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Laisvės Alėja Kaune prieš karą

Iwylrisn.. pasaulyje
Atsišaukimas į pasaulio viešumą

Šių metų sausio 1 -15 d.d. Luzern 
mieste, Šveicarijoje įvykusi Human 
Rights Sąjūdžio konferencija, 
svarsčiusi nerusiškų tautų pries
paudą Sovietų Sąjungoje, kreipiasi-į 
pasaulio viešumą prašydama para
mos reikalavimams, kad būtų įgy
vendintos visuotinai pripažintos vi
sų tautų teisės apsisprendimui.

Šiais laikais, kai baigia išnykti ko
lonializmo liekanos, Sovietų Sąjunga 
yra sukūrusi kolonialinę imperiją, 
kas šiuo dekolonializavimo metu yra 
baisus atsilikimas. Tų pavergtų tau
tų identitetas ir egzistencija yra di
deliame pavojuje vykdant rusifika
cijos priemones ir planingai koloni
zuojant pavergtus kraštus rusais. 
Sovietiškasis federalizmas iš tiesų 
tėra tik priedanga, už kurios neru- 
siškos tautos ir jų žemės turtai pa
lenktos sovietinio imperializmo 
tikslams.

Konferencija atkreipia pasaulio 
dėmesį į faktą, kad sovietinė politika

DĖMESIO, MIELI SKAITYTOJAI!

Išvykstant Mūsų Pastogės redak
toriui į užjūrius, Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungos Komiteto 
pakviestas maloniai jį sutiko pava
duoti Dr. Aleksandras Mauragis.

Dėkadamas Dr. A. Mauragiui už 
malonią paslaugą prisiimant šį ne
lengvą darbą maloniai kviečiu visus 
mielus bendradarbius ir spaudos 
talkininkus ir toliau bendradarbiauti 
ir savo informacija bei rašiniais 
remti Mūsų Pastogę ir tuo talkinti 
Dr. A. Mauragiui.

Visais reikalais kreiptis tel. 
776707 nuo birželio 20 dienos.

V. Kazokas 
M.P. Redaktorius I 

vykdo nerusiškų tautų diskrimina
ciją. Sovietų Sąjungoje nesilaikoma 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
ir nėrusiškų tautų apsisprendimo 
teisės paneigtos.

Konferencija atkreipia pasaulio 
dėmesį į tai, kad tautų apsisprendi
mo teisė yra privaloma visoms vals
tybėms neišskiriant ir Sovietų Są
jungos. Konferencija tikisi iš pasau
lio viešumos, kad Sovietų Sąjungoje 
nerusiškų tautų apsisprendimo teisė 
būtų remiama ir sovietų imperijos 
praktikuojama prieš nerusiškas 
tautas genocido politika būtų pas
merkta. Konferencija drįsta iš pa
saulio viešumos reikalauti paveikti 
Sovietų Sąjungą, kad ji sustabdytų 
nerusiškų tautų kolonizavimą.

RADIJO TRANSLIACIJOS 
PAVERGTIESIEMS

Žinome, kad Sov. Sąjunga neįsi
leidžia užsienio spaudos, žurnalų, 
knygų, o sovietų gyventojai maiti
nami iškreiptomis žiniomis ir sovie
tine propaganda. Tačiau yra kitas 
žinių perteikimo į Sov. Sąjungą bū
das - radijas. Nežiūrint kaip sovie
tinis režimas nepatenkintas tokio
mis transliacijomis; ir jas trukdo, 
bet jos prasiveržia pro užtvaras ir 
pasiekia klausytojus, ypač sovietų 
pavergtų kraštų. Amerika tokių 
specialių radijo sųstuvų, įrengtų 
įvairiuose pasaulio kraštuose, turi 
113. Geriausiai okupuotosios Lietu
vos gyventojus pasiekia Amerikos 
Balso, Radio Liberty, Radio Free 
Europe ir Vatikano siųstuvai. Per 
tokias transliacijas okupuotų kraštų 
gyventojai gauna neiškraipytus 
pranešimus apie padėtį pasaulyje, 
netgi sužino, kas vyksta jų pačių 
kraštuose, nes sovietinė spauda ir 
radijas daug dalykų nutyli. Ypatin
gai geras lietuviškas radijo laidas 

per Radio Liberty paruoša Aušra 
Jurašienė, duodama gausiai ištrau
ką iš lietuvių pogrindžio spaudos, 
kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, Aušros ir kitų leidinių.

Dėl visų tų transliacijų sovietai 
niršta, bet nieko negali padaryti.

Žinios
Washingtone buvo sušaukta 

NATO valstybių atstovai pasitarti 
saugumo klausimu. Šią konferenciją 
sovietų prez. L. Brežnevas, kalbė
damas Prahoje, pakaltino ruošimu 
karo planų.

* ♦
Dail. Albinas Elskus priskiriamas 

prie pačių geriausių vitražistų 
Amerikoje. Neseniai buvo surengta 
New Yorke iškiliausių Amerikos 
vitražistų paroda, kurioje pakvies
tas išstatė 4 savo kūrinius A. 
Elskus.

* *
Italijos komunistų partijos laik

raštis "L’Unita” nesivaržydamas 
skelbia, apie Sov. Sąjungoje teisia
mus disidentus. Pasisakydamas dėl 
Orlovo nuteisimo, laikraštis pabrė
žė, kad šis veiksmas neprisideda 
prie tarptautinių santykių pagerini
mo.

* *
Britų spaudoje sklinda siūlymai, 

kad dėl disidentų persekiojimo būtų 
totaliai boikotuojama numatytoji 
1980 metų olimpijada Maskvoje.

Pasaulyje tik 43 miestai turi po
žeminius traukinius. Ilgiausią pože
minę geležinkelio liniją turi New 
York - 250 mylių, po jo seka Londo
nas - 242 m., Paryžius - 232 mylios.

* *i*

AUSTRALIJOJE
ALB Krašto Valdyba yra dariusi 

eilę žygių, kad darbiečių partija pa
keistų savo negatyvų nusistatymą 
Pabaltijo pripažinimo Sovietų Są
jungai klausimu. Ta pačia kryptimi 
veikė ir Australijos Baltų Taryba 
bei įvairūs baltų veikėjai bei organi
zacijos.

Šiomis dienomis ALB Krašto Val
dyba gavo raštą iš darbiečių partijos 
atstovo užsienių reikalams, senato
riaus R.C. Wright, informuojantį 
apie darbiečių partijos nusistatymo 
Pabaltijo klausimu pasikeitimą.

Savo posėdyje gegužės 24 d. par
lamentarinė darbiečių partija 
priėmė nutarimą nekeisti dabarti
nės koalicinės Fraserio vyriausybės 
politikos Pabaltijo klausimu (tai yra, 
Pabaltijį pripažinti Sovietams tik de 
facto).

Šis darbiečių parlamentarų nuta
rimas bent dalinai atitaiso Whitlamo 
vyriausybės padarytą skriaudą pa- 
baltiečiams, ir yra svarbus pabal- 
tiečių politinis atsiekimas.

ROMAS KALANTA
AUSTRALIJOS SENATE

Gegužės 31 d. prieš užbaigiant 
dienos posėdžius senatorius Knight 
priminė prieš šešerius metus Kaune 
susideginusį jaunuolį Romą Kalantą, 
protestuojantį prieš sovietinę oku
paciją ir reikalaujantį Lietuvai lais
vės.

Senatorius Knight vaizdžiai nu
pasakojo, kas vyko 1972 m. gegužės 
14 d. Kaune, plačiai pavaizdavo vi
sus įvykius Lietuvoje ir po Kalantos 
mirties, tuo iškeldamas lietuvių 
pastangas atsikratyti vergijos. Ta 
pačia proga priminė ir kitus įvykius, 
liudijančius lietuvių pasipriešinimą 
sovietinei okupacijai, jų tarpe ir Si
mą Kudirką, 1970 m., kuris bandė 
pabėgti nuo sovietinio laivo, bet bu
vo amerikiečių išduotas ir sovietų 
nuteistas 10 metų už bandymą pa
bėgti į laisvę. Senatorius Knight 
plačiai supažindino su Lietuvos is
torija cituodamas ištraukas iš įvai
rių šaltinių. Visas senatoriaus 
Knight raportas surašytas senato 
Daily Hansard 1978 m. gegužės 31 d. 
psl. 2203-5.

Lietuviai kviečiami rašyti senato
riui Knight padėkos laiškus už pa
lankumą ir tokį išsamų Romo Ka
lantos ir Lietuvos reikalų pristaty
mą.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY S.O...2EA ,800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.31 «i.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA I I20 kHz

Pirmadieniais 11 vai. ryto 

Penktadieniais 3 vai. p. p.

CANBERRA Stotis 2XX 1010 kHz 

Ketvirtadieniais a-a.3o vai.vau.

ADELAIDE Stotis 5UV . 530 kHzl

ŠeŠtadiemaiS 9 vai. ryto
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Heroiškas 
birželis

Su birželiu dažniausiai sukaupia
me dėmesį į tautos sudėtas aukas ne 
vienį tas, 1941 metais, bet ir vėliau, 
iki šiandie. Trėmimai, pasmerkimai, 
persekiojimai yra viena medalio pu
sė, liudijanti, kad nusilenkimu ir 
prisitaikymu nieko neišpirksi. Tie, 
kurie pasiduoda ir nusilenkia, daž
niausiai jau niekad ir neatsitiesia.

Tačiau yra ir antroji medalio pusė 
- kovingoji, herojiškoji. Tai buvo pa- 
simokymas iš anos nuolaidžiavimo 
pusės. Rodos, taikingai.priėmėm ul
timatumus ir be kraujo sutikome su 
kraite vykdomais socialiniais per
versmais, vis dėl to okupantui rei
kėjo aukų, ir jis jas pasiėmė gal dar 
nuožmiau, negu jas būtų ėmęs kovos 
keliu . Šioji pamoka ir buvo akstinas 
1941 metų birželio 22 d. sukilimui, 
kuris baigėsi tuo, kad bent formaliai 
buvo atstatyta ir paskelb ta Lietuvos 
nepriklausomybė. Tegu toji nepri
klausomybė naujo okupanto - naci
nės Vokietijos - sutrypta ir Lietuva 
paversta Ostlando provincija, vis tik 
tautoje kovos sėkla jau buvo pasėta. 
Tauta per iškentėtus vargus ir su
dėtas aukas atgavo savigarbą bent 
tiek, kad geriau kovoti, negu kaip 
avelėms leistis varomiems į priešo 
paruoštas skerdyklas. Todėl visai 
nenuostabu, kad su 1941 metų bir
želio sukilimu lietuvių tautos kova 
už savo teises, egzistenciją nenutrū
ko iki šiai dienai. Pagal sąlygas, lai
ką ir aplinkybes toji kova kaskart 
įgijo vis kitokias formas, bet kova 
vyko ir tebevyksta su tuo pačiu at
kaklumu ir ryžtu. Ir vokiečiai, kurie 
pradžioje buvo padėties viešpačiai ir 
apsvaigę pergalėm su niekuo nesi
skaitė, ir jie Lietuvoje negalėjo pil
nai šeimininkauti ir pravesti savo 
planų, kaip kad buvo užsimoję. Re
zistencija prieš vokiškus kėslus 
buvo tokia visai tautai lemtinga, kad 
ir rusams bolševikams Lietuvą užė
mus antrą kartą, toji rezistencija 
virto partizaniniu karu, trukusiu 
dešimtį metų. Tiesa, po dešimties 
metų nelygios kovos ginklai nutilo, 
bet pasipriešinimas išliko nepalauž
tas ir nesukrėstas. Tai liudija visos 
tautos pastangos išlaikyti tautinį 
sąmoningumą ir pranašumą visose 
srityse. Kiek atslūgus kietam reži
mui po Stalino mirties atsigavo kiek 
buvusios prigesintos rezistencinės 
pastangos ir visose kitose srityse. 
Kad ir po kietu dangčiu sąmoninga
sis tautos gyvenimas kaip grėsmin
go ugniakalnio dundesys slaptai 
kunkuliuoja su didesnio ar mažesnio 

masto prasiveržimais, kūne pasie
kia vakarus ir sklinda. Tokie vieši 
protestai, net demonstracijos, Ka
lantos mirtis, Kudirkos šuolis i lais
vę, pogrindžio spauda, kaskart vis 
gausesnės bylos, kurių jau neįma
noma nuslėpti nuo nereikalingų 
akių, disidentų sąjūdis, kurių vieni 
tremiami į vieną pusę, kiti į kitą, - 
visai tai rėksmingai byloja apie ne
palaužtą rezistencinę dvasią, kuri 
neabejotinai gavo pradžią 1941 metų 
birželio sukilime. Žmonės be abejo 

žino .apie pradinius trė
mimus, ir nors apie juos viešai ne
kalbama, tačiau yra būdų juos pri
minti ir atskleisti. Net partijos pa
laimintoje literatūroje tie visi faktai 
primenami, tik žinoma, kitais var
dais ir kitu laiku. Tačiau žmonės 
moka tokią literatūrą skaityti ir sa
vo mintyse atstatyti, ką autoriai no
rėjo pasakyti. Tuo tik pateisinami 
tokie didžiuliai kai kurių knygų tira
žai, kurie per kelias dienas dingsta 
pirkėjų išgraibstyti.

Kas kovoja, tas visados palieka 
pėdsakų, kas pasiduoda, dingsta be 
žinios. Rezistencinė dvasia išaugino 
Lietuvoje tiek daug herojų, prade
dant Juozu Lukša ir baigiant Sadū- 
naite, kad apie juos sklinda legen
dos. Ir toli gražu dar šičia nepadėtas 
taškas. Kova už tautos egzistenciją 
bei teises vis labiau plečiasi.

Toji rezistencinė dvasia neturėtų 
aplenkti ir mūsų, kurie save irgi lai
kome kovotojais, tik ne tiek su prie
šu, o savųjų tarpe.

Taigi, vadinamojo baisiojo birželio 
ir antroji pusė - herojinė, rezistenci 
nė pusė. Ji pilnai išsiplėtus paverg
toje Lietuvoje, nors lygiai turėtų 
galioti ir mums šiapus uždangos.

(v.kj

Vertos paramos
Turime įvairių draugijų, organi

zacijų. Visos jos yra labai reikalin
gos ir naudingos mūsų bendruome
nei. Nedaugelis organizacijų tačiau 
savo tikslu yra pasistačiusios pagel- 
bą vargan patekusiems tautiečiams. 
Viena iš tų organizacijų mūsų tarpe 
tai jau 25 metus gyvuojanti Mel
bourne Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija.

Šios organizacijos darbas, man 
atrodo, gal daugelio mūsų yra nesu
prastas, nelabai žinomas ir, tuo pa
čiu, nepilnai įvertintas.

Savo darbu ruošdamos maistą 
įvairiems oficialiems ir privatiems 
parengimams jos sutelkia lėšas. Pa
gal savo statutą tas lėšas naudoja 
vargan patekusiems tautiečiams 
šelpti, o taip pat aukomis ir darbu 
prisideda paremdamos bendruome
nines institucijas.

Materialinio ir moralinio šelpimo 
pareikalavimai ir Draugijos veikla

NENUNEIGIAMAS KATYNAS

Neseniai vienas mūsų bičiulis, gy
venus Lietuvoje, su grupe turistų 
lankėsi sovietiškoje Gudijoj. Visi 
grupės dalyviai buvo nugabenti j 
gana didelę miško aikštę, kurioje 
pastatyta keletas sovietiško, grioz
diško tipo paminklų ir aikštės vidu
ryje - dominuojanti stovinčio vyriš
kio, laikančio ant rankų mirusio 
žmogaus lavonų, figūrą. Ekskursijos 
vadovas aiškino, kad šioje vietoje 
’’fašistai vokiečiai grobikai” išžudę 
daug civilinių žmonių ir sovietų be
laisvių ir kad šis paminklas ir esąs 
anoms fašistų aukoms atminti. Ši 
vieta vadinasi Chatynė. Bičiulis pa
darė paminklų nuotrauką ir ją mums 
prisiuntė.

Chatynės vardas dar tik gana ne
seniai pradėtas minėti turistų vado
vėliuose. Gal ši vieta anksčiau nebu
vo prirengta turistų lankymams. 
Dabar jau nei viena didesnė turistų 
grupė, lankanti vakarinę Rusiją, pro 
ją nepravedama. Net - prezidentas 
Fordas, lankydamasis Maskvoje, į 
ten specialiai buvo nugabentas, pa
dėjo vainiką ir išgirdęs vadovo aiš
kinimus apie žudynių baisumą, bu
vęs labai sujaudintas.

Išgirdus Chatynės vardą tuojau 
ateina atmintin kitas labai panašiai 
skambąs, esąs nelabai toli nuo Cha
tynės - Smolensko apylinkės - Katy- 
no vardas. Ar į ten kada nuvedami 
turistai padėti vainiką, neteko gir
dėti. Toji vieta karo pabaigoje pa
garsėjo tuo, kad joje vokiečiai sura
do masinius lenkų karininkų, pate
kusių sovietų nelaisvėn, kapus. Vo
kiečių sukviesta tarptautinė komisi
ja rado, kad tie masiniai kapai atsi
radę tada, kai vokiečiai tos vietos 
dar nebuvo pasiekę, būtent, 1940 m. 
Sovietai griežčiausiai paneigė savo 

yra nepaprastai dideli. Turbūt, vi
suose priemiesčiuose, taip pat pro
vincijoje, yra šeimų ar pavienių tau
tiečių,kuriems pagelbos ranka ir pa
guodžiantis žodis tampa vieninteliu 
ryšiu su lietuviais ir vienintele eg
zistencijos viltimi. Tai ligoniai, se
neliai, našlės su vaikais ar senais tė
vais, invalidai. Ironiškai pagelbos 
reikalingieji yra mažiausiai asimi
liavusieji lietuviai, gi tuo tarpu mes 
visi, nusiplovę rankas, paliekame 
juos savanoriškoms šalpos organi
zacijoms ir kunigui Daukniui (Mel
bourne ir apylinkėse).

Daugelio mūsų psichiatrinių ligo
nių vienintelis susitikimas su lietu
viais ir lietuvių kalbos naudojimas 
yra juos aplankius Draugijos na
rėms. Balarato ligoninės pacientai 
giriasi tuo/kad lietuviai jų neuž
miršta, juos aplanko ir sušelpia - ko 
nepadaro daugelis kitų tautinių 
grupių. ’’They are our people”, pa
sakytas ligonių su pasididžiavimu 
yra didžiausias ir vienintelis atpil
das besilankančioms Draugijos mo
terims.

Jau ilgus metus Melbourne Socia
linės Globos Draugija šelpia Punsko 
lietuvius drabužių siuntiniais. Apie 
Punsko lietuvių vargą jau ne kartą 
rašyta, ne vienas prakeliavęs pro 
Lenkiją yra juos ir aplankęs. Šiais 
metais Draugija yra gavusi apie 60 
pagelbos prašančių laiškų. Prašo 
paramos našlė su 9 vaikais. Trylikos 
metų našlaitis, gyvenantis su gir
tuokliu patėviu, neturi kuo apsi
rengti eidamas mokyklon - ne tik 
jam, bet ir patėviui siunčiami dra
bužiai tam, kad patėvis jo nemuštų 
ir, tikimasi, neatimtų ir nepragertų 
vaiko dalies. Senutė prašo drabužių 
savo anūkams - jos sūnus neįstengia 

kaltę. Lenkų egzilinei vyriausybei, 
esančiai Londone, siūlant, kad 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
būtų padarytas nepriklausomas ty
rimas, sovietai nepriėmė ir nutrau
kė su ja diplomatinius santykius. 
Nors britai mėgino Sov. Sąjungą su 
Lenkijos egziline vyriausybe sutai
kinti, bet lenkų vyriausybei nesu
tinkant su Curzono linija, kaip Sov. 
Sąjungos - Lenkijos siena, sovietai 
rado priedangą atsisakyti sunor- 
muoti santykius ir patys sudarė 
Liubline Nacionalinį Lenkijos išlais
vinimo komitetą, kuriame dominavo 
pačių sovietų parengti žmonės.

Kai sovietų armija, vokiečiams 
traukiantis, vėl užėmė Katyną, tuo
jau buvo sudaryta sovietiška komi
sija, kuri ’’rado”, kad už masinius 
kapus atsakingi vokiečiai.

Sovietų laikysena Katyno masinių 
kapų atžvilgiu ir santykiuose su eg
ziline Lenkijos vyriausybe jau seniai 
metė ant jų nepasitikėjimo šešėlį. 
Tačiau tuo metu tebėjo karas ir mi
rusieji neturėję atsistoti kariaujan
čių sąjungininkų tarpe. O po karo 
Katyną nušviečiantieji dokumentai 
dar nebuvo prieinami. Bet kaip atsi
rado Chatynė: Gal šioje vietoje ir 
įvyko kokios nors žudynės - vokie
čiai irgi paliko daug lavonais pripil
dytų duobių. Bet ar negali būti ir 
taip, kad siekiant nustumti Katyną 
užmirštin, jo vietoj pastatytas pa
kaitalas, savo vardu panašiai skam
bąs jr mažiau besigilinanti turistą 
galįs lengvai įtikinti.

Praėjo virš 30 metų nuo anų 
baisių Katyno žudynių. Daugelis 
karo meto dokumentų, kurie buvo 
viešumai neprieinami, dabar jau at-
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Sovietų viešųjų darbų ministeris 
nuvyko į vieną savo rajoną patikrin
ti, ar pagrįsti reikalavimai asignuoti 
sumas pinigų tiems įrengimams. Po 
patikrinimo jis paskyrė žymias su 
mas sumoderninimui ir pagražini
mui priešsovietinių elementų sto
vyklos, bet nieko neskyrė mokyklos 
reikalams.

Jo adjutantas atsargiai paklausė:
— Drauge ministeri, kodėl taip 

paskirstėte? Juk mokykla tikrai rei
kalinga lėšų. Stovyklos pagerinimai 
nėra esminiai.

— Kaip tu manai, - atsakė minis
teris - kur aš kitais metais galiu būti 
- mokykloj ar stovykloj?

jais pasirūpinti. Keturių vaikų mo
tina, laukianti penkto, neturi jokių 
pajamų nes vyras susižeidė.

’’Lenkijos valdžia muš skriaudžia” 
- šioji gaida jaučiasi beveik kiekvie
name laiške. "Melbourne Lietuvių 
Moterų Soc. Globos Draugija pade
da” - tas irgi matosi iš daugelio pa
dėkos laiškų.

60 laiškų, 60 siuntinių dosniai su
aukotų drabužių. Kiekvienas siunti
nys Draugijai taip pat kainuoja 14 
dolerių persiuntimui ir įpakavimo 
išlaidoms.

Svarbiausia, taigi, yra lėšos. 
Joms sukelti kiekvienais metais 
Draugija ruošia Joninių balių - šį 
kartą birželio 24 dieną, kaip visada. 
Lietuvių Namuose,Melbourne. Sau 
duodami pramogą prisidėsime prie 
gyvenimo nuskriaustų lietuvių pa
dangės nuskaidrinimo. Mus visus 
skiria tik plona materialinė siena. 
Mus visus turėtų jungti bendra kil
mė, bendra kalba ir noras padėti 
vienas kitam.

Aš manau, kad tos .kurios jau pa
deda, yra vertos paramos. Iki pasi
matymo Joninėse!

G. Žemkalnis
Mūsų Pastogė Nr. 24, V
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DAINOS SAMBŪRIO

Birželio 4 Melb. Lietuvių namuo
se įvyko "Dainos Sambūrio” kon
certas, kurio pasiklausyti susirinko 
apie 300 publikos. Sambūriečiai jau 
yra pakėlę sparnus skristi į užjūrius 
gastrolėm, todėl šis koncertas choro 
dainininkams lyg ir generalinė re
peticija, o publikai - perklausa ir ap
žiūra. Pamatyti ir pasiklausyti daž
nas jautėme ir pareigą, nes šiaip ar 
taip - choras vyksta reprezentuoti 
Australijos lietuvių. Qhore matėsi 
eilė naujų dainininkų, kurie (gal lai
kinai?) pavaduoja dalį choristų, ne
galinčių šioje išvykoje dalyvauti. 
Kadangi choras turi kvietimą daly
vauti Pasaulio Lietuvių Dienosėtad 
tenka jam ir palinkėti kuo geriausios 
sėkmės!

Repertuaras. Choro repertuare 21 
daina: 13 dainų atliko mišrus choras, 
po 3 dainas vyrų ir moterų chorai, o 
priedo - su dviem sutartinėm - dar ir 
moterų sekstetas. Iš repertuaro pa
sirinkimo galima spręsti apie diri
gentės skonį ir choro kokybę. Beje, 
repertuare yra dainų, kurių be jokio 
nuostolio galėjo ir nebūti. Banali kai 
kurių dainų melodika ir štampu ta
pęs jų atlikimas, nekėlė entuziazmo 
nei dainininkams, nei klausytojams. 
Prie tokių dainų priskirtinos V. 
Paulausko "Miškų gėlė” ir ’’Jūreivių 
maršas”, K. Kavecko ”Vilniuj žydi 
liepos”, bet tokių yra ir daugiau. Iš 
trijų dainų sudaryta pynė (J. Zda- 
niaus harm, liaudies daina ’’Siūbau, 
lingau paukštelis”, "Miškų gėlė” ir 
"Vilniuj žydi liepos”) laukto forminio 
įvairumo beveik nesuteikė, nes tos 
dainos tiek ritmika, tiek ir melodijų 
intonacijomis labai panašios. Sie
kiant įvairumo (ar originalumo), 
reikėjo būtinai kaitolioti tonacijas, 
duoti moduliacinius intarpus, bet to 
nepadaryta. Kita dainų pynė "Glory, 
glory aleluia” ir "God bless Ameri
ca” gali prasiversti choro koncer
tuose, ypač jei juose buvotų oficialūs 
valdžios pareigūnai.

Reikia pastebėti, kad repertuaras 
nestokoja gražių ir skambių dainų: 
yra jų net keletas, ir jos gana gerai 
sudainuotos, pvz.: L. Povilaičio 
"Alutis”, A. Rčiuko ’’Voveraitė”, K.- 
V. Banaičio ’To aukštus kalnus”, na
- ir visos vyrų choro dainos. Tos dai
nos - tai choro aukso fondas! Dai
noms būdinga intonacinis naujumas, 
harmoninis veržlumas ir skaidri 
dainų nuotaika. Tokių dainų reikėjo 
paieškoti ir daugiau! Deja, repertu
are yra dainų, kurios jau gerokai at
sibodę, kurias choras dainuoja gal 
jau 10 metų. Tokia daina yra Verdi - 
Nabuco "Vergų daina”, kuri ir pub
likai (ir christams) jau įgriso! Baigia 
atsibosti (blankiai teskambėjo) ir J. 
Naujalio, - j. Juzeliūno tik išplėtota!
- toji ’’Lietuva brangi”, nes ir ši dai
na jau darosi nudainuota. Kai choras 
dainas atlieka visiškai be entuziaz
mo, tai publika irgi nekantrauja, 
žodžiu, dirigentė greit atsidurs 
prieš dilemą: arba atnaujinti choro 
repertuarą, arba greit teks dainuoti 
tuščiai salei... Na, bet čia tenka atsi
žvelgti ir choro,ir dirigentės: naujus 
choristus netaip jau lengva paruošti, 
o koncertiniam repertuarui - ir lai
kas pertrumpas.

Choro sąstatas. Choro sąstate no
rėtųsi matyti daugiau jaunimo, ma-

Mūsų stiprybė, kad vakarai rusų 
nepažįsta. Rusai patys apie save 
niekada teisybės nesako. 
Dostojevskį "Rašytojo užrašuose”.

Kaš nori iš gyvųjų žmonių lūpų 
išgirsti, kaip galėjo skambėti sena 
indoeuropiečių prokalbė, teeina ir 
klausosi kaip kalba lietuviai kaimie
čiai.

Prof. Meillet

KONCERTAS
žiau senimo. Atrodo, kad vyresnioji 
karta mūsų choruose buvo ir užsi
buvo, o savo prieauglį (jaunimą) pa
liko už durų. Choro sąstate apie 40 
dainininkų ir dainininkių, kurių 
tarpe vos tik keletas jaunų mergai
čių, atstovaujančių jaunimą.

Dainų atlikimas. Dainų atlikimo 
atžvilgiu koncerte silpniausiai pasi
rodė moterys, ypač sekstetas su 
dviem sutartinėmis. Gi vyrų choras, 
nors skaičiumi ir mažesnis, skambė
jo be priekaištų. Moterų, priešingai - 
dainos lengvos ir melodingos, bet 
stokojo dainingo atlikimo: atsikvė
pimai buvo daromi ne ten, kur rei
kia, bet kur pakliūva; girdėjosi ir 
daug intonacinio bei ritminio falšo. 
Reiškia, kad moterys dar nėra savo 
dainų tinkamai išmokę.

Jungtinis choras dainavo skam
biai, bet ir rėksmingai. Rašant kriti
nę koncerto apžvalgą, vertėtų pa
kalbėti ir apie techniškąjį jo paruo
šimą, o taip pat ir apie dirigavimo

Sydnejaus tautinių šokių grupė Sūkurys

PABALTIJO TRAGEDIJA 
(Tęsinys)

ALB Krašto Valdybos vicepirmininko VYTAUTO PATAŠIAUS kalba 
birželio trėmimų minėjime 1978 m. birželio 4 d. Sydnejuje

Maskva buvo pareikalavusi išga
benti 700.000 lietuvių. Mūsų mažai 
tautai brangus kiekvienas žmogus, 
ir tauta atsidūrė mirtiname pavoju
je. A. Bendoriaus ir prof. J. Brazai
čio patiektais duomenimis 
per šią vieną savaitę iš Lietuvos į 
Rusijos gilumą išgabenta 34.260 lie-, 
tuvių, kol prasidėjęs karas su vokie
čiais laikinai nutraukė deportacijos 
akciją.

Ypatingai žiaurus deportacijos 
būdas - šeimos areštas nakčia, krata, 
įsakymas skubotai pasiimti reika
lingiausius apyvokos daiktus ir 
maisto kelionei, ir šautuvų su nuo
gais durklais saugoma šeima sunk
vežimiais ar arkliais vežama į arti
miausią geležinkelio stotį.

Sugrūsti galvijų vagonuose, už
kaltais langeliais, be oro, be vandens 
karščiausiu vasaros metu, be tualeto 
laikyti stotyse po kelias dienas, kol 
nesusidarys ešalonas.

Šeimų galvos tuoj atskirtos nuo 
šeimų, o vėliau iš Šių atskirtų vyrų 
pakeliui atimti pasiimti daiktai. Mė
ginę bėgti vietoje šaudomi.

Tarp tremiamųjų - nuo jauniausių 
kūdikių iki žilų senelių, nėščios mo
terys ir sergantys ligoniai. Trauki
nius dėl akių lydėjęs medicinos per
sonalas nei iš tolo nesiartino prie 
tremiamųjų, nieko jiems nepadėjo.

Kelionėje mirę išimti pakeliui iš 
vagonų ir užkasti čia pat vietoje. Jei 
kuriame vagone triukšmas, bandant 
atkreipti dėmesį į nepernešamas są
lygas, maldaujant vandens ir oro, į 
vagoną paleisti sargybinių šūviai 
nutildo protestui pakeltus balsus.

Kodėl toks žiaurumas? Kuo kalta 
ta žmonių masė, tie kūdikiai ar se
neliai. Kas yra matęs savo akimis tą 
siaubą, tuos veidus prie mažų plyše
lių užkaltuose vagonų languose, tas 
mosuojančias baltas skareles, kas 
spėliojo, už kurio lango pamatys sa
vo brolį, ar motiną, tas niekad nega
lės ramiai gėrėtis Maskvos cirko 

plonybes, į>et tai teks atidėti kitam 
kartui.

Choro reprezentantas (V. La
zauskas) savo žodyje pastebėjo, kad 
choras nei kanadiečių, nei amerikie
čių nesitiki savo dainomis nustebin
ti. Ką gi, - kuklus išankstinis nusi
teikimas! Galima ir pastebėti, kad 
išskiriant tris ar keturis Šiaurės 
Amerikos lietuvių chorus, dirban

Sūkurys kviečia!
MIELOS MAMOS, TĖTĖS, DĖDĖS, DĖDIENĖS, SENELIAI IR 

SENELĖS!
Jeigu norite matyti savo vaikus - dukreles, anūkus, šokančius tautinių 

šokių šventėje, kuri įvyks Sydnejuje šių metų gruodžio 28 d., tai dabar 
yra pats laikas vaikams įstoti į Sūkurio tautinių šokių grupę.

Priimame mergaites nuo 9-rių metų, berniukus nuo 10 metų, visus iki 
18 metų.

Kadangi laiko mažai pasiruošti tautinių šokių šventei, tai naujus šokė
jus priimame tik iki liepos 1 dienos.

Dėl informacijos skambinti Sūkurio vadovei Marinai Cox tel. 6315539.
Vyresnieji savaitgalio mokyklos mokiniai taip pat dalyvaus tautinių 

šokių šventėje. Dar nepervėlu ir ten užsirašyti.
PASTABA. Sekanti šokėjų registracija bus tik 1979 metų pradžioje.

Sūkurio Administracija

virtuoziškumu, ar žavėtis Raudono
sios Armijos choro darniais balsais, 
jam vaidensis tremiamųjų veidai, 
girdėsis jų balsai, prašą vandens ir 
oro.

Kiek grįžo į savo kraštą iš tų pir
mųjų tremtinių. Grįžo tik saujelė. 
Žuvo silpnieji, nepakėlę sunkių są
lygų. Žuvo patys stipriausieji, nu
varyti į sunkiausius darbus. Kiti gi 
grįžo su palaužta sveikata, invalidai.

Rusams vėl Lietuvą užėmus 1944 
metais, masinės gyventojų deporta
cijos vykdytos 1944 m. lapkritį, 1945 
rupg./rugs., 1946 m. vasarį, 1947 m. 
rugp./rugs., 1948 gegužį.

Prof. Brazaičio apskaičiavimu, 
nužudytų, žuvusių kovoje su oku
pantu ir deportuotu į Sibirą lietuvių 
buvo bent 700.000, čia neskaitant tų, 
kurie pasitraukė į Vakarus ar išvyko 
į Lenkiją.

Sovietai pastatė paminklą Pirčiu
pio aukoms. Tai labai gražu. Tačiau 
veltui laukia paminklo žuvusieji Si
bire, ar sušaudytieji Červenės mir
ties kolonoje. Okupantai sunaikino 
net paminklinę lentelę, žymėjusią 
vietą Rainių miškelyje, kur neįsi
vaizduojamai žiauriais būdais nu
kankinti 76 Telšių kalėjimo kaliniai.

Jei lankytojai iš užsienio vežami 
apžiūrėti Pirčiupio, niekas jiems ne
parodo Pravieniškių, kur sovietai 
iššaudė 450 kalinių, vos karui su vo
kiečiais prasidėjus, kur net iššaudė 
lietuvišką stovyklos personalą, 
vyrus, moteris ir vaikus. Jie neap- 
rodo žudynių vietų Panevėžyje, 
Petrašiūnuose, Zarasuose, Rokišky
je, Raseiniuose, Būdviečio giraitėje.

Neveltui lankytojų iš užsienio ne
paleidžia laisvai po kraštą, nes visa 
Lietuva yra lyg ištisas Pirčiupis, 
kiekvienas vietovė turi savo šiurpią 
istoriją - čia gal gatvėje gulėjo nuo
gai išrengtų partizanų lavonai, lau
kiant kad jų artimieji išsiduotų, nu
braukdami ašarą, gal čia kraujo kla
ne gulėjo užmušta lietuvė, drįsusi

čius su aukštos klasės dirigentais, 
nustebinti nepasiseks. O visi kiti 
chorai ir choreliai, jei jiems bus pro
gos pasiklausyti ”Dainos Sambūrio” 
dainų, gali būti ir maloniai nuste
binti! Esu beveik tikras, kad choras 
atsidūręs svetingoje aplinkumoje, 
parodys daugiau entuziazmo dainai, 
kurio kartais pritrūksta savoje ar
tumoje. j.Juška 

vaikus mokyti katekizmo, gal čia 
susidegino lietuvis, protestuodamas 
prieš priespaudą, savo auka reika
laudamas laisvės Lietuvai.

Susirinkome šiandien paminėti 
savo tautos kančių kelio.

Susirinkome ne tam, kad bejėgiš
kai pasiskųsti, koks sunkus mūsų 
tautos likimas.

Susirinkame ne tam, kad prisi
mintume prieskaudas ir trokštume 
keršto tiems, kurie mus skriaudė.

Susirinkome tam, kad įsisąmo
nintume, ką iškentėjo mūsų broliai 
ir sesės Lietuvoje, kurie, viską pa
kėlę, nenustoję vilties, diena po die
nos, metai po metų tęsia kovą dėl 
Lietuvos laisvės visomis jiems pri
einamomis priemonėmis. Nebodami 
kalėjimų, koncentracijos stovyklų, 
tremties, psichiatrinių ligoninių, jie 
kovoja dėl laisvės - minties ir žodžio 
laisvės, sąžinės laisvės, politinio ap
sisprendimo laisvės. Kiekvienas iš 
mūsų turi ryžtis padėti jiems jų 
sunkioje kovoje.

Nesiskųskime, kad pasaulis už
miršo mūsų pavergtą kraštą. Mūsų 
pareiga pasauliui priminti savo 
krašto kančias, daryti spaudimą, 
kad būtų gražinta iš tremties Nijolė 
Sadūnaitė, kad būtų paleisti iš kalė
jimų Viktoras Petkus, Helsinkio su
sitarimų vykdymų remti grupės na
rys, Balys Gajauskas, pernai suim
tas už istorinės medžiagos apie Lie
tuvą rinkimą, 25-keriusmetus kali
namas Vytautas Kavaliūnas, Petras 
Plumpa, kalinamas dėl Liet. Katali
kų Bažnyčios Kronikos ir daugelis 
kitų.

Australijoe lietuvių spauda duoda 
daug aktualios medžiagos mūsų 
tautos kančioms nušviesti. Ši me
džiaga, paimta iš dabartinių Lietu
vos pogrindžio leidinių - Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos, Auš
ros ir kitų, turėtų būti panaudota, 
kuo plačiau painformuojant šio 
krašto gyventojus.

Užtariant paskirus lietuvius poli
tinius kalinius, būtų tikslu peticijo
mis kreiptis į Australijos parlamen
tą, nes šiandien Australija yra ne tik

Nukelta į psl. 4
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Nenuneigiamas Katynas
Atkelta iš psl. 2

siskleidžia. Jų tyrimas patiekia daug 
medžiagos tikrajai padėčiai nuš
viesti. Teisingumo pirštas už Katy- 
no žiaurumus neabejotinai krypsta j 
Maskvą.

J .K. Zawodny, tyrinėjęs lenkų, 
patekusių j sovietų rankas likimą, 
patiekė daug smulkmenų, kurios 
anksčiau buvo neprieinamos ir pa
tiekė baisių įvykių Katyne gana 
ryškų vaizdą.

Po to, kai vokiečiai 1939 m. užėmė 
vakarinę Lenkiją, sovietai, kiek tik 
Įmanydami, čiupo į rytines sritis ir 
stengėsi jų kuo daugiau paimti. Į jų 
rankas pateko apie 180.000 karo be
laisvių, apie 16.000 įvairaus rango 
karininkų, policijos, civilinių parei
gūnų, mokytojų, profesorių, moksli
ninkų. Jų tarpe buvo ir moterų. Ty
rinėtojas Moszynski savo knygoje 
"Katyno sąrašai”, išvardina Sov. 
Sąjungoj nužudytų lenkų karininkų 
8722 pavardes, kurių tarpe Katyne 
surasta apie 4000. Daugiau neužtik
ta, matyti jie yra kitose vietose, gal 
net ir tame pat Katyne dar neatkas- 
ti. Sovietų saugumo organai 
(NKVD) atsirinko 448 asmenis. Nuo 
pat suėmimo lenkų karininkai buvo 
laikomi nuošaliose, be jokio tarpu
savio susisiekimo Kozelsko, Staro- 
bielsko ir Granovec stovyklose (ka
lėjimuose). Jie buvo nuolat tardomi 
NKVD pareigūnų ir komunistų sim- 
patikai buvo pergabenti į Maskvą. 
Karininkai turėjo nujautimą, kad su 
jais gali atsitikti kas nors baisaus.

1940 m. balandžio ir gegužės pra
džioje belaisviai iš visų trijų stovyk
lų buvo sodinami į traukinius. Be
laisviai kiek aprimo, nes manė, kad 
Sąjungininkams reikalaujant, 
Maskva juos tuojau paleisianti, bet 
įvyko kitaip. Jie buvo nugabenti į 
Katyno miškelį, netoli Smolensko, į 
tą vietą, kuri jau nuo seno buvo bol
ševikų naudojama žudynėms nepa
geidaujamų žmonių. Ten sudaryta 
šimtinės, buvo surištos už pečių 
rankos, užrištos akys ir užmauta ant 
galvų maišai. Kurie spyrėsi ir neno
rėjo pasiduoti, ant jų galvų buvo už
verčiami švarkai ir viršuje 
surišama. NKVD žudytojai tada 
šaudė į pakaušius, kai jie buvo pri
artėję prie specialiai iškastų ilgų 
griovių. Kurie ne iš karto mirė, buvo 
subadomi durtuvais. Žudymai buvę 
įvykdyti Berios įsakymu, žinoma, ne

Pabaltijo...
Atkelta iš psl. 3

Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių 
komisijos narys, bet jos Federalinis 
Parlamentas yra sudaręs specialią 
komisiją (Subcommittee on human 
rights in the Soviet Union) tikslu 
tyrinėti žmogaus teisių pažeidimus 
Sov. S-goje.

Šiomis dienomis, mūsų tautiečių 
Canberroje pastangomis ir senato
riaus Knight dėka, pasisekė atsiekti, 
kad ištisi trys Federalinio Parla
mento "Hausard” puslapiai paskirti 
Romo Kalantos aukai ir lietuvių 
tautos persekiojimui (gegužės 31 
Hausard). Mūsų padėka senatoriui 
Knight ir Canberros lietuvių veikė
jams.

Negalime gražinti gyvybės nekal
toms aukoms, sovietų išžudytoms 
Lietuvoje ir Rusijos plotuose. Bet 
galime, ir turime, skelbti pasauliui 
mūsų tautos kančias, kad mūsų bro
lių aukos nebūtų veltui.

Galime, ir turime, klabenti į pa
saulio sąžinę gelbėti tuos mūsų tau
tiečius iš kalėjimų, kuriuos dar gali
ma išgelbėti.

Ir turime dėti pastangas, kad lie
tuvių tauta ištvertų bandymų me
tus, kad ji vėl taptų laisva.
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be Stalino sutikimo. Žudymams pa
sibaigus grioviai buvo užlyginti ir 
apsodinti mažais spygliuočiais. Šie 
masiniai kapai išliko nepaliesti iki 
1943, kada juos atsitiktinai surado 
vokiečių SS daliniai. Tuo metu vo
kiečių kariuomenė jau traukėsi iš 
rytų ir tolimesnių kasimų bei tyri
nėjimų nedarė. Himmleris šį atradi
mą panaudojo didelei propogandai. 
Buvo sukviesta tarpt, komisija, kuri 
priėjo išvadą, kad kaltė už Katyno 
žudynes tenka rusams. Jau vien 
stambesnieji įrodymai vaizdžiai by
lojo: ant masinių kapų augančių me
delių aukštis, lavonų apgedimo būk
lė, keturkampiais durtuvais pada
rytos žaizdos, rusiškos gamybos 
virvės, kuriomis buvo surištos šau
domųjų rankos. Visai tai rodė, kad 
žudynės turėjo būti vykdomos tada, 
kai Hitleris ir Stalinas tebebuvo geri 
draugai.

Bet vokiečiams tuo metu pilnai 
patikėti, be tarptautinės komisijos 
tyrimo ir nuomonės, taip pat būtų 
buvę sunku. Patys vokiečiai nemaža 
išžudė lenkų rengdami vietą savo 
kolonistams. Nežiūrint to, sakoma, 
Churchillis, geriau pažįstąs rusų 
charakteri, neabejojo esant jų dar
bą, bet jam pirmoj eilėj rūpėjo baig-

Tarptautinis koncertas 
Melbourne

Sekmadienį, gegužės 28-tą, Mel
bourne lietuvių namuose turėjome 
tikrai įvairų koncertą, skirtingą nuo 
buvusių koncertų ypačiai programos 
dalyvių įvairumu. Tai buvo ir dau
giatautis ir daugiaamžis koncertas. 
Jaunimas sudarė daugumą scenos 
dalyvių, bet ir brandūs talentai ir 
prityrę muzikai bei solistai daini
ninkai savo duoklę atidavė pratur
tindami koncerto meninį lygį.

Iš kitataučių svečių buvo mūsų 
bendro likimo ir kančių draugai uk
rainiečiai, slovėnai, latvė pianistė ir 
australas, klarnetistas.
..Koncerto interpretatorė ir prane
šėja p. Dalia Antanaitienė grakščiai 
ir tikrai rinktiniais žodžiais pristati
nėjo scenos dalyvius, supažindinda
ma klausytojus su išpildomų kūrinių 
ir aktoriaus tautybe, nepamiršdama 
ir komplimentą pridėti.

Pradėdama koncerto pirmąją dalį 
pranešėja kreipiasi:
’’Nemune; sustoki nešąs ašarėlę... 
Baltija; nutilki plovus gintarėlį. 
Girios, nusilenkit prie kapų didvy

rių...
Dvasios, jūs pakilkit iš kančios ka

pu...
Ak, likau viena
Vargo Lietuva!”

Ir stengdamasi publikai sudaryti 
imlią nuotaiką dainai ir programos 
tikslui ji dar prideda: ’’Graži turi 
būti ta šalis, kur tiek dainų, eilių ir 
skausmo sudėta. Tebūnie ji gyva ir 
mūsų šioje programoje, tas smūtke- 
lių ir rūtų kraštas.”

Pirmąjį duetą sudainuoja mums 
jau gerai pažįstami sesutė ir brolis 
Bruožiai.

Po jų duetą padainuoja ukrainie
tės Teresa ir Julie Bilyk. Pianinu 
palydi Oksana Tarnawska.

’’Dainavos” kvartetas padainuoja 
tris daineles: geltieji lineliai (E. Ma- 
tuzevičiaus), susvarstyk antele 
(liaudies daina) ir mėlynakė rasa (M. 
Vaitkevičiaus).

Tikrai miela ir malonu turėti šias 
jaunas idealistes, kurios niekada 
nepraranda entuziazmo lietuviškai 
dainai ir geros širdies padėti vi
siems, kurie jų pagelbos šaukiasi. 
Ačiū sesutėms Zitai ir Birutei Praš- 
mutaitėms, B. Šaulytei ir Laimai Pi- 

. kelytei!

ti karą ir svarbiam sąjungininkui 
įtikti. Privačiai jis kalbėjęs lenkų 
egzilinės vyriausybės Londone na
riams, kad reikia užmiršti dingusius.

Kaip jau anksčiau minėta, sovie
tams sugrįžus į Smolenską ir jo apy
linkes, jų pačių buvo sudaryta savų 
žmonių komisija, Katyno lavonai at
kasti ir prieita ’’neabejotina” išvada, 
kad lenkų karininkus nužudę 1941 
metų rugsėjo mėn. SS daliniai. Su
naikinę visus rastus duobėse įrody
mus, rusai dar Nuernbergo Tribu
nole kaltino už Katyno nužudymus 
vokiečius. Galutinos išvados čia ne
buvo prieitos ir Katyno klausimas 
buvo nustumtas į šalį.

Po 30 metų paskelbtieji britų 
slaptieji dokumentai patvirtino vi
sus nujautimus. 1943 metų doku
mentų tarpe yra ypač įdomus Ang
lijos ambasadoriaus Lenkijoje Owen 
O’Molley labai slaptas raportas, ku
riame plačiai apžvelgiami Katyne 
atkasimo metu rasti įrodymai, pri
pažįstama, kad vokiečių prieiti duo
mens patikimi ir išvados teisingos. 
Visa draugėn suėmus aišku, kad vo
kiečiai su tomis žudynėmis nieko 
bendro neturėjo. Ambasadoriaus 
O’Molley raportas užpildo anksčiau 
darytų išvadų plyšius ir tą pasibai
sėtiną vaizdą labiau išryškina.

Pagal O’Molley raportą, lenkų ka
rininkų perkeldinimas į Katyną vy
ko tuo laiku, kaip ir anksčiau minė
ta, būtent, 1940 m. visą balandį ir

Helen Kasztilan (latvaitė) atlieka 
meistriškai Listo koncert. Etude Nr. 
3 pirmoje koncerto dalyje, o antroje 
dalyje Paganinio Etude Nr. 2.

Lucia Jurkiv (ukrainietė) solo la
bai skardžiu ir puikiu balsu padai
nuoja ’’Lights of Kiew”.

Mūsų Jurgis Rūbas savo sodriu 
bosu padainuoja pirmoje koncerto 
dalyje ’’Stasys” (A. Vanagaičio) ir 
”Aš lauksiu prie Vilniaus (V. Budre- 
vičiaus). O antroje dalyje 
’’Klajūnas” (F. Schubert) ir Geronto 
ariją iš operos La Traviata - Verdi. 
Jam akomponuoja Dalia Mucenie- 
kaitė.

Slovėnų tautinių šokių grupė, va
dovaujama ^energingos Miss Anna 
Spacapan pašoka tris šokius: a) Do- 
pasi and stara Polka, b) Ta Poskocna 
ir c) Šamarjanka. Puikios šešios po
ros jaunuolių tikrai stengėsi paro
dyti ir savo tautinių šokių nuotaiką 
ir būdingus judesius. Matėsi, kad tai 
buvo jų pirmieji bandymai. Jie pali
ko šiltą gerą įspūdį nuoširdžių jau
nuolių.

Antrąją koncerto dalį pradėjo Ri
ta Mačiulaitienė pati solo padainuo
dama ir paskambindama pianinu 
’’Man nusibodo diena” ir ’’Kalbėk 
švelniai”. Ir muzika, ir dainų mintis 
kėlė susimąstymą ir filosofiškai nu
teikė.

Slovėnė Majda Spacapan pasiro
do ir kaip dainininkė ir bale.to šokėja 
(su Peter Bracke). Ji labai išsiskyrė 
iš savo tautiečių ir pasiruošimu ir 
pasitikėjimu ir sugestyviais rankų 
mostais.

Buvo gera turėti mūsų scenoje ir 
klarnetistą P. Rickard bei pianistę 
V. Eagling (australai) praturtinu
sius ir paįvairinusius mūsų progra
mą retai mūsų scenoje girdimais 
klarneto garsais.

Didžiausią įspūdį paliko mūsų 
’’Klumpakojis”, Melbourne lietuvių 
tautinių šokių grupė, vadovaujama 
Anelės Morkūnienės, kurią mums į 
marčias padovanojo Australijoje 
beviešėdamas ’’Gyvataras”. Jie pa
šoko gyvatarą, landytinį ir Sadutę. 
Tempas ir ritmika bei šypsniu pasi
puošę veidai sukėlė tokią gerą nuo
taiką, kad rodos visa publika atkiuto 
ir užniršo, kad jau koncerto dvi va
landos pralėkė. 

pirmąją pusę gegužės. Žudymas vy
kęs tokiu būdu, kaip anksčiau minė
ta, paryškinant tokiomis aplinky
bėmis. Iš traukinių išlaipinti belais
viai buvo susodinti į sunkvežimius ir 
gabenami laukų keleliais į Katyno 
kalvelę. Sudarius šimtinę ir priren
gus egzekucijai, nusmerktieji buvo 
privaromi prie gilių plačių griovių 
briaunų ir šaudomi į pakaušį. Lavo
nai buvę suverčiami pirmiausia 
griovių pakraščiais. Užpildyti 
griovių vidurį, žudytojai tempdavo 
šviežiai nužudytus lipdami per pak
raščiuose gulinčius. Pripildytos 
duobės buvo užkasamos ir apsodin
tos medeliais.

Amb, O’Molley savo raportą bai
gia: ’’mes privalėjom... sulaikyti 
lenkus nuo šito klausimo kėlimo vie
šumon; taip pat spaudą - laikyti tą 
biaurią istoriją ant dugno. Iš tikro, 
mes per prievartą turėjome naudoti 
gerą Anglijos vardą... pasieti žudy
nes... dėl sąjungininkų vienybės iš
laikymo.

Katyno kalvose suversti lenkų 
tautos kankinių dalies kaulai. O kiek 
katynų yra plačiosios Sovietijos plo
tuose ir okupuotuose kraštuose? Jų 
skaičiaus niekas niekad nesužinos, 
jų kančių neišmatuos. Lietuvių tau
ta, drauge su kitomis Pabaltijo tau
tomis, mini birželio mėn. išvežimus 
ir bendrai sovietų okupacijos aukas 
tėvynėje, ištrėmime. Mūsų atmintin 
sugrįžta Pravieniškis, Rainiai, Čer
venė. Tai pirmosios sovietų okupa
cijos vienas kitas vardas. Antroji 
okupacija dar žiauresnė.

Neužmirškime laisvės aukų. Jos 
mus įpareigoja. J. SI.

Nenuostabu, kad koncerto pag
rindinis organizatorius, Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos pir
mininkas Viktoras Laukaitis, Įdėjęs 
tiek daug darbo ir širdies, įtraukda
mas į šio vakaro programos vykdy
tojų eiles, dėkodamas dalyviams ne
galėjo neišreikšti savo apgailestavi
mo tiems, kurių širdžių nepasiekė 
joks raginimas ateiti ir paremti mū
sų kenčiančią ir persekiojamą tautą 
ir bažnyčią.

Koncertą organizavo Religinės 
Šalpos vajaus proga Australijos 
Liet. Katalikų Federacijos Valdyba, 
vadovaujama Viktoro Laukaičio.

O ’’Sadutės” atlikimas atrodo 
gražino mūsų vadilutes iš Kęstučio 
laikų į mūsų sceną. Visas gražusis 
moteriškumas buvo kaupte sukaup
tas tame ritmingame rimtume. Nie
ko gražesnio žiūrovas negalėjo 
laukti kaip ta puikioji trijulė, kurią 
sudarė nuotaka ir jos dvi palydovės 
priimančios iš šokėjų nuotakai do
vanotas gėles (tą vaisingumo sim
bolį). Visa atmosfera buvo tarsi 
skaistaus taurumo pripildyta.

Nenuostabu, kad koncerto pag
rindinis organizatorius, kuris įdėjo 
tiek daug darbo ir širdies sutrauk
damas į šio vakaro programos vyk
dytojų eiles tokio plataus masto ir 
apimties žmonių grupes, dėkodamas 
dalyviams negalėjo neišreikšti savo 
apgailestavimo tiems, kurių širdžių 
nepasiekė joks raginimas nė per 
spaudą, nė iš sakyklos ateiti ir pa
remti mūsų kenčiančią ir persekio
jamą tautą ir bažnyčią.
’’Kai vakarais ir šilas ir laukai nu

rimsta 
Tik žaros raudonuoja toliuos 
Mes dainą tyliai plaukiančią išgirsim 
Kuri ir juokiasi ir rauda ir vaitoja” - 
Šie pranešėjos žodžiai tepaskatina 
visus ateinančių koncertų neapleisti.

AnB

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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FOLKLORINIAIS KLAUSIMAIS
Ava Saudargienė

Pokarinėje maišatyje ėjome sun
kiu beviečių keliu. Atsidūrę vakarų 
pasaulyje, kuris lietuviams artimes
nis negu rytai, autentiškų tradicijų 
saugomi, nesusitapatinome su juo, 
priešingai, sustiprėjo mūsų tautinė 
savigarba, pasididžiavimas savo 
kultūra ir ieškojome kelių pasi
reikšti, pademonstruoti tautines 
vertybes. Lietuviški ansambliai, te
atrai, šokėjų grupės, net ir sporti
ninkai, pasipuošė tautinėmis spal
vomis, iškilo vakarų arenos aukštu
moje.

Patogiame imigrantų įsigyvenime 
Amerikoje ir Australijoje, staiga 
mūsuose atsiranda ’’avangardistai”, 
kurie naiviai galvoja, kad atėjo lai
kas ’’praturtinti” lietuvišką folklorą 
ir nesuvokę jo esmės, žaloja tautos 
lobyną, pradėję puoštis svetimomis 
plunksnomis, surogatais.

Ar mūsų folklorinis lobynas toks 
menkas, kad prireikė kitų? Pamėg
džioti, lyg mūsų tautiniai šokiai ir 
rūbai nebūtų gražūs?

Yra daug gražių šokių, daug pui
kių rūbų. Jų surūšiavimui ir įverti
nimui reikalingas folklorinis kriteri
jus, pagrįstas folkloro esmės suvo
kimu.

Kame folkloro esmė? Kame skir
tumas tarp autentiško kūrinio ir 
naujamadiško pakaitalo? Tai su
prasti reikia gilių studijų ir stebėji
mo. Folklorinis menas, pradmėje 
pasireiškęs judėsiu, šokiu, gimė su 
pirmojo žmogaus atsiradimu ant že
mės, kūrėsi gentims augant, brendo 
tautoms bręstant. Ne svetimi skoli
niai, bet autentiška kūryba pratur
tino tautos lobyną, kurį paveldėtojai 
turi saugoti, kaip skrudžias saugo 
pinigėlį. y,

Gera folkloro studija tarptautiniai 
festivaliai, taip dosniai paskutiniu 
laiku australų ruošiami. Paskutinia-' 
me, trisdešimt penkių tautų, Syd
ney operos rūmų suruoštame festi
valyje, nelengva buvo atpažinti 
atstovaujamų kraštų tautinį meną. 
Šokėjų grupės, kurios šoko ’’gražiai” 
nereiškia, kad buvo stiprios folklo
riškai. Pietų Amerikos tautų, vien 
meksikiečiai, nors paveldėję ispanų 
kultūrą kaip ir kiti, buvo autentiški. 
Čilės šokėjai su aistra ir įsikarščia
vimu parodė nublukusį šokio audinį, 
nuaustą iš Ispanijos ir Portugalijos 
šokių elementų. Indija, deja, britų 
įtakoje nustojusi rytietiškos rankų 
judesių kalbos, išraiškai panaudojo 
monotonišką siūbavimą ir tūpčioji- 
mą; tik įžvalgus žiūrovas, šokyje be 
charakterio galėjo įžiūrėti choreo- 
grafišką dėsningumą ir folklorui ’ 
charakteringą natūralumą.

Labiausiai nuo folkloro buvo nu
tolęs Melbourne rusų teatrinis an
samblis ir filipinai. Baletiški rusai, 
tiesa, patiko žiūrovams, bet pamėg
džiodami sovietų profesionalines, 
užsienin siunčiamas grupes, nutolo 
nuo folkloro nepasiekę baleto stan- 

: darto. Tas pats su filipinais. Vieton 
pietų Pacifiko saloms charakteringų 
šokių, parodyta gerai treniruotos, 
žavios mergaitės, judėsiu ir rūbų 
švitėjimu žavėjusios publiką.

Folkloriškai dėmesio verti buvo 
škotai, šveicarai, kiniečiai, kroatai ir 
baltai. Negalima įsivaizduoti škotų 
be dūdų, būgnų ir be ”jig”, šveicarų 
be kalnietiško traliavimo, o kiniečių 
be liūto. Nusivylimo sukėlė latviai. 
Sutrumpinti raudoni sijonai (kai kas 
įžiūrėjo šiokį tokį raštą sijonų klos
tėse!) neturėjo baltams charakte
ringo stiliaus, nei grožio. Jų progra
mos turinys apkrautas palaidai su
rinktų papročių balastu, bet jų šo
kiai, kaip ir mūsų iš esmės, folklo
riški, be akrobatikos (slaviškos!), 
liaudies sukurti iš judėsiu, gilioje 
senovėje naudojamų vaisingumo 
burtams.

Gražiausią folklorą parodė kroatai 
ir lietuviai. Abi grupės išsiskyrė ne

sužalotu autentiškumu, į marga
spalvę korobori įnešė tautinės kul
tūros didingumą ir grožį, išgelbėjo 
moderniškumu užkrėstą folklorinį 
koncertą, kaip klajūną šaltinis, 
staiga atrastas dykumoje. Nei kroa
tai, nei lietuviai techniškai nebuvo 
labai stiprūs, neparodė akrobatiško 
miklumo, baletiško prašmatnumo, 
bet sužavėjo plaukiančiu judėsiu, 
gimusiu primityviškoje sieloje, 
tautos buityje, pakilusioje į kultūri
nes aukštumas. Taip buvo šokama 
maldyklose, po ąžuolais, prie šventų 
šaltinių, atliekant reikšmingas apei
gas. Šokėjų, kroatų ir lietuvių, rūbai 
- vienų balti juodi, kitų subtiliai su
derintu spalvingumu, abiejų ilgų 
stilingų linijų, pabrėžė judesio cha
rakterį. Autentinių šokių ir rūbų 
sinchronizavime sužibėjo tautinio 
meno esmė.

Ne visos festivaly dalyvavusios 
grupės išlaikė tautiškumą. Ir mums 
gręsia tas pavojus; jis niekad nebu
vo toks didelis kaip dabar. Yra du 
agresoriai - svetimšalių įtaka ir mes 
patys.

Tautos Fonde

PERTHAS

Vasario 16-tosios ir kitomis pro
gomis Pertho lietuviai aukojo Tau
tos Fondui: $ 50 M. čeičienė; po 
$ 10 - J. Jakomas, J. ir O. Liutikai, 
V. Volodka, J. Miliauskas, ir A. Ka- 
teiva; Po $ 5 - A. Klimaitis, V. Valai
tis, J. Norvilas, A. Kaminickas, Lin
da Skrolytė, B. Steckis.A. Čižeika, 
Vi Cibulskis, A. Meliauskas. $ 4 A.< 
Statkus; $ 3 M.V. Klimas; po $ 2 - K. 
Žuromskis, J. Jaudegis, J. Petruke-' 
nas, V. Kasputis, P. Plučas, J. Pas- 
cekas ir O. Laurinavičienė.

Per T. Fondą Bražinskų paramai 
aukojo: $ 5 J. Šimaitis ir $ 3 M. Bur
neikienė. Vietoj gėlių ant a.a. K. 

’Čeičio kapo: $ 10 K. ir. C. Smith; po 
$ 5 - J. Petrukėnas, M. Burneikienė, 
V. Skrolys, P.A. Krutuliai, M. Lin- 
gienė, A. Malinauskas ir $ 2 - V. 
Kasputis. Viso $ 216.00. Aukos per 
T. Fondo įgaliotinį V. Skrolį gautos 
kovo mėn. Ačiū W.A. lietuviams.

SYDNEJUS

Laidojant plkn. Vaclovą Šliogerį 
vietoj gėlių aukojo Lietuvos laisvi
nimo reikalams: $ 20 A. Wallis; po 
$ 10 - J. Černiauskas, B. Paskoči- 
mas, P. & M. Mikalauskai ir K. & L. 
Protai; po $ 5 - A. & L. Kramiliai, R. 
Symonas, E. Sipavičius, V. Laukai
tienė, A. Zinkevičius; $ 7 V. ir O. 
Miniotai; po $ 2 - A. Danta, V. Biti
nas, M. Gailiūnas ir neįskaitoma pa
vardė, viso $ 100.00

* * * *
Birželio išvežimų minėjime Syd- 

nejuj, birželio 4 d. Tautos Fondui 
aukojo: po $ 10 - A. &. V. Rušai, E. 
Rašymas, M. Petronis, A. Žilys, B. 
Paskočimas, kun. P. Butkus, A. 
Paulėnienė, E. & E. Šliteriai ir V. 
Patašius. Po $ 5 - P. Nagys, J. Ma
kūnas, R. Jonušas, A. Giniūnas,
L. D. Cox, neįskaitoma, E. Birkma- 
nienė, J. Veteikis, J. Tallat-Kelpša, 
N. Čelkienė, J.P. Kedys, V. Juzėnas,
M. Statkus, neįskaitoma, E. Šlioge
ris ir E. Lašaitis. Kiti mažesnėmis 
sumomis. Viso surinkta $ 276.00. 
Dėkingi esame visiems aukotojams, 
kurie nenuilstamai remia Lietuvos 
Laisvės kovą.

Tautos Fondo atstovybė 
Australijoje

Lietuva paversta katilu, kuriame 
verdamas tautų šiupinys, gamina
mas lietuvio erzacas. Ilgai verdant 
net ir kieti gintarai suverda. Ar 
laisvei sugrįžus išrinksime iš sovie
tiško šiupinio lietuviškus gintarus?

Mes, niekieno nepersekiojami, 
dargi raginami, privalome išlaikyti 
autentiškumą, nesipuošti svetimo
mis plunksnomis. Nustoję charakte
rio, pražudę folklorinę esmę, nusto
sime pagarbos, išnyksime tautų šiu
piny.

Mūsų folkloro išlikimas mūsų 
rankose. Grupių vadovai, mokytojai 
ir kritikai atsako už tautinių verty
bių grynumą. Dideliai nusikalsta 
tautinio meno žalotojai. Mūsų stip
rybė ir apsisaugojimas nuo erzacų 
priklauso nuo folkloro esmės supra
timo. Nepažinusiems esmės svetim
šalių įtakos pavojus labai didelis. 
Anąsyk, į Gintaro repeticiją atvykęs 
vyriausias festivalio choreografas 
meksikietis Arenas, pradėjo nuro
dinėti kaip šokėjai turi trepsėti, 
suktis, blaškytis erdvėje. Aš nepri
ėmiau mūsų šokiams svetimų, mek- 
sikietiškų elementų. (Mes reikalau
jame iš šokėjų šypsotis). Priėmus 
svetimus elementus ir lietuvių, ir 
kroatų šokiai pavirstų hibridais. 
Geras folkloristas Arenas, sutiko su 
manimi ir pataisų nesiūlė.

Birželio 4 d. Tautos Fondo Atsto
vybei įteiktas 1000 dol. čekis iš per
nai Wollongonge mirusio Juozo 
Dočkaus palikimo. Čekį įteikė velio
nio testamento vykdytojai p.p. M. 
Petronis ir V. Danta. Tai pirmas 
stambesnis palikimas Tautos Fondui 
Australijoje. Tikimasi, kad ir kiti 
tautiečiai paseks a.a. J. Dočkaus pa
vyzdžiu.

Atgaivinta biblioteka

Newcastle liet, bibliotekos atidarymo iškilmėse. Sėdi trečia iš kairės 
bibliotekos vedėja Viktorija Kristense, šalia jos vyras Evan ir atidarymo 
proga susirinkę aktyvieji Newcastle lietuviai.

Skaitlingas atsilankymas į naujai 
atsikūrusios bibliotekos gražiai pra
vestą atidarymą parodė, kad vedė
jos Viktorijos Česnaitytės - Kris
tensen įdėtas ryžtas ir darbas sutin
kamas su padėka. Gražu buvo ma
tyti sistematingai išdėstytas knygas 
lentynose specialiai šiam reikalui 
bibliotekos vedėjosvyro Evan naujai 
įrengtame kambaryje.

Iš vedėjos kalbos biblioteką ati
darant paaiškėjo, kad greta knygų iš 
ankstyvesnių laikų biblioteka jau 
yra papildyta naujomis knygomis ir 
periodiniais leidiniais. Lėšas šiam 
reikalui skiria Apylinkės Valdyba. 
Taip pat gauta naujų knygų iš pa- 
vienų asmenų - tai dovanos bibliote
kai. Tikimasi gauti finansinės para
mos iš Australijos Lietuvių Fondo. 
(Jau paskirta. Red.)

Valdybos vicepirmininkė J. 
Davies atžymėjo atidarymą per-

Mūsų šokių charakteris būdingas 
šiaurės Europos tautoms. ’’Aplamai, 
lietuvių šokiai yra lyriški, šokami 
gyvai, linksmai, žaismingai. Judesio 
sulėtėjimas tam tikrais momentais 
palydimas greitais, gyvais judesiais 
(Kepurinė, Blezdingėlė, Linelis). Ta
čiau, kad ir kaip greitai jie šokami, 
visada pasilieka švelnūs savo išreiš- 
ka.”

’’Pagieža, neapykanta, kerštingu
mas ir kitos žmogaus aistros nepasi
reiškia mūsų šokiuose. Lietuvis kaip 
dainose, taip ir šokiuose, nemėgo 
parodyti aistrų, bet ieškojo links
mumo ir grožio. Todėl mūsų šokiuo
se nerasime isteriškų šūkavimų bei 
konvulsingų judėsiu, kas randama 
negrų, mongolų ir jiems giminingų 
tautų šokiuose”. (Liaudies Šokis 
Lietuvoje, V.S.)

Tiek trumpai apie šokio charakte
rį, o kaip su apranga? Turime pui
kius liaudies sukurtus, kvalifikuotų 
menininkų stilizuotus rūbus, bet 
jau ’’vyresnio brolio” inspiracijoje 
keičiamos pagrindinės linijos, dar
komas subtilių spalvų derinys, ku
riuo pasižymėjo lietuviško kaimo 
audiniai. Vadovaujantis nuo kūrinio 
nugriebtomis detalėmis, siuvami 
nauji ’’lietuviški” kostiumai.

Nepažinę folkloro esmės, nesu
kursime tautinių kūrinių. Palikime 
kūrybą ekspertams, nes tik visuma, 
gero dalyko žinovo menininko su
kurta, gali išlaikyti autentiškumą, o 
ne ignorantų panaudota detalė. Mū
sų dainų, audinių ir šokių lobynas 
toks didelis, kad sumanus choreog
rafas, stilistas menininkas, neatsi
sakęs autentiškumo gali semtis iš jo, 
kurti nesiskolindamas detalių ir 
svetimybių.

Sau prisiėmę kritiką turėtų ge
riau pagalvoti, nešaukti, kad mūsų 
jaunimas niekinamas.veikla naikina
ma, kai jaunimas kritikų visai nelie
čiamas,bet kritikuojami folkloro ža
lotojai, jaunimui erzacų siūlytojai.

kirpdama prieš lentynas ištiestą 
kaspiną ir įteikė savo asmenišką do
vaną - naują bibliotekos anspaudą. 
Alf. Šernas išryškino, kad prieš porą 
metų pradėtas svarstyti bibliotekos 
reikalas geriausiai išspręstas sava
noriškai sutikus vesti biblioteką 
Viktorijai Kristensen ir kad tinka
miausia padėka jau būtų išreikšta 
tik žmonių dažnu atnaujintos biblio
tekos lankymu ir ja pasinaudojimu.

Pervežant biblioteką iš buvusios 
būstinės, iš K. Jazbučio (jau miru
sio) dukters Renatos namų laikinai į 
Alf. Šerno namus ir vėliau jau į da
bartinę būstinę maloniai talkininka
vo A. Bajalis ir J. Žemaitis savo au
tomobiliais.

Ką tik užklausta bibliotekos ve
dėja V.K. pareiškė, kad skaitytojų 
susidomėjimas naujais leidiniais yra 
ne mažas, o uoliausia skaitytoja 
esanti Donata Bajalienė. A.Š.
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ADELAIDE
MES SU PERSEKIOJAMA 

LIETUVOS BAŽNYČIA

Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos iškelta iniciatyva gegužės 
mėnesį pravesti platesnę propagan
dą iškeliant Lietuvoje Katalikų Baž
nyčios ir tikinčiųjų persekiojimą, 
Adelaidės lietuvių bendruomenėje 
susilaukė plataus atgarsio.

Šiam tikslui jau balandžio mėn. 
buvo sudarytas iš įvairių organiza
cijų specialus komitetas, kuris pa
ruošė programą ir ją įvykdė.

Gegužės 6 d. Lietuvių Namuose 
buvo suvaidintas P. Pusdešrio vai
dinimas ’’Šviesa nuo kalno”. Auto
rius šį kūrinį pavadino ’’sceninės va
riacijos Kristaus kalno palaiminimų 
temomis”. Vaidino Adelaidės Lietu
vių Teatras Vaidila. Režisierius J. 
Neverauskas. Nors veikalas Adelai
dėje buvo statomas jau antrą kartą, 
tačiau ir šį kartą žiūrovų prisirinko 
pilna Liet. Namų salė.

Gegužės 13 d. Katalikų Centre 
buvo pravestas "Vakaras su ken
čiančia Bažnyčia”. Pagrindinė kal
bėtoja E. Varnienė apibūdino Lietu
vos Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų 
vargus sovietinėje Lietuvoje. Jos 
paskaitos santrauka buvo transliuo
jama per lietuvišką radijo pusvalan
dį gegužės 27 d.

Visų šių parengimų pačiu pagrin
dinių tektų laikyti akademiją ("Mes 
su persekiojama Lietuvos Bažny
čia), kuri buvo pravesta gegužės 28 
d. Lietuvių Namuose. Atidaromuoju 
žodžiu į susirinkusius kreipėsi ALB 
Adelaidės Apyl. Valdybos pirminin
kas Č. Zamoiskis. Paskaitą "Perse
kiojama Bažnyčia Lietuvoje” skaitė 
Pr. Pusdešris. Vaidilos teatro akto
riai B. Rainys, N. Skidzevičius ir J. 
Neverauskas padeklamavo B. 
Brazdžionio "Kankinių palikimas” ir 
V. Mykolaičio - Putino "Mortuos 
voco”, Lituania moterų choras pa
dainavo J. Strolios "Tėviškę” ir B. 
Budriūno "Tėviškėlę”. Užbaigai 
jungtinis Lituania ir bažnytinis cho
rai labai įspūdingai ir jautriai padai
navo G. Verdi vergų dainą iš operos 
"Nabuco” ir S. Sodeikos ’’Šiaurės 
pašvaistė”.

Buvo priimta rezoliucija, reika
laujanti tikėjimo laisvės ir pagrindi
nių -žmogaus teisių sovietų okupaci
joj kenčiančiai lietuvių tautai.

Visų parengimų metu buvo ren
kamos aukos persekiojamiems Lie
tuvoje tikintiesiems. Surinkta $ 975. 
Rengėjai patenkinti tautiečių dėme
siu ir jų dosnumu.

k.t.
ADELAIDĖS

RAMOVĖNŲ ŠVENTĖ

Ramovėnai savo metinės šventės 
proga suruošė balių. Gausiai susi
rinkusius ramovėnus ir svečius pas
veikino skyriaus valdybos pirminin
kas P. Mikužis savo trumpame žo
dyje primindamas, kad jau suėjo 
26-ri metai nuo skyriaus įsteigimo, 
palinkėjo baliaus dalyviams links
mai ir geroj nuotaikoj praleisti va
karą. Stalai buvo gausiai padengti 
įvairiais užkandžiais. Pravesta tur
tinga loterija. Svečius linksmino ge
ras orkestras. Atrodo, kad ne tik 
ramovėnai, bet ir jų svečiai baliumi 
buvo patenkinti. Svečių matėsi net 
iš Melbourne (p.p. Baltrūnai, Tamo
šiūnai).

Ramovėnas

SYDNEY

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Jungtinis Baltų Komitetas Syd- 
nejuje surengė tradicinį birželio iš
vežimų minėjimą birželio 11 d. Lat
vių salėje Strathfielde. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo vietnamietis karo 
veteranas pulkininkas Vo Dai-ton,

r svetur
kuris irgi yra pabėgėlis iš Vietnamo. 
Pats patyręs komunistinio režimo 
skonį jis jausmingai sugretino pa- 
baltiečių nuoskaudas su Vietnamo.

Dalyvių kaip ir kiekvienais metais 
buvo gana gausiai. Programoje da
lyvavo lietuvių choras Daina, vado
vaujamas B. Kiverio.

Pažymėtina, kad šis minėjimas 
pasidarė kaip kokia apeiga: metų 
metais ta pačia forma ir tuo pačiu 
turiniu, kuris įvairuoja tik skirtin
gais kalbėtojais. Yra pavojaus, kad 
jie gali pasidaryti nuobodūs.

* * *
NEWCASTLE

JULIJA ŽEMAITYTĖ baigė moky
tojų seminariją.

Gegužės 5 d. Newcastle College of 
Advanced Education diplomų įteiki
mo apeigose mokytojos diplomą ga
vo JULIJA ŽEMAITYTĖ, Justino 
ir Sofijos Žemaičių duktė. Julija 
studijas baigė pereitų mokslo metų 
pabaigoje ir jau nuo šių metų pra
džios mokytojauta Scone mieste, 
kuris yra apie 156 km. į šiaurę nuo 
Newcastelio. Pažymėtina, kad Julija 

PADĖTI:

■I

surasti darbą ar įsigyti specialybę 
sveikatos vaikų priežiūros klausimais 
pensijų ir paramų šeimoms reikalais 
anglų kalbos mokymosi reikalu 
teisiniais patarimais a A

Visų savo teisių ir jums priklausančių 
privilegijų išsiaiškinimui rašykite mums 
šiuo adresu Information Brandi

Department of Immigration & 
Ethnic Affairs

P.O. Box 2Ū2DICKSON 2602.A.C.T

arba skambinkite telefonu:
Sydney (02) 

2211111, Melbourne (03) 662 3000, 
Brisbane (07) 225 2233, Adelaide 
(08) SO 3660, Perth (00) 822 3866

Jūsų Australijos vyriausybė

yra vienintelė iš jaunosios kartos 
Newkastelio Apylinkėje paskutinių 
kelių metų laikotarpyje baigusi pro
fesines studijas. Šia proga Julijai 
pasveikinti Žemaičių namuose įvyko 
vaišingas šeimyninis pobūvis.

Sėkmės naujai jaunai mokytojai 
jos pasirinktame darbe. Alf. Šernas

CANBERRA

Motinos Dienos Minėjimas Can- 
berroje (gegužės 7 d.) praėjo gana 
sėkmingai ir tuo C.L.B-nės Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Canberros jau
niesiems skautams, jų tėveliams ir 
poniai R. Mauragienei už meninės 
dalies paruošimą ir įspūdingą jos at
likimą.

Meninė dalis buvo išpildyta šia 
tvarka: 1. Vilkiukai ir paukštytės 
padainavo keletą dainelių. 2. Ričar
das Žentelis - deklamacija. 3. Danius 
Mauragis - deklamacija. 4. Rasa 
Daukutė - piano. 5. Dalia Mauragytė 
- deklamacija. 6. Andrius Daukus - 
paskaitytas eilėraštis. 7. Mokytojas 
J. Dehnas - piano ir dainų solo.

Kur mūsų užaugęs jaunimas? 
Tenka pastebėti, kad, jeigu ne tie 
aukščiau išvardinti pipiriukai skau
tai, skautės ir jų geros valios tėve
liai, Motinos Dienos paminėjimas

MES GALIME

JUMS 

Canberroje būtų likęs be meninės 
dalies. Tas pat likimas dvelkia ir 
ateities lietuviškiems parengimams, 
žodžiu, tegul šis jaunų vaikų pavyz
dys liks ne tik ramsčiu suaugusiems, 
bet ir paskatinimo žiburėliu lietu
viškumo ir liaudies meno prietemo- 
se Canberros lietuvių bendruome
nėje.

Taip pat dėkojame visoms po
nioms vienaip ar kitaip prisidėju
sioms prie ruošos darbų. Už gar
džius pietus ir pyragus ponioms: E. 
Lamanauskienei, Z. Laurinonienei ir 
E. Daubarienei. Už gėlytes su lietu
viškomis vėliavėlėmis - poniai M. 
Borumienei. Taip pat nuoširdus ačiū 
visiems atsilankiusiems.

C.L. B-nės Valdyba

Teisėjas kaltinamajam:
— Jau trečią kartą esi pagautas 

vagiant. Ką visa tai reiškia?
— Tai reiškia, pone teisėjau, kad 

man dar trūksta patyrimo.

— Ar pažįsti tą žmogų, kuris tave 
asilu išvadino?

— Pirmą kartą matau.
— Tai iš kur jis tave pažįsta?
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Skaitytojai pasisako
Gerb. Redaktoriau,

Kaip skelbiama visoj lietuviškoj 
periodikoj, o taip pat ir mūsų Pasto
gėje, kad į Pasaulio Lietuvių Dienas 
Toronto (Kanadoje) vyksta didelis 
kontingentas Australijos lietuvių. 
Skaitėm pavardes ir matėm nuot
raukas mūsų sportininkų, kurie da
lyvaus sporto žaidynėse. Visi žino
me apie Melbourne Dainos Sambū
rio kelionę dalyvauti dainų šventėje 
ten pat. Tačiau nė vienu žodžiu ne
painformuota Australijos lietuvių 
visuomenė, kas mus atstovaus Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Sei
me Toronte.

Ne visi gali atsiminti, kas buvo iš
rinkta per Australijos Lietuvių 
Bendruomenės suvažiavimą seimo 
atstovais. Be to, ne visi išrinktieji 
atstovai turės galimybės į šį seimą 
nuvykti. Tikriausia bus pasikeitimų. 
Nesant tuo reikalu jokių pranešimų 
yra pagrindo būkštauti, kad mes, 
Australijos lietuviai šiame seime iš 
viso nebūsime atstovaujami, o tai 
būtų neužtarnautas mūsų bendruo
menės degradavimas. B straukas

Gerb. Redaktoriau,
Mano rašytame straipsnelyje 

"Prisimenu Joną VenslovaviSų” 
Mūsų Pastogės Nr. 22, momentui 
atminčiai sušlubavus, įsibrovė ne
tikslumas.

Patikslindamas turiu pasakyti, 
kad po "Pirmojo skambučio” pasta
tymo 1949 m. iš Adelaidės buvau iš
vykęs į Melbourną vaidinti australų 
teatre muzikiniame spektaklyje 
"Song of Norway”. Ir tik grįžus vėl į 
Adelaidę, berods, po metų, buvau 
supažindintas su a.a. Jonu Venslo- 
vavičium ir tik tada su Adelaidės 
lietuvių teatro mylėtojų grupe pra
dėjau repetuoti ’’Aušros Sūnus”.

Paulius Rūtenis

AMBICIJOS IR KRITIKOS

Gerb. Redaktoriau,
Iš atsiliepimų spaudoje p. G. Ka- 

zokienės straipsnis "Susimąstymai 
po Sūkurio koncerto” (žiūr. M.P. Nr. 
21) kai kuriuose sluogsniuose sukėlė 
vėjo. Tas verčia susidomėjusį skai
tytoją dar kartą atsiversti minėtą 
straipsnį ir jį atidžiai įsiskaityti. 
Tenka tik nusistebėti, kad tame ra
šinyje atrandama tai, ko iš viso nė
ra. Kiekvienas meninis vienetas iš 
tiesų turėtų netgi didžiuotis po pa
sirodymo sulaukęs tokio palankaus 
ir autoritetingo įvertinimo. Kas kita 
su straipsnio pabaigoje pastabom 
dėl dainų ir aprangos. Šitos pasta
bos, spėju, buvo taikomos ne tiek 
Sūkuriui, bet visiems mums, ku
riems rūpi ar turėtų rūpėti mūsų 
tautinės kultūros apraiškų origina
lumas ir jų išlaikymas. Net ir dir
bantieji su mūsų meniniais viene
tais, kaip chorai ar tautinių šokių 
grupės, nėra pakankamai įsigilinę, 
kas mūsų dainose ar tautinėje ap
rangoje lietuviškai charakteringa, o 
kas svetima. Ypač šioje srityje labai 
slidus kelias išeiviams, nes atitrūkus 
nuo tautos kamieno per neapdairu
mą lengva nuklysti į pašalius, kas; 
gali su laiku privesti prie neatpažįs- 
tamumo. Panašiai kaip ir su kalba, 
jeigu nekontroliuojama, svetur gy

venant prisivelia tiek svetimybių, 
kad gaunasi neskanus žargonas. Tas 
pats ir su drabužiais bei dainom. Vi
sai nepateisinama prielaida^ kad 
tauta gyvena ir kuria, tad ir su dra
bužiais esą galima eksperimentuoti, 
nes jie nesą "kokie liturginiai, šven
ti, užkonservuoti ir nevalia nuo mo
delio nukrypti”. Iš tiesų, mums mū
sų tautiniai drabužiai yra daugiau, 
negu liturginiai, nes čia yra mūsų 
atsivežtinės lietuviškos kultūros re
likvija, kurią reikia tausoti. Teisin
gai, kad tauta gyvena ir kuria, betgi 
čia mes nesame tauta, o tik tautos 
trupinėliai, kurie vargu ar pajėgūs 
sukurti naujų tautinių vertybių. 
Deja, prie esamų sąlygų ir pati tau
ta, nebūdama laisva, negali plėtoti 
savo kūrybinių galių, kaip kad būtų 
laisva. Kiekviena tauta vergijoje, 
jeigu ji nori išlikti, visomis priemo
nėmis stengiasi išlaikyti nesužalotas 
tas visas savo kultūrines vertybes, 
kurias ji turėjo iš anksčiau. Todėl ir 
mums šiandie visi tie dalykai, kaip 
kalba, dainos, apranga bei papročiai 
privalo būti išlaikyti kaip šventi ir 
neliečiami. G.E. Kazokienės iškeltos 
pastabos yra rimtas ir taiklus pers
pėjimas ne vien tik Sūkuriui, bet

KOPTAS
PADĖKA

Sporto Klubas Kovas dėkoja se
kantiems asmenims už pinigines au
kas, paaukotas koviečiams.

$ 100 - E. Slonskis, $ 50 - N. ir K. 
Butkus, $ 3 . - A. Makaras, $ 15 - Ju
lius Dambrauskas.

Mūsų žinomas Australijos lietuvių 
teatro ir scenos vaidila Paulius Rū
tenis, nors ir nebūdamas aktyvūs 
sportininkas, bet širdyje, pagal jo 
žodžius, visuomet sportiškos dva
sios, pažerdamas ALFAS pirminin
kui 20 dol. auką išvykstantiems 
sportininkams pasakė: ’’Geriausios 
kloties Kanadoje ir Amerikoje ir, 
nors scena su sporto aikšte neside
rina, tačiau priimkite šią mano auką 
ir su geriausiu pasisekimu repre
zentuokite mus.”

SPORTININKAI IR MADOS

Pasirodo, kad modeliavimas pri
klauso ne tik moterims bet ir vy-

PAS MUS
SYDNEY

LIETUVIAI DIEVO KŪNO 
PROCESIJOJE

Ši procesija anksčiau vykdavo 
Manly kunigų seminarijos rajone. 
Vėliau šios Dievo Kūno šventės bu
vo išskirstytos po regionalinius 
centrus.

Lietuviai katalikai buvo pakviesti 
ir dalyvavo Presentation vienuolyno 
ir mokyklos aikštėje Five Dock. 
Tarp tūkstantinės maldininkų mi
nios gegužės 28 d. virš 100 lietuvių, 
pasipuošiusių tautiniais rūbais ir

Sttros visiems y£& 
vadovams, nes leisdamiesi į ekspe
rimentus bei ’’tautinę kūrybą”, tik
rai, anot P. Andriušio, nusiakėsime į
velniaraisčius.

Lygiai ir su dainomis. Daina dar 
nėra lietuviška, jeigu joje tėra tik 
lietuviški žodžiai. Visos tos šių laikų 
kad ir mūsų kompozitorių sukompo
nuotos dainos, kurios per plokšteles 
pasiekia ir mus čia, nėra tikra pras
me lietuviškos dainos, o tik miesčio
niški internacionaliniai surogatai, 
kaip kad savu laiku buvo paplitusios 
visokios tangų ar fokstrotų dainos. 
Iš kur jaunimas žinos, kiek daina 

! lietuviška, jei mes patys dabar jo 
neperspėsime? Suprantama, jaunie
ji linkę į modernizmą ir mieliau pa
sigauna "bytelių” ar kitokių iš ”Hit 
Parade” dainuškų gal net su lietu
viškais žodžiais, bet tai nebus mūsų 
lietuviškos dainos reprezentacija. 
Niekas nieko nesakytų, jeigu jauni
mas dainuotų ar šoktų nežiūrint 
kaip apsirengę kokiose varietėse ar 
šiaip sceniniuose pasirodymuose, 
bet kada išeina vienetas kaip tauti
nis reprezentantas, tai ir reikalavi
mai yra atitinkami.

Šypsnį sukelia ir p. L.D. Cox 
’ (M.P. Nr 22) emocinis šūksnis: ’’Ne
nusimink, jaunime...” Lyg tai 
jaunimui būtų buvę padaryti kokie 
priekaištai. Iš tiesų jaunimas tik

rams šių laikų moderniame pasau
lyje. Šitai puikiai įrodė gerai pavy
kęs madų paradas gegužės 28 d., 
kurį surengė Sydnejaus sportinin
kai. Į Lietuvių Klubą suvažiavo 
daug svečių pasigėrėti šia nauja iki 
šiol dar nebuvusia programa.

Kovietės - lietuvaitės pasiro
dė, kad jos gali modeliuoti, kaip 
profesijonalės. Vyrų rūbai buvo tik
rai aukštos kokybės ir jų kainos ne- 
peraukštos, o moterų apranga pa
traukė daugelio dėmesį.

ji Šį ’.’Kovo” vyrų ir moterų madų 
paradą pravedė Australijos moterų 
tinklinio treneris Rudis Dambraus
kas. Parade sekmgingai ir gražiai 
modeliavo koviečiai: Rita Kasperai- 
tytė, Dana Karpavičienė, Jazminą 
Birkmanaitė, Silvija Dambrauskai
tė, Ramutė Maksvytytė, Ana Liesy
tė, Gediminas Sauka, Arvydas 
Zduoba, Edis Karpavičius, Petras 
Andrijūnas ir Jurgis Liutikas.

’’Kovo” valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems loterijos fantų aukotojams 
ir gausiai atsilankiusiems svečiams 
už parėmimą koviečių sportininkų.

IR KITUR
vėliavomis dalyvavo šioje procesijo
je. Joje taip pat dalyvavo vysk. J. 
Murphy ir pasakė pamokslą. Į šią 
procesiją lietuvius suorganizavo 
kun. P. Butkus. Pastebėtina, kad 
lietuvių buvo pati gražiausiai grupė 
šioje šventėje. Lietuviškas kryžius, 
nešamas jaunų lietuvaičių, vilkinčių 
tautiniais rūbais,' paliko ypač gražų 
įspūdį. Kliksėjo foto aparatai, sukosi 
filmai, klausinėjo mus, iš kur tokia 
graži grupėj Tokios ir kitos panašios 
rūšies lyg ir demonstracijos teikia 
daug naudos ir garbės mūsų tėvų 
žemei Lietuvai. Dalyvaukime visur 
ir skaitlingai, kur tik esame kvie
čiami. Kor.

INTERNACIONALINIS
VAKARAS CANBERROJE

Birželio 29 d. (ketvirtadienį, 7.30 
iki 11 vai. vak.) Phillip College 
įvyksta Internacionalinis vakaras su 
atskirų tautybių meniniais pasiro
dymais ir maisto patiekalų ragavi
mu. Lietuviai taip pat pakviesti da
lyvauti.

Kadangi tai yra mūsų visų bend
ras reikalas tautiniame reprezenta- 

vylulo lai, IJup
jiems paveda: jie ir aprengiami ir 
išmokomi ne kieno kito, o vyresnių
jų ar vadovų. O ir tokio Sūkurio 
jaunimas klusniai ir pasigėrėtinai 
netgi su entuziazmu atliko tai, kas 
jam buvo pavesta, tuo džiaugėsi ne 
tik visa gausi to vakaro auditorija, 
bet ir p. Kazokienė, ką ji ir pabrėžė 
savo minėtame rašinyje. Už jos pas
tabas turėtume būti jai ypač dėkin
gi, nes norėdami išlaikyti savo tau
tinį identitetą turėtume būti ypa
tingai budrūs.

J. Barčius

Gerb. Redaktoriau,
Norėčiau trumpai atsakyti į p.p. 

L. Cox ir N. Stašionienės laiškus, 
tilpusius M.P. Nr. 23.

Gerb. p. L. Cox energingai skati
na Sūkurio jaunimą nenusiminti, nes 
juo džiaugėsi 369 žiūrovai. Norėčiau 
pridėti dar ir save ir tuo pakelti 
skaičių iki 370, nes aš ne tik džiau
giausi šokančiu jaunimu, bet džiau
giausi ir vadovų darbu, jaunimą be
mokinant tautinių šokių, įvedant 
pozityvių koncerto naujovių ir suor
ganizuojant patį koncertą. Kritiškai 
buvo paliestas tik vienas aspektas, 
būtent tautinių rūbų klausimas. Ta
čiau tai jau nėra jaunimo, o vadovų 
reikalas, ir kreipimasis į jaunimą 
nenusiminti yra kreipimasis klai
dingu adresu. Iš viso kokia gali būti 
kalba apie nusiminimą, kada rūbų 
pataisymas palyginus su visu kitu 
įdėtu darbu yra pats paprasčiausias 
dalykas.

Teisingai p. L. Cox pastebėjo, kad 
šiuo atveju mano rašinyje iškeltas 
klausimas dėl lietuviškumo tauti
niuose rūbuose buvo inspiruotas 
Sūkurio koncerto. Tačiau dėl man
dagumo sugestijų aš kitaip galvoju, 
nes lietuviškumo principą statau 
aukščiau už visus kitus asmeniškus 
atsižvelgimus, pasirinkdama būti 
nepopuharųjų pusėje. Dar daugiau, 
aš tikiu, kad nutylėdami principines 
klaidas mes elgiamės nemoraliai, 
nes jei dabar mes nieko nesakysime, 
jei nebūsime lietuviškumo sargybo
je, tai po dešimt - dvidešimt metų, 
niekas ir norėdamas nebesužinos, 
kas lietuviška, ir kas ne.

Norėčiau pasakyti ir p. N. Stašio- 
nienei, kad spalvą žiūrovas suvokia 
žiūrėdamas iš auditorijos prie tų 
šviesų, kurios tuo metu buvo pa
naudotos, o ne analizuodamas met
menis ir ataudus.

Apie vaidilutes nebuvau užsimi
nusi, bet užsiminusi apie mergaites, 
dėvėjusias ’’spalvingus rūbelius”, 
kurie buvo ne kas kitas, o tautiniai 
rūbai be kikliko

Teisingai betgi buvo pasakyta, 
kad tauta gyvena ir tauta kuria. 
Reikia dar pridėti, kad, deja, yra at
vejų, kai tauta gyvena ir n u s i g y- 
v e n a, kuomet nepuoselėjame savo 
kalbos, dainų, tautosakos, tautinių 
rūbų ir papročių - faktorių, kurie su
daro mūsų tautinį identitetą.

Ir pabaigai norėčiau pridėti daug 
kartų anksčiau iškeltą mano mintį, 
kad didelės tautos gali sau leisti nu
krypimus nuo tautinio identiteto, 
tuo pačiu mažoms tautoms tai gresia 
pražuvimu. G.E. Kazokienė 

vime, todėl Canberros lietuvių 
bendruomenė prašoma vieningai 
prisidėti.

Šio darbo paruošimą veda C. Liet. 
Klubo Komiteto narė kultūros rei
kalams ponia R. Mauragienė su p. 
M. Mauragio ir C.L. B-nės Valdybos 
pagalba. Norį daugiau informacijos 
šiuo reikalu, skambinkite: 862447 
arba 485180.

Taip pat bendruomenė kviečiama 
atsilankyti minėtam parengime už 
palyginamai nedidelį įėjimo mokes
tį. C.L. B-nės Valdyba

ATNAUJINKITE
.Ja:MJ». PRENUMERATA
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PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
SYDNEJUJ

Kaip jau anksčiau skelbta spau
doje, Pavergtų Tautų savaitė bus 
atžymėta didžiule motorkada. Mo- 
torkadą organizuoja Pavergtų Tau
tų komitetas, kuri jvyks liepos 15, 
šeštadieni. Susirinkimo vieta - 
Wenthworth Park 9.30 vai* ryte. 
Motorkados planas bus paskelbtas 
vėliau arba ji gausite atvykę i susi
rinkimo punktą. Pavienės mašinos 
ar organizacijos prašomos pasiruošti 
atatinkamus užrašus antikomunisti
nei demonstracijai.

Pageidaujantys dalyvauti šioje 
demonstracijoje autobusu prašomi 
skambinti latvių atstovei Mrs. Šak- 
ne, 648 3139. Autobusu kainuos $ 
1.00. Autobusas išvažiuoja nuo Lat
vių Namų Strathfielde 8.45 ryte. 
Tautiečiai norį pasinaudoti autobu
su, prašomi nedelsiant registruotis 
pas p. Šaknę, arba pranešti lietuvių 
atstovui A. Kramiliui 727 3131.

A. Kramilius 
Lietuvių atstovas prie 

Pavergtų Tautų Komiteto 
ft'-

Melbourne 
lietuviams

Adresų pakeitimas. Klubo nariai, 
kurie po 1977.6.30 dienos pakeitė 
savo adresą, prašomi nedelsiant, bet 
ne vėliau liepos 15 dienos, pranešti 
klubo sekretoriui dabartinį savo ad
resą.

Kandidatų į Tarybą siūlymas. 
Šiais metais savo kadencijas M.L. 
Klubo Taryboje baigia šie Tarybos 
nariai: V. Ališauskas, A. Karazija, J. 
Petrašiūnas ir F. Sodaitis. Šiuo 
kviečiami klubo nariai siūlyti kandi
datus į M.L. Klubo Tarybą 1978/79 
ir 1979/80 metų kadencijai. Siūlyto
jas privalo gauti iš siūlomojo raštiš
ką sutikimą kandiduoti į M.L.K. Ta
rybą su siūlomojo aiškiai parašytais 
vardu ir pavarde ir jo pasirašyta. Po 
siūlomojo pareiškimu siūlytojas pa
rašo savo vardą, pavardę ir pasira
šo. Tą pat padaro trečias klubo na
rys, šildymo rėmėjas. Visi trys pri
valo būti finansiniai (susimokėję na
rio mokestį) klubo nariai, priešingu 
atveju siūlymas negalios. Pareiški
mų formų galima gauti klubo bare. 
Kandidatų pareiškimus pristatyti 
iki 1978 rugpiūčio 1 dienos klubo ba
ro vedėjui arba pasiųsti klubo sek
retoriui.

Klausimų į susirinkimo darbot
varkę įrašymas. Klubo nariai, norį 
iškelti svarbius klubo klausimus 
klubo narių susirinkime, privalo 
juos raštu patiekti klubo sekretoriui 
iki 1978.8.1 d., pasirašytus siūlytojo 
ir dviejų klubo narių. Tokie klausi
mai bus įrašyti į klubo visuotinio 
narių susirinkimo darbotvarkę.

Visus čia suminėtus raštus prašo
ma siųsti: The Secretary, Lithua
nian Club in Melbourne, 44-50 Errol 
st. N. Melbourne, 3051.

Nario mokestis. Klubo nariai, ne
sumokėję nario mokesčio už 1978/79 
finansinius metus, raginami • jį su
mokėti sekmadieniais klube budin
čiam iždininkui p. Kalnėnui kartu 
atsiimti 1979 metų įspaudą (insert) į 
klubo ženkliuką.
y Melbourne Lietuvių Klubo Taryba

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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PRANEŠIMAS

Lietuvių Šaulių Sąjungos tremty
je Šventė ir Vlado Putvio - Putvins
kio minėjimas įvyks birželio 25 
dieną (sekmadienį), tokia tvarka:

11.30 vai. iškilmingos pamaldos 
Lidcombe R.K. Bažnyčioje, kur or
ganizacijos dalyvauja su vėliavomis

5 vai. minėjimas Bankstowne 
Lietuvių Klubo salėje, kur bus rašy 
tojo p. A. Jūragio paskaita ir meninė 
dalis.

Meninei daliai pasibajgus.loterija 
ir linksmoji dalis.

Visa visuomenė kviečiama kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti šventėje 
Įėjimas laisvas.

Šaulių Kuopos Valdyb

APLANKYKIME LIGONĮ

St. Leonards ligoninėje (šiaurės 
Sydnejuje) atvežtas iš Darvino gy
domas lietuvis Vladas Liaukevičius, 
kilęs iš Alytaus. Sydnejuje jis neturi 
jokių giminių ir pažįstamų. Moterų 
Draugijos nuolat lankomas, bet būtų 
gražu, jei ir iš vyrų kas jį aplankytų. 
Suinteresuotiems daugiau informa
cijų apie ligonį gali suteikti p. M. 
Migevičienė tel. 7279191.

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

PADĖKA

Dėkoju visiems, lankiusiems ma
ne ligoninėje ir namuose. Ačiū už 
gėles, korteles, pasiteiravimus tele
fonu ir už visus linkėjimus pasveikti.

Visiems širdingas ačiū!
Margarita Kavaliauskienė

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia tradicinį

JONINIŲ BALIŲ
kuris įvyks birželio 24 dieną (šeštadienį), Lietuvių Namuose, 44-50 Errol 
Street, North Melbourne.

Pradžia 7.30 vai. Bilietai $ 8 asmeniui.
Bilietai užsakomi pas p. V. Morkūnienę (tel. 5235957) ar p. B. Staugai- 

tienę (tel. 878 5631).

Sydney Lietuvių 
Klube

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešame Sydney Lietuvių Klu
bo nariams, kad metinis Klubo nario 
mokestis privalo būti sumokėtas iki 
liepos 1 dienos. Pagal N.S.W. valsti
jos klubų nuostatus nariai, nesumo
kėję nario mokesčio nustatytu laiku, 
automatiškai turi būti išbraukti iš 
narių sąrašo ir neįleidžiami į klubą.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnejaus Lietuvių Klubas orga

nizuoja žuvautojų klubą. Tokio Įdu
bo organizacinis susirinkimas šau
kiamas birželio 24 d., šeštadienį, 6 
vai. Syd. Lietuvių Klubo mažojoje 
salėje.

Visi žūkle suinteresuoti prašomi 
atvykti ir aptarti šio malonaus ir 
sveiko sporto reikalus.

BRISBANE
Gegužės 28 d. Irenos ir Vaido 

Stankūnų namuose įvyko labai 
linksmas pobūvis, tai jųjų sūnaus 
Pauliuko pirmos komunijos šventė. 
Po iškilmių bažnyčioje tėvų namuo
se susirinko giminės, , artimieji 
draugai bei bičiuliai pietums, kurie 
tęsėsi neilgai - tik apie 12-ka valandų 
dalyvaujant trijų generacijų sve
čiams.

I i i

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Birželio 24 d., šešt., 8 v.v.: 
JONINIŲ VAKARAS

Bibliotekoj parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom)r 
mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipinukai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadienais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant
didesniais kiekiais duodama 10% Primename, kad šeštadienių šokių 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato- syklėse nurodytą aprangą.
m«-

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-tret. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., ješt. g-12 vai., sekm. 7-10 vaL 
penkt. 4-12 vai., šušt. 2-1 vai., sekm.
12.30 - 11 vai. A

Antradieniais pigioji gėrimų VALGYKLA veikia: pirm. - pent 
valanda va^- 6-19 va^- sekm. 1-9 vai

* Trečiadieniais šachmatai Valgyklos vedeja G.,Kasperaitienė
* Ketvirtadieniais dvigubi'jackpotai

SŪKURYS DĖKOJA

Sūkurio koncerto išlaidoms pa
dengti maloniai aukojo p.p. K. ir N. 
Butkai, R. ir M. Cibai (senj.) ir J. 
Reisgytė.

Po koncerto įvertindami jaunimo 
pastangas išreiškė savo gražią pa
dėką pinigine auka: Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba, o jaunimo rė
mėjai p.p. N. ir K. Butkai (Funeral 
of Distinction savininkai) paaukojo 
net 100 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
taip gražiai parėmusiems ir dar gra
žiau padėkojusiems.

Sūkurys

VISAIP
Žinomas ’’The Sydney Morning 

Herald” foto reporteris Julius Zaka
ras neseniai pasirašė sutartį su 
United Press ir išvyksta dirbti New 
Yorke, kur numato išbūti metus ar 
daugiau. Prieš kiek laiko foto kon
kurse jis laimėjo trečią vietą, kas 
jam atvėrė vartus į didžiąją Ameri
kos spaudą. Sveikiname!

Aną savaitę iš Lietuvos atvyko p. 
Šliogerienė, velionio Vaclovo Šlio
gerio žmona. Ji turėjo atvykti į vyro 
laidotuves, bet dėl sovietinių truk
dymų atvyko pavėluotai. Apsistoju
si pas sūnų Vytenį.

Birželio 17 d. ilgesnei kelionei į 
Europą išvyko sydnejiškiai Martyna 
ir Anskis Reisgiai. Numato kelyje 
išbūti apie tris mėnesius. Linkime 
sėkmės.

VIETOJ ©fi 
90 GELIŲ
-Y*/*-’"’-*' •’ ‘ ‘ ’

Pagerbdami spaudos žmogų ir 
spaudos mylėtoją a.a. Vaclovą Šlio
gerį. siunčiame vietoj gėlių 10 dole
rių Mūsų Pastogei.

Pajauta ir Juhani Pullinen

Iš Naujosios Zelandijos gauta ži
nia, kad Dunedin mieste staiga mirė 
Albertas Šiuipys, 56 m. amžiaus. Jis 
dirbo ligoninėje kaip ortopedijos 
specialistas, o žmona veda Hazell- 
wood hotelį - motelį.
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