
Mnsinsmct 

/ Australian Lithuanian Weekly ”Our Haven”
IX matai I Registered for posting as a newspaper category B Kaina/Price 50 c. 7.8.1978 Nr. 31 (1543)

----------- r------------------
Žvilgsnis į save ir į ateitį
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Galima sakyti, kad nuo rgmėnų 

laikų įsitvirtino tvirta tezę, kad 
istorija yra geriausia mokytoja. Ro
mėnai teigė, kad žmon^ nežiną 
istorijos prilygsta vaikams, istorija 
subrendusiai tautai yra būtina žino
ti. Šia teze ir mes vadovaujamės ir 
mūsų visa stiprybė ateina iŠ praei
ties. Tik žinodami savo istoriją, tik 
pažindami savo kultūrą, galime pa
žinti savo tautą, nustatyti ne tik sa
vo tautos, bet ir savo paties identi
tetą arba tapatybę. Taigi istorijos ir 
kultūros pažinimas yra kiekvienam 
būtinas, tačiau tai nėra dar viskas 
kas reikalinga tautos egzistencijai. 
Tas kas buvo-yra praėję, istorija ne
sikartoja, ateitis ateina nežinoma, 
naujų idėjų vedama ir formuojama. 
Dabartis nėra palyginama nė su 
kuo, nauji žmonės ateina savo gyve
nimu gyventi, jie ir yra atsakomongi 
už savo laikmetį. Mes patys esame 
atsakomingi už dabartį. Jei išnyksi
me mes čia Australijoje, visi būsime 
lygiai kalti pries savo tautą: toįėl v 
yra visų rūpestis, kad išliktume.

Išlaikyti gyvą savo tautą yra pats 
svarbiausias ir didžiausias rūpestis 
bei pareiga ir todėl privalome rimtai 
ja susirūpinti, o ne taip kaip iki šiol. 
Iki šiol mes stiprybės sėmėmės iš 
praeities, gyvename dabartimi, o 
ateitį paliekame Dievo valiai. Atei
tis turi būti mūsų pačių dabarties 
rūpestis ir atsakomybė prieš Dievą 
ir istoriją Nes tik su mumis tauta 
gali augti, stiprėti arba nykti, mažė
ti ir mirti.Laikm.etis, kuriame gyve
name, yra be galo sunkus, už tai 
mums tenka sunkiausia našta. Dėl 
mūsų pačių netenka rūpintis, mes 
išliksime, mes laikomės palyginti 
gerai, bet kaip bus su mūsų vaikais, 
su mūsų tautos ateitimi? Ar jie turi 
imunitetą kraujuje ir dvasioje būti 
lietuviais? Ta pareiga atitenka 
mums, tėvams, šio sunkaus laikme
čio gyviesiems tautos nariams. Ar 
mes esame pasirengę ją atlikti be 
priekaištų, ar mes planuojame atei
tį? Tur būt ne visi, pasitenkiname 
tuo, kad esame patys lietuviais pri
simename garbingą tautos praeitį ir 
užsimerkiame prieš ateitį kaip prieš 
saulę. Į ateitį turime žiūrėti ne 
užmerktom akim, bet šviesiom ir 
blaiviom. Įvairios Šių laikų mirties 
filosofijos mums pristato gyvenimą 
be prasmį ir be atsakomybės už jį, 
todėl naikinama gyvybė be jokio 
skrupulo, naikinamos tautos be jo
kios sąžinės graužimo. Šitoks mora
linis chaosas negali ilgai tverti. Kaip 
Teilhard de Chardin pasakytų, mes 
atsidūrėm naujoje evoliucinėje uni
verso fazėje, kurioje fermentuojasi 
naujos idėjos, naujos jėgos iŠ kurių 
iškils nauja civilizacijos erą arba 
viskas žūs, ir pradėsime gyvenimąiš 
naujo. Pavojai dideli, užtai tautos 

privalo būti stiprios tikėjime, stip
rios dvasioje, kad išliktų gyvos.
Mūsų tauta didvyriškai veda kovą 
su slibinu Sovietų Sąjunga už tauti
nę ir religinę laisvę, už žmogaus tei
ses. Šių didelių pastangų akivaizdo
je ar galime pasilikti abejingi? Kai 
matome skęstantį žmogų, juk Šoka
me į vandenį jo gelbėti, rizikuodami 
savo gyvybe. Tuo labiau turėtume 
susirūpinti gelbėti savo tautą. Kaip 
gelbėti, nuo ko pradėti, štai klausi
mai į kuriuos nėra lengva atsakyti.

Norint kad tauta išliktų sveika, 
nepalaužta, reikia būti pavyzdin
giems, reikia pradėti ne nuo pa
mokslų kitiems, o nuo savęs. Jeigu 
vieni kitiems pamokslus sakysime, 
kitus mokysime, kitus kritikuosime, 
o apie save negalvosime, prileisda- 
mi, kad esame tobuli ir jokių pamo
kintų nereikalingi, tai greitai susi- 
pyksime, susibarsime. Kad tos 
ydos galėtume atsikratyti, pradėki
me nuo savęs. Čia galime pasinau
doti rašytojo Anatolijaus Kairio pa
rodytų pavyzdžiu. Jo pasakytame, 
romano "Po Damoklo kardu" premi
jos įteikimo proga, žodyje, yra toks 
gyliai pamokantis pavyzdys (Lietu
vių Dienos 1978 m. gegužės mėnj. 
Jis ten tarp kitko taip pasakė: ”0 
man sekasi todėl, kad aš pradedu 
nuo savęs. Mano kaimynas neperka 
knygų. Tegu. Aš pirkau ir pirksiu. 
Mano brolis neleidžia sūnaus į litua
nistinę mokyklą. Tegu. Aš savo 
leidžiu ir leisiu. Tik nuo savęs. Mano 
sesers duktė nulietuvėjo. Labai gai-
tą bet tegu taip neatsitinka man. Aš 
pasistengsiu, kad mano duktė neiš- 
lietuvėtų. Mano draugė neskaito 
lietuviškų laikraščių. Tegu. Aš skai
čiau ir skaitysiu. Mano draugas ne
prisideda prie tautinės veiklos. Te
gu. Ai prisidedu ir prisidėsiu. Tik 
save ganykim, ne kitus. Mano teta 
neaukoja Lietuvių Fondui. Tegu. Ai 
aukoju ir aukosiu. Ne į kitus žiūrė
kime, o į save. Ne jis ar ji svarbu, 
svarbu - aŠ. Savo kritikus sugėdin
tam ne piktu žodžiu, o geru darbu. 
Apsnūdimą apatiją defetizmą nu- 
stebinkim ne pasitraukimu iš parei
gų, o prisidėjimu. Mūsų tėvų vardai 
garbingi - mes juos paveldėjom kaip 
viso gyvenimo dovaną iš senelių 
rankų - pagerbkime juos. Ateitis 
kuriama ne praeities neigimu, o da
barties teigimu. Ir nereikės mums 
ieškoti pavyzdžių kituose, priešin
gai, mes būsime pavyzdžiu kitiems.

Ir tada mums pradės sektis. At- 
gimsim iš naujo. Mūsų akys ir širdys 
prašviesės, kils naujas tautinis re
nesansas, pasitikėjimas vienų kitais"., 

Tik reikėtų, kad visi įsijung
tų, kad visi suprastų savo pareigą 
tautai, neklausdami ką man tauta 
duodą bet jai duotų ką galėdami, čia 
yra žmoniškumo esmė. am

Mūsu jauniai karštoje kovoje dėl pergalės
Nuotrauka V. Bacevičiaus

KODĖL NE VISI LYGŪS?
Paskutiniuoju metu vykstant di

sidentų teismams Sovietų Sąjungos 
teismuose ir australų spaudoje aps
tu straipsnių apie tenykščių teismų 
orumą, teisinės procedūros klausi
mus, teisiamųjų gynybos varžymus 
ir kita.

Kaip žinoma, tuo pačiu metu buvo 
teisiami: Maskvoje Anatoly Shcha
ransky, Kaluga mieste Alexander 
Ginzburg ir Vilniuje Viktoras Pet
kus. Spaudoje pažymima, kad 
Shcharansky ir Ginzburg yra žydai, 
o Petkus Romos katalikas.

Keletas Amerikos kongreso narių 
pakaltinę Amerikos prezidento ad
ministraciją dėl neveiklumo sąryšy
je su Kremliuje teisiamaisiais žydų 
aktyvistais Alexander Ginzburg ir 
Anatoly Shcharansky (The Herald 
12.7.78).

Sekančią dieną (The Age 13.7.78) 
rašoma: "Prezident Carter explored 
the possibility of winning freedom 
for Anatoly Shcharansky and 
Alexander Ginsburg before their 
trials.”

Suminėjus vos tik šiuos du spau
doje tilpusius pranešimus labai 
keista, kodėl gi rūpinamasi tik dvie
jų kaltinamųjų likimu, o trečias - 
Viktoras Petkus paliekamas ”už du
rų”.

Juk jie visi trys kovoja už Helsin
kio nutarime paskelbtas demokrati

nes žmonių teises Sovietų Sąjungoje 
bei jos okupuotoje Lietuvoje. Tad 
kodėl dėl žydų tautybės disidentų 
teisimo protestuojama, o dėl lietuvio 
tokio pat disidento, nutylima; tuo 
lyg ir pripažįstant jo išskirtiną nusi
kaltimą.

Dažnai kalbama, rašoma ir net 
atitinkamuose filmose kai kas 
inkriminuojama antisemitizmu, fa
šizmu. Tad čia paminėtas rūpestis 
tik išskirtinai žydų tautybės to pat 
likimo paliestais disidentais laikyti
nas įkyria lietuvių tautine diskrimi
nacija.

Kitiems mūsų tautos kovotojus 
engiant, liūdna, kad ir mes patys, 
tenka manyti,per neapsižiūrėjimą 
juos pamirštame. The Herald 207.78 
laiškų skyriuje, korespondencijoje: 
’Prayers for the captive” rašoma: 
”We will also offer our prayers to 
those who today have been sent to 
rigged trials in Moscow and Kalu
ga.”. Kadėl gi pamirštama skirti 
maldas už tuo pat metu teisiamąjį 
mūsų brolį Vilniaus sovietiniame 
teisme?

Mes užjaučiame kitas tautas dėl 
joms daromų fizinių ir moralinių bei 
politinių skriaudų,bet turime nenu- 
tylėti,kada mūsų tautos humaniško
mis priemonėmis tų tikslų siekimas 
sąmoningai nutylimas bei paneigia
mas-
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LIETUVIŲ DIENOMS RENGTI 
KOMITETAS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

Išeivijos lietuviai, šiuos, 60-tuo- 
sius, Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo metus iškilmingai at
šventė, suruošdami Toronto mieste, 
Kanadoje, Pasaulio Lietuvių Dienas, 
Tai pasaulinio masto šventė, skait
lingai sutraukusi laisvame pasaulyje 
gyvenančius lietuvius. Džiugu, kad 
iš 3-jų dalių susidedančioje šventėje, 
visur dalyvavo ir Australijos lietu
viai. Dainų šventėje, šalia kitų cho
rų, stojo Melbourne Dainos Sambū
rio dainininkai su dirigente, Danute 
Levickiene. Pasaulio lietuvių seime, 
kuris renkasi kas 5-ri metai, mus 
atstovavo Vytautas Neverauskas ir 
Vincas Kazokas. Sporto žaidynėse 
gražiai didoku skaičiumi pasirodė 
mūsų sportininkai, vadovaujami 
ALFAS pirm. Antano Laukaičio.

Žymiai mažesniais skaičiais, bet, 
atrodo, platesne programa ir mes 
Australijoje gyvenantieji lietuviai 
ruošiamės atžymėti mūsų 60-mečio 
džiugią sukaktį. Jau dabar aiškėja,

Melbourne ’’Dainos” Sambūris su dirg. D. Levickienė priešakyje Cleve- 
lande koncerto metu Nuotrauka V. Bacevičiaus

IŠ KELIONĖS PO AMERIKĄ

Dainų šventei užsibaigus Toronte., 
mūsų choras (Melb. Dainos Sambū
ris) autobusu išvažiavo koncer
tuoti į Cleveland. Apžiūrėję Niaga
ros krioklius, laimingai pasiekėm 
Cleveland ,kur buvome apgyvendin
ti, kaip ir visur kitur>pas vietinius 
lietuvius. Liepos 8 d. koncertavom 
Lietuvių Namuose (virš 500 žiūrovų). 
Koncertas vėl gerai pasisekė ir bu
vome labai šiltai priimti. Prieš kon
certą mus vaišino Cleveland Čiur
lionio Ansamblis, o po koncerto 
Apyl. V-ba. Kur įvairūs sveikintojaii 
mūsų choristus gerai įvertino, o 
ypač dirig. Danutę Levickienę. Ry
tojaus dieną .būrio lietuvių palydėti, 
vėl autobusu pasileidom Chicagos 
link, kur tą pat popietę koncertavom 
Jaunimo Centre. Šis mūsų paskuti
nis koncertas irgi gerai pavyko ir 
buvo mūsų visos išvykos apvainika
vimas. Salėje netilpo svečiai (virš 
700!). Dvi dainas turėjome kartoti. 
Tautos Himnui nuaidėjus, choristai 
apspito dirigentę Danutę ir su aša
romis akyse sudainavo jai ’’Valio!”, o 
Pijus Vaičaitis padeklamavo su
kurtą eilėraštį ’’Jei aš tave sutik
čiau”. Tuo būdu visas choras 
išreiškė savo mielai dirigentei padė
ką už atliktą didelį darbą, tvirtą ir 
drąsų pasiryžimą. išvežant chorą į 
Ameriką ir Kanadą. Ji ne tik suge
bėjo paruošti mūsų chorą, kuris vi
sur buvo gerai įvertintas, bet užka
riavo visų tautiečių širdis, kurie ją 
matė ar girdėjo susilaukė gero 
įvertinimo iš garsių muzikos žinovų. 
Po koncerto buvome gražiai priimti 
ir pavaišinti, eilė kalbėtojų dar

kad ALD matysime rekordinį skai
čių programos išpildytojų. Tikimės 
gausaus, niekur neįsipareigojusių, 
bet ALD remiančių, žiūrovų atvyki
mo. Išskyrus ALD atidarymo pa
maldas ir atskirą Grandinėlės kon
certą, visi kiti parengimai vyks vie
noje Sydnejaus miesto dalyje - 
Bankstowno apylinkėje, naujose ir 
puošniose patalpose. Bankstowne 
stovi Sydnejaus Lietuvių Klubas, 
kuriame ras užeigą ir atsigaivinimą 
iš visur suvažiavę svečiai.

Junkimės ir remkime ALD,gau
siai jose dalyvaudami. Tegul ir šio 
krašto gyventojai ir politikai pama
to, kad:
"MES ESAME TAUTA, KURI 
ATSISAKO MIRTI!”

ALDRKInf.

kartą užtvirtino mūsų pasisekusią 
išvyką. Daug darbo ir sielos į mūsų 
gastrolių suorganizavimą įdėjo 
Sambūrio pirm. Kęstutis Lynikas, o 
ypač išvykos vadovas Algis Šimkus. 
Visur kur buvome scenos apšvieti
mus tvarkė Juozas Balčiūnas, kuris 
dažnai nedėkingose sąlygose suge
bėjo mūsų chorą gražiai apšviesti.

V. Ališauskas
* * *

SUSIGRŪDIMAS PASIŽIŪRĖTI 
’’PASIVAIKŠČIOJIMO

MĖNESIENOJE”

Jonas Jurašas birželio 1 d. Niu
jorko viename teatre pastatė iš Lie
tuvos gautą anoniminio autoriaus 
pjesę ’’Pasivaikščiojimas mėnesie
noje” ir susilaukė didžiulio pasiseki
mo - žiūrovų buvo pilnas teatras 
(paskutinį kartą spektaklis suvai
dintas birželio 18 d.).

Į anglų kalbą tą veikalą yra išver
tęs Algirdas Landsbergis (jis su 
žmona Londone susirinkusiems lie
tuviams yra suvaidinęs to veikalo 
ištrauką). Lietuvių kalba veikalas 
kol kas negalės pasirodyti, kad KGB 
neiššifruotų autoriaus pagal stilių.

Veikale vaizduojami senelių na
mai, kuriuose leidžia dienas susenę 
totalitarinės visuomenės veikėjai, 
sugebantieji patetiškai pakalbėti iš
davikai. Ateičiai atstovauja trys 
jaunuoliai, sergantieji maištingomis 
idealistinėmis idėjomis ir laikomi 
stiklinėse dėžėse.

Vaidino 9 amerikiečiai aktoriai.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovanai

Bankstown Civic Centras. Šiame pastateryra dvi skirtingų dydžių salės 
su pagelbiniais kambariais ir galerija paroc oms. Čia vyks ALD atidary
mas, meno paroda, teatras, jaunimo vakas^ Dainų šventė ir Naujų 
Metų balius ^Nuotrauka J. Zinkaus

’’DAINOS” CHORO KONCERTAS 
-BALIUS

Liepos 29 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klube įvyko jau seniai laukiamas, 
taip vadinamas viduržemio koncer
tas. ’’Dainos” choras kiekvienais 
metais žiemos metu suruošia sydne- 
jiškiams nuotaikingą dainų šventę. 
Ir šiais metais prisirinko dainų pasi
klausyti pilnutėlė salė žmonių, kad 
net vietos trūko kur prisėsti. Tos 
dainų šventės, koncertai yra tikras 
balzamas lietuviškos dvasios žmo
gui, jis jų pasiilgsta, laukia ir atsi
gaivina, dažnai koncerto metu klai
džiodamas po savo tėviškės laukus, 
po gimnazijų sales, kur kadaise gir
dėjo jaunystėje tas pačias dainas 
arba net ir pats dainavo mokyklų 
choruose. Mūsų dainos gražios, 
jautrios, skambios meliodijos ilgai 
virpina sielos gelmes.

Ši kartą ’’Dainos” choras, vado
vaujamas dirigento Br. Kiverio ir 
akomp. Algio Laurinaičio, padaina- 

-vo senų ir naujų dainų pynę, kurią 
pradėjo vyrai. Vyrų choras suside
dąs iš 25 dainininkų padainavo tris 
dainas: Ramovėnų maršą - E. Gąile- 
vičiaus, Kur gimta padangė - A. 
Bražinsko ir Suaidės vėl laisvės dai
nos - B. Jonušo. Vyrų balsai nus
kambėjo tvirtai ir darniai iškeldami 
ir išryškindami dainų charakterį. Po 
vyrų pasirodymo sekė moterų choro 
dainos, jau kito, švelnaus, svajingo 
charakterio. Tame kontraste tarp 
vyrų ir moterų dainų gali pajusti 
dainos dvasią, jos grėžį. Sudainavo 
šias dainas: Ar ne tu - B. Grobulskio, 
Kaip gi gražus, gražus - J. Švedo, 
Nemunėli, Nemunėli - A. Bražinsko. 
Dainų interpretacija ir jų perdavi
mas buvo tikrai geras.

Mišrus choras susidedąs iš 48 dai
nininkų sudainavo šias dainas: Vė- 
južėlis - A. Vanagaičio, Valiok dal
geli - J. Strolio, Dyvai - J. Gaubo, 
Audros siaučia - M. Klajūno, Jūs 
berneliai apgavikai - St. Sodeikos, 
Pradės aušrelė aušti - B. Budriūno, 
Jaunystė - S. Gailevičiaus ir Vilniuje 
žydi liepos - K. Kavecko.

Nors nebuvo specialiai šiam kon
certui ruoštasi, tačiau viena kita 
dainelė buvo pirmą kartą girdima.

Koncerto dainos buvo gražiai pa
rinktos ir išpildytos. Patenkinta 
publika atsilygino katutėmis ir 
bisais.

Po koncerto ’’Dainos” choro se
niūnas p. Pr. Nagys padėkojo diri
gentui p. B. Kiveriui už nenuilstamą 
darbą ir p. Algiui Laurinaičiui už 
akomponavimą dainų ir apdovanojo 
prasmingomis dovanėlėmis.

Balius buvo nuotaikingas. Dvi po
nios iš Canberos-Šerelienė ir Levic
kienė ir viena panelė iš Sydnejaus 
E. Kiverytė traukė laimingus lote
rijos bilietus, kurių buvo gana daug. 
Gražus vakaras pasibaigė, lauksi 

me sekančio.
am

KĄ VEIKIA ’’SŪKURYS”?

’’Sūkurys” jauniausias mūsų 
bendruomenės kūdikis sukasi gra
žiai. Paskutiniu laiku ypač buvo 
veiklus, vertas dėmesio ir pagyrimo.

Liepos 15 d. Pavergtų tautų 
atstovo buvo pakviestas dalyvauti 
protesto demonstracijoje motorcade 
prieš Sovietų okupaciją ir teismų 
žiaurumus, teisiant disidentus Vik
torą Petkų ir kitus, kovojančius už 
žmogaus teises. ’’Sūkurio” dalyviai 
atvirame sunkvežime tautiniuose 
rūbuose su plakatais ir vėliavomis 
demonstravo prieš Sovietų konsu
latą Sydney.

Vienas mūsų tautietis p. P. Saka
lauskas, susižavėjęs tokiu jaunųjų 
elgesiu, paaukojo ’’Sūkuriui” $ 100, 
juos pagirdamas ir padrąsindamas 
kovoti už tėvynės laisvę. ’’Sūkurys” 
yra dėkingas p. P. Sakalauskui už jų 
darbų parėmimą.

Liepos 22 d. ’’Sūkurys” buvo pak
viestas išpildyti vakaro programą, 
kurio tikslas - telkti AL Fondui lė
šas. Vakaras buvo suruoštas Sydney 
Lietuvių Klube. ’’Sūkurys” pašoko 6 
tautinius šokius, publikos buvo šiltai 
sutiktas ir įvertintas.

Liepos 27 d. ’’Sūkurys” atliko ge
rąjį darbelį, aplankydamas ir pašok
damas 11 tautinių šokių nelaimin
giems polio ištiktiems ligoniams 
Canterbury rajoninėle prieglaudoje. 
Susidomėjimas Lietuva buvo dide
lis, prašė anglų kalba literatūros 
apie lietuvius ir Lietuvą. Sūkurio 
vadovybė greitu laiku jų prašymą 
patenkins.

Liepos 28 d. į Sūkurio repeticiją 
atsilankė solistas Ričardas Dauno
ras. Jis pagyrė šokėjus už jų gerus 
šokius, nes jis jau buvo matęs AL 
Fondo vakare šokančius. Jaunimo 
entuziazmas buvo didelis susitikus 
tokį svečią, kuris savo įdomiu paš
nekėsiu praplėtė jų horizontus ne 
tik apie savo tėvų žemę, bet ir apie 
visą pasaulį.

Sūkurio administracija labai 
dėkinga Ričardui Daunorui už malo
nų susitikimą su jaunimu.

Nesakykime, kad jaunimas nevei
kia.

* * *
REIKIA MOKYTIS SVETIMŲ 

KALBŲ

Australijos ambasadorius Japoni
joje, kalbėdamas Sydnejuje Austra
lijos prekybinio administravimo 
instituto nariams pareiškė,' kad di
džiausia Australijos problema san
tykiuose su Azijos ir Pacifiko rajonų 
valstybėmis - užsienių kalbų mokė
jimo ribotumas. ’’Mes dedame pas
tangas nugalėti tą didelę susižinoji
mui kliūtį. Didžiausias barjeras - 
kalba. Kaip tauta mes nesiimame 
šios problemos rimtai spręsti. Mes 
turime įvesti į mokyklų programas 
kalbas, kaip privalomus objektus ir 
būtina sąlyga matrikuliacijai.”

Mūsų Pastogė Nr. 31, 1978.8.7, psl. 2

2



MIRĖ JUOZAS RAJECKAS :

Nepriklausomos Lietuvos diplo
matinė tarnyba nustojo dar vieno 
pasižymėjusio nario. Liepos 2 dx Va
šingtone mirė Lietuvos Atstovas 
Juozas Rajeckas. <

Gimęs 1897.7.17 d. Amerikoje, 
dvylikos metų berniukas buvo par
vežtas į Lietuvą, kur jis pradėjo 
lankyti mokyklą ir įstojo į Seinų! ku
nigų seminariją. Po vienerių metų 
Juozas Rajeckas perėjo į Rygiškių 
Jono gimnaziją Merijampolėje, 
kurią baigė 1923 m. 1924-25 m. (stu
dijavo L.U. teologijos - filosofijos fa
kultete, 1925-28 m. Montpejlier’o 
universitete, kur 1927 m. gavo fi
nansų ir administracinių Mokslų 
diplomą ir 1928 m. - teisių licenciato 
laipsnį. 1927-29 m. studijavę/politi
nių mokslų mokyklose Paryžiuje, 
kur gavo diplomatinių mokąlų diplo
mą. Be to, 1928-29 m. Parbaus uni
versitete išklausė teisės paskaitas.

Mirus Lietuvos pasiuntiniu Ža- 
deikiui, Juozas Rajeckas jiuo 
1957.5.11 perėmė Lietuvos atstovo 
Vašingtone pareigas, Charge d* 
Affaires a.i. titulu, o nuo 1968 m. 
buvo pripažintas Lietuvos pasiunti
nybės Vašingtone Charge d* 
Affaires. Tas pareigas jis ėjo, kol 
jam leido sveikata.

J. Rajeckas nemažai yra nuveikęs 
žurnalistikoje, nuo 1941 m. reda
guodamas Lietuvos pasiuntinybės 
Vašingtone leistą biuletenį ’’Current 
News on the Lithuanian Situation” 

ir "The Lithuanian Situation”. Nuo 
1946 m. rašė Pabaltijo aneksijos 
klausimais ’’Social Science” ir ’’Bal
tic Review” žurnaluose ir leidinyje 
’’Annexation of the Baltic States”.

Teisininkui ir diplomatui Juozui 
Rajeckui mirus, Lietuvos atstovo 
Vašingtone pareigas, Charge d* 
Affaires titulu, eina Dr. S.A. Bačkis.

RAM LIETUVOJE STATOMI 
PAMINKLAI

Pastaraisiais . metais pastatyti 
Lietuvoje paminklai: Vilniuje - M. 
Kozlovskiui, J. Przewalskiui, Liudui 
Girai; Kaune - Maironiui; Klaipėdoje 
- Leninui; Šiauliuose - Tarybinei ar
mijai išvaduotojai ir K. Preikšui; 
Alytuje - J. Vifui; Biržuose - J. Ja
noniui; Ukmergėje - I. Meškupui; 
Kybartuose - J. Levitanui; prie Pa
gėgių - Raudonosios armijos ka
riams, žuvusiems 1941 - 1945 m. 
Hitlerio koncentracijos stovyklose.

Kultūros ministerijos kolegija
1978 m. sausio 10 d. patvirtino 1978 -
1979 m. paminklų sukūrimo ir pas- 
tarymo planus. Juose yra 25 objek
tai: Kaune - Fašizmo aukoms Kauno 
IX-me forte; Vilniuje - Tarybiniams 
partizanams ir pogrindininkams, 
kovojusiems prieš hitlerininkus; 
stengiamasis paspartinti monumen
to tarybiniams liaudies žygdarbiams 
įamžinti Vilniuje projektavimas; 
rengiamas paminklo respublikinėms 
dainų šventėms Vilniuje eskizinis 
projektas; kuriamas monumentas 
Antakalnio karių kapinėse Vilniuje; 
monumentas karių kapinėse Alytu
je.

Dailininkų dirbtuvėse jau kuriami 
tokie paminklai: Ukmergės miesto 
istoriniams revoliuciniams įvykiams 
įamžinti; Leninui - Druskininkuose; 
skulptūrinė kompozicija ”V. Leninas 
ir V. Kapsukas Poronane - Valstybi
nio Vilniaus universiteto studentų 
miestely Antakalnyje - Vilniuje; pa
minklas rašytojui Antanui Žukaus
kui - Vienuoliui Anykščiuose.

(Kultūros barai, 1978-3)
*•»

Trys dalykai yra įsakmiai išski
riami iš mūsų televizijos programų: 
1. politinė propoganda prieš socia
listinę sistemą; 2. sadizmas; 3. por
nografija.

Vengrijos televizijos gen. direkto 
rius Richard Nagy

Nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime su ilgamečiu Dainos choristu 
Petru R o p e dėl jo brolio Jono mirties Lietuvoje.

DAINOS CHORAS

KRUTULIO BYLOS IŠDAVOS

Praėjusią savaitę Sydnejaus 
Centriniame baudžiamajame teisme 
buvo nagrinėjama Stepono Krutu
lio, 21 m. amžiaus, geležinkelių ma
šinisto - mokinio byla už nužudymą 
vyresniojo brolio Pauliaus, 22 m. 
amž. buv. tramvajaus kondukto
riaus. Vyriausia šios bylos liudytoja 
- abiejų brolių sesuo Marija Krutu
lis, soliciteris. Bylos svarstymo me
tu išryškėjo tokios aplinkybės.

Paulius Krutulis (nužudytasis) 
Viktorijoje buvo žymus dešiniojo 
sparno aktyvistas, kovojęs prieš 
komunistų vadovaujamas kairiojo 
sparno unijas. Jis ypač daug susi
kirtimų turėjo su Viktorijos tram
vajų unija (kairiųjų vadovaujama), į 
kurią jis atsisakė įstoti nariu ir iš 
atitinkamo teismo gavo atleidimo 
pažymėjimą. Nežiūrint to, jis buvo 
atleistas iš darbo. Krutulis perėjo 
visas teismo instancijas, remdama
sis turimu pažymėjimu. Jis liko be 
pinigų, nes negavo priklausomos 
kompensacijos. Jo bendradarbiai 
(tramvajų unijos nariai) jį persekio
jo, grasė jam, jo buto sienos buvo 
aprašytos grasymais - Kili Krutulis 
ir kit. Pagaliau bendradarbiai atsi
sakė su juo dirbti, grasė streiku. 
Tramvajų valdyba kreipėsi į teismą, 
prašydama Krutulį atleisti, nes jo 
buvimas gresia visuomenės intere
sams. Teisėja Elizabeth Evat Kru
tulį leido atleisti iš darbo motyvuo
dama, kad dėl vieno asmens negali
ma kenkti visuomenės reikalams.

Paulius Krutulis priklausė anti
komunistinei, nesenai įsteigtai par
tijai (Darbininkų partijai), buvo ge
ras kalbėtojas, partijos valdybos 
narys ir numatytas kandidatu į se
natą.

Paulius Krutulis turėjo nesusi
pratimų ir su savo tėvu ir broliu 
Steponu, kurie abu priklausė gelž- 
keliečių (transporto) unijai, irgi kai
riųjų vadovaujami. Pora dienų prieš 
nužudymą Paulius su seseria Marija 
iš Melbourne atvažiavo į Sydnejų ir 
apsistojo pas brolį Steponą. Rugsėjo 
24 d. vakare, sesuo būdama vonioj, 
išgirdo du šūviu. Išbėgusi iš vonios 
ji rado Steponą stovintį salione ir 
laikantį rankose šautuvą ir Steponas 
dar kartą iššovė. Paulius netrukus 
mirė. Nustatyta, kad jis nužudytas 
trimis šūviais.

Ankstesnio ginčo metu, sesers 
liudijimus, Paulius sakęs apie savo 
brolį - jis pamišęs, aš jį užmušiu!”

Teismas, išnagrinėjęs bylą rado, 
kad Steponas Krutulis nužudė savo 
brolį Paulių ’’aistros įkarštyje, ma
žinančiame atsakomybe ir dėl pro
vokacijos.” Teismas įsakė Steponą 
Krutulį, išbuvusį kalėjime iki teismo 
10 mėnesių, paleisti su sąlyga, kad 
jis įneštų penkeriems metams gero 
elgesio laidą $ 2.000. Be to jis turi 
būti tam laikui sąlyginio nuteisimo 
valdybos žinioje ir susilaikytų nuo 
per didelio gėrimo.

J.A.V. ir D. Britanija atšaukė sa
vo helikopterių junginius iš pasauli
nių helikopterių varžybų, kurios tu
rėjo netrukus prasidėti Sov. Sąjun
goje. Šio gesto imtasi ryšium su di
sidentų nuteisimais.

Asmens, kurie neseniai buvo su
sirgę pasireiškusiais susirgimais 
austrėmis, Sveikatos komisijos pa
tariami pasitikrinti pas gydytoją, 
nes yra pavojaus susirgti hepetaičiu 
(kepenų liga). Spėjama, kad kai kur 
austres galėjo užplūsti kanalizacijos 
paplovos, kurios išnešioja užkrečia
mąjį hepetaičio virusą ir kitus mais
tą nuodijančius organizmus.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
SYDNEJUJ

15.7.1978

Pavergtų Tautų savaitė šiais me
tais buvo atžymėta automobilių Mo- 
torkada, kurią sudarė gyvi paveiks
lai ant sunkvežimių, prisidedant pa
vieniams automobiliams su įvairiais 
šūkiais. Buvo pervažiuota per Syd
nejaus gatves ir baigėsi protesto 
mitingais prie Sovietų ir Rumunų 
ambasadų. Nežiūrint didelių pas
tangų išjudinti Sydnejaus lietuvius į 
šią metinę demonstraciją, kuri at
kreipė dėmesį visų keturių televizi
jos stočių - lietuvių vos dvidešimts 
rado reikalo parodyti savo nepasi
tenkinimą Sovietų okupacija Lietu
voje, vos 20 lietuvių, jų tarpe grupė 
jaunuolių iš Sūkurio su tautiniais 
rūbais, kurie Lietuvos nėra matę ir 
kuriems Lietuva ne daugiau, kaip 
sapnas, rado reikalo pareikšti pro
testą dėl vakarykščiai nuteisto žmo
gaus teisių kovotojo, gero kataliko 
Viktoro Petkaus.

Lietuvių gyvąjam paveisklui buvo 
gautas sunkvežimis iš p.p. A. Leve- 
rių ant kurio buvo paruoštas lietu
viškas kryžius, kurį paskolino p.p. 
Dailydės, prie jo mūsų jaunimas su 
tautiniais rūbais, iš Sūkurio tautinių 
šokių grupės. Toliau stovėjo sargy
bos bokštas - jame enkavedisto iš
kamša su šautuvu, kuris saugoja 
Lietuvą ir grandinėmis surakintus 
lietuvius. Buvau pagaminęs virš 30 
plakatų, deja, juos nebuvo kas neša! 
Buvo pasamdytas autobusas, kur 
nežiūrint nuolatinio skalbimo spau
doje, bažnyčioje ir asmeniškai neat
sirado nei vieno lietuvio, kuris būtų 
norėjęs pasinaudoti autobusu. 
Penktadienio vakare reikėjo rasti 
žmonių, kad užpildytų autobusą. 
Susirišus su vietnamiečiais buvo 
gauta žmonių, kurie ir sudarė didu
mą šioje demonstracijoje.

Iš Sydnejaus Apylinkės Valdybos 
matėsi tik vienas Pranas Sakalaus
kas, kuris tik atsigavęs po sunkaus 
širdies priepuolio Įdėjo nepaprastai 
daug darbo ir savo asmeniškų išlai
dų, išnuomuodamas ypatingai gerus 
garsiakalbius, per kuriuos girdėjosi 
Sydnejaus gatvėse sovietams kalti
nimai, įkalbėti p. Laurie Cox. Žino-' 
me, kad Laurie yra australas, kuris 
išmoko lietuviškai, kad kaip nors 
padėti mūsų tautai, kai tuo pačiu 
metu nesimatė nė vieno lietuvio, 
kuriam Lietuva davė aukštąjį 
mokslą, pelningas tarnybas ir t.t., ir 
t.t. Prie sovietų ambasados kalbėjo 
Krašto Valdybos vice-pirm. p. V. 
Patašius, priminė skaudžią Viktoro 
Petkaus bausmę, kurią vakarykščiai 
buvo paskelbusi pasaulio spauda ir 
radijas. Baigdamas norėčiau asme
niškai padėkoti savo draugams, ku
rie teikėsi atvykti į šią demonstra
ciją. Negaliu nutylėti, kad į mano 
šauktą susirinkimą - pasitarimą lie
pos 9 d. atvyko tik penketas. Aš čia 
neturiu tinkamo žodžio, kuriuo ga
lėčiau teisingai apibudinti Sydne
jaus lietuvių bendruomenę. Tikiuo
si, kad šį mano straipsnį pastebės 
daugiau tautiečių, kurie teisinasi, 
kad nematė mano Pavergtų Tautų 
komiteto pranešimų, kurie tilpo be
veik kiekviename numeryje net nuo 
balandžio mėn.

A. Kramilius 
Lietuvių atstovas 

Pavergtų Tautų Komitete

Ryšium su teismų nuosprendžiais 
disidentų bylose, Britų užs. reikalų 
ministeris dr. D. Owen patarė ati
dėti neribotam laikui Sovietų ka
syklų ministerio B. Bratčenko vizitą 
į Angliją, kur jis buvo pakvieštas 
Anglijos kasyklų direktoriaus Sir D. 
Ezros.

NEWCASTLIO DISKUSIJŲ 
BŪRELIS

Liepos 9 d. Ponų Kristensenų na
muose įvyko susirinkimas, kurio 
metu p. Henrikas Lučinskas kalbėjo 
apie ’’Bedarbės problemą”. Gana 
vaizdžiai prelegentas nurodė pra
monės vystymąsi istorijoje, vis di
dėjančią automatizaciją ir iš to ky
lantį mažesnį žmogaus darbo jėgos 
pareikalavimą. Šita tendencija stip
rėja pereinant į ’’atominį amžių”, 
prie ko prisideda ir pramonės augi
mas tuose kraštuose, kurie iki šiol 
buvo palyginti primityvūs. Bedar
bės problema būtų galima mažinti 
trumpinant darbo valandas ir tuomi 
atidarant duris kitiems, tačiau tada 
kyla atlyginimų klausimas, nes pvz. 
jei unijos ir sutinka trumpinti va
landas, jos visgi reikalauja aukštes
nių atlyginimų, kas turi atsiliepti į 
produktų kainą. Prelegentas ateity
je mato technikinės specializacijos 
plėtimąsi ir todėl darbo garantiją 
gali suteikti tik atitinkamas išsila
vinimas.

Temai esant aktualiai, kilo ilgokos 
diskusijos, pirmiausiai apsistojant 
prie vietinių aplinkybių (New- 
castlyje bedarbė jaučiama stiprokai) 
bei vietinių bedarbės priežasčių. Bet 
buvo vis nukrypstama ir į skirtingų 
kraštų bei ekonominių sistemų pa
lyginimą.

Sekantis susirinkimas įvyks rug
pjūčio 20 d., p. Alf. Šerno namuose, 
kur Dr. M. šeškus skaitys paskaitą 
apie ’’lietuvių - vokiečių santykius”.

Vyt. Doniela

Australijos komitetas už žmogaus 
teisių Sov. Sąjungoje gynimą įsijun
gė į tarptautinę kampaniją boiko
tuoti 1980 m. Maskvos Olimpinius 
žaidimus. • • — ■ ♦♦♦

Opozicijos lyderis Mr. B. Hayden 
pareiškė, kad min. pirmininko Mr. 
M. Fraser pareikštas Sov. Sąjungos 
pasmerkimas už disidentų persekio
jimą ’’teisingai išreiškia ir australų 
tautos nusistatymą ir be rezervų 
remiamas.”

•••
Ukrainiečių disidentų grupės 

narys Lev Lukyanenko, 50 m., gau
tomis iš Maskvos žiniomis teisiamas 
už antisovietinę propogandą ir agi
taciją. Lukyanenko, kaip ir jau nu
teistieji Shcharanskis, Petkus ir kiti 
vadovavo Helsinkio grupei. Jis 
areštuotas nuo praėjusių metų 
gruodžio mėn. ir jam gresia 10 metų 
sunkiųjų darbų stovyklos ir 5 metai 
ištrėmimo. Lukyanenko jau anks
čiau buvo nubaustas mirties baus
me, kuri 1961 m. buvo pakeista 15 
m. darbo stovyklos.

*♦*
Jau gauta žinia, kad Gorodya e 

mieste, Ukrainoje, disidentas Lev 
Lukyanenko, už antisovietinę pro
pogandą nubaustas 10 metų kalėji
mo ir 5 metus ištrėmimo.

**♦
Amerikos žemyno televizijoje ro

domas tendencingas filmas ’’Holo
caust” - lietuviai kaltinami žydų nai
kinimu.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba nutarė paskirti 500 
dol. stipendiją lietuviui mokslinin
kui, kad jis paruoštų mokslinį do
kumentinį veikalą apie nacių okupa
ciją ir nacių vykdytą Lietuvoje žydų 
mažumos žudymą.

Norima, kad veikale būtų išryš
kintos Lietuvos laikinosios vyriau
sybės pastangos 1941 m. padėti žy
dams.

Vandalas Amsterdamo muziejuje 
supjaustė Van Gogh paveikslą 
’’Autoportretas”. Tai ketvirtas toks 
atsitikimas Europoje per vieną mė
nesį.
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TAUTODAILĖS KŪRINIŲ IR 
TAUTINIŲ VALGIŲ PARODA

ČANBERROJE

Birželio 29 d. Phillip College įvy
kusiame Tarptautiniame vakare 
Canberros lietuviai dalyvavo tauto
dailės ir kulinariniais eksponatais.

Bendra, šio vakaro vaizda. suda
rė lyg ir persiško turgaus įspūdį. 
Tarp visų tautinių grupių, kažkaip 
stebėtinai , matėsi susigrūdimas 
žmonių vienoje vietoje, prisimušus 
arčiau,pasirodė, kad tai lietuviško 
liaudies meno ir lietuvių šeimininkių 
talentų paroda, kuri kiekvieno besi
grūdančio pasąmonėje papildė tą 
tuštumą, kurią dengė girdėtas var
das ’’Lithuania”. Ne tas vardas ste
bėtojus taip patraukė, bet visa tai 
ką jie pamatė parodėlėje ir net, lyg 
apstulbę, negalėjo užleisti vietos ki
tiems, kai buvo pavaišinti lietuviš
kais kepsniais, pyragais ir krupniku.

Visa tai atvirai įrodė tą gerąją lie
tuviško charakterio pusę: jeigu 
daryti, tai daryti, kad ir kitam būtų 
verta parodyti. '

žodžiu, šio masto paruošimai ne 
taip lengvai atliekami. Kiek rūpes
čio, vargo ir darbo įdėta žino tik tie, 
kurie visą tai įvykdė ne sau, bet 
mūsų visų labui.

Todėl Canberros Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba nuoširdžiai dė
koja ponams R. ir M. Mauragiams už 
iniciatyvą ir darbą, surenkant eks
ponatus, ir už menišką paruošimą 
tautinės meno parodos,ir už tauti
nių rūbų, reprezentavimą 
parodoj.

Didelis ačiū p. J. Šerelienei ir p. S. 
Palubinskui už nepaprastai menišką 
lietuviškų patiekalų pagaminimą ir 
kruopštų patarnavimą, ragavimų 
metu, kas dar didesnį įspūdį sudarė 
šeimininkei būnant tautiniuose rū
buose ir maloniai atkreipiant sma
guriaujančių dėmesį. Be jų pagelbos 
ir gabumų Canberros lietuvių bend-

ANTRASIS ROJUS
Vargšės beždžionės, lyg nujaus

damos savo nelaimę, ėmė nerimauti 
ir klykauti visuose keturiuose salės 
kampuose. Jos buvo pririštos ant 
trumpų virvelių prie sienose įtaisy
tų kablių. Į salę įėjo du vyrai, vienas 
jų turėjo lentą su viduje išpjauta 
skyle, kitas rankoje laikė keletą 
rykštelių. Padarę keistą reveransą 
prieš beždžionę, tarsi pradėdami 
kokias ritualines apeigas, jiedu už
dėjo beždžionei ant kaklo lentą ir ją 
pritvirtino prie sienos; beždžionė, 
galėjo matyti kas dedasi prieš jos 
akis, tačiau negalėjo galvos paju
dinti, ji daužėsi ir trankėsi visu savo 

•sunkiu kūnu. Antrasis vyras iš stalo 
stalčiaus ištraukė mažą bezdžionikę 
ir ėmė ją mušti su lazdele.

Beždžionė visu savo kūnu 
daužėsi, norėdama savo vaiką išgel
bėti, bet suprantama, kad ji to pa
daryti negalėjo, todėl siuto ir nervi
nosi, kol jos akys pritvinko pilnos ne 
tik ašarų bet ir kraujo. Tada pirma
sis kinietis su mažu kirvuku perskė
lė beždžionės galvos kiaušą, išėmė 
garuojančius, kraujo pilnus pritvin
kusius, smegenis, ir padėjęs ant 
lėkštelės, atnešė juos ant stalo. Taip 
buvo padaryta su visomis likusiomis 
beždžionėmis. Smegenys buvo išdė
ti ant stalo prieš kiekvieną dalyvį.

Antol de Beau šaltai, kaip kad 
nieko nebūtų atsitikę, juokaudamas 
paprašė prisipilti stikliukus ir links
mai sušuko:

— Draugai, už Stalino sveikatą.’ - 
ir pakėlė stikliuką vyno.

Aš išgėriau vyną, o lėkštę de
monstratyviai nustūmiau nuo savęs, 
parodydamas, kad šiam žiaurumui 
nepritariu. Lengva suprasti, kad aš, 

į tokio dalyko nematęs ir negirdėjęs, 
negalėjau susilaikyti nuo pasipikti-
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Kulinarinės parodos šeimininkė p. J. Šerelienė prie savo pagamintų 
lietuviškų valgių, toliau matome jai talkininkaujančią p. S. Budzinaus- 
kienę

ruomenė būtų negalėjusi reprezen- 
tuotis lietuviškais patiekalais.

Taip pat dėkojame p. S. Budzi- 
nauskienei už patarnavimą 
ragavimo metu.ir visiems, visoms, 
kurie prisidėjo eksponatais, ir po
nioms dalyvavusioms tautiniuose 
rūbuose lietuviško kampelio repre
zentacijoje.

Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

Jeigu tu turi keturis priešus ir tu 
nori jais visais keturiais atsikratyti, 
tai geriausias būdas - su jais visais 
keturiais sudaryti sąjungą ir užtik
rinti pilną su jais bendradarbiavimą. 
Paskiau po kurio laiko jų trims pra
dėti įkalbinėti, kad ketvirtasis su
daro visai sąjungai grėsmę ir gauti 
jų pagelbą tą ketvirtąjį iš sąjungos 
pašalinti... Ir taip toliau su kiekvie
nu...

Laszlo Rajk, buv. Vengrijos už
sienių reikalų ministeris (vėliau iš
mestas iš partijos.)

Aleksandras Kelmietis

nimo ir susijaudinimo. Jau egzeku
cijos metu vos susilaikiau nuo išsi
šokimo ir viešo pasipiktinimo.

Tie dalykai man buvo iš viso ne
suprantami, aš juose mačiau tik be
reikalingą žiaurumą, žmogiškojo 
charakterio gadinimą.

Dabar susidarė nemaloni tyla, 
niekas nenorėjo kalbėti, nei juokau
ti. Ir tokioje kvailoje situacijoje 
Anatol de Beau atsistojęs paskelbė:

— Mieli draugai, žodį tars mūsų 
svečias politrukas draugas Anton 
Antonovič Petrov.

Pasigirdo aplodismentai. Po tokio 
įvykio, ką aš galėjau pasakyti? 
Jausmai buvo tokie stiprūs, kad ne
galėjau protauti. Žinoma, tuo laiku 
aš dar negalėjau suprasti, kad aš 
pats buvau pastatytas eksperimento 
vietoje ir mokslininkų tyrinėjamas. 
Po to įvykio jie mane geriau pažino
jo, kaip aš pats save. Nesuprasda
mas to įvykio reikšmės, nei gilesnės 
jo prasmės, aš iš karto atsivėriau 
pilnu savo žmoniškumu ir pasidariau 
jiems nebepavojingas. Mano atvy
kimas, kaip jau sakiau, buvo incog
nito, ir tas turėjo juos nustebinti, o 
gal, tam tikra prasme, ir išgązdinti, 
nes po 10 metų eksperimentinių 
darbų rojuje, rezultatai, kaip aš 
vėliau sužinojau, buvo toli gražu ne
patenkinami. Galima sakyti, net 
skandalingi . Daug kas pasikeitė 
pačių mokslininkų galvojime dėl 
naujo žmogaus išauginimo ir sociali
nės rojaus sistemos įgyvendinimo 
galimybių bendruomenėje. Gal būt, 
ir draugas Stalinas daugiau žinojo 
apie tai, negu jie tikėjosi. Todėl 
jiems buvo reikalingas greitas paži
nimas politruko. Kaip matote, šio 
įvykio akyvaizdoje, aš spontaniškai 
tapau žmogaus gerosios pusės gy
nėjas. Dėl savo prigimties tiesumo, 
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Į PASAULINĮ JAUNIMO FESTI
VALĮ SU SAVO ŠAUKŠTAIS, 
PEILIAIS IR ŠAKUTĖMIS

Šį liepos mėnesį Havanoje, Kubos 
sostinėje, bus pasaulinis jaunimo 
festivalis, į kurį suvažiuos apie 
21.000 organizacijų atstovų ir svečių 
iš 142 kraštų. Festivalis užtruks dvi 
savaites.

Festivalio dalyviai bus nemoka
mai važinėjami - tam reikalui pas
kirta 500 autobusų. Bus susirgu- 
siems speciali ligoninė. Išlepusiems 
europiečiams parūpinta net minkštų 
čiužinių. O ko nebus valgyklose, tai 
šaukštų, peilių ir šakučių. Jeigu no
rite, tai atsivežkite savo, o jeigu ne, 
tai teks grabaliotis po lėkštę su 
pirščiukais. Kuba tokių daiktų pa
kankamai neturi, dėl to jaunimą 
siunčiančios įvairių kraštų organi
zacijos buvo paprašytos atvažiuoti 
apsirūpinusios tokiais įrankiais.

Iš anksto prašoma, kad išvažiuo
dami namo visi paliktų Kuboje 
šaukštus ir kitus valgymo įrankius.

nejučiomis atsistojau prieš jų pade
monstruotą sužvėrėjimą. Ir dabar,
aš politrukas, iš pirmo susitikimo, 
tapau apnuogintas, apnuogintas vi
sam laikui. Vėliau, supratęs situaci-
ją, ėmiau save dangstyti, bet tas 
jau buvo tik taip sau, kad bent kiek 
save pridengčiau. Ir dabar tokioje si
tuacijoje buvau pakviestas kalbėti. 
Be abejo, kalba negalėjo būti nei 
sklandi, nei logiška, nes susijaudini
mas ar susinervavimas visados pro
to skaidrumą aptemdo. Todėl ir aš, 
kiekvieno žodžio ieškodamas, kalbė
jau:

— Draugai, visų pirmą noriu jums 
perduoti draugo Josif Visarionovič 
Dziugasvilio Stalino linkėjimus ir 
sveikinimus. Didžiojo mokytojo ir 
tėvo Stalino akys yra nukreiptos į 
jus, draugai. Eksperimentas, kurį 
vykdote, yra epochinės reikšmės, jis 
padalys istorijos laiką į dvi dalis - į 
senąją kapitalistinę epochą ir į nau
jąją socialistinę. Už šio eksperimen
to pasisekimą nešate pilną atsako
mybę. Jau 10 metų, kaip jūs atsi
skyrę nuo pasaulio žalingų įtakų, 
užsidarę gražiausiame žemės 
kampelyje, galima sakyti, po atviru 
dangumi, tyrinėjate žmogaus gyve
nimą, kreipiate ilgų ^mtmečių su
gadintą jo prigimtį natūraline link
me. Mums svarbu yra išauginti 
žmogų tokį, koks jis iš tikrųjų yra 
pačios gamtos sukurtas, su visais, 
taip vadinamais, gerais ir blogais 
motinos gamtos įdegtais pradais. 
Tik taip išaugintas žmogus pasijus 
laisvas ir laimingas. Jis bus tuo, kuo 
gamta norėjo kad jis būtų.

Visų pirmą, kaip teisingai suprato 
didysis Leninas, tas žmogus turi 
būti kurį laiką izoliuotas nuo žalingų 
įtakų: nuo mitologinių dievų, nuo 
dangaus ir pragaro vizijų. Religija 
suskaldė žmogų į dvi dalis - į dvasią 
ir į kūną. Taip suskaldytas žmogus 
neteko tvirto pagrindo po kojomis, 
jis buvo atitrauktas pats nuo savęs, 
migdomas ir liūliuojamas dangaus 
skanėstais, baramas, smerkiamas ir

naujas TAUTŲ
BENDRUOMENĖS NARYS

Šią savaitę j laisvųjų pasaulio 
tadįtų bendruomenę įsijungė dar 
vienhs narys - Solomono salynas. 
Salyno sostinė Haniara pasipuošusi 
lauJkia aukštą svečių, kurie nepri
klausomybės paskelbimo dieną su
valiuos iŠ viso pasaulio. Australiją 
šiose iškilmėse atstovaus užsienių 
reikalų ministeris Mr. Andrew 
Peacock.

Solomono sąlynas, susidedąs iš 7 
didesnių ir daugelio mažesniųjų ir 

■ net ^isai mažų salų, yra apie už 1200 
mylių įšiaurės rytus nuo Queenslan- 
do ir apima apie 14.890 kv. mylių. 
Gyventojų apie 200.000. Salų pavir
šius kalnuotas, daug miškų, klima-

‘’•opinis karštas ir drėgnas. Sa- 
ie.'V ?nt Bougainville, buvo

i ', Britanijos mandato 
teisėmis.

Saios nei a turtingos žemės tur
tais - mineralais ar pan. Auginama 
saldžiosios bulvės, bananai ir bend
rai - įvairios daržovės ir vaisiai. Gy
ventojai dar užsiima žvejyba. Salose 
daug paukščių, šliužų, bet gyvulių 
maža - yra tik laukinių kiaulių ir 
šunų.

Salos baltųjų atrastos 1568 m. 
Buvo manoma, kad salose yra aukso 
ir todėl pavadintos Solomono vardu. 
Salomis mažai kas rūpinosi ir jos 
nuodugniau ištirtos tik 19-to šimt
mečio pabaigoje.

Salų gyventojai daugiausia mela- 
neziečių kilmės, turėjo savo civiliza
ciją, socialinę santvarką, bet sunyko 
baltiesiems užėjus. Didesnę dalį salų 
protektorato teisėmis valdė britai 
nuo 19-to šimtmečio pabaigos, dalį 
vokiečiai. Nuo 1919 m. Versalio su
tarties, vokiečių mandatines salas 
perėmė Australija. Kai kurias salas 
H-jo pasaulinio karo metu buvo 
užėmę japonai. Salyno vandenyse 
vyko didžiulės laivynų kovos.

***

žudomas pragaro ugnies. Žmogus 
žmogaus ėmė neapkęsti, vieni kitus 
išnaudoti, plėšti ir savintis tai, kas 
visiems priklauso. Žmogus žmogui 
tapo vilku. Taip atsirado, kaip šios 
kultūros perlas, vergija ir darbo 
klasės nuproletarinimas iki gyvulio 
padėties. Mes skelbiame šiai kultū
rai mirtį. Mums reika naujo žmo
gaus.

Draugai, prieš jūsų akis stovi šis 
didysis uždavinys - išauginti naująjį 
žmogų ir sukurti jam naujos sociali
nės tvarkos pagrindus. Šis kelias į 
laimingą ateitį turi eiti per dialektinį 
materializmą. Istorinis procesas yra 
ilgas, jūs turite jį sutrumpinti, pa
tikslinti, sumokslinti ir išpopuliarin
ti. Jūs esate tas smegenų trestas, 
kuriam šis procesas patikėtas ir už 
kurio pasisekimą, nešate pilną atsa
komybę. Keliu stiklelį už tėvą Stali
ną ir už naujo rojaus įgyvendinimą.

Aš baigiau kalbėjęs. Mačiau, kad 
mano kalba nepadarė jokio įspūdžio. 
Kiekvienas iš jų prieš 10 metų taip 
pat galvojo, kaip ir aš dabar, kiek
vienas turėjo šimtus argumentų, bet 
dabar po tiek tyrinėjimų ir išmąsty- 
mų, jiems atrodė tuščios frazės en
tuziasto idealisto, kuris dar nepažįs
ta nei žmogaus, nei socialinio gyve
nimo sudėtingos eigos.

Po šitokios inauguracijos prasidė
jo mano, kaip politruko kasdienios 
pareigos ir darbai. Nepastebimai 
bėgo dienos, savaitės, metai, o aš vis 
dar kaip pasimetęs klaidžiojau tarp 
idealizmo ir gyvenimo realybės, 
tarp materijos ir dvasios, tarp/. pro
to ir jausmo, tarp ateizmo ir teizmo. 
Ir kuo labiau gilinausi, tuo sunkiau 
darėsi. Pradėjau jausti savo ribotu
mą. Čia turiu padaryti kai kurių 
pastabų dėl savo paties asmens 
ypatybių, kurios turėjo įtakos pa
saulėžiūros susidarymui. Iš mažens 
buvau auklėjamas religingos tėvų 
šeimos. Buvau įpratęs į maldas ir į 
religinę praktiką. Universitete stu
dijuodamas soėialogijos mokslus, 
praradau tikėjimą ir įgijau neapy-
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A. Zuhras

LIETUVIŲ KALBA IŠEIVIJOJE
. • • *

Savame krašte gyvenusiems bei 
gyvenantiems kalbėti, mąstyti, 
skaityti ir rašyti lietuviškai ftuvo ir 
yra visiškai natūralus reikalas. Ki
taip išeivijoje jaunajai kartai. Su tė
vais namuose kad ir kalbama) lietu
viškai, bet mokykla, draugai ir žai
dynės gatvėje jau anglų kalba. Jau
nystėje ypač veikia supanašėjimo 
tendencija. Vaikas nenori išs/skirti 
iš savo aplinkos amžininkų, o ’jie te
kalba tik angliškai su australišku 
akcentu ir vietinėmis idiomomis. 
Tuo metu lietuvių tėvai pakankamai 
išmintingi ir sugeba tuo reikalu su 
vaikais išsiaiškinti, tai darnas dviejų 
kalbų lygiagretumas, - nariuose lie
tuviškai, mokykloje Angliškai, - ne
sikerta. Bet ne visi tą nugeba pa
siekti, o yra ir tokių tėvų, kurie dėl 
to galvos nekvaršina. Net patys, 
anglų kalbos gerai nemokėdami, ima 
kalbėti su vaikais angliškai, steng
damiesi vaikams įtikti, nusileisti. 
Psichologiškai daro sau ir vaikui di
delę žalą - augina namuose jau nuo 
jaunystės prieš tėvus nusigręžusi 
sūnų ar dukrą.

Šitoje vietoje ir ateina į pagelbą 
mūsų savaitgalinė mokykla, o ypač 
šeštadienio lietuvių kalbos kursai, 
remiami pačios krašto valdžios. Ne 
iš meilės ateiviams proangliška 
Australijos valdžia juos leido, bet 
tik todėl, kad pajautė imigrantų šei
mose vaikų-tėvų svetimėjimą ir 
galimas negeistinas tokio reiškinio 
pasekmes. Tuos tat kursus lankyda
mas ir mūsų jaunimas ima suprasti, 
kad tėvų kalba nėra kažkas žemes
nio, bet kad ji gali būti ir mokslo da
lykas vietinėje mokyklų programo
je, kad jos išlaikymo pažymys įrašo
mas į jo mokyklos baigimo atestatą. 
Jei pažymys ypatingai geras, tai gali 
padėti net lengviau patekti į univer
sitetą. Tuo pačiu dingsta vaikuose

kantą Dievui. Tikrą ir pastovią pa
saulėžiūrą įsigijau skaitydamas 
Markso, Darvino, Freudo ir kt. 
mokslininkų veikalus. Ateizmas 
tapo mano religija, kurios tikslas 
buvo sunaikinti tikėjimą į Dievą. Ti
kėjime mačiau laisvės suvaržymą, 
tamsą ir prietarus, trukdančius 
žmonijos pažangai. Todėl visados 
buvau aktyvus Dievo priešas.

Bet čia atsidūręs, aš pamačiau ne 
tą idealų, išsvajotą, laisvą rojaus 
gyvenimą, o kietą diktatūrą, griež
tas bausmes, dažną mirties sprendi
mą. Mane tas iš karto nupurtė. To
kią sistemą aš pateisinau Sovietų 
Sąjungoje, kur žmonės tebebuvo 
senos kultūros, prietarų, religijos ir 
kitų žalingų veiksnių pagadinti, bet 
čia rojuje, čia žmonės nuo to viso 
laisvi. Kaip tą pateisinti? Kaip rojus 
galėjo pavirsti kalėjimu,, iš kurio 
žmonės stengiasi pabėgti? Kaip k o
muna tapo bausmės vieta iš kurios 
nebegalima pasitraukti? Ir aš įtūžęs 
pareikalavau sušaukti mokslininkų 
posėdį, o Anatol de Beau išvadinau 
sabotažininku, ir vos į kalėjimą jo 
nepasodinau.
Anatol de Beau sušaukė posėdį, 

atidarydamas paaiškino jo priežąstį 
ir davė man pirmąjam žodį.

— Draugai, - kalbėjau aš, - jūs ku
riate rojų, o aš matau pragarą. Jūs 
kalbate apie laisvę, o aš matau ver
giją. Jūs kalbate apie naują žmogų, 
o aš matau tą patį seną. Kaip tą visą 
paaiškinsite?

Po trumpos tylos prabilo prof. 
Ivanov, kuris buvo administratorius 
ir aukščiausias teisėjas rojaus res
publikoje.

— Gerbiamieji draugai, aš esu 
vienas iš tų pirmųjų socialistų, kuris 
idealizmą sėmiausi iš savo senelio 
N.G. Černiševskij veikalų, jis mums 
rodė naują žmonijos kelią per revo
liuciją ir per naują žmogų į naują 
gyvenimą. Revoliucija savo jau atli
ko, darbo klasė Įlietai laiko savo 
rankose valdžią,1 dabar eilė gimti 
naujam žmogui, be kurio negali būti 

menkavertystės kompleksas 
tėvams, nekalbantiems ar silpnai 
mokantiems angliškai.

Ima pasireikšti ir kitas žmogui 
įgimtas stimulas - išsiskirti iš mi
nios. Aš kalbu bei moku dvi kalbas, 
o tu tik vieną. Tu tad menkesnis už 
mane. Noriu aš kitaip suplanuoto 
namo, noriu važinėti kitokia mašina, 
o ne būtinai sekti kaimyną ar drau
gą. Noriu vilkėti kitu apdaru, turėti 
skirtingą plaukų šukuoseną, kad 
nebūčiau John ar Pam.

Mokėjimas kitos kalbos pagilina 
apskritai žmogaus kultūrą. 1. Per 
kalbą žmogus įvesdinamas į kitos 
tautos kultūros akiračius, į skirtingą 
sanprotavimą ir jausmų išreiškimą. 
Atsidaro durys į platesnį pasaulį, į 
pasaulio žmonių bendriją. Vienos 
kalbos žmonės dažnai būna nepa
kantūs kitaip šnekantiems, kitaip 
galvojantiems. Viduramžiuose vie- 
nokio',galvojimo bent šviesuomenėje 
norėta pasiekti per lotynų kalbą, 
nacionalistinės ekspansijos siekta 
bei siekiama per tautines kalbas. 
Anglai su savo kalba, Maskva su ru
sų, vokiečiai, nors ir mažiau sėk
mingai, per vokiečių kalbą. Pasta
riesiems tas kai kurį laiką sekėsi 
tarp estų, latvių ir pakraščio lietu
vių - Tilžės, Gumbinės ir Klaipėdos 
rajonuose. Lenkai unijos laikais per 
savo kalbą žlugdė lietuvių tautinę 
skirtybę - identitetą. Švedai savo 
metu to siekė per kalbą suomiuose. 
Kiniečių kalba prarijo įsiveržėlius 
mongolus. Vietnamiečių kalbos 
skirtybė stabdė tačiau kiniečių eks
pansiją į Malajus, stabdo ir šiandien 
idėjinę - politinę bičiulystę. 2. Mo
kantis kitų kalbų, žmogui atsiveria 
gelmės ir jo pagrindinei kalbai, plin
ta stilistinis horizontas. Stilistinės 
naujybės kai kurį laiką kalbininkų 
yra smerkiamos, bet su laiku įsipi- 
lietina, suauga su kalba. Mano ma
nymu kalba tuo tik turtėja. Anglo
saksų žodynas per normanų invaziją 
pasisavino labai daug iš prancūzų 

naujo gyvenimo. Kai aš buvau drau
go Lenino pakviestas tam dideliam 
darbui, aš ant kelių parpuolęs ver
kiau iš džiaugsmo, kad atėjo blanda 
pradėti auginti naują žmogų naujam 
gyvenimui. Ir kas atsitiko po metų, 
po dviejų, po keturių, po dešimties, 
patys gerai žinote.

Pasirodė, kad žmonių įvairumas 
yra begalinis. Vieni jautrūs ir švel
nūs, kaip mimozos lapeliai, kiti žiau
rūs ir kieti, kaip tigro dantys. Šitas 
įvairumas laisvėje, be moralės ir be 
principų bendruomenėje, greitai 
išvirto prievartavimu silpnesniųjų ir 
ponavimu stipresniųjų. Tvarka yra 
pirmoji socialinio gyvenimo sąlyga, 
be jos jokie individualiniai ir sociali
niai reikalai negali būti ugdomi bei 
patenkinami. Ir mes, deja, buvome 
priversti grįžti prie tvarkos: netu
rėjome valdžios - buvome priversti 
ją sukurti - neturėjome įstatymų, 
buvome priversti ir juos išleisti, ne
turėjome kalėjimų, deja, ir juos bu
vome priversti pasistatyti. Štai ne
sugriaunami socialinės prigimties 
dėsniai. Aš baigiau, - ir jis atsisėdo.

Balsą paprašė vokiet i s dr. Franz 
Schoenberg:

— Mes atėjome, kolegos, į šitą 
vietą norėdami sukurti eksperimen
tą ir patikrinti tam tikrus dėsnius, 
kurie normalinėse sąlygose truktų 
šimtmečius, o mes norime to atsiekti 
per vieną generaciją. Nežiūrint to, 
kad mes atrinkome jaunuolius ma
žiausiai paliestus kultūros, tačiau jie 
atėjo su šimtmečiais įgytu paveldė
jimu savo kraujuje ir dvasioje. Nė 
vienos minutės negalime išleisti iš 
akių paveldėjimo dėsnių. Jau pir
maisiais stebėjimo metais, mes pas
tebėjome pas juos įgimtą gėdos 
jausmą, įgimtą šeimos meilę, net 
įgimtą kaltės jausmą, kuris veda 
prie sąžinės balso, įgimtus egoizmo 
ir nuosavybės pajautimo pradus ir 
kas svarbiausia-įgimtą ’’kovą už bū
vį”. Visą šitą jau radome žmoguje, 
teisą sakant, vargiai ar galime tikė
tis, kad kada jie išnyktų iš žmogaus 

kalbos, bet šių dienų anglai tuo di
džiuojasi, sukūrę moderniąją anglų 
kalbą.

3. Kalbai mokytis reikia pasiryži
mo, ištvermės, įsijautimo, atmin
ties. Tuo būdu ugdomas susikaupi
mas, dėmesys detalėms, kalbinė lo
gika. Lavinamas tat protas ir for
muojamas charakteris, o tas taip 
svarbu gyvenime.

4. Kalbos mokėjimas įgalina pla
tesnį bendravimą, komunikaciją. 
Lietuvių kilmės žmogui tat su tos 
pat kilmės žmonėmis išeivijoje ir su 
tautiečiais gintaro sentėvių žemėje. 
Lietuviai, nuvykę į kitus kraštus, 
sutikę lietuvius ir galį lietuviškai 
prakalbėti, tuoj pajunta tautinės gi
minystės bendrumą ir dėl to lengvai 
susibičiuliauja ir tampa lyg šeimos 
nariai.

Lietuvių kalba yra viena indoeu
ropiečių giminės atšaka, pažįstama 
baltų šeimos nario vardu. Ji yra iš
laikiusi seniausias prokalbės formas 
ir fonetinį skambesį. Kalbininkas 
Mario Pei (The Story of Language, 
2nd Ed., London, 1966, 349 p.) sako: 
’’Lithuanian enjoys the distinction of 
being described by linguists as the 
modern tongue wich comes slosest 
to the original Indo-European of all 
the modern languagies of the 
group”. Išmokti lietuvių lietuviškai 
tat turėtų būti garbės reikalas kiek
vienam, kas jaučiasi esąs lietuvių 
kilmės. Šiandien tarp jaunimo 
dažnai norima kilmę pamiršti, ją lyg 
paneigti. Bet juk tai lygu pamesti
nukui, bastardui. Žmogus yra ap
raiška nuolatinėje atgimimo gran
dyje, besitęsiančioje per tūkstančius 
metų. Lietuviui - per lietuvių tautos 
gimimų grandį. Nusigręžimas nuo 
sentėvių kalbos psichologiškai tenka 
aiškinti pabėgimo tendencija, daž
niausiai pasąmonėje teglūdinčia. 
Yra tai bėgimas nuo savęs.

prigimties, su šituo mes turime 
skaitytis. Visi mūsų rūpesčiai at
kristų, jei, pagal John Locke teoriją, 
žmogus ateidamas į šį pasaulį būtų 
tik tabula rasa,- balta lenta,-kurią 
pats gyvenimas prirašo, deja, taip 
nėra. Ir todėl mes susiduriame su 
nenumatytais sunkumais, auginant 
naują žmogų. Esu linkęs manyti, 
kad kol nepažinsime žmogaus, kas 
jis yra ir kas jame yra, tol mūsų 
pastangos turėti naują žmogų yra 
per ankstyvos. Nei mūsų mokslai, 
nei mes patys dar nesame pribrendę 
prie tokio aukšto pažinimo žmogaus, 
todėl ir rojaus eksperimentas nega
lėjo pavykti. Aš baigiau, ačiū, - jis 
dar valandėlę stovėjo, liūdnai žiūrė
damas į draugų patysusius veidus, 
kažką po nose pats sau burbtelėjo ir 
sunkiai įkrito į minkštą kėdę.

Dabar žodį paėmė Maskvos uni
versiteto prof. Vytautas Žemaitis.

— Draugai, kiekvienas žmogus 
turi savo vidinį pasaulį - savo mintis, 
savo jausmus, turi savo išgyveni-
mus ir daro savo sprendimus, kitais 
žodžiais sakant, žmogus turi-.savo 
privatumą, į kurį niekas negali išsi- 
skverbti, kol jis pats iš jo neišeina į 
viešumą savo darbais ar žodžiais. 
Tas vidinis žmogaus pasaulis ap
sprendžia ne tik jo privatinį gyveni
mą, bet daro įtakos ir visam sociali
niam organizmui. Todėl labai svarbu 
žinoti, kas valdo, kokia idėja domi
nuoja žmogaus vidinį pasaulį. Jei 
toji vedamoji idėja yra Dievas, nes
varbu koks dievas, gali būti ir pa
ties žmogaus sukūrtas, jeigu jis yra 
tik priimtas, kaip aukščiausia ver-i 
tybė, tada žmogus, siekdamas jos, 
nusistato pats sau ir elgesio taisyk
les,’ ir moralines normas pagal ku
rias gyvena. Žmogus valdo . pats 
save, nes jo pasirinktoji* aukščiau
sioji vertybė jam nusako, kas yra 
gera ir kas bloga. Bet jeigu žmogus 
aukščiausiąją vertybę laiko pats 
save, tai sau nustatyti kokias nors 
imperatyvines normas būtų bepras
mis dalykas. Toks žmogus elgiasi ne

KAI KURIE RAŠYBOS 
PAKEITIMAI LIETUVOJE

Jau nuo 1976 metų prie Lietuvos 
mokslų akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto buvo sudaryfa 
lietuvių kalbos komisija, gavusi įsa
kymo teises. Tais pat metais buvo 
išspausdintas ir rašybos bei skyry
bos reformos projektas. Dėl to 
spaudoje buvo nemaža kritiškų pa
sisakymų. Dabar minėtoji Kalbos 
komisija, vad. K. Korsako, per vil
niškę Eltą paskelbė privalomą re
komendaciją valdžios įstaigoms or
ganizacijoms ir laikraščių redakci
joms dėl didžiųjų raidžių rašymo iš 
kelių žodžių susidedančiuose pava
dinimuose.

Sudėtiniuose pavadinimuose tik 
pirmasis žodis rašomas didžiąja rai
de, pav. Lietuvių rašytojų sąjunga, 
Valstybinis bankas. Net ir su geo
grafiniais ar kitais tikriniais vardais 
prasideda daugiažodžiai pavadini
mai rašomi tik pirmąja didžiąja, 
pav., Kauno medicinos institutas, 
M.K. Čiurlionio dailės muziejus. Į 
pavadinimą įsijungęs metaforinis 
vardas išskiriamas kabutėmis ir ra
šomas didžiąja raide, pav. Berniukų 
choras ’’Ąžuolas”, Vyno gamybos 
susivienijimas ’’Anykščių vynas”. 
Neoficialiai vartodami įstaigų, įmo
nių ir organizacijų pavadinimai ra
šomi mažąja raide, pav., Vilniuje 
statoma nauja klinikinė ligoninė. 
Sudėtiniame pavadinime esantis ki
tas oficialus pavadinimas pradeda
mas taip pat didžiąja raide, pav., 
Lietuvos mokslų akademijos Lietu
vių Kalbos ir literatūros institutas.

Tačiau yra ir išimčių: išskirtinė 
pagarba komunistų partijai ir val
džios viršūnėms - reikalaujama ra
šyti didžiąsias raides tokiuose pava
dinimuose: Komunistų partijos 
Centro Komitetas; Visasąjunginės 
Lenino Komunistinės Sąjungos 
Centro Komitetas; Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba; TSRS Aukščiau- 
šioji Taryaba. Taip pat visomis di
džiosiomis raidėmis reikia pradėti 
žodžius tų institucijų, kuriose So
vietų Sąjunga vaidina lemiamą 
vaidmenį, pav., SNO - Suvienytų 
Nacijų Organizacija (taip sovietai 
vadina J.T.O. - Jungtinių Tautų Or
ganizaciją), Saugumo Taryba, Ge
neralinė Asamblėja (JTO Visuotinas 
susirinkimas).

pagal moralinę ar kokią kitą normą, 
bet pagal situacijos reikalavimus, 
kai kas gal pasakytų pagal situacinę 
etiką. Bet tai lengva surpasti, kad 
tokia etika praranda imperatyvinę 
galią keisti situaciją ir dėl to ji daro
si neveiksminga. Ir iš tikrųjų žmo
gus, šiuo atveju, yra praradęs vidinę 
galią keisti situaciją, nes pats yra 
keičiamas situacijos, jis darosi tam 
tikra prasme situacijos vergas, kaip, 
sakysime, asilas tarp dviejų šieno 
kupetų.

Bus daugiau

Pasaulio didžiausias didvyris yra 
tėvas, kuris nusipelnė savo vaikų 
meilės, pagarbos ir pasigėrėjimo.

William A. Ward

Kinija sustabdė ekonominę para
mą savo buvusiam sąjungininkui 
Albanijai. Sulaikė eksportą į Alba
niją ir išsiuntė atgal studentus, ku
rie buvo atvykę studijuoti Kinijoje.

Hydro—Jet

vandens

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

668230, arba rąžyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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A. Mauragis

PAŽINKIME SAVO TAUTĄ

Visais saikais buvo nesuprastas ir 
kaltinamas jaunimas, kad jis neinąs 
tėvų pramintais keliais, kad jis ne
vertinąs kultūros ir nesilaikąs pap
ročių.

Jaunimas turi gyventi šiandiena, 
ne praeitimi, jo žvilgsnis nukrypęs i 
ateiti, kai tuo.tarpu senimas neat
plėšia akių nuo praeities. Ir dėl to 
atsiranda neišvengiamas tarpas 
tarp kartų.

Mūsų senesnioji karta daug kalba 
ir sielojasi kultūriniais reikalais, bet 
pamiršta, kad kultūra pati viena ne
vaikšto, o reikia, kad kas ją ne
šiotų, reikia visų pirma gyvų žmo
nių, kurie tą kultūrą užsidegtų ir 
priimtų. Kultūra ne iš karto ateina 
pas žmogų, oi išpalengva žmogų 
persunkia. Taigi yra nemažiau svar
bus ir kitas elementas lietuvybei iš
laikyti, kaip kultūra, tai pats lietu
viškos kilmės kraujo sutelkimas, 
kuris vienintelis gali angažuotis lie
tuviškai kultūrai. Mūsų lietuviškų 
organizacijų pirminis tikslas ir turė
tų būti tokio gyvo elemento sutelki
mas. Kraujo mistika jaunimui gali 
daugiau turėti įtakos į apsisprendi
mą, kaip bet kokie kiti kultūriniai 
argumentai. Taigi tas pirminis ele
mentas yra pats lietuvis žmogus, o 
jo kokybė yra kultūros laipsnis. Tam 
jaunam lietuviui suorganizuoti, su
vesti i vieną grupę, mes per mažai 
dedame pastangų, galvodami, kad 
ne draugystė, ne organizacija, ne 
stovyklos ir sąskrydžiai padarys lie
tuviais, o kultūra, tautinės relikvi
jos, istorija, geografija ir kt.

Tokį klaidingą galvojimą turime 
pakeisti iš pagrindų ir imtis organi
zuoti jaunimą kaip reikia. Gi iš tik
rųjų tautų ir kultūrų galas ateina ne 
su jaunimu, o kaip tik su senimu. 
Garsusis prancūzų mokslininkas 
Charles Montesquieu savo veikale 
’’L’Esprit des Lois” taip rašo: ”Ne 
jaunoji karta išsigimsta; ji negenda 
tol, kol pribrendusio amžiaus žmo
nės nenusmunka į puvėsius”.

Jei mes jaunimo taip maža turime 
lietuviškose gretose, tai tik todėl, 
kad viską manome išgelbėti lietu
viška kultūra, o ne lietuviško kraujo 
giminyste, kuria esame kone visai 
paneigę. Visos senosios tautos lai
kosi tik kraujo giminyste, o naujo
sios tautos, kaip amerikonų, austra
lų, kanadiečių yra įvairių žmonių ir 
kultūrų mišiniai, kurie bazuojasi ant 
ekonominių ir politinių interesų. Kai 
tie interesai išnyks, išnyks ir tos 
tautos. Tuo tarpu natūralinės, krau
jo giminystės tautos yra Dievo su
kurtos; tas mistinis tautos bruožas 
yra galingas veiksnys išlikti tuo, kuo 
esi, čia galime priskaityti daugybe 
tautų, kurios niekada neturėjo vals
tybės, o tautos augo ir stiprėjo, kaip 
pav.: žydai, čigonai, ukrainiečiai ir

—

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

"TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metikių palūkanų, už termi
nuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansi
nių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividento.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%,
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotija iš 12%Jki $ 1000 
be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi 
kas 3 mėn. -
• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 vaL iki 2 vai. p.p. ir sekma
dieniais nuo 1.30 vaL iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose 50 Errol 
St., Nht Melbourne.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001. 
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namai, 
6 Eastry St., Norwood.
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kt. Mes turėjome filosofų, pedago
gų, dvasininkų ir kitų socialinių ap
raiškų puoselėtojų, bet nei vieno žy
mesnio jaunimo vado, ateitį prama
tančio pranašo, todėl, kad mes pa
neigėme kraujo veiksnį, tapome 
vieni kitiems svetimi. Kultūra kuria 
puselėjame giminystės nepripažįsta. 
Visa savo kultūrine plotme mes esa
me pasirengę išnykti, jei nesugebė
sime greitai persiorientuoti, kad 
esame tikri broliai ir seserys pagal 
Dievo valią. '

Mes turime džiaugtis ir didžiuotis 
savo lietuvišku krauju, ne todėl, kad 
jis būtų geresnis, bet todėl, kad jis 
yra mūsų paveldėtas iš tautos gel
mių drauge su gimtąja nuodėme ir 
daugeriuopu Dievo palaiminimu. 
Nors kraujo formulė yra visų žmo
nių ta pati, tačiau nei pats žmogus, 
nei kraujas negali būti sutalpinami 
tik formulėse. Su krauju ateina ne 
tik fiziologinių, bet ir dvasinių ap
raiškų paveldėjimas ir visų am
žių patirties. Su kraujo mistika mes 
tampame broliais, ir su kraujo mis
tika tauta žengia į ateitį, į dar negi
musio gyvenimo naujas formas, į 
naujas evoliucijos lytis. Mistinė 
Dievo Valia kuria tautas ir nustato 
joms moralines normas. ’’Gerbk sa
vo tėvą ir motiną” yra pagrindinė 
norma šeimai, giminei ir tautai iš
likti sveikai. Deja, mūsų laikų kul
tūrininkai, sekuliarizavę visą pa
saulį, neišpažįsta jokios kitos aukš
tesnės vertybės, kaip paties žmo
gaus sukurtas, nėra jokio kito mato 
žmogui įvertinti, kaip tos pačios 
kultūros normos nustato.

Visi suprantame, kad ne kultūra 
kuria žmones, bet žmonės kultūrą, 
kad kultūra yra tik drabužis žmo
gaus sielos. Sunaikink kultūrą, kita 
atsiras, bet sunaikink žmogų, kitas 
neatsiras. Jei mes turime savo lie
tuvišką kultūrą, tai todėl, kad mes 
esame taip vidiniai nusiteikę, tokia 
mūsų siela, mes tik taip galime 
reikštis savo kultūroje. Jei mes pa
neigiame savo kraujo, ar sielos vidi
nes galias ir teigiame, kad kultūra 
formuoja žmogų ir tautas, tada mes 
atsiduriame paradokse, kad žmogus 
pats save sukūrė. Nėra abejonės, 
kad kultūra yra pirmaujantis veiks
nys žmogaus pažangai, tačiau kultū
ros šaltinis yra pats žmogus, jo siela, 
jo kraujas.

Kraujo giminė ir dvasia eina per 
visą tautinės kultūros istoriją, kada 
toji dvasia išnyksta, tada su ja iš
nyksta ir fizinė tauta. Tautinės dva
sios gelmė randasi ne kultūroje, o 
kraujo ryšyje - giminėje. Pati tauti
nė kultūra yra tik lopšys, kurioje 
auga tauta, ugdo ir puoselėja tautos 
narius. Todėl ir turime pasitikėti 
aukštesne galia, kuri ateina iš uni
verse ar iš Dievo, ir įpareigoja būti 
tuo, kuo esi pašauktas būti. Tačiau 
laisvė mums suteikia apsisprendimo 
teisę ir mes galime būti ir nebūti 
lietuviais, galime savo vaikus įdėti į 
lietuvišką lopšį ar į bet kokį kitą, ir 

tuo nutraukti ryšį su tauta, su savo 
giminės dvasia. Bet čia yra jau kitas 
klausimas, - moralės ir sąžinės, - 
kurio mes čia neanalizuosime.

Yra didelė problema pakeisti pa
saulėžiūrą į savo tautą, 
ieškant, naujo gyvybės šaltinio, ta
čiau ji yra mums būtina, nes viena 
kultūra mūsų tautos gyvybės neap
saugos. Kultūra yra greičiau pakei
čiama, kaip kraujas, kaip siela. Tos 
tautos, kurios savo identitetą remia 
tik kultūra ir tauta supranta kaip 
populius, su laiku pasikeis ir išnyks, 
gi tos tautos, kurios save laiko natio, 
ir kraujo giminyste yra surištos, 
Dievo valios apvaizdą išpažįstan
čios, jos niekada negali išnykti.

Mes savo jaunimą greitai prarasi
me, svetimos kultūros juos nusineš, 
jei nespėsime sujungti kraujo gimi
nyste. Bet kaip tą padaryti? Tai 
darbas nėra lengvas ir ne visų bus 
suprastas. Lietuvoje jaunimas turi 
skirtingą dalią ir savo vadus, mes 
jiems nedaug galime ką padėti, ne
bent gražiu savo pavyzdžiu, deja, iki 
šiol dar tokio neturime. Ką daryti su 
išeivijos jaunimu, kuris jau dabar 
gerokai nutautėjęs, šaltas lietuviš
kai kultūrai ir kraujo giminystei? 
Bet, sakoma, kad nėra padėties be 
išeities.

Aš žinau, kad šitai mano pažiūrai 
daug kas pasipriešins, šiuo metu yra 
stipri tendencija išnaikinti tautas 
kaip tik per visuotiną aukštesnę 
kultūrą. Jei tautas išaugino kraujo 
ir dvasios giminystė, o ne vien tik 
kultūra ir aplinkybės, kaip dabar 
yra įprasta teigti mūsų kultūrinin
kų, tai turime prie šių pradų ir pasi
likti, jei nenorime išnykti iš šio pa
saulio arenos. Nuvertinę kraujo ir 
dvasios giminystės pradus, nebe
tenkame. jėgų pasipriešinti aukštes
nei kultūrai, kad ir ne aukštesnei, 
bet visuotinai priimtai. Jokia kultū
ra nėra pavojinga tautai, kuri yra 
apjungta kraujo ir dvasios giminys
te, nes ji ją gali priimti ir pagal savo 
būdą prisitaikyti. Kultūra jos nepa
keis. Tokia tauta turi pašaukimą 
gyventi ir kurti.

Mes vertiname ir branginame lie-, 
tuvių kalbą, nes atmetus kraujo ir 
dvasios giminystę, nieko daugiau 
neturime iš ko galėtume pažinti lie
tuvį. Jei mūsų lietuvybė priklauso 
tik nuo lietuvių kalbos, tai mes pasi
liekame labai skurdžioje padėtyje. 
Kas nemoka lietuviškai kalbėti, tas 
jau ir nelietuvis. Argumentas, kad 
lietuvių kalba yra seniausia, gra
žiausia nieko nepatrauks jos moky
tis, ar ją įpatingai vertinti, bet ar
gumentas, kad lietuvių kalba yra 
tėvų kalba, tautos kalba yra su
prantama, kad ji yra ir tavo kalba, 
kurios tu nemoki, bet privalai iš
mokti. Tada ir tėvų atsakomybė 
vaikus auginant atsistoja ne prieš 
kultūrą, bet prieš save ir savo tautą, 
prieš savo sąžinę ir prieš Dievą. 
Toks didelis nutautėjimas jaunimo 
yra todėl, kad tėvai nejaučia jokios 
atsakomybės prieš nieką, nes kultū
ra nėra tas veiksnys, kuris apspren
džia žmogų, bet greičiau žmogus 
apsprendžia pačią kultūrą ir jaučiasi 
laisvas ją pasirinkti.

Nelengva duoti čia patarimus, kai 
žinai, kad dauguma mūsų kultūri
ninkų tvirtai stovi ir stovės už kul
tūrą, . kaip vienintelę žmogaus ir 
tautos ugdytoją, neigdami kraujo ir 
dvasios pradus. Nežiūrint to, yra 
žmonių, kurie jaučia giliau, kaip po
jūčiai mums gali parodyti, vidujinė 
gelmė ilgisi broliškumo, kuris apsi
reiškia tautos meile. Mane visada 
stebino skautų ypatingas brolišku
mo pajautimas. Nežiūrint, kad 
skautai yra tarptautinė organizaci
ja, tėvynės meilė ir broliškumas yra 
jų tarpe labai gilus ir tvirtai prakti
kuojamas. To ir norėčiau patarti, 
kad visas mūsų jaunimas praeitų 
skautišką ugdimosi mokyklą, kad 
įprastume į lietuvį žiūrėti kaip į 
brolį, tada ir visa tautinė kultūra 
nebus našta, o tik maloni pareiga, 
natūraliai išplaukianti iš pačios pri
gimties.

Praeitą sekmadienį Lidcombes 
bažnyčioje per lietuvių pamaldas 
pirmą kartą sydnejiškiai išgirdo 
Ričardą Daunorą giedant dvi gies
mes. Jo sodrus baritonas skambėjo 
didingai, drebindamas bažnyčios 
skliaustus ir nemažiau jaudindamas 
žmonių širdis.

Sydnejuje jo koncertas įvyko 
rugpiūčio 5, apie tai parašysime se
kančiame M.P. nr., Brisbane - rugp. 
6 d., Geelonge įvyks rugp. 12 d., 
Melbourne - rugp. 13 d., Canberroje 
rugp. 19 d. ir paskutinis Adelaidėje 
rugp. 26 d.

Po koncertų Australijoje Ričardas 
Daunoras išvyksta į Ameriką.

AMERIKIEČIO KNYGA APIE 
DISIDENTUS

Stambią knygą apie Sov. Sąjun
gos disidentus rašo amerikietis žur
nalistas Alfred Friendly, dirbęs ko
respondentu Maskvoje, bet ištrem
tas kaip nepageidaujamas.

Medžiagos tai knygai apie lietu
vius disidentus jam yra parūpinęs 
Tomas Venclova.

’’KOMSOMOLSKAJA PRAVDA” 
ANTIAMERIKINĖJE

PROPAGANDOS SŪKURYJE

’’Komsomolskaja pravda” ragina 
savo skaitytojus - komjaunuolius 
nusipirkti po atviruką, vienoj pusėj 
priklijuoti atspausdintą piešinį su 
laisvės statula ir kalėjimu, užrašyti 
”To President Carter, Washington, 
USA”, o kitoj prilipdyti tekstą, ku
riame sakoma, kad žmogaus teisės, 
apie kurias jis tiek daug kalbąs, 
prasideda namie, ir tegu jis savo 
krašte pasmerkiąs politinius teis
mus už pilietines teises kovojančių 
amerikiečių. Mes, sakoma, reiškia
me solidarumą su politiniais kali
niais, kurie yra JAV kalėjimuose, ir 
tikimės, kad tamsta pone preziden
te, imsies priemonių teisingumui 
apginti.

Siuntėjams sakoma, kad jie ant tų 
atvirukų turi priklijuoti 14 kapeikų 
pašto ženklą.

Baltieji Rūmai, sako, išsigynę - 
juose nieko nežinoma apie tokius at
virukus. Vadinas, arba jie dar nepa
siekė Vašingtono, arba komjaunuo
liai galvoja, kad tokiam reikalui ne
verta išleisti 14 kapeikų.

TASS liepos 14 d. pranešė, kad 
karo teismas Maskvoje nuteisė A. 
Filatovą, šnipinėjusį Vakarų valsty
bės naudai, mirties bausme. Vakarų 
spaudos korespondentai Maskvoje 
galvoja, kad Filatovas tai ’’žmogus, 
kurio niekad nebuvo”.

Rusų disidentas Vladimiras Bu- 
kovskis, dabar gyvenąs D. Britani
joje, pasakė, kad geriausias būdas 
kovoti prieš disidentų bylas Sovietų 
teismuose yra atsisakymas daly
vauti pasaulinėje olimpiadoje, kuri 
ruošiama 1980 m. Maskvoje.

***
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GASTROLĖS J .A. V-bėse

AUSTRALIJOS RINKTINĖ - 
BOSTONO LIETUVIAI 55:58 ‘

Mūsų vyrai krepšinink.'u šias 
rungtynes sužaidė labai gerai, nes 
varžovai buvo 3 m. iš eiijės Š. 
Amerikos lietuvių čempionai j š ose 
rungtynėse labai gerai pasirodė 
Petras Šutas pelnęs net 20 taškų. P. 
Andriejūnas 9, A. Milvydai 8, P. 
Gustafson 8, R. Gulbinas 6, A. Jau
nutis 4, o laimėtojams dapgiausiai* 
M. Bačkauskas 19.

AUSTRALIJOS RINKTINĖ—
BOSTONAS 15:17,4:15

Prieš pajėgias Bostono lietuvių 
tinklininkus mūsų vyrai tvirt. i pa
sipriešino pirmame sete, bet antras 
setas sužaistas žemiau kritikos.

AUSTRALIJOS JAUNIAI-
NEW YORK L.A.K. 49:53

Prieš Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Toronte nugalėtojus, mūsų 
krepšinio prieauglis sužaidė geriau
sias šios išvykos rungtynes. Prieš 
aukštaūgius New Yorko lietuvius 
mūsiškiai išvystė spartos žaidimą ir 
pirmavo iki kėlinio vidurio, bet kėli
nio pabaigoje šeimininkai sužaidė 
pranašiau ir laimėjo 33:24. Kaip tra
dicija, mūsų jauniai sužaidė prana
šiau antrame kėlinyje ir rezultatą 
sušvelnino iki 4 taškų. Mūsiškiams 
taškus pelnė: D. Šutas 14, P. Urne- 
vičius 10, P. Šutas 10, E. Ragauskas 
7, V. Soha 4, A. Vieraitis 2, S. 
Navakas 2. Laimėtojų komandoje 
’’neįveikiama užtvara” buvo 17 m. 
amžiaus 6’8” ūgio Ričardas Šimkus, 
kuris šiose rungtynėse pelnė 26 taš
kus. Šis, nepaprastai perspektyvus 
jaunuolis, žaidžia New Yorko jaunių 
krepšinio rinktinėje netik gerai 
mėto prie krepšio, bet ir iš vidutinių 
nuotolių. Tvirtas ginyboje, nuima 
daug kamuolių nuo krepšinio lentų, 
gerai valdo kamuolį ir gerai pasuoja. 
Vienu žodžiu, krepšinio prieauglis, 
kuriuo visi New Yorko lietuviai 
pagrištai didžiuojasi. Ričardas, 

Mūsų sportininkai linksmai nusiteikę atstovauja Toronto parade Aus
tralijos lietuvius. Nuotrauka V. Bacevičiaus

netik aukštaūgis, bet ir tvirto fizinio 
sudėjimo, tad dabar jau labai 
sėkmingai žaidžia ir prieš vyrus.

AUSTRALIJOS MOTERYS -
NEW YORK 15:9,15:8

Mūsų moterys tinklininkės įveikė 
šeimininkes be didesnio pasiprieši
nimo.

Po to mūsų moterų krepšinio 
rinktinė pasiskirsčiusi į "adelaidiš- 
kių” (V. Juciūtė, R. Rupinskaitė, A. 
Tamošiūnaitė, R. Grigonytė ir mel- 
burniškei E. Vyšniauskaitei talki
ninkaujant), įveikė likusių mergai
čių rinktinę, kurių gretose startavo 
R. Statkuvienė, R. Kasperaitytė, V. 
Venclovaitė, R. Andriejūnienė ir S. 
Gustafson, 36:31 (17:22). Tai buvo 
parodomosios ir treniruotės pobū
džio rungtynės, nes nuo Los Ange
les vizito mūsų krepšininkės netu
rėjo rimtesnio pasipriešinimo.

Reikėtų pridėti, kad visos mer
gaitės šias rungtynes sužaidė pagir
tinai.

AUSTRALIJOS VYRAI -
NEW YORK JAUNIAI 49:53

Mūsų vyrai žaidė prieš tuos pa
čius jaunius, kur pora valandų ankš
čiau žaidė mūsų krepšinio prieauglis 
ir pralaimėjo lygiai tuo pačiu rezul
tatu. Tai buvo mūsų rinktinės silp
niausiai sužaistos rungtynės šioje 
išvykoje, bet nežiūrint to, vyrų pra
laimėjimas automatiškai iškelia 
mūsų jaunių krepšinio rinktinės pa
jėgumą, ką jie vėliau ir įrodė Balti- 
morėje. Na, o apie mūsų vyrų pasi
rodymą šiose rungtynėse daug gero 
negalima pasakyti. ’’Kur trumpa - 
ten trūksta”, šiose rungtynėse susi- 
žeidė.už vyrus žaidęs,Petras Šutas. 
Taškus pelnė: A. Milvydas 16, W. 
Russiayan 10, P. Šutas 8, A. Jaunu
tis 5, R. Gulbinas 4, P. Andriejūnas 
4, P. Gustafson 2, O laimėtojams 
daugiausiai—R. Šimkus 22, R. 
Naronis 15.

R. Sidabras

Australiečiai sportininkai žygiuoja Toronto gatvėmis
Nuotrauka V. Bacevičiaus

SPORTININKAI AMERIKOJE
Antanas Laukaitis

ŠTAI IR AUKSAS
Didžiausias visų nusivyli

mas, o pačių australų kartus pyktis 
yra mūsų žinomo olimpinio krepši
ninko Edžio Palubinsko neatvyki
mas į šią šventę. Jam ALFAS val
dyba sumokėjo pilną kelionę iš Aus
tralijos į Ameriką, kai jis savo ne tik 
žodinį, bet ir raštišką pažadą taip 
negražiai sulaužė. Ką padarysi.

Gi australiečiai tinklininkai ir ne
blogai rodosi. Merginos, po labai 
įtemptos ir nepaprastai gražios ko
vos, sudoroję Los Angeles mergi
nas, prieš kurias Los Angeles jos 
pralaimėjo, atsirevanšuoja ir laimi, 
tuo patekdamos į pusfinalius. Gi vy
rai ir gana stipriai laikosi ir taip pat 
patenka į pusfinalius. Atrodo neblo
gai. Tenise mūsų L. Pocienė laimi 
bronzą, kai jaunieji broliai Leveriai 

randa labai kietą pasipriešinimą 
vyrų grupėje. Tačiau, štai ir pirma
sis auksas. Adelaidiškis M. Talans- 
kas baigminiame bėgime laimi 100 
metrų distanciją ir gauna pirmąjį 
australiečių aukso medalį. Sveikina
me. Kovos vyksta visuose frontuose 
ir silpnesniesiems pamažu iškren- 
tant, įdomumas vis didėja ir didėja 
ir pats žaidimas darosi vis įdomes
nis.

ŠVENTĖS ATIDARYMAS

Milžiniška Etobicoke Olympium 
stadiono salė yra užpildyta žiūrovų, 
daugiausiai lietuvių, atvykusių į Pa
saulio Lietuvių Dienų ir Sporto Žai
dynių atidarymą. Garbės svečių 
suoluose matosi mūsų ir kanadiečių 
dignitarai. Lauke čikagiškio J. Bag
dono ir mūsų žinomo sportininko B. 
Keturakio priežiūroje, rikiuojasi 
paskirų klubų ir valstybių sporti
ninkai.

Tautiniais rūbais apsirengę jau
nuoliai viso šio parado priekyje neša 
paskiras vėliavas, kai, maršo gar
sams aidint, į salę pradeda žygiuoti 
visas didžiulis sportininkų paradas. 
Vėliavas seka buvę Lietuvos vete
ranai sportininkai ir I-sios Tautinės 
Olimpiados Kaune dalyviai, kai po jų 
įžygiuoja Argentinos dalyviai ir juos 
seka masinė australiečių grupė. Visi 
kaip vienas gražiomis savo išeiginė
mis ir sportinėmis uniformomis jie iš 
karto sukelia nusistebėjimą gausios 
publikos, kuri juos pasitinka griaus
mingomis ovacijomis ir kartu su 
maršo garsais palydi plojimu. Seka 
gausus paskirų klubų sportininkai. 
Visi gražiai išsirikiuoja ir iškilmių 
pranešėja G. Ignaitytė, savo švelniu 
balsu anglų ir lietuvių kalba daro 
pranešimus ir pakviečia įvairius 
kalbėtojus tarti savo žodžius. Iš jų 
kalba Etobicoke burmistras, Kana
dos ministerio pirmininko atstovas, 
P.L.B. pirmininkas inž. B. Nainys, 
Kanados L.B. pirmininkas J.R. Si
manavičius ir ŠALFASS pirminin
kas P. Berneckas. Po atidarymo iš
kilmių yra pašventinama Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių vėliava ir 
perskaitoma sportininkų priesaika.

Vaizdas tikrai įspūdingas ir gra
žus ir ne vienam tiek sportuojan
čiam, tiek ir žiūrovui širdį perveria 
džiaugsmas ir pasitenkinimo šiur
puliai. Atidarymo iškilmes baigus 
Lietuvos Himnu, parado dalyviai 
apleidžia salę ir tuoj pat prasideda 
krepšinio rungtynės tarp australie
čių vyrų ir Čikagos Lituanica, kurie 
yra laikomi varžybų favoritais.

TORONTO DIENOSE

Toronto vasaros oras kaip tikroj 
Australijoj. Šilta, ar geriau pasakius, 
karšta ir pirmąją dieną temperatūra 
siekia 90-tį laipsnių. Tačiau austra- 
liečiams tas labai patinka ir ja įčia- 
mės kaip namuose. Didieji Lietuvi-. 
Namai pilni tautiečių iš viso pasauli-, 
ir mūsų žmonės, apsirengę spo-. 
niais marškinėliais su australis v 
lietuvišku įrašu ir lietuviškais že v 
lais; atkreipia visų didelį dėmesį r 
žmonės labai dažnai stabdo paklav 
darni vienokiu ar kitokiu klausim; 
pažįstamų ir kt. Svetainė ’’Lokys 
daro tokį biznį kaip kad niekada 
anksčiau. Jaunieji studentai, kurie 
yra laikinai pasamdyti aptarnavimui 
svečių, dirba su tokiu užsidegimu, 
kad tikrai tiek jie, tiek jų šeimininkė 
ir visi kiti šių Lietuvių Namų parei 
gūnai, yra verti didžiausio pagyri
mo. Aš neįsivaizduoju kas būtų,jei
gu nebūtų šių namų ir tų puikių visų 
šių namų tarnautojų. Gi pats ’’Lo
kys” tai virto jaunimo susitikimo 
vieta ir australiečiai čia buvo sutikti 
su ypatingai gera priežiūra.

Lietuvių Dienos prasidėjo birželio 
27 dieną. Pirmosios sportinės rung
tynės ir kovos visuose stadijonuose. 
Oficialusis šventės atidarymas ir tuo 
pačiu Pasaulio Dienų atidarymas 
įvyko didžiajame Etobicoke stadijo- 
ne, birželio 29 diena. Didysis stadi- 
jonas buvo gana apypilnis. Stadijo- 
nan įžygiavo tautiniais drabužiais 
apsirengusi vėliavų palyda, kurių iš 
viso buvo aštuonios. Sportinė kolona 
ir mūsų veteranus sportininkus, da
lyvavusius I-je Tautinėje Olimpia
doje Kaune įvedė mūsų žinomasis 
sporto veteranas . ir nenuilstantis 
sporto darbuotojas B. Keturakis, 
kurį sekė gražiose ir tvarkingose 
savo išeiginėse uniformose apie 70 
australiečių sportininkų. Salėje 
ovacijos ir australiečius seka paskiri 
Amerikos ir Kanados sporto klubų 
atstovai, bei gausinga mokytojų de
legacija. Vaizdas tikrai įspūdingas. 
Atidarymo šventės pranešėja Gra
žina Ignaitytė, savo maloniu balsu 
pakviečia šio miesto burmistrą Mr. 
Flynn tarti sveikinimo žodį. Nus
kambėjus Kanados himno garsams, 
įžanginį atidarymo žodį tarė PLB 
pirmininkas inž’ B. Nainys ir vėliau 
VLIKo pirmininkas Dr. K. Valiūnas. 
Kanados ministerio pirmininko P.E. 
Trudeau sveikinimo žodį perskaitė 
senatorius P. Bosą.

Bus daugiau
„h
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PRANEŠIMAI AUKOS "MŪSŲ PASTOGEI”

ŽOLINĖ
Rugpiūčio 15 d., antradienį, Mari

jos Dangun paėmimo privaloma 
šventė. Bus ir lietuviškos pamaldos 
Lidcombe vakare 7.30 vai.

Kviečiami visi, ypač artimesnių 
apylinkių, lietuviai.

Kun. P. Butkus

MELBOURNO SKYR.
RAMOVĖNAMS

Australų Exservicemen Organi
zacijos mes esame pakviesti daly
vauti rugpiūčio 13 d. 2.30 vai. prie 
vainikų padėjimo prie Žuvusių Ka- 
Koplyčios (Shrine of Remembrance, 
St. Kilda Rd.), kur ir mes padėsime 
vainiką. Todėl prašome narius kuo 
skaitlingiau minėtą valandą susi
rinkti, kad sudarytumėm įspūdin
gesnę rikiuotę. Ceremonijos ten tę
sis apie valandą laiko.

LKVS Ramovės Melb. Sk. Valdyba
* * ♦

Syč.nejaus Liet. Klubui reikalin
gas baro tarnautojas (casual) ne vy
resnis 50 .n. amžiaus-. Kreiptis pas 
Klubo vedėją tel. 708 1414.

Dainos choras po savo vidurmečio 
koncerto 29.7.78 Lietuvių Klube su
silaukė įvairių komentarų ir kompli
mentų. Geriausi, bene buvo tai Dr. 
Liukos Petrausko, kuris vaikščioda
mas bučiavo choristes, ne dėl ko ki
to, o tik už gražų dainavimą. Loteri
jos pardavėjoms padavė $ 20 ir neė
mė bilietų. Kitas kanberiškis Gedi- 
zainas Petys-Pečiulevičius taip pat
- nepažinodamas Dainos choristų 

i .os pabučiavo su $ 100.00 auka.’ 
Veikia sakyti, kad Koncertas buvo 
(eras.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p. P. Saka
lauskui paaukojusiam "Sūkuriui” 
$ 100.

"Sūkurio” administracija

PADĖKA

Mano vyrui a.a. kap. A. 
KAZAKEVIČIUI mirus, nuoširdžiai 

! dėkoju kun. P. Butkui už pamaldas 
i ir pasakytus žodžius bažnyčioje ir 
! kapinėse.

Padėka ramovėnams, pagerbu
siems velionį garbės sargyba. Ačiū 

I ponioms už giesmes bažnyčioje ir
• kapinėse.

Ačiū visiems palydėjusiems ve
lionį į kapus, dėkoju p.p. Daniškevi- 

I čiui, maj. Kutkai, Kedžiui už tartus 
i žodžius, atsisveikinant su velioniu 
' kapinėse. Ačiū visiems už gėles, 

reikštą užuojautą žodžiu bei raštu,
• taip pat padėka "Funerals of 
Į Distinction” už pravedimą laidotu- 
; vių.

K. Kazakevičienė ir artimieji

PRANEŠIMAS

Maloniai pranešu tautiečiams, kad nebedirbu Astronaut Travel 
Service kelionių biure, o perėjau dirbti pas

GRACE BROS. TRAVEL (IATA, AFTA) 
6 Castlereagh Str., Sydney, 2000 

TELEFONAS 231-2955
Visiems patariu pigiausias kainas į Lietuvą, Europą, Ameriką, Aziją ir 

Pacifico salas ar bet kur kitur pasaulyje. Užsakau vietas lėktuvuose, lai
vuose, traukiniuose ir autobusuose be jokio papildomo mokesčio.

Įstaiga veikia: 8.45 - 5.30 vai. p.p. ir šeštadieniais ryte.

ALG. ŽILINSKAS — GRACE BROS. TRAVEL 
Telef. 2312955
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Sąryšyje su Melbourne rengiamu 
"Mūsų Pastogės” Baliuku, negalin
tys jame dalyvauti aukojo: 50 dol. p. 
Juozas Jasulaitis; po 5 dol.: p.p. E. 
Dudėnienė, J. Antanaitis, L. Bar- 
kus, J. Meiliūnas, B. Vanagas, O. 
Aleknienė.

Pastebime, kad sąrašas neužda
rytas. Aukas galima įmokėti "Tal
koje” arba M.P. įgaliotiniui Ignui 
Aleknai.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDE

įnašai ir aukos. Pastaruoju metu 
Fondui įmokėjo (skliausteliuose 
bendra įmokėta suma).

50 dol. p. Raimondas Andrėkus 
(Ottoway S.A.)

25 dol. kun. P. Vaseris (Melb. $35)
25 dol.p. A. Kocius (Brisb.)
Po 20 dol. p.p. A. Krausienė 

(Melb. $ 180), P. ir S. Pažereckai 
(Melb. $ 45).

2 dol. p. J. Federavičius (Brisb. 
$ 12).

A.L. Fondo Valdyba reiškia gilią 
padėką visiems Fondo rėmėjams už 
įnašus ir aukas, kurios stiprina ir 
ugdo Fondą.

Šia proga A.L. Fondo Valdyba 
prašo rėmėją 1977.6.17 d. įmokėjusį 
"Talkoje” 10 dol. auką pranešti Val
dybai savo pavardę, kuri per klaidą 
nebuvo pažymėta.

A.L. Fondo Valdyba 

SUBATVAKARIS

Melbourne Dainos Sambūris ruo
šia draugišką subatvakarį - kavutę 
Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje sa
lėje rugpiūčio 12 d., šeštadienį, 7 
vai. Jame bus duotas trumpas pra
nešimas apie Š. Amerikos Lietuvių 
Dainų Šventę Toronto, Kanadoje ir 
apie Dainos Sambūrio gastroles 
Amerikoje. Pagal galimybes prane
šimas bus paįvairintas kelionėje pa
darytu filmu.

Kviečiami visi Dainos Sambūrio
rėmėjai ir bičiuliai. Įėjimas nemoka
mas, tik reikės atsinešti savo už
kandą ir saldumynus. Kadangi vie
tos prie stalų yra ribotos, jas patar
tina iš anksto užsisakyti pas p. V. 
Žiogą Lietuvių Klube arba tel. 
458 1102.

Dainos Sambūrio Valdyba, 
GEELONGAS

Geelongo Lietuvių Savaitgalio 
Mokyklos Vedėjo pastangomis, šių 
metų liepos 22 d., Lietuvių Na
muose, buvo sušauktas mokyklą 
lankančių mokinių tėvų susirinki
mas. Nors dalyviais ir negausus su
sirinkimas, visgi išrinko naują Sa
vaitgalio Mokyklos Tėvų Komitetą. 
Į Komitetą išrinkta ir pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: L. Volodka - 
pirmininkas, E. Vaičekauskaitė - 
sekretorė, inž. K. Starinskas - kasi
ninkas.

Mokykloje pamokos vyksta šeš
tadieniais, Lietuvių Namuose, nuo 
10.00 iki 12.00 valandos. Mokyto
jauja B. Gasiūnas ir A. Karpavičius. 
Jiems talkina E. Vaičekauskaitė.

ALKA

Vienas iš moderniųjų laikų Mari-
AUSTRALIJA IR 

NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI rugpiūčio mėn. MA nariams sky
rė sekančias intencijas: 
bendrąją - kad atsidavimas Die
vo Motinai, Apaštalų Karalienei, 
padėtų krikščionims įsipareigoti ki
tų žmonių evangelizacijai; 
misijų- kad Pietų Amerikos 
krikščionys išpažintų savo tikėjimą 
ir stropiai reikštųsi misijonieriška- 
me darbe.

Trumpas Rytmetinis aukojimas: 
Visa aukoju Tau, Švenčiausioji Jė
zaus Širdie!
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Brangus Broli, Sese,
Vatikano II Suvažiavimas pa

vadino Mariją Apaštalų Karaliene ir 
dvasiško tobulumo pavyzdžiu. Ji yra 
tikras ir tiesioginis atsakymas į 
problemą - kaip sujungti maldą su 
pasaulietišku gyvenimu ir dvasinį 
gyvenimą su apaštalavimu.

Iš esmės ši problema yra tik žmo
gaus ribotumo ir netobulumo išda
va. Tokios problemos skaisti ir 
šventa Viešpaties tarnaitė Marija iš 
viso neturėjo. Ji visada buvo dva
sios vienybėje su dangiškuoju Tėvu, 
o jos dvasinis gyvenimas buvo 
tampriai surištas su apaštalavimu. 
Apaštališkai veiklai ji pasisemdavo 
jėgų ir šviesos iš savo dieviškojo 
Sūnaus.

Bažnyčia, pristatydama Mariją 
sėkmingo apaštalavimo pavyzdžiu, 
ypač pabrėžia vieną aspektą, kurį 
turėtumėm įsidėmėti gilinantis į šio 
mėnesio intencijos turinį. Tas as
pektas, išdėstytas konstitucijoje 
’’Lumen Gentium”, yra tam tikra 
žmogaus širdies būsena, kuri apaš
talaujantį padaro sėkmingu ir kartu 
krikščionišku. Minėtoje konstituci
joje toji būsena yra pavadinta moti
niška meile. Ji turėtų persunkti 
kiekvieną apaštalaujantį krikščionį, 
o tokios motiniškos meilės modelis 
yra Marija.

jos garbintojų yra teisingai pasakęs: 
"Visų amžių tikrieji apaštalai mielai 
paseks ' Marijos duotu apaštališko 
stropumo pavyzdžiu, auklėjant sa
vyje ne tik dorybes, kaip tai gera
širdiškumą, gailestingumą, atlaidu
mą ir jautrumą, kurios turi visada 
ženklinti norintį formuoti Kristų 
žmonių širdyse, bet ir kietą ryžtą, 
nepailstamą energiją ir neribotą pa
reigingumą kovoti už geresnį pa
saulį.”

Ypač šį mėnesį melskimės, kad 
per dangun paimtosios Apaštalų 
Karalienės Marijos užtarymą ir pa
galbą, Viešpaties apaštalai ir mūsų 
laikų sunkiose sąlygose galėtų 
skleisti Gerąją Naujieną entuzias
tiškai ir sėkmingai.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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