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Kalba Mūsų reprezentantai Šiaurės Amerikoje
Diplomatijos šefas

Lietuvos Diplomatijos šefo min. 
Stasio Lozoraičio žodis lietuviams 
Vasario 16 proga. Dėl pašto kliūčių 
šis žodis redakciją pasiekė labai pa
vėluotai, nors jis ir dabar neprara
dęs savo prasmės ir aktualumo. 
Red.

Vasario 16-osios diena, kurią prieš 
60 metų buvo paskelbtas Vilniuje 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymas, sukelia kiekvieno lietuvio 
širdyje gyvą atgarsį. Sovietų oku
pacijos Lietuvoje faktas neprivalo 
užtemdyti mums šios šventės reikš
mės, atsiminimo apie laisvą praeitį 
ir pasitikėjimo ateitimi.

Lietuvos valstybės atstatymas 
1918 metais nebuvo vien tik susida
riusių tuo metu išorinių aplinkybių 
padarinys, bet mūsų tautos valios 
išraiška. Būtent, mūsų valios sugrą
žinti Lietuvai - tai Lietuvai, kurioje 
buvo visada gyvas Mindaugo, Gedi
mino, Vytauto laikų valstybingumo 
palikimas - padėtį, kuri jai priklau
sė istoriniai ir kuri viena tegalėjo 
užtikrinti mūsų tautai jos kultūros 
plėtojimąsi, socialinę pažangą, tau
tos ateitį civilizuotame pasaulyje. 
Mūsų tauta sėkmingai panaudojo 
savo nepriklausomybę pasakytiem 
tikslam pasiekti. Nepriklausomybės 
laikais visose valstybinio ir visuo
menės gyvenimo srityse padarytoji 
pažanga, buvo užtikrinusi mums 
priklausomą vietą civilizuotų, laisvų 
tautų tarpe. Tuo lietuvių tauta pa
tvirtino savo teisę bei valią būti 
laisvai ir nepriklausomai. Sovietų 
užpuolimas ir smurtu primesta Lie
tuvai okupacija nutraukė šią laimin
gą dalykų eigą.

Tačiau, kad ir kaip ilgai trunka 
sovietų priespauda Lietuvoje, ji ne
gali sunaikinti lietuvių tautos sąmo
nėje jos didžiųjų istorinių tradicijų, 
valstybingumo idėjos, Vakarų 
krikščioniškosios civilizacijos pradų. 
Ypač, kad toms politinėms bei dva
sinėms vertybėms sovietai Lietuvo
je tegali prieš pastatyti vien smurtą, 
kuris tačiau ir pačioje Sovietų Są
jungoje dešimtmečių bėgyje neį
stengė nuslopinti pavergtų žmonių 
dvasios ir sukelia jų tarpe balsų 
prieš žmogaus teisių pažeidimus.

Radijo laidos 
lietuviu kalba
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Lygiu būdu sovietų okupacija ne
gali panaikinti mūsų tautos apsi
sprendimo teisės, kuri buvo įvykdy
ta 1918 metais ir palieka galioje ne 
tik mums, bet taip pat ir tarptauti
nei bendruomenei: daugelis jos na
rių, su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis priešakyje, iki šiai dienai 
nepripažįsta sovietų padaryto Lie
tuvai, kaip lygiai Estijai ir Latvijai, 
smurto, būtent, jų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą.

Ši tarptautinė laikysena yra 
mums dar vienas akstinas pasitikėti 
ateitimi. Tačiau svarbiausias nepri
klausomybės atstatymo laidas yra 
pati mūsų tauta, jos laisvės troški
mas, jos prisirišimas prie savo kal
bos, kultūros, istorijos, jos ištikimy
bė tikėjimui ir bendriems civilizuo
tos žmonijos idealams. Visa tai yra 
veiksniai prieš sovietų pastangas 
sunaikinti mūsų tautos pasiryžimą 
išsivaduoti iš okupacijos ir susigrą
žinti sau vyriausias žmogaus teises, 
būtent, į tautinę laisvę ir nepriklau
somybę.

Tai sakydamas, aš nuoširdžiai 
sveikinu tautą krašte ir užsienio lie
tuvius Vasario 16-osios šventės pro
ga.

Š3 39
Gegužės 19 d. su didžiausia iškil

me buvo palydėtas Sir Robert Men
zies į Springvale krematoriumą 
Melbourne. Į laidotuves atvyko ir 
princas Charles iš Anglijos. Savo 
buvusį ilgametį Australijos ministe- 
rį pirmininką palydėjo jam atiduo
dami paskutinę pagarbą apie 
100.000 australiečių.

* *
Gegužės 4 d. Vakarų Vokietiją 

oficialiai vizitavo sovietų preziden
tas L. Beržnevas, kuris buvo Bon- 
noje sutiktas su milžiniška demons
tracija reikalaujant laisvės Rytų 
Prūsijai, Lietuvai ir kitiems kraš
tams.

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO IŠVYKA

Jau buvo skelbta, kad Melbourno Dainos Sambūris pasiryžęs dideliam 
žygiui: visas choras vyksta į Kanadą dalyvauti Dainų Šventėje Toronto 
mieste liepos 2 d. ir dar numato koncertuoti eilėje JAV miestų.

Nuotraukoje Melbourno Dainos Sambūris. I-je eilėje iš k.: M. Žiogienė, 
J. Petrašiūnienė, J. Vingrienė, J. Šimkienė, D. Beržanskaitė, D. Levic
kienė (Sambūrio dirigentė), J. Baikauskaitė, K. Pilkauskienė, D. Špoke- 
vičiūtė, B. Szemtimrey, B. Popeličkienė.

H-je eilėje: J. Musčinskienė, E. Balčiūnienė, B. Dreižienė, E. Šeikienė, 
Z. Prašmutaitė, Z. Pranskūnienė, J. Žalkauskienė, P. Dargienė, M. So- 
daitienė.

TTT-je eilėje vyrai: A. Šimkus, R. Galinis, P. Morkūnas, B. Vingrys, V. 
Krausas, V. Žiogas, K. Mieldažys, A. Raudys, P. Kviecinskas, K. Lynikas 
(choro valdybos pirm.), P. Aukštikalnis, J. Kvietelaitis, V. Lazauskas, G. 
Žvinakis, J. Petrašiūnas, P. Vaičaitis. Nuotraukoje trūksta E. Krikščiū
nienės, E. Špokevičienės, A. Bakaičio ir Z. Jokūbaičio.

Nuteistas Dr. S. Orlovas

Prieš 15 mėnesių suimtas ir išlai
kytas arešte sovietinis disidentas 
Dr. S. Orlovas gegužės 18 d. Mas
kvoje nuteistas 7 metus kieto reži
mo lageryje ir 5 metus tremties. Jis 
apkaltintas Sovietų Sąjungos šmei
žimu. Dr Orlovas yra 53 metų, Hel
sinkio grupės organizatorius ir jos 
pirmininkas, protestavęs prieš žmo
gaus teisių laužymą Sov. Sąjungoje.

n © g
Gruzijoje sovietai nuteisė du disi

dentus gruzinus po trejus metus 
kieto režimo stovyklos. Abu pri
klausė Helsinkio žmogaus teisių 
grupei.

* *
Gegužės pirmoji Didžiojoje Brita

nijoje pripažinta oficialia švente. Ta 
proga garsusis Londono ’’The 
Times” gegužės 2 dienos laidoje 
paskelbė platų vedamąjį "May Day 
1978” iškeldamas, kad gegužės pir
moji tai ne tik tarptautinė socialistų 
šventė, bet ir tarptautinės nelaimės 
ženklas. Tą dieną britai turi prisi
minti ir giliau pergalvoti, kas yra 
komunizmas ir ką jis žmonijai žada. 

Didžiuliame vedamajame ’’The 
Times” siūlo gegužės pirmąją dieną 
prisiminti visas sovietinės agresijos 
ir priespaudos aukas visus jėga iš
prievartautus kraštus įskaitant ir 
Pabaltijį. Iš tiesų, ši šventė turėtų 
būti visų sovietinių ir komunizmo 
aukų prisiminimo diena, lygiai ir tų 
visų idealistų, kurie žinomi disiden
tų vardu, kurie kovoja prieš žmo
gaus visuotinį pavergimą ir jo išnie
kinimą.

Straipsnis baigiamas tokiais žo
džiais: ’’Puiki mintis buvo tos kairės, 
kuri galvoja, kad gegužės pirmąją 
turėtume atsiminti, ką davė pasau
liui komunizmas. Jeigu apsvarstysi
me, ką yra davęs sovietinis komu
nizmas, tik tada būsime pasiruošę 
atvirai pasižiūrėti j tą nelaimę ir vi
sus išbandymus ir grėsmę žmogaus 
ir tautų laisvei”.

* ♦
Gegužės 1 d. mirė garsusis armė

nas kompozitorius Aram Chačetu- 
rian 74 m. amžiaus. Sov. Sąjungoje 
jis keletą kartų buvo patekęs val
džios nemalonėn, be dėl jo populia
rumo daug kas buvo atleista.

* *
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Neskriauskime 
savo spaudos

Dažnai anie spaudą pakalbame la
bai idealistiškai: ji esanti lietuvybės 
išlaikymo pagrindas, mūsų visų, 
pasklidusių po didžiulį kontinentą ir 
po visą pasaulį jungtis, mūsų tauti
nio sąmoningumo formuotoja ir is 
viso informuotojo... Bendrai, būtų 
galima .priskaičiuoti simtus teigia
mybių mūsų tautinei ir bendruome
ninei naudai, ir tai ne viskas bus iš
semta, ką mes gauname is savos 
spaudos ir per spaudą. Tai pagyri
mų žodžiai, tegu ir teisingi, bet jie 
kartojami ir primenami tik iškilmin
gomis progomis, bet nepraktikuoja
mi kasdienybėje. Lygiai kaip ir su 
motinomis: kiek graudžių ir gražių 
žodžių pasakome motinos adresu 
Motinos Dienos proga, bet kasdie
nybėje motina vis tiek palieka kaip 
buvusi tik pilka moteris, visiems 
patarnaujanti, visiems atsidavusi, 
su kuria be rizikos galima nesiskai
tyti, prieštarauti, net užgauti.

Lygiai ir su spauda. Čia nekalba
ma apie komercinę spaudą, kuri 
grindžiama biznio pagrindais ir lei
džiama, kad patenkintų paklausą. 
Lygiai nekalbama apie indoktrinali- 
nę spaudą, kuri leidžiama totalisti- 
niuose kraštuose, kuri išlaikoma 
valstybės ir režimo ir kuri neturi 
pasirinkimo kitokio, kaip tik patai
kauti ir propaguoti tai, kas is vir
šaus įsakyta.

Mūsų spauda pirmiausia pagrįsta 
idealizmu: idealistai lietuviai ją lei
džia idealistai ją redaguoja ir admi
nistruoja, lygiai idealistai ją skaito 
ir prenumeruoja bei remia. Tačiau ir 
idealistinei spaudai reikia materiali
nių išteklių, nes kainuoja ir spaus
tuvė, ir persiuntimas ir jos paruosi
mas. Iki šiolei Mūsų Pastogė negali 
skųstis savo idealistais skaitotojais: 
daugumas is jų įvairiomis progomis 
salia prenumeratos vis dar prideda 
penkinę kitą, kad viskas geriau suk
tųsi ir kad bendruomenės laikraštis 
nepatektų į materialinius sunku
mus. Pastaruoju metu įeina gražus 
paprotys pagerbiant mirusį vietoj 
gėlių aukoti spaudai. Vienas kitas ir 
sudarydamas testamentą taip pat 
prisimena savo lietuvišką spaudą ir 
jos naudai įrašo didesnę ar mažesnę 

A.A.
ANASTAZIJAI MALIŠAUSKIENEI

mirus, jos vyrui ir visai Mališauskų ir Zdanių giminei gilią užuojautą 
reiškia

N. ir V. Šapkai

A.A.
ats. plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI

mirus, liūdesy likusius sūnų Vytenį ir jo šeimą bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

D. ir S. Skoruliai

Brangiam bičiuliui
A.A.

VACLOVUI ŠLIOGERIUI
amžinai užmigus, liūdinčią šeimą giliai užjaučia

Romas, Marija ir jaunieji Cibai
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aaų. 1 ai irgi sveucmnnas reisKinys, 
kuris galėtų pilnumoje įsigalėti. Juk 
atvykom į šį kraštą tuščiomis ran
komis ir per tuos trisdešimt metų 
gražiai prasigyvenome. Is savo pali
kimo skirdami kiek ir lietuviškai 
spaudai tuo nieko nenuskriausime, o 
tik įrodysime, kad ir mums, pasi
traukus į kitą pasaulį, mūsų iki šiol 
praktikuotas idealizmas ir toliau bus 
mūsų pačių palaikomas. Nebijokime, 
kad skirdami testamentais šiek tiek 
spaudai, tuo nusimausime savo vai
kus: čia atvykę pradėjome iš nieko, 
tuo tarpu savo vaikus patys pasta
tome ant kojų ir jie pradeda savo 
gyvenimą jau is mūsų gautais tvir
tais pagrindais, kad jiems tas tėvų 
palikimas jau nėra esminis reikalas.

Bet kaip su organizacijom?Beveik 
visų organizacijų gyvastingumo ir 
veiklos variklis yra spauda: per ją 
skelbia jos savo užsimojimus, nori, 
kad spaudoje tilptų jų pranešimai, 
aprašymai, įvertinimai bei pagyri
mai. Praktiškai apie organizacijų 
veiklą mūsų spaudoje aprašymai 
užima daugiausia vietos. Bet kiek is 
jų prisimena savo veiklos sąmatose 
mūsų spaudą ir jai bent dėkingumo 
vardan paskiria kad ir simbolinę au
ką už neįkainuojamus joms spaudos 
patarnavimus? Juk kiekviena is jų 
per savo veiklos metus sudaro gra
žias sumas ir net perteklių kaip auką 
paskiria lietuviškoms institucijoms 
arba labiau pinigo reikalingoms or
ganizacijoms. Tačiau stebėtina - 
kaip taisyklė, visados aplenkiama 
spauda, tasai mūsų sąmoningumo 
palaikytojas ir veiklos variklis. Nie
kas nepavydi, kai organizacijos ski
ria paramos fondams, jaunimui, mo
kykloms ar kitiems lietuviškiems 
tikslams, betgi tarp jų visų reikalų 
tolygus o gal ir svarbesnis dalykas 
yra spauda. Juo labiau, kad toji 
spauda metų metais organizacijoms 
teikia neįkainuojamus patarnavimus 
ne tik skelbdama jų veiklos praneši
mus, bet jas ir garsindama, popu
liarindama, už ką komercinė spauda 
paimtų didelius pinigus. Tuo tarpu 
čia tik keliamas kuklus klausimas: 
kodėl už tuos patarnavimus organi
zacijoms spauda nesusilaukia net ir 
paprasčiausio dėkingumo? Tiesa, 
spauda kaip ir motina, net ir skriau
džiama vykdo savo pareigas ir pa
tarnavimus, bet ar taip is tikrųjų 
turėtų būti? (v.k.l

AJk.
plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje velionio šeimą, gimines 
ir artimuosius.

Tania ir Vytautas Simniškiai

AA.
VACLOVUI ŠLIOGERIUI

mirus, jo šeimos narius, gimines ir artimuosius liūdesy giliai užjaučia 
Zakarų šeima

A.A.
VACLOVUI ŠLIOGERIUI

mirus, jo sūnui Vyteniui, žmonai Laimai ir visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

G.P. Baltučiai
V.A. Balnioniai
Z.A. Muceniekai

Liūdime netekus tauraus lietuvio generalinio štabo pulkininko 
A.A.

VACLOVO ŠLIOGERIO
ir liūdesy palikusius sūnų Vytenį ir šeimą giliai užjaučiame.

L.K.V.S. Ramovės
Sydnejaus Skyrius

MIRUSIEJI
NAUJAS KAPAS

Po ilgos ir sunkios ligos gegužės 6 
d. Princess Alexandra ligoninėje 
mirė Anastazija Mališauskienė. 
Skausme paliko jos vyras Fulgenci- 
jus, sūnus Algis, duktė Nijolė Zda
nienė su šeimomis. Žinia apie A. 
Mališauskienės mirtį kartu prislėgė 
ir visą mūsų neskaitlingą koloniją.^ 
Gegužės 8 d. vakare į Sv. Marijos' 
bažnyčią, kur velionės palaikai buvo 
pašarvoti,! rožančių pribuvo gausiai 
vietos lietuvių. Rožančių pravedė 
kun. Dr. P. Bačinskas ir pasakė 
jautrų pamokslą, apibūdindamas 
velionės kilnias savybes bei josios 
kančias.

Sekančią dieną į gedulingas pa
maldas, kad ir darbo dieną, atsilan
kė vėl retai matomas tokiais atve
jais laidotuvių dalyvių skaičius. 
Kun. Dr. P. Bačinskas atnašavo Šv. 
Mišias ir vėl tarė paskutinį atsisvei- 
kinimąPamaldų metu giedojo vietos 
lietuvių choras. Po apeigų procesija 
pajudėjo į Nudgee kapines. Matomai 
pagal velionės norą laidotuvių vilks
tinė, kad ir padarydama vingį, pra
važiavo pro p.p. Mališauskų namus 
Ashgrove priemiestyje.

Kapuose su velione atsisveikino 
bažnytinio komiteto pirm. K. Bag
donas ir apyl. valdybos vardu - K. 
Stankūnas. Kapą palikome gausių 
gėlių apdengtą. Mališauskų šeima 
visus laidotuvių dalyvius pakvietė į 
lietuvių namus šermenų pietums. 
Čia kapelionui pravedus trumpą pa
simeldimą, net kelias valandas lai
dotuvių dalyviai vaišinosi gausiomis 
stalo gėrybėmis. F. Mališauskas bei 
žentas Dr. K. Zdanius padėkojo vi
siems už viską.

A.a. Anastazija gimė 1909 m. ba
landžio 24 d. Utenos apskr. Daugai
lių valsč. Žadainių kaime. Susitikusi 
su Fulgencijum (čia tai vadinamu 
Pulgiu) Mališausku Kaune, sukūrė 
šeimą. Frontui artėjant 1944 metais 
pasitraukė į vakarus ir 1949 metais 
imigravo į Australiją. Išlaipinti 
Melbourno uoste, Mališauskai tapo 
išskirti, šeima į šeimų stovyklą, o 
Pulgis į tuo metu taip vadinamą 
Australijos Sibirą - Queenslandą 
nendrių kirsti. Po visų vargų šeima 
susitiko Brisbane, čia ir pasiliko iki 
dabar.

A.a. Anastazija Mališauskienė

Kada Mališauskų šeima atsirado 
Brisbane, čia vyko pats lietuvių 
bendruomenės organizavimosi lai
kotarpis. Pulgis tuojau įsijungė į 
apyl. valdybą, o jaunasis jųjų atža
lynas į tautinių šokių grupę, chorą 
bei skautus. O kas nevien Brisbane], 
bet ir visoj Australijoj nežino jųjų 
dukros Nijolės su josios muzikali- 
niais sugebėjimais čia net ir Ameri
koj jai lankantis Jaunimo Kongrese. 
Be viso ko kito, sūnus Algis pakar
totinai dirbo apyl. valdyboje, o jojo 
jauna žmonelė tebevadovauja tauti
nių šokių grupėms ir dabar. P.p. 
Mališauskų nameliai buvo ir išliko 
svetingi iki dabar, nes a.a. Anasta
zija mylėjo visus, todėl buvo ir ji 
mylima visų.

Jos troškimas neišsipildė atsigulti 
tėviškės žemelėje. Dukra Nijolė 
Zdanienė atskrido iš Melbourno ke
lios minutės prieš mamos mirtį ir 
taip a.a. Anastazija užmerkė akis 
šeimos apsupta. Nuėjai kur mes 
ateisim, tegu Aukščiausias suteikia 
taut amžiną ramybę. koresp.

Tremties literatūra - vienas kovo
jančios tautos ginklų tautiečiams 
stprinti ir draugams laimėti.

J. Brazaitis
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SUSIMĄSTYMAI PO SŪKURIO KONCERTO
Gegužės 6 d. Sydnejaus jaunųjų 

tautinių šokių grupė Sūkurys su
rengė savo pirmąjį koncertą Banks- 
town Civic Centro koncertų salėje. 
Bendruomenė į šitokį užsimojimą 
labai šiltai reagavo ir šimtaprocen
tiniai jaunųjų pastangas parėmė: 
visi bilietai buvo išpirkti, gi pavėla
vusieji netgi negalėjo patekti į salę. 
Daug žiūrovų buvo surišti giminys
tės ryšiais (mamos, tėtės, tetos, dė
dės, dėdienės...), bet vis dėl to daug 
atėjo vien suinteresuoti mūsų jau
nuoju atžalynu.

Šokėjų amžius įvairavo nuo pen- 
kerių iki 17 metų, taigi ir kriterijai 
turėtų būti skirtingi kiekvienai am
žiaus grupei. Vis tik išpildytojai vi
sur pasirodė labai gerai, ir bendrai 
koncertas sukelia nusistebėjimo ir 
žadina pagarbą Sūkurio vadovei p. 
Marinai Cox tiek už> jos pastangas, 
tiek ir už sugebėjimą suvaldyti tuos 
nesuvaldomus ir nedisciplinuotus 
mūsų vaikus, kurie nuo mažų dienų 
nepripažįsta jokių autoritetų. Jei 
reikėtų išskirti vieną geriau
sią šokį ir geriausius šokėjus, tai to
kiais būtų patys mažieji Regina ir 
Raimondas. Neabejotinai jie buvo to 
vakaro žvaigždės, parodę prigimtą 
talentą, puikų ritmo pajutimą ir dar 
baimės nesugadintą šokio vaidybą.

Pagirtini ir mėginimai įtraukti 
jaunuosius į dainavimą šokant rate
lius. Galbūt, pačių jaunųjų grupę ir 
reikėtų orientuoti rateliuose - žaidi
mų kryptimi sustiprinant jų moralę 
muzika iš juostelės, jų pačių be bai
mės anksčiau sudainuota. Tokiu at
veju galime tikėtis ateity ir šokėjų, 
ir dainininkų, kuriems daina nebus 
tik sceninis išrinktųjų pasirodymas, 
bet kasdieninis reiškinys, toks, ko
kiu jis dar yra buvęs pirmiesiems 
ateiviams pirmaisiais metais^čia at
vykus.

Dėkingumo banga užlieja ir gir
dint mūsų nepavargstantį akordeo
nistą Joną Zubricką, palydintį nesu
skaitomus sykius visus šokančius - ir 
Sūkurio abi grupes, ir Gintaro grupę 
per nuolatines jų repeticijas ir pasi
rodymus. Jonui Zubrickui, jaunam 
žmogui, kuriam ir darbas, ir studijos 
ir valandėlės savo asmeniškam gy
venimui yra lygiai tiek svarbios, 
kaip ir kitiems jaunuoliams, bend
ruomenė ypač dėkinga už nenuils
tamą jo darbą ir entuziazmą. Taip 
pat daug juodo darbo turėjo įdėti ir 
Jonas Biretas, patikimiausia Mari
nos ranka mažųjų treniravime ir 
mankštinime.

Gera buvo idėja ir keičiant prane
šėjus. Daugelis ansamblių šitai 
praktikuoja ir gal šis teigiamas 
bruožas prigis ir mūsų pasirody
muose. Pirma, nereikia pasikliauti 
vienu žmogumi, lyg tai būtų kokia 
specializacija, o antra, ir gal dar 
svarbiau - tai prisiauginimas savų 
scenos darbininkų. Kiekvienas gali 
išėjęs paskelbti bent vieną šokį. Čia 
mokyklose vaikai jau turi specialius 
"debatus” ir pratinami viešai kalbė
ti. Vieniems seksis geriau, kitiems 
gal sunkiau, tačiau su laiku visi 
progresuos, nes jauną išmokyti ir 
pripratinti prie scenos nėra jau taip 
sunku.

Ta proga tenka atkreipti dėmesį 
ir į kitus dalykus. Tai kostiumų 
klausimas ir dainų parinkimas. Dėl 
dainų parinkimo reikia pasakyti, 
kad vadovai iš anksto susirūpintų ir 
nepaliktų dainininkams dainuoti tai, 
ką jie išmokę ir kas tik jiems patin
ka. Jeigu žiūrima, kad šokiai būtų 
lietuviški, tai taip pat privalu žiūrė
ti, kad ir dainos būtų lietuviškos. 
Šiuo atveju reikėjo pataisyti vaikų 
dikciją ir pasitarti su lietuviškų dai
nų žinovais dėl lietuviškos interpre
tacijos išvengiant to slaviško daina
vimo būdo.

Visi žinome, kiek reikia darbo, 
kad apsiuvus grupę augančių vaikų. 

Pradėjus siūti vienoks dydis, o kol 
pabaigi jau gali būti vėl kitoks. Visa 
tai priimant dėmesin vis dėl to ne
leistina būtų tokį svarbų momentą 
nutylėti ir tuo pačiu lyg ir palaiminti 
klaidas, atsiradusias be blogų norų. 
Niekas tyčia blogo nenori, o klaidos 
atsiranda arba iš nesupratimo, arba 
iš abejingumo. Nenoriu aiškinti, dėl 
ko čia buvo taip, kaip buvo, bet tau
tinių rūbų lyg ir nebuvo. O ypač 
pradėjus mandrauti, stilizuoti, vie
nodinti, prikurti, atimti ar pridėti. 
Gali tokie dalykai pavykti meninin
kams, stipriai žinantiems reikalą, 
bet tokių čia neturime, ir būtume 
laimingi, jei pajėgtume atskirti kas 
gero yra iš jau sukurtųjų pavyzdžių. 
Vienu metu į sceną išbėgo būrys 
vienodų mėlynsijonių mergyčių 
raudonom liemenėm, lyg iš operos 
vieno pono tarnai ir tarnaitės. Gali ir 
taip būti, gal kam būtų įdomu paro
dyti ir iš operos kokią sceną, tačiau 
tokiu atveju tebūna ’’šokis iš ope
ros”, bet ne tautinis šokis, tai buvo 
nevykęs bandymas, kurį tikriausiai 
nulėmė tuo metu buvęs medžiagų

Adelaidės ’’šimtoji”
Prieš ketvirtį šimtmečio atvykus 

lietuviams į Australiją ir atlikus 
darbo prievolės kontraktą, lietuviai, 
kurie buvo studijavę Lietuvoje ar 
Vokietijoje, įstojo į Adelaidės uni
versitetą baigti pradėtų studijų. O 
taip pat įstojo jau ir baigusieji, ku
riems nebuvo suteiktos teisės dirbti 
savo specialybėje.

Pirmieji baigusieji Adelaidės u-tą 
buvo kaip tik tie lietuviai, jau baigę 
Lietuvoje ar Vokietijoje. Tad 1954 
metais Adelaidės u-te buvo 
suteiktos 4 lietuviams teisės dirbti 
savoje specialybėje. Kuris iš jų lai
kytinas pirmuoju baigusiu Adelai
dės u-tą, dabar sunku patikrinti. 
Tada baigė dantistė V. Aleksandra
vičienė, Dr. J. Mikužis - mediciną, 
Dr. S. Chmeliauskas - humanitarinį 
fakultetą ir L. Garbaliauskas - inži
neriją.

Vėliau kiekvienais metais baigda
vo po kelis. lietuvius. Kai ankščiau 
baigusieji buvo gimę Lietuvoje, kiti 
Vokietijoje, tai dabar jau baigia gi
musieji Australijoje. Ir 1978 m. ge
gužės 10 d. buvo įteiktas diplomas 
100-jam lietuviui, baigusiam aukš
tuosius mokslus Adelaidės u-te. Ta
me pačiame universitete, kur prieš 
24 metus buvo įteiktas mokslo 
laipsnis ir pirmajam lietuviui.

Šimtąją tapo lietuvaitė, baigusi 
Teisės fakultetą p-lė Staugaitė Joa
na Valda, B.L.L., kuri yra gimusi 
Adelaidėje 1957 m. vasario 11 d. 
Joana 1969 m. baigė St. Therese 
pradžios mokyklą, 1974 m. Unley 
High School ir 1977 m. gruodyje 
Adelaidės U-te Teisės fakultetą. 
Tapdama 100-taja ji tapo ir pirmąją 
lietuvaite, baigusią teisę ir trečiąja 
iš lietuvių, baigusių teisę.

Paklausta, kodėl pasirinko teisę, 
atsakė, kad yra pamėgusi ir apsi
sprendusi tapti advokate, kadangi 
teismo procedūra ją labai įdomauja, 
o taip pat ir apkaltintųjų gynimas.

Joana, būdama gimnazijoje, pri
klausė Adelaidės ateitininkams ir

Mirė
Dr. G. Valančius
Gauta žinia, kad Los Angeles 

mieste Amerikoje mirė Dr. Grigas 
Valančius, gimęs 1906 m. Politinių 
mokslų daktaro laipsnį įsigijęs dar 
1931 m. Vienos universitete, plačiai 

išpardavimas ar liekanos pas kokią 
nors siuvėją. Buvo laikas, kad viskas 
praeidavo negirdomis nekreipiant 
dėmesio, kaip kas pasiūta, o priima
ma tik, kas norėta pasiūti. Be sąži
nės priekaištų puošėsi mūsų lietu
vaitės škotiškais sijonais, kol galų 
gale visiems paaiškėjo, kad mes 
lietuviai bylos dėl jų originalumo su 
škotais pasaulio akyse negalėsime 
laimėti. Ir tada atsiminta, kad turi
me ir kitokių audinių su tikrais tra
diciniais lietuviškais raštais, dėl ku
rių nereikia galynėtis nei su škotais, 
ne su kuo kitu. Dabar gi, persirgus 
škotišką ligą, užpuolė nauja - vieno
dinimo epidemija. Kaip ir visur vie
nodinimas ir keitimas gali būti sėk
mingas tikrai pasiruošusių meninin
kų ir tos srities žinovų priežiūroje, 
bet vienodinimas dar nereiškia visos 
grupės aprengimo urmu pirkta iš
pardavimuose medžiaga. Liūdna 
buvo žiūrėti ir į nurenginėjimo nau
joves, kada mergaičių grupė išėjo 
šokti be kiklikų. Pridėjus dar tą fak
tą, kad visų marškiniai buvo suvie
nodinti ir geometriniai nelietuviški

žaidė krepšinį už sporto klubą ’’Vy
tį”. Dabar žaidžia krepšinį už latvių 
sporto klubą Adelaidėje su kitom 
lietuvaitėmis, kadangi lietuviškas 
sporto klubas ’’Vytis”, savo vardu 
daugiau neregistruoja žaidėjų Pietų 
Australijos pirmenybėse.

Norėčiau pabrėžti, kad Joana kal
ba lietuviškai ir yra trečioji šeimoje, 
baigusi aukštąjį mokslą. Pirmoji bu
vo sesuo Milda, baigusi 1976 m. 
Flinders u-tą ir dabar mokytojauja, 
antroji Rima, baigusi Adelaidės u-tą 
ir dabar yra gydytoja Adelaidės 
vaikų ligoninėje ir trečioji Joana, 
dirba advokatų biure privačioje 
praktikoje.

Mėgstanti virti ir šokti, tai yra jos 
’’hobby”. Tad Joanai, tapus 100-ja, 
linkiu geriausios sėkmės pamėgtoje 
profesijoje ir ginti tautiečius aus
trališkuose teismuose, kadangi tik ji 
ir liko Adelaidėje. Ankščiau baigę 
teisės mokslus vienas yra Ren- 
marke, kitas Canberroje. Ju-Ra 

reiškėsi kaip ekonomistas neprikl. 
Lietuvoje. Gyvendamas Amerikoje 
jis daug rašė spaudoje, 1947 m. lan
kėsi Australijoje. Pastaruoju metu 
jis daug dirbo ruošdamas vysk. Mo
tiejaus Valančiaus monografiją, ku
rios išėjo pirmas stambus tomas 
’’Didysis žemaitis”. Antros dalies 
greičiausiai ir nespėjo užbaigti.

Sūkurio berniukai

raštai užsiūti aukštai ant rankovių 
gavosi autentiška ukrainiečių grupė. 
Ar tai reikėjo?

0 liūdniausia buvo pabaiga, kai 
paauglės šokėjos pasirodė ištisai 
pilkuose kostiumuose: sijonas, kik- 

į likas vienodai pilki, net ir pačios 
j medžiagos raštai vienodai supilkinti.

Tai buvo paveikslas iš devyniolikto- 
‘ jo amžiaus rusų dvaro kambarinių 
, aprangos, gerai atkurtas dail. Rie- 
! pino tapyboje.

Iki šiolei buvo kalbama tik apie 
į mergaičių rūbus, bet ir berniukų 
i rūbai nebuvo tinkami. Tos matraci- 
I nės medžiagos kelnės, matytos prieš 
i dešimtmetį ar pripuolamai įsigytos, 
, vis dar nepakeičiamos baltom kel- 
į nėm su lietuvišku žičkiniu ataudu. 
j Baigiant norėtųsi padaryti keletą 
: išvadų: vadovai turėtų būti griež- 
į tesni tautinių rūbų atžvilgiu. Viena, 
l vadovams reikia didesnio pasiruoši- 
i mo ir būtina susipažinti su kaimyni- 
’ nių tautų kostiumais. Tam reikia at

rasti kelią į bibliotekas, kurios turi 
į etnografinius skyrius su iliustruo

tam knygom. Kai bus aiškesni skir- 
į tumai tarp mūsų, rusų, ukrainiečių 
i ir baltgudžių (net ir latvių), bus iš- 
, vengta daug nemalonių klaidų. 
! Pradedant didelį darbą reikia turėti 
i ir daugiau žinių, o nepasikliauti lais- 
i va kūryba. Laisvai kūrybai yra kiti 
į keliai ir kitos plačios dirvos, bet ne 
i darant eksperimentus su tautiniais 
; rūbais.
! Antra, reikia pagalvoti ir apie 
i tautinių rūbų įsigijimo kaip an- 
< samblio nuosavybę, o ne kaip kiek

vieno asmeninį turtą. Kadangi nėra 
; neaugančių vaikų, pasiūdinti rūbai 

tam pačiam šokėjui ilgesniam laikui 
1 jau netiks, bet visada galima per

leisti vyresniųjų šokėjų rūbus ma- 
' žesniesiems. Tokiu būdu nebūtų be- 
■ reikalingų ir nuolatinių išlaidų: 
• kiekvienas įdėtas centas būtų pil

niausiai išnaudojamas, o ansamblis 
užtikrintas ilgalaikiu garderobu. 
Esu tikra, kad ne tik tėvai, bet ir 
lietuvių bendruomenė tokį vajų tik
rai paremtų, nes tai jau būtų nuola
tinio ir vertingo turto įsigijimo rei
kalas, o kartu ir lietuviško atžalyno, 
kaip mūsų kultūrinio reprezentanto 
reikalas. g g Kazokienėi

1
SEPTINTOJI LIETUVIŲ FOTO 

PARODA įvyks š.m. lapkričio 3-12 
d.d. Čikagos Čiurlionio galerijoje. 
Jai ruoštis ir joje dalyvauti kviečia
mi visi išeivijos lietuviai fotografai. 
Smulkesnė informacija bus paskelb
ta vėliau. Visais šios parodos reika
lais kreipiamasi į Romą Bartušką, 
c/o Lietuvių Foto Archyvas, 2345 
West 56th Št., Chicago, Ill. 60636, 
USA.
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Namie svetur PADĖKA

BRISBANE

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Prisitaikant prie sąlygų Motinos 
Dienos minėjimas įvyko kiek pa
ankstintai, tai yra šeštadienį'balan
džio 29-tą dieną Railway Instituto 
salėje, City. Pagal tradiciją, minėji
mą suruošė skautai ir jaunimas. Mi
nėjimas pradėtas 7-tą vai. R. Plat- 
kauskienės trumpu žodžiu kun. Dr. 
P. Bačinskui plačiau apibūdinus 
šventės reikšmę ir jam diriguojant, „ 
mūsų patys mažieji padainavo 
’’Ačiui Tau Mamytė” ir pasklidę į 
salę visas mamytes papuošė gėlių 
puokštėmis ir toliau sekė plati me
ninė programa.

Vėl pirmieji scenoje pasirodė tie 
patfys "pipiriukai” kapelionui diri
guojant darniai padainuodami tris 
daineles, skirtas motulėms. V. Mali
šauskienės net trys tautinių šokių 
grupės - mažųjų, vyresniųjų ir vy
riausių vikriai pašoko kelis tauti
nius šokius. V. Zablockienė jautriai 
deklamavo K. Inčiūros eilėraštį - 
Motinos širdis. Eilėraštis ilgas ir iš 
deklamatorės pareikalavo gilaus 
susikaupimo net ir jėgų, bet p. Zab
lockienė visa tai išpildė ko ir auto
rius, beabejo, norėjo. Džiugu, kad 
mes tokio lygio deklamatorę turime 
mūsų tarpe. Trims ’’kareivukams” 
išpildžius komišką šokį, scenoje pa
sirodė R. Platkauskienės vadovau
jama jaunųjų dainininkių grupė, jos 
sūnui Pauliui gitara pritariant, dar
niai ir m ©taikingai padainavo kelias 
daineles. Meninę programą užbai
gus viso motulės pavaišintos kavu
te bei k tokiais gardumynais, o tė

i r'“-'-.’”:

Pigiausios kelionės į užjūrius
Į Vilnių ir atgal nuo $ 1457
Į Varšuvą ir atgal $ 1259

(Iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu arba lėktuvu) 
Vilniuje leidžiama apsistoti 6 dienas ir Druskininkuose 4 dienas
Į Čikagą ir atgal (YAP bilietas) iš Sydney $ 1223
arba 28 dienų ekskursinis bilietas $ 1394

[ Į Čikagą galima keliauti per Los Angeles arba Tokio)
Į Los Angeles ir atgal (YAP bilietas) $ 951

28 dienų ekskursinis bilietas $ 1129
Į Toronto ir atgal (YAP bilietas) $ 1257
28 dienų ekskursinis $ 1427

Kelionė aplink pasaulį su daug sustojimų $ 1909
♦**

Pasirinkimas išvykų į Pacifiką, Japoniją, Hong Kong ir kt.

Nemokamai tvarkome jūsų kelionės reikalus ir dokumentus. 
Atstovaujam Qantas, Pan America, Singapore A’riines, British 
Airways, Lufthansa, P.&O. ir kitas lėktuvų ir laivų bendroves.

♦**

Visais reikalais pilną informaciją teikia

Alg. Žilinskas
(turįs 18 metų patyrimą kelionių tvarkyme)

TRAVEL SERVICE (IATA, AFTA)
PICCADILLY COURT, 222 PITT ST., SYDNEY (IV aukštas) 

Tel. 26 6102
SKYRIUS MELBOURNE: Argonaut Travel, Shop 38, 

Southern Cross Hotel

Kitų vietovių lietuviai prašomi kreiptis laišku

A.A.
plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI 

mirus, jo žmoną Eleną, sūnus Vytenį ir Vytą, jų šeimas ir vaikaičius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Vanda Narušienė
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veliai bei paūgėję sūneliai kitokio
mis ’’atgaivomis” ir galiausiai sekė 
visų bendras pasilinksminimas. 
Tautiniams šokiams akordeonu gro
jo V. Lorencas, o šokiams visa jojo 
kapela. Džiugu ir malonu, kad mūsų 
jaunimas taip gražiai pasireiškė, 
kartu lauktumėm, kad susiburtų į 
pastovų vienetą pav. skautų.

Gegužės 14-tą dieną, sekmadienį, 
Šv. Marijos bažnyčioje buvo atšvęs
tas bažnytinis Motinos Dienos mi
nėjimas iškilmingomis pamaldomis, 
kurias atlaikė ir turiningą pamokslą 
pasakė kun. Dr. P. Bačinskas. Po 
pamaldų lietuvių namuose buvo su
siburta pietums bei pasišnekučiavi
mui ir šioks ar toks gautas pelnas 
paskirtas religinei šalpai.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Brisbanėj visų žinomų ir gerbia
mų Onos ir Juozo Andruliu vienin
telis sūnus Jonas gegužės 6-tą dieną 
sumainė žiedelius su Alvynne 
Parry. Vedybų., apeigos įvyko St. 
Flannans katalikų bažnyčioje Zil- 
mere priemiestyje, kurias atlaikė 
net du kunigai, minimos bažnyčios 
klebonas ir mūsų kapelionas kun. 
Dr. P. Bačinskas. Bažnyčia buvo iš
puošta gėlėmis. Abiejų tautybių 
vestuvių dalyviai sutartinai giedojo 
apeigų giesmes.

Šaunus vestuvinis pobūvis vyko 
Wavell Heights Community Hall į 
kur sugūžėjo gerokai virš šimtinės 
svečių iš jaunojo ir jaunosios pusės. 
Po vėl žinomų ceremonijų, sveikini
mų kalbų kurių buvo galybės, prasi
dėjo vaišės prie visokiomis gėrybė
mis apdėtų stalų jas paįvairinant 
dainomis. Beabejo mūsiškiai nešu

lį • <
I
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A.a. Anastazijai Mališauskienei po sunkios virš metų užtrukusios ligos 
gegužės 6 d. mirus, dėkoju mieliems brisbaniečiams, dažnai ją lankiu
siems ligoninėje.

Dėkoju kun. Dr. P. Bačinskui, p.p. Sagatienei, Barzdienei, Račiūnie
nei, Gudaitienei, Gaivaliauskienei, Vilkinienei, Stelmokienei, Laurinai
tienei, Kraniauskienei, Ruzgiams, Stankūnams, Klimams, Andriuliams, 
Bernotams, Laurin aičiams, Luckams, Zabukams, Zablockiams, Barton, 
Rudžiams.

Ačiū ALB Brisbanės Apyl. Valdybai, Bažnytiniam Komitetui, Bažny
tiniam Chorui ir jo vadovui Klemui Stankūnui, vargonininkei Kathy Ei
nikis.

Dėkingas K. Bagdonui ir Kl. Stankūnui už atsisveikinimo - pagerbimo 
žodžius kapinėse, p.p. Ruzgiams ir M. Kuliešienei už gedulingų pietų 
paruošimą.

Dėkoju ir visiems kitiems tautiečiams, kurių šią sunkią valandą gal 
neišvardinau, bet kurie lankė ligoninėje ir taip gausiai dalyvavo ražan- 
čiuje ir laidotuvėse.

Teatlygina Jums gerasis Viešpats už parodytą gerą širdį a.a. Anasta
zijai.

Fulgencijus Mališauskas

darė daugumos, bet įkaitinti įvairių 
’’atgaivų”, kaip užtraukėme lietu
višką dainelę, tai anieji klausėsi ne 
net pasilipę ant stalų. Mūsų kapelio
nas dar pravedė ir ”kartus, kar
tus...”

Sekančią dieną, sekmadienį, ves
tuvės tęsėsi jaunojo tėvelių namuo
se Boondall priemiestyje. Po lietu
viškų pamaldų čia atsirado ir mūsų 
kapelionas, palaimino stalą, paruoš
tą jau grynai lietuviškais valgiais. 
Lietuviai į sugrįžtuves atsilankė vi
si, taip pat ir dalis jaunosios artimų
jų. Jaunieji neišskubėjo į povestuvi
nę kelionę, pasilikdami tai dienai 
kartu su svečiais. Andruliu šeima 
muzikali, tėvas, sūnus Jonas ir duk
relė Onutė groja visokiais instru
mentais, o dar prisijungus V. Lo
rencui akordeonu, susidarė or
kestras kaip reikia, tad ir vėl sukosi 
poros neatsiliekant ir senimui. Tai 
buvo dviejų dienų vestuvės.

Andriulių šeima į Australiją at
vyko iš Anglijos kiek vėliau nei mes 
pirmieji. Apsigyveno Brisbanėj ir 
tuojau įsijungė į lietuvišką veiklą. 
Tėvas tai apyl. valdyboje, tai baž
nytiniame komitete bei visur kitur, 
jaunieji tautinių šokių grupėje, cho
re bei skautuose. Mama nuolatinė 
talkininkė stalų papildymui sunešti
nių pobūviuose ir jų namai niekada 
nestinga svečių, todėl nenuostabu, 
kad jaunieji buvo gausiai apdovano
ti. Jauna pora po kelionės apsigy
vens jų iš anksto įsigytuose naujuo
se namuose tarp Brisbanės ir Auk
sinės Pakrantės. koresp.

NAUJIENĖLĖS IŠ HOBARTO

Bendruomenės valdybos suruoš
tas Motinos dienos minėjimas įvyko 
gegužės 6 d. Po pirm. J. Paškevi
čiaus pasveikinimo žodžio paskaiti
ninkas p. A. Taškūnas apžvelgė lie
tuvės motinos vargus išeivijoje ir 
Lietuvoje.

Neseniai grįžęs iš kelionių p. A. 
Kantvilas parodė savo paties suktą 
filmą, ir pusantros valandos gėrėjo
mės ekrane vaizdais iš Lietuvos ir 
Vokietijos. Sekė vaišės. Šį kartą 
valdyba nebuvo šykšti, tad ne tik 
motinos, bet ir vyrai buvo pavaišinti 
ir tik po dvylikos linksmi skirstėsi į 
namus.

♦♦

Neseniai taut, šokių šokėja Mary
tė Mikelaitytė susižiedavo su L. 
Clark. Ta proga tėvai suruošė pokylį 
dalyvaujant artimiems draugams.

Taip pat susižiedavo ir Rožytė 
Vaičiulevičiūtė.

♦♦

Birželio trėmimų minėjimą ruošia 
Pabaltiečių Komitetas (H.E.L.L.P.) 
birželio 9 d., penktadienį, 4.30 - 7 
vai. Visi renkasi prie centrinio pašto 
Franklin Square, 7 vai. eisena per 
miestą su plakatais, vėliavomis ir 
žvakėmis (žvakutes ir apsaugą nuo 
vėjo patys atsineša); 7.30 vai. pa
maldos šv. Juozapo bažnyčioje: da

lyvaus ir kalbės vysk. Dr. G. Young. 
Kviečiami visi dalyvauti.

Bendruomenės valdybos šokiai 
įvyks lenkų salėje birželio 24 d. Gros 
geras orkestras, veiks bufetas. Įėji
mas 4 dol., studentams ir pensinin
kams 3 dol; Kviečiami visi!

J.P.

PERTH
Vykstant tarptautinei antikomu

nistinei konferencijai Washingtone, 
U.S.A., drauge su kitais Australijos 
atstovais dalyvavo ir lietuvis jauno
sios kartos atstovas p. Čekanauskas, 
kuris savo misiją atliko labai gerai. 
Konferencijoje dalyvavo iš 42 kraš
tų 400 atstovų. Malonu, kad atsiran
da tokių atkyvių asmenų iš jauno
sios kartos, kad net ir australai pa
sitikėjo jį pasiųsdami į tokią svarbią 
konferenciją. 1 a. .

* *
Atvykusi iš Melbourne savo atos

togas leidžia Perthe p-lė V. Araitė, 
kuri čia turi progų su savo pažįsta
mais dalyvauti ir kai kuriuose reikš
minguose pobūviuose susitikdama 
su australų ir kitų tautų aukštais 
įvairių organizacijų pareigūnais.

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 60 
metų sukakties minėjime 
Hamiltone (Kanadoje) daly
vavo ir to miesto burmistras 
J. MacDonald. Savo sveiki
nimo kalboje jis tarp kitko 
pasakė, kad gavęs iš Sovietų 
S-gos ambasados Ottawoje 
raštą, kuriame ji reikalau
janti Sovietų s-gos ribose 
esančių respublikų-tautų 
laisvės proklamacijų Hamil
tone neskelbti ir nekelti 
miesto rotušėje jų vėliavų. 
Tuo reikalu miesto burmis
tro atsakymas buvęs neigia
mas.

’’Miesto burmistras J. Mac
Donald dar kartą patvirtino, 
kad jis toki raštą iš So v. Są-' 
jungos ambasados gavo ir 
pareiškė, kad jis gyvena lais
vame krašte, yra Hamiltono 
šeimininkas ir svetimi asme
nys jam negali Įsakyti kaip 
reikia elgtis’. ”Aš jiems atsa
kiau — go to heli“, — pa
reiškė burmistras. ”TŽ“ ko
respondentas paklausė: ”Ar 
galiu parašyti tai lietuviš
kame laikraštyje?“ ’’Taip — 
atsakė burmistras
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PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
SEMINARAI

Pabaltiečių akademinio jaunimo 
seminarai Australijoje yra dar nauja 
kultūrinės veiklos apraiška. Semi
narų iniciatoriai ir organizatoriai - 
tai dinamiškumu pasižymįs baltiečių 
jaunimas. Deja, ši jaunimo grupuotė 
skaičiumi negausi: iniciatyva, semi
narų dalyviais bei organizaciniu 
veržlumu figūruoja mūsų kaimynai, 
vieno likimo broliai, latviai, nes jie 
čia ir skaitlingesni. Antai 3 tokie 
jaunimo seminarai buvo suruošti 
Adelaidėje, 2 Melbourne ir vienas 
Sydnejuje. Seminaras Sydnejuje, 
tiek dalyvių skaičium, tiek ir aukštu 
lygiu, skaitomas pasisekusiu. Se
kantis panašus renginys numatomas 
suruošti Sydnejaus Maquarie uni
versitete. Pats renginio pavadini
mas gal bus jau nebe ’’Jaunimo se
minaras”, o greičiau ’’Baltų studijų 
savaitgalis”, nes numatoma sutelkti 
apie 300 dalyvių, jų tarpe daug aus
tralų.

Kalbant apie baltiečių akademinio 
jaunimo pastangas, tektų jas teigia
mai įvertinti, o rengėjus tik pagirti: 
didėja jaunimo susidomėjimas, ryš
kėja tikslas ir kryptis. Atėjo laikas 
apjungti veiklesnį akademinį baltie
čių jaunimą, kuriam minties gyveni
mas jau nebeduoda ramybės, verčia 
mąstyti ir veikti. Antra vertus, aka
deminis baltiečių jaunimas ne tik 
siekia aukštesnių mokslinių laipsnių 
(kiti juos jau ir turi), bet įžvelgia ir 
aiškią gyvenimo tiesą, kad užsimotų 
tikslų galima atsiekti tik bendrom 
jėgom ir nuolatinėm pastangom. 
Trečia, jaunimas pastebi ir tai, kad 
vyresniosios kartos gretos sparčiai 
retėja, kad greit teks patiems užpil
dyti spragas veikloje, ir tai yra gy
venimo būtinybė.

VI PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
SEMINARAS MELBOURNE 

sociological approach” davė Jonas 
Meiliūnas, dėstantis sociologiją Co
burg institute. Paskaitininkas kal
bėjo apie išeivių kūrimosi pradžią, 
nušvietė priežastis kodėl liet, išeivi
ja taip gausiai apleido savąjį kraštą 
ir buvo privesta kurtissvetur. Pas
kaita daugiau apžvalginio pobūdžio, 
paryškinta kai kurių asmenų išgy

APIE JAUNIMĄ, 
SEMINARUS, ORGANIZACIJAS

Rašo Jonas Juška

venimais ir situacijų sklaida. Prele- 
gantas pabrėžė, kad jo nagrinėjami 
klausimai dar laukia tolimesnių stu
dijinių tyrinėjimų. Sociologams bū
dinga visuomeninių reiškinių ir de
talizuotų faktų rinkimas bei jų ra
cionalizacija. Gal toji racionalizacija 
tėra tik savo rūšies scientizmas, bet 
visuomenei yra labai naudingas. Be
je, tikrasis racionalizmas ima faktus 
ir vertybes kartu.

Trečiasis paskaitininkas - John 
Thompson - kalbėjo apie ”A journey 
to Balticum - an Australian in Tal
linn and Riga in 1976”. Literatūriniu 
atžvilgiu paskaita gerai paruošta, 
įdomiai ir aiškiai perteikta. Prele
gento pastabos lietė lankymąsi kul
tūrinėse, buitinėse įstaigose, maty
tus paminklus, gamtovaizdį ir mald- 
namius. Vaizdžiai nupasakota įvai
rios buitinės situacijos, didmiesčių 
gyvenime, paryškintos nuotaikomis 
ir vaizdais, kaip žmonės pramogauja 
ir meldžiasi.

Po paskaitos buvo demonstruo
jamas iš krašto slaptai išvežtas do
kumentinis Rimas - "Prison camps in 
Latvia”. Filmas užtruko gal apie 20 
minučių. Jame atsispindėjo brutali 

okupuoto krašto tikrovė: 11-ka 
prievartinio darbo stovyklų, api
mančių visą kraštą. Stovyklose, už 
spygliuotų vielų ir ginkluotų sargy
bų, įkalinta 25 tūkstančiai šio krašto 
gyventojų. Vaizdas pritrenkiantis ir 
klaikus.

JAUNIMAS IR ORGANIZACIJOS

Jaunimo, kuris visai nepriklausy
tų kokiai nors organizacijai, vargu 
ar daug rasis. Jei tokio vis dėl to 
yra, tai jis iš lietuviško gyvenimo 
jau dingęs, jo niekur nebematysi. 
Siame skirsnyje teks trumpai api
būdinti dvi jaunimo organizacijas: 
viena vadinasi "Jaunimo sąjunga", 
kita irgi sąjunga - studentai. Abi or
ganizacijos lyg seserys, labai pa
našios, bet šiek tiek ir skirtingos. 
Organizacijos stiprybė, tai jos narių 
kokybė,* kiekybė - antraeilis dalykas. 
Toliau seka trumpas abiejų organi
zacijų susirinkimų įvykusių kovo 8 
d., aprašymas.

Pirmiausia rinkosi studentai, o už 
valandos - Jaunimo sąjunga. Stu
dentų dalyvavo 18, gi Jaunimo s-gos 
susirinkime - tik 9 nariai. Paradok
salu, kad Jaunimo s-ga studentus 
skaito savo įnamiais, o šie vos baigę 
posėdžiauti - išėjo namo. Studentų 
susirinkimą pravedė valdybos pir
mininkė Dona Sadauskaitė, praneš
dama, kad veikla buvusi menka, nes 
visa valdyba priklauso skautams. 
Skautų veikla tuo mentu buvusi 
svarbesnė. Pastebėta, kad visos 
studentų valdybos (metai iš metų) 

mažai ką nuveikiančios. Suabejota, 
ar verta rinkti ir valdybą, nes niekas 
nesiryžta dirbti. Sekė A. Juškaitės 
užuomina, kad anksčiau kai kurie 
studentai yra davę minčių ir suges
tijų veiklai. Pirmininkė paskaitė 
stud, sąjungos statutą, būtent, ką 
apie veiklą sako s-gos įstatai. Pas
kaičius nustebo, kad statute surašy
tos mintys esą sunku suprasti, ne
aiškumas tuo norima pasakyti. Ke
tino pasiteirauti pas statuto autorių, 
apie ką jis tada galvojo, kai įstatus 
redagavo. Į klausimą "kodėl studen
tai nesidomi baltiečių jaunimo semi
narais , atsakyta: "ką bendro stud, 
veikla turi su jaunimo seminarais?..”

Susirinkime pokalbiai buvo "in
formal ir bilingual” (darbotvarkės 
nepatiekta). Kai kas iš studentų 
prasitarė, jog studentų s-ga veikia 
tik dėlto, kad tėvai to nori. Susirin
kimas valdybos nebeišrinko, pasi
tenkinta tik ryšininku (koordinato
rium), kuriuo sutiko būti stud. J. 
Sakalauskas. Baigiantis susirinki
mui, pas pirmininkę pastebėta kele
tas stud, sąjungos ženklelių, bet 
niekas negalėjo paaiškinti, ką reiš
kia trijų liepsnų simbolika, apjuosta 
grandine. Studentės kėlė mintį, kad 
reikėtų suruošti "forum dinner”, nes 
būtų proga pasirodyti su dailiom 
vakarinėm suknelėm.

Jaunimo Sąjungos susirinkimą 
(tiksliau posėdį) pravedė B. Praš- 
mutaitė. Metinės veiklos pranešime 
ji apibūdino, kas buvo atlikta ir kas 
dar numatoma padaryti. Pasirodo, 
kad ta pati veikla kartojasi metai iš 
metų: pobūvis, šokių (discoes) va
karas, R. Kalantos minėjimas etc. 
Diskutuota kaip pravesti R. Kalan
tos minėjimą. Paskaitos ta pačia te
ma jau atsibodę, bet nieko naujesnio 
nesugalvota. A. Juškaitė padarė 
užuominą apie Australijos lietuvių 
jaunimo atstovavimą Pasaulio Lie
tuvių Seime, būtent: kas atstovaus
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namuose pradėjo rinktis lietuvių ir 
latvių jaunimo grupelės. Seminaras 
dalyviais negausus: užregistruota 
16 lietuvių, 18 latvių ir vienas estų. 
Estai šioje kolonijoje negausūs, nors 
turi gražaus jaunimo. Tik va - nesi- 
domėjimą seminaru būtų galima pa
aiškinti menka vadovybe, intelektu
alinio nusiteikimo stoka. Ta prasme 
ne išimtis ir lietuviškasis jaunimas, 
kurio pirmajame seminare įvyku
siame Lietuvių namuose, buvo labai 
nedaug. Nedaug (vos keli) tedalyva
vo ir Sydnejaus baltiečių seminare. 
0 kaip su trimis seminarais Adelai
dėje? Tikriausiai ir ten būtų užtekę 
vienos rankos pirštų liet, jaunimui 
suskaičiuoti? Pagaliau, negalima 
norėti, kad jaunimas taip jau iš kar
to tais seminarais ir susidomėtų, - 
tam reikia laiko ir pastangų.

Pirmąją paskaitą "On the concept 
of culture" davė Dr. Rashmi Desai, 
kuris dėsto antropologiją Monash 
universitete. Paskaita akademinė ir 
įdomi, bet toliau sėdintiems, reikėjo 
įtemptai klausytis. Per diskusijas 
aiškėjo, kad dėstytojas, būdamas 
rytietis (indas) nedaug ką težino 
apie Baltų tautas, jų gyvenimo būdą 
bei aspiracijas. Iš auditorijos pasi
sakyta, kad rusai okupavę Baltų 
tautas, stengiasi jas rusinti, sovie- 
tinti, primesti joms svetimą kalbą, 
pasaulėžiūrą ir t.t. Deja, Dr. Desai 
požiūriu visa tai esą nesvarbu, nes 
baltai persiėmę naujos kultūros ap
raiškomis, liksią estais, latviais ir 
lietuviais. Matyt, kad rytietiškam 
mentalitetui yra būdinga pasyvi lai
kysena: "If you are raped - relax and 
enjoy it”. Tačiau, jei Dr. Desai paci
fistinį žvilgsnį vertinsime iš 
išeiviškų pozicijų, tai jo logika bus 
daug kam visai priimtina. Išeivijoj 
tautinio identiteto atsisakoma su 
šypsniu ir lengvapėdiškai: vardan 
geresnio gyvenimo, įsikūrimo ir dar 
kitais pretekstais.

Antrą paskaitą ’’Reminiscences of 
the D.P. experience - a humanistic |

Įvažiuojame į Ulverstone miestą, 
sako, jame gyvena apie 5500 gyven
tojų ir verčiasi dirbdami pieno ūkio 
ir medžio dirbinių pramonėje. Mies
te stovi labai didingas, aukštas žū- 
vusiems kariams paminklas. Atro
do turtingas miestas ir apylinkės. 
Sustojame miesto pakraštyje, prie 
vario gaminių fabrikėlio. Jame dirba 
apie 10 žmonių. Šalia įrengtoje par
duotuvėje, parduodami fabriko ga
miniai: samčiai, lėkštės, vazos, kep
tuvės, apyrankės, žvakidės, žiedai ir 
daug, daug kitų išdirbinių. Kaip ki
tur, taip ir čia. Moterys geriausios 
pirkėjos. Priminus, kad senstantis 
varis keičia spalvą ir praranda bliz
gėjimą apie tai nepagalvojusios. 
Dabar varis atrodo kaip auksas. Ul
verstone yra daug namų, dengtų 
čerpių stogais. Jie lyg ir labiau pa
puošia namus ir savo spalvų margu
mu visą aplinką.

Prieš pietus įvažiuojame į Devon- 
port miestą, turintį virš 18,000 gy
ventojų. Miestą kerta Mersey upė. 
Iki 1890 m. abiejuose upės krantuo
se buvo atskiri miestai. Vakarinia
me krante vadinosi Formby, ryti
niame - Torquay. Mersey upėje yra 
Devonport uosto įrengimai. Tarp 
Melbourne ir Devonporto plaukioja 
keleivinis laivas, kartu pervežantis 
ir turistų automašinas.

Devonporto apylinkių gyventojai 
daugiausiai laikosi iš ūkių. Pačiame 
mieste yra tekstilės, kilimų, medžio 
dirbinių, maisto ir mėsos paruošimo 
fabrikai.

Autobusas sustoja vakarinėje 
miesto dalyje, toli į jūrą išsikišusioje 
aukštumoje, vadinamoje Mersey 
Bluff. Iš Bluff gerai matosi visas 
Devonportas, jo apylinkės ir jūra. 
Čia nieko ypatingo, tik didelis žoly
nas, seni medžiai, pakraštyje kara
vanų parkas, o prie jūros švyturys. 
Pučia šiurpus vėjas.

Grįžtant pėsčiom tuo pačiu keliu, 
kuriuo atvažiavome, prieiname ma-

J. Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
KELIONIŲ 

žą suvenirų parduotuvę. Joje yra 
šiek tiek įvairesnių, grynai tasma- 
niškų prekių. Labai įdomus, savi
valdybės rūpesčiu pastatytas, Tas
manijos aboridženų kultūros ir me
no muziejus, pavadintas Tiagarra. 
Aboridženų kalboje tas žodis reiškia 
"laikyti”.

Naujame ir įdomios formos pasta
te laikomi aboridženų gyvenimą 
vaizduoją eksponatai. Parodytos 
aboridženų gyvenvietės, jų naudoti 
įrankiai, maistas ir jo gaminimas ir 
menas. Visur užrašai nurodo kas ir 
kuriame skyriuje vaizduojama. Vi
duje prietamsis. Iš magneto juostos, 
tam tikrais laiko tarpais, kartojamas 
pasakojimas apie aboridženus. 
Pagal mokslininkų aiškinimus, že
mėlapyje pavaizduoti keliai, kuriais 
prieš 23.000 metų iš Azijos abori- 
dženai atvyko į Australiją. Vėliau, 
tirpstant ledynams, pakilo vanduo ir 
atskyrė Australiją nuo Azijos, o 
Tasmaniją nuo pagrindinio Austra
lijos žemyno. Nuo pirmųjų anglų 
kolonistų išsikėlimo Tasmanijoje 
vyko konfliktai su aboridženais. 
Vienu laiku aboridženai buvo tiesiog 
medžiojami, taip jie buvo nekenčia
mi. Vėliau masinis aboridženų nai
kinimas buvo sustabdytas. 1876 m. 
prie Hobarto mirė paskutinis gry
nakraujis aboridženas vyras, o 1876 
m, gegužės 8 d. paskutinioji Truga- 
nini genties moteris, palaidota 
Moorina kapinėse.

Aboridženai žalios mėsos neval
gydavo ir niekuomet jos nevirdavo 
(virimas jiems nežinomas), bet kep
davo savo laužuose.

Lauke, aplink Tiagarra, yra išlai
kyti akmenys su aboridženų pieši
niais.

ĮSPŪDŽIAI (Tęsinys)
Pietus valgome Mersey Bluff - 

pajūryje. Prieš akis - gražus, šva
raus smėlio paplūdimys, toliau nauji 
persirengimo kambariai, užkandinė 
ir kiti patogumai. Kai kur aplinką 
puošia gėlių darželiai. Tvarka be 
priekaištų, bet ir čia žolės žalumą 
gadina baltų gėlyčių žiedai.

Po pietų, šalia geležinkelio einan
čiu vieškeliu važiuojame į pietus. 
Pravažiuojame Railton miestelį, ku
riame yra cemento ’’Goliath” fabri
kas. Čia kai kurie namai apnešti 
šviesiomis cemento dulkėmis. Toliau 
pravažiuojame didesnius ūkio cent
rus Sheffield ir Mole Creek. Prie 
Mole Creek sustojame viename me
daus valymo fabrike. Prie fabriko 
stovi keletas avilių, o bitės nuolat 
zvimbia skraidydamos apie •> is. Vi
duje, prie medaus išsukimo centri
fūgų, pagyvenusi moteris aiškina 
kaip bitės išsiperi, jų rūšis ir me
daus surinkimą, išvalymą. Parodo 
dideliais gabalais sulydytą vašką. 
Sako, jo daugiausiai parduoda 
ginklų fabrikams.

Tasmanijoje bitės medų renka iŠ 
dobilų ir leatherwood (Eucryphia 
Billardier) medžio žiedų. Ypatingai 
didžiuojasi leather wood medumi, 
nes niekur kitur tokie medžiai neau
ga, tik Tasmanijoje. Tas medis žydi 
tarp gruodžio ir kovo mėnesių ir tuo 
laiku bitininkai savo avilius veža į 
miškus, kuriuose auga leatherwood. 
Trumpas sezonas, brangus avilių 
vežiojimai,transportas medaus kai
ną labai pakelia. Išklausę visas biti
ninkų bėdas, gauname po 2 plastiki
nius šaukštukus ir kabiname medų 
iš dviejų skirtingo medaus dėžių.
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apie jaunimą, seminarus..
Atkelta iš psl. 5

ir apie ką atstovas ketina seime kal
bėti. Valdyba pasisakė, kad dėl to 
dar pagalvosianti. A. Milvydo nuo
mone, atstovui pasiruošti nereikia, o 
jei reikės, tai sugalvos ”on the spot”. 
M. Šidlauskaitė griežtai pareiškė, 
kad toks klausimo kėlimas yra val
dybos įžeidimas. Mat, atstovė pati 
žinosianti ką reikia pranešti, nes ji 
daugiausia dirbanti ir viską 
geriausiai žinanti.

BAIGMINĖS PASTABOS

Skirsnyje trumpai apžvelgiau su
sirinkimų eigą ne tam, kad ten būtų 
buvę kas nors ypatingai įdomaus, 
bet tik dėl to, kad supažindinus 
skaitytoją su jaunimo galvosena, 
nuotaikomis bei pasisakymais. Iš 
aprašymo aiškėja, kad daugelis stu
dentų priklauso skautams, nors 
skautai nėra jaunimo organizacija, o 
tik organizacija jaunimui, kurios va
dovybė vyresniųjų rankose. Taigi, 
organizacija nelygi organizacijai, nei 
jaunimas jaunimui. Vieniem rūpi 
skautavimas, pramogos, sportas ir 
’’forum dinner", kiti tuo nesitenkina 
- ieško reikšmės ir prasmės. Pvz., 
Vl-jame baltiečių seminare klausta 
"kam reikalinga kultūra”?. Mat, da
liai jaunimo neaišku ne tik kas yra 
kultūra, bet ir kam ji reikalinga. 
Neaišku ir eilė kitų klausimų, k.a.: 
ką reiškia studentų ženklelio simbo
lika; kokios "paslaptys” surašytos 
įstatų paragrafuose; ką bendro stu
dentų veikla turi su jaunimo semi
narais ir t.t. Kad tos ’’paslaptys” 
bent kiek paaiškėtų, pokalbio daly
vis G. Kaminskas kėlė mintį, kad 
mūsų jaunimui (studentams) būtinai 
reikia ’’some sort of

Antrasis 
pavasaris
Atkelta iš psl. 5

Čia pat įvairiais kiekiais parduoda
mas medus, bet jo kaina aukštesnė, 
kaip Sydnejaus parduotuvėse.

Apie .10 km. nuo Mole Creek, 
dviejose skirtingose vietose yra per 
tūkstan&is metų požemyje 
pasidarę olos (urvai). Mes važiuoja
me į King Solomon Cave. Prie kelio 
atvažiavusius pasitiko uniformuotas 
tarnautojas ir trumpu miško taku 
visus įveda į olą. Uždaręs angos du
ris, prietamsyje aiškina, kaip į pože
mį patekęs vanduo per ilgą laiką iš
plauna kalkių kilmės akmenis, pa
likdamas įdomiai atrodančius išky
šulius. Uždegamos elektros lempos 
ir išvystame rudos spalvos akmens 
dekoracijas, kabančias viršuje ir 
kraštuose. Ilgai truktų aprašyti, 
kaip viskas atrodo 220 m. ilgumo 
oloje, sudalintoje lyg į atskirus sky
rius. Vietomis tik iš siauro praėjimo 
patenki į didesnę aikštelę. Kitur ta
kas eina aukštyn, arba keletą laiptų 
reikia nulipti žemyn. Siauruose pra
ėjimuose reikia pasisaugoti, kad ne- 
užkliudžius šlapios olos sienos.

Sako, ola buvo atrasta atsitikti
nai. 1906 m. šuo vijosi kengūrą ir 
abu per skylę įkrito į požemį. Lojan
tį šunį gelbėti, virvėmis nusileidęs 
vyras pamatė požemyje nuostabias 
gražybes. Po poros metų, panašiu 
būdu pradėjo nuleist turistus. 1934 
m. buvo padarytas įėjimas iš miško 
ir turistų padaugėjo. Požemyje 
temperatūra yra visuomet pastovi 9 
laipsniai C. Olos amžius skaičiuoja
mas dešimtimis tūkstančių metų, 
bet sako, jokio žemės judėjimo nėra 
ir olos grožybės neplyšinėja ir ne
nyksta.

Grįžtame į Devonportą ir įsiku- 
riame erdviame savivaldybės kara
vanų parke. Vieta puiki, prie pat jū- 
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apprenticeship”, t.y. kursų, semina
rų ir apskritai daugiau lektūros.

Atrodo, kad stud, jaunimas yra 
perdaug pasinešęs viena kryptimi - 
skautavimu. Kas gi yra tas skauta
vimas? O gal jis nedaug tesiskiria, 
sakysim, nuo žuklavimo, grybavimo, 
piknikavimo ir kt. pramogų? Ar 
skautavimas yra jaunimo vadovų ir 
apskritai jaunimo ugdymo sistema?! 
Tuo tenka labai suabejoti. Antai, 
kad ir Vl-ji tautinė stovykla, kuri 
esmėje buvo tiktai didelis "plium
pis”, kainavęs apie 20 tūkstančių 
dolerių. Stovykloje pasitenkinta 
tradicinio pobūdžio pramogom ir 
paradais. Tai labai patrauklu, bet 
kartu ir tuščia! Brangesniam akade
miniam jaunimui ten nebuvo ko 
veikti: nei kursų, nei seminaro, nei 
diskusijų, - tik valgyk, miegok ir 
bastykis... Daugelis amerikiečių 
grįžo namo nusivylę, nors ir ačiuo- 
dami. Ačiavimas dar vis tęsiasi ir 
toliau, bet kokia gi iš to nauda?

Turime jaunimo, kuris yra labai

SKAITYTOJAI
Gerbiamas Pone Redaktoriau, 

"M.P.” 18-tame numeryje (1978.-
5.8 d.), p. B. Strauko koresponden
cijoje iš Adelaidės, ALB Adelaide 
apylinkės pirmininkas p. Zamoiskis 
gana liūdnai nupiešia apylinkės val
dybos finansinę padėtį ir teigia, kad 
faktiškai, naujoji valdyba yra gavusi 
iš buvusios valdybos vieną dolerį ($1) 
ir nieko daugiau...

Kadangi man teko būti buvusioje 
valdyboje, noriu paaiškinti ir duoti 
tikrą padėties vaizdą.

ros ir Mersey upės žiočių. Graži, ką 
tik nupiauta žolytė, dideli medžiai, 
tvarkingi ir nauji prausyklų ir kitų 
patogumų pastatai. Virtuvė įsikuria 
didelėje skardinėje pastogėje. Pučia 
stiprus vėjas ir greitai išdžiovina 
atsivežtas sudrėkusias palapines, 
rankšluočius ir kt.

Vakare vėjas aprimo, bet vėsu. 
Vieni autobusu važiuoja į restoraną 
šokiams, kiti šilčiau apsirengę eina 
miesto apžiūrėti. Likę karavanų 
parke šildosi prie laužo, kiti palapi
nėse lošia kortomis ir girdisi ginčai.

Nubudusius pasveikina žavus, bet 
vėsus, ketvirtadienįo rytas. Saulė 
šviečia, bet iš jos norėtųsi daugiau 
šilumos. Jūra rami. Tarp mėlyno 
dangaus ir jūros platybės, horizonte 
įžiūrime artėjantį laivą. Daugelis 
patraukia prie Mersey žiočių ir iš
kėlę rankas mojuoja pasitikdami iš 
Melbourne atplaukusią ’’Empress Of 
Australia”.

Apleidę karavanų parką, pusva
landžiui sustojame Devonporto 
miesto centre. Kai kam prireikė 
banko, kiti dar vieną kitą dalykėlį 
nori nusipirkti.

Važiuojame vėl į pietus, šį kartą 
didesniu Bass vieškeliu. Pravažiuo
jame Sassafras, Elizabeth Town ir 
didesnį ūkių centrą Deloraine, tu
rintį apie 2000 gyventojų ir 7 malū
nus. Apylinkės gražios ir turtingos. 
Užsėti dirbamos žemės laukai, ža
liuoja pievos. Vėl dideliuose laukų 
plotuose auga, vienos spalvos žie
dais apsikaišiojosios aguonos.

Pravažiavus Quamby miestelį 
Lake vieškelis pradeda kilti aukš
tyn. Dirbamus laukus pakeičia tan
kaus miško vaizdas. Vietomis žydi 
baltais žiedais pasidabinę krūmai. 
Kelias siauras ir negrįstas. Toliau 
mus lydi medžiais apaugusios pa
kalnės, už jų aukšti kalnai. Vėl pri
mena N. Zelandiją.

(bus daugiau)

B LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA j 
„TALKA" LTD.

N • Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už kb terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki |1 finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. jU metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento. EM • Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
i] asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki 7
m $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas lt

užskaitomi kas 3 mėn. B
• Įstaiga veikia: <!

| Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių n 
h Namai, 50 Errol St., North Melbourne. [I
f Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, G.P.O Melb. 3001.
& Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių M 
v Namai. 6 Eastrv St.. Norwood. L

negatyvus, ir nenuostabu: jis pri
klauso organizacijai, kuri iš jo atima 
laisvalaikį, bet nieko gero neduoda. 
Jaunimui trūksta ne tik žinojimo 
(mokslo prasme), bet dar daugiau 
etinės nuovokos (elgesio prasme). 
Tad štai kodėl mes turime tai, ką 
turime: daug "neuroses of defiance”

PASISAKO
Pirmiausiai tvirtinu ir galiu fak

tais įrodyti, kad naujai išrinktoji 
Adelaide apylinkės Valdyba perėmė 
iš buvusiosios valdybos:
Einamoji saskaita j$Į-į6į9l0.00
Specialioji saskaita $112.00.00

Viso $18f9to.00
"Kovos Fondo” nevykusiu vardu, 

manau pavadinta ALB Adelaide 
valdybos specialioji sąskaita. Ši sąs
kaita buvo 1975 m. pradžioje tuo
metinės apylinkės valdybos užvesta 
iš savo patyrimo pasimokius, kad 
valdybos veikloje prireikia, dažnai 
labai greitai, didesnės sumos pinigų. 
Pabaltiečių su p. Whitlamu kaip tik 
čia buvo gera pamoka. Sąskaita bu
vo pradėta su $ 1500.00. Tuometinės 
valdybos buvo nutarta, kad šioje 
sąskaitoje esą pinigai būtų 
naudojami tik specialiems reika
lams, kurie yra, ar gali būti surišti 
su mūsų pastangomis Lietuvos lais
vės byloje.

Atsiradus radio valandėlės orga
nizavimo ir tam reikiamos aparatū
ros pirkimo reikalams, buvo galvota 
ir visuotinio apylinkės susirinkimo 
pritarta, kad eventualiu atveju savo 
radio valandėlė gali labai daug 
mums pagelbėti. Todėl apylinkės 
valdyba pervedė iš specialios sąs
kaitos į Einamąją sąskaitą netto 
$ 300.00, kuriuos, atrodo, p. Za
moiskis ir laiko skola ’’Kovos Fon
dui”.

Ši suma nėra jokia apylinkės val
dybos skola pašaliniams asmenims 
ar fondams, bet paprastas pačios 
valdybos pinigų pervedimas iš vie
nos sąskaitos į kitą. Mes gi skola ne
vadiname, jei savo pinigus pirma
dienio rytą perkeliame iš šventadie
nio švarko kišenės į kasdieninio

ĮVAIRUMAI
Okupacinė valdžia Lietuvoje labai 

propaguoja vadinamąjį ’’šefavimą”. 
Teatrai ir įvairūs meno ansambliai 
pasirašo sutartis su pramonės įmo
nių darbininkais (su partiniais vado
vais), net su atskirais kolchozais; 
menininkai pasižada per metus įmo
nei paruošti kelis meninius parengi
mus, o įmonės atsilygina savo vai
šingumu. Štai spaudoj rašoma, kad 
Valstybinis Vilniaus jaunimo teatras 
Dainavos kolchozui Alytaus rajone 
praėjusiais metais parodė net 10 
spektaklių. Būdinga, kad teatras 
talkino net derlių nuimant. Sutartis 
atnaujinta 1978 metams: vėl bus ne
mokamų derliaus nuėmimo talkinin
kų.

’’Darbininkas” 

- chuliganizmo apraiškų, bet labai 
mažai draugiškumo, nuoširdumo, 
atvirumo ir lietuviškumo - gražios ir 
prasmingos jaunimo veiklos.

Temą gvildenant toliau, tektų 
kalbėti ne tik apie skautavimą, bet 
ir apie bažnyčią, religiją, šeimą, vi
suomenę, švietimą ir t.t. Deja, bet 
tada tektų rašyti ne straipsnį, o stu
diją. Žinau, kad šios pastabos daug 
kam nepatiks, bet tai nė nesvarbu! 
O svarbu tai, kad yra dalykų, ku
riuos reikia tiesinti, taisyti ir keisti. 
Rašoma tam, kad lietuviškojo jauni
mo problemomis būtų bent kiek 
daugiau susidomėta, kad jos įgautų 
dėmesio ir diskusinės eigos.

švarko kišenę.
Kaip ten bebūtų, teisinga perėmi

mo padėtis yra tokia: 
Einamoji sąskaita:
Perimta $ 690.00

Atimkime p. Zamoiskio iškeltus 
įsipareigojimus:
UMokėtinų sąskaitų $132.00
2.) Pažadas pianinui $100.00

$ 232.00
Lieka $ 458.00
Speciali Sąskaita $ 1200.00
Viso perimta $ 1658.00

Pridėkime dar radio studijai nu
pirktą aparatūrą, kurią iš atminties 
reservuotai vertinu $ 1600.00

Naujoji apylinkės valdyba darbą 
pradeda nemažiau, kaip su $ 3258.00

Įdomumo dėliai palyginkime šią 
sumą su 1976 m. kovo mėn. išrink
tosios valdybos pradžia:

$ 796.00 
$ 1500.00 

Viso $2296.00
Jokio posityvaus turto, iškyrus 

rašomąją mašinėlę, kelias vėliavas ir 
knygas, neperimta.

Taigi, 1978 m. kovo 19 d. išrinktoji 
apylinkės valdyba darbą pradeda 
bent su $ 962.00 daugiau aktyvų 
(assets) negu valdyba prieš tai.

Aš čia niekam priekaištų nedarau, 
tik noriu, kad lietuviška visuomenė 
žinotų tikrą padėtį.

V. Neverauskas

Tada perimta: 
Einamoji sąskaita 
Specialioji sąskaita

Sov. Sąjunga oficialiai paneigė 
užsieny pasklidusias žinias, kad prie 
Afganistane įvykdyto kairiųjų per
versmo rankas prikišusi ir Sov. Są
junga. Tasso agentūra, skelbdama šį 
paneigimą, pridūrė: J.A.V. dažniau
siai kišasi į kitų kraštų reikalus.

*

Vienas studentas paklausė žymų 
vokiečių fiziką prof. Lichtenstein, 
koks yra skirtumas tarp laiko ir am
žinybės.

— Hm, tai nelengva atsakyti, — 
pradėjo profesorius. — Jei aš, pav., 
imčiau aiškinti apie laiką, tai Jums 
reikėtų amžinybės tai suprasti.

. *
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Dėl didelio įvairių komandų užsi
registravimo, Pasaulio Lietuvių 
Dienos prasideda viena diena anks
čiau, t.y. birželio 26 dieną. Tą dieną 
po pietų ir Australijos lietuviai 
sportininkai atskrenda į Toronto, 
tačiau jiems preliminarinėse varžy
bose nereikės dalyvauti. Jie eina į 
baigminių varžybų grupes. Pasaulio 
Lietuvių Dienos baigiasi liepos 2 
dieną. Buvo galvota pasinaudoti ka
nadiečių pakvietimu, dalyvaujant 
Wasagos jaunimo stovykloje, kur 
irgi būtų buvę sportiniai turnyrai, 
tačiau, pagal Amerikos išvykos vy
riausią organizatorių Vytautą Gry
bauską, yra geriau tą laiką prabūti 
ir žaisti Bostone, kur nukris mums ir 
vienas kitas doleris.

Amerikos kelionė yra ši: liepos 4

Irgi protestas
I

SOVIETIŠKO TIPO ’’ŽMOGAUS 
TEISIŲ” KANKINYS

Neseniai sovietų žinių agentūra
Tass paskelbė, kad esą ant viso mū
sų planetos paviršiaus kylą protes
tai prieš J.A.V. teismo negarbingą 
nuteisimą, remiantis sufabrikuotais 
duomenimis, Johnny Harris. T.a pati 
agentūra patiekia nemažai iš visos 
Sov. Sąjungos piliečių pareikštų 
nuomonių: Krasnodaro regiono 
valstietis apibūdina Harriso likimą 
kaip tikrą nulinčiavimą; Išorinės 
Mongolijos valstybinio universiteto 
rektorius sako - Harriso byla įrodo, 
kad Amerikos teisingumas nevertas 
nei falšyvo skatiko; Jakutijos far- 
mos darbininkas tvirtina, kad Ame
rikos teismo sprendimas - įžūlus 
Helsinkio susitarimų pažeidimas. 
Taškento darbininkas mano, kad 
Harris buvo nuteistas tik dėl to, kad 
jo oda tamsi. Viską susumuodama 
sovietų agentūra daro išvadą: so- ; 
vietų piliečiai ryžtingai reikalauja 
sulaikyti Harriso mirties sprendimo 
vykdymą, nes Harris yra kovotojas 
už juodųjų amerikiečių teises.

Bet kas gi yra tas Johnny Harris? 
Net daugeliui atkyviausių Amerikos 
civilinių aktyvistų būtų didelė mįslė, 
kodėl dėl jo taip sovietai susirūpinę 
ir varo tokią propogandą.

Harris yra 32 metų amžiaus, gi
męs Birmingham miestely, vargu ar 
būtų keno nors laikomas tinkamu į 
herojus. Jis 1974 m. turėjo 5 iki gy
vos galvos sprendimus už plėšikavi
mą ir prievartavimą. Kitame mies
te, Alabamos pataisos namuose, jis 
savo paties pasigamintu peiliu nu
žudė baltą sargybinį, padarydamas 
jam 27 žaizdas. 1975 m. Harris buvo 
nubaustas mirties bausme - už 
pirmo laipsnio nužudymą bausmės 
atlikimo metu. Jo advokatas bylos 
metu pareiškė, kad esą prokuroras 
nebūtų prašęs mirties bausmės, jei 
kaltinamasis būtų baltasis, o sargy
binis juodasis. Harris buvo nubaus
tas mirties bausme kovo 10 d., bet 
sprendimo vykdymas atidėtas 60 
dienų.

Mirties sprendimo Harrisui pas
kelbimo diena (kovo 10) sovietams, 
matyti buvo pats svarbiausias daly
kas: nuteisimas sutapo su Belgrado 
konferencijos pabaiga (kovo 9 d.). 
Tą dieną Sov. Sąjungai pavyko ga
lutinai konferencijos užbaigos rezo
liucijoj pašalinti bet kokį žmogaus

KALBA
AMERIKOS GASTROLIŲ 

TVARKARAŠTIS

atvykstame į Bostoną, kur būsime 
dvi dienas. Čia viską tvarko Vyt. 
Eikinas. Liepos 7-8 dienomis būsime 
New Yorke, kur viską tvarkys Pr. 
Gvildys. Liepos 9-10 gastrolės Balti- 
morėje. Tvarko Algis Veliuona. Lie
pos 11-12-13 dienomis - Clevelande, 
kur viskuo rūpinsis V. Jokūbaitis ir 
komitetas. Liepos 18-19-20-21 
būsime Detroite, kur viską tvarkys 
broliai Rugieniai. Liepos 22 apie 
pietus atvyksime į Čikagą ir tą patį 
vakarą įvyks susipažinimo balius 
Jaunimo Centre. Liepos 23-24 rung
tynės Čikagoje ruošia Australijos 
lietuviams gerai atmintinas inž. 
Valdas Adamkus. Jis buvo Ameri
kos Lietuvių Krepšinio Rinktinės 
vadovas jai prieš virš 10-tį metų taip 
sėkmingai gastroliuojant Australi
joje. Šiuo metu jis yra vienas iš 
aukščiausiai iškilusių lietuvių Ame- 
rikos valdžioje ir jo prisidėjimas 
prie mūsų priėmimo parodo, kad jis 
nepamiršo Australijos lietuvių ir jų 
sportininkų. Iš Čikagos vyksime jau 
į Los Angeles, kur liepos 29 dieną 
iškilusis mūsų krepšininkas ir greitu 
laiku būsimas daktaras Romas Gul
binas sukurs šeimą su Laura Žaliū-
naite, kurios tėvai anksčiau gyveno 
Australijoje ir kur ir ji pati yra gi
musi.

Australijos sportininkų, kaip rašo

Už tautą per sportą
Pats laikas pribrendo organizuoti 

Pasaulio Lietuvių Sporto Komitetą, 
kuris koordinuotų ir ruoštų lietuviš
ką jaunimą dalyvauti pasaulinėse 
Sporto Olimpijadose. Čia sakoma 
"Pasaulio lietuvių’ suprasti ne tik 
’’Vakarų Pasaulio”, bet ’’Pasaulio”, 
reiškia, Vakarų Pasaulis ir Lietuvos 
(LTSR) jaunimo sportininkų paruo
šimo komitetą Pasaulinėms Olimpi- 
jadoms, nesvarbu kur jos būtų ruo
šiamos. Svarbu, kad Lietuvos jauni- 

teisių paminėjimą, nors ši 35 tautų 
konferencija buvo sukviesta peržiū
rėti, ar paisomi 1975 m. Helsinkio 
konferencijos nutarimai, jų tarpe ir 
žmogaus teisių nuostatai. Rusams 
Johnny Harris labai tiko.

Harrisso byla sovietams padėjo 
šiek tiek aptemdyti padidintų Sov. 
Sąjungoje žmogaus teisių aktyvistų 
sekimą. KGB pradėjo persekioti 
nedideles aktyvistų grupes, kurios 
buvo susidariusios sekti, ar sovietai 
vykdo Helsinkio nutarimus dėl žmo
gaus teisių apsaugos. Per pastaruo
sius 14 mėnesių buvo suareštuoti 22 > 
šių grupių nariai. Jų žymiausi - fizi
kas Jury Orlov, rašytojas Aleksan
der Guinzburg - jie kaltinami prieš- į 
sovietine agitacija ir propoganda; į 
kompiuterių specialistas Ščaranski i 
kaltinamas išdavimu. Kiti - iki 7 
metų kalėjimo ir 3 metų tremties.

Sovietų spauda, radijas biaurisi, 
kad Harris nuteistas mirti (nors 
bausmės vykdymas dar atidėtas) 
Sov. Sąjungoje asmens, rasti kalti 
davę kyšius, pasisavinę valstybinį 
turtą, vagiliautojai kartais baudžia
mi sušaudant. Vienas toks atvejis 
buvo neseniai Gudijoj, kiek anksčiau 
Gruzijoj sušaudyti 2 spekuliantai. 
Paprastai sovietų spauda, radijas 
skelbia viešumai tik atrinktus atve
jus. Daugelis plačiajai visuomenei 
nėra žinomi.

mums iš Čikagos, Clevelando, Balti- 
morės ir kitur, laukia visi su dideliu 
entuziazmu ir, atrodo, jie bus labai 
gražiai ir maloniai priimti.

AUKOSPLAUKIA

Sydnejaus didysis keliauninkas 
Jonas Zinkus su savo miela ponia, 
sugavęs aną dieną ALFAS pirmi
ninką ir padavęs jam 30 dolerių au
ką, pasakė: "Noriu ir aš su savo 
žmonele truputį prisidėti prie jūsų 
sportininkų kelionės. Tegul ši mūsų 
auka būna tas mažas paskatinimas 
jums dirbti ir toliau gražiai repre
zentuoti Australijos lietuvius”.

Sydnejaus skautų vienas iš di
džiųjų ’’Bosų”, jaunystėje pats bu
vęs entuziastas futbolininkas Balys 
Barkus, kuris buvusiai skautų Tau
tinei Stovyklai surinko rekordinį 
aukų skaičių, paduodamas 20 dolerių 
auką, tik kukliai pasakė: ’’Labai ge
rai žinau kaip jums sportininkams 
reikia pinigų, nes išlaidos jums tai 
tikrai didelės. Geriausios sėkmės 
savo išvykoje."

Kas važiuoja pro Sydnejaus di
džiulį tiltą į šiaurinius priemiesčius, 
tai tur būt dažnai sutinka kresną že
maitį, buvusį Lietuvos kariškį Joną 
Normaną, kuris ant tilto renka pra
važiavimo pinigus. Paduodamas 
sportininkams 10 dol. auką, jis tik 
žemaitiškai pasakė: ”Šį kartą jau aš 
neimsiu, bet jums sportininkai duo
siu truputį, kad slidesnė kelionė į 
Kanadą būtų.”

Ačiū visiems aukotojams. Kelio
nės pasirengimai jau eina prie galo 
ir, atrodo, kad su visu gražia pagel- 
ba, galėsim puikiai reprezentuoti 
Australijos lietuvius Pasaulio Lie
tuvių Dienose ir vėliau Amerikoje.

mas galėtų savo kontingentą po 
savo vėliava ir su savo uniforma 
pristatyti kaipo tokį Pasaulio Olim
pinėse Žaidynėse šalia Rytų Vokie
tijos, Čekoslovakijos (kurios krepši
ninkų komanda neseniai lankėsi 
Australijoje ČSSR vardu), Lenkijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir kitų.

Kadangi šiais metais Pasaulio 
Lietuvių B-nė ruošia Pasaulio Lie
tuvių Dienas, suprantama, kad yra 
užprašytas ir Lietuvos jaunimas, 
jeigu neužprašytas, tai tas turėtų 
būti padaryta tuč tuojau tiesiog ir 
per viso pasaulio valstybių spaudą, 
nors ir žinant, kad kol kas Lietuvos 
jaunimui nebus leista išvykti į Ka
nadą, į P.L. Dienas.

Įsteigimui Olimpijados Pasaulio 
Lietuvių Sportininkų Komiteto (O.- 
P.L.S.K.) ar panašiai čia siūloma:

1. Pasinaudojant proga, kada su
važiuos daug sportinio, kultūrinio ir 
šiaip jaunimo, chorų ir lietuvių sve
čių, o kartu ir kitų valstybių, kurie 
dalyvaus ’’įvairių tautybių karava
ne” į P.L. Dienas Toronte, Kanado
je, P.L. B-nė, Kanados L. B-nė ir 
Pasaulio L. Dienų Komitetas turėtų 
paruošti prašymus, kad būtų leista 
Lietuvai pasiųsti savo atskirą Olipi- 
jados sportininkų kontingentą, kaip 
krepšinio, futbolo, buriavimo, bok
so, čiuožimo, lengvosios atletikos ir 
1.1., kur susidarytų virš 200 žmonių, 
(viena Afrikos valstybė buvo nu
siuntusi tik (1-ną) vieną sportininką 
į Olimpijadą Kanadoje) į 1980 m. 
Olimpijadą Maskvoje. Tie prašymai 
(ne) peticijos, ne ultimatumai,

ne įsakymai) turėtų būti visų 
P.L. Dienų dalyvių pasirašyti (pasi
rašo prie įėjimų į stadioną) keturio
se kopijose ir patvirtinti "Lithua
nian World Festival” parašu ar pa
našiai ir išsiuntinėti:

a. Jungtinėms Tautoms kurios 
■ diominojamos Pasaulio kairiojo 
sparno.

b. Pasaulio Olimpijadų ruošimo 
komitetui.

c. 1980 m. Olimpijados ruošimo 
k-tui Maskvoje (rusiškai).

d. 1980 m. Kanados sportininkų 
Olimpijados kontigento komitetui.

Tas duotų pradžią steigimui O.- 
P.L.S. K-tui (Olimpijados Pasaulio 
Lietuvių Sporto Komiteto), svar
biausiai duotų pamatą - pradžią vė
lesnei akcijai.

2. Tie prašymai turėtų būti pasi
rašyti P-L. B-nės Seimo vardų. Taip 
pat PX. B-nės seimas įpareigoja 
(yra 2 metai laiko) visas pasaulio L. 
B-nės Krašto V-bas, tie savo keliu 
ALFO ir kitas jaunimo organizaci
jas, na ir senimą ruošti panašius 
prašymus su parašais ir siųsti gyve
namų kraštų vyriausiems Olimpija
dos ruošimo organams ir atsakin
giems sporto asmenims ir 1-me 
straipsnyje minėtoms sporto pasau
linėms ir kitoms organizacijoms dėl 
leidimo Lietuvos (L.T.S.R.) sporti
ninkų kontingentui atskirai daly
vauti 1980 m. Olimpijadoje,\ Mas
kvoje.

3. Pasaulio Lietuvių B-nės\vado- 
vybė daro kontaktus su Lietuvos 
sporto centrine organizacija ^Lie
tuva jeigu tokios organizacijos ne
turi, turi įsteigti) jau mums žino
mais kanalais, kurių praplėtimui 
mes Australijoje ir visam pasaulyje

i ypač gausiai aukojame r-nei šalpai, 
kad Lietuvos sportas turi rašyti pa
našius prašymus Jungtinėms Tau
toms, Pasaulio Olimpijadų K-tui, 
1980 m. Olimpijados ruošimo k-tui, 
Maskvoje. Kartu Lietuvos sportas 
būtinai turi prašyti Rytų Vokietijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Vengri
jos, Rumunijos ir kitų v-bių sporti
ninkus rašyti panašius prašymus, 
kad Lietuvai būtų leista atskirai da
lyvauti 1980 Olimpijadoje Maskvoje. 
Tie Kraštai gerai Lietuvą pažįsta iš 
Lietuvos Ansmblio ir kitų kultūri
ninkų gastrolių savo kraštuose.

4. Pasaulio Lietuvių Seimas pana
šiais prašymais kreipiasi oficialiai į 
Rytų Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos vy
riausybes ir Olimpines sporto atsto
vybes, o ypač į tas vakarų valstybes, 
kurios pasirašė Helsinkio Diktatą, 
kad Lietuvos TSR būtų leista daly
vauti atskiru kontingentu 1980 m. 
Olimpijadoje, Maskvoje.

Tas turi būti daroma neliečiant 
jokių politinių motyvų. Tegu pasau
lis žino, kad Lietuva nori save atsto
vauti 1980 m. Olimpijadoje Mas
kvoje, o vėliau ir kitur. Malonu bū
tų, kad Australijoje į tai atkreiptų 
dėmesį A.L. B-nės K-to V-ba ir 
ALFAS ir panašias mintis perduotų 
P.L. B-nės organams Amerikoje ir 
Kanadoje greitesniu keliu, negu 
juos pasiektų tik laikraščiai. Jeigu 
nieko nelaimėtume, bent atkreiptu
me vėl pasaulio dėmesį Lietuvos 
linkme.

M. Kymantas 
Geelong

I ŠYPSENOS

Renkant kandidatus į Aukšč. 
• T.S.S.T., Gataučių tarybinio ūkio 
i liaudies kontrolės grupės pirminin- 
I kas J. Kazlauskas susirinkime pasa- 
i kė:

— Pas mus nėra geresnės, darbš- 
tesnės darbininkės už kiaulių šėrikę 

j Aldoną Rimdžiūtę. Ją aš ir siūlau 
mūsų kandidate į T.S.S.R. Aukšč. 
Tarybą. (Tiesa, 1970.VI.2).

Kitų šaltinių žiniomis salėje pasi
girdo klausimai:

— Tai ar Tarybos deputatai yra 
i kiaulės?

—
I

Dialogas
Parke ant suolo sėdi du seni 

anglai. Sėdi ir tyli. Valanda, 
dvi, trys. Pagaliau vienas pra
bilo:

— Gražus oras šiandien.
— O ar kas sakė, kad negra

žus?
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Infor
MELBOURNO SKAUTŲ 

EITYNĖS

Dėmesio skautams ir skautėms!
Melbourne Džiugo Tunto 10 km ei

tynės - Walkathon birželio 15 d. Iš to 
gautos pajamos skiriamos paremti 
skautams/tėms. vykstantiems į pa
pildomą Vl-ją tautinę stovyklą ir 
vadovų kursus Amerikoje.

Eitynių pradžia ir pabaiga Lietu
vių Namai. Laikas: 12.30 - 3.30 vai. 
Prizai skiriami pagal amžių. Po ei
tynių dalyviai bus pavaišinti.

Formų prašykite pas drauginin
kus. Eikime visi!

v.s.v.sl. D. Sadauskaitė

ĮSTEIGTAS ’’TALKOS” SKYRIUS

Gegužės 21 d. Sydnejuje buvo su
šauktas specialus lietuvių kredito 
draugijos informacinis susirinkimas 
su intencija steigti lietuvių koope
ratinę kredito draugiją panašiai, 
kaip veikia tokia kredito draugija 
”Talka" Melbourne ir Adelaidėje. 
Suinteresuotų tokia draugija susi
rinko apie 50 asmenų. Susirinkimą 
atidarė ir pravedė iniciatorių vardu 
p. V. Simniškis, Sydnejaus Liet. 
Klubo pirmininkas. Apie tokių kre
dito draugijų reikšmę ir naudą kal
bėjo svečias iš Melbourne p. P. Bal
tutis, melburniškės liet. koop. kre
dito Draugijos Talkos pirmininkas. 
Trumpai apsakęs tokių kredito 
draugijų išsivystymą pasaulyje ir 
taip pat Melbourne ’’Talkos” įsikū
rimą bei jos naudą ne tik patiems tos 
draugijos nariams, bet ir visai lietu
vių bendruomenei, jis įtikino, kad 
tokia draugija yra visapusiškai lie
tuviams naudinga, ir kad tie pinigai, 
kuriuos išmokame skoli ndamiesi iš 
bankų ar kitokių finansinių įstaigų, 
nueina į šalį, kai tuo tarpu sava kre
dito draugija daug lengvesnėmis są
lygomis teikia patarnavimus lietu
viams ir įvairių palūkanų keliu įmo
kėti pinigai palieka lietuvių rankose. 

Tą patį patvirtino ir kitas kalbėtojas 
taip pat svečias iš Melbourne, Tal
kos sekretorius p. V. Alekna.

Susirinkimas įtikintas tokios 
draugijos prasmingumu ir naudin
gumu, nutarė tokią draugiją steigti 
ir Sydnejuje. Norint išvengti visų 
painių įsteigimo formalumų, pra
džioje sutiko įsteigti Melbourne vei
kiančios Liet. Koop. Kredito Drau
gijos Talkos skyrių, kaip kad toks 
skyrius jau sėkmingai veikia ir • 
Adelaidėje. Ten pat vietoje į Drau-
giją įstoti pareiškimus įteikė kelioli
ka asmenų ir sudaryta skyriaus val
dyba: p.p. Mindaugas Šumskas, 
Aleksandras Danta ir Mykolas Pet
ronis. Apie tolimesnę veiklą, nariais 
įstojimo sąlygas ir visa kita bus 
duodama tuo reikalu išsamesnė in
formacija.

Sveikiname iniciatorius ir linkime 
’’Talkos” Sydnejaus skyriui geriau
sios sėkmės.

Sydney Lietuvių 
Klube

Sydnejaus Lietuvių Klubebirželio 
7 d., trečiadienį, 8 vai. numatomas 
specialus šokio meno vakaras: už
kviesta tarptautinė šokių grupė

K0L0B0K DANCE
Tautiečiai ir 

Klubo nariai maloniai kviečiami tą

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.
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m a c i j a
BALTŲ MINĖJIMAS

Jungtinis Baltų Komitetas Syd
nejuje birželio 11 d., sekmadienį, 4 
vai. Latvių Namuose 32 Parnell St., 
Strathfield, rengia birželio trėmimų 
minėjimą. Paskaitą skaitys Vietna
mo karo veteranas plkn. V.O. Dai- 
ton, dalyvaus pabaltiečių chorai.

PRANEŠIMAS

Birželio dienų minėjimas Sydne
juje įvyks birželio 4 d. tokia progra
ma:

I-ji Dalis. 11.30 vai. - pamaldos šv. 
Joachimo bažnyčioje. Šv. Mišias lai
ko kun. P. Butkus, pamokslą sako 
kun. P. Martūzas. Gieda ’’Dainos” 
choras, vad. muz. B. Kiverio.

Organizacijos dalyvauja su vėlia
vomis.
n-JI DALIS:

1. Atidarymas. Invokacija. Tautos 
F.A.A. pirm. kun. P. Butkus.

2. Partizano mirtis. Deklamuoja 
N. Vaičiurgytė.

3. Paskaita. Skaito V.J. Patašius.
4. Dvi draugės. Dainuoja A. Šlite- 

rytė Ir Robin Searl.
5. Per plačiąsias erdves. Anų die

nų vaizdelis. Skaito D. Bartkevi- 
čienė.

6. Sava kūryba - poezija. Skaito 
Juozas Almis Jūragis.

7. ’’Dainos” choras, vad. muz. Br. 
Kiverio.

8. Užbaiga. Himnas.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATA

Dėmesio!
Birželio 4 d., 3 vai. p.p. (sekmadienį), Lietuvių Namuose, prieš išvyką į 

Kanadą, Dainos Sambūrio

koncertas
Kviečiame visus kuo skaitlingiau dalyvauti.

Po koncerto išleistuvių vaišės. Norintieji vaišėse dalyvauti, registruo
jasi pas E. Balčiūnienę telef. 859 2656.

Sambūrio valdyba

VISUR
Melb. Džiugo Tunto skautų tėvų 

susirinkime išrinktas naujas Tėvų 
Komitetas: pirm. Vincas Lukaitis, 
iždin. Jonas Kirša, ūkvedys Romas 
Bacevičius, parengimų vadovė Rūta 
Savickienė, komiteto narė Dita 
Mockienė, sekretorė Frida Savic
kienė. Visais reikalais kreiptis pas 
pirmininką 20 Lister St., Kew, tel. 
859 5424

vakarą atsilankyti. Įėjimas su bilie
tais - 3 doleriai asmeniui. Nepraleis
kite šios retos progos. Įsidėmėkite: 
birželio 7 d., trečiadienį, 8 vai. Syd
nejaus Liet. Klube.

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubas birže
lio 17 d. rengia išleistuvių balių. Šis 
vakaras specialiai skiriamas atsi
sveikinimui su mūsų sportininkais, 
vykstančiais į Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes Toronte, Kanadoje. 
Visi išvažiuoją sportininkai į šį balių 
atvyks su savo išeiginėmis unifor
momis ir čia jie bus pristatyti klubo 
svečiams.

Vakaro metu bus įdomi programa 
ir šokiai.

Įėjimas šį vakarą bus tik su bilie
tais, kurių kaina 7 doleriai, įskaitant 
’’smorgasbord” rūšies vakarienę.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Birželio 3 d., šešt.:
DALIA DOR

Plačiai pasaulyje pagarsėjusi voka- 
listė!

. Sydnejaus Liet. Klube perkant
didesniais kiekiais duodama 10% Primenama, kad šeštadienių šokių 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir vakarai* visi turi dėvėti klubo 
5% už alų. Pasinaudokite lengvata- taisyklėse nurodytą aprangų 
mis. _____________________

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

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1-30-4 vai.

KLUBAS ATVIRAS: 
pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 vaL,

12J0 -11 vaL

Antradieniais pigioji gėrimų 
valanda

* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VISAIP
Vasario 16-sios gimnazijoje Vo

kietijoje šiais metais mokosi 69 mo
kiniai, jų tarpe 10 iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių, 8 iš Kanados ir vie
nas iš Venecuelos. Baigiamojoj kla
sėj (abiturientų) šiais metais 8.

PADĖKA

Gili ir nuoširdi padėka Melbourne 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugi
jai už 50 dol. auką Mūsų Pastogei. 
Nors be išimties visos organizacijos 
naudojasi Mūsų Pastogės puslapiais 
skelbdamos įvairius savo reikalus 
nemokamai, bet tik retais atvejais 
viena ar kita organizacija parodo 
Mūsų Pastogei dėkingumo už pada
rytas ir tebedaromas joms paslau
gas. Melb. Liet. Kat. Moterų Drau
gija šiuo atveju yra viena iš tokių 
pionierių. Ačiū labai!

Mūsų Pastogės Administracija

PARDUODAMAS
idealus sklypas vasarvietėj, ypatin
gai gražioje vietoje, balto smėlio 
pusiasalyje netoli Newcastle, 
N.S.W. Primena lietuviško pajūrio 
kopas prie okeano ir žuvingų upių 
santakos. Pardavimas privatus. 
$ 10.000. Skambinti Sydney 7098395

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

VALGYKLA veikia: pirm. - peąkl h 
6-9 vai, šeši. 6-10 vaL aekm. 1-9 vaL 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

VIETOJ ©fi
VOt Gėlių

Pagerbdamas a.a. plkn. Vaclovą 
Šliogerį, vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
skiriu 10 dolerių.

Juozas Ramanauskas

Pagerbdami a.a. A. Mališauskienę 
vietoj gėlių N. ir V. Šapkai Mūsų 
Pastogei skyrė 10 dolerių.

Pagerbdami mielą bičiulį a.a. 
Vaclovą S1 i o g e r į K. ir N. Butkai 
(Cabramatta) skiria Australijos 
Lietuvių Fondui 200 dolerių.
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