
Jis nenuleidžia rankų
ČESLOVUI LIUTIKUI 75 m.

Ne vienas, sulaukęs 75 m. am
žiaus žmogus išnyksta iš akiračio 
pasirinkdamas sau patogią poilsio ir 
ramybės vietelę, tariasi jau viską 
padaręs ir atlikęs savo. Ne toks yra 
Česlovas, jis gyvena lyg jam dar bū
tų likę kiti 75 m. naujo gyvenimo 
prieš akis. Su ta pačia jauno žmo
gaus energija jis žiūri į ateitį, nepa
vargdamas ir nesustodamas eina 
per gyvenimą. Jį sutiksi kiekviena
me lietuviškame parengime - kon
certuose, minėjimuose, susirinki
muose, parodėlėse, viešuose ir pri
vačiuose subuvimuose. Jį gali maty
ti visur ir visada tvarkingai ir gra
žiai apsirengusį ir vis skubantį prie 
kokio nors darbo, visada jis pilnas 
idėjų ir minčių ką nors daryti, ką 
nors veikti. Visada jis toks rimtai 
nusiteikęs, paslaugus kam nors pa
dėti, patarti, pasikalbėti. Nors, kai 
kam gali atrodyti ir piktas bei rūs
tus, griežtas, nes reikalauja iš kitų 
darbštumo ir reikalų supratimo. Jis 
yra mokytojas, bibliotekos ir knygi- 
nėlio vedėjas, lietuviškų knygų, me-

Česlovas Liutikas

MIRĖ IEVA SIMONAITYTĖ

Eidama 82-sius metus rugpiūčio 
27 d. Lietuvoje mirė rašytoja Ieva 
Simonaitytė. Tai savamokslė rašy
toja, pasiekusi mūsų literatūros vir
šūnę per savo didelį talentą. Ji buvo 
pirmoji, laimėjusi dar nepriklauso
moje Lietuvoje įkurtą valstybinę li
teratūros premiją 1935 m. už roma
ną ’’Aukštųjų Šimonų likimas". Vė
liau ji sukūrė ir visą eilę kitų veika
lų.

Jos veikalai ne vien tik literatū
riškai vertinami, bet ir ypač etno
grafiškai bei istoriškai. Scenovaizdis 
- Mažoji Lietuva, iš kur rašytoja ir 
pati kilusi (gimusi 1897 m. sausio 23 
d. Vanagų kaime, Klaipėdos apskr.). 
Pradėjo rašyti nuo 1914 metų.

♦**
Čikagoje gyvenąs dailininkas 

Adomas Varnas ateinančių metų 
sausio 1 dieną sulauks 100 metų. Jau 

no ir tautodailės išdirbinių platinto
jas, entuziastingas filatelistas ir nu
mizmatikas, daugelio klubų narys, 
paskaitų ir parodėlių rengėjas.

Ne vienas iš mūsų stebimės, kaip 
jis nepavargsta, kaip gali visur su
spėti. Kai kartą jo paklausiau, kada 
pailsi, kad vis taip dirbi, tai jis man 
trumpai paaiškino: ”Ar ne žinai, kad 
arklys bėgdamas išsimiega, o žmo
gus gali dirbdamas pailsėti...” Deja, 
ne visi žmonės gali dirbdami pail
sėti. ”Aš esu niekdžiugis, sako jis 
man, ir galiu džiaugtis ne tik kiek
vienu niekniekiu, bet ir kiekvienu 
darbu”. Čia ir yra toji paslaptis: jis 
dirba kiekvieną darbą su meile, to
dėl ir nepavargsta. Tuo tarpu kiti 
dirba iš pareigos, iš pasiaukojimo, 
todėl ir pavargsta ir ne retai nusivi
lia. Kada darbas yra malonus, tada 
jis nevargina, tą visi esame paste
bėję. Deja, ne visi imasi darbo su 
meile ir ne visi į menkniekį žiūri su 
džiaugsmu. Tokia Česlovo Liutiko 
būdo savybė neleidžia jam nei nusi
minti, nei pavargti, kasdienybė pil
na menkniekių, o mehkniekiai sutei
kia džiaugsmą gyventi.

Šio straipsnio rėmuose neįmano
ma apžvelgti Č. Liutiko veiklos, rei
kėtų ilgos studijos. Kas norėtų ar
čiau su gerbiamu jubilijatu susipa
žinti, patarčiau pasiskaityti Lietuvių 
enciklopedijoje ir Antano Krauso 
straipsnį ’’Česlovas Liutikas - veik
lioji asmenybė”, atspausdintą Mūsų 
Pastogėje 1964.1.29 d. Aš čia noriu 
tik trumpai peržvelgti jo veiklą 
Australijoje, kitaip sakant, jo pensi
ninko dienas, kada jis 1973 m. pa
baigoje, atvykęs iš N. Zelandijos, 
galutinai apsistojo Sydnejuj. Ir tai 
nemanau liesti tų jo darbų, kuriuos 
jis dirba kaip folkliorininkas, numiz
matikas, filatelistas, praturtinda
mas savo rinkinius ir kolekcijas, or
ganizuodamas parodėles ir paskai
tas visur, kur tik yra lietuvių pak
viečiamas.

Česlovą Liutiką mes Australijoje 
pažįstame kaip pensininką su savo

Lietuviai
dabar kai kurios lietuvių kolonijos ir 
organizacijos Amerikoje ruošiasi 
surengti dailininkui pagerbimus.

♦**
Kad paskatinus išeivijos jaunimą 

skaityti lietuviškas knygas, Bostone 
savaitraštis ’’Keleivis” paskyrė pi
nigines premijas daugiausia lietu
viškų knygų perskaičiusiems moki
niams. Premijomis apdovanoti 12 
moksleivių.

Ar neverta apie tai pagalvoti ir 
mums Australijoje? Šalia mokyklų 
galėtų ir jaunimo organizacijos pa
skatinti savo narius, kad jie per
skaitytų nurodytąi knygų skaičių o 
gal net ir daugiausia perskaičiusius 
apdovanoti. Skaitymas yra patiki
miausia priemonė lietuviškai kalbėti 
ir sąmonintis.

**♦

Iš Lietuvių Dailės Parodos PL Dienų metu Toronte.
Adolphina Zubas Australijos įspūdžiai (aliejus)

ponia Elena (mirė 1976 m.) pas duk
terį Nataliją ir sūnų Jurgį, praleisti 
pąskiiiiniąsias dienas. Tačiau tas 
pensininkas ne poilsio buvo išsiilgęs, 
o darbo. Tuojau atvykęs pradėjo or
ganizuoti paskaitas apie N. Zelandi
jos gyventojus, istoriją, fauną ir flo
rą, pailiustruodamas gausiais eks
ponatais. Niekados neužmiršdamas 
iškelti Lietuvos gintaro reikšmės, 
bei palyginti jį su kitais brangiais 
mineralais. Savo turtingus folkori- 
hius, numizmatinius, filatelinius 
rinkinius ir kolekcijas kiekviena di
desne proga išstato parodėlėse. 
Greitai ir pats įsijungė į savaitgalio 
mokyklos mokytojų darbą. Nežiū
rint tų įprastinių savo darbų, jis 
pastebėjo vieną itin apleistą sritį, 
kurią mes, sydnejiškiai, nesugebė
jome per 25 metus tinkamai sutvar
kyti. Liūdna buvo žiūrėti į knygas, 
sukrautas spintose ir dėžėse, nie
kieno nejudinamas ir neskaitomas.

Nuo pat mūsų įsikūrimo Australi
joje pradžios, esame iš Antano Bau- 
žės, tada buvusio Australijos Lietu-

svetur
Nors mūsų spauda remiasi dau

giausia tik vyresnio amžiaus skaity
tojais, bet nežiūrint vis dažniau pa
sitaikančių mirčių, skaitytojų skai
čius nemažėja. "Europos Lietuvis” 
tuo reiškiniu džiaugdamasis pastebi, 
kad ’’išeiviai, kurie skaito savo 
spaudą, ilgiau gyvena”.

**♦
Poetas Tomas Venclova ruošia 

spaudai verstinės poezijos rinkinį iš 
įvairių kalbų. Kaip žinia, Tomas 
Venclova yra vienas iš pajėgiausių 
lietuvių vertėjų iš svetimų kalbų.

Persiją nusiaubė skaudus žemės 
drebėjimas: skaitoma apie 20 000 
žuvusių. Yra vietovių ištisai sunai
kintų. Nuostoliai žmonėmis dar nėra 
galutinai apskaičiuoti. 

vių draugijos pirmininko, paveldėję 
ne mažai knygų. Mat, dar Lietuvos 
nepriklausomybės laikais Užsienių 
Lietuviam^ Remti draugija siuntė 
A.L. draugijai knygas, čia jas mažai 
kas skaitė, stovėjo sukrautos dėžė
se. Laikui bėgant, tų knygų dar pri
augo, kartais jos pasirodydavo len
tynose kieno nors tvarkomos, kar
tais vėl išnykdavo. Nebuvo nei tin
kamų patalpų, nei tinkamų žmonių, 
kurie atsidėję jomis rūpintųsi. Tik 
1976 m. perėmus knygas tvarkyti Č. 
Liutikui, viskas iš pagrindų pasikei
tė. Iš knygų sandėlio tapo gražiai 
tvarkoma biblioteka su lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų skaitykla bei 
gerai tvarkomu kiosku, kuriame ga
lima gauti viso pasaulio lietuviškos 
spaudos, plokštelių, meno ir folklio- 
rinių rankdarbių. Suprantama, kad 
šitokį darbą vienas negali padaryti 
reikia talkininkų. Čia kaip tik Č. 
Liutikas ir pasižymi, kad jis moka ir 
sugeba savo pavyzdžiu patraukti ki
tus, nes jis darbą padaro malonia 
pramoga. Šiandien Sydnejaus L. 
Klubas gali pilnai pasidžiaugti, tu
rėdamas tokią kultūrinę instituciją 
kaip biblioteką, kuri ne vien puošia 
patalpas, bet ir varo gilią kultūrinę 
vagą.

Jau vien tik nuolatinių knygų 
skaitytojų šimtinė yra gražus skai
čius žmonių, kurie neleidžia knygai 
lentynose gulėti. Nors ir didžiuoja
mės būdami knygnešių tautos vai
kai, tačiau knygų jau daugelis nebe
perkame ir nebeskaitome, pas dau
gelį inteligentų lietuviškai knygai 
jau ir vietos namuose nebėra. Taigi, 
ironija, kaip tada reikėjo knygai 
knygnešių, taip ir dabar reikia 
knygnešių, kad ji būtų skaitoma. 
Česlovas Liutikas kaip tik ir yra tas 
mūsų laikų knygnešys, kuris rūpi
nasi, kad knyga būtų skaitoma.

Šia proga yra malonu pasveikinti 
Česlovą Liutiką su reikšminga jo 
gyvenimo sukaktimi ir matyti jį dar 
tokį tvirtą, energingą, darbštų - tei
kiantį mums visiems pavyzdį. Būk ir 
toliau, Česlovai, toks tvirtas, kaip 
ąžuolas prie Nemunėlio.

A. Mauragis
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tas veiklos būdas labiausiai atitiko

Sveikiname kolegą inž. VYTAUTĄ VAITKŲ su pakėlimu tarnyboje

P.L.I.A.S. Melbourno sk. Valdyba

Naujas
veiklos baras

Rugsėjo 16 d. Macquarie univer
sitete Sydnejuje buvo surengtas 
Sydnejuje jau antrasis pabaltiečių 
seminaras, kuriame jauni, jau čia 
baigę ir įsigiję mokslo laipsnius bei 
turį aukštas pozicijas, skaitė pas
kaitas pabaltiečių atstovai. Per pas
taruosius kelerius metus tai jau šeš
tasis toks pabaltiečių studijų semi
naras Australijoje. Anksčiau tiek 
Sydnejuje, tiek ir kitose vietovėse 
tokie seminarai vykdavo daugiau 
uždaro pobūdžio - privačiuose etni
niuose namuose. Sydnejiškiai, va
dovaujami inž. V. Juškos, savo pas
tangomis pralaužė ledus ir jau išėjo į 
viešą akademinę plotmę: seminaras 
įvyko Macquarie universitete, su
kėlęs didelio dėmesio akademiniuo
se sluogsniuose.

Šioje vietoje, nesileidžiant į minė
to seminaro detales, norisi atkreipti 
dėmesį pimcipe į naują veiklos sritį, 
kuri gali turėti lemtingos reikšmės 
mūsų ateities veiklai.

Kaip žinia, nuo pat lietuvių bend
ruomenės įsisteigimo iki šiol, t.y. 
per trisdešimt metų mūsų veiklos 
nei kryptys, nei būdai nepasikeitė: 
palikome užsikonservavę dar prieš 
tris dešimtmečius nubrėžtuose rė
muose ir atrodo, nieko kito nebeliko, 
kaip laikytis tų gairių, kurios tebe
galioja iki šiol. Galimas daiktas, 
principai, liečią mūsų tautinius nu
sistatymus ir tikslus, palieka pasto
vūs bent iki tol, kol tautai nebus iš
kovota laisvė, tačiau darbo ir veiklos 
būdai ir priėjimai galėjo per tą patį 
laiką gerokai keistis. Ir turėjo keis
tis. Nenuostabu tad, kad mūsų pri
auganti karta, kuri jau išaugo ir su
brendo čia, kažkaip atitrūko nuo nu
sistovėjusios veiklos ir atvirai kal
bant nepritapo. Ieškodami tam 
priežasčių, išsiaiškinome, kad jauni
mas nebuvo pakankamai tautiškai 
įsąmonintas, ir dėl tojo vietoje liko 
tuščia vieta. Vis tik pasirodo, kad 
vyresnieji nebuvo pakankamai 
lankstūs ir nematė, kad vyksta gy
venime nesiliaujanti kaita, kuri kei
čia ne tik generacijas, bet ir nuosta
tus bei statutus. Anksčiau pasirink-

DAUGIAU ŽINIŲ APIE PLJS
RAŠINIŲ KONKURSĄ

Šių metų pradžioje Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga paskelbė 
pasaulio masto rašinių konkursą vi
sam jaunimui nuo 16-35 m. amžiaus. 
Nors konkursas jau artėja prie galo 
(darbai turi būti mums atsiųsti iki 
š.m. gruodžio 1 d.), mes vis dar gir
dime pasiteiravimų apie taisykles. 
Taigi pristatome vėl visas PLJS ra
šinių konkurso taisykles, su nauju 
priedu - premijų paskirstymu.

Šiuo metu taip pat norime padė
koti visiems konkurso mecenatams. 
Lig šiol mums prižadėjo ar jau įteikė 
šie vienetai ir paskiri asmenys: 
Rodney miestelio lietuvių klubas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
Žurnalistų Sąjunga, Vydūno Jauni
mo Fondas, Kanados LJS, P. Ada- 
monis (Montrealis), V. Matulaitis 
(Weston), V. ir G. Agurkiai (Hamil
tonas), L. Balsys (Torontas), 0. 
Šiurnienė (Delhi), J. ir A. Kutra 

pačius bendruomenės veiklos gairių 
autorius nes nebuvo galimybių 
išeiti iš savo uždaro ratelio grynai 
dėl natūralių priežasčių. Tačiau per 
trisdešimt metų aplinkybės radika
liai pasikeitė: mes jau nesudarome 
atskiro tautinio gheto, o tapome in
tegraline visos Australijos dalimi su 
savo tautiniu atspalviu. Nežiūrint 
to, mūsų tautinės aspiracijos dėl to 
nesugniužo: mūsų jaunimas, ypač 
akademinio lygio, išlaikė gyvą tau
tinę sąmonę savo viduje ir imasi 
veiksmų už mūsų tautos kardinali- 
nes laisves ir teises visai kitokiais 
būdais ir priemonėm. Už tai kalba 
kaip tik jaunųjų akademikų organi
zuojami Pabaltijo klausimu semina
rai, kurie kaskart įgyja vis daugiau 
svorio ir autoriteto Australijos inte
lektualiniuose sluogsniuose.

Labai gaila, kad iki šiol tokiais se
minarais susidomėjusi tik maža sau
jelė lietuvių. Rodos ir tame pačiame 
Sydnejuje akademinio lygio lietuvių 
turime gana apsčiai, nes šalia grynai 
profesinių ratelių, kaip gydytojai ar 
inžinieriai, jau daug metų gyvuoja ir 
Filisterių būrelis, kuris apjungia 
plačiausiu lanku baigusius aukštuo-. 
sius mokslus lietuvius. Gaila, konk
rečių rezultatų iš jų nesimato, nors 
galėtų bent savo pasyviu dayvavimu 
paremti ir prisidėti prie tų, kurie 
kaip tie pionieriai bando plėšti nau
jus veiklos dirvonus.

Šioje vietoje norėtųsi ypač 
pasveikinti inž. Vytautą Jušką, ku
ris praktiškai pats ėmėsi iniciatyvos 
Sydnejuje sudaryti jaunų pabaltie
čių akademikų branduolį ir pradėti 
čia kalbamus baltistikos seminarus. 
Būdamas šiuo metu iniciatorių gru
pės pirmininkas jis atidarė tokiems 
seminarams kelius į australišką uni
versitetą Reikia manyti, kad šioje 
srityje nebus sustota pusiaukelėje, 
ir veikla bus plečiama. Belieka tiems 
jauniems iniciatoriams pritarti ir juo 
labiau juos paremti'moraliai ir ma
terialiai. Gaila, į šitą mūsų kad ir 
neskaitlingų jaunų akademikų par
tizaninį darbą iki šiol nebuvo at
kreiptas dėmesys nei iš mūsų bend
ruomenės autoritetų, nei iš finansi
nių institucijų, nes jų darbas yra la
bai plačios apimties ir toli siekiantis.

(v.kj

(Santa Monica). Nuoširdus Ačiū! 
Kadangi šių mecenatų aukos nepa
dengs visų premijų, PLJS mielai 
priims aukas iš kitų žmonių, kurie 
domisi lietuviško žodžio išlaikymu 
mūsų jaunimo tarpe.

PLJS RAŠINIŲ KONKURSAS

KAS GALI DALYVAUTI?
visų kraštų lietuvių jaunimas nuo 

16-35 m. amžiaus, išskyrus centrinės 
PLJS valdybos narius.
AMŽIAUS SRITYS

konkursas padalintas į dvi dalis,

A.A.
LIZAI JASAITIENEI.

mirus, liūdesy reiškiame Aleksiu Jasaičiui gilią užuojautą
Makarų šeima

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

AUSTRALUOS
EEIUVIŲ DENOS

GAUTAS UNIVERSITETO 
BENDRABUTIS

Apgyvendinimo komisija rūpinasi 
visų tautiečių apsistojimu Sydnejuje 
ALD metu. Daugumas prisiglaus 
savų giminių, draugų ar visai nepa
žįstamų šeimų tarpe. Tačiau vis 
daugiau atsiranda norinčių savaran- 
kiškiau ir laisviau tvarkytis apsigy
venant viešbučiuose, moteliuose ar 
karavanų parkuose. Šiuo metu visi 
karavanų parkai kalėdiniam laiko
tarpiui yra užpildyti. Yra dar ne
daug laisvų vietų kai kuriuose anks
čiau nurodytuose viešbučiuose.

Po ilgesnių pastangų pavyko su
sitarti su Sydnejaus universiteto 
bendrabučio vadovybe, kuri sutiko 
išnuomuoti patalpas į ALD atvyks
tantiems lietuviams. Pastate yra 

pagal amžių: a) 16-24 m. b) 25-35 m. 
RAŠINIŲ SRITYS
..a) beletristika - grožinė literatūra: 
apysaka, anekdotas, novelė ir pan.

b) poezija - eilėraštis ar eilėraščių 
rinkinys.

c) žurnalistika - reportažas, apra
šymas tikro įvykio, svarstymas ak
tualaus klausimo ir pan. ’

d) dvikalbė sritis: nemokantiems 
lietuviškai - dalyvis parašo straipsnį 
savo krašto kalba (rašinio turinys 
turi liesti lietuvišką temą / rašinys 
turi būti ne beletristinio bet žurna
listinio pobūdžio) autorius pasirūpi
na, kad kas nors išverstų jo darbą į 
taisyklingą lietuvių kalbą.
TEMOS IR ILGIS

dalyviai laisvai pasirenka temą ir 
rašinio ilgį 
KUR IR KAIP SIŲSTI

rašiniai turi būti mašinėle rašyti, 
naudojant kas antrą eilutę (ant 
kiekvieno lapo pažymėti slapyvardį, 
o į atskirą vokelį įdėti tikrą pavardę 
ir adresą /pažymėti amžiaus grupę, 
ir rašinio sritį/ dvikalbės srities 
dalyviai siunčia ir originalą ir verti
mą) rašinius siųsti į būstinę( ’’PLJS 
KONKURSAS”, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont., Canada M6P 1A6 iki 
1978 m. gruodžio 1 d.
VERTINIMO KOMISIJA

komisiją sudaro trys akademikai: 
Dr. R. Šilbajoris, Dr. D. Valiukėnai- 
tė, V. Mickevičius.

Žinios
Amerikiečiai neseniai bandė iš

kelti į erdves didžiausią žemės sate
litą, tačiau nesėkmingai: nepasiekęs 
tikslo jis vėl pateko į žemės atmos
ferą ir sudegė.

♦**

Potvyniai Indijoje pasiekė, rekor
dinę ribą. Yra daug žuvusių, turėjo 

100 kambarių vienam asmeniui ir tik 
8 kambariai dviems, tinkantieji ap
sigyventi vyrui su žmona. Kamba
riai yra švarūs, šviesūs ir patogūs. 
Miegojimui pastatytos žemos, be 
atramų, sofos. Yra vietos automaši
nų pastatymui (nemokamai).

Bendrabutis išnuomuojamas tik 
su pilnu išlaikimu (t.y. maistu) ir 
vienam žmogui kaštuoja 15 dol. die
nai, arba 90 dol. savaitei. Gyvenant 
dviejų žmonių kambaryje, asmeniui 
-12 dol. dienai, arba 70 dol. savaitei 
(yra dvi lovos). Kambariai išnuo- 
muojami tik nuo gruodžio 26 d. 
Nuoma turi būti sumokėta iš anksto. 
Maistą galima (su specialiu įpakavi
mu) iš valgyklos išsinešti.

Bendrabutis yra apie 1,5 km. nuo 
Sydnejaus Centrinės geležinkelio 
stoties ir vadinasi: THE UNIVER
SITY OF SYDNEY INTERNATIO
NAL HOUSE, 96 City Rd., 
Chippendale, N.S.W. 2008, Tel. 
660 5364.

Norintieji bendrabutyje apsigy
venti turi kambarius užsisakyti iki 
lapkričio 15 d. prisiunčiant čekį Ap
gyvendinimo Komisijos pirminin
kui: M. Zakaras, 18 Lundy Ave., 
Kingsgrove, N.S.W. 2208.

Visų užsakančių apsistojimą Syd
nejuje per Apgyvendinimo Komisiją 
prašome pranešti, kokiomis priemo
nėmis atvykstate: traukiniais, lėk
tuvais, automašinomis ir pan.

ALDRKInf.

PREMIJOS
16-24 m. pirma premija kiekvienoj 

rašinių srity $ 150, antra premija 
kiekvienoj rašinių srity - $ 50.

25-35 m. pirma premija kiekvienoj 
rašinių srity - $ 200. antra premija 
kiekvienoj rašinių srity - $ 75.

♦ kanadiški doleriai 
BROŠIŪRA

PLJS paskelbs visų dalyvių pa
vardes, kraštus ir rašinių temas, jei 
atsiras labai gerų rašinių ar eilėraš
čių, PLJS juos išspausdins specia
lioje brošiūroje, kuri bus platinama 
IV jaunimo kongreso metu.

K. Perėštytė
PLJS

būti evakuota iš apsemtų vietų net 
pusė milijono gyventojų. Padaryta 
daug materialinių nuostolių, nušluo
ti ištisi kaimai ir miesteliai.

♦♦♦

Kelias savaites Amerikoje truku
sios Egipto ir Izraelio taikos dery
bos pasibaigė pasirašant taikos su
tartį. Yra paliktų neišaiškintų klau
simų, kurie taikingu keliu 
numatoma išlyginti per penkerius 
metus. Šiose derybose didelį vaid
menį suvaidino Amerikos preziden
tas J. Carter.
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Laiškas iš Adelaidės
ŠOKAME JAU TRISDEŠIMT METŲ

Iš visų pramogų jaunimas labiau
siai mėgsta šokį. Nuo pat ankstyvos 
jaunystės jį traukia šokių salės, 
linksmi jaunimo pobūviai bei paren
gimai ir būtinai su šokiais. Nenuos
tabu, kad šiaip gana skeptiškas mū
sų tautinės kultūros apraiškoms lie
tuviškas jaunimas mielai jungiasi j 
tautinių šokių ratelius ir juose užsi
būna kol subręsta į merginas ar vy
rus. Kada jau pasijunta esą jau 
’’perseni” šokti, savo vietas užleidžia 
jaunesniesiems.

Adelaidės tautinių šokių grupė 
susiorganizavo beveik prieš 30 
metų. Tai kelių pirmųjų transportų 
jaunimas, kuris jau tuomet ėmė ro
dytis saviems ir australams. Žiūri į 
anų laikų nuotraukas ir nenori tikė
ti, kad tai tie patys skaistveidžiai 
vyrukai ir mergaitės, dabar jau su
brendę vyrai ir moterys, dažnas su 
pasidabruotais paausiais, išauginę 
šeimas ir savo vaikus jau per tauti
nius šokius pervedę. Šiuo metu jau 
trečia karta įsijungė į šokį ir be per
traukos jį tęsia toliau.

Prieš dešimt metų, grupei šven
čiant 20 metų sukaktį, grupė buvo 
pakrikštyta ’’Žilvino” vardu. Šis 
vardas dabar jau pilnai įsipilietinęs 
savoj ir kitataučių aplinkoj. Žilvinas 
yra tapęs savosios bendruomenės 
pažiba ir vertingas lietuvių tautinės 
kultūros reprezentantas tarp sveti
mųjų. Kai tautinių švenčių, minėji
mų ar metinių koncertų progomis 
scenoje pražysta jauni veidai ir su
trinksi šoky scenos grindys, rodos, 
palengvėja metų naštos slegiami 
pečiai ir patys pasijuntame jaunesni 
ir žvalesni. Adelaidiškiai mėgsta 
savo "žilvinukus” ir nepraleidžia 
progos jų šokiais pasidžiaugti.

Tačiau retas pagalvoja, kiek įdėta 
darbo, organizacinių pastangų ir 
įvairiausių rūpesčių, kad ši linksma 
šokėjų grupė iš viso egzistuotų, 
gražiai ir tvarkingai atrodytų ir kas 
svarbiausia, gerai pašoktų. Šių laikų 
jaunimas nepripažįsta griežtos dis
ciplinos - už prasižengimus ir ne
drausmingumą nenubausi. Padarysi 
pastabą - užsigaus: išeis ir nesugrįš. 
Išėjusio vieton teks ieškoti kito, bet 
vargu ar rasi.

Norint išlaikyti grupę tinkamoj 
meninėj aukštumoj reikalingos nuo
latinės repeticijos. Jos pravedamos 
Lietuvių Namuose kiekvieną šešta
dienį ir užtrunka 3-4 valandas.

Kai grupės vadovas užsiėmęs su 
savo šokėjais, užsukdamas šokį ir 
vėl jį sustabdydamas įnešant patai
sų ir nurodant klaidas, tuo pačiu 
metu salėj pastebėsi susirūpinusiu 
veidu vyrą vis žvilgčiojantį tai į šo
kėjus, tai į vadovą. Tai grupės ad
ministratorius, tikriau sakant Žilvi
no organizacinis vadovas V. Ven
cius, šią naštą nešantis jau virš še- 
šerių metų.

Paklaustas, kaip sekasi tvarkytis 
su šokėjų grupe, V. Vencius pareiš
kė, kad į šias pareigas atėjęs, nes 
visuomet mėgęs tautinius šokius. 
Niekad negalvojęs čia ilgiau užsibū
ti, bet pačios aplinkybės jį čia užlau
žė, tai, esą, dabar sunku būtų ir at
sipalaiduoti.

Su grupe visokių darbų, rūpesčių 
iki valiai. Norint grupę išlaikyti, ne
užtenka vien jos reikalus adminis
truoti. Su buvusios grupės vadovės 
p. B. Lapšienės išėjimu baigėsi ir 
kvalifikuotų šokių vadovų gadynė. 
Grupei jau nuo tada vadovauja jau iš 
tos pačios grupės išėję iškilesni šo
kėjai, kurie sugeba ir sutinka jai va
dovauti. Bet jauni vadovai negali su 
grupe ilgiau susirišti: tai tarnybi
niai, tai šeimyniniai reikalai priver
čia juos nusišalinti. Dėl tos priežas
ties grupė dažnai atsiduria pavojuje 
netekti vadovų. V. Vencius papasa
kojo, kaip jį paveikė vienos jaunos 

vadovės pareiškimas šokėjoms. Gir
di, ’’dėl susidėjusių aplinkybių turiu 
išvykti, daugiau šokių nemokysiu ir 
grupės nebus”. Tuomet man kilo 
mintis, kad grupė vis tiek turi išlikti 
nežiūrint vadovų pasikeitimo. Tas 
mane paskatino išeinančio vadovo 
vieton surasti kitą. Ir surasdavau. 
Tokiu būdu grupės ateitis pasidarė 
saugesnė”.

Dabartinis grupės vadovas B. Sa- 
beckis taip pat yra išaugęs iš šios 
grupės. Kiekviena pradžia nėra 
lengva. Bet naujasis vadovas yra 
pareigingas, drausmingas ir reikia 
tikėtis, išlaikys grupę tinkamoje 
aukštumoje.

Rūpinamasi ir grupės prieaugliu. 
Yra suorganizuota jaunųjų šokėjų 
grupė, kuriai vadovauja R. Stanke
vičiūtė.

Iš viso Žilvino šokių grupė galėtų 
būti daug skaitlingesnė, jeigu šio

Grandinėlės 25 m. sukakties šokyje Daiva Marcinkevičiūtė, universiteto 
studentė. Ji metų pabaigoje su Grandinėle šoks ir Australijoje

Garlos nuotrauka

Turime kuo remtis

V. Kazoko žodis Tautos Šventės 
minėjime Sydnejuje

Šiandie Tautos Šventė, pati skir
tingiausia visų švenčių, nes visos ki
tos šventės grindžiamos kokiu nors 
reikšmingu įvykiu, kaip nepriklau
somybės atgavimas, pergalė ar ki
tokie įvykiai, susiję su tauta ar vals
tybe. Tuo tarpu mūsų Tautos 
šventė yra tautos šventė, kurios 
metu skiriamas dėmesys pačiai 
tautai, jos atsiekimams ir užsimoji
mams. Tai galima pavadinti tautinio 
sąmoningumo diena, diena, kada 
nukreiptas dėmesys tautai kaip to
kiai, kada svarstomas tautai pri
klausomumo ir ištikimumo klausi
mas. O tokie klausimai iškyla kiek
vienam, ypač gyvenant svetimame 
krašte, kur taip lengva nuo tautos 
atitrūkti ir pasiduoti aplinkai. Tai 
čia ir yra tautos šventės gilioji pras
mė. Tiesa, ši šventė buvo steigėjų 
įkurta irgi remiantis istoriniu įvykiu 
primenant neįvykusią Vytauto Di

amžiaus jaunimas savo noru ateitų 
ar tėvų paragintas į grupę įsijungtų. 
Gausesnis šokėjų būrys visuomet 
atrodo ir pašoka įspūdingiau. Lau
kiami sugrįžtant ir dėl kai kurių 
priežasčių iš grupės jau išstoję šo
kėjai.

Artėja Lietuvių Dienos Sydneju- 
je. Tautinių šokių koncertai visose 
Lietuvių Dienose buvo labiausiai 
mėgiamas ir vienas įspūdingiausių 
parengimų. Tikimės, kad jis toks 
bus ir šių metų pabaigoje. Bet tam 
reikalingos gerai paruoštos ir skait
lingos šokėjų grupės. Teks gerokai 
padirbėti. Adelaidiškiai šokėjai ren
giasi pasirodyti su šokių montažu 
’’Piršlybos” Šio pastatymo režisūra 
rūpinasi V. Vencius, kuris kaip pats 
sakosi, kad ir nebūdamas šios srities 
specialistas, jau yra pravedęs keletą 
bandymų su neblogais rezultatais. 
Tikisi, kad ir ’’Piršlybos” turėtų pa- 

džiojo karūnaciją Lietuvos kara
lium. Tai buvo 1930 metais, kada vi
soje Lietuvoje buvo minima 500 me
tų sukaktis nuo Vytauto mirties. 
Tačiau laikas parodė, kad pasirink
tasis pagrindas nebuvo tikslus, nes 
minėti įvykį, kuris neįvyko, veda 
prie absurdo. Vis dėl to šventė pali
ko ne tiek valstybine, o daugiau 
tautos prasme. Tokiu būdu Tautos 
šventė įgijo labai plačią savo prasme 
skalę, nes čia galima įtalpinti viską, 
kas siejasi su pačia tauta: ir istori
niai bei dabarties įvykiai, ir atskiri 
asmenys, tautai nusipelnę, ir tauti
niu mastu atsiekimai. Ir juo daugiau 
mes apie savo tautą žinosime, juo 
mūsų tautinis sąmoningumas bus 
brandesnis, juo būsime atsparesni 
prieš įvairius pavojus bei gundy
mus.

Tad ir šia proga tekrypsta mūsų 
žvilgsnis į tuos horizontus, iš kur 

sisekti. Su dalimi ’’Piršlybų” ketina 
pasirodyti Lietuvių Dienų jaunimo 
koncerte E. Varnienės vadovybėje, 
o taip pat ir Adelaidės Festivalio 
teatre etninių grupių koncerte. Tai
gi, Žilvino vadovybė darbo ir planų 
turi apsčiai. O dar reikės atšvęsti 30 
metų darbo sukaktį.

Nemažas galvosūkis ir kelionė į 
Sydnejų, kuri pareikalaus stambokų 
išlaidų. Tikimasi, kad ne tik šokėjų 
tėvai, bet ir visuomenė grupę finan
siniai parems.

V Vencius nusiskundė ir dėl šo
kėjų tautinės aprangos. Ne visi šo
kėjai turi tinkamus rūbus. Per eilę 
metų nemažas šokėjų skaičius yra 
gavę paskolintinai tautinius kostiu
mus ir jų dalis. Bet iš grupės išstoję 
šių brangių ir sunkiai gaunamų rūbų 
iki šiol negrąžina. Kas kam pasko
linta tebėra sąrašuose, bet, girdi, 
nepatogu raginti ir prašinėti, kad 
grąžintų. Gal kada buvusių šokėjų 
mamytės patikrins savo vaikų spin
tas ir radusios kas ne jiems priklau
so, grąžins Žilvino vadovams, už ką 
jie tikrai būtų dėkingi.

B. Straukas

šviesa ateina, kas mūsų tautinę są
monę žadina, kas suteikia jėgų ir iš
tvermės nepalūžti, išsilaikyti, net 
progresuoti. Nuolatinis susikaupi
mas, kas prarasta, iškentėta, žadina 
abuojumą, palaužia atsparumą ir 
pakerta valią bei ryžtą siekti ir 
veržtis. Reikia atsiminti ir nepaleisti 
iš akių vieno fakto: kol tauta yra gy
va ir sąmoninga, tai viskas anksčiau 
ar vėliau bus pasiekta - ir laisvė, ir 
valstybinė nepriklausomybė.

Taigi, Tautos šventės proga ir 
verta žvilgsnį kreipti pirmiausia į 
tautos šviesiuosius taškus, kas 
kiekvienam gali sužadinti pasidi
džiavimo priklausomumu savai 
tautai ir tautinių ambicijų. O tokių 
šviesulių, kurie sudaro mums ir vi
sai mūsų šios dienos tautai atsparos 
taškus, turime, ir apsčiai turime. 
Turime jų daugiau, negu apie mus 
kiti žino. Juk iš tiesų nebūtina viską, 
ką turime, išstatyti pasaulio rinkoje. 
Daug svarbiau, kad mes patys tai 
žinotume. Ir kuo daugiau patys apie 
save žinosime, tuo pasijusime patys 
svaresni ir sąmoningesni, labiau ne
priklausomi.

Štai kad ir pati mūsų tauta. Visi 
esame lietuviai sąmoningai ar nesą
moningai. Vienus riša su tauta tik 
gimtinė, artimieji, praleistas laikas 
tėvynėje. Tai labai paviršutiniškas 
ryšys. Kiti gi save sieja su tauta ne 
vien giminystės ryšiais, bet su tau
tos istorija, su tautos nuoskaudom ir 
šio laiko aspiracijom. Tas ir liudija 
tautiečio tautinį sąmoningumą. Jie 
priima tautą ne kaip natūralų pavel
dėjimą, bet kaip vertybę, kurią rei
kia ginti ir už ją kovoti.

Daugelis šiandieninių tautų susi
formavo tik prieš keletą šimtmečių, 
gi lietuvių tauta lengvai savo amžių 
gali skaičiuoti virš 3000 metų. Tai 
liudija ne tik dokumentuoti šaltiniai, 
bet ypač archeologija. Galima saky
ti dar priešistoriniais laikais lietu
vių tauta jau turėjo savo originalią 
kultūrą, savitą gyvenimo stilių ir iš
silaikė savo dabartinėse etnografi
nėse ribose iki šių dienų. Tas liudija 
tautos pastovumą, jos atsparumą ir 
ištvermę. Ir jeigu lietuvių tauta iki 
dabar yra išlikusi kaip savita tauta, 
sukūrusi savo istoriją, tai atsitiko 
tik dėl to, kad ji buvo atspari ir kieto 
tautinio charakterio. Šiandie mes 
plačiai kalbame apie nutautimą išei
vijoje arba prievartinį nutautinimą 
pavergtoje Lietuvoje. Bet gi tas lie
tuviams nėra naujiena. Retas kas 
patikės, kad lietuvių tautos nutauti
nimas prasidėjo ne su lenkmečiu, ne 
su Muravjovu, o dar anais laikais, 
kai kūrėsi Lietuvos valstybė. Ir be-
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ne pirmieji, pradėję lietuvių tautos 
nutautinimą buvo ne kas kita, o pa
čios Lietuvos valdovai, nes iš tikrųjų 
jiems nerūpėjo tauta kaip tokia, o 
sostas ir karalystė arba kunigaikš
tystė. Daugelis istorikų laiko tiesiog 
stebuklu, kad anais laikais skaičiumi 
maža tauta išvystė tokią nepaprastą 
ekspansiją, kad po Romos ji buvo 
pirmoji. Galime šiandie didžiuotis 
ano meto Lietuvos imperija, jos ga
lybe, deja, jos kaip valstybės įnašas 
tautai šiandie labai abejotinas. Jeigu 
Roma, savo žinioj turėdama beveik 
visą tuo metu žinomą pasaulį, užim
tiems kraštams nešė ne tik savo rei
kalavimus, bet ir savo kultūrą, kal
bą, įstatymus, tai Lietuva, tegu ir 
buvo nuo jūrų iki jūrų, net savo 
valstybinės lietuvių kalbos neturėjo 
nekalbant apie rašybą ir dokumen
taciją. Kitaip sakant, galingoje Lie
tuvos valstybėje galiojo ne lietuvių, 
o svetima kalba, nebuvo intereso 
bent valdovo kanceliarijoje įvesti 
lietuvių kalbą, tai vis dėl to liūdni 
faktai. Šalia to vyko ir didelės vidi
nės reformos - prievartos keliu buvo 
įvedamas lietuvių tautoje naujas ti
kėjimas, kas lietuvių tautą ne skati
no, o žlugdė, juo labiau, kad tas ti
kėjimas buvo ne lietuvių kalba, o 
svetima. Gi vėliau, didžiajam Lietu
vos kunigaikščiui Jogailai tapus 
Lenkijos karalium, Lietuva buvo ne 
kas-kita, kaip Lenkijos vasalas. Pa
galiau žlugus Lietuvos - Lenkijos 
karalystei jau rusų okupacijoje visa 
lietuvių tauta buvo gyva laido
jama. Bet tauta kaip tokia ir šiuos, 
ilgų šimtmečių bandymus heroiškai 
atlaikė ir tiesiog iš pelenų prisikėlė 
nepriklausomam gyvenimui. Ir 
Roma iškilo esmėje būdama maža 
tauta. Tačiau romėnai šalia savo ka
rinės galybės rūpinosi ir savo' tauti
ne kultūra, statė savo kalbą pirmoje 
vietoje, sukūrė savo rašybą, kas pa
dėjo pagrindus nepraeinančiai ro
mėnų kultūrai, ką lengvai galėjo pa
daryti ir Lietuvos valdovai, juo la
biau, kad jau turėjo gyvą pavyzdį. 
Taigi, didinga mūsų tautos praeitis, 
bet kartu ir skaudžiai liūdna. Visgi 
reikia laikyti stebuklingai didele 
tautine dorybe, kad lietuviai kaip 
tauta ir tokiose istorinėse aplinky
bėse nepražuvo, nors buvo ir savųjų 
bei svetimųjų alinama. Argi neturė
tume ir mes ja didžiuotis?

Prieiname prie kitos mūsų neįkai
nuojamos vertybės - kalbos. Gaila, 
rašytinių dokumentų neturime, kiek 
sena yra lietuvių kalba. Bet jos am
žių ir svarbą atskleidė pereitame 
šimtmetyje iškilusi nauja mokslo 
šaka - lyginamųjų kalbų mokslas ar
ba kalbotyra. Ieškota europiečių 
prokalbės šaknų net Indijoje, o pa
sirodo, kad lietuvių kalba savo 
žodynu ir kalbinėmis formomis yra 
dar senesnė ir išlaikiusi savo turtin
gumą iki dabar, ir svarbiausia, yra

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA 

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių 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 garantuotojais iš 12%, iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 50 Errol St., North 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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gyva kalba. Tai nepaprastos vertės 
turtas, kuris drauge liudija, kad ir 
lietuvių tauta kaip ir jos kalba turi. 
labai gilią praeitį. Tai vertybė, ku
rios nereikia ieškoti muziejuose ar 
iškasenose, bet ji gyva, ir šiandie ja 
kalba virš trijų milijonų žmonių. 
Nenuostabu, kad šiais laikais dau
gelyje pasaulio universitetų dėsto
ma lietuvių kalba, nors, deja, tuose 
universitetuose lietuviai studentai 
sudaro labai menką mažumą.

Einame prie kitų tautinių verty
bių. Lietuvių liaudies kūryba: ypač 
dainos. Nors ilgai neturėjome savo 
rašybos, tačiau žmonių atmintis yra 
patvaresnė už akmeninius pamink
lus. Folkloristiniais tyrinėjimais 
įrodyta, kad iki šiandie išlikusios kai 
kurios dainos siekia dar prieškristi- 
nius laikus. Dainose atsispindi tau
tos mentalitetas, jos kultūrinis su
brendimas, tautos moralė, jos pa
saulėžiūra bei estetiniai jausmai ir 
skonis. Savu laiku M.K. Čiurlionis 
pastebėjo, kad mūsų dainos yra ne
išsemiami aruodai mūsų tautinei 
muzikai. Jomis žavėjosi, ypač jų po
etine struktūra tokie Vakarų Euro
pos autoritetai, kaip Herderis ir

Australijos Lietuvių Fonde

VIKTORO PLEŠKŪNO $ 1000
AUKA A.L. FONDUI

V.Pleškūnas prieš metus žmonos 
mirimo metinių proga A.L. Fondą 
parėmė $ 200, o šiemet ta pačia in
tencija įmokėjo Fondui dar $ 800. Iš 
viso tat $ 1000. Jo žmona (estų kil
mės) Natalija Laanoja mirė 
1976.IX.29 d. Po Povilo Aleknos tai 
iki šiol pats stambiausias pavienis 
Australijos Lietuvių Fondo rėmėjas. 
Paklaustas, kas paskatino tokia 
stambia suma paremti Fondą, atsa
kė: ’’Fondo užsibrėžti uždaviniai”. 
Viktoras dažnai paremia kad ir ne- 
tokiomis stambiomis sumomis ir 
kitus lietuvių sambūrius bei jų pasi
reiškimus. Svarbiausiu lietuvių išei
vijos uždaviniu skaito padėti išlikti 
lietuvių tautai. Maskvos rusifikaci

Goethe. Kalba ir dainos gal ir buvo 
tie šaltiniai, iš kurių sruvo mūsų 
tautos gyvata, jos atsparumas ir są
moningumas. Sunku būtų šiandie 
surasti kitą tokią tautą, kuri būtų 
tiek turtinga savo liaudies meno 
turtais, kokius turi lietuvių tauta. 
Šie liaudies turtai yra kaip užkasti 
lobiai, kurie su laiku stebins pasaulį.

Atsigręžkime ir į individualinę 
kūrybą. Gaila, pertrumpai mes sa
varankiškai gyvenome, kad būtume 
išsiugdę didelių dvasios milžinų, ku
riais būtume stebinę pasaulį. Tačiau 
sau mes jų pakankamai turime ne
skaitant tų, kurie su bendrąja banga 
išėjo į pasaulį ir savo kūrybinę 
duoklę atidavė kitiems. 0 kiek gar
sių lietuvių vardų moksle, mene yra 
ir šiandie pasklidusių po pasaulį. Tas 
parodo, kokiais kūrybiniais gabu
mais yra turtinga mūsų tauta. Dar 
tais laikais, kai visa tauta buvo pris
lėgta baudžiavos be teisės siekti 
mokslo, jau turėjome savo tarpe pa
saulinių garsenybių, kaip Donelaitis, 
Valančius, Daukantas, Maironis, 
Kudirka, Vydūnas...

Savo laiku lietuvių tauta buvo at
skleidusi savo karinius bei valstybi- 

jos užmačios, pagal jį, yra mirtina 
grėsmė Pabaltijo tautoms.

Gimė Viktoras 1921 m. mažažemio 
ūkininko šeimoje Suvalkijoje, Gižų 
valsčiuje. Karo metu prievarta 
įjungtas į vokiečių organizuotus 
priešlėktuvinius dalinius. Taip 
pateko į Vokietiją, iš kur 1947 m. at
vyko į Australiją. Darbo prievolę 
atliko Yallourne elektros jėgainėje. 
Kelerius metus dirbo Sunbury psi
chiatrinėje ligoninėje. Po to vėl grį
žo į Latrobe Valey. Ir dabar tebe
dirba Hazelwood elektros jėgainėje 
mechaniko pareigose, bet šiuo metu 
dėl ligos naudojasi ilgesnėm atosto
gom. Išėjęs į pensiją, ruošiasi pasto
viai įsikurti Sunburyje, kur turi pa
sistatydinęs namus.

Viktoras nuo jaunų dienų mėgo 
daug skaityti ir domėjosi visuome
niniu bei politiniu gyvenimu. Jo 
tvirtinimu, lietuviai dar prieš vals
tybės sukūrimą, tvarkęsi tikrai de
mokratiškais pagrindais. Genties ar 
kaimo vyrijoje daugumos balsais 
pasiekti sprendimai buvo visiems 
privalomi. Atvykęs į Australiją, tuoj 
įsijungė į organizuotą lietuvių veik
lą. Penkerius metus buvo Latrobe 
Valley seniūnas. Kiek laiko mokė 
vietos lietuvių savaitgalio mokyklo
je. Remia lietuvišką knygą, prenu
meruoja abu mūsų savaitraščius, o 
taip pat ir užjūriuose leidžiamus lie
tuviškus laikraščius. Priklauso ra- 
movėnams, Melbourne lietuvių klu
bui ir ’’Talkos” kooperatyvui. Žino
ma, yra jis ir Australijos Lietuvių 
Fondo narys. Ir tai vienas pačių 
stambiųjų.

Melburniškis

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS
KLUBAS Čikagoje netrukus išleis 
Albino Baranausko romano “Rude
nys ir pavasariai arba Užplynių Pul- 
tinevičius namie ir svetur” III tomą, 
užbaigiantį pagrindinio veikėjo Pul- 
tinevičiauš bei jo kaimynų istorijas. 
Ūž pirmąjį romano tomą A. Bara
nauskas yra laimėjęs Lietuvių Rašy
toju Draugijos premiją.

TREČIASIS TOMAS
Lietuvos knygynuose jau pardavi

nėjamas trečiasis “Lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos” tomas, at
spausdintas daugiaspalviu ofsetu K. 
Požėlos spaustuvėje Kaune. Leidi
nys turi 160 spaudos lankų, išleistas 
75.000 egz. tiražu. Pradedamas 
straipsniu “Demokratinis pasitari
mas”, baigiamas rašiniu “Garibal
džio brigados”. Baigminiuose pusla
piuose pateikiamos sulietuvintų var
dų originalo formos. Trečiajame to
me yra apie 1.000 iliustracijų ir apie 

nius - politinius gabumus, sukūrusi 
galingą Romai prilygstančią imperi
ją, lietuvių kilmės valdovai keletą 
šimtmečių valdė Lenkiją, o rusų ku
nigaikščiai net iki bolševikų revoliu
cijos didžiavosi savo lietuviška kil
me. Po ilgo žiemojimo tauta brandi
no naujus - kūrybinius daigus. Ir vos 
pajutusi pavasarinį laisvėjimo ato
drėkį, tuoj pat’ išleido sau lygių ne
turinčius genialius kūrėjus, kaip 
Donelaitis, Maironis, Čiurlionis, Vy
dūnas.

Taigi, teisinimasis, kad neturime 
kuo didžiuotis būdami lietuviais, ne
turi pagrindo. Nesame šovinistai, 
kad save statydami aukščiau nie
kintume kitus, bet juo labiau netu
rime kuo gėdytis prisipažindami lie
tuviais ir tokiais išlikdami.

Spaudoje
KĄ DAR GALIMA PADARYTI 

LIETUVYBEI IŠLAIKYTI?

Lietuviško jaunimo ateities klausimas 
dažnai ir visur svarstomas — spaudoje, 
susirinkimuose. „Keleivis“ tuo (klausimu, 
atsispausdino vedamąjį „šviesus optimiz
mas ūr tamsėjanti tikrovė“, įkuriame rašo, 
'kad prakalbose ir spaudoj lietuvybės išlai
kymo Itema dažnai nuskambo nemaža opti
mizmo, kuriam paliudyti primenama maiši
nės dainų ir tautinių šokių šventės ir jau
nimo kongresai, lituanistinės mokyklos. 
Tačiau pesimistai nelinkę taip šviesiai žiū
rėtu Tą tamsiąją pusę laikraštis šitaip 
štai aptaria:

„Ateities lietuvybei menka paguoda yra 
mūsų tautiečių „Lithuianian^bom“ kūnas 
be lietuviškos dvasios, nes tokių žemaitiš
kų ar dzūkiškų tėvų sutvėrimų jau dau
giau kaip milijonas nustmapaliojo nuo mū
sų tautos kamieno į svetimas lankas nė ne
atsigrįždama.

„Kaip ten gudriai optimistiškai beišpro- 
tautume, lietuvių kalbos mirtis ant jauni
mo liežuvio yra ir artėjančios lietuviškos 
dvasias mirties grėsmingas simptomas. Be 
to, toji dvasia jau alpsta, dar ir šiaip taip 
angliškai lietuvišku žargonu kalbėdama 
ar dainuodama. Juk ir „Lietuva, tėvyne 
mūsų, tu didvyrių žeme“ mūsų jaunuolių 
lūpose tėra tik išmokta giesmė, gal ir ge
rai sutartinai giedama, .bet jau nevfirpinan- 
ti giesmininko širdies, kaip senajai kartai, 
kuri su šiuo himnu per skausmus gimdė 
savo nepriklausomą Lietuvą ir apverkė, 
ją praradusi.

„Išeivijos jaunimo gimtoji žemė jau yra 
kita, o Lietuva — jau tiktai tėvų ar sene
lių egzotinis pasakų kraštas, apie kurį kal
bama gal ir su rimtu dėmesiu, ‘bet jau be 
mūsiškės nostalgijos.

.žinoma, nenuneigiamai svarbios išeivi
jos jaunimo lietuvybės gaivintojos yna dar 
lituanistinės mokyklos, — tarsi pagrindinis 
pylimas prieš nutautimo bangą. Bet ir jo
se mokinių skaičius nesulaikomai mažėja, 
o jų kokybė dar akivaizdžiau menkėja^ ką 
liudija ir gausėjančios klasės visiškai lie
tuviškai nemokantiems. Na, ir tie .mokan
tieji“ įkartais .kalba jau tik linksniuojamų
jų žodžių vardininkais ir veiksmažodžių 
bendratimis...“

Ką daryti? Laikraštis sako, kad gal dar 
yra kokių nors originalesnių būdų jauni
mui į lietuvybę atgręžti? Keletą tokių 
„gal“ ir pasiūlo:
t„Gal greta bežodinių tautinių „mikitų“ 

rengti ir plataus masto lituanistinių daly
kų varžybas su stambiomis premijomis?

„Gal skirti jaunimui premijas už di- 
didžiausią perškaitytų knygų skaičių?

„Gal premij.as ar kitokius paskatinimus 
už jaunimo originalią žodinę kūrybą?

„Gal — už veiklą lietuviškose organize- 
cijose?

„Gal — net už glaudesnius ryšius su gi
minėmis ar bendraamžiais Lietuvoje?“

Straipsnis 'baigiamas tokia išvadla:
„O kiek daug dar tų ,gal“ galėtų būti! 

Tik LB švietimo taryba ir kiti veiksniai 
turėtų visas tas naujas galimybes permąs
tyti, o nesitenkinti tuo, ką jau padarėme.

-JE. L.“

6.700 straipsnių, kuriuos paruošė 
890 autorių, naudodamiesi 468 spe
cialistų patarimais. K. Požėlos spaus
tuvėje dabar pradedamas spausdinti 
IV tomas, skaitytojus pasieksiantis 
šių metų pabaigoje,
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K. Daniškevičius

KAZIUI DANIŠKEVIČIUI 70 metų

Jubiliatas gimęs 1908 m. rugpiū- 
tio 31 d. Kumečių I-jų kaime Alvito 
valsčiuje, Vilkaviškio apskr. Augo 
vien motinos globoje nes tėvas 1914 
metais kilus karui buvo mobilizuotas 
į rusų kariuomenę ir žuvo Vokieti- .
joj. Mokosi Vilkaviškyje, dirbo pa

jaunalietuvių šauliųvasarininkų, ir
organizacijose.

1929 m. pašauktas į kariuomenę, 
tarnavo technikos dalinyje ryšių 
b-ne Kaune - Šančiuose, I-mojtele- 
grafo-telefono kuopoje, baigė ryšių 
batalijono mokomą kuopą telefono 
klasę su pažymėjimu ’’gerai”. Išėjo į 
atsargą vyr. pusk, laipsnyje ir įsto
jo į pašto žinybą, 1936 m. liepos 
mėn. paskirtas į Tauragės paštą, 
kur ir išbuvo iki 1941 m. spalio mėn. 
Vėliau vokiečiams perėmus paštą ir 
pertvarkius etatus buvo perkeltas į 
Gaurės paštą viršininko pareigoms.

Artėjant frontui 1944 m. spalio 9 
d. pasitraukė į Vokietiją ir dirbo vo
kiečių pašte Penzlyno mieste 
(Mecklemburge). Po vokiečių kapi
tuliacijos, gyveno Geschtacht sto-

Sukaktys
vykioje vėliau Redorf prie Hambur
go, ir dar vėliau 1945 m. gruodžio 
mėn. apsigyveno Gross-Hessepe 
stovykloje prie Olandijos sienos, čia 
baigė 2-jų metų auto mechanikų 
kursus ir dirbo anglų kariuomenėj 
kaip fiteris.

1948 m. emigravo į Australiją, at
likęs darbo sutartį prie geležinkelio, 
persikėlė į Sydney kur ir dabar gy
vena.

Sydnejuj tuojau įsijungė į visuo
meninę veiklą, buvo 2-jose kadenci
jose A.L. B-nės apylinkės valdyboje, 
du kartus išrinktas į Krašto atstovų 
suvažiavimą, dvi kadencijas buvo 
Sydney Lietuvių Katalikų D-jos 
valdyboje ir L.K.V.S. ’’Ramovės” 
Sydney skyr. pirmininkas.

ANDRIAUS KLIMAIČIO 75 m. 
SUKAKTIS

Liepos 28 d. Pertho lietuviams 
gerai pažįstamas Andrius Klimaitis 
savo sūnaus ir dukros šeimų tarpe 
atšventė savo 75-jį gimtadienį. Ta 
proga jam buvo įteiktas deimantinis 
žiedas.

Sukaktuvininkas A. Klimaitis ki
lęs iš Skiemonių miestelio, Utenos 
apskr. Jo tėvas aktyviai dalyvavęs 
1905 m. judėjime prieš okupantą ru
są. Pirmąjį pasaulinį karą A. Kli
maitis su tėvais praleido Rusijoje. Į 
Lietuvą grįžta 1918 m. gale, o jau 
1919 m. sausio 14 d. stoja savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę ir dalyvauja 
mūšiuose su visais to meto atsiku
riančios Lietuvos priešais. Tarp kita 
ko dalyvavo kautynėse prie Taučiū- 
nų drauge su Povilu Lukšiu, pir
muoju Lietuvos kariu, kritusiu už 
Lietuvos laisvę.

Andrius Klimaitis
Išėjęs iš kariuomenės gauna tar

nybą Vidaus Reik. Ministerijoj, tar
naudamas mokosi, o taip pat įsijun
gia į organizacinį darbą: suorgani
zuoja kūrėjų savanorių skyrių, šau
lių būrį ir juose aktyviai reiškiasi. 
Už nuopelnus apdovanotas kūrėjo 
savanorio medaliu, Laisvės medaliu, 
trečiojo laipsnio Gedimino ordenu ir 
Šaulių žvaigžde.

Okupacijos metais jis buvo akty
vus rezistentas. Pasitraukęs iš Lie
tuvos darbavosi DP stovyklose, o 
pasiekęs Australiją ir čia nenuleido 
rankų. Įsikūrė Perthe (Vak. Aus
tralijoje) ir pradžioje ilgesnį laiką 
buvo sporto klubo ’’Storm” pirm. 
1952 m. savo namuose sušaukęs 
Pertho lietuvių susirinkimą ir jam 
pirmininkaujant įsteigta ALB 
Pertho apylinkė. Apylinkės valdy
bos pirmininku buvo išrinktas eilę 
kartų. Taip pat jo iniciatyva įsteig
tas L.K.V.S. Ramovės Pertho Sky
rius.

Baltiečių 
seminaras

BALTISTIKOS SEMINARAS 
MACQUARIE UNIVERSITETE

Rugsėjo 16 d., šeštadienį, įvyko 
Macquarie universitete, Sydnejuje, 
baltistikos seminaras, kuris užtruko 
visą dieną. Seminarą organizavo 
jaunų baltiečių akademikų grupė, 
kuriai šiuo metu vadovauja inž. Vy
tautas Juška.

Dalyvavusieji sutartinai teigia, 
kad šis parengimas savo turiniu ir 
svoriu laikytinas labiausiai pasise
kusiu ir ypač reikšmingu mūsų tau
tinėje ir kultūrinėje veikloje. Iki šiol 
visa mūsų veikla ribojosi daugiau 
uždaro pobūdžio parengimais, kurie 
už tautinio getho niekur plačiau ne
išeidavo, nors Pabaltijo klausimas, 
atsimenant net ir buv. Australijos 
vyriausybės politinius ėjimus, savu 
laiku buvo dėmesio centre.

Seminare buvo skaitytos septy
nios paskaitos, jų tarpe paskaitas 
skaitė ir dvi lietuvaitės: Aldona 
Juškaitė apie lietuviškas knygas 
Australijos bibliotekose ir Dr. G.E. 
Kazokienė, pristatydamaM.K. Čiur
lionį kaip muziką ir tapytoją. Visos 
kitos paskaitos daugiau buvo grin
džiamos politiniu aspektu liečiant 
Pabaltijo kraštus.

Visos paskaitos buvo aukšto aka
deminio lygio, jų klausėsi apie šim
tas klausytojų, jų tarpe ir visa eilė 
australų akademikų iš kitų Sydne- 
jaus universitetų.

Gaila, iš lietuvių tarpo šiuo semi
naru susidomėjimas nebuvo didelis, 
nors gana gausiai turime akademi
nio jaunimo.

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

PER Š. AMERIKĄ
Pasitinka mus res

publikonų didelis veikėjas ir buvęs 
kongreso kandidatas, bei australie
čių pirmojo jaunimo kongreso daly
vių pažįstamas Algis Zaparackas, 
kuris supažindina mus su aukštai
siais respublikonų partijos atsto
vais, Illinois gubernatoriaus sūnumi 
ir kitais garsiaisiais Amerikos poli
tikais. Darome daug nuotraukų, 
juos apdovanojame savaisiais Aus
tralijos lietuvių sportininkų ženk
liukais, užsimezga nuoširdūs pokal
biai, paliečiant Lietuvą ir pasaulio 
lietuvius. Atrodo, mūsų žaliosios 
sportinės išeiginės uniformos yra 
dėmesio centre, ir mes nepadarome 
gėdos, nei sau, nei visiems lietu
viams. Atlikę šiokias tokias oficia
lias pareigas ir su dideliu džiaugsmu 
pasigėrėję, kaimyninės kanadiečių 
tautinių šokių grupės atliktais gra
žiaisiais tautiniais šokiais, vadovau
jami savo linksmosios šeimininkės, 
su kuria jau visai baigiame susi
draugauti, p. Rudienės, pradedame 
kelionę ir vaišinimąsi po kitų kraštų 
pavilionus. Įdomu, bet visa bėda, 
kad žmogaus akys taip norisi visur 
visko nors paragauti, o žmogaus tas 
nuodėmingas kūnas, pervaišintas 
svetingųjų amerikiečių ir kanadie
čių, jau atsisako pildyti akių norą. Ir 
ką gi, imi tik kas atrodo skaniausio. 
Itališki sūriai, nuplaunami jų vynu ir 
moka kava, graikiški aštrūs užkan- 
iėliai, ouzo, arabiški riešutai, galas 
ino koks tai aštrus skanumynas, 
ar aštriau kerta liežuvį, vokiškas 

alus, garsiosios jų dešros dar šiaip 
taip įsispraudžia, gi kai pamatome 
Afrikos amerikiečius bešokančius ir 
kažinkokį tai maistą bevalgančius, 
tai jau ir pabandyti jo neįstengiu. 

Tačiau ir vėl aptukusi širdis atsi
gauna, kai pastebime arabes šokan
čias jų garsiuosius pilvo šokius. Čia 
užmirštamas jau ir bet koks valgis, 
kai stebi vikrias ir nuodėmingai vi
liojančias figūras, taip jausmingai 
bekraipančias tas iškiliąsias moters 
kūno dalis. O vyrų, vyrų čia. Iš čia 
jau spaudžiame į airių skyrių, kur po 
arabiško šokio bandome atsigaivinti 
stipria airiška kava, kuri ne tik 
mums, bet ir mūsų partnerėms ner
vus nuramina. Pirmą kartą man 
tenka dalyvauti tokiame įvairių tau
tų festivalyje, kuris buvo surengtas 
vienos iš didžiausių Amerikos poli
tinių partijų konvencijos metu. Ne
žinau ar kas panašaus buvo ar 
galėtų būti pas mus Australijoje. Už 
šį pakvietimą nuoširdus ačiū pri
klauso Algiui Zapareckui ir kitiems 
lietuviams respublikonams. Buvo 
tikrai puiku, o tuo pačiu gal ir mes 
ką nors naudingo padarėme mūsų 
Australijos lietuvių naudai.

Su Algiu Zaparacku dar nepabai
gėme savo darbų. Jis, kartu su Al
giu Lapšiu, kurio giminės Adelaidė
je yra mano labai geri prieteliai, yra 
ir radio valandėlės vadovai. Nuveža 
mane A. Zaparackas į didžiulę radio 
stotį, kur esu lietuviškosios radio 
valandėlės svečias. Abiejų pranešė
jų esu klausytojams pristatomas ir 
ir po to turime tiesioginį pasikalbė
jimą, kurio proga, kaip ir visų kitų 
miestų radio valandėlių proga, aš 
nuoširdžiai dėkoju Amerikos ir Ka
nados lietuviams už tą gražų ir bro
lišką mūsų priėmimą tiek Ameriko
je, tiek ir Kanadoje. Šios valandėlės 
metu yra savo giminių Putrių ir La
penų vardu pasveikinami su mano 
grupe atvykęs mūsų šachmatininkas 

Jurgis Karpavičius su žmona Dana. 
Gi mūsų garbei yra grojama mūsų 
dainininkės p. Tamošiūnienės 
plokštelė ir paminima, kad jos dukra 
yra su sportininkais Detroite ir yra 
viena iš iškiliųjų mūsų krepšininkių. 
Puiku. Dėkoju abiems Algiams, kai 
atsisveikindamas Zaparackas prašo 
perduoti geriausius linkėjimus vi
siems jo pažįstamiems australie- 
čiams, buvusiems kongresų daly
viams.

Paskutinis atsisveikinimas Det
roite. Vyrų krepšinio rungtynės ir 
po jų vaišės ir šokiai. Salė pilna 
žmonių, geras R. Kaspučio orkes
tras linksmina visus, gi draugų ir 
pažįstamų vėl susirenka daug. At
vyksta ir pats ŠALFAS pirmininkas 
P. Berneckas su savo propogandos 
vadovu J. Karpiu, su kuriais, Bend
ruomenės pirmininko A. Rugieniaus 
namuose prieš tai turime nuoširdų 
sportinį pasikalbėjimą ir aptariame 
daug įvairių sportinių klausimų. Jų 
įgaliotas, turiu Čikagoje susitikti su 
naujaisiais Pasaulio Lietuvių B-nės 
vadovais, draugiškam aptarimui ir 
mūsų su P.L. Bendruomene reikalų.

Atsisveikinimo vakaras vyksta 
pilname įkarštyje. Dingsta visas 
nuovargis. Pasikeičiame atsisveiki
nimo kalbomis, dovanėlėmis ir 
draugiškoje nuotaikoje tariame iki 
pasimatymo vaišingiems Detroito 
lietuviams. Gaila ir vėl palikti nau
jus draugus, naujus pažįstamus, ta
čiau, nors ir su skaudančiomis gal
vomis, jau kitą dieną spaudžiame 
garsiosios Čikagos link. Čia jau bus 
mūsų paskutinis miestas prieš 
skrendant atgal į vakarus ir į 
namus. Penkios savaitės gastrolių 
po Ameriką eina jau prie galo. Neži
nau kiek daug įspūdžių ir naujų 
draugų susirado mano sportininkai, 
tačiau, atrodo, visa kelione jie yra 
nepaprastai patenkinti, o mūsų 
merginos, merginos, tai net nežinau 
kaip jos galės grįžti atgal į Australi

ją. Naujai nusipirkti čemodanai jau 
ir vėl prisipildė gražiaisiais ir čia 
daug pigesniais dalykais, taip kad aš 
net neturiu supratimo, kaip visa tai 
jos parsiveš namo.

ČIKAGA

Ir štai pagaliau paskutinės minu
tės Detroite, tam didžiajam auto
mobilių pramonės centre kur ne 
vienam australiokui sublizgėdavo 
akys , pamačius tokias puikias ir, 
palyginus su Australija, tokias pi
gias mašinas, pagalvojant, kaip čia 
reikėtų bent vieną į Australiją atsi
gabenti. Parapijos kieme, kaip ir vi
sur kitur, pilna žmonių. Kaip ir visur 
kitur, turiu vargo kol pagaliau at
skiriu mūsų vyrukus ir merginas 
nuo jų naujųjų draugų. Paskutinis 
rankų paspaudimas mano šeiminin
kui Algiui Rudžiui, Bendruomenės ir 
sporto vadovams, kurie taip gražiai 
rūpinosi mūsų priėmimu Detroite, 
broliams A. ir V. Rugieniams, jų vi
sų puikioms žmonoms, ir mes jau 
pakeliui į Čikagą.

Autobusai spaudžia geraisiais 
Amerikos greitkeliais, dalis ilsisi, 
dalis pokeriuką dėsto, kai dalis min
timis kažinkur nuklysta ir, tur būt, 
galvoja, kad jau artėjame prie savo 
kelionės pabaigos ir, galbūt, savo 
visos kelionės kulminacinio punkto - 
Vakarų pasaulio lietuvių sostinės 
Čikagos. Daugelis iš mūsų čia turi 
savo artimų giminių, daugelis turi 
pažįstamų, daugelis iš savo tėvų ar 
artimųjų yra labai daug ką girdėję 
apie šį, taip artimą lietuviams, 
miestą, todėl nenuostabu, kad visi 
su didžiausiu susidomėjimu laukia 
viešnagės Čikagoje.

Ankstyva šeštadienio popietė ir 
mes jau Čik igos Jaunimo Centre. 
Mūsų visos iivykos Amerikoje ne
pavargstantis ir nepamainomas va-

Nukelta į psl. 6
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Namie ir svetur
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PABALTIEČIŲ KOMITETE

Rugpiūčio 20 d., sekmadienį, H.- 
E.L.L.P. ir lenkų bendruomenė su
ruošė viešą susirinkimą tema ’’Hu
man Rights and the Soviet Union”. 
Lenkų salė buvo papuošta rytų Eu
ropos ir olimpinėm vėliavom, supin
tom spygliuota viela. Kalbėtojais 
buvo: Michael Hedgman, M.H.R., 
atstovavęs užsienių reikalų ministe
rs Mr. Peacock, senatorius Ken 
Wriedt - opozicijos vadas senate, 
senatorius Brian Harradine ir T. 
Kroll-Simmul - estų bendruomenės 
Sydnejuje pirmininkė ir jų laikraš
čio ”Meie Kodu” redaktorė.

Visi kalbėtojai smerkė sovietus už 
žmonių teisių laužymą ir visi balsavo 
kad 1980 metų oŪmpijada būtu at
šaukta iš Maskvos, o jei ne, tai kad 
Australija tuos žaidimus boikotuotų. 
Deja, po poros dienų ABC radijo 
programoje senatorius Wriedt išsi
gynė balsavęs už boikotą, nors dau
gelis susirinkusių matė jį balsuo
jant. Senatorius Harradine. ilgame
tis kovotojas už Baltijos kraštų lais
vę, priminė, kad tą dieną buvo 10 
metų sukaktis, kai Sov. S-ga okupa
vo Čekoslovakiją.

Įspūdingiausias kalbėtojas buvo 
p. T. Kroll-Simmul: dėvėdama tau
tiniais estų drabužiais ji kalbėjo iš
mintingai, jausmingai, su giliu per-, 
gyvenimu. Ji pabrėžė, kad visi aus
tralai turėtų gilintis į žmogaus teisių 
klausimą Rytų Europoje, iškėlė, ką 
reiškia Helsinkio susitarimai Vaka
rams ir Rytams. Jai baigus kalbėti, 
visi susirinkusieji atsistojo ir keletą 
minučių plojo.

Susirinkimas taip pat priėmė 
vienbalsę rezoliuciją, smerkiančią 
sovietų kolonializmą Rytų Europoje 
ir prašo, kad Australijos vyriausybė 
šį klausimą iškeltų Jungtinėse Tau
tose.

R. Tarvydas

SYDNEY
LIETUVIAI TARPTAUTINĖSE 

PAMALDOSE

Ryšium su N.S.W. ’’Carnivale 78”, 
kuris prasidėjo rugsėjo 16 d., lietu
viai kaip tautinė grupė turės progos 
parodyti savo spalvas. Naujai pa
skirtas Katalikų Emigracijos depar
tamento direktorius kun. Mc M. 
Carthy su Sydnejaus kardinolo 
Freemano aprobavimu buvo suor
ganizavęs Sydnejaus katedroje 
tarptautines pamaldas.

Lietuviai su mūsų kapelionu kun. 
P. Butkum ypatingai skaitlingai ir. 
gražiai dalyvavo šiose pamaldose. 
Organizuotai su savo vėliava, tauti- 
niuos rūbuose dalyvavo Sydnejaus 
ateitininkai, be to buvo nešamas lie
tuviškas kryžius, mūsų tautinė tris
palvė ir didelė dalis jaunimo ir vy
resniųjų tautiniuose rūbuose. Lie
tuviai savo elgesiu ir išvaizda, pasi
rodė pasigėrėtinai. Kiekviena tauti
nė grupė skaitė po trumpą maldelę 
sava kalba. Lietuviai čia vėl išsisky
rė iš kitų. Audronė Stašionytė skai
tė trumpą maldelę, prašydama Lie
tuvai laisvės ir stiprybės kovojant 
už religijos laisvę.

UETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N3.W.

TEL724 5408 Veikia 24 valandas per parą.
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KATALIKŲ PARAPIJOJE

Ruošiant kun. P. Butkaus 40 metų 
kunigystės minėjimą balandžio mėn. 
atliko truputis pinigų. Lidcombe pa
rapijos klebonas Monsinjoras J. 
Meaney buvo nusiskundęs keletą 
kartų, kad jis norėtų naujoje salėje 
nupirkti indų.

Gavus pritarimą iš daugumos 
rengėjų Lietuvių katalikų bendruo
menės vardu už likusius pinigus nu
pirkome 200 šakučių ir peilių ir taip 
pat 175 dideles lėkštes ir padovano
jome Lidcombes parapijos salei.

Monsinjoras Meaney atsiuntė 
laišką, kur dėkoja lietuviams už 
praktišką paramą jo parapijai. Mon
sinjoras Meaney vienoje vietoje taip 
išsireiškia:

I take your generous and prac
tical gift as another expression, 
among the many, of your goodwill 
and cordial relationship between 
your wonderful Lithuanian Catholic 
Community and St. Joachims Parish 

Kiti likę pinigai paskirstyti taip: 
Religinei šalpai $ 20, Tėviškės Ai
dams $ 20, Mūsų Pastogei $ 20 ir li
kutis $ 90.91 pagal apyskaitą Lietu
vių Parapijos komitetui. Šia proga 
nors ir vėlai norėčiau išreikšti savo 
padėką organizacijoms ir pavie
niams asmenims bet ,kuo prisidėju- 
siems prie šio gražiai praėjusio jubi- 
lejaUS- . A. Kraulius

Rengimo Komiteto pirm.
BRAŽINSKŲ REIKALU

Dainos choro vardu buvo pasiųsti 
laiškai į Ameriką kongresmanui Ro
bert K. Dornan ir senatoriui Dome- 
nici. Iš jų gauti palankūs atsakymai. 
Girdėti, kad ir kiti asmenys yra 
gavę panašių laiškų iš Amerikos

SU SPORTININKAIS ...
Atkelta iš

dovas Vytautas Grybauskas su visu 
savo didžiuoju, štabu pasitinka mus 
ir kviečia į Jaunimo Centrą. Čia vai
šinami šaltais ir karštais gėrimais, 
lengvais užkandžiais. O žmonių, pa
žįstamų, tai neklausk. Buvę austra- 
liečiai J. Bčiukas, St. Dargis, visi 
trys broliai Adickai, S. Dargužis, G. 
Dambrauskaitė ir daug, daug kitų, 
karštai sveikina mus, vaišina ir tie
siog nepaleidžia iš savo rankų, sa
kydami: ’’Bravo australiečiai, mes 
didžiuojamės jumis, nes širdyje ir 
patys dar tokie esam.” Malonu ma
tyti draugus, pažįstamus, tačiau, 
vadovai, su apgyvendinimo virši
ninku V. Miceika, pradeda skirstyti 
svečius, kiekvienam duodami ins
trukcijų ir apgyvendinimo lapus. 
Laiko nedaug, nes jau šį vakarą mes 
turime didžiulį susipažinimo balių.

Kaip ir kituose Amerikos' mies
tuose, taip ir Čikagoje, vasaros 
karštis tikrai australiškas, tik pas 
mus daug mažesnis oro drėgnumas. 
Jaunimo Centras pilnas žmonių. 
Moterys gražiomis balinėmis suk
niomis, vyrai, nors irprakąitėlį be- 
šluostydami, apsirengę taip pat 
išeiginiai. Daug kas man sako, kad 
niekada iki šiol, pačios vasaros

parlamentarų. Pasistenkime ir mes 
vienokiu ar kitokiu būdu padėti 
sunkioje padėtyje atsidūrusiems
Pranui ir Algirdui Bražinskams. 
Bražinskai aukų neprašo, tačiau 
Sydnejaus lietuviai, atjausdami jų 
sunkią būklę, parėmė piniginiai: A. 
ir T. Šumskai $ 40, J. Jasiulis $ 10, 
A. ir L. Kramiliai $ 10, Antanina 
Paulėnienė $ 10 ir Jonas Sakalaus
kas $ 20. Pinigai persiusti tiesiai 
Bražinskams. Sovietai daro viską, 
kad šiuos laisvės kovotojus sunieki
nus mūsų akyse ir labai gaila, kad 
jau kai kas pradeda net ta propo- 
ganda tikėti. Rašykite ir toliau laiš
kus Amerikos parlamentarams ir 
pačiam prezidentui, ko iš tikrųjų 
pageidauja Bražinskai.

A. Kramilius

CANBERRA

Rugsėjo 9 ir 10 d.d. C. Apyl. 
V-bos parengimai įvykę Liet. Tautos 
Šventės proga (šeštadienį balius ir 
sekmadienį minėjimas) praėjo gana 
sėkmingai ir už tai visiems atsilan- 
kusiems valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Smagu pranešti, kad istorinis 
faktas Canberros lietuvių bendruo
menės gyvenime įvykęs ir baliaus 
metu, su sydnejiškių svečių artistų - 
teisėjų pagalba, pirmoji liet. ’’Grožio 
Karalienė” Canberroje tapo išrink
ta. Ši garbė atiteko mūsų jaunai po
niai Aurorai Andriuškienei (Dirky- 
tė), kuri savo grožiu atstovaus lie
tuvius Canberros Etninės Karalie
nės rinkimuose lapkričio mėn.

Valdyba sveikina mūsų vainikuo
tą gražuolę ir taip pat nuoširdus ačiū 
visoms ponioms, kurios dalyvavo 
šiame konteste.

Kaip kiekviename darbe, taip ir 
čia, valdyba viena savo jėgomis nie
kada neįstengtų atlikti didesnių pa
rengimų ir panašiai. Todėl, mes C. 
Apyl. V-ba reiškiame didžiausią pa
dėką visoms vienaip ar kitaip prisi- 
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karščių metu nėra buvęstoks balius, 
kuris sutrauktų tiek daug žmonių, 
kad net bilietų pritrūko. Atrodo, 
australiečiai populiarūs. Priešbalinis 
kokteilis atgaivina visus. Viduje 
garsusis Neolituanų orkestras, va
dovaujamas Algio Modesto, pradeda 
griežti, kai didžiajame salės korido
riuje, mums jau gerai pažįstamas 
mūsų draugas ŠALFASS atstovas 
čia, Jonas Bagdonas rikiuoja visus 
australiečius, įžygiavimo eisenai. 
Pasigirsta lietuviško maršo garsai 
ir, gausiems plojimams palydint, į 
baliaus salę įžygiuoja australiečiai 
sportininkai, dėvėdami savo išeigi
nes uniformas. Prie scenos visiems 
gražiai išsirikiavus, programos pra
nešėjas, ”Margučio” radio vedėjas ir 
australiečių senas draugas, kartu su 
Amerikos lietuviais krepšininkais 
važinėjęs po Australiją, Petras Pet- 
rutis taria pirmą sveikinimo žodį ir 
iššaukia kiekvieną australietį, ku
riam ir kuriai gražiosios čikagietės 
lietuvaitės prisega po gėlę. Sveiki
nimo žodį taria šio baliaus organiza
torius, mūsų australiečių neužmirš
tamas draugas inž. Valdas Adam
kus. Dėvėdamas savo buvusią Ame
rikos lietuvių krepšininkų išvykos į 
Australiją, kuriai jis taip sėkmingai 
vadovavo, uniformą, Valdas, kaip ir 
anksčiau, taip ir dabar, prabyla pri
mindamas jų padarytą taip sėk
mingą pradžią ir iš to visko išsivys
čiusią tokią didelę brolišką draugys
tę tarp Amerikos ir Australijos lie
tuvių. Pakviečiama kalbėti Lietuvos 
Generalinė Konsule J. Daudžvar- 
dienė. Ji taip pat nuoširdžiai sveiki
na mus ir linki geriausios sportinės 
ir asmeninės sėkmės. Sveikino ir 
mūsų Amerikoje vadovas Vytautas 
Grybauskas. Jeigu kam nors ir kada 
nors Australijos lietuviai sportinin- 

dėjusioms prie Tautos Šventės ba
liaus paruošimo - ponioms: S. Budzi- 
nauskienei, J. Šerelienei, S. Venslo- 
vienei, M. Borumienei, Kaminskie
nei, N. Essai, G. Alytienei ir R. Ge
nienei. Panelėms Budzinauskaitei, 
Venslovaitei, Gružauskaitei, Alytai- 
tei, H. Beken ir Van Der Dungen. 
Šeimoms, kurios pirėmė svečius - 
artistus ir visiems, kurie atsilanky
mu į balių parėmė savo valdybą.

C.L. Apyl. V-ba taip pat visoke
riopai dėkoja svečiams - artistams iš 
Sydnejaus, kurie savo talentais ir 
tikru lietuvišku nuoširdumu pasi
stengė tą mūsų kampelį aplankyti ir 
palinksminti.

Didelis ačiū p. Vilijai Maželienei 
už sklandžiai atliktą pranešinėjimą 
programos metu.

Visi prisidėjusieji prie šio baliaus 
parengimo, dirbo savanoriškai be 
jokio apmokėjimo, iš geros širdies. 
Ačiū!

Paneigti gandams, valdyba taip 
pat praneša, kad solisto R. Daunoro 
pietums suruošti, ponios dirbo be 
jokio užmokesčio. c ApyL Valdyba

EKSKURSIJA Į
TULPIŲ FESTIVALĮ

Sydnejaus Senųjų Skautų Židinys 
spalio 7 d., šeštadienį, ruošia iškylą į 
Bowral, N.S.W., pavasario šventę, 
pagarsėjusį ’’Tulpių Festivalį”.

Išvyksime nuo Lietuvių Klubo, 
East Terrace, Bankstown’e, 9 vai. 
ryto (vykstame kiek vėliau, nes tą 
dieną vyksta NSW valdžios rinki
mai; balsavimo punktai bus atidary
ti nuo 8 vai. ryto. Kviečiame eks
kursijos dalyvius atvykti į ekskursi
ją po balsavimo). Grįšime apie 6-7 
vai. vakare - autobusas vėl visus at
veš prie Liet. Klubo.

Kelionės kaina - $ 5.00 nuo galvos. 
Su savim pasiimti maisto pietums - 
’’piknikui”.

Ekskursijoje dalyvauti kviečiame 
visus - visas tautiečius-tautietes, 
mėgstančius gamtą ir gražias gėles. 
Dar yra likę vietų autobuse - pasku
bėkite užsiregistruoti, nes gali pri
trūkti vietų. Registracijos reikalu 
skambinti A. Jablonskienei - 
709 4031 arba B. Žaliui (vakarais, po 
7 vai.) - 70 3101.

SSS Židinio Tėvūnas

kai įteiks padėkos aukso medalį, tai 
iš jų pirmasis bus šis nepavargstan
tis sporto veteranas Vytautas.

Tenka žodį tarti ir man. Širdis 
kupina padėkos jausmų, kuriuos ga
na sunku išreikšti keliais sakiniais. 
Tačiau, visų australiečių sportininkų 
vardu pareiškiu širdingą ačiū vi
siems čikagiškiams ir, manau, kad 
Čikaga, kaip ir visi kiti mūsų aplan
kyti miestai ir jų broliški priėmimai 
mums, niekada nebus mūsų pamirš
ti, nes tik lietuvis lietuviui, nesvar
bu kuriame kontinente jis begyven
tų, gali būti toks artimas ir broliš
kas, atidarąs ne tik savo gražiuosius 
namus, bet ir plačiąsias lietuviškas 
širdis, suteikiant visur tą malonų 
nuoširdumą ir artimumą.

Ir kas per muzika, kurią taip 
nuostabiai atlieka Neolituanų or
kestras. Patenkinti visi, nes sau ar
timo ir malonaus randa tiek ir jauni, 
tiek ir vyresnieji. Baliaus metu vi
siems svečiams P. Petručio prista
tomas Sydnejaus krepšininkas R. 
Gulbinas, kuris, grįždamas atgal į 
Australiją, Los Angeles mieste veda 
vietinę lietuvaitę Laurą Žaliūnaitę, 
vietinio žinomo teatro veikėjo Algio 
Žaliūno dukrą. Būsimas medicinos 
daktaras Romas dovanų gauna di
džiulį raguolį, kurį net šiam didžia
jam krepšininkui sunku panešti. Ba
liaus metu, kartu su V. Adamkum, 
įteikiame buvusios į Australiją iš
vykos atsiminimo knygą Generalinei 
Konsulei J. Daudžvardienei.

(Bus daugiau)
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Tinklinis Toronte
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy

nėse, po krepšinio, tinklinis buvo 
viena iš populiariausių ir gausiausia 
dalyvių sporto šaka. Pirmenybės 
buvo pravestos vyrų, moterų, mer
gaičių A ir B klasėse ir šiose varžy
bose dalyvavo 26 komandos.

Vyrų grupėje paskutinių 3 metų 
Šiaurės Amerikos lietuvių meisteris 
Bostono ’’Grandis” į finalą pateko be 
pralaimėjimo, kai tuo tarpu Čikagos 
’’Neris” iš pralaimėtojų pusės į fina
lą pateko tik po labai permainingos 
kovos prieš Klivelando ’’Žaibą” 
15:10, 4:15, 15:10. Gražioje kovoje 
dėl aukso medalio ’’Neris” įveikė 
"Grandį” 16:14, 15:9, 15:7, tad gar
bingos spalvos medaliais pasipuošė 
B. Andriukaitis, R. Žiupsnys, V. 
Underys, E. Saliklis, J. Izokaitis, T. 
Gedvilą, J. Gedvilą, K. Degutis, 3. 
Degutis ir treneris Z. Žiupsnys. Si
dabro medaliai teko Bostonui, bron
zos - Kilvelandui, bet arti medalių 
buvo ir Baltimorės vyrai bei gerai 
šiose žaidynėse pasirodžiusi Aus
tralijos lietuvių rinkinė, kurios sąs
tatą sudarė: P. BoudvŪle, A. Kal
nins iš Adelaidės, G. Kymantas iš 
Geelongo, P. Stanwix iš Hobarto, A. 
Zduoba, E. Zduoba, J. Belkus, E. 
Karpavičius, R. Dambrauskas ir 
žaidžiantis treneris Gediminas Sau
ka, visi iš Sydnejaus.

Moterų grupėje Klivelando ’’Žai
bas” buvo visa klase pajėgesnės už 
visas kitas varžoves, tad aukso me
daliai joms teko be didesnio pasi
priešinimo. Už ’’Žaibą” žaidė J.A. 
V-bių rinktinės kandidatė Rita Klio- 
rienė - Čyvaitė, Eglė Laniauskienė, 
Rūta Maželytė, Julija Staškūnaitė, 
Valdonė Žiedonienė, Danutė Sirgi- 
dienė, Danutė Bankaitytė ir Mirga 
Bankaitytė. Sidabro medaliai teko 
Čikagos ’’Žarai”, bronzos - Toronto 
"Aušrai”, o po jų sekė Baltimore, 
Australijos moterų rinktinė ir Los 
Angeles. Už mūsų rinktinę žaidė: A. 
Boudville - Morkūnaitė, M. Atkinson 
- Kelertaitė iš Adelaidės, R. Kaspe- 
raitytė, A. Liesytė, S. Dambraus
kaitė, I. Dambrauskienė, S. Gustaf
son, S. Bann, treneris R. Dam
brauskas visi iš Sydnejaus.

Mergaičių A. klasėje už,visas ko
mandas pranašiausiai pasirodė Či
kagos ’’Neris” ir ’’Žara”. Finalinėse 
rungtynėse ’’Neris” sužaidė labai

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Jonas 
Paulius I spalio mėnesiui MA na
riams skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - sutartinai melstis už 
skyrybų išardytas šeimas;
m i s i j ų - už glaudesnį misijonieriš- 
kų vienetų bendradarbiavimą kiek
vienoje vyskupijoje.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
Visa aukoju Tau, Švenčiausioji Jė
zaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
turimomis žiniomis, Vokietijoje 

1962 metais yra buvę 49.894 skyry
bų; 1970 metais - 76.711. Paskuti
niuoju laiku iš septynių šeimų viena 
yra išsiskyrusi. Australijoje iširusių 
šeimų procentas dar aukštesnis.

Turėdami šį faktą prieš akis, su
tartinai melskimės už iširusias šei
mas, kad ir šiuo būdu:

"Viešpatie Jėzau! Tavo akivaiz
doje nėra beformių masių. Tu do
miesi kiekvienu pavieniu žmogumi, 
kiekviena paskira šeima. Aš noriu 
pavesti Tau mano pažįstamos....šei
mos likimą, kuri iširo.”

"Ne man nagrinėti priežastis, ku
rios privedė prie skyrybų - Tu jas 
žinai. Aš, gi, turiu tai priimti kaip 
įvykusį faktą.” 

gerai ir susitikimą laimėjo 15:12, 
15:12. Aukso medaliais pasipuošė: 
A. Pleirytė, A. Dirkytė, R. Rapšytė, 
R. Veselkaitė, G. Jankauskaitė, R. 
Martinkūtė, M. Oškeliūnaitė ir L. 
Šulaitytė. Sidabro medalis teko 
’’Žaros” tinklininkėms, bronzos .- 
Toronto ’’Aušrai”, po to sekė Niu
jorkas, Lemontas ir Detroito ’’Ko
vas”.

Čikagos ’’Neris” laimėjo ir mer
gaičių B klasės (iki 15 m. amžiaus) 
pirmenybes, tad trenerio Z. Žiups
nio auklėtiniai aukso medalius iško
vojo vyrų, mergaičių A. ir B klasėse. 
Dar pridėjus, kad ’’Neries” vyrai 
laimėjo ir vyrų krepšinio pirmeny
bes, šio Čikagos klubo pasirodymą

Pas Newcastle lietuvius
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Newcastle Apyl. Valdyba rugpiū- 
čio. 27 d. buvo sušaukusi apylinkės 
metinį susirinkimą šv. Lauryno pa
rapijos salėje, kuris, anot susirinki
mo sekretorės p. Z. Zakarauskienės, 
buvęs labai labai trumpas: išrinktas 
atstovas į ALB Krašto Tarybą p. A. 
Bajalis. Susirinkimui valdyba nepa
tiekusi darbotvarkės ir pasitenkinta 
tik atstovo išrinkimu.

Iš valdybos rašto, gauto tik trim 
dienom prieš sus-mą, reikėjo spėlio
ti, kur ir kurią valandą susirinkimas 
šaukiamas. Apylinkėj yra ir daugiau 
aktualių klausimų, kuriuos buvo ga
lima susirinkime svarstyti. Gaila, to 
nebuvo.

GERA NAUJIENA

Gražiai veikiu Diskusijų Klubas., ,St Peters salėje.JMinėjimą atidarė 
rengia spalio 29 d. viešą paskaitą vald pirm< Dr G KišįnaS- s ie. 
Good Neighbour saleje, Hamilton. 
Paskaitininkas Dr. G. Kišonas. Te
ma - Apsisaugomoji medicina. Toks 
viešos paskaitos surengimas bent 
kartą į metus jau prieš keletą metų 
buvo keliamas, tačiau tik šiais me
tais taps įvykdytas. Nuopelnas ten
ka priskirti, žinoma, dabartinei klu
bo vadovei Janinai Barštytei-Davies

’’Nuolankiai prašau Tavęs už vyrą 
ir žmoną, kurie yra dabar išsiskyrę. 
Malonėk apsaugoti juos nuo viso 
pikto. Suteik jiems malonės, kad jie 
nuolat gyventų Tavo draugystėje; 
kad jie visuomet gailėtųsi, kad toji 
vienybė, kuri buvo meilės sukurta ir 
Tavo akivaizdoje pasižadėta, iširo. 
Suteik, kad nežiūrint skyrybų, jie 
nepamirštų savo abipusių 
įsipareigojimų ir bandytų vienas ki
tam padėti.”

’’Tai pat meldžiuosi ir už jų vai
kus, kurie skaudžiai išgyvena tėve
lių skyrybų liūdnas pasėkas, kad 
juos apšviestum ir sutvirtintum sa-, 
vo malone ir kad jie padėtų surasti 
kelią darniam ateities 
sugyvenimui.”

’’Suteik, Viešpatie, kad vaikai ir 
tėvai, susirūpinę dabartine padėti
mi, savo kentėjimus jungtų su Ta
vaisiais, kuriuos iškentėjai ’’dėl mū
sų žmonių ir dėl mūsų išganymo” (iš 
’’Tikiu į Dievą”). Tavo prisikėlimas 
iš numirusių tebūnie jiems šviesa, 
pažadas ir laidas, kad jie su laiku 
pagaliau nugalės visas kliūtis ir 
sunkumus.”

”Tu žinai, yra dar daug ir kitų iš
siskyrusių šeimų. Aš meldžiu už jas 
visas su brolišku susirūpinimu jų li
kimu ir su meile, kurią Tu skiri 
joms. Amen.”

Kun. S. Gaidelis, S.J.

JPOPTAL.

R. Sidabras

■1

LINDA RAČAITĖ -
MATAROS PRINCESĖ

Linda Račaitė vainikuojama 
Mataros princese

pirmose pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse reikia įvertinti labai tei
giamai.

Bendrai paėmus tinklinio stan
dartas Šiaurės Amerikos lietuvių 
tarpe yra tik vidutinio lygio. Išskir
tina Klivelando ’’Žaibo” moterų ko
manda, kurioje yra tikrai aukšto 
standarto žaidėjų. Tai nuopelnas 
muziko Ryto Babicko, kuris yra 
šiam sportui atsidavęs visa širdimi 
ir ilgus metus treneravo Klivelando 
lietuvaites.

Newkastelio miesto pavasario 
karn tvalas Matara lietuviams prisi
mintinas, nes jaunesnioji Stasės ir 
Petro Račių duktė Linda tapo iš
rinkta Mataros princese (junior). 
Linda yra tik 13 m. amžiaus. Valdy
ba pasveikino jauną gražuolę Tautos 
Šventės minėjime, nes šį kartą į šį 
pobūvį atsilankė skaitlinga Račių 
giminė, kurios pirmūnu yra W. 
Miller, Rūtos Račaitės vyras. Ši po
ra sėkmingai prekiauja, bet ir turi
ningai gyvena - savo kelionėse ap
lankė net gimines Lietuvoje ir yra 
nuolatiniai bendruomenės rėmėjai.

TAUTOS ŠVENTĖ

Apylinkės Valdyba surengė Tau
tos Šventės minėjimą rugsėjo 9 d.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Malonėkite patalpinti šį straips
nelį Jūsų redaguojamam laikrašty.

1978.8.7 ’’Mūsų Pastogėje” tilpo 
straipsnis pavadintas ’’Kodėl ne visi 
lygūs?”, Kuriame Viržio pseudoni
mu pasirašęs korespondentas sielo
jasi, kad Ščaranskis ir Ginzburgas 
yra dažniau minimi australų spau
doje negu Viktoras Petkus.

Taip pat jisai mini ir "Heralde” 
(1978.7.20) tūpusį straipsnį, kuriame 
V. Petkaus pavardės irgi nesimato.

Susidomėjęs perskaičiau tą 
straipsnį ir radau, kad jo autorius yra 
p. A. Pocius, Pavergtųjų Tautų Ta
rybos Viktorijoje pirmininkas, ir 
nors ten V. Petkaus pavardės nėra, 
bet Lietuvos vardas, yra minimas 
net du kartu.

Paklaustas p. Pocius pareiškė, 
kad V. Petkaus pavardę ’’Heraldo” 
redakcija iš straipsnio išbraukusi.

Sekdamas toliau randu, kad p. A. 
Pocius yra parašęs daugiau atskirų 
straipsnių, kuriuose nevien Petkaus 
ir kitų lietuvių disidentų pavardės 
netik yra minimos bet ir primygtinai 
iškeliamos.

Štai jo straipsniai:
1. ’’Pavergtųjų jėga” 1978.7.5 

’’Tėviškės Aiduose”,
2. ’’Prayer for Captive Nations”

1978.7.19. ’’The Age”,
3. ’’Prayer for Ethnic East”

1978.7.20. ’’The Sun”,
4. ’’Remember the Lithuanian 

Dissidents” 1978.7.26. ’’News 
Weekly” ir

5. ’’Soviet Dissidents” 1978.8.3. 
"The Herald”.

Faktai kalba už save.
Atrodo, kad plakame tą, kuris 

veža.

Stasys Stankūnavičius 

dojus Tautos Himną Dr. Algis 
Ivinskis skaitė paskaitą. Išryškinęs 
Vytauto politinius gabumus ir būdą, 
apibūdino lietuvio kaip individo 
charakterį, o palietęs dabartines 
tautos problemas pažymėjo, kad jų 
sprendimai jau pereina į jaunosios 
kartos rankas.

Sekė meninis vietinių jėgų pasi
rodymas. Janina Barštytė - Davies 
iš atminties deklamavo Maironio 
poemą ’’Jūratė ir Kąstytis”. Puikus 
deklamavimas ir šį kartą buvo ma
lonu klausytis, o užklausta apie 
nuostabią jos atmintį, sakė, kad šią 
poemą mintinai atsimena dar iš 
gimnazijos laikų tėvynėje. Pasirodė 
pažįstamas "Zakarauskų Trio + 1”, 
sudainuojant keturias žavias dainas. 
Minėjimas baigtas Z. Zakarauskie
nės deklamacija ’’Ilgesys” (Marijos 
Slavėnienės).

Po minėjimo sekė pobūvis. Salė 
pilna žmonių. Šį kartą buvo ypatin* - 
gai geras orkestras.-Jaunosios kar
tos ponios - Žibutė, Janina, Zina 
svečius aprūpino kava ir pyragai
čiais. Valdyba šios šventės pravedi- 
mu ir salės dekoracija gerai pasiro
dė.

A.Š.

Kovų tarp Vietnamo ir Kan.bodi- 
jos metu, Vietnamą remia S<>\. Są
jungą, o Kambodiją - Kinija. Kinija 
susirūpinusi, kad Kambodija. būda
ma visiškai nuo išorinio pasaulio už
sidariusi, prarado užsieniu akyse 
pasitikėjimą. Kinija užtat aaro i 
Kambodijos vyriausybę spaudimą 
pagerinti savo reputaciją. Nuo karo 
Vietname ir Kambodijoje pabaigos 
(apie 3 metai), į Kambodiją nebuvo 
įsileidžiamas joks iš užsienių paštas 
ar telegramos, taip pat ir iš Kambo
dijos. Dabar padėtis pamažu keičia
si. Kinijos ir Kambodijos iniciatyva 
buvo sukviestos dvi didelės spaudos 
konferencijos - viena Pekine, kita 
Tokio, kur Kambodijos atstovai 
davė užsienių spaudai interview. 
Pranešama, kad į Kambodiją bus 
įsileidžiamos užsienių atstovybės, 
kurioms sostinėje numatytas rajo
nas.
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Tautos Šventės Minėjimai
TAUTOS ŠVENTĖ HOBARTE TAUTOS ŠVENTĖ CANBERROJE

Tautos Šventės proga pas mus 
atvyko iš Melbourne rugsėjo 2 d. tė
vo lydimi jauni dainininkai Virginija 
ir Arūnas Bruožiai. Aerodrome juos 
pasitiko p.p. Šiaučiūnai ir globojo 
savo namuose.

Vakare šv. Teresės parapijos sa
lėje įvyko Tautos Šventės minėji
mas. į kurį atsilankė apie 80 žmonių. 
Matėsi svečių iš tolimesnių kolonijų 
ir kitataučių. Minėjimą pradėjo vie
tos apyl. pirm. J. Paškevičius ir 
paskaitai pakvietė p. A. Kantvilą, 
kuris savo kalboje nupasakojo 
tautos praeitį ir vedamą kovą nepri
klausomybei atgauti ragindamas 
neprarasti vilties.

Meninėje dalyje Arūnas ir Virgi
nija Bruožiai per keturis išėjimus 
sudainavo apie 12 dainų ir vieną 
angliškai. Tautinių šokių grupė 
Venta, akordeonu grojant p. R. Tar
vydui, pašoko šešis šokius. Šiuo me
tu grupei vadovauja jauna ir ener
ginga lietuvaitė R. Nunez. Nesant 
pakankamai lietuvių šokėjų prie 
grupės vadovei pavyko pritraukti ir 
svetimtaučių: šoko du latviukai, 
vienas olandas ir šeši australiukai. 
Tautinius drabužius jiems parūpino 
A. Taškūnas.

Pertraukos metu dalyviams buvo 
pristatyti sportininkai, grįžę iš Ka
nados. Iš penkių atvyko tik du ir 
scenoje pasirodė A. Andrikonis ir A. 
Kaitinis. Abu dėvėjo laimėtus me
dalius ir nupasakojo įspūdžius iš ke
lionės.

Pabaigoje, dainininkams įteikus 
dovanėles ir šokių grupės vadovei 
gėlių, sugiedotas Tautos Himnas ir 
sekė visų bendras pasilinksminimas.

J. Paškevičius

PERTH
TAUTOS ŠVENTĖ

Apylinkės pirm. p. Miliauskas, 
atidarydamas minėjimą, prašė susi
rinkusių glaudžiau bendradarbiauti 
su savo išrinktais atstovais, užsi- 

. miršti savo asmeniškus nesusiprati
mus ir visiems pagal savo sugebė
jimus jungtis, kad kuo ilgiau išlai
kius lietuvišką veiklą.

Kalbėti pakviestas prof. Z. Budri
kis trumpai nupasakojo nuo Vytauto 
Didžiojo iki šių dienų lietuvių pas
tangas tautiškumą, kultūrą, gimtąją 
kalbą ginant, kada sulenkėjusi Lie
tuvos bajorija drauge su lenkiškai 
kalbančiais dvasiškiais lenkino mūsų 
tautą niekindami lietuvių kalbą, pa
šiepdami mūsų tradicijas, mūsų 
paprastumą, vaišingumą, liaudies 
meną, dainas...

Caristiniai Rusijos okupantai, ru
sindami mūsų tautą, uždraudė lietu
viška spaudą, uždarinėjo švietimo 
įstaigas ir už atkaklų pasipriešinimą 
baudė kalėjimais, trėmimais, mirti
mi. Tačiau nei sulenkinti, nei suru
sinti nepavyko lietuviams ryžtingai 
besipriešinant.

Dabartinis režimas Lietuvoje nu
tautinimui nėra toks griežtas: mo
kyklose lietuvių kalba, literatūra, 
leidžiamos lietuviškos knygos. Net 
režimui dirbantieji lietuviai sielojasi 
lietuviškumu.

Mūsų lietuviškumo kamienas, jei 
išliks, tai tik Lietuvoje. Tačiau jau
noms atžaloms (jaunimui), išbalšky- 
toms už Lietuvos ribų, nereikia leis
ti nuvysti.

Tokiomis mintimis prof. Z. Budri
kis baigė savo kalbą. Sugiedojus 
Tautos Himną šatrijiečiai pašoko 

• - užbaigai keletą šokių.
J.Š.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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Tautos Šventė Canberroje pami
nėta rugsėjo 9-10 d.d. Organizato
rius - Canberros Apyl. Valdyba. 
Rugsėjo 9 d., šeštadienį, Liet. Na
muose įvyko grandiozinis balius, 
kuriame programą atliko iš Sydne- 
jaus iškviesti dainininkai ir šokėjai: 
’’Dolskis ir Lolitos” ir ’Tie patys”. 
Jau Sydnejuje porą kartų rodytas 
"Dolskis ir Lolitos” (J. Dambraus
kas Dolskio rolėje ir šokiai R. Ratie- 
nės) susilaukė didelio pasisekimo 
Canberroje. O taip pat gerai žinoma 
dainininkų grupė ’’Tie patys”, vad. 
J. Maksvyčio, buvo priimti ypatin
gai karštai. Svečius lietuvių - anglų 
kalbomis pristatė p. V. Maželienė, 
garsus ir šviesas tvarkė p. Darius 
Gakas.

Išrinkta baliaus metu ir Canbe
rros grožio karalienė. Iš 10 kandida
čių išrinkta p. Aurora Andruškienė, 
kurią apyl. pirm. p. G. Kaminskas 
pristatė baliaus svečiams.

Į balių atsilankė virš 200 žmonių. 
Šokiams grojo geras orkestras, pui
ki vakarienė ir salė išdekoruota tau
tiniais motyvais. Svečių tarpematėsi 
Canberros Baltų Draugijos pirm., 
latvių, estų, kroatų ir kitų tautybių 
atstovai.

Sekmadieni, rugsėjo 10 d. kun. P. 
Martuzas atlaikė pamaldas ir pasakė 
šventei pritaikintą pamokslą. Pa
maldų metu solo giedojo svečias iš 
Sydney A. Kramilius. Oficialus 
Tautos šventės minėjimas pravestas 
2 vai. Liet. Namuose. Kalbą pasakė 
canberiškis p. L. Budzinauskas ir 
sugiedotas Tautos Himnas. Vėliau 
buvo renkami parašai peticijai disi
dento Lietuvoje V. Petkaus išlaisvi
nimo reikalu, kuris sovietinio režimo 
nuteistas kovojant už lietuvių lais
vę ir tikėjimo teises.

V I s
KOMPOZITORIUS

AUSTRALIJOJE

Rugsėjo 8 d. į Australiją, dviem 
mėnesiam pasiviešėti atskrido vie
nas iš populiariausių šių dienų leng
vos muzikos lietuvių kompozitorių - 
Benjaminas Gorbulskis. Jo sukurta 
muzika jau yra gerai žinoma ir mūsų 
chorams bei dainininkams ir ne vie
ną kartą girdėta mūsų scenose.

Savo viešnagės pirmąją savaitę 
kompozitorius jau spėjo susipažinti 
su eile Melbourne veikėjų ir juos 
sužavinti savo naujomis atvežtomis 
dainomis. Jas išgirdę, Melbourne 
dainininkai susibūrė, pradėjo repe
tuoti ir įtemptai ruošiasi viešam 
Benjamino Gorbulskio ir jo dainų 
pristatymui, kuris įvyks Melbourne 
Lietuvių Namuose, sekmadienį, 
spalio 15 d.

Tuo tarpu, kompozitorius Gor
bulskis išvyko pasižvalgyti po Aus
traliją ir savaitę pabuvęs Sydnejuje 
vėl grįžo į Melbourną.

SUGRĮŽO IŠ KELIONIŲ

Iš Amerikos grįžo sydnejiškiai B. 
ir V. Barkai ir dukrelė Rita. Lankėsi 
Kanadoje, JAV, dalyvavo Vl-je 
skautų tautinėje stovykloje.

Po poros mėnesių išvykos grįžo ir 
Pullinen šeima apsilankę ir vaikus 
supažindinę su tėvų tėvynėmis - 
lankėsi Lietuvoje ir Suomijoje.*♦*

Sakoma, Sydnejuje žuvys taip 
brangios, kad neįkandamos! Neil
gam. Va, neseniai įsisteigė Lietuvių 
Žuvininkų Klubas, kuris greičiausia 
tiek prigaudys žuvies, kad ir žuvies 
krautuvininkai suminkštės ir numuš 
kainas (o gal priešingai dar pa
brangs, kai mūsų žuvininkai grįžę iš 
žūklės, nenorės pasirodyti tuščiomis

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 

16-18 East Terrace, Bankstown TeL: 706-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOIDĖN TRIO KAPELAI

Rugsėjo 30 d., šešt.:
JULIEN TOME 

Puikus vokalistas ir šokėjas

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

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6, 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 lengvata- syklėse nurodytą aprangą, 
mis.

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

♦Antradieniais pigioji gėlimų VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
valanda 5.9 Val., šešt. 6-10 vaL, sekm. 1-0 vai.

•Trečiadieniais šachmatai a Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

rankomis ir pulsis į krautuves?). 
Kaip ten bebūtų , žuvininkų klubas 
jau veikia ir aną savaitgalį jau 
buvo suorganizuota pirmoji išvyka į 
jūrą. Ir sako, buvusi labai sėkminga. 
Klubui sėkmingai vadovąuja Ado
mas Laukaitis, pasižadėjęs iki metų 
galo žuvies produkciją pakelti de
šimteriopai!

***

Carnival ’78 programoje buvo už
simota plačių etninių parengimų ir 
Bankstowne: kai kurių, krautuvių 
vitrinos išpuoštos atskirų tautybių 
būdingais išdirbiniais. Lietuviai turi 
tokią rūbų ir išdirbinių parodėlę 
Commonwealth banke priešais stotį. 
Aną šeštadienį (rugsėjo 16 d.) 
Bankstown plazzoje savo standus 
turėjo Sydnejaus Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugija ir E. Lašaitis su 
savo medžio drožiniais. Turėjo visą 
popietę vykti atskirų tautybių pasi
rodymai su savo šokiais ar dainomis. 
Nors ir buvo žadėta, bet lietuvių ne
pasirodė nė viena taut, šokių grupė.♦♦♦

Naujoji Melbourne Lietuvių Klu
bo Taryba, per savo pirmą posėdį 
rugsėjo 8 d. 1978 m. pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas Jonas Tamo
šiūnas tel. 878 3521, vicepirmininkas 
ir salės nuoma: Algis Karazija tel. 
338 2172, iždininkas Juozas Petra- 
šiūnas tel. 232 5034, sekretorė Anelė 
Morkūnienė tel. 569 9716, jaunimo 
reikalai ir parengimai Šarūnas Mor
kūnas tel. 569 9716, namų reikalai 
Genutis Žvinakis tel. 523 5957, Klu
bo reikalai ir virtuvė Antanas 
Adamkėvičius tel. 465 3284.

A. Morkūnienė 
M.L. Klubo Tarybos sekretorė

VIETOJ GĖLIŲ

Mirus Lizai Jasaitienei vietoj gė
lių Tautos Fondui aukojo $ J10' Ze
nonas ir Aleksandra Storpirščiai.

PAIEŠKOJIMAS

Aldona ir Simas Karnauskai, gy
venę Vokietijoje - Ansbach’e, 
paieško Mikuličiaus - Mikus, Prano, 
prašo atsiliepusio rašyti šiuo adre
su: B. Dukas, 33 Talbot Ave, 
Plympton Nht. S. Australia 5037.
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