos 
turėtų tarpusavį organišką ryšį, kas 
privestų prie gilesnės dalykų įžval
gos ir gal net būtų galimos atitinka
mos kad ir akademinėje plotmėje iš
vados.

Bendrai seminaras laikytinas la
bai pavykusiu. Jis buvo tarsi giedra 
prošvaistė apsiniaukusioje mūsų 
padangėje su didelėm viltim, kad jis 
ateityje plėsis ir įtrauks ir daugiau 
mūsų jaunų akademikų, o gal net ir 
kitų tautybių jaunimo, ypač austra
lų, kurių tarpe tikrai yra besidomin
čių Pabaltijo problemomis.

Užsiminus apie dalyvius, tenka 
priminti, kad šiame seminare buvo 
užsiregistravusių virš 70 asmenų, jų 
tarpe pažymėtinas lietuvių skaičius - 
13! Sakysite - impozantiškas? Atsi
menant, kad šio seminaro rengėjai 
buvo lietuviai ir prileidžiant, kad 
Sydney yra pati stambiausia lietu
vių kolonija Australijoje, šio semi
naro tik vieną aštuntadalį sudarė 
lietuviai, ir tai daugumas jų tik vy
resnio amžiaus, reikalas priimtinas 
daugiau tragiškai, negu džiugiai. 
Rodos, pakankamai apie įvykstantį 
seminarą buvo reklamuota mūsų 
spaudoje, rodos, turime net organi
zuotų vienetų, kaip Sydnejaus Filis
terių Būrelis, Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga, Inžinierių ir architektų 
Sąjungos skyrius, nekalbant jau 
apie kitus ir studentus - kur jie bu
vo?

Jau ne nuo šiandie kalbame apie 
jaunimo apsileidimą lietuviškoje 
veikloje. Dažnai net papriekaištau
jame, kad tas jaunimas neparodo 
pakankamo dėmesio lietuviškai ak
cijai, bet kai pats jaunimas ką nors 
organizuoja - mūsų nėra. Deja, nėra 
ir paties jaunimo, kuris gal ir būtų 
atėjęs, jeigu kas iš vyresniųjų būtų 
paraginęs ir atkreipęs dėmesį į tai, 
kad čia nėra uždaras parengimas, 
bet tarptautinės svarbos reikalas. 
Iki šiandie tokie seminarai vyko tik 
pabaltiečių jaunimo ribose, gal rytoj 
jie išsiplės didesniu mastu. Bet tam 
reikia pritarimo ir padrąsinimo iš 
pačios bendruomenės, iš tų pačių 
akademikų, kurių, palyginamai, tu
rime gana gausiai. Suprantama, 
ne masė lemia, bet lygiai reikia 
skaitytis, kad visokiam sąjūdžiui 
masės pritarimas kiekvienu atveju 
yra esminis.

Jaunimo Kongreso atstovai
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

(PLJS) Valdyba praneša, kad IV PLJ 
Kongresui, kuris įvyks 1979 m. liepos 11- 
29 d. d. D. Britanijoje ir Vokietijoje, kiek
vieno krašto jaunimo organizacijos gali 
išrinkti sekantį skaičių atstovų: Australi
ja — 10, Argentina — 7, Brazilija — 9, D. 
Britanija — 6, JAV — 40, Kanada — 20, 
Kolumbija — 4, Prancūzija — 3, Švedija 
’— 3, Urugvajus — 3, Venezuela — 4, Vo
kietija — 11, iš viso 120 atstovų. Visų iš
rinktų aitstovų sąrašai su pavardytais ir 
adresais turi būti prisiųsti PLJS Valdybai 
iki 1978 m. spalio 1 dienos. Jeigu iki tos 
dienos PLJS Valdyba negaus kurio nors 
krašto atstovų sąrašo, ar jeigu kuris kraš
tas įrašys į sąrašą mažiau atstovų, negu 
numatyta, tai tuščiosios vietos bus pa
skirstytos kitiems kraštams.
Atstovų rinkimai

Kongreso atstovai renkami balsuojant 
demokratiniu būdu. Rinkimus praveda 
LTS Krašto Valdyba, arba, kraštuose, kur 
jos nėra, didžiausias veikiantis to krašto 
jaunimo vienetas.

Į atstovus gali kandidatuoti asmenys,’ 
turį sekančias kvalifikacijas: a) jaunuolis

J. Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
KELIONIŲ

Pakilimo keliu bėgančio lėktuvo 
greitis vis didėja. Neužilgo pajutau 
paskutinį žemės paspyrimą ir jau 
pakibome ore. Prieš akis atsiveria 
vis platesni Sydnejaus miesto vaiz
dai, kurie lėktuvui kylant kas kart 
mažėja. Kairėje pusėje lieka Botany 
Bay ir miesto centras, dešinėje - 
pietiniai priemiesčiai.
Dairausi, bandydamas atrasti gerai 
pažįstamus priemiesčius, tiltus, iš
skirti žinomus didesnius pastatus ir 
parkus. Pakelėse ir parkuose ža
liuoja, lyg maži rutuliukai, medžiai. 
Skurdžiau atrodo vietomis pasimetę 
pilko paviršiaus kalvos. Dangus be 
jokio debesėlio. Matomumas puikus. 
Tai lapkričio pabaiga, greitai prasi
dės ir vasara.

Lėktuve sėdžiu prie lango, tikė
damasis kad skridimas iki Melbour
ne bus užtikrintai įdomus. Galėsiu 
stebėti apačioje išsibarsčiusius 
miestus, kaimus, upes lyg žiūrėda
mas prieš save padėtą žemėlapį. Vi
sa bėda kad nepramačiau, jog Syd- 
nejus tai dar ne visa Australija. Jei 
dangus yra giedras Sydnejuje, tai 
nereiškia,kad jis toks bus ir visą ke
lionę. Nei iš šio, nei iš to lėktuvas 
patenka virš iš kaž kur pasimaišiu
sių debesų. Skrendame 9500 m. 
aukštyje. Tiršti debesys, lyg sniego 
pusnys visai uždengė žemiau likusią 
žemę. Įdomūs ir debesys. Skrenda
me lyg virš Alpių kalnų. Bet debesų 
monotoniškumas greitai nusibosta. 
Dairausi nors mažiausio plyšelio pa
žiopsoti į tiek daug gyvybių nešan
čią žeme, bet be sėkmės.

Įvairiose iškilmėse natūralu dek
laruoti savo savo tautinį nusistaty
mą, bet kodėl to išorinio ambicingu
mo prasme nepasirodome ten, kur jo 
tikrai reikia? Seniai didžiuojamės 
gausiu mūsų akademikų prieaugliu. 
Net buvo įtariama, kad jaunieji aka
demikai negali surasti bendros kal
bos su vyresniaisiais, tačiau šis pa
rengimas buvo surengtas vien tik 
jaunųjų be jokios vyresniųjų inter
vencijos. Taigi, durys atviros, bet 
prileistina, tebuvo tik intereso sto
ka. O gal šiam reikalui buvo perma- 
žai skirta dėmesio reklamai?

Kiekvienu atveju, šis seminaras 
bent Sydnejaus jaunųjų veikloje 
priimtinas kaip daugiau negu gera 
pradžia. Turėkime vilčių, kad šis 
darbas bus ir toliau vykdomas ir 
plečiamas. O tai liudija jaunųjų aka
demikų pastangas ir savarankišką 
iniciatyvą.

ar jaunuolė 16-35 metų amžiaus, b) turi 
būti lietuviai-ės, galį susikalbėti lietuviš
kai, c) pasižada dalyvauti visose kongre
so programos dalyse ir d) atstovas, po 
kongreso grįžęs į savo kraštą, padarys 
viešą pranešimą lietuvių visuomenei. Iš
rinktam atstovui negalint atvykti į Kong
resą, jo vietą perima sekantis iš eilės dau
giausiai gavęs balsų kandidatas.

LTS Kraštų Valdybos yna prašomos kuo 
daugiau įvairaus amžiaus jaunuolių kan
didatuoti į atstovus. Nebūtina, kad atsto
vu būtų išrinktas LTS Valdybos ar Tary
bos narys. Rinkimai (turėtų būti prieinami 
visiems, norintiems būti atstovais.
Pasiruošimas

Išrinktieji atstovai prieš kongresą turė
tų kuo daugiau susipažinti su savo krašto 
jaunimo problemomis. Tam tikslui turėtų 
būti ruošiami įvairiose vietose suvažiavi
mai, dalyvaujant išrinktiesiems atsto
vams. Jie taip pat turėtų aktyviai prisi
dėti prie kongreso paruošiamųjų darbų, 
atliktinų savo krašte.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos ad
resas: 1573 (Bloor West, Toronto, Ont., Ca
nada, M6P LA6.

ĮSPŪDŽIAI

Skrendame sprausminiu B 727 
lėktuvu. Keleivių mažai. Prie langų 
visos vietos užimtos ir tik kai kur 
prie tako. Aptarnauja 6 palydovės. 
Iš jų viena Olgos vardu, savo veido 
bruožais išsiduoda, esanti emigran
tų kilmės. Palydovės nešioja kavą ir 
arbatą, keleiviai kas ką nori pasi
renka. Užkandžiams duoda labai 
šviežiai atrodančių bandelių. Jų 
skonio neteko išbandyti, nes keliau
damas po gerų pusryčių visko atsi
sakiau. Buvo tokių ir daugiau.

Per garsintuvą prisistato lėktuvo 
kapitonas. Praneša, kad už kelių mi
nučių skrisime virš Canberros ir 
Snieguotųjų kalnų. Nors šauk jam ir 
prašyk, kad ’’pradurtų” debesis. La
bai norėtųs pamatyti Canberrą iš 
viršaus, o Snieguotų kalnų (gal da
bar ir be sniego) dar nesu matęs nei 
pravažiavęs.

Praskridus Snieguotus kalnus 
danguje pasiliko tik palaidi mažų 
debesėlių kamuoliukai. Žemėje vėl 
matosi gyvenvietės, miškai, ežerai 
ir pievos. Vienoje, kalnais apsuptoje 
dauboje, riogso išsidėstęs miestelis. 
Prie jo eina keli vingiuoti ilgi keliai. 
Gaila, nežinau kokia čia vieta, bet 
spėju, kad jau esame Viktorijos 
erdvėse. Žemiau matome daugiau 
sodybų ir dirbamų laukų. Neužilgo 
tolumoje pasirodo ir Melbourno 
aukštieji pastatai. Dar minutė kita 
ir jau esame virš Melbourno. Matosi 
iš miesto eina tiesūs, medžiais apso
dinti keliai. Girdėjau, kad Melbour-

Nukelta į psl. 6
Mūsų Pastogė Nr. 12,1978.3.27, psl. 5
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PAVERGTIEJI TARIA!
AUŠRA Nr. 8 

ESTIJOS - LATVIJOS - LIETU
VOS NACIONALINIO JUDĖJIMO 
VYRIAUSIOJO KOMITETO 

NUTARIMAS

Estijos Latvijos Lietuvos Nacio
nalinio judėjimo komitetas nutaria:

1. Išrinkti tris pirmininkus pus
penktų metų laikotarpiui iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Nacionalinio 
judėjimo komitetų. Jei, pasibaigus 
Įgaliojimo laikui, nebūtų galimybės 
juos perrinkti, tai jie įgaliojami 
vykdyti savo funkcijas iki atsiras
galimybės juos perrinkti.

2. Jei Estijos - Latvijos - Lietuvos 
Nacionalinio judėjimo Vyr. Komite
tui nebūtų sąlygų dirbti arba jo na
riai būtų persekiojami, tai bet ku
riomis sąlygomis šį darbą atliks jau 
sukurtas Pakomitetis. Tokiu atveju 
Estijos - Latvijos -Lietuvos Nacio
nalinio judėjimo Vyr. Komiteto vi
sos viešojo darbo funkcijos pereina 
trims organizacijoms: Estų Pasauli
nei Tarybai, Laisvųjų Latvių Pa
saulinei Sąjungai ir Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui (būtinai 
įjungiant į jį Tomą Venclovą).

3. Išrinkti Estijos - Latvijos - Lie
tuvos Nacionalinio judėjimo Vyr. 
Komiteto garbės narius: Edgarsą 
Andersonsą (JAV), Jurgį Baltrušai
tį (Prancūzija), Piotrą Gregorenką 
(TSRS), Andre Kiung (Švedija), 
Česlovą Milošą (JAV), Ernestą Jo- 
piką (Anglija), Arnoldą Lūšį (JAV), 
Jurijų Orlovą (TSRS), Ulofą Palmę 
(Švedija), Andriejų Sacharovą 
(TSRS).

4. Estijos - Latvijos - Lietuvos 
Nacionalinio judėjimo Vyr. Komite

tas reguliariai leis estų, latvių, lie
tuvių, rusų ir anglų kalbomis savo 
dokumentų rinkini ESLALI arba 
kitus leidinius.

Estijos, Latvijos, Lietuvos Nacio
nalinio judėjimo komitetai

Vilnius. 1977.VHL2Q,

Metų pradžioje įvyko šeštasis 
Pietų Amerikos lietuvių kongresas 
Uragvajuje, kuriame dalyvavo ir 
P.L. B-nės pirmininkas inž. B. 
Nainys.

***

v SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
VIENETAS SYDNEJUJE

Vasario 27 d., ASS Įgaliotinio, ps. 
fil. I. Jonaičio pastangomis, Sydne- 
juje įsisteigė Akademinio Skautų 
Sąjūdžio (ASS) Skyrius. Jį šiuo me
tu sudaro Filisterių Skautų Sąjun
gos (FSS) ir Akademikių Skaučių 
Draugovės (ASD) padaliniai. Tiki- 
mąsi neužilgo susidarysiant ir brolių 
- Korp. "Vytis” - vienetą.

ASS bendrajam skyriui vadovau
ja pirm. ps. fil. Izidorius Jonaitis.

FSS padalinio vadovybėn išrinkti: 
ps. fil. I. Jonaitis ir fil. Tamara Vin- 
gilienė. ASD - v.s.v.sl. Julija Bogu- 
šaitė-Basil ir v.s.v.sl. Ginta Viliūnai- 

'tė.
Filisterių Skautų S-gos nariais 

yra ASD ir Korp. "Vytis” filisteriai 
ir nebetęsią studijų ASD tikrosios 
narės ir Korp. "Vytis” senjorai.

ASD narėms - kandidatėms pa
ruošti į tikrąsias nares globėjomis 
parinktos s.fil. Marija Milienė ir fil. 
Jadvyga Viliūnienė.

Skyrių šiuo metu sudaro 5 filiste
riai ir 6 ASD narės.

ASS skyrius Sydnejuje buvo įsi
steigęs 1950.2.18, bet dėl tuo metu 
vyravusių sąlygų (nebuvimo studi
juojančių LSS narių), po metų veik
los likvidavosi.

ASS skyriaus įsteigimas yra tik
rai sveikintinas reiškinys Sydnejaus 
skautiškame gyvenime. Tikėkimės, 
kad į jį gausiai susiburs skalaujan
tis akademinis jaunimas.

B.Ž.

Antrasis 
pavasaris

( Atkelta iš 5 psl. )

nas yra gražus ir didelis miestas, bet 
iš viršaus nieko patrauklaus jame 
dabar nesimato. Vien iš pavadinimo 
man Melbournas yra labai artimas, 
nes jame gyvena daug daug pažįs
tamų lietuvių. Po valandą trukusios 
kelionės leidžiamės Tullamarine 
aerodrome. Lėktuve per garsintuvą 
praneša, kur turi eiti keliaujantieji 
į Tasmaniją.

Išėjęs iš lėktuvo noriu pasidairyti 
Tullamarine aerodromo patalpose. 
Čia atskridau pirmą kartą. Anksčiau 
esu girdėjęs įvairių palyginimų su 
Sydnejaus aerodromu, todėl dabar 
yra proga pačiam pamatyti.

Praeidamas pamatau ilgą eilę 
žmonių, laukiančių skristi į Tasma
niją. Stovi ir mano dviejų anksty
vesnių kelionių draugas Stan (mel- 
bournietis). Su juo kalbasi mūsų 
praėjusių metų bendrakeleivė, se
nesnio amžiaus ūkininkė, iš Viktori
jos. Ji skrenda tuo pačiu lėktuvu su 
mumis į Launcestoną, bet Tasmani- 
joje važiuos su kitos firmos grupe. 
Jiedu mane kviečia įsimaišyti tarp 
jų, kad nereikėtų eiti į ilgos eilės ga
lą. Padėkoju, bet dar turėdamas lai
ko einu po aerodromo koridorius 
pasidairyti.

Trumpai apėjęs ir apžiūrėjęs vi
daus išdėstymą, einu ir aš kelionės 
tęsti. Prieš einant į laukiamąjį iš
skridimui kambarį patikrinamas 
lėktuvo bilietas, paskiriama vieta 
lėktuve. Šalia stovi ir mano kelionę 
organizuojančios firmos atstovas. 
Pasveikina, pasako tarnautojo 
pavardę, kuris sutiks mane Laun
ceston aerodrome. Užklausiu, ar bus 
pilnas autobusas keliaujančių, atsa
ko - trys ketvirčiai. Čia gan smarkiai 
tikrinami keleiviai ir turimas baga

žas, to visai nebuvo Sydnejuje. 
Rankinį krepšį reikia atiduoti patik
rinimui, ant nuošaliau stovinčio sta
lo. Krepšius naršo du tarnautojai. 
Toliau, tuščiomis rankomis, pats 
praeini elektroninius vartus ir jei tie 
vartai tavęs neįtaria, eini atsiimti 
patikrinto krepšio ir gali eiti į lėktu
vą. Jei vartai praeinant sucypia, ta
da ten stovintis tarnautojas nuo
dugniau tikrina ir prašo parodyti 
kokius metalinius daiktus turi kiše
nėse.

9.25 vai. ryto pakylame iš Tulla
marine aerodromo. Skrendame 
tokio pat dydžio lėktuvu, kaip ir iš 
Sydnejaus, bet šis pilnas keleivių ir 
aptarnaujamas tik keturių palydo
vių. Apačioje vėl tie patys Melbour
ne apylinkių vaizdai. Vėliau, vienoje 
pusėje matosi jūra, kitoje žemynas. 
Dar kelios minutės ir lėktuvas 
skrenda tik virš vandens - Bass 
Srait.

Lėktuve sėdžiu prie tako. Šalia 
manęs sėdi vyresnio amžiaus aus
tralų pora. Pasižvalgome vieni į ki
tus, bet kalbos nepradedame. Vėliau 
einu pasikalbėti su anksčiau aerod
rome sutiktais pažįstamais. Palydo
vės išnešioja arbatą ir po porą sau
sainių. Artinamės prie Tasmanijos 
krantų. Dairomės, lyg būtume išvy
dę pažadėtąją žemę. Apačioje mato
si ūkiai, ganosi avys. Laukai daug 
žalesni, bet eukaliptų medžiai tokie 
pat nupaišę, kaip ir Australijos že
myne. Nė valandos neskridę iš Mel
bourne leidžiamės Launcestone.

Lėktuvas sustoja netoli aerodro
mo pastatų, į kuriuos reikia pės
tiems nueiti. Aplinka švari, jauki, 
bet lyginant su didmiesčiais, įrengi
mai ir pastatai daug mažesni. Mus 
pasitinka uniformuotas autobuso 
vairuotojas (vadinamas Coach cap
tain), surenka grįžimui lėktuvo bi
lietus ir nurodo mūsų grupės auto
busą. Iš lėktuvo atveža lagaminus ir 
juos palieka atvirame lauke. Pasi
ėmė ir nasikrove kas kam priklauso 

sėdime autobuse pasirengę važiuoti. 
Įlipa ir prisistato, irgi uniformuota, 
mūsų kelionės palydovė (kartu ir 
virėja) jauna, aukšta ir stambi 
mergina (nedrįsčiau ristynių kvies
ti). Tarp kitų, ji užsimena ir apie 
Tasmanijos klimatą. Sako, tur būt 
esate girdėję, kad Melbourne per 
vieną dieną gali būti 4 metų laikai 
(vasara, ruduo ir pan.) Tasmanijoje 
visi tie pasikeitimai galimi per vieną 
valandą.

Tik išvažiavus iš aerodromo nieko 
įdomaus nesimato. Kelias kuriuo 
važiuojame atrodo yra daug šiau
resniais pakraščiais, kaip esu įpra
tęs matyti. Artėjant prie Launces
ton miesto stebiu ir lyginu, ar yra 
kokie skirtumai šios Australijos da
lies gyvenime. Namai senesni, sto
gai daugiausiai dengti skarda. Pra
važiavus kelis Launceston prie
miesčius autobusas sustoja prie Ca
taract Gorge (tarpeklis). Mūsų 
programoje numatyta atsidurti ki
toje tarpeklio pusėje. Yra dvi gali
mybės. Viena - ilgoku keliu eiti pės
čiom, antra - susimokėjus 80 c. per
sikelti ant lyno prikabintose sėdy
nėse. Pasirenkame antrąją. Pakilę 
virš žemai palikusio tarpeklio, va
žiuojame dviems žmonėms persikel
ti įtaisytose sėdynėse. Apačioje sro
vena mažas upeliukas. Bėgdamas 
vanduo kliudo vagoje išsikišusius 
akmenis, tuo sukeldamas nenusto
jantį krentančios srovės ošimą. Šalia 
upelio matosi gražus plaukimo ba
seinas, bet niekas jame nesimaudo. 
Vėsu. Toliau, kairėje stovi pakeltas 
siauras tiltas, manyčiau, tik pės
tiems. Pažvelgus žemyn darosi ne
jauku. Nukritęs iš tokio aukščio ka
žin ar spėtum pajusti užsigavimo 
skausmą?

Artėjant prie kito tarpeklio kran
to akis pasitinka pilname savo žydė
jime azalijų ir rododendronų krū
mai. Namuose jie buvo numetę pas
kutiniuosius savo žiedus, o čia jie 

pilnai žydi. Čia dar pavasaris, o man 
antrasis pavasaris šiais metais. Nu
šokame nuo sėdynių, kurios paleng
va keliauja nesustodamos važiuo
jančių nei paimti, nei išleisti. Šva
riais, prižiūrimais takais pėsti trau
kiame prie pat stataus kranto ir jie 
yra apsaugoti vielų tvora. Čia ir tar
peklis žymiai platesnis. Plati van
dens juosta, kaip didelė upė, netoli 
įteka į dar didesnę Tamar upę.

"Ties Cataract tarpeklio žemupiu 
yra du tiltai, vienas šalia kito. Vie
nas senas, kitas aukščiau iškeltas 
naujesnis, berods Kings tiltu vadi
namas. Nuo jo eina pagrindinis ke
lias į šiaurę, vakariniu Tamar upės 
krantu.

Nuošalešnėje vietoje, netoli seno
jo tilto sugrįžtančių jau laukia mūsų 
virėja su pirmaisiais pietumis. Val
gydami vienas kito klausinėjame iš 
kur atvykę, kur anksčiau keliavę ir 
ką matę.

Po pietų einame apžiūrėti seno 
vandens malūno. Tas malūnas buvo 
baigtas statyti 1825 m. apie 60 km. 
nuo Launceston. Dabar jis yra per
keltas ir atstatytas Launcestone, 
netoli Tamar upės ir Kings parko. 
Malūnas veikia, labai įdomus viduje. 
Prisiminiau vaiku būdamas, kartais 
su tėvu nuvažiuodavau į vieną vėjinį 
malūną, kurio vidaus įrengimai buvo 
labai panašūs j šio. Gerai supratau, 
ką kuri malūno įrengimo dalis atlie
ka. Lauke prie malūno įtaisyti du 
dideli ratai, kuriuos anksčiau suko 
krintantis tvenkinio vanduo ir tai 
buvo malūno varomoji jėga. Dabar 
tų ratų sukimą tvarko mechaniniai 
įrengimai, o dėl akių, viršuje įtaisy
ta purkšlė meta vandenį ant besisu
kančio rato.

Tame pačiame name įrengtas ir 
malūnininko butas. Lyginant su šių 
laikų statyba, maži, paprasti kam
barėliai, labai kuklūs baldai. Praė
jusiame šimtmetyje tai buvo patogi 
gyvenvietė. „

Bus daugiau
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Australijos lietuvių rinktinės, va
žiuojančios j Kanadą, pradėjo labai 
intensyviai ruoštis. Be individuali
nių fizinio išlaikymo mankštų, krep
šininkai vyrai praeitą savaitę buvo 
susirinkę Mt. Dandenong, kur daly
vavo vietiniame turnyre. Velykų 
švenčių metu, vyrai, merginos ir 
jauniai krepšininkai, iš visų Austra
lijos kampų suvažiuoja į Mt. Gam
bier, tarp Adelaidės ir Melbourne 
esantį labai gražų miestą, kur vyks 
didžiulis krepšinio turnyras. Visas 
šias išlaidas, su maža paskirų klubų 
parama, apsimoka patys žaidėjai, 
kas parodo jų nepaprastą norą pasi
rodyti geriau Kanadoje ir Ameriko
je; kuo gražiau reprezentuojant 
Australijos lietuvius.

ALFAS valdyba nuoširdžiai prašo 
visų Australijos lietuvių, kaip gali
ma daugiau padėti važiuojantiems 
sportininkams, aukojant pinigus per 
savus klubus, tiesioginiai ALFAS ar 
perkant ALFAS didžiosios loterijos 
bilietus, kurių I-sis prizas yra 
dviems kelionė į Kanadą. Ši loterija 
bus traukiama Sydnejuje balandžio 
22 dieną.

EDIS PALUBINSKAS VAŽIUOJA

Pasaulio krepšinio žvaigždė ir 
Amerikoje išrinktas vienu iš ge
riausių šešių sportininkų pasaulyje, 
mūsų Edis Palubinskas, kuris šiuo 
metu gyvena Australijoje, su malo
numu pareiškė, kad jis Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėse atsto
vaus Australijos lietuvių rinktinę, 
kas ją padarys daug stipresnę ir 
įgalins labai gražiai pasirodyti. Įdo
mu, kad ir Australijos ministeris 
pirmininkas Mr. M. Fraser savo 
sveikinime lietuviams Vasario 
16-sios proga labai gražiai paminėjo 
Australijos lietuvių sportinį gyveni
mą ir Edį Palubinską, kai sostinėje 
Canberroje, kalbėdamas pabaltiečių 
atstovams taip pat iškėlė lietuvius 
sportininkus tą patį E. Palubinską ir

AUSTRALIJA
IR NAUJOJI ZELANDIJA 
Maldos Apaštalavimas

Jo šventenybė popiežius Paulius 
VI balandžio mėn. MA nariams sky
rė sekančias intencijas: 
bendrąją - kad krikščionys už
laikytų Viešpaties dieną, kaip tai 
pridera tiems, kurie tiki į Kristaus 
prisikėlimą;
misijų-už vietinę čiabuvių dva- 
siškiją naujai įsteigtose bažnyčiose.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese,
pats kertinis mūsų ir visos Baž

nyčios tikėjimo akmuo yra tikėjimas 
į prisikėlusį iš mirties Kristų. Vieš
pats Jėzus Kristus - Žodis tapęs kū
nu, savo gyvenimu žemėje. Šv. 
Dvasios atsiuntimu, o ypač savo 
mirtimi ir stebuklingu prisikėlimu, 
patvirtino dieviškąjį Apreiškimą ir 
"atgaivino nuodėme mirusius žmo
nes, kol vieną dieną prikels jų miru
sius kūnus” (.D.V.4.)

Pagal tradiciją, ši velykinė pas
laptis Bažnyčioje švenčiama sekma
dieniais nuo pat pirmųjų krikščio
nybės dienų. Lygiai kaip Velykos 
yra pati centrinė bažnytinių metų 
šventė, taip ir kiekvienas sekmadie
nis yra pati svarbiausia diena visoje

KALBA
SPORTININKAI RUOŠIASI

sydnejiškį futbolo žvaigždę Tomą 
Raudoniki. Atrodo, kad sportas iš
kėlė ir lietuvio vardą šiame krašte, 
todėl ir mes turime mūsų sportinin
kams padėti.

TURĖSIME SAVO DAKTARĄ

Mūsų veteranas sydnejiškis spor
tininkas Dr. Leonas Petrauskas, 
buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės 
dalyvis, jai laimint 1939 metais Eu
ropos krepšinio pirmenybes, kartu 
su Australijos lietuviais sportinin
kais važiuoja į Kanadą. Nors krepši
nį jis šiuo metu yra iškeitęs į sklan
dymą, motorinį skraidymą ir golfą, 
tačiau su sportu jis niekada neatsi
sveikino, pats aktyviai dalyvauda
mas ir visuomet sportininkus rem
damas. Dr. L. Petrauskas visoje 
sportininkų kelionėje sutiko būti 
oficialus išvykos gydytojas, kas vi
sai grupei bus labai naudinga.

PENSININKAS REMIA

Sydnejuje žinomas mūsų veikėjas 
ir spaudos bendradarbis Vladas Mi
niotas, sutikęs ALFAS pirmininką 
ir padavęs 20 dol. auką, pasakė*. 
’’Džiaugiausi kai mano vaikai akty
viai dalyvavo lietuviškame sporte, 
džiaugsiuosi kai ir anūkai seks savo 
tėvų pėdomis, todėl, nors būdamas 
ir pensininkas, aukoju šią mažą su
mą Australijos lietuvių sportininkų 
kelionei, linkėdamas geriausios sėk
mės ir gražaus Australijos lietuvių 
reprezentavimo Kanadoje”.

VAŽIUOJANTIEJI ŽAIDĖJAI

LIDIJA POCIENĖ, iškilioji Aus
tralijos lietuvė sportininkė, šiuo 
metu gyvenanti Adelaidėje, žaisda
ma už Geelongo ’’Vytį”, ji su koman
da iškovojo trejus metus Australijos 
lietuvių moterų krepšinio nugalėto
jų vardą. Vėliau, persikėlus gyventi 
į Adelaidę, jinai visas jėgas permetė 
į lauko tenisą ir ketverius metus lai
mėjo Australijos lietuvių čempionės 
vardą. Be sportinio gyvenimo, ji yra 
labai aktyvi organizuotoje lietuvių 
jaunimo veikloje ir taip pat iškiliai 

savaitėje.
Esminė sekmadienio, kaip krikš

čioniškos šventės dalis, yra Šv. Mi
šios, kurios yra ne kas kita, kaip 
nuolatos aukojamoji nekruvinoji 
Kristaus auka. Jose mistiniai kon
centruojasi Kristaus kančia, mirtis 
ir prisikėlimas ir jų atnašavimo me
tu mums duota proga dėkoti Dievui, 
"kuris iš savo didelio gailestingumo 
Jėzaus Kristaus prisikėlimu yra at
gimdęs mus gyvai vilčiai” (1. 
Tel.1.3.). Todėl be tikėjimo į prisi
kėlusį Kristų sekmadienis būtų be
prasmis šventadienis.

Vatikano II suvažiavimas tarp 
kitko pabrėžė, kad būtina švęsti 
sekmadienį kaip džiaugsmo dieną ir 
dieną laisvą nuo darbo. Nežiūrint, 
kad kartais sąlygos ir labai nepalan
kios, vis dėlto turime rimtai pasi
stengti aktyviai dalyvauti Šv. Mi
šiose - Eucharistiniame festivalyje - 
sekmadieniais ar šeštadienio vaka
rais. Dalyvaudami Šv. Mišiose ir 
ypač priimdami Šv. Komuniją mes 
galime sulaukti Viešpaties malonių 
visai savaitei. Tomis malonėmis su
stiprinti, mes galėsime ištesėti gė
ryje ir dorovingai gyventi, sėkmin
gai vykdant Dievo valią asmeninia
me, šeimyniniame ir bendruomeni
niame gyvenime.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

Sunku modemiškai gyventi
Pasisuka ir vėl moderniško gyvenimo tas ratas; 

šį kartą jis sustoja - prie sveikatos.

Tačiau ne apie negalavimus imu rašyti 
(netinka brautis man į medicinos sritį), 
pasirenku aš šalutinę (apsisaugojimo) šaką 
ir patiekiu, ką laikraščiai ir televizija mums sako.

Kad maistas geras ar kenksmingas, 
visi jau žinom. Kas dar reikalinga, 
tai sudaryti sąrašą, ką valgyt žmogus gali, 
o ką atmesti be pasigailėjimo į šalį.

Pirmoj eilėj (cituoju) - sviestas, pienas. 
Juos tik naudok, ir suskaitytos dienos! 
Nelaukus nieko, pereiti į kavą, margariną. 
Nors lyg kaž - kur skaičiau, kad dar nežino, 
kokių gi pasekmių nuo šito susilauksi. 
Saugiau gal būtų.. (Pritariat? Išbrauksiu.)

Kiekvienu atveju, bet kokie riebalai - ne į sveikatą. 
O kavą galima pakeisti į arbatą.
Arbata? Ne! Didžiausią žalą daro, 
žuvies neliesk (pilna nuodų, metalo). 
Nuo vaisių chemikalus tiesiog braukte braukia; 
daržovės, vėl gi, radiaciją pritraukia.

Kiaušiniai, sūris, tiesa, proteinas, 
bet jei per daug (na, sako) mintys pinas. 
Kiek leistina? Kas gali tai žinoti, 
geriausiai jų visai ir nevartoti. 
Druska - blogai (to ir minėt nereikia). 
Dėl cukraus, saldumynų - mokinai juk vaiką. 
Mėsa, kokia bebūtų, vien ligų šaltinis.

Taigi, kad liktum tvirtas, geležinis, 
tik duoną valgyk, vandenį gerk gėlą. 
Ne, ne. Nuo duonos kyla svoris, ir sudie jau sielai! 
O vandenyje piktą elementą neseniai surado...
— Matau, kad neišvengsime mes troškulio ir bado!

Julija

reiškiasi *kaip rašytoja-poetė ir ar
tistė scenoje.

ALDONA BOUDVILLE—MOR- 
KŪNAITĖ, gimnazijos mokytoja. 
Nuo pat savo jaunystės dienų labai 
aktyviai įsitraukusi į sportinį gyve
nimą. Jau vos 13-kos metų sulauku
si, ji išsikovojo Australijos lietuvių 
lauko teniso čempionės vardą ir po 
to jį apgynė penkerius metus iki 
1968 metų. 1965 m. pradėjo kulti
vuoti tinklinį ir jau po dveijų metų 
buvo du kartus iš eilės išrinkta į P. 
Australijos rinktinę. Po dvejų metų 

.pertraukos, ji vėl pradeda aktyviai 
Žaisti, išrenkama į Adelaidės ir P. 
Australijos rinktines ir jas atsto
vauja iki dabar. Be to jinai penkis 
kartus išrenkama į visos Australijos 
tinklinio rinktines ir yra viena iš ge
riausių žaidėjų Australijoje. Kana
dos išvykoje ji yra Australijos tink
linio rinktinės kapitonė. Be sporto, 
jos kitas mėgstamiausias dalykas 
yra virimas.

PETER, RAYMOND BOUD
VILLE, Aldonos vyras, architechti- 
nių dalykų reprezentuotojas, pra
dėjęs tinklinį žaisti Vakarų Austra
lijoje ir šią valstiją reprezentuoja 
1972-74 metų Australijos pirmeny
bėse. Po to, persikėlus gyventi į 

Brangiam tėveliui
A.A.

VILKO PULLINEN
mirus, jo sūnų ir mielą bičiulį Juhani, šeimą ir artimuosius skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučia

Anskis ir Martiną Reisgiai

Adelaidę, jis šią valstiją reprezen
tuoja paskutiniuosius ketverius me
tus. 1974 metais yra pirmą kartą iš
renkamas į Australijos tinklinio 
rinktinę ir ją reprezentuoja dvejus 
metus. Už Adelaidės "Vytį” jis žai
džia jau keletą metų ir išvykoje į 
Kanadą yra išrinktas tinklinio 
komandos kapitonu.

ONA BONE—MIKALAINYTĖ, 
ilgametė Adelaidės ir Australijos 
lietuvių stalo teniso čempionė, gra
žiu ir kietu savo žaidimo stiliumi iš
kovojusi eilę pirmenybių. Paskutinis 
jos laimėjimas buvo atsiektas Ho- 
b&rtc.

PETRAS URNEVIČIUS, Adelai
dės "Vyties” jaunių ir senjorų rink
tinių žaidėjas. Nuo 1975 metų buvo 
išrinktas į Adelaidės iki 18-kos metų 
rinktines. Be jaunių jis žaidžia "Vy
ties" pirmoje komandoje Metro ”A” 
divizijoje. Išvykoje jis reprezentuos 
Australijos lietuvius jaunius.

ANTANAS ČIBIRAS, adelaidiš- 
kis lauko teniso žaidėjas. Lauko te
nisą pradėjo žaisti būdamas vos 
septynių metų amžiaus ir jau turė
damas 15-ka metų pradeda žaisti 
Australijos lietuvių pirmenybėse, 
dalyvaudamas penkiose sporto 
šventėse. Dirba namų pardavimo 
biznyje.
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Pranešimai

ALB KRAŠTO TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS

įvyksta gruodžio pabaigoje, drauge 
su Australijos Lietuvių Dienomis: 
gruodžio 25 d. iškilmingos pamaldos, 
gruodžio 26 d. Tarybos narių re
gistracija ir gruodžio 27 - 29 d.d. 
Krašto Tarybos posėdžiai Sydne- 
jaus Lietuvių Klubo mažojoje salėje,

PERMAINOS SUDNEJAUS
APYLINKĖS VALDYBOJE

Kovo 8 d., buvo sušauktas specia
lus ALB Sydnejaus Apylinkės Val
dybos posėdis, kuriame dalyvavo 
visi valdybos nariai išskyrus pirmi
ninką. Susirinkę valdybos nariai, 
pasigesdami sutartinio 
bendradarbiavimo tarp valdybos ir 
pirmininko, vieningai išreiškė pir
mininkui nepasitikėjimą ir čia pat 
buvo iš naujo pasiskirstyta pareigo
mis susirinkusiems vienbalsiai

išrenkant p. Valentiną Gul- - 
biną Sydnejaus Apylinkės pirminin
ku. Apie kitų valdybos narių parei
gas tikimasi pati valdyba duos ati
tinkamą komunikatą. Atrodo, kad 
teks kooptuoti į valdybą naują narį, 
nes buvęs valdybos pirmininkas sa
vo pareiškimu iš viso pasitraukė iš 
valdybos.

Pirmininko adresas: V. Gulbinas, 
29 Ormond Str., Ashfield, 2131. Tel. 
799 4989.

inf.

SULAUKSIME
DAR VIENO SVEČIO

AUŠROS TUNTE

Velykų švenčių metu Sydnejaus 
Aušros tuntas turėjo savo velykinę 
stovyklą skautų žemėje Ingleburne. 
Stovyklą aplankė Didįjį šeštadienį 
svečias iš Amerikos kun. J. Vaišnys, 
S.J., kuris stovyklautojams atlaikė 
pamaldas ir gražiai pabendravo.

Balandžio 2 - Atvelykis. Tą dieną 
Sydnejaus Aušros tunto tradicinė 
išvyka į skautų žemę Ingleburne. 
Tai ne tiek išvyka, kiek rengiama 
margučių popietė, kurios metu vyks 
margučių paroda ir premijavimas, 
margučių ridenimas ir kitokios ve
lykinės išmonės. Kaip paprastai 
kviečiama ir visi Sydnejaus bei apy
linkių lietuviai toje popietėje kuo 
gausiau dalyvauti. Pradžia 2 vai. 
p.p. Veiks skautiška virtuvė ir įvai
rių gėrimų baras.

Skautų vadovybė perspėja suin
teresuotus tautiečius, kad tą dieną 
stovyklavietėje pamaldų nebus, 
kaip kad būdavo kitais metais. Todėl 
prašomi pamaldas išklausyti savoje 
bažnyčioje.

Kviečiami dalyvauti visi iš arti ir 
toli. Nekreipkite dėmesio į orą: su 
skautais visados giedra!

DAINOS CHORAS 
dalyvaus Ethnic Evening tautybių 
pasirodyme balandžio 14 d., penkta
dienį, Bankstown Civic Centre di
džiojoje salėje, ne balandžio 15 d., 
kaip kad buvo skelbta anksčiau. 
Ethnic Evening pradžia 8 vai. vak. 
Įėjimas su bilietais.

■

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 Bart Terrace, Bankstown. ToL: 708-1414 •i

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI
Balandžio 1 d., šešt.:

MIMI 
pagarsėjusi prancūzė dainininkė

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, pašto ženklai, 
medaliai ir Irt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4^6vai., sekmadieniais 130-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv.- 4-11 vai., 
penki 4-12 vai., šjšL 2-1 vaL. sekau 
1230 -11 vai.

i
J * Antradieniais stalo tenisas
• * Trečiadieniais šachmatai
i * Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodytą aprangą.

■.... . ■ i —

ŠOKIAI grojant "Golden Trio” 
kapelai: 
šeštadieniais 8-12 vaL vak. 
sekmadieniais 6-10 vaL vak.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 val.v., šeši 640 
vaL, sekmadieniais 1-9 vaL vak.

i

Dar pernai buvo pasklidę gandai, 
kad Australijos lietuvius ketina ap
lankyti solistas Ričardas Daunoras. 
Jis yra buvęs Vilniaus operos solis
tas ir 1976 metų pradžioje, gastro
liuodamas su liaudies ansambliu 
Prancūzijoje, apsisprendė pasilikti 
Vakaruose ir pasiprašė pabėgėlio 
teisės. Būdamas Vakarų Europoje 
jis dainavo Brusselio operoje Belgi
joje, ir šiuo metu dainuoja Stuttgar- 
to operoje Vak. Vokietijoje. Per 
tuos metus jis sėkmingai koncertavo 
šiaurės Amerikoje ir Anglijoje.

Pastaruoju metu paaiškėjo, kad 
solistas Ričardas Daunoras tikrai 
atvažiuoja į Australiją ir jo pirmas 
koncertas numatomas jau rugpiūčio 
5 d. Everest Teatre, Symour Cent
re, Sydney Universitete. Tariamasi 
dėl koncertų ir kitose lietuvių kolo
nijose. Ričardo Daunoro iškvietimu 
oficialiai rūpinasi Sydnejaus Apy
linkės Valdyba, o jo gastrolių mene
džeriu sutiko būti inž. Petras Dirkis. 
Plačiau apie solisto R. Daunoro kon
certus ir gastroles bus skelbiama ir 
reklamuojama mūsų spaudoje.

Kovo 10 d. po ilgos išvykos sugrį
žo buvęs adelaidiškis Dr. Antanas 
Stepanas su šeima: žmona Audrone 
ir dviem sūnumis. Keletą metų spe
cializavęsis Anglijoje sugrįžęs dirbs 
Walden Valley ligoninėje Canbe- 
rroje kaip specialistas endochromo- 
togištas. Canberroje ketina galuti
nai įsikurti.

innmianimmmaiuiiamiiaiuuffliiiiniuinffliiiQHimiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiHiuniiaiiiiiiiiiiiiaiiiHHnuiDiiiuiin

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba kviečia visus į tradicinį

MARGUČIŲ BALIŲ
balandžio 1 dieną Lietuvių Namuose, 50 Errol st. North Melbourne

Gros lenkų orkestras, puiki vakarienė, tradicinis margučių premijavi
mas, loterija.

Įėjimas ir vakarienė 7 dol. asmeniui. Pradžia 7 vai. Stalus užsisakyti 
pas L. Balčiūnienę tel. 859 2656 ir J. Kvietelaitį tel. 42 2367 
PASTABA: Margučių balių praveda Melbourno Dainos Sambūris

Melboumo Liet. Klubo Taryba
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Caritas - Daina
BALIUS

Įvyksta Lietuvių Klube šeštadienį balandžio 8 d. Pradžia 7.30 vai.
Programoje: "Dainos” vyrų, moterų ir mišraus choro dainos, 

vadovaujant Br. Kiveriui, talkininkaujant, ir diriguojant moterų chorui 
Zitai Belkutei.

Po programos seks šokiai griežiant populiariai ’’Golden Trio” kapelai. 
Laukiame visų iš arti ir toli. Įėjimas veltui.

Rengėjai

REKOLEKCIJOS SYDNEJUJE

Rekolekcijas Sydnejaus lietu
viams, kaip ir kitose kolonijose šiais 
metais pravedė svečias iš Čikagos 
kun. J. Vaišnys, S.J. Kun. J. Vaiš
nys plačiai žinoma asmenybė: jis il
gus metus redaguoja žurnalą ’’Laiš
kai lietuviams”, eilę metų išbuvo 
Lietuvių Žurnalistų S-gos pirminin
ku, Liet. Skautų Sąjungos Seserijos 
dvasios vadas.

Pamoksluose jis paprastas, bet 
taiklus. Paskutiniame rekolekcijų 
pamoksle jis priminė, kad nėra gra
žu ir krikščioniška įtarti kitą tautietį 
raudonu, kuris susitinka su iš Lietu
vos atvykusiu arba dalyvauja Lie
tuvos menininkų parengimuose. Dėl 
tokios jo nuomonės klausytojų tarpe 
atsirado nepatenkintų.

Po rekolekcijų parapijos salėje 
svečias turėjo pranešimą ir atsaki
nėjo į paklausimus. Užklaustas, kaip 
jis žiūri į Vatikano santykius su Sov. 
S-ga, kun. J. Vaišnys atsakė, kad 
Vatikanas žiūrįs 100 metų į priekį su 
viltimi, kad Rusijoje grius komuniz
mas ir bus išvystyti normalūs san
tykiai su Rusija ir jos okupuotais 
kraštais.

Tą pačią dieną (kovo 19) svečias 
kalbėjo lietuviams ir Liet. Klube. 
Čia buvo surengti jo pagerbimui 
pietūs, kur jis turėjo progos susitik
ti su vietos žurnalistais.

kor.

TOLIMA GIMINĖ

— Ar Birutė tau giminė?
— Giminė’. Bet labai tolima. 

Iš mūsų dvylikos vaikų šeimos 
ji -yra seniausia, o aš — jau
niausia.

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo'metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.

■■■ =ij—-J

Sydnejaus Liet. Klubas suintere
suotas įsteigti Lietuvių Muziejų 
Sydnejuje. Ketinama kreiptis į pri
tyrusi muziejininką p. Č. Liutiką, 
kuris šiuo metu yra Klubo bibliote
kos vedėjas. Atrodo, p. Liutikas jam 
siūlomų muziejaus organizavimo 
pareigų neatsisakytų, o pats klubas 
šį projektą remtų visom išgalėm. 
Muziejaus steigimo reikalu netru
kus bus paskelbtas išsamesnis pra
nešimas ir drauge atsišaukimas į vi
suomenę.

TAUTIEČIAI, ATSILIEPKITE!

Ieškau buto ar šeimininkės vietos 
su poros kambarių butu. Pageidau
tina netoli Bankstowno. Siūlyti: M. 
Kopcikiėnė, 68 Waratah St., Croy
don Park, Tel. 747 1231
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