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Svečią išlydėjus
Šiandien jau prisigyve- 

nom tokio laiko, kad Aus
tralijos lietuvius sunku bet 
kuo suvilioti ir gausiau su
traukti i kokį nors parengi
mą, minėjimą arba i de
monstracijas. Net ir pasiro
dę svečiai iš užsienio, kaip 
daininkai ir kitokie, daugeliu 
atvejų ypatingesnio pa
trauklumo nesukelia.

Tačiau Simo ir Genovaitės 
Kudirkų atvejąs yra visai 
skirtingas: pervažiavę per 
Australiją jie stebėtinai iš
budino vėl visus lietuvius. 
Simą pamatyti ir jo pasi
klausyti kiekvienoje vietoje 
lietuviai rinkosi masėmis, ir 
Simas jų visų neapvylė, o 
greičiau sužavėjo: jo pap
rastumas, kukli ir be pre
tenzijų laikysena, jo be ma
nierų nuoširdus žodis buvo 
tas magnetas, kas palenkė jo 
pusėn jaunus ir senus, mo
kytus ir ne tiek daug moky
tus.

Simo ir Genovaitės Ku
dirkų kelionė į Australiją ir 
po Australiją visapusiškai 
pasiteisino. Gal šiandie būtų 
peranksti kalbėti ir spręsti, 
kokį įnašą jie čia paliko, kiek 
ir kokios įtakos jie padarė 
pasirodydami Australijos 
lietuviams, ir kiek ilgai 
tvers su jų atvykimu sukel
toji nuotaika bei entuziaz
mas, tačiau jau vien tik su
žadintas susidomėjimas, 
snūduruojančių masių išju
dinimas ir gyvosios nors ir 
kraujuojančios Lietuvos iš 
naujo pristatymas jau yra 
atsiektas didelis laimėjimas.

Dar daugiau: Lietuvos ir 
lietuvio vardas vėl iškilo vi
soj pilnumoj ir pačių austra
lų tarpe. Per visą Australiją 
buvo suorganizuota Kudirkų 
susitikimai su daugeliu aus
tralų politikų, kultūrininkų, 
surengtos spaudos konfe
rencijos, beveik kiekvienoje
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valstijos sostinėje Simas 
Kudirka matėsi televizijų 
stotyse ir tūkstančiai klau
sėsi su Simu pravestų pasi
kalbėjimų, rašyta spaudoje, 
pravesti privatūs pasikalbė
jimai su reikšmingais asme
nimis privačiuose susitiki
muose. Visa tai susumavus 
padaryta labai daug ir taip 
pat dar daugiau atsiekta.

Žinoma, sios akcijos ėmėsi

Birželio 28 d. Simas ir Ge
novaitė Kudirkai po sėk
mingo vizitavimo kitų lietu
vių kolonijų Australijoje pa
siekė ir Sydnejų. Jau tą pa
čią dieną dalyvavo kaip sve
čiai Australijos Lietuvių 
Fondo vakare Liet. Klube, 
kur turėjo progos privačiai 
susipažinti su eile vietos lie
tuvių. Tą vakarą buvo gausu 
klube svečių ne vien vieti
nių, bet ir iš tolimesnių ko
lonijų. Malonu buvo sutikti 
ir pamatyti tokius svečius, 
apie kuriuos tiek daug buvo 
girdėta ir skaityta. Abu Ku
dirkai pasirodė labai kuklūs 
ir nuoširdūs. Malonius sve
čius per visą Sydnejuje laiką 
globojo apylinkės pirm. Dr. 
A. Mauragis ir jo žmona So
fija. 

ir mūsų vietiniai aktyvūs ir 
veržlūs žmonės. Simo Ku
dirkos niekas būtų ir nepas
tebėjęs, jeigu iš čia nebūtų 
nieko daryta. O tas pareika
lavo ir pastangų, ir sumanu
mo ir be abejo daug laiko ir 
darbo. Bet, kaip matome, 
pastangos pilnai pasiteisino - 
Lietuvos ir lietuvio vardas 
plačiai nuskambėjo per visą 
Australiją. Be abejo, daug 
kam atsivėrė akys žvelgiant 
į grėsmingąjį sovietinį kolo-

Simas Kudirka Sydnejuje
Sekmadienį, birželio 29 d. 

Kudirkai dalyvavo pamal
dose. Bažnyčia irgi buvo ne
kasdieniškai pilna, o po 
pietų Sydnejaus Liet. Klubo 
didžiojoje salėje, kur turėjo 
kalbėti Simas, žmonių prisi
rinko neįtikėtinai daug - apie 
500!

Taip pat dalyvavo ir eilė 
svečių kitataučių: pora se
natorių, žurnalistų ir atskirų 
etninių bendruomenių 
atstovų. Tad pradžioje ir 
visi pranešimai pravesti 
anglų kalba. Visą tą didžiulį 
susirinkimą atidarė žinomas 
visuomenininkas Vytautas 
Patašius primindamas oku
puotą Lietuvą ir pristatyda
mas patį šios dienos didvyrį 
— Simą Kudirką. Prieš Ku
dirkai kalbant dar kalbėjo 
svečiai senatoriai Lajovich 
ir Mason, N.S.W. premjero 
atstovas ir paskiau išėjo 
kalbėti pats Simas Kudirka. 
Jis kalbėjo angliškai su di
deliu užsidegimu, savo žo
dyje liesdamas ne tiek save, 
kiek pabrėždamas gresiantį 
pavojų iš Sovietų Sąjungos 
pusės, iš tiesų, akcentavo 
Simas, komunizmas tėra tik 
priedanga agresyviajam ru
siškam imperializmui pri
dengti. Simas priminė ir di
sidentų įnašą, žmogaus tei
sių klausimą, sovietų pa
vergtų tautų priespaudą ir 
t.t. tuo norėdamas perspėti 

pasaulį, kas jo laukia iš so
vietų pusės nuolat Sovietų 
Sąjungai pataikaujant ir 
nuolaidžiaujant.

Pasibaigus oficialiai pusei 
ir kviestiesiems svečiams 
išėjus į kitą klubo salę, kur 
jų laukė priėmimas, žmonės 
dar nesiskirstė, Simas vėl 
kalbėjo jau lietuviškai už-

Yra tarptautinė sutartis, 
pasirašyta daugelio valsty
bių, jų tarpe ir Sov. Sąjun
gos, pagal kurią įpareigoja
ma padengti nuostolius,pa
darytus nukritus erdvių sa
telitui. Kai prieš porą metų 
Kanados šiaurės teritorijoje 
nukrito sovietų lėktuvas su 
atominiu reaktorium, to sa
telito ieškojimas ir pastan
gos to atominio reaktoriaus 
liekanas padaryti nepavo
jingom, Kanadai jau kainavo 
14 milijonų dolerių. Sąskaita 
patiekta Sov. Sąjungai, bet 
ji atsisakė mokėti. Neseniai 
Kanados delegacija buvo 
nuvykusi tuo reikalu į 
Maskvą, sumažino sąskaitą 
iki 6 milijonų, bet vis tiek 
sovietai nemoka. Greičiau
siai Kanadai teks neapmo
kėtą sąskaitą išmesti į 
šiukšlyną.

Viršuje: Simas Kudirka kal
ba Sydnejaus lietuviams ir 
kviestiesiems. Kairėje S. ir 
G. Kudirkai klausytojų tar
pe. Nuotraukos E. Karpavi
čiaus 

kliudydamas lietuviškas te
mas bei išeivių santykiavi
mą su pavergtu kraštu.

Apyl. pirm. Dr. A. Mau
ragis, išsikvietęs Kudirkus į 
sceną, padėkojo už apsilan
kymą ir apylinkės vardu Si
mui ir Genovaitei įteikė po 
dovanėlę.

Tą vakarą dar ilgai būria
vosi žmonės apie Kudirkus 
iki jie išvyko į kitą parengi
mą pas ukrainiečius, kur Si
mas taip pat pasakė kalbą.

Pirmadienį, birželio 30 d. 
Kudirkai buvo visą dieną 
užimti oficialiais susitiki
mais: matėsi su televizijos 
reporteriais, spaudos atsto
vais, o vakare dar dalyvavo 
Pavergtų Tautų Komiteto 
kviestame susirinkime Lie
tuvių Klube, kur taip pat 
Simas tarė karštą žodi.

Antradienį atsipalaidavęs 
nuo visų oficialumų ir įtam
pų apie 2 vai. p.p. būrelio 
lietuvių palydėti Simas ir 
Genovaitė Kudirkai išvyko į 
JAV.

Neseniai įvykusį Prancū
zijos presidento susitikimą 
su sovietų Brežnevu užgiria 
tik prancūzų komunistų 
partija. Bendrai tas pasima
tymas ir derybos abiejų 
prezidentų pasaulinėje poli
tikoje vertinamos neigiamai. 
Motyvas bendras 
partizaniški ėjimai 
vakariečių vienybę.

tokie 
skaldo

šauktasNeseniai buvo 
pasaulio komunistų partijų 
informacinis - politinis pasi
tarimas, kuriame nedalyva
vo vienuolikos kraštų atsto
vai protesto ženklan, kad 
Sov. S-ga įsiveržė į Afganis
taną. Sovietai tų kraštų ko
munistų partijoms padarė 
griežtų pastabų versdama 
derinti savo veiklą prie so
vietų.

***
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Svečią 
išlydėjus

Atkelta iš psl. 1
są, kuris grasina ne vien tik 
mažiems, bet jau ir dide
liems. Paties Simo ugningi ir 
pilni išgyvenimo žodžiai ir 
juo labiau pats iš naujo pri
statytas faktas, kaip sovie
tai skaitosi ir elgiasi su žmo
gum, daugelį privertė pa
galvoti ir susimąstyti. Šita 
Simo Kudirkos atvyka taigi 
buvo naudinga ir prasminga 
ne vien Lietuvai, bet gal net 
daugiau ir kitiems, kurie 
bent kiek domėjosi Simo li
kimu. Suprantama, reikia 
laiko, kol matysis šito žygio 
vaisiai, jeigu iš viso bus 
įmanoma atsekti, kur to viso 
šaknys. Kai kam bus tiesio
ginis akstinas pats Simas 
Kudirka, kai kam sis Simo 
sukeltas vėjas bus paskata 
kiek daugiau pasidomėti ne 
vien tik komunizmu, bet juo 
labiau pavojingesnių rusiš
kuoju imperializmu, kuris

ATEIVIU REIKALAIS
SUSITIKIMAS SU PAŠTO 
IR TELEKOMUNIKACI
JOS MINISTERIU

Prospecto federalinėj 
rinkiminėj apylinkėje Fair- 
fielde buvo suruoštas susiti
kimas su Pašto ministeriu 
The Hon. Anthony A. Staley 
M.P. Šis populiarus jaunas 
ministeris tikrai nustebino 
įvairiaspalvę, tautybėmis 
publiką, tiek savo nuoširdu
mu, tiek puikiu jumoru.

Iš lietuvių, po ministerio 
kalbėjo Ethninės televizijos 
klausimu A. Kramilius, kas 
ir buvo pagrindinė šio vaka
ro tema. Ministeris nežiū
rint opozicijos vistiek mano, 
kad ateiviai turi teisę turėti 
savo televiziją. Ministeris 
toliau kalbėjo, kad jo tėvas, 
kilmės anglas, gimęs Aus
tralijoje vistiek sakydavęs, 
kad jo ’’Home” buvusi Ang
lija, ką tąsyk bekalbėti, sakė 
ministeris apie tuos žmones, 
kurie gelbėdami savo gyvy
bes nuo komunistų tironų 
turėjo palikti savo kraštus.

Ministeris pranešė, kad 
buvo tartasi su ABC dėl 
transliavimo Ethninių prog
ramų, kuri sutiko transliuoti 
ir pasiūlė laiką 7 vai. ryto 
sekmadieniais. Ministeris 
taip pat davė suprasti, kad 
ABC nėra palanki nei libe
ralams, nei tuo labiau emig
rantams, kurie daugumoje 
yra antikomunistai. Čia ir 
atsirado reikalas steigti ats
kirą stotį specialiam trans
liavimo reikalams, kuri lai
kas nuo laiko duotų progos 

Netikėtai mirus
A.A.

CYRIL COX
jo sūnų Laurie Cox su šeima giliai užjaučia ir kartu liūdi 

’’Sūkurio” šokėjai ir tėveliai

Mylimai močiutei mirus, šokėjai Laurai Š u t a i t e i ir 
šeimai reiškiame gilią užuojautą

’’Sūkurio” šokėjai ir tėveliai

yra ne tiek komunizmo, o 
grynai rusiškojo ekspansy
vumo produktas.

Ir stebėtina: kad ir per 
Australiją jau pravažiavo 
daugel .iš trūkusių iš dabar
tinės Sov. Sąjungos disiden
tų, persekiotų ir kalintų su 
nepalyginamai aukštesniu 
intelektu, bet niekas tiek 
nepatraukė dėmesio, kaip 
Simas, tas kuklus be pre
tenzijų žmogus, kuris kalba 
ir operuoja ne tiek išminti
mi, bet savo atvira širdim.

Šioje vietoje ir atsisveiki
nant neužtenka tik tarti — 
ačiū, Simai, — bet greičiau 
ryžtis gyventi tokia meile 
Lietuvai, kokią parodė pats 
Simas ir kaip jis pats tam 
aukojasi. Ateityje gal ir mes 
patys turėsime daugiau ryž
to jungtis į kovą už Lietuvą 
ir pasipriešinti blogiui, atei
nančiam iš rytų, o nepalikti 
tik pasyviais klausytojais ir 
nepasitenkinti vien besigė
rint kitų atliktais darbais ir 
žygiais. Ačiū, Simai!

(v.k.)

ne britų kilmės australams 
puoselėti savo kultūrą ir 
tradicijas.

Po konferencijos ministe
ris prie kavutės dar asme
niškai susitiko ir pasikalbėjo 
su įvairių tautybių žmonė
mis. Ministeris džiaugėsi, 
kad tai pirma tokia produk
tyvi konferencija, kurioje jis 
turėjo progos asmeniškai iš
girsti apie problemas, susi
jusias su Ethnine televizija 
ir radio. kor.

Kanadoje Toronto mieste 
liepos 4 d. atidaryta pabal- 
tiečių jaunimo suorganizuo
ta Laisvės olimpijada. Vyks 
sportinės varžybos, bet 
Laisvės olimpijada norima 
atkreipti pasaulio dėmesį, 
kad jokioje olimpijadoje, juo 
labiau Maskvos olimpijadoje 
pavergtos tautos nepripa
žįstamos. Pravesta tuo rei
kalu didelė propaganda, kad 
ir Toronto didieji laikraščiai 
į šią olimpijadą atkreipė dė
mesį.

**♦

Sovietų Sąjungoms mais
tu aprūpinimo blokada, at
rodo, baigėsi liūdnai. Ame
rika šia prasme nutraukė 
sutartį, bet po to nepapras
tai pakilo kitų kraštų eks
portas į Sov. Sąjungą. Savo 
turimus perteklius paleido į 
rinką Kanada, Australija, 
Argentina, net Indija, kurią 
nuolat reikia gelbėti nuo ba
do.

PLB Valdyboje
POLITINĖM

mentų. Naujos sąlygos rei
kalauja, kad mūsų laisvės 
siekimo organizacijų vado
vybės, išlaikydamos savo

Lietuvos okupacijos 40 
metų sukakties išvakarėse 
politinė konferencija, su
šaukta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, JAV Lietu
vių. Bendruomenės ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių Reikalų Ko
misijų 1980 m. birželio 8-9 
dienomis Washingtone, iš
klausiusi pranešimų bei 
svarstymų aktualiais Lietu
vos laisvės siekimo pastan
gų klausimais, nutarė:

— Lietuvių tautai tarti 
brolišką žodį, kuris perduo
tas radijo bangomis į oku
puotą kraštą.

— Pasiųsti popiežiui Jonui 
Pauliui II, JAV prezidentui 
J. Carter ir JAV Olimpinio 
komiteto pirmininkui laiš
kus Pabaltijo kraštų okupa
cijos, Lietuvos tikinčiųjų, 
ofimpijados ir Afganistano 
klausimais.

— Išeivijos lietuviams 
pristatyti šias konferencijos 
išvadas:

1. Konferencija atkreipia 
laisvojo pasaulio lietuvių 
dėmesį į kintančią tarptau
tinę padėtį, ypač Sovietų 
Sąjungos didėjančią agresi
ją, ką rodo Afganistano 
okupacija, bei vis stiprėjan
čią lietuvių tautos kovą už 
žmogaus bei tikinčiųjų tei
ses ir tautinį apsisprendimą. 
Atsižvelgiant i šiuos faktus 
išeivija turi sustiprinti savo 
pastangas formuojant pa
saulio nuomonę prieš Sovie
tų agresiją ir iškeliant lietu
vių tautos kovą už laisvę. 
Šiai veiklai vykdyti nepa
kanka solistinių veiklos mo-

Spaudoje
KAS BRUKAMA,

O KO ŽMONĖS NORI

Lietuvoje leidžiamų ’’Kul
tūros Barų” š.m. 5-tame nu
meryje yra Irenos Mikšytės 
straipsnis "Dainos galia”. 
Autorė nagrinėja dainų ra
šymą, leidimą ir populiarini
mą, o svarbiausia - uždavinį, 
kurį daina turi atlikti.

Kaip matyti iš patiekiamų 
straipsnio ištraukų, kultūri
nės įstaigos, kompozitoriai 
ir liaudis ne visuomet vieno
dai apie dainą galvoja. 
(Daugtaškiais žymimas pra
leistas tekstas).

*****
" ...Deja, mažai mes turime 

tokių dainų, kurios galėtų 
pretenduoti į epochos sim
bolius, pagal kuriuos galė
tume atkurti mūsų respub
likos biografiją, jos svar
biausius etapus, darbus, pa
sikeitimus... Dalį kai kurių t 
masinės dainos funkcijų per
ėmė naujam gyvenimui pa
kilusi mūsų liaudies daina. 
Sutartinai traukiama ji 
skamba prie laužo, kelionė
je, jaunimo susibūrimuose...

Bet ji... negali pakeisti 
masinės dainos, nes neturi 
vieno masinei dainai būdin
go bruožo - neatspindi nū- 
dienos...Mūsų dabartinėse 
estradinės dainos turi bene 
daugiau masinės dainos 
bruožų, nei chorinės... Todėl 
ansamblių repertuare... no
rėtųsi ir daugiau dienos ak
tualijos atspindinčių, darbo 
romantiką apdainuojančių, 
žygiams įkvepiančių dainų...

Tokių dainų jau sukuria
ma. Kaipgi kitaip rengtume 
politinės dainos (gal geriau 
pilietinės?) festivalius? Tik 

tradicmius pagrindus, atsi
remtų į plačiausius išeivijos 
lietuvių sluoksnius.

2. Siekiant sustiprinti 
išeivijos paramą tautai jos 
kovoję už laisvę, išeivija tu
rėtų vystyti įvairiausius ko
munikacijos būdus su Lietu
vos žmonėmis. Tai yra rei
kalinga ne tik tautos siekių 
supratimui, bet taip pat tų 
siekių palaikymui. Išeivijos 
vaidmuo šioje veiklos plot
mėje neturi būti nuvertinta.

3. Konferencija skatina 
Pasaulio ir Kraštų Lietuvių 
Bendruomenių vadovybes 
rūpintis, kad būtų sustip
rinta Lietuvos laisvės sieki
mo organizacija ir jos vals
tybinis bei visuomeninis 
reiškimasis. Užtat reikia 
įgyvendinti šiuos siekius:

a. Atitinkamose JAV įs
taigose daryti žygių, kad 
būtų pakeista dabartinė po
litika, t.y., kad būtų pripa
žįstami Lietuvos diploma
tais naujai akredituoti as
menys, kurie nėra buvę ne
priklausomos Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos na
riais.

b. Bendrai su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba ištirti 
sąlygas, kuriuose laisvojo 
pasaulio kraštuose būtų ga
lima atstatyti - ar pradėti 
kur jo nebuvo - Lietuvos 
atstovybių veikimą (pilną ar 
dalinį), neaplenkiant ir tų 
valstybių, kurioms Lietuva 
nebuvo akreditavusi savo 

šios dainos gal perdaug dek
laratyvios, nedilginančios 
širdies, todėl neįsitvirtina 
kasdieniniame gyvenime...

Smalsumo vedama pasi
teiravau, kokias mūsų auto
rių dainas šiuo metu klausy
tojai dažniausiai nori šgirsti, 
pavyzdžiui, per radijo pa
geidavimų koncertus. Štai 
pirmas dešimtukas (surašy
tas ne eilės tvarka): T. Ma- 
kačino "Sugrįžimai", B. 
Gorbulskio "Oi motinėle". G. 
Paugos "Lelija”, A. Jegele- 
vičiaus "Pirmosios gėlės’’, V. 
Telksnio ’’Gera būti žmo
gum”, M. Vaitkevičiaus 
"Motinos širdis”, L. Vilkon- 
čiaus "Laivas" ir V. Juoza- 
paičio "Gromatėlė”, "Vo 
klykė pempė ant dirvono" ir 
"Ąžuol, ąžuol”. Ar chorinių 
nepageidaujama? Labai re
tai. Ir tai dažniausiai Č. sas- 
nausko ’’Kur bėga Šešupė” 
ar J. Naujalio "Lietuva 
brangi?” ...Sąraše dominuo
ja lyrika ir liaudiškos stili
zacijos. “

Komentarų nereikia.

K.B.

PADĖKA

Sunkokai operacijai man atsigulus į ligoninę, mane li
goninėje ir vėliau namuose rūpestingai lankiusiems, su
jaudintą mano Petronėlę globojusiems, reiškiu nuošir
džiai gilią padėką: kun. Dr. P. Bašinskui, p.p. Andriu
liams, Bagdonams. Butkams, Birškiams, Bartonams, 
Čiurui, Einikiams, Gudaičiams, Gaivaliauskienei, Račiū
nams, Klimams, Kuliešiams, Lapinskams, Luckams, 
Laurinaičiams, Mališauskui, Malinauskui, Musteikiams, i 
Nelsonams, Platkauskams, Rudžiams, Ruzgiams, Rinkei, 
Vasiliauskienei. Taip pat mano brangiams anūkėliams ir J 
jųjų tėveliams. Jau nuo seno sakoma, kad tik bėdoj prie- 
telius atpažinsi.

Jūsų Kl. Stankūnas

PROBLEMOM
atstovų, bet turė jusi diplo
matinius santykius.

c. Kraštų Lietuvių Bend
ruomenės turi stengtis pa
lankiai nuteikti savo valsty
bių vyriausybes Lietuvos 
atstovavimo reikalui.

d. Kraštų Lietuvių Bend
ruomenės turi ištirti sąlygas 
ir surasti Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos veiklai 
pastovius reikalingų lėšų 
šaltinius.

4. Konferencija konsta
tuoja, kad sėkmingai viso
keriopai Lietuvių Bendruo
menės veiklai yra būtina tu
rėti nuolatinį informacijų 
telkimo ir skleidimo centrą. 
Konferencija pripažįsta, kad 
šiuo metu veikianti Lietuvių 
Informacijos Tarnyba atlie
ka visokeriopos informacijos 
funkciją ir ypatingai reiškia 
padėką kun. Kazimierui Pu- 
gevičiui už jo įdėtą triūsą bei 
pastangas išplėsti
informacijos centro veikimą. 
Konferencija skatina Pa
saulio ir Kraštų Lietuvių 
Bendruomenių valdybas bei 
visą lietuvių išeivijos visuo
menę šiam centrui talkinti, 
telkiant ir skleidžiant žinias 
apie lietuvius bei Lietuvą ir 
teikiant finansinę paramą.

Iškilus žmogaus teisių ju
dėjimui Lietuvoje, išeivijos 
pareiga yra kuo greičiau ir 
kuo plačiau paskleisti to ju
dėjimo dokumentaciją pla
čiame pasaulyje, susiste
minti tos dokumentacijos 
skleidimą, vertimą į kitas 
kalbas bei jos platinimą.

5. Konferencija teigia, kad 
lietuvių studijų centras ar 
panaši institucija galėtų 
daug pasitarnauti Lietuvos 
reikalui ir todėl ragina lie
tuvių visuomenę ir visas or
ganizacijas šiuo klausimu 
vesti diskusijas ir surasti 
atitinkamą sprendimą.

6. Konferencija pabrėžia, 
kad žmogaus teisių ir tautų 
apsisprendimo teisės reika
lavimai turi būti nedvipras
miškai tvirtai įtraukti į JAV 
prezidentinių kandidatų 
rinkimines platformas, ir 
įpareigoja JAV LB Krašto 
valdybą kontaktuoti prezi- 
tentinius kandidatus ir per
duoti jų platformų formuo
tojams JAV lietuvių visuo
menės nusistatymą šiuo rei
kalu.

, Venecijoje 
įvyko Vakarų valstybių vir
šūnių konferencija aptarti 
ekonominių reikalų ir susi
dariusios politinės padėties. 
Dalyvavo JAV, Prancūzijos 
ir Europos Ekonominės 
bendruomenės prezidentai, 
Kanados, Anglijos, Italijos 
ministerial pirmininkai, Vo
kietijos kancleris ir Japoni
jos užsienių reik, ministeris.
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Kristijono Donelaičio pėdomis
JUOZAS BRAZAITIS Tęsinys

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

Arba: ”Ak, Prūsų kara
liau! Jei tu būtum neturėjęs 
amtmono Ruhigo karaliaus 
teisėms ginti, kaip tau tada 
sektųsi? Kas žino, kokios 
nepaprastos įtakos šis vyras 
yra turėjęs visiem tavo lai
mėjimam!”

Galima spėti, kad kova su 
šia neteisybe buvo absorba
vusi Donelaičio protą ir ner
vus, jei jis atsisakė G. Os- 
termejeriui patalkinti naują 
giesmyną ruošiant, teisin
damasis "senyvu amžium ir 
drebančiom rankom, kurios 
jam apsunkina rašymą”.

Pats amtmonas Ruhigas 
informavo savo vyriausybę, 
kad kaimo žmonės labiau 
klauso klebono negu val
džios. Bylos galo Donelaitis 
nesulaukė. Tik po dešimt 
metų po jo mirties betgi 
kaimas bylą laimėjo.

Masinė kolonizacija suk
rėtė iš pagrindų tautinį, so
cialinį ir moralinį gyvenimą. 
Kilo pirmiausia tautinė 
problema: ar kolonistai pri
sitaikys prie autochtoninės, 
vadinas, lietuvių kalbų bei 
papročių, ar kolonistai pri
mes vietiniam gyventojam 
savą kalbą, savus papročius. 
Pirmoji galimybė atkrinta, 
prisiminus, kad valdžia buvo 
vokiška, oficialioji kalba vo
kiečių ir kad valdžia rėmė 
kolonistus bei jų dominavi
mą, jų kultūros infiltraciją 
tarp vietos gyventojų. Do
nelaičio pozicija tame proce
se, dviejų tautybių susidū
rime? Liks nuošaliai, rodysis 
neutralus? Donelaitis aiškiai 
atsistojo autochtoninių gy
ventojų pozicijoje. Jis skel
bė bekompromisinį pasi
priešinimą kolonistų kultū
rai ir gynė patriarchalinę 
lietuvių valstiečių kultūrą, 
jo poemoje vadinamų būrų 
kultūrą. Šių dienų terminu 
sakant, tai buvo pasyvaus 
pasipriešinimo žadintojas. 
Pasyvus pasipriešinimas 
reiškėsi dviem būdais: išlai
kymu to, kas lietuviška, at
metimu to, kas kolonistų at
nešta. Pakeltu tonu savo 
poemoje Donelaitis kreipėsi 
ne sykį į "brolelius lietuvi
ninkus”, kad jie laikytųsi 
"barzdotųjų gadynėlių”; 
idealizavo tuos laikus, kada 
lietuvininkai dar vokiškai 
nekalbėjo ir vokiškai nesi
rėdė; kalbėjo apie tuos sve
timuosius, kurie Lietuvą 
gyrė; su pakiliu pasipiktini
mu smerkė tuos lietuvius, 
kurie greitai prisiėmė kolo
nistų papročius; su aitria 
ironija rodė kolonistų išsigi
namo ir sugedimo vaizdus, 
kurie turėjo atgrasinti lie
tuvius nuo pasėkimo kolo
nistais.

Tokios tautinio pasiprie
šinimo pozicijos Donelaitis 
laikėsi moraliniais motyvais. 
Pietistinės dorybės, kurias 
Donelaitis brangino, buvo 
susijusios su tautinėm ver
tybėm - savos kalbos ir savų 
papročių išlaikymu. Kur 
nyksta tautinės vertybės ir 
pagarba jom, nyksta sykiu ir 
moralinės vertybės bei 
jautrumas jom. Lietuviai, 
atitrūkę nuo savų tautinių 
vertybių ir prisiėmę vokiš
kąsias, yra sykiu su kolonis
tais ir moraliai sugedę, kaip 
ir tie atgabentieji kolonistai. 
Kai lietuvininkai su vokie
čiais susimaišė, "štai ir viež- 
lybums tuojau į nieką pavir
to”. Tokie rezultatai ne tik 

su vokiečiais susimaišius, 
bet ir su prancūzais bei 
šveicarais. Dėl to ir skundė
si Donelaitis: "Jau koktu su 
mūsų gadyne, kad šveisteris 
ir prancūzas Lietuvą gavo”.

Vokiečiai, prancūzai, 
šveicarai kolonistai Done
laičiui rodėsi menkesnės 
moralės nei patriarchališki 
lietuviai. Tokius juos Done
laitis vaizduoja ne dėl to, 
kad jis būtų, šios dienos žo
džiais tariant, nacionalizmo 
pagautas ir žmones laikytų 
menkesniais tik dėl to, kad 
jie kitos tautybės. Kolonis
tai rodos menkesni dėl to, 
kad jie, atitrūkę nuo savo 
aplinkos, atitrūko ir nuo tų 
moralinių tradicijų, kuriose 
jie buvo gyvenę ir kurios 
juos palaikė tam tikrame 
moraliniame lygyje. Ir jie 
buvo pačios kolonizacijos 
auka. Jei lietuviai būtų vo
kiečių kolonistų padėtyje, 
t.y. jei lietuviai būtų ati
trūkę nuo savo žemės ir 
savo patriarchalinės sociali
nės aplinkos, tai greičiausiai

Solistė Praurimė Ragienė

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAITęsinys

Už upelio prieiname bu
vusią vieną produktingiau- 
sią aukso kasyklą, kurioje 
1871 - 1912 m. laikotarpyje 
rado 13.7 tonų aukso. Po 
kalnu išraustas 8.5 km. ilgio 
tunelis, 923 m. gylyje ir va
dinasi ’’Long Tunnel Exten
ded Gold Mine”. Prieiname 
tik prie tunelio angos, kuri 
dabar vieliniais vartais už
daryta. Didelė užrašo lenta 
duoda statistinius davinius 
ir nurodo, kad lankytojai 
leidžiami tik savaitgaliais. 
Toliau yra kito tunelio anga. 
Lauke stovi akmenų daužy
mo mašinos likučiai. Netoli, 
mažame žemės plote užsili- 
kusios kapinės. Yra atlikusi 
geležinkelio stotis, vagonai 
ir garvežiai. Netoli stovi 3 
autobusai, iš Melbourne at
vežę mokinius šią istorinę 
vietą apžiūrėti. Kai čia už
važiuoja daug turistų, dar 
veikia vienas mažas viešbu
tis.

Išvažiuojame. Geresnis 
kelias greit pasibaigė. Vėl 
važiuojame blogu, tarp miš
kų keliu. Užrašas rodo, kad 
jis toks bus 29 km. Medžių 
šakos, vietomis plačiai išsi- 

ir jie būtų taip moraliai su
menkę kaip anie kolonistai, 
kurie ir Dievą pamiršo ir į 
"karčiamą tik bėga, tik 
bėga".

Tautinės individualybės 
išlaikymas kaip pagrindas 
moralinei asmenybei nuo 
Donelaičio laikų eina raudo
nu siūlu visame Prūsijos lie
tuvių stipriausių protų gal
vojime. Stipriausia šios 
minties išraiška bus drama
turgo ir filosofo Vydūno kū
ryba.

Autochtoninių gyventojų 
ir kolonistų santykiuose sy
kiu su tautine problema eina 
ir socialinė. Kolonistai yra 
privilegijuotoje socialinėje 
padėtyje. Jie yra pusiau 
laisvi ūkininkai, ar valdžios 
pareigūnai, ar dvarų valdy
tojai, ar net jei ir baudžiau
ninkai, tai lengvesnėm sąly
gom. Lietuviai yra bau
džiauninkai. Iš kolonistų yra 
kilę tie, kuriuos Donelaitis 
vadina "ponais”, iš autoch
toninių gyventojų - "būrai - 
nabagėliai", diskriminuotoji

Viešnia iš Čikagos
Solistės Praurimės Ra- 

gienės viešnagė Australijoje 
prasideda Adelaidėje. Jos 
rečitalis įvyksta šeštadienį, 
liepos 19 d., Lietuvių Na
muose. Toliau, kaip jau buvo 
paskelbta, jinai dainuos 
Melbourne, Canberroje ir 
Sydnejuje. Reikia pažymėti, 
kad jos dainų programa yra 
ypač patraukli. Labai tinka
mai parinkta įdomių, tačiau 
be gudresnių muzikos prob
lemų, mažiau girdėtų kūri
nių, kurių besiklausydami 
tautiečiai turės malonios 
meno atgaivos.

Dainininkė yra išėjusi 
rimtas vokalinio meno stu

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

skleidusios virš kelio užden
gia dangų. Pravažiuojame 
žaliuojančiais tuneliais. Ma
lonu ir keista. Net nežinau, 
ar galima patikėti akimis, ką 
matau? Kitur medžių šakos 
siekia pravažiuojančio auto
buso langus ir sienas, jo dul
kėtame paviršiuje palikda
mos išbraukytas linijas. Su 
mumis važiuojanti gamtos 
žinovė (skautininke) sako, 
kad tie medžiai vadinasi 
Iron bark ir Stringing bark. 
Tarp augančių medžių, kai 
kur matosi termitų lizdai, jie 
čia daug mažesni, kaip Šiau
rinėje Teritorijoje.

Miškas baigiasi. Nusilei- 
džiame i plačias lygumas. 
Pievos jau ne tokios žalios, 
kaip miškai. Ganosi dau
giausiai juodmargės karvės. 
Matosi gražios sodybos, vi
sos apsodintos medžiais. Čia 
yra daug tankiai susodintų, 
spygliuočių medžių. Tai Vic- 
torijos, turtinga pieno 
ūkiais, Gippslando sritis. 
Įvažiuojame į gerą asfaltuo
tą kelią, pasiekiame Cowwar 
miestelį. Pastatai seni, bet 
prižiūrimi. Yra viešbutis ir 

dalis. Donelaitis aiškiai atsi
stoja antrųjų pusėje. Tačiau 
kompromisą tarp skirtingų 
socialinių luomų bei klasių 
Donelaitis suranda greičiau 
nei tarp skirtingų tautybių, 
iš vienos pusės Donelaitis 
aiškiai ir įvairiais variantais 
pabrėžia motyvą, kad iš pri
gimties visi žmonės lygūs, 
tiek ponas, tiek būras. Iš ki
tos pusės Donelaitis nepas
merkia nelygybe paremtos 
socialinės santvarkos bau
džiavos. Į baudžiavą jis žiūri 
kaip i santvarką, kurioje 
žmonės atlieka skirtingas 
funkcijas ir kurioje kiekvie
nas sau skirtą funkciją turi 
atlikti gerai. Tačiau jis 
griežtai pasmerkia tos bau
džiavos kai kuriuos veikėjus 
- piktuosius ponus, kurie sa
vo funkciją atlieka blogai, 
kurie baudžiauninkus išnau
doja, muša ir net užmuša. 
Šalia tokių nedorėlių ponų 
Donelaitis betgi pastato 
"gerąjį poną”, kuris užjautė 
baudžiauninkus ir jų padėtį 
lengvino. Patys baudžiau- 

dijas, pradžioje studijavusi 
pas žinomą Amerikos solistę 
- pedagogę Alice Stephens, 
vėliau Čikagos Konservato
rijoje. Po to, be pertraukos, 
tobulinasi, ypač lietuvių vo
kalinės muzikos srityje, pas 
mūsų buv. Kauno Operos 
solistę Iz. Motekaitienę, kuri 
išeivijoje ilgus metus savo 
privačioje dainavimo studi
joje ruošia jaunus daininin
kus.

Solistei Adelaidėje ir vi
sose mūsų kolonijose akom
panuos jau rimtai ir plačiai 
pasižymėjusi piano palydoje 
mūsų menininkams, a'delai- 
diškė pianistė Nemira Ma
siulytė - Stempleton.

parduotuvės. Praeina gele
žinkelis.

Pavažiavę dar apie 10 km. 
priartėjame prie didesnio 
miestuko Heyfield. Trum
piausiu keliu važiuojant yra 
205 km. nuo Melbourne. 
Praleidžiame čia pusvalandi 
ir žinoma, užteko laiko po 
porą kartų apvaikštinėti vi
sas gatves. Yra kelios baž
nyčios ir daugiau parduotu
vių. Viename naujesniame 
pastate net ir arkada su 
parduotuvėmis įrengta. 
Pagrindinė gatvė labai plati. 
Automobiliai pastatomi ne 
tik gatvės pakraščiuose, bet 
ir viduryje. Stovi nauja mo
kykla. Pirmieji baltieji atei
viai čia atvyko apie 1850 m. 
Dabar Heyfield yra apylin
kės ūkių centras, bet jis la
biau žinomas medžių apdir
bimo pramone. Netoli yra 
Lake Glenmaggie (ežeras), 
prie kurio suvažiuoja turis
tai.

Tik ketvertą kilometrų 
pavažiavus, dešinėje kelio 
pusėje švyti melsvas Glen
maggie ežeras. Jo pakran
tėje, ant pilkos žolės pavir
šiaus matosi plačiai išsiplė

ninkai nejautė jam jokios 
neapykantos. Priešingai - 
kai "gerasis ponas” mirė, 
baudžiauninkai taip jo galė
jos! ir taip verkė, kad "ki
tiems ir akys išpūti pradė
jo”.

Smerkdamas ponus nedo
rėlius ir girdamas "gerąjį 
poną”, Donelaitis pasisakė 
ne prieš esamą socialinę 
santvarką, bet prieš ne
krikščionišką ir nežmonišką 
elgesį tos santvarkos viduje. 
Ir priešingai, asmens žmo
niškas ir krikščioniškas el
gesys pačią santvarką pada
ro pakenčiamą. Kaip mora
linių vertybių išlaikymą re
mia tautinių vertybių išlai
kymas, taip moralinių dory
bių tvirtumas asmenyje ir jų 
praktikavimas santykiuose 
su žmonėm duoda sociali
niam klausimui taikingą ir 
abi puses patenkinantį 
sprendimą.

XVHI amžius dar buvo 
per ankstyvas baudžiavinei 
santvarkai atmesti. Tačiau 
balsai prieš baudžiavą jau 
kilo ir Donelaičio laikais. Jau 
1767 metais išleistas įstaty
mas, kuris panaikino vals
tiečių prievoles tarnauti 
dvaram. Tik įstatymo dvarai 
nevykdė. Dar buvo Donelai
tis gyvas, kai 1775-6 metais 
Šilutės ir Priekulės valstie
čiai atsisakė eiti baudžiavą, 
bet jie buvo kareivių numal
šinti. Dar buvo per anksti 
dumplėm, pasak Donelaičio, 
prieš vėją pūsti. Tačiau kai 
1802 metais Klaipėdos vals
tiečiai atsisakė baudžiavą 
eiti, kai 1806 buvo pralai
mėtas mūšis ties Jena, bau
džiava laipsniškai buvo pa
naikinta, palikusi neišdildo
mus paveikslus Donelaičio 
poemoje Metuose, rašytoje 
kaip tik baudžiavos siautė
jimo ir įtampos prieš bau
džiavą augimo metu, apie 
1765-75 metus.

tęs karavanų parkas. Atro
do tvarkinga ir švaru, bet 
kaž kaip trūksta medžių, 
jaukumo ir anksčiau maty
tos žalumos. Gamta skur
desnė, panaši kaip ir daug 
kur Australijoje. Į Glen
maggie ežerą įteka iš kalnų 
atsrovenanti Mecalister 
upė. Pravažiuojame siaurą 
tiltą ir už jo naujų namų 
kaimelį, iš ežero ir upės iš
siurbtu vandeniu laistomi 
apylinkės ūkių plotai.

Kelias vėl kyla į aukštu
mas. Tolumoje matosi me
džiais apaugę kalnai. Arčiau 
pievose ganosi karvės ir 
avys. Kad ir lėtai autobusui 
važiuojant, laiku nepaste
bėję, pralekiame kelią į nu
matytą apsistojimo vietą.

Reikia grįžti, o kelias toks 
siauras, kad apsisukti neį
manoma. Atsargiai autobu
sas važiuoja apie puskilo
metrį atbulas. Įsukame į ke
lią, vedantį į Paradise Valley 
(Rojaus slėnis), iš viršaus 
matome žemai išsiskleidusią 
žaliuojančią pievą. Šalia jos 
rangosi Macalister upė. 
Paupyje stovi tik keli kara
vanai. Kelias eidamas 
žemyn ilgai rangosi apie tą 
patį kalną. Įvažiuojame į sa
vininko sodybą. Sutinka 
škotas, duoda nurodymus
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SIMAS KUDIRKA 

PERTHE

Pasaulio Laisvės Sąjūdžio 
Jaunimo Sekcijos pastango
mis Simas Kudirka turėjo 
progos susitikti su mums 
palankiais organizacijų, 
parlamento, spaudos, tele
vizijos, radijo žmonėmis. Su 
juo pasikalbėjimai buvo 
transliuojami per radijo, vi
sas televizijos stotis per ži
nias ir dienos aktualijų ap
žvalgas. Pranešimai tilpo 
visuose laikraščiuose. Aus
tralų publikai Simas Ku
dirka kalbėjo Odd Fellows 
salėje.

Sekančią, birželio 18 d. 
Simas su žmona dalyvavo 
sovietų pavergtų ir už žmo
gaus teises persekiojamųjų 
paminėjimo iškilmėse - vai
niko plukdyme Pertho van
denyse. Tos pat dienos va
kare buvo susitikimo ir atsi
sveikinimo su lietuvių bend
ruomene pobūvis, į kurį at
silankė federalinio parla
mento narys Mr. Martyr, 
Vak. Australijos švietimo 
ministeris Mr. Grayden (abu 
lietuvių bičiuliai). Pasaulio 
Laisvės ir Žmogaus Teisių 
Lygos atstovai. Apyl. Val
dybos pirmininkė p. Fran- 
cienė bendruomenės vardu 
pasveikino Simą Kudirką su 
ponia ir atsilankiusius gar
bės svečius ir paprašė Simą 
papasakoti apie gyvenimą 
Lietuvoje, apie savo pergy
venimus sovietų katorgoje. 
Simas pradėjo nuo mums 
jau nežinomo 1945 metų lai
kotarpio. Gana vaizdžiai ir 
detaliai pasakojo apie dar 
1940 m. pradėtą žemės dali
nimą. Ir Kudirkai gavo 10 
ha. Kai naujakuriai ir api
plėšti žemių savininkai ne
išgalėjo išpildyti valdžiai 
duoklių (net vištos neištesė
jo uždėtų kontingentų), pra
sidėjo kolektyvizacija, kurią 
vykdyti buvo pasiųsti mo
kytojai, gimnazistai į kaimus 
rašyti žemės savininkams 
malonės prašymus, kad būtų 
priimami į kolūkius. Taip 
pat nuolankiai ir Kudirkai 
atsisakė gautų 10 ha.

Dar karui nepasibaigus 
užfrontėje susiorganizavo 
partizanai nuginkluodami 
rusus apsirūpindavo gink
lais ir gana sėkmingai kenkė 
okupantams dar keletą metų 
iki atsirado išdavikų ir nai
viai pasitikinčių pažadais ir 
išdavinėjo savuosius, kurių 

daug žuvo besigindami, 
daugelis buvo sušaudyti, dar 
daugiau ištremta į Sibirą. 
Partizaninė kova vyksta ir 
dabar per spaudą ir pasyvų 
pasipriešinimą.

Sovietų kalėjimuose ne 
tik darbo sunkumas ir stoka 
maisto, bet nuolatinis 
kalinių kiršinimas prieš vie
nas kitą yra kasdieninis da
lykas. Pastebėtas draugiš
kumas būdavo išardomas 
tiek darbe, tiek ir kalėjimo 

aplinkoje. Tačiau kaliniai 
sugebėdavo susitikti su 
vienminčiais, susisiekti su 
laisvėje gyvenančiais gau
dydami išorines žinias.

Simas Kudirka smerkė 
daugelio kraštų abuojumą 
Afganistano užpuolimo at
veju ir piktinosi dėl olimpi- 
jados neboikotavimo. Pa
saulis visomis susižinojimo, 
propagandos priemonėmis 
tebespardo jau sutrešusi la
voną, bet nemato ar sąmo
ningai vengia kalbėti apie 
visai žmonijai gresiantį ko
munizmo pavojų. Kudirkos 
kalbą suglaustai svečiams 
pristatė angliškai prof. Z. 
Budrikis.

Po prakalbų susirinkimo 
dalyviai ir svečiai turėjo 
progos asmeniškai susipa
žinti ir pasikalbėti su Simu 
ir Genovaite Kudirkais.

LIETUVIAI PAS
KARALIENĘ

Retkarčiais Melbourne ir 
Adelaidėje tenka nugirsti, 
kad yra abejojančių, ar ver
ta per Vasario 16 arba išve
žimų minėjimus pasikviesti 
australų parlamentarus, o 
Melbourne net ministerius 
ir truputį pavaišinti norint 
sudaryti geresnes pažintis 
su šio krašto vyriausybe, 
kad reikalui esant turėtume 
geresnį tiesioginį priėjimą.

Tokių pažinčių reikšmė 
buvo labai svarbi Whitlamo 
laikais kovojant už Pabaltijo 
ir Lietuvos suverenumo rei
kalą. Dabar karalienei lan
kant Melbourną geros pa
žintys su Viktorijos premje
ru padėjo lietuviams, kada 
per iškilmingą karalienės 
garbei Meno Galerijos rū
muose priėmimą Viktorijos 
premjeras, pamatęs Mel
bourne Apylinkės pirm. Al
biną Pocių su žmona sustab
dė karalienę ir pristatė jį 
kaip Melbourne lietuvių 
bendruomenės pirmininką. 
Karalienė pirmiausia pasi
džiaugusi p. R. Pocienės 
tautiniais rūbais pasiteiravo 
mūsų pirmininko apie Aus
tralijos ir Melbourno lietu
vių veiklą.

PABALTIEČIŲ BENDRAS 
MINĖJIMAS

Jungtinis Viktorijos Pa- 
baltiečių Komitetas šiais 
metais išvežimų minėjimą 
surengė Estų Namuose, 
Melbourne birželio 8 d.

Dalyvavo Imigracijos mi
nisteris Hon. lan Macphee, 
keletas parlamentarų ir 
įvairių organizacijų atstovai. 
Estai, latviai ir lietuviai už
pildė estų namų salę.

Kalbėjo Imigracijos mi
nisteris I. Macphee ir pora 
parlamentarų. Meninėje da-

GYVENIMAS BRISBANE

ALB Brisbanės apylinkės 
visuotinis susirinkimas įvy
ko birželio 15 d. Lietuvių 
Namuose. Iš kviestųjų 53 
pavienių tautiečių ir jų šei
mų susirinkime dalyvavo tik 
21 asmuo, daugiausia mote
rys. Nežiūrint, kad susirin
kimas buvo svarbus ir jame 
renkami apylinkės vykdo
mieji organai, susirinkimas 
dalyviais buvo gana skur
dus. Jį atidarė apyl. pirm. K. 
Bagdonas ir jam pirminin
kauti pakvietė kun. Dr. P. 
Bašinską ir P. Kviecinską 
sekretoriauti. Po apylinkės 
valdybos ir kitų organų pra
nešimų ir sudarius mandatų 
komisiją iš A. Kociaus, E. 
Vilkinienės senoji valdyba 
atsistatydino ir prasidėjo 
sopulingoji dalis - naujos 

KAS NAUJO MELBOURNE?
lyje pasirodė iš lietuvių so
listas Jurgis Rūbas ir mer
gaičių Dainavos penketukas. 
Programą užbaigė mišrus 
latvių choras. Po to parla
mentarai nuvyko pas p.p. 
Pocius vakarienei.

Minėjimo proga birželio 
17 d. Toorak Times savait
raštis išspausdino mūsų pir
mininko Albino Pociaus 
straipsnį ”40 Years of 
Oppression” ne tarp laiškų 
redaktoriui, bet kaip atskirą 
straipsnį.

NETIKI MELBOURNO 
STEBUKLAIS

Savo laiku Melbourno 
Apylinkės Valdyba paprašė, 
kad atitinkamos įstaigos 
Amerikoje finansiniai pa
remtų Melbourne kasmet 
rengiamą per Vasario 16 
diplomatinį priėmimą, ku
riame gausingai dalyvauja 
ministerial, parlamentarai, 
vyskupai ir organizacijų bei 
politinių partijų vadai.

Iš Amerikos atėjo atsaky
mas, kad jie padėtų, jeigu 
tai būtų tikras dalykas, bet 
sako niekas negali tikėti, 
kad toks Melbournas pada
rytų geriau už Amerikos 
veiksnius. Paprašė prista
tyti įrodymų, kad tikrai taip 
buvo. Ieškome liudininkų.

Liudininkas 

Siųskite siuntinius į Lietuvą 
per vienintelę licenzijuotą firmą

MELBOURNE Hansa Trading Co. P/L 267 Flemington Rd. Nth Melbourne
3051 Tel. 328 3347

SYDNEY Murray’s H.F. Stores 646 George St., City (netrukus bus nau
jas adresas) Tel. 26 1768

TAIP PAT IR ŠIAIS ADRESAIS
306 The Causeway, Melbourne 3000, Tel. 63 6673
924 Mt. Alexander Rd., Essendon 3040 Tel. 375 1979
153 Mercer St., Geelong 3220 Tel. 9 3216
341 Church St., Parramatta 2150 Tel. 630 1626

PERTH 58 Alma Rd., Mt. Lawley 6050 Tel. 328 6046

ADELAIDE 18 Torrens Ave., Fullarton 5063 Tel. 71 3626
39 Chesser St., City 5000 Tel. 223 6096

BRISBANE 38 Philip St., Hawthorne 4171 Tel. 399 7086

CANBERRA 14 Hayley St., Ainslie ACT

valdybos rinkimai. Po dide
lių pastangų į vykdomuosius 
organus sutiko kandidatuo
ti: P. Kviecinskas, P. Zabu- 
kas, V. Musteikis, K. Genys, 
B. Žygienė, E. Bartonas, 
Kuliešienė ir K. Bagdonas. 
Balsų dauguma į Valdybą 
išrinkti P. Žabukas, K. Bag
donas, P. Kviecinskas, V. 
Musteikis ir E. Bartonas. 
Kandidatais paliko K. Genys 
ir B. Žygienė. Perrinkta 
Rev. Komisija, kurią suda
ro: Bartonienė, Mališauskas 
jun. ir Malinauskas. Per
rinktas ir Garbės Teismas, 
bet vienam pasitraukus jį 
sudaro kun. Dr. P. Bašins
kas ir B. Žygienė.

Klausimuose ir sumany
muose kalbėjo kun. Dr. P. 
Bašinskas ir buv. apyl. pir
mininkas K. Bagdonas apie 
fiastangas įsteigti savaitga- 
io mokyklėlę, p. Einikienė 

priminė apie ateinantį Va- 
rana festivalį. Kalbėjo ir

BIBLIOTEKOS VAJUS

Melbourno lietuviai! Jūs 
jau visi pastebėjote,. kaip 
gražėja mūsų bibliotekos 
patalpos. Gauta naujų 
knygų, įrengtos naujos 
spintos ir knygų lentynos 
bibliotekoje ir bendruome
nės kambarys.

Tą viską įrengiant jūsų 
Apylinkės Valdyba išleidom 
visas savo sutaupąs ir įbrido 
į skolas. Lėšų trūkumas 
pradeda paralyžuoti mūsų 
kultūrinę ir politinę veiklą,' 
nes šiais laikais be pinigo 
niekur toli nenueisi.

Apylinkės Valdyba nenori 
jūsų varginti, bet neturėda
ma kitos išeities skelbia 
Bibliotekos vajų nuo liepos 1 
dienos.

Pinigai bus naudojami su
mokėti už knygų lentynas, 
spintas ir nupirkimui naujų 
knygų. Aukas prašome 
įteikti jūsų apylinkės biblio
tekos vedėjai p. Bronei Šil-

Kadaise Kinijos Mao Ce 
Tungas buvo laikomas ne
klystančiu ir jo nuomonė 
buvo šventa ir privaloma. 
Nepraėjus porai metų po jo 
mirties reikalai labai pasi
keitė ir šiandie jau jis viešai 
kritikuojamas. Net ruošia
ma knyga apie Mao, kurioje 
bus iškelti Mao nuopelnai ir 
klaidos. 

svečias Captive Nations 
K-to pirm. p. Vavra, nu
šviesdamas tos organizaci
jos darbus ir ateities planus.

A. Perminui atsisakius 
(per trečią asmenį) atsto
vauti lietuvius Baltų Komi
tete, tas pareigas prisiėmė 
kun. Dr. P. Bašinskas.

* *
Birželio 14 d. palaidojome 

Kazimierą Gudaitį, 73 m. 
amžiaus.

* *
Klemensas Stankūnas po 

sunkios operacijos jau su
grįžęs į namus ir taisosi 
žmonos Petronėlės globoja
mas.

Corindas Povilis 

vienei, sekmadieniais Bend
ruomenės Bibliotekoje, arba 
Apyl. V-bos iždininkui p. 
Feliksui Sodaičiui parapijos 
kioske, arba Lietuvių Na
muose. Visiems bus išduoti 
pakvitavimai.

Melb. Apylinkės Valdyba 
tikisi, kad jūs padėsite 
mums. Iš bibliotekos įrengi
mo ir knygų įvairumo mūsų 
svečiai spręs apie mūsų kul
tūrinį lygį ir meilę lietuviš
kai knygai.

Už dvejų, su puse metų 
Melbourne bus Lietuvių 
Dienos ir suvažiuos daug 
svečių iš visos Australijos ir 
užsienio. Iki to laiko turime 
oasitempti, kad svečiai par

sivežtų geriausius įspūdžius 
iš Melbourno.

Taip pat kas turi atlieka
mų gerų knygų ir lietuviš
kos muzikos bei dainų 
plokštelių prašome perleisti 
bibliotekai. Būsime dėkingi.

Bibliotekos Vajus prasi
deda nuo liepos 1 dienos. 
Didesnės aukos bus skelbia
mos spaudoje. Laukiame 
jūsų paramos.

Melbourno Apylinkės 
Valdyba

Šių metų pradžioje lanky
damas lietuvius Lenkijoje 
kun. P. Gavėnas, dirbąs 
Brazilijoje, dalyvavo Seinų 
katedros pamaldose, kur 
lietuviai po lenkiškų pamal
dų pradėjo giedoti lietuviš
kai. Iš lenkų pusės prasidėjo 
trukdymai, net šauktasi po
licijos. Svečiui kun. P. Ga
vėnui katedroje pamaldų 
laikyti nebuvo leista.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS

KREDĮTQAD-JA "TALKA~veikia visų naudai...
Mūsų Pastogė Nr. 26, 1980.7.7, psl. 4
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Laiškas tarp lentų
DVIEJŲ POLITINIŲ KALINIŲ LAIŠKAS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS

Mes nežinom ar į socialis
tini ar į laisvą kraštą pateks 
šios eksporto lentos, kurios 
yra Sovietų Sąjungos vergų 
darbo vaisius, bet mes krei
piamės i šio krašto gyvento
jus ir i jų vyriausybę visų 
Sovietų Sąjungos politinių 
kalinių vardu. Mes esame 
įsitikinę, kad mūsų laiškas 
susilauks atbalsio Jūsų 
krašte, nežiūrint politinės 
sistemos ir gyventojų įsiti
kinimų.

Mes, Akhmetov, Niza- 
metchine Chomeoutdino- 
vitch ir Mikhalenko, Vladi
mir Mikhailovitch, politiniai 
kaliniai sunkiųjų darbų 
konclageryje Sibire, esame 
izoliuoti, atskirti nuo kitų 
kalinių, nekalbant jau apie 
viso pasaulio visuomenę. 
Mes neturime jokios vilties 
būti išlaisvinti ir mūsų gy
vybei gresia nuolatinis mir
ties pavojus.

Nei mes žmogžudžiai, nei 
vagys, nei plėšikai. Mes tik
tai išdrįsome kalbėti ir ra
šyti apie laisvę, žmogaus 
teises ir demokratiją. Vienu 
žodžiu - mes išdrįsome 
skelbti teisybę ir neslėpti 
savo pažiūrų ir įsitikinimų.

Mes nieko nenuveikėme, 
nieko ypatingo neatsiekėme. 
Mūsų veiksmai nesukėlė re
voliucijos mūsų krašte. Mū
sų tautiečiai netgi nepažįsta 
mūsų. Ir nežiūrint viso to, 
mes paaukojome savo gyvy
bę kovai su neteisybe ir me
lu, norėdami apginti visų 
mažų ir didelių Sovietų Są
jungos užgrobtų kraštų tau
tinius interesus. Mes kovo
jame su asmenybės sužlug
dymu, mes reikalaujame 
žmogaus teisių pripažinimo, 
mes priešinamės komunistų 
partijai, kuri paverčia žmo
nes į darbo ir kalinių robo
tus. Mes paskelbėme žūtbū
tinę kovą žiauriam režimui 
ir totalitarinei komunistų 
partijos diktatūrai Sovietų 
Sąjungoje. Visa tai yra 
mūsų gyvenimo tikslas.

Gali būti, kad mes nepa
vartojome gerų metodų mū
sų tikslams atsiekti. Gali 
būti, kad mūsų darbas neat
neš daug naudos, bet mes 
esame įsitikinę, kad mūsų 
pastangos ir kova yra tei
singos. Mes negalime kitaip 
elgtis būdami šio krašto pi
liečiai, mūsų pilietinė sąžinė 
ir žmogiškas orumas neduo
da mums kito pasirinkimo.

Mes gyvename krašte, 
kurį vadiname tėvyne. Mes 
jį mylime ir drauge neap
kenčiame, nes čekistai ir 
valdžią užgrobusi fašistuo- 
janti klika (kotoreja), - tai 
yra komunistų partijos 
centralinis komitetas ją sut
rypė, sumindžiojo ir apdrė
bė purvu.

Mūsų tauta kenčia bai
siausią savivališkumą, di
džiausią vargą. Mūsų kalėji
mai yra didžiausi ir tvir
čiausi. Mūsų kariuomenė 
yra skaitlingiausia ir agre
syviausia pasaulyje. Mūsų 
valdžia yra žiauriausia ir 
apgaulingiausia. Mūsų šalis 
yra baisiausia grėsmė visam 
pasauliui.

Jūs nenorite mums pati
kėti? Na, tai plokite komu
nizmui! Ateikite pasitikti 
sovietų tankų su vaikeliais 
vieton granatų rankosešyp- 
sokitės sovietų raketom nu- 
taikintom į jūsų gyvenvie
tes, Jūs gi visuomet nusilei
džiate komunistams. Nusi
leiskite ir šiandieną. Duoki-

Šių metų sausio 23-čią 
dieną Vakarų Vokietiją pa
siekė dviejų politinių kalinių 
laiškas, kuris buvo atspaus
dintas prancūzų laikraštyje 
"Le Monde" kovo 19 dieną. 
Šio laiško autoriai, 30-ties 
metų baškirų poetas Akh
metov, jau virš 12 metų ka
linamas Sovietų kalėjimuose 
ir Sibire. O antras politinis 
kalinys yra mažiau žinomas 

te jiems visą Vakarų Euro
pą. Leiskite jiems įsiviešpa
tauti Afrikoje. Leiskite 
jiems užkariauti Kiniją. Su
darykite palankias sąlygas 
komunistų pergalėm. Mes to 
jūsų prašome, nes to nori
me! Tegul raudonoji vėliava 
plevėsuoja virš Bonos, Pa
ryžiaus, Londono ir Vašing
tono. Tegul komunizmas įsi
viešpatauja jūsų namuose! 
Tada! Tiktai tada jūs pra- 
matysite ir suprasite sovie
tinį komunizmą. Persirgę 
komunizmo maru, jūs įgau
site imunitetą. Bet leiskite 
jus perspėti - tik pusė, o gal 
ir mažiau kaip pusė žmonijos 
teišliks! Aišku! Jūs nenorė
site apsikrėsti raudonuoju 
maru idant gautumėt imu
nitetą nuo jo. Aišku! Jūs ne
norėsite tokios aukos! Todėl 
mes jam ir priešinamės. To
dėl mes negalime pasilikti

Afganistane vykstant 
kietam pasipriešinimui prieš 
okupantus sovietus, yra di
delių nesutarimų ir valdan
čios liaudies partijos viduje. 
Jau sušaudyti buv. diktato
riaus Amino 13 šalininkų, o 
ir pats sovietų pastatytasis 
dabartinis prez. B. Karmalis 
esą bandęs nusižudyti. Nors 
Afganistane ir yra oficiali 
valdžia, bet praktiškai valdo 
ir viską kontroliuoja patys 
sovietų atsiųsti patikėtiniai.

* * * 

SPECIAL BROADCASTING SERVICE 

MULTI CULTURAL TELEVISION

SUPERVISORY 
TECHNICAL STAFF

SYDNEY
The SBS will shortly bring multicultural television to Austra
lians, using some of the most up-to-date equipment available 
In this field.

Applicants with substantial experience in technical main
tenance, capable of supervising teams Involved with the 
installation and maintenance of broadcast television equip
ment are invited to apply for the following positions: 

SENIOR TECHNICAL OFFICERS (Grade 3) 
$17,932-18,382. (T116)
The successful applicants will be responsible for mainten
ance teams involved with general electronic station main
tenance or broadcast video equipment.

SENIOR TECHNICAL OFFICER (Grade 2) 
$16,630-17,055. (T117)
The successful applicant will supervise a maintenance team 
responsible for telecine and camera equipment.

A familiarization period on SBS equipment will be provided. 

Conditions similar to those offered by other Commonwealth 
Government authorities will be offered—recreation leave, 
sick leave, long service leave after a qualifying period, access 
to the Commonwealth Superannuation Fund and shift penalty 
payments. Initially, successful applicants will be offered 
employment for two years.

Previous applicants will be considered and need not reapply. 

Please send applications, including details of qualification 
and employment history (quoting reference number given) to:

Ms. Claire Luckett (10th Floor
IMBC Task Force 5 Elizabeth Street
GPO Box 21 SYDNEY, NSW 2000)
SYDNEY, NSW 2001

Further information may be obtained from Ms. Luckett on 
232 7622.

Applications should be with Ms. Luckett by 24 July 1980.

vakaruose. Jo pavardė Mik
halenko, jis, kaip ir Akhme
tov, yra poetas.

Įdomu pastebėti, kad jų 
laiškas buvo prikaltas prie 
lentų, kurios iš Sibiro buvo 
eksportuojamos į Vakarų 
Vokietiją. Laišką surado du 
lentpiūvės darbininkai ir 
perdavė tiesiog į Helsinkio 
žmogaus teisių gynimo sky
rių Frankfurt am Main.

abejingi, kai visas pasaulis 
vis daugiau ir daugiau nusi
leidžia komunizmui ir šoka 
pagal Maskvos norus. Pa
saulis bijo komunistų! Argi 
tai nėra išdavimas!?

Mes jausmų žmonės, tik 
du poetai. Politinis gudravi
mas ir diplomatija mums 
svetimo? sąvokos. Mes ži
nome, kas mūsų laukia. Mir
tis yra nuolatinė mūsų 
draugė.

Deja, mes nevieni. Tūks
tančiai politinių kalinių ve
getuoja Mordovijos, Permės 
ir Vladimiro katorgose. 
Faktinai Sovietui Sąjungoje 
yra 250 milijonų nelaimingų 
piliečių, kuriems yra atimtos 
visos žmogaus teisės. O be
veik antra tiek rasime ir So
vietų Sąjungos užgrobtuose 
kraštuose ir jos satelitinėse 
valstybėse. Sovietų tankai ir 
raketos laukia signalo pulti 
Kiniją ir išžudyti milijonus 
kiniečių ir pavergti 

kraštą.

ARGI JUMS TIKRAI VIS 
VIENA, KAS DEDASI UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS?

Mes matome, kad vakarų 
kraštai bando mums padėti. 
Ši pagelba suintensyvėjo 
per paskutinius kelerius 
metus. Už tai esame dėkin
gi. Tačiau vakarų valstybės 
galėtų daugiau nuveikti. Ži
noma, mes neprašome, kad 
amerikiečių, ar kokio kito 
krašto kariuomenė mus iš
laisvintų. Tai būtų nerealus

Patikslinimas
Gerb. p. Redaktoriau,

Jūsų korespondentas 
klaidinančiai aprašė mano 
pasikalbėjimą su Sydnejaus 
televizijos Dešimtu Kanalu, 
Jūsų laikraščio 25 Nr. 
(1980.6.30 p. 7)

Ką tik grįžęs iš Maskvos, 
birželio 17 d., buvau už
klaustas televizijos ir radijo 
žuranlistų būdingą klausi
mą: "kaip Maskvoj reaguo
jama į Vakarų olimpinį boi- 
kotavimą?”

Visiems atsakiau vieno
dai: "Maskvoje žino, kad 
Vakarai boikotuoja olimpia
dą dėl Afganistano okupaci
jos, bet paprastas žmogus 
gatvėje tų dviejų įvykių ne- 
jungia, kap mes”.

Jūsų korespondentas 
kraipydamas mintį ir atsa
kymą, teigia Jūsų skaityto
jams, kad aš "nematąs, ką 
bendro turi Afganistano 
okupacija su Maskvos olim
piada” ir, kad mano "nuo
mone, paprastas žmogus 
gatvėje negalvoja taip, kaip 
Australijos politikai”.

Aš turiu Jūsų korespon
dento minėto Dešimto Ka
nalo žinių laidos kopiją ir sa
vo teigimus galiu įrodyti. 
Stebiuosi, kaip bendruome
nės laikraštis, nepasitikri
nęs faktų, drįsta rizikuoti 
šitokio pobūdžio šmeižtą.

Toliau, Jūsų korespon

reikalavimas. Toks 
veiksmas tik padarytų iš 
mūsų priešus. Mes tik pra
šome, kad Vakarų Europos 
valstybės parodytų mums 
daugiau prielankumo, soli
darumo kovoje su komuniz
mu ir duotų mums daugiau 
moralinės pagelbos. Tą va
karai gali padaryti. O mums 
moralinė pagelba yra dau
giausiai reikalinga.

Prie šio laiško pridedame 
du eilėraščius, mūsų laiškas 
yra skirtas viso pasaulio 
skaitytojams. Mes prašome 
jūsų, kad redakcinės patai
sos nepakeistų mūsų atsi
šaukimo žodžių ir minčių 
prasmės.

VISAIP
Normuojamas aukų 

rinkimas

Pastebėta, kad mūsų iš
kilmingų švenčių progomis 
pasidarė labai madingas au
kų rinkimas įvairiems tiks
lams. Prašo aukų bendruo
menė, Australijos Liet. 
Fondas, Tautos Fondas, 
Skautų fondas ir t.t. Paste
bėta, kad net kai kurie tau
tiečiai vengia dalyvauti to
kiuose parengimuose, nes 
negali visų aukų rinkėjų pa
tenkinti. Adelaidės Apyl. 
Valdyba yra nustačiusi apy
tikriai normas, kada kokios 
aukos leidžiamos rinkti. Va
sario 16 minėjimų proga au
kos renkamos tik Australi
jos Liet. B-nei; Tautos 
šventės proga aukos gali 
būti renkamos Australijos 
Liet. Fondui, Tautos Fon
dui. Visos kitos ir aukščiau 
minėtiems tikslams aukos 
netrukdomai gali būti ren
kamos kiekvienu metu be 
jokių kliudymų.

Šis Adelaidės Apyl. aukų 
normavimas būtų geras pa
vyzdys panašiai elgtis ir ki
tose apylinkėse. Niekas au
kotojui nenustato, kam jis 
turi skirti auką, tačiau būti
na tinkamos tvarkos prisi- 

dentas, tęsdamas nesąmo
nes apie mane, rašo, kad aš 
"ketinu vykti į Canberrą ir 
teisme patiekti Federalinei 
Vyriausybei 700,000 dolerių 
ieškinį”.

Faktinai, Dešimto Kanalo 
korespondentas pareiškė, 
kad ryšium su olimpiada 
buvo daug nukentėjusių, jų 
tarpe ir Palanga Travel. Jo
sios Romas Cibas irgi kreip
sis į Federalinę Vyriausybę 
paramos atgauti, bent dalį 
prarastų 700,000 dolerių.

Jūsų korespondentas 
klaidindamas Jūsų skaityto
jus įžeidė mano vardą ir fir
mą. Malonėkite mums pada
rytą žalą atitaisyti.

R. Cibas
Vadovaujantis Direktorius 

Palanga Travel

ATŠAUKIMAS

’’Mūsų Pastogės” 25 Nr. 
tilpo klaidinanti žinutė apie 
p. Romo Cibo pasikalbėjimą 
su Sydnejaus televizijos 
Dešimto Kanalo korespon
dentu. Už klaidingai suteik
tą informaciją ir jo vardo 
pažeidimą, p. Cibą atsipra
šome.

Ta proga spausdiname p. 
Cibo laišką.

Red.

KUDIRKAI ADELAIDĖJE

Birželio 13 d. Simas ir Ge
novaitė Kudirkai per Syd- 
nejų vakare pasiekė Adelai
dę ir juos visos viešnagės 
metu globojo G. ir J. Vasi
liauskai. Sekančią dieną . 
šeštadienį svečiai aplankė 
abi savaitgalio mokyklas, 
buvo prie Liet. Namų Tele
vizijos 10 stoties filmuoti, su 
jais pasikalbėta ir jau vaka
re parodyti televizijoje. Taip 
pat vakare Liet. Namuose 
Kudirkai susitiko su gausiai 
susirinkusiais lietuviais. 
Svečius pristatė apyl. pirm. 
Č. Zamoiskis, o pasveikino 
Krašto Valdybos pirm. V. 
Neverauskas.

Kalbėdamas Simas nupa- 
sakoj’o savo gyvenimą Lie
tuvoje ir kalėjimuose, pri
minė, kad nuvažiavus į Lie
tuvą nereikia susižavėti išo- 
reir atsiekimais, nes tai tik 
fasadas, o pasižiūrėti už to 
fasado, kaip žmonės iš tik
rųjų gyvena nuolatiniame 
terore ir baimėje ir kad 
priespaudoje gyvenimas nė 
kiek nepasikeitęs, gyvento
jai yra nuolatos persekioja
mi ir žalojami dvasiniai ir fi
ziniai.

Okupantui baisiausia, kai 
apie sovietinį gyvenimą kal
bama.

Sekmadienį birželio 15 d. 
Kudirkai dalyvavo pamal
dose ir vėliau miesto rotu
šėje, kur buvo Pabaltiečių 
Komiteto surengtas išveži
mų minėjimas. Čia Simas 
gausiam susirinkimui pasa
kė kalbą.

laikyti. Šia prasme Adelaide 
yra geras pavyzdys, kad ir 
čia vyrautų tvarka. Visas 
aukas vertiname, nes jos vi
sos eina pačios lietuvybės 
naudai, bet kiekvienu atveju 
geriau ir prasmingiau laiky
tis atitinkamos tvarkos. 
Apie tai galėtų pagalvoti ir 
kitos ALB apylinkės.
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Birželinės Melbourne
Mūsų tradicinių minėjimų 

lyg ir prisibijau. Dažnai einu 
į juos tik iš pareigos ar bijo
damas gėdos jei kas paste
bės ir pradės kalbėti' kad 
nedalyvavau. O visa tai, nes 
žinau kad ir viduryje nakties 
pažadintas galėčiau iš karto, 
dar tik pusiau pabudęs, pa
sakyti kokia bus ateinančio 
minėjimo programa: pirmi
ninko prakalba, paskaitinin
kas, pirmininko žodis, kitos 
organizacijos vadovo žodis, 
eilėraščiai, solistas - solistė, 
choras. Viskas užtruks tris 
valandas. O gal ir daugiau.

Skaitau "Mūsų Pastogė
je”, kad ir Sydnejaus kores
pondentas rašo: "... laikas 
įnešti į šiuos minėjimus ko
kių nors permainų...”

Prisimena man tačiau A. 
Mauragio žodžiai,irgi rašyti 
"Pastogėje” šių metų vasa
rio 4-tą dieną:

"Nėra labai svarbu, ar 
bendruomenė sugeba minė
jimui paruošti meniškai gerą 
programą, bet labai svarbu, 
kad visi susirinktumėm, kad 
visi dalyvautume. Ne į 
spektaklį, ne į koncertą ei
name, o į tautinę šventę, ne 
malonumo ieškodami, o tau
tinę pareigą atlikdami, kad 
kartu sustoję petys į petį 
užtrauktume iš gilumos šir
dies "Lietuva, tėvynė mū
sų”. Tai tokia yra prasmė 
mūsų tautinių švenčių.”

Ir man pasidaro gėda, kad 
kartais abejodavau ar verta 
į minėjimą eiti.

Šių metų birželio įvykių 
minėjimas Melbourne mane 
paliko pilną įspūdžių, per
gyvenimo, pilną susimąsty
mo. Esu tikras kad panašius 
jausmus turėjo ir visi daly
vavę lietuviai - net nustebau 
kad mūsų čia tiek daug yra!

Minėjimo diena prasidėjo 
su lietuviška radijo laida - 
pokalbiu su Simu Kudirka, 
tęsėsi iškilmingomis pamal
domis bažnyčioje ir kulmi- 
navosi minėjimo aktu Lietu
vių Namuose.

Pradėdamas minėjimo 
aktą kun. P. Vasaris per
skaitė trumpą nuoširdžią in- 
vokaciją. Pirmininko A. Po
ciaus ir K.F. pirmininko V. 
Laukaičio žodžiai palietė 
mūsų visų jausmus ir išreiš
kė mūsų mintis. A. Baltru- 
konienė perskaitė nežino
mos Melbourno poetės poe
mą, skirtą S. Kudirkai. J. 
Mikštas irgi sukūrė ir per
skaitė šiltą kūrinį Simui. Iš 
Adelaidės atvykęs S. Kubi
lius deklamavo. V. Strauko 
vadovaujamas Dainos Sam
būrio choras padainavo tris 
dainas - sutinku su A. Po
ciaus komentaru, kad mūsų 
choras nepražus! Programą 

Numatote keliauti?
PAVESKITE PALANGAI TVARKY
TI VISUS JŪSŲ KELIONĖS REIKA
LUS — prieinamiausios kainos lėktu
vais viduje ir užsienyje * parūninamos 
nakvynės bet kur pasaulyje ★ išrūpi
namos vizos ★ draudimas * kelioninė 
valiuta (travellers cheques)

Geriausius kelionių patarimus ir 
informacijas teikia

Palanga Travel
SYDNEY 364 Sussex St. tel. 26 2008 
MELBOURNE 59 Queen St. 627758 
ADELAIDE 229 Rundle St. 2237544 
BRISBANE Ulster Walk, Cnr. 
Elizabeth & Edward st. 2213177

Vykstantiems 
į Ameriką

Prieš vykdamas į Ameriką (USA) 
būtinai užsuk į Palangos įstaigą pasi
teirauti...
KELIAUJANT PO AMERIKĄ— 
specialus... 14 dienų neribotas skrai
dymas vidaus susisiekimo linijomis tik 
$ 180. Daug sutaupysite!
IŠVYKOS Į AMERIKĄ
Palanga organizuoja geriausias grupi
nes ar pavienes išvykas į Ameriką 
pradedant tik nuo $ 966 už 14 dienų. 
Didžiausias pasirinkimas... Mūsų ke
lionių patarėjai sų malonumu jums 
padės ir patars.

gabiai pravedė A. Butkutė.
Nepaprastai buvo malonu 

išgirsti Sietyną Kubilių 
deklamuojantį eilėraščius iš 
"Kronikos". Jo interpretaci
ja, lietuvių kalbos valdymas 
ir dramatinis perdavimas 
padarė gilų įspūdį, kurį pa
juto visi klausytojai ir už tai 
padėkojo ilgu plojimu. Ta
lentingas jaunuolis, Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės pasididžiavimas ir, esu 
tikras, didžiulis džiaugsmas 
savo tėvams. Pavyzdį gali 
imti visos Australijos lietu
vių bendruomenės kaip rei
kia ugdyti savo talentus ir 
duoti progą jiems pasirody
ti. Neabejoju, kad ir mes 
Melbourne galėtumėm ir 
turėtumėm kreipti dar dau-

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Viktorijos Pavergtųjų 

Tautų Taryba, kuriai pri
klauso ir Melbourno Lietu
vių Bendruomenė, praneša, 
kad Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę minėsime taip:

EKUMENINĖS
PAMALDOS

Pavergtųjų Tautų Savaitę 
pradėsime bendromis visų 
tautų ir visų tikybų ekume
ninėm pamaldom šv. Pat- 
ricko, katedroje, East Mel
bourne liepos 27 d. sekma
dienį, 3 vai.

Melbourno Apylinkės 
Valdyba prašo visas organi
zacijas dalyvauti organizuo
tai su vėliavomis ir tauti
niais rūbais. Prašome visus 
su vėliavomis rinktis kated
ros sodelyje 2.30 vai, proce
sijai į bažnyčią. Katedroje 
giedos lietuvių ir ukrainiečių 
chorai. Procesijoje į katedrą 
eisime alfabeto tvarka tau
tybėmis, todėl mūsų visų 
pareiga, kad lietuviai pasi
rodytų neblogiau už kitus. 
Ateikite visi pasimelsti, kad 
gerasis Dievas suteiktų 
laisvę visoms pavergtosioms 
tautoms ir mūsų tėvynei 
Lietuvai.

IŠKILMINGAS
PRIĖMIMAS

Pavergtųjų Tautų Savaitę 
užbaigsime iškilmingu priė
mimu, rugpiūčio 1 d. penk
tadienio vakare 6.30 vai. 
Lietuvių Namuose visiems 
australų parlamentarams, 
organizacijų ir partijų vado
vams, bažnyčios dignito
riams, ir mums draugingų 
bendruomenių vadovams, 
kad pažindami vienas kitą 
galėtume tvirčiau kovoti už 
pavergtųjų tautų laisvę, nes 
vienybėje yra mūsų galybė. 

giau dėmesio į savo vietinius 
talentus ir sudaryti jiems 
progą pasirodyti ne tiktai 
mūsų, bet ir kitų bendruo
menių padangėse.

Minėjimo širdimi ir centru 
buvo Simas Kudirka. Jo pa
ties pristatyti nereikia - visi 
žinome jo laisvės siekimą. 
Savo šuoliu į laisvę ir ketu
riais kalinimo metais užmo
kėta kaina Simas tapo kovos 
už žmogaus teises simboliu; 
jis taip pat tapo ir atstovu 
mūsų tautos tėvynėje.kuriai 
yra atimtos žmogaus teisės, 
kuriai yra atimta teisė 
spręsti savo likimą.

Simas Kudirka nelaiko 
savęs didvyriu, nesisega sau 
"laisvės kovotojo” vardo. Jis 
sako, kad mes visi esame 
kariai, kovojantys už Lietu
vos laisvę. Iš jo dvelkia pap
rastumas, kuklumas, gilus 
tautinis įsitikinimas. Jis lie
tuvis.

Įėjimas į priėmimą 8 dol. 
asmeniui. Kiekviena tauty
bė turi išplatinti 25 pakvie
timus, kad padengus išlai
das. Manome, kad atsiras 
pakankamas skaičius lietu
vių, kurie supras šito paren
gimo reikšmę ir jūsų Apy
linkės Valdybai nereikės 
teisinti prieš kitas tautybes.

Pakvietimai gaunami pas 
p. Feliksą Sodaitį, parapijos 
kioske arba Apyl. V-bos 
pirm. Alb. Pocių. Mes tiki
mės jūsų paramos ir pritari- 
m°' Melbourno Apylinkės 

Valdyba

LATROBE VALLEY
METINIS SUSIRINKIMAS

Latrobe Valley metinis 
seniūnijos susirinkimas įvy
ko gegužės 27 d. p.p. Ali
šauskų namuose Moe mies
te, kuriam sekretoriavo 
Servacijus Šabrinskas.

Dalyvavo 13 balsavimo 
teisę turinčių seniūnijos na
rių.

Seniūnė apžvelgė metų 
veiklą, papasakojo, ką gir
dėjo Krašto Valdybos Ade
laidėje per Velykas suorga
nizuotame Apylinkių Valdy
bų pirmininkų ir seniūnų 
suvažiavime ir ragino visus 
dalyvauti ateinančiose Lie
tuvių Dienose. Numatyti 
suruošti du minėjimai. Rug
sėjo 8-tos minėjimas įvyks 
rugsėjo 6 d. Morwell mieste, 
Vasario 16-ji bus švenčiama 
p.p. Šabrinskų sodyboje. 
Taip pat pranešė, kad atski
rai nuo seniūnijos pajamų 
dar surinkta 101 dol. Katali
kų Federacijai ir 119 dol. 
Tautos Fondui.

Padėkojo visiems kurie 
finansiniai ir dalyvavimu

Jo kalbos negalime pava
dinti nei prakalba, nei pas
kaita, nei pokalbiu. Tai buvo 
paprastas jautrus pasakoji
mas, visus palietęs nuošir
dumu. Kai jis kalbėjo apie 
kito lietuvio kančias ir mirtį 
Sibire, jo akyse buvo tikros, 
ne sceninės ašaros - ir mes 
verkėme kartu, iš jo žodžių 
supratome bendruomenės 
svarbą ir uždavinį tautai. 
Tikiuosi supratome ir jo 
prašymą, gal teisingiau rei
kalavimą tautos vardu - rei
kalavimą vienybės.

Mes melburniškiai paro
dėme savo vieningumą taip 
gausiai visi atėję į minėjimą. 
Rodykime tą vieningumą ir 
toliau pagrįsdami savo 
darbą Lietuvos gerovei ne 
vien tik savo idėjomis, bet ir 
tolerancija kitų nuomonei ir 
visų darbų apjungimu bend
ram tikslui.

Gal todėl, kad tai buvo Si
mo Kudirkos diena Mel
bourne, gal todėl, kad prisi
miniau A. Mauragio žodžius, 
gal todėl kas esu lietuvis - 
gal todėl man šis minėjimas 
neužmirštamas. Ir aš pagal
vojau - juk tas minėjimas tai 
tik išryškinimas, tik viešas 
prisiminimas tų birželio įvy
kių, nes gi koks prastas aš 
būčiau lietuvis, jei neprisi
minčiau to visko kiekvieną 
dieną?

Pirmininkui A. Pociui ir jo 
valdybai turi būti skiriamas 
mūsų bendruomenės nuo
širdus ačiū už neužmirštamą 
birželio 22-rą dieną, Mel
bourne, 1980-tais metais.

G. Žemkalnis 

parengimuose remia seniū
nijos veiklą.

Revizijos komisija seniū
nijos knygas rado vedamas 
tvarkingai.

Per diskusijas nutarta 
paremti Krašto Valdybą 100 
dolerių suma ir Mūsų Pasto
gę bei Tėviškės Aidus po 
30.00.

Visiems nusifotografavus 
susirinkimas baigtas p. Ali-1 
šauskienės paruoštomis vai
šėmis.

BIRŽELIO TRĖMIMO
PAMALDOS

Birželio 8 d. Moe St. Kie
rans bažnyčioje pamaldomis 
paminėta birželio trėmimai 
ir genocido aukos, dalyvau
jant ypatingai dideliam bū
riui vietos ir Sale seniūnijos 
lietuvių. Kun. Pr. Dauknys 
pasakė jautrų dienai pritai
kintą pamokslą. Aukas prie 
altoriaus atnešė S. Šabrins
kas ir V. Šabrinskaitė. Pa
maldų metu buvo giedamos 
lietuviškos giesmės ir baig
tos Lietuvos Himnu.

Šveicarija yra vienintelė 
Europoje valstybė, nepri
klausanti Jungtinių Tautų 
Organizacijai nei Europos 
Ekonominei Bendruomenei 
ir tai vardan taip Šveicari
joje populiaraus neutralu
mo. Besiblokuojant įvai
riems kraštams vis tiek 
šveicarai neprisideda ir 
stengiasi išlikti su niekuo 
nesusirišę. Pastaruoju metu 
Sov. Sąjunga aštriai kriti
kavo Šveicarijos neutralu
mą, nes šveicarų spaudoje 
buvo daug nepalankių atsi
liepimų apie sovietus dėl 
Afganistano.

Šveicarija turi apie 6 mili
jonus gyventojų, bet jos 
pasiryžimas ginti savo ne
priklausomybę yra gal stip-

Vita Force
super = cPdr.

Ji yra 100% vitaminas C 
ir kainuoja mažiau negu 
PUSĖ tablečių kainos.

Apsisaugokite nuo slogos 
ir kitų negalavimų šią žiemą. 
Gaunama Health Food 
krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd. Lynton 5062 
S.A. (08) 277 3838

LIETUVIŠKOS
VESTUVĖS

Per lietuvių pamaldas 
birželio 8 d. kun. Pr. Dauk
nys sutuokė Antaną Šab- 
rinską ir Jadvygą Ireną 
Umbrasienę. Liudininkais 
buvo S. Šabrinskas ir V. 
Koženiauskienė. Antanas 
geras lietuvis, dosnus se
niūnijos narys, lietuviškų 
organizacijų ir spaudos rė
mėjas. Ponia Umbrasienė, 
dabar jau Šabrinskienė, 
prieš pusmetį atvyko iš 
Lenkijos, jau susipažino su 
visais latrobiečiais ir įsijun
gė į seniūnijos gyvenimą. 
Vestuvių vaišėse dalyvavo 
visi Latrobe Valley ir Sale 
seniūnijų lietuviai. Ilgiausių 
metų naujai Šabrinskų šei
mai. a.a.

A. ir I. Šabrinskai

riausias pasaulyje. Kiekvie
nas šveicaras turi atlikti ka
rinę privolę, o reikalui esant 
Šveicarija gali per 48 valan
das sumobilizuoti pusės mi
lijono armiją, kuri būtų 
ginkluota moderniausiais 
ginklais. Pramatoma apsau
ga ir atominio karo atveju. 
Kad kuo daugiau šveicarų 
išliktų gyvų atominio karo 
atveju beveik jau kiekvie
name name yra įrengta ato
minė slėptuvė.

» * *
Amerikoje pasibaigė pir

miniai kandidatų į preziden
tus rinkimai ir galutiniams 
prezidento rinkimams, kurie 
įvyks metų pabaigoje paliko 
demokratų partijos išstaty
tasis dabartinis prez. J. 
Carter ir iš respublikonų 
pusės R. Reagan. Kai kurie 
šaltiniai, pravedę gyventojų 
apklausinėjimus, pranašau
ja, kad naujuoju prezidentu 
galįs būti respublikonų kan
didatas R. Reagan.

* * *

Mūsų Pastogė Nr. 26, 1980.7.7, psl. 6

6



Namie ir svetur
GEELONG

Mėgsta geelongiškiai su
sitikimus, susibūrimus todėl 
jų dažnai ir pasitaiko. Vasa
ros metu savaitgaliais gee- 
longiškius vilioja gražūs 
apylinkių pajūrio paplūdi- 
mėliai. Tai sportininkai, lie
tuvių sąjunga, bendruome
nė, choras ar net ir moterė
lės tik kviečia, vilioja tau
tiečius į savo ruošiamas iš
kylas, išvykas. Gal tik para
pijos išlaikymo darbuotojai 
laikosi kiek arčiau prie baž
nytėlės, bet ir jie paskendę 
įvairių aukų rinkimo jūroje.

Gražūs Geelong paplūdi- 
mėliai ir išvykų organizato
rių lietuviškas nuoširdumas 
suburia gausingai dalyvius. 
Gal tik Baden-Powell auklė
tiniai laikosi kiek atokiau 
nuo banga bangą vejančių 
pakrančių, nors turi laivą ir 
vieną jūreivį. O gal priežas
tis, kad vienas irklas lūžęs. 
Bet ir jie neatsilieka su savo 
gan dažnomis iškylomis, ta
šau žygiai kalnais, miškais o 
kartais net ir naktimis, su
laukusiam vyresnio amžiaus 
žmogeliui kelia baimės.

Nenusimena geelongiškiai 
ir australiškos žiemos su
laukę. Nesusiburia jie gra
žiuose paplūdimėliuose, ta
čiau jie turi savus Lietuvių 
Namus. Didžiuojasi jais, nes 
tai pirmieji įsigyti Lietuvių 
Namai Australijoje. Štai, 
kad ir gegužės 24 dieną 
Geelong Lietuvių Sąjunga 
sukvietė geelongiškius, o šie 
dar pasikvietė bičiulius mel- 
bourniškius, į metinį balių, 
kurį rengėjai pavadino 
"Meksikonų Naktis'’. Na, ir 
prisirinko svetelių. Nors 
salė ir praplatinta, tačiau 
baliaus metu jautėsi tokia 
spūstis, kaip per šv. Oną Al
vite. Kur tik akį užmesi, su
kasi poros, garsaus ”Mo- 
vada” orkestro lydimos. 
Prie skoningai papuoštų 
stalų, vaišinasi geelongiškiai 
ir svečiai putojančiu alučiu 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
GALINGASIS DIEVAS

Kitas iš Jėzui duotų titulų yra "Galingasis Dievas”. 
(Iza. 9:6). Tai nereiškia kad Jėzus yra pats "Visagalis 
Dievas", bet reikia suprasti kad jis buvo labai Dievo 
išaukštintas ir kad Sutvertojui patiko praminti jį galingu 
Dievu ir pagarbinti jį. Skaitydami Jono 5:22, 23 mes su
žinome, kad Dangiškasis Tėvas yra atidavęs savo Sūnui 
visą teismą ir dėlto nori kad visi gerbtų Sūnų taip kaip jie 
gerbia Jį.

Izaijo 53:12 ir vėl parodo mums kaip aukštai Jėzus bu
vo išaukštintas. Šitame skyriuje pranašaujama apie pa
saulio Atpirkėjo kentėjimus ir mirtį. Dėl jo ištikimumo 
Sutvertojas duoda jam šitokį pažadą: "Jis dalins galingų
jų išplėšąs”. — Šita rašto dalis išsipildė tada kai Jėzus 
buvo prikeltas iš numirusių ir išaukštintas Dievo sosto 
dešinėje. Tuomet jis pasidarė "galinguoju Dievu”, į kurį 
turės šauktis viso pasaulio žmonės, nes per jį, tikrąjį 
Tvėrėjo Atstovą, ateis išgelbėjimas iš nuodėmės ir mir
ties ir visi žadėtieji palaiminimai.

Kita apie Jėzų parašytoji pranašystė išpranašavo, kad 
jo vardas bus "Imanuelis”, kas reiškia: "Dievas su mu
mis”. (Iza 7:14). Nereikia manyti kad čia pasakyta, kad 
Jėzus yra pats Visagalis Dievas, arba Sutvertojas; tikry
bėje jis yra Dievo Atstovas. Jėzaus atėjimas ant žemės 
numirti už žmones buvo stebėtinas Dievo meilės parody
mas. (Jono 3:16). Jo stebuklai labai aiškiai parodė dieviš
ką galybę, kurią panaudos pagarbintasis Kristus išgydy
mui visų sergančiųjų ir prikėlimui visų mirusiųjų.

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Ba

šinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 
4121

bei sąjungos moteriškos ly
ties darbščiųjų rankų paga
mintais skanumynais. Per
traukų metu, dalyviai mėgi
no laimę net dviejose loteri
jose. Laimingus bilietus 
traukė viešnia melbourniškė 
sporto klubo "Varpo” pirmi
ninkė p. B. Adomavičienė, 
asistuojant p-lei A. Bungar- 
daitei. Pravestos ir įdomios 
"meksikonų” bėgimo lenk
tynės. Bene didžiausio pasi
sekimo susilaukė "Limbo” 
šokis. Tai poromis lindimas 
žemiau lazdelės. Čia laimę, 
mėgino ir savo vikrumą iŠ; 
rodė bemaž visi dalyviai, ta
čiau laimė teko liekniesiems. 
Laimėjimo laurus nuskynė 
Dr. J. Bučkis su ponia, lai
mėjimą pasidalindami su 
antraja lieknųjų pora.

Dar ir šiandien ryškūs 
"Meksikonų Nakties" prisi
minimai o štai jau numato
mas "Šatrijos" skautų tunto 
30-ties metų gyvavimo su
kaktuvių balius, kuris įvyks 
rugpiūčio 2 dieną, šeštadie
nį, Geelongo Lietuvių Na
muose. Tikimasi, kad ir šia
me baliuje geelongiškiai ir 
svečiai bus neapvilti. Tai 
šatrijiečiai jau yra įrodę sa
vo ankstyvesniuose baliuo
se, be to, reikia nepamiršti, 
kad balius ne eilinis o su
kaktuvinis, todėl jis ir nu
matomas pravesti malonioje 
sukaktuvinėje šviesoje. Ti
kimasi sulaukti ir svečių 
programos dalyvių. Baliaus 
rengėjai jau dabar kviečia 
visus iš arti ir toli atsilanky
ti į šatrijiečių sukaktuvini 
balių, kuriame tikrai pajusi
te lietuviškosios skautybės 
meilės šilumą. ALKA

REMIA . .
LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTYBĖSFONDĄ

Per Geelong L.S.F. atsto
vą šiais metais bendrąjį lie
tuviškosios Skautybės Fon
dą iki šiol laiko savo aukomis 
parėmė:

Po $ 20 - Geelong Lietuvių 
Sąjunga, ps. V. Mačiulis.

$ 15 p. J. Sedliorius.
Po $ 10 - p.p. C.P. Vaiče

kauskai, V. Povilaitis, A.J. 
Medeliai, s. kun. P. Dauk
nys, Geelongo lietuvių cho
ras.

Po $ 5 - p.p. I.J. Gailiai, A. 
Baltrūnas.

Lietuviškos Skautybės 
Fondo atstovas nuoširdžiai 
visiems aukotojams dėkoja, 
kviesdamas ir kitus pasekti 
šių kilnadvasių aukotojų pa
vyzdžiu, kuriems tik rūpi 
lietuviško skautiško jaunimo 
auklėjimas. Kviečiami jung
tis į rėmėjų - aukotojų eiles 
skautų tėveliai, buvę skau- 
tai-tės, vadovai-vės, organi
zacijos bei skautiškos veik-

SYDNEY
JONINĖS -

RASOS ŠVENTĖ
KUPOLINĖS

Prigesus šviesoms laumės 
balsas iš tamsos prabilo su
sėdusioms ratu aplink laužą 
Joninių dalyvius. Žalumy
nais papuošta siena impro
vizuoja pamiškę, lauže žie
žirbos vos žiburiuoja.

Iš tolumos pasigirsta vyrų 
dainos, balsas iš "tamsos” 
pasakoja apie paparčio žie
dą, kupolavimą - vaistažolių 
gydymo galią, piktų raganų 
burtus, šventą ugnį, rasos 
šventę.

Su miško garsų muzika, 
raganos ant šluotų, kaip 
šikšnosparniai, sulėkė iš 
visų kampų ir kerėdamos 
šoko apie laužą. Gaidžiui už
giedojus raganos išlakstė.

Nutirpo...
Atkelta iš psl. 3

kur mums įsikurti ir jau ly
gios pievos keliu važiuojame 
prie upės. Statomes palapi
nes labai gražioje vietoje, 
prie upės. Kitoje pusėje yra 
status, medžiais apaugęs 
kalnas, kuris dabar užstoja 
besileidžiančią saulę. Vieta 
labai graži, tikrai verta Ro
jaus slėnio vardo. Vėsu. Ap
sitvarkę palapinėse, sėdime 
prie upės ir šnekučiuojamės. 
Žiūrime: mūsų knarklys Ro
bertas eina tik su maudy
mosi kelnaitėmis ir rengiasi 
lįsti į vandenį. Nejaugi? Šal
toka, bet jis storas ir riebus. 
Pliukšt ir jau plaukia. Klau
siame, kaip jaučiasi vande
nyje? Jis atsako, kad yra 
pati šilčiausia vieta, kur jis 
šiandien yra buvęs. Jo su
gundyti dar pora bendra
minčių įlindo į upę ir jie pat
virtino, kad yra šaltoka, bet 
vandenyje šilčiau, kaip lau
ke.

Temstant, vynas, vaka
rienė ir pokalbiai. Žinovų 
netrūksta ir čia. Pasaulio 
problemos lengvai būtų iš
spręstos, jei valdovai pa
klausytų čia kalbančių.

Sutemus, vairuotojas su
galvoja lauke kepti duoną. 
Sako, bus gerai užkąsti su 
arbata prieš gulant. Į iškas
tą duobę iš laužo pernešė 
žarijų ir įleido špižinį puodą 
su paruošta tešla. Kai atro
dė, kad jau laikas puodą iš 
"krosnies” ištraukti, duona 
buvo dar neiškepus. Vėl 
užpylė šviežių žarijų, bet ir 
antrą kartą atkasus buvo 
"nei velnias nei gegutė”. 
Labiausiai nepasisekimą 
pergyvena vairuotojas. 
Sako, kad jo gyvenime dar 
taip nėra buvę. Nuėjome

Dėmesio! Kovo balius 

liepos 26 d. Lietuvių Klube!
los rėmėjai - geradariai. 
Nors ir mažiausias įnašėlis, 
stiprina skautišką - lietuviš
ką veiklą, ugdo viltis, kad ir 
vėl laužai liepsnos Vilniaus 
kalnuose.

Dėkojama visiems auko
tojams ir laukiama našesnės 
talkos auklėjant lietuvišką 
jaunimą darbams į šviesesnį 
tėvynės rytojų.

s. Alg. Karpavičius 
Geelongo L.S. fondo 

atstovas

Kanklių muzikos fone, 
baltu šydu pasipuošusios, 
gerosios laumės šoko apie 
laužą, metė gėlių kupolus 
ant laužo ugnies simboliniai 
sudegindamos blogį, burda- 
mos laimę. Uždegto laužo 
kibirkštys kilo aukštyn su- 
naikindamos piktus burtus.

Žibintais nešini atėjo dai
nuodamas jaunimas ir, pra
bilus akordeono balsams šo
ko ratelius ir tautinius šo
kius Sūkurio šokėjai, kurie 

Reikalingos paskolos
Praeitame Sydnejaus Lietuvių Klubo metiniame susi

rinkime nutarta praplėsti Klubo patalpas pagal valdybos 
patiektus planus. Planai patvirtinti Bankstown miesto 
savivaldybės. Konkursiniu (Tender) būdu surastas sta
tybininkas. Klubo Valdyba su statybininku jau pasirašė 
sutartį ir už poros savaičių turi prasidėti statybos darbų 
vykdymas. .......

Kaip kovo 24 d. "Mūsų Pastogės” Nr. 11 buvo skelbta, 
REIKALINGOS PASKOLOS. Tautiečiai, norį investuoti 
arba skolinti ir tuo pačiu padėti Lietuvių Klubo statybai, 
prašomi kreiptis į Klubo Valdybos iždininką p. A. Migų, 
tel. 726 4139 po darbo valandų.

PASKOLŲ SĄLYGOS:
1. Už neterminuotas paskolas bus mokama 9% metinių 

palūkanų.
2. Už terminuotas paskolas, nemažesnes $ 10,000 ir in

vestuotas ne trumpiau kaip trejus (3) metus, bus moka- 
ma ll% metinių palūkanų. Ypatingais atvejais, skolinto
jui sulaužius sutarto laiko terminą, bus mokama tik 9% 
metinių palūkanų.

Kadangi Klubo statyba prasideda, ir pinigai reikalingi, 
malonėkite kreiptis į Klubo Valdybos iždininką p. A. 
Migų po darbo valandų, tel. 726 4139.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

gulti užgėrę arbatos su sau
sainiais, o susmegusią ir ap
degusią "duoną” nuleidom į 
šiukšlių dėžę. Spėjama, kad 
čia buvo per šalta žemė, ir 
reikėjo pirmiau įšildyti duo
bę ir tik po to su naujomis 
žarijomis pradėti kepimą.

Ketvirtadienis. Prasideda 
nauja diena Rojaus slėnyje. 
Lauke ramu, kaip rojuje. 
Jokio vėjelio. Iš upės kyla 
rūkas. Prausiantis jaučiasi, 
kad vanduo yra šiltesnis 
kaip aplinka lauke. Iš užkal- 
nės kyla saulė, gaivindama 
bundančius slėnio gyvento
jus. Dalis Rojaus slėnio dar 
yra šešėlyje. Čiulba paukš
čiai. Čia jų ne tiek daug ir 
čiulba paprastesniais bal
sais, kaip praėjusį rytą. 
Baubia pabudusios karvės. 
Žavu, skųstis galima tik oro 
vėsuma.

Iki pusryčių yra dar laiko, 
o mano ruoša jau užbaigta. 
Su vienu bendrakeleiviu su

taip pagavo žiūrovų nuotai
ką, kad į šokius įsijungė visi 
- seni ir maži.

Akordeono muzikos gar
sams pasklidus, skambėjo 
dainų sutartinės, į kurias 
net esantieji kitataučiai 
svečiai jungėsi, pakeldami 
Joninių vakaro nuotaiką ir 
paparčio žiedo mistiką. Tik 
su "antraisiais gaidžiais” 
Joninių dalyviai ir svečiai 
skirstėsi namų link...

Sveikintina Sydnejaus 
Lietuvių Klubo Valdyba, 
kad stengiasi atgaivinti šir
džiai artimus ir mielus seno
vės lietuvių Joninių papro
čius.

Ypač turime būti dėkingi 
p. M. Reisgienei už paruoštą

Joninių laužo programą, 
M. Cox vadovaujamai Sū
kurio grupei, kurie dainomis 
ir šokiais taip praturtino šio 
vakaro programą. Visiems 
programos atlikėjams ačiū.

Paparčio žiedo ieškotojos 

tariame lipti į kalną, 
kuris riogso kitoje pusėje 
Rojaus slėnio. Lipant jau
čiasi kaip šilsta kūnas. Mūsų 
pabaidyti lekia triušiai ir 
slepiasi savo urvuose. Urvų 
čia begalės. Jau esame kalno 
viršuje. Tik dabar suprato
me, kad čia yra tas pats kal
nas per kurį vakar atvažia
vome į Rojaus slėnį. Pasa
kiški vaizdai. Apylinkės ma
tomos % lanku. Macalister 
upė ateina darydama dide
lius vingius. Jos krantuose 
gaivesne žaluma išsikeroję 
gluosniai labiau patraukia 
akis, kaip kiti medžiai.

Vingiuotas kelias leidžiasi 
į škoto (savininko) sodybą, 
žaliuoja pasėliai prie jo 
namų. Rojaus slėnis iš čia 
matosi kaip ant delno. Tokio 
pasigėrėtino gamtovaizdžio 
Australijoje dar nebuvau 
matęs, o jau rodos daug pa- 
važinėjau.

Bus daugiau
Mūsų Pastogė Nr. 26, 1980.7.7, psl. 7
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Informacija
DVIEJŲ DIENŲ 

EKSKURSIJAI
CANBERRA

Kaip jau buvo pranešta 
ruošiama dviejų dienų 
ekskursija į Canberrą rug
sėjo 6-7 d.d. (įsidėmėkite 
datų). Kelionė autobusu ir 
nakvynė motelyje su vaka
riene ir pusryčiais vienam 
asmeniui kainuos apie $ 32. 
Kam nakvynė būtų nereika
linga, tas už kelionę sumo
kėtų tik $ 12.

Programoje numatyta 
aplankyti miesto žymesnes 
vietas ir Canberros lietuvių 
rengiamą Tautos Šventės 
minėjimą. Iš Sydnejaus - 
Bankstown Liet. Namų iš-

PRIMENAME, 
kad šį sekmadienį, liepos 13 
d. Sydnejuje įvyksta du pa
rengimai: vietos kapelionų 
vardinių pobūvis Lidcombe 
ir Sydnejaus Lietuvių Teat
ro Atžalos spektaklis Lietu
vių Klube.

Atsižvelgiant į tai, Atža
los spektaklis pradedamas 4 
vai. suteikiant galimybę no
rintiems dalyvauti abiejuose 
parengimuose.

Visi maloniai kviečiami ir 
laukiami.

Teatras Atžala

S.
Si

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Liepos 12 d., šeštadieni, 8 vai.

Šachmatininkų 
vakaras

Liepos 13 d., sekmadieni, 4. vai.

Atžalos premjera
Liepos 19 d., šeštadienį, 8 vai.

DAINOS CHORO BALIUS

Liepos 23 d., trečiadieni, 7.30 vai.
Klube bus rodomas R. klasifikacijos 
filmas

GOOD BYE EMMANUELLE

vyksime 6 vai. ryto ir grįž
tume kitos dienos vakare 
apie 8.30 vai.

Prašome visus suintere
suotus asmenis užsirašyti 
pas p. A. Jablonskienę tel. 
709 4031 iki rugpiūčio 30 d. 
Važiuosime tik tuo atveju, 
jei užsirašys pakankamas 
skaičius žmonių.

Židinio Tėvūnas

PATIKSLINIMAS PRA
NEŠIMO LIEČIANČIO 
DRABUŽIŲ VAJŲ

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne, dra
bužių vajaus, Punsko lietu
viams šelpti, kaipo tokio 
neskelbia, tačiau turintieji 
atliekamų geram stovyje 
drabužių, prašome juos bet 
kuriuo laiku atgabenti į Lie
tuvių Namus, paliekant juos 
kambarėlyje už virtuvės.

-PRANEŠIMAS

Liepos 20 d. (sekmadienį) 
Sydnejaus Šaulių Kuopos 
Valdyba rengia tragiškai 
žuvusių Atlanto nugalėtojų 
DARIAUS ir GIRĖNO mi
nėjimą tokia tvarka:

11.20 vai. ryto visi šau- 
liai-lės renkasi Lidcombe 
prie St. Joachims bažnyčios 
eisenai pamaldoms. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis.

3 vai. Bankstowne, Lietu
vių Klubo salėje įvyks iškil
mingas minėjimas. Paskaitą 
skaitys Dr. A. Mauragis. 
Meninėje dalyje: deklama
cijos, solo dainos, vyrų cho
ras ir t.t.

Visuomenė kviečiama kuo 
skaitlingiau dalyvauti minė
jime ir pagerbti Lietuvos 
didvyrius, kurie nugalėję 
Atlanto vandenyną, netoli 
Lietuvos slenksčio, tragiškai 
žuvo, aukodami savo gyvybę 
jaunajai Lietuvai, išgarsin
dami jos vardą visame pa
saulyje.

Minėjimui pasibaigus lo
terija ir šauUų bei svečių 
bendra vakarienė. Norintieji 
dalyvauti prie vakarienės

Sydnejaus lietuvių šachmatininkų klubas kviečia visus 
mielus tautiečius į nekasdienišką

Šachmatininkų vakarą
liepos 12 d„ šešt., Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstowne 

Programoje:
LATVIŲ VYRŲ CHORAS

Nuotaikingos ir populiarios latvių ir internacionalinės 
dainos.

Vakaro metu fantais gausi loterija, gera nuotaika ir 
visų malonus pabendravimas grojant klubo kapelai.

Maloniai kviečiame gausiai atsilankyti. Nesigailėsite!

turi užsiregistruoti pas 
Šaulių Kuopos Valdybos na
rius, ne vėliau vieną dieną 
prieš minėjimą.

Šaulių Kuopos Valdyba

Mūsų bendradarbis Ade
laidėje Bronius Straukas 
pardavė savo erdvius namus 
su dideliu kiemu ir nusipirko 
mažesnius, į kuriuos netru
kus žada persikelti. Esą, 
naujuose namuose būsią 
mažiau darbo ir galėsiąs 
daugiau laiko skirti spaudai 
ir veiklai. Linkime gražiai ir 
šiltai įsikurti.

DOSNI RĖMĖJA

Po sūnaus dail. Henriko 
Šalkausko mirties jo motina 
pasilikusi vienų viena savo 
turimus išteklius daugiausia 
skiria lietuvių reikalams. Iš 
gautos sumos pardavus vie
nus namus p. Ona Šalkaus
kienė lietuvių reikalams 
paskyrė:

Mūsų Pastogei 3000 dole
rių, Australijos Lietuvių 
Fondui 3000, sporto klubui 
Kovui 2000, skautams 1000, 
Moterų Draugijai 1000 ir 
Sydnejaus Lietuvių Klubo 
bibliotekai 1000 dolerių. Vi
so lietuvių organizacijoms ir

Pavergtųjų
Pavergtų Tautų demons

tracija, iškelianti viešumon 
40-ties metų besitęsiančią 
okupaciją Baltijos valstybė
se, įvyks liepos 20 d.

Demonstracija bus eise
nos formoje per miestą ir 
baigsis prie karių paminklo 
Hyde Park.

Visų tautų žmonės kvie
čiami dalyvauti šioje eiseno
je su tautinėmis vėliavomis, 
tautų užrašais, plakatais ir 
tautiniais rūbais.

Eisena prasidės 2 vai. nuo

institucijoms p. Ona Šal
kauskienė paskyrė 11 000 
dolerių. Tai pirmas toks as
muo iš lietuvių Australijoje, 
tiek pinigų aukojęs lietuvių 
reikalams.

Kad lietuvybė išsilaikytų 
svetimame krašte, reikalin
gi ne tik veikėjai, bet ir pi
nigai. Būdama jau vyresnio 
amžiaus (84 metų) ir nega
lėdama pati aktyviai Įsi
jungti į lietuvišką gyvenimą, 
p. Ona Šalkauskienė kitu 
būdu prie tos veiklos prisi
deda, tuo parodydama pa
vyzdį ir daugeliui kitų.

demonstracija
Sydnejaus Town Hall 
George Street.

Tikiu, kad ypatingai lie
tuviai dar nepamiršo Simo 
Kudirkos žodžių, kad ėdalas 
dar nėra viskas, kad žmogui 
reikalinga laisvė, kad tau
toms reikalinga nepriklau
somybė.

Pasakykime tai ir mes pa
sauliui. Mūsų tikrai niekas 
neišgirs namuose. Nepaliki
me šios didelės atsakomybės 
tik saujelei. Išreiškime pro
testą dėl mūsų tautos oku
pacijos visi.

Dalyvaukime demonstra
cijoje visi.

A. Kramilius
Pavergtų Tautų Komiteto 

Pirmininkas

REIKALINGAS
odos preso ir karpymo 

operatorius Henryk’s 
Leather Products firmai 
Seftone (Sydney). Garan
tuoja darbą su geru atlygi
nimu ir įvairiomis lengvato
mis. Pageidauja lietuvio. 
Kreiptis tel. 644 1347. Savi
ninkas Henry Dobrowolski.

Prenumeruokite
“Mūsą Pastogę"

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ’’ATŽALA'

liepos 13 d., sekmadieni, 4 vai., Sydnejaus Lietuvių Klubo salėje stato

TED WILLIS

IŠTEKĖJUSI MOTERIS
2 veiksmų, 5 paveikslų pjesę (iš anglų kalbos vertė E. Jonaitienė)

Režisuoja K. Dauguvietytė-šniūkštienė
Bilietų kaina: suaugusiems $ 5, moksleiviams ir pensininkams - $ 3
Bilietai gaunami prie įėjimo. Vietos r enumeruotos

PADĖKA

Ponams J.L. Mulokams, 
Melbourne Lietuvių Na
mams padovanojusiems lie
tuviškai meniniai vertingą 
užuolaidą, panaudotą A.L.F. 
Antano Krauso Vardo Šalti
nių Bibliotekos patalpų pla
taus lango puošmenai, reiš
kiama nuoširdi padėka.

Australijos Lietuvių 
Fondas

PADĖKA

Viduržiemio vakaras
i KURĮ RUOŠIA

SYDNEJAUS DAINOS CHORAS
; įvyks liepos 19 d., šeštadienį, Lietuvių Klube, Bankstown 
' Pradžia 7.30 vai. vak.

Programoje: E. Belkienės ir A. Storpirštienės duetas 
akomponuojant Br. Kiveriui. Ir Dainos choro dainos, 
vad. B. Kiveriui.

I Kviečiame visus iš arti ir toli. Įėjimas veltui.

Dainos choras
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Esu nuoširdžiai dėkingas 
Dainos choro dirigentui p. B. 
Kiveriui, Dainos choro val
dybos pirmininkui E. Lašai- 
čiui, ir visiems choristams, 
Ang. Laukaitienei, A.S. 
Montvidams, A. Barkui, 
kun. P. Butkui, M.J. Milie, 
P. Vinevičienei, p.p. Jonu
šams, I. Nickula, B.A. Mi
šeikiams, K. Meškauskui, 
O.J. Čekauskams, R. Lau
kaičiui, A.J. Keršaičiams, 
p.p. Mikutavičiams, J. Kus- 
tienei, p.p. Juzėnams, E.D. 
Bartkevičiams, J. Griškai- 
čiui, O. Jarmalavičienei, p. 
Silvai, A. Laukaičiui, kurie 
mane lankė ligoninėje ir na
muose. Ačiū už dovanas, 
korteles, linkėjimus. Vi
siems nuoširdžiai tariu ačiū.

Stasys Abramavičius
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