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Rašo pogrindžio “Aušra”

Gana Lietuvą rusinti!
Lietuva rusinama sparčiai. 

Kaikuriose viešose įstaigose jau 
nebegalima lietuviškai susikal
bėti. Geležinkelių sistema visai 
surusinta (traukiniu važiuodami 
girdime tik rusiškus paaiš
kinimus). Jau kelinti metai, kai 
mūsų knygynai ir kioskai užversti 
rusiška literatūra, o jei išleid
žiama lietuviška vertinga knyga, 
tai knygynuose jos nusipirkti 
negausi. Mums neleista turėti net 
žemėlapį lietuvių kalba 
(knygynuose kelinti metai guli 
rusiškas Lietuvos žemėlapis).

Ypač užgulė rusinimas 
švietimo sistemą. Atėjo metas, 
kai bolševikinis okupantas, 
nusimetęs išvaduotojo kaukę ir 
išsižadėjęs komunizmo idealų, 
atvirai ir ciniškai ėmėsi Lietuvą 
rusinti ir vietoj mėsos mums kiša 
rusų kalbą ir rusišką menkavertę 
literatūrą. Paskutinis okupanto 
žingsnis — rusų kalbos dėstymas 
vaikų darželiuose ir vidurinės 
mokyklos I-ose klasėse. Pirmoje 
klasėje sumažintos lietuvių kal
bos pamokos, o rusų kalbos 
pamokos vyksta dviejuose pog
rupiuose. Vadinasi, rusų kalba 
yra privilegijuota, jos mokoma 
dirbant su mažesniu mokinių 
skaičiumi, kad‘ mokiniai geriau 
dalyką įsisavintų.

Šis paskutinis okupanto 
žingsnis yra pasikėsinimas į gyvy
binį mūsų tautos šaltinį — 
lietuvių kalbą, kurią mūsų bočiai 
šimtmečiais išsaugojo gryną, 
noras šį šaltinį užteršti, už
nuodyti, išsekinti. Yra žinomas 
pedagogikos dėsnis, kad svetimą 
kalbą galima pradėti mokyti tik 
tada, kai mokiniai gerai įsisavina 
gimtąją kalbą. Jau buvo blogai, 
kai nuo antros klasės pradėta 
mokyti rusų kalbos, o dabar 
lietuvių kalbos reikalai pasidarė 
visai blogi. Jei vaikui nuo 6 metų, 
pradedant darželiu, kišama rusų 
kalba, jo gimtoji lietuvių kalba 
bus užteršta rusišku žodynu, 
rusiškais išsireiškimais ir rusišku 
galvojimo būdų, o lietuviška 
kalba bus sužalota, iš jos liks 
lietuviškai rusiškas žargonas.

Kodėl mūsų vaikai turi mokytis 
rusų kalbos jau nuo 6 metų, o 
rusiukai Rusijoje mokosi 
svetimos kalbos (vokiečių ar 
kitos) tik nuo 11 metų? Kodėl 
mes neturime lygių teisių su 
rusais? Kuo jie pranašesni už 
mus? Jų daugiau yra, bet ne 
skaičiumi matuojama tautos ver
tė. Mes, kaip tauta, nesame men
kesni ir mažiau verti, kaip rusai, 
ir savo kalbos neišsižadėsime.

Gana Lietuvą rusinti! Mokykla 
skirta ne tam, kad žudytų mūsų 
vaikų gimtąją kalbą.

Lietuviai! Boikotuokime rusų 
kalbą! Įstaigose ir viešose vietose 
kalbėkime lietuviškai. Jei. kas
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tave užkalbina rusiškai, atsakyk, 
lietuviškai, nebent jis būtų at
vykėlis nerusas. Tegu rasai, 
gyveną Lietuvoje, išmoksta 
lietuviškai.

Neterškime lietuvių kalbos 
rusiškais žodžiais ir posakiais.

Nepirkime rusiškų knygų ir 
literatūros, kuri skiriama prop
agandai mokykliniam jaunimui ir 
vaikams.
' Tėvai, neleiskite savo 
šešiamečių vaikų į darželio 
paruošiamąją grupę. Tegu jie 
vienerius metus pabūna namie.

Mokytojai, kuriems užkrauta 
pareiga I klasėje mokyti lietuvių 
vaikus rusų kalbos, praveskite 
formaliai pamokas ir pasisten
kite, kad mokymo rezultatas 
būtų artimas nuliui.

Lietuvių kalbos mokytojai, 
jūsų pareiga įkvėpti mokiniams 
lietuvių kalbos meilę, iškelti jos 
grožį ir vertę.

Griškevičiai, rimkai ir visi, 
kurie vergiškai pildote visus

okupanto nurodymus, žinokite, 
— jūsų laukia tautos teismas!
“Aušra”, nr. 26(66)

Išvežimų minėjimai
HOBART

Birželio trėmimų minėji
mą pravedė Pabaltiečių 
S-jos HELLP Komitetas. 
Minėjimas prasidėjo birželio 
12 vigilija Franklin Squere 
prie Hobarto centrinio paš
to. 4.30 vai. p.p. Komiteto 
nariai išstatė vėliavas, pla
katus ir praeiviams dalino 
’’Baltic News” ir kitokios li
teratūros. 8 vai. virš 100 da
lyvių, kurių tarpe matėsi 
parlamentarai, kaip M. 
Hodgman, B. Goodluck, 
Miller su žmona, su degan
čiom žvakėm ir plakatais 
žygiavo miesto gatvėmis į 
St. David’s katedrą, kur pa
maldas už žuvusius atlaikė 
Hobarto dekanas J. 
Parsons. Skaitymus atliko 
A. Kantvilas ir Dr. K.

Kruup. Po pamaldų visi da
lyviai buvo pavaišinti kavu
te. Sekančią dieną Hobarto 
dienraštis paskelbė fotogra
fiją ir minėjimo aprašymą.

PERTH
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

PERTHE

Latvių Namuose prie ge
dulu apgaubtų ir nelaisvę 
vaizduojančia spygliuotų 
vielų užtvara apsuptų Pa- 
baltijos kraštų vėliavvų 
Australijos himnu pradėtas 
tragiškų išvežimų minėji
mas. Prie improvizuoto al
toriaus meniškoje žvakidėje 
uždegtų žvakių pabaltiečius 
aptarnaują kunigai Mu- 
šinskis ir Tomich savo invo- 
kacijose pacituodami iš šv.
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Hobartiečiai protestuoja del deportacijų. Gerai organi
zuota demonstracija buvo pastebėta T.V. ir spaudos. Ho
barto dienrašty ’’The Mercury” birželio 13 d. demonstra
cija buvo plačiai aprašyta ir paskelbta ši nuotrauka........

Adomas Varnas Lietuvoje žiemą
Dailininkas mirė š.m. pradžioje sulaukęs 100 metų

Rašto kalbėjo, kad mūsų 
kraštus prislėgusios nelai
mės pasekmė buvo bausmė 
už atšąlimą ir atsitolinimą 
nuo Dievo. Ragindami grįžti 
į tiesos kelią susirinkusius 
kvietė bendrai maldaiužtik- 
rindami, kad tikrą ryžtingą 
atgailą ir nuoširdžias maldas 
Aukščiausias išklausys ir 
gražins mūsų kraštams lais
vę. (Tačiau ne vienam pa
prastai protaujančiam 
sunkiai suvokiami tokie tei
gimai).

Pabaltiečių Komiteto 
pirm. R. Soots pasveikinęs 
garbės svečius ir gausiai su
sirinkusius pavergtų kraštų 
tautiečius trumpai apibrėžęs 
susibūrimo reikšmę pakvie
tė svečią seimo atstovą 
Peter Shack tart žodį. .

Kalbėtojas prisipažino, 
kad tų skaudžių mums įvy
kių metu jis dar nebuvo gi
męs, tad jo žinojimas re
miasi tik aprašymais ir as
meniškais mūsų pasakoji
mais. Tad pilnai įsivaizduo
damas mūsų pergyvenimus 
pareiškė mums savo ir Aus
tralijos vyriausybės vardu 
užuojautą primindamas, kad 
panašūs įvykiai tebesikar
toja ir dabar, kaip antai 
Vietname, Kambodijoj bei 
kitose pasaulio šalyse, kur 
žmonės viską palikę bėga iš 
savų kraštų arba nesuspėję 
pabėgti kenčia kalėjimuose 
vien tik už norą būti lais
viems. Kad to neatsitiktų ir 
čia, reikia, kad Australija 
būtų fiziniai ir moraliniai 
pasiruošusi šį kraštą ginti.

Įvertindamas imigrantų 
materialinį ir kultūrinį įnašą 

,'Australijai prelegentas už
tikrino, kad ir ateityje imi
gracijai, ypatingai iš laisvės 
netekusių kraštų, durys ne
bus užvertos.

Toliau kalbėjo pabaltiečių 
atstovai, palydimi savų 
tautinių himnų. Lietuvių 
vardu kalbėjo apylinkės 
valdybos pirm. Eugenijus 
Stankevičius. Užbaigai lat
vių mišrus choras padainavo 
keturias dienos rimčiai pa
rinktas dainas.

Uždarydamas minėjimą 
pabaltiečių komiteto pirm, 
padėkojo pamaldas prave- 
dusiems dvasiškiams, p. P. 
Shack už prakalbą ir pa
reikštą užuojautą, latvių 
chorui ir visiems atsilankiu
siems.

J.Š.

Sydnejuje leidžiamas sa
vaitinis ’The Catholic 
Weekly” nuolat ir nuolat 
laduoda žinių iš anapus ge- 
ežinės uždangos, ypač iš 
Jetuvos. Štai birželio 28 d. 
numery skaitome apie tikin
čiųjų persekiojimą Lietuvo
je. Rašoma, apie nuolatinius 
ypač kunigų užpuldinėjimus 
ir net neseniai nužudytą 
kun. Šapoką, apie nuolati
nius bažnyčių apiplėšimus ir 
t.t. Telšių diecezijos kunigai 
parašė viešą protestą dėl 
kunigų ir tikinčiųjų užpuldi
nėjimų ir pasiuntė skundą i 
Maskvą.

Atskiru straipsniu mini
ma, kad neseniai suimti 
Helsinkio grupės nariai Me
čislovas Jurevičius ir Vy
tautas Vaičiūnas, kaltinami 
valstybės šmeižimu. M. Ju
revičius 54 m. amžiaus 
buvo kalinamas 1950 - 1956 
m. už ’’antivalstybinę” veik
lą. Jis buvo žinomas kaip at
viras ateizmo kritikas, puo
lamas spaudoje už draugys
tę su kun. Svarinsku ir už 
Ealaikymą santykių su Ti- 

inčių Teisėms Ginti Komi-
• tetų. .
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Pavergtųjų savaitė
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Pastarasis antrasis pa
saulinis karas oficialiai vyko 
tautų išlaisvinimo šūkiu. 
Vakarų demokratijos viską 
dėjo ant kortos, kad pasto
jus kelią pavergimui ir nau
jai kolonizacijai. Nacinė Vo
kietija^ fašistinė Italija Eu
ropoje ir Japonija Tolimuose 
Rytuose buvo pasišovusios 
užvaldyti pasaulį ir jame 
viešpatauti. Karas, kaip ži
nome, baigėsi demokratijų 
pergale, o tačiau tautų pa
vergimas nebuvo sulaikytas 
ar pašalintas. Nelaimei, są
jungininkų tarpe buvo įsi
leistas dar vienas imperia
listas ir agresorius — Sovie
tų Sąjunga, kuri pasirodė 
baisesnė totalistinė valsty
bė, negu nacių Vokietija ar 
Japonija. Ne kas kitas, o So
vietų Sąjunga, pasirašiusi 
sutartį su Hitleriu, paskati
no pradėti antrąjį pasaulinį 
karą ir karui tebevykstant 
savo ruožtu pati užpuolė 
Lenkiją ir dalyvavo jos pa
dalinime, užpuolė Suomiją, 
kuri heroiškai atsigynė ir 
pavergė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, karo pradžioje buvu
sias nepriklausomas ir neut
ralias valstybes.

Karui vykstant Sovietų 
Sąjunga pasidarė pati hitle
rinės Vokietijos auka ir tuo 
pačiu automatiškai Vakarų

■ demokratijų sąjungininkė. 
Karui baigiantis aiškiai va- damas, kad kova už tautų 
kartečių naudai vyko įvai
rios konferencijos bei susi
tarimai, kaip tvarkyti pa
saulį po karo. Stalino apeti
tai pasirodė nepasotinami, o
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A.A.
KAZIMIERUI KERAIČIUI

staiga Canberroje mirus, nuoširdžiai skausme 
užjaučiame jo žmoną Viktoriją, sūnų Rimą su šeima ir 
visus artimuosius ir drauge liūdime.

Baltijos Tuntas

Canberros Baltijos Tunto skautų veikėjui, 
visuomeninkui, jūros budžiui, vyr. skiltininkui.

A.A.
KAZIMIERUI KERAIČIUI

į amžinąją stovyklą iškeliavus, jo žmonai, s. Viktorijai ir 
sūnui Rimui nuoširdžią užuojautą Australijos lietuvių 
skautų-čių vardu reiškia ir drauge liūdi

L.S.S. Australijos Rajono
Vadija

KAZIMIERUI KERAIČIUI 
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Viktoriją, 
sūnų Rimą su šeima ir drauge liūdime netekus aktyvaus 
veikėjo visuomenininko ir bendruomenės nario.

Canberros Apylinkės Valdyba

.Canberros Lietuvių Klubo nariui steigėjui 
A.A.
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KAZIMIERUI KERAIČIUI 
mirus, jo žmonai, sūnui ir visiems artimiesiems skausme 
gilią užuojautą reiškia

Canberros Lietuvių Klubas

ą Musų Pastogė Nr. 26, 1981.7.5, psL 2 <

vakariečiai, nepramatydami 
tolimesnių pasėkų tenkino 
visus Stalino reikalavimus 
niekur neprieštaraujant ir 
nepastojant kelio. Štai ir 
gavosi rezultatai, išsivystę 
iš vakarų politikų trumpa
regystės taip, kad didesnė 
pusė Europos atiteko sovie
tų įtakai, praktiškai paver
gimui. Net toji pati Lenkija, 
kuriai gelbėti ir kilo antrasis 
pasaulinis karas, pateko iš 
vieno pavergėjo į kitą. Šian
die sekant įvykius Lenki
joje, nenoromis kyla įtari
mas, kad gali ir vėl atsitikti, 
jog dėl Lenkijos galįs kilti ir 
trečiasis pasaulinis karas.

Nepraėjus nė 40-čiai metų 
po antrojo karo Sovietų Są
junga savo įtaką išplėtė be
veik visuose pasaulio žemy
nuose, ir ten, kur neįstengia 
teroru ir maištais pasigrobti 
kitų kraštų, griebiasi tiesio
ginės agresijos okupacijos 
keliu (Afganistanas).

Dar būdamas vyriausiu 
vakariečių karo vadu gen. 
D. Eisenhoweris gal ir pra
matė susidariusią situaciją, 
bet kaip karys į politinius 
reikalus nesikišo, o tapęs 
Amerikos prezidentu jau 
negalėjo reikalų ištaisyti. 
Jis bent tuo norėdamas pa
brėžti politikų klaidas pas
kelbė pasauliui Pavergtųjų 
Tautų Savaitę tuo primin- 

laisvę dar nėra baigta ir kad 
ateity laukia gal dar didesnė 
kova tarp laisvo žmogausir 
tirono. Kaip tik buvusio 
karo išvadoje įvyko pasaulio 

dekolonizacija. Iškilo šimtai 
naujų nepriklausomų vals
tybių, o tačiau Sovietų Są
junga neparodė jokių inten
cijų suteikti laisvę sayo kie
toje kontrolėje turimoms 
tautoms ir kaskart vis labiau 
savo užgrobimus vykdo. 
Išaugusi į pasaulinę galybę 
jau šiandie grasinamai ban
do diktuoti net ir laisvie
siems kraštams, kurie dar 
gali jai pasipriešinti.

Kai kalbama apie paverg
tuosius kraštus, turima gal
voje pavergėjas ne kas kitas 
o kaip tik Sovietų Sąjunga. 
Todėl nenuostabu, kad ir 
minėtasis prez. Eisenho- 
weris skelbdamas paverg
tųjų tautų savaitę, minty 
turėjo Sovietų Sąjungą, kaip 
tautų pavergėją. Kitaip sa
kant, pavergtųjų savaitė 
šiandie galioja kaip pavojaus 
aliarmas ne tik pavergtie
siems, bet ir visam laisva
jam pasauliui, kad. reikia 
budėti ir reikalui esant ryž
tingai agresoriui pastoti 
kelią.

Laisvieji nežino, ką reiš
kia vergija, už tat paverg
tieji arba pavergtų tautų 
atstovai turi ryžtingai ir 
vieningai pabrėžti siekiant 
laisvės ne tik savo tautoms, 
bet juo labiau atverti akis 
laisviesiems, kad vieną 
dieną ir jie gali būti paverg
ti. Ir čia pavergtųjų savaitės

Rašo Jurgis Janušaitis

Birželio trėmimų, didžiojo 
lietuvių tautos sukilimo ir 
laikinosios Lietuvos vyriau
sybės 40 metų sukakties mi
nėjimą, Čikagoje, suruošė 
JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba, Lietu
vos šaulių sąjunga tremtyje, 
Čikagos ateitininkų sen
draugių valdyba, Čikagos 
Skautų Akademikų
Valdyba, Pedagoginio Insti
tuto vadovybė, Lietuvių Is
torijos draugijos valdyba ir 
Liet. Fronto Bičiulių Čika
gos sambūris.

Minėjimas įvyko birželio 7 
d. Jaunimo Centre. Iškilmės 
pradėtos pamaldomis tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Šv. Mi
šias atnašavo vyskupas Vin
centas Brizgys su kun. Jonu 
Borevičium SJ ir kun. Vy
tautu Bagdonavičium MIC. 
Vysk. V. Brizgys pasakė 
prasmingą pamokslą, išryš
kindamas lietuvių tautos 
ryžtą kovojant už tautos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Pamaldas praturtino muz. 
P. Matiukas smuiku ir muz. 
M. Motekaitis vargonais at
likę keletą giesmių.

Prie paminklo žuvusiems 
už tautos laisvę, vadovau
jant Liet. Šaulių Sąjungos 
pirmininkui K. Miklovaičiui, 
laikinosios Lietuvos vyriau
sybės atstovai padėjo vaini
ką, tuo pagerbdami visus 
kovojusius už tautos laisvę. 
Prie paminklo žodį tarė vie
nas iš ano meto sukilimo da
lyvių P. Narutis, išryškin
damas sukilimo reikšmę ir 
kraujo aukų prasmingumą.

Akademija - minėjimas 
buvo tęsiamas salėje. Minė
jimą pradėjo organizacinio

PADĖKA

Mirus mano mylimai mamytei a.a. Rozalijai Gailiuvie- 
nei Lietuvoje, nuoširdžiai dėkoju kun. P. Daukniui už šv. 
Mišių auką Geelonge.

Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautų: Geelongo Liet. 
Chorui, ir buv. administratoriui p. B. Gasiūnui, Geelongo 
sporto klubo Vyčio Valdybai, Geelongo Šatrijos Tuntui ir 
Rėmėjų Komitetui, p.p. Kazimierui Šimkui, Česlovui Va- 
lodkai, L. Budzinauskams, J. Macijauskams, J. Jerinke- 
čiams, V. Liebich R. Bennett ir visiems apylinkės lietu
viams, mane užjautusiems asmeniškai, skausmo valan
doje prisiminusiems.

Dar kartą savo ir šeimos vardu visiems didelis ačiū
Juozas Gailius

didžioji misija, nes tik gin
dami savo laisvę pavojaus 
valandai išmušus gali ir pa
vergtieji atgauti laisvę. To
dėl pavergtųjų savaitės 
renginiuose — demonstraci
jose, protestuose reikia da
lyvauti visiems, nes keliant 
pavergtųjų reikalą keliamas 
drauge ir mūsų tautos rei
kalas. Dėkime visas pastan
gas, kad pavergtųjų savaitė 
pasidarytų visų ne tik pa
vergtųjų, bet ir laisvųjų vė
liava, skelbiant laisvę ir iš
laisvinimą, kad ji skambėtų 
ne tik demonstracijose, bet 
ir spaudoje, televizijoje, per 
radiją: tegu visi žino, kad 
pasaulis turi atsikratyti 
XX-jo amžiaus gėdos, jog 
mūsų amžiuje dar vis tebe
galioja vergija.

(v.k.)
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komiteto pirmininkas Dr. 
Kazys Ambrozaitis, prisi
mindamas mūsų tautos di
džiuosius įvykius, laiko 
sąvartoje ir iškeldamas tau
tos sūnų ir dukrų heroiką.

Invokaciją sukalbėjo 
evangelikų klebonas kun. 
Ansas Trakis.

Buvo susikaupimo minute 
pagerbti visi tautos didvy
riai, padėję gyvybes už tau
tos laisvę, o taip pat ir miru
sieji laikinosios Lietuvos 
vyriausybės nariai.

Giliai prasmingus sveiki
nimus ir linkėjimus išreiškė 
Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė, drauge 
perduodama sveikinimus 
savo ir Lietuvos diplomati
nės tarnybos vardu. Ji per
skaitė ir Lietuvos atstovo 
Dr. Stasio Bačkio kalbą.

A.A.
agronomui KAZIMIERUI KERAIČIUI 

Canberroje mirus, jo žmoną Viktoriją, sūnų Rimą su 
šeima ir artimuosius skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Krikšto duktė Nijolė Venclovienė
Dr. I. Venclovas su šeima

R. ir J. Venclovai

Mielam mūsų šeimos bičiuliui
A.A.

KAZIMIERUI KERAIČIUI
staiga mirus, nuoširdžiai skausmo valandoje užjaučiame 
jo žmoną Viktoriją, sūnų Rimą su šeima ir drauge 
liūdime.

Zita ir Zenonas Vičiuliai
Virgis ir Algis Vičiuliai su šeimomis

Akademijoje po trumpą 
žodį, išsakanti mūsų tautos 
didžiąją kančią ano meto 
birželyje, didžiojo lietuvių 
tautos sukilimo esmę ir lai
kinosios Lietuvos vyriausy
bės uždavinius tarė PLB 
pirmininkas Vytautas 
Kamantas, laikinosios
Lietuvos vyriausybės mi
nisterial prof. Dr. Adolfas 
Damušis, prof. Mečys 
Mackevičius, prof. Balys 
Vitkus. Jie pateikė ir įvai
rių, įdomių iš ainų dienų pri
siminimų, iš kurių numanu, 
su kokia rizika, drąsa ir 
meile Lietuvai ir ryžtu atsi
kratyti visų okupacijų lietu
vių tauta kovojo. Istorinės 
1941 metų birželio dienos 
lieka nemarios, žadinančios 
tautą tėvynėje ir išeivijoje 
gyvenančius lietuvius tęsti 
kovą iki garbingos pergalės, 
kaip savo kalboje teigia gen. 
Stasys Raštikis ir' Lietuvos 
atstovas Dr. Stasys Bačkis.

Prof. Dr. Vytautas Var
dys kiek ilgesnėje paskaito
je, akademiškai iš istorinės 
perspektyvos pažvelgė į 
1941 metų sukilimo reikšmę, 
drauge išryškindamas mo
tyvus, kurie lėmė didįjį, vi
suotiną lietuvių tautos suki
limą. Prisiminė bolševizmo 
siautėjimą ir padarytus lie
tuvių tautai nuostolius, iš
trėmimus, žudymus. Teigia
mai vertino laikinosios Lie
tuvos vyriausybės pastan
gas, nors jos buvo kito oku
panto po šešių savaičių už
slopintos.

Po žodinės dalies, komp. 
Darius Lapinskas ir Laima 
Rastenytė-Lapinskienė atli
ko žodžio ir dainos, su muzi
kine palydą, labai jautrų 
montažą — Vienų vieni. Šia
me montaže su aktorės giliu 
įsijautimu, išgyvenimu ir 
gražiu solo balsu perteikė 
mūsų laisvės gynėjų — par
tizanų, kovotojų, kenčian
čiųjų ir visos tautos šauks
mą laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui.

Akademija baigta visiems 
sugiedojus Lietuvos Himną.

Pažymėtina, kad minėji
mas buvo gerai organizuo
tas,

2



Melbourne parapijos chorui 
20 metų

Lietuvių išeivių gyvenime 
choras turi didelės 
reikšmės. Melbournas turi 
du chorus — Dainos Sambū
rį ir Parapijos chorą, nors 
beveik tie patys choristai 
dainuoja ir viename ir ki
tame ir abu chorai puikiai 
sugyvena. Parapijos chorui 
nuo 1964-tų metų vadovauja 
prityręs ir ištvermingas di
rigentas Petras Morkūnas. 
Chorą suorganizavo 1961 
metais, tik ką iš Anglijos at
vykęs, Jonas Juška.

Birželio 20 d. Parapijos 
choras jau atšventė savo 20 
metų gyvavimo sukaktį. Ta 
proga Parapijos Taryba 
ALK Federacija ir Kat. Mot. 
Draugija, Lietuvių Namuo
se suruošė vaišes, kuriose 
dalyvavo 120 svečių. Ta pa
čia proga buvo paminėtas ir 
choro vadovo Petro Morkū- Dirigentas Petras Morkūnas

ii <»-nr nn
Sveikinimus raštu 

paskaitė choro administra
torius Kazimieras Mielda- 
žys. Jis taip pat padėkojo 
visiems atsilankiusiems ir 
išvardino visus choro rėmė
jus.

Neapsiėjo ir be linksmo
sios dalies. Arūnas jr Virgi
nija Bruožiai, Arūnui gitara 
pritariant, padainavo dvi 
dainas: ’’Grįžulo Ratai” ir 
’’Kalnai ten dainavo!” Neat
siliko ir antroji Bruožiu po
relė, broliukas su sesute, 
kurie padainavo "Prabėgo 
meteliai!” Žodžius šiai dai- 
neliai parašė kun. Vaseris 
prieš daugelį metų ir ji dar 
labai mėgiama.

Solo padainavo Petras 
Morkūnas, Jurgis Rūbas ir 
Vincas Lazauskas. Taip pat 
buvo padainuota daug 
sutartinių dainų.

Reikia pasakyti, kad per 
tuos 20 metų choras ne tik 
pamaldoms beveik kiekvie
ną sekmadienį giedojo, bet 
su giesmėmis ir dainomis

no vardadienis.
Vaišes pravedė ALK Fe

deracijos pirmininkas Va
lentinas Čižauskas, pasvei
kino chorą dvidešimtmečio 
proga, išvardino jų nueitą 
kelią, padėkojo mecenatams 
ir prie šampano taurės cho
rui buvo sugiedota ’’Valio, 
valio, ilgiausių metų jiems 
valio...”

Choras buvo pagerbtas 
daugeliu sveikinimų ir pa
dėkos kalbomis. Kalbėjo 
kun. Pr. Vaseris, padėkojo 
chorui už gražias giesmes 
bažnyčioje per tą ilgą metų 
eilę, ’’kurios savo malda”, 
taip sakė jis, ”už pavergtą 
tėvynę, už mūsų žmones pa
siekia dangaus ribas”. Kraš
to Valdybos pirmininkas Al
binas Pocius apibūdino, kad 
choras dirba ne tik parapi
jai, bet visai mūsų bendruo
menei, kad per juos čia gau-> 
name pajausti dalelę Lietu
vos.

Sveikino p. Genė Macke
vičienė Kat. Moterų vardu, 
Kęstutis Lynikas - Dainos 
Sambūrio vardu, ponia Ko- 
ženiauskienė, Latrobe Valey 
seniūnė, Alisa Baltrukonie- 
nė, p. Kesminas, Klubo pir
mininkas Juozas Petrašiū- 
nas, p. Bikulčienė, p. Norei
ka, ’’Talkos” direktorius Po
vilas Baltutis ir Karolis 
Prašmutas.

Choro dirigentas Petras 
Morkūnas padėkojo už visus 
sveikinimus ir dovanas. Taip 
pat ir Jurgis Rūbas, kuris 
chorui daug padeda, padė
kojo už dovaną.

yra aplankęs ir visą eilę kitų 
bendruomenių. Choras taip 
pat nėra atsisakęs pagiedoti 
per vestuves ar laidotuves. 
Iš didesnių choro išvykų rei
kia paminėti Adelaidę ir 
Hobartą, o artimesnes 
bendruomenes, kaip 
Geelongą, Mornintoną, Moe 
ir Morvvelį choras yra ap
lankęs daugiau negu tik 
vieną kartą.

Linkėtina mieliems cho
ristams ir jų nepavargstan
čiam dirigentui, Petrui 
Morkūnui, dar daugelį metų 
mums giedoti ir dainuoti.

Alisa Baltrukonienė

V Baltutis
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LEMTINGOS DIENOS
ŽINIOS

Lenkijoje įvestas šalia 
maisto ir benzino normavi
mas. Atrodo, Sovietų Są
junga, spausdama Lenkiją 
varžo ir benzino tiekimą.

♦**
Amerika vėl atnaujins 

neutroninių bombų gamybą, 
ką buvęs prez. Carteris bu
vo sustabdęs.

*♦*
Irane sprogus bombai už

mušta, sakoma, 69 Irano va
dovaujančios partijos politi
kai, parlamentarai, keli mi
nisterial, vyriausias teisėjas 
ajatola Mohamad Beheshti, 
buvęs galingiausias asmuo 
po ajatolos Khomeini. Įta
riama, kad tai Amerikos 
agentų ir kriminalistų dar
bas, bet atvirai kalbama, 
kad tai pašalinto buv. prezi
dento Bani Sadr šalininkų 
kriminalas. Dėl šios katas
trofos visame Irane pas
kelbta gedulo diena.

*♦*
Vatikane sulaikytas tero

ristas, pagautas bededantis 
bombą šv. Petro bazilikoje, 
kur buvo rengiamasi šven
tųjų Petro ir Povilo iškil
mėm. Saugumo agentai su
ėmė 54 metų jūrininką Giu
seppe Santangeli, kuris pa
dėjo namų darbo bombą ir 
jau rengėsi išsprogdinti. 
20 000 tikinčiųjų miniai pa
maldas turėjo laikyti Vati
kano valstybės sekretorius 
kard. Casaroli. Iškilmės 
praėjo laiku niekeno nesu
trukdytos.

Radijo vaidinimas
Veiksmas vyksta Lietuvoje 1940-41 metais

VEIKIA:
Povilas Rugys, mokytojas
Aldona Rugienė, jo žmona
Stepas Rugys, jų. sūnus, studentas 
Rimtautas, Stepo draugas, studentas 
Vijoleta, studentė
Dubrovas, Rugių kaimynas

(Stepo namuose)

STEPAS — Sėskite. Tėvai, atrodo, išėjo.
VIJOLETA — Ačiū. Pavargo kojos ir širdis žiūrint į mū
sų ’’išvaduotojus”. Universitete sumišimas. Žydeliai visa 
kam vadovauja. Mūsų kurso studentas Goldbergas mane 
rusiškai užkalbino. Labai išdidus ir klausė ar aš suprantu. 
STEPAS — Aš būčiau jam atsakęs...
RIMTAUTAS — Jie visi džiaugiasi, lyg iš kalėjimo išleis
ti. Ir kodėl?
VIJOLETA — Nesuprantu ir aš. Kad ir Goldbergas. Tė
vai turtingi, turbūt turtingiausi Kaune, o sūnus rusiškai 
kalba ir pataikauja įsibrovėliams.
STEPAS — Aš rusiškai nekalbėsiu ir jų kalbos nesimo
kysiu. Man ji nereikalinga. O Goldbergui užčiaupsiu žop- 
las, jei jis į mane rusiškai prabils.
RIMTAUTAS — Siūlau pagalvoti ir pasitarti^ ką mes 
veiksime. Reikia kaip nors priešintis, parodyti, kad mes 
nelaukėme ’’išvaduotojų”... kad mes esame prieš. Juk 
studentai visuomet pirmieji imasi akcijos?
STEPAS — Girdėjai, ką per radiją kalbėjo ministeris 
pirmininkas? Prašė laikytis ramiai ir taikiai, nekelti pa
nikos ir bereikalingo sąmyšio.
VIJOLETA — Kalbėtum ir tu taip, kai revolverio vamz
dis prie smilkinio.
RIMTAUTAS — Nors burliokų ginklu neįveiksime, bet 
negalime rankas sudėję laukti, kad kas nors mūsų pasi
gailėtų. Reikia parodyti, kad tik žydeliai ir miškeliai 
džiaugiasi, kad jie yra vieninteliai, kurie gėlėmis sutiko 
’’išvaduotojus”.
VIJOLETA — Veiksime slaptai. Iškabinsime plakatus, 

.kuriuose parodysime tikrą ruskio veidą ir jų atneštą 
"laisvę”.
STEPAS — Galime pora ruskelių Nemunan ’’įleisti”, te-
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gul paraugauja lietuviško vandens. ~~~ ' " '
RIMTAUTAS — Vieno ar dviejų ruskelių nudobimas 
Lietuvai nieko gero neduos. Gali dar padėtį pabloginti. 
Jie mus dar vis kaltina dėl poros kareivių, kurie pasi
traukė ar dingo iš jų įgulų.
VIJOLETA — Aš irgi manau, kad jėgos nereikia, nes 
esame persilpni. Vienas profesorius universitete labai 
gražiai pasakė, kad šiandien ’’džiaugdamiesi” Rusijos su
teikta mums ’’pagalba ir globa” privalome kaip niekados 
būti gudrūs kaip žalčiai.
STEPAS — Labai gerai pasakyta. Žinote ką? Mes pasi
vadinsime: "Lietuvos Žalčiai”.
RIMTAUTAS — Kažin ar tinka? Labai keistai skamba. 
VIJOLETA - Man patinka. LIETUVOS ŽALČIAI! 
RIMTAUTAS — Mes dar nesutarėme,ką mes veiksime? 
VIJOLETA — Man jau aišku. Mes kovosime žodžiu. Mū
sų žodis turi pasiekti visus. Kiekvienas lietuvis privalo 
suprasti esamą padėtį ir žinoti, ką jie mums atnešė ir nuo 
ko jie mus išvadavo.
STEPAS — Mes leisime pogrindžio laikraštį!
RIMTAUTAS — Nebloga mintis. Galėsime jį spausdinti 
mano tėvo dirbtuvėje. Tenai labai ramu ir niekas neužei
na.
VIJOLETA — Visuomet prisiminkime, kad esame 
LIETUVOS ŽALČIAI; gudrūs ir apdairūs.

III VEIKSMAS

(Veiksmas vyksta Rugių bute. Per radijo girdisi muzika. 
Muzikai nutilus)

BALSAS — RADIJO PRANEŠĖJAS — Kalba Lietuvos 
Socialistinės Respublikos Kauno radijas. Lietuvos liaudis 
džiaugsmingai ruošiasi švęsti vienerių metų...
ALDONA (Užsuka - išjungia radiją) — Negaliu klausytis 
tų tauškalų. Visą laiką tas pats: "Liaudis džiaugiasi, liau
dis sveikina ir dėkoja...”, atrodo, kad be liaudies Lietuvo
je daugiau nebėra žmonių.
POVILAS — Viskas ant vieno kurpalio. Jau metai laiko, 
kaip ruskiai mus valdo. Sunku patikėti, kad per vienerius 
metus gyvenimas taip pasikeistų. Kartais iš ryto pabundi 
ir negali susigaudyti ar visa tiktai biaurus sapnas. 
ALDONA — Kaip norėčiau, kad tai būtų tiktai sapnas ir 
atbudus, dingtų..
POVILAS — Sunkios ir lemtingos dienos...
ALDONA — Vakar naktį išgabeno visą Mažeikių šeimą. 
Leido tiktai keletą skudurų pasiimti. Tarnaitei teko ilgai 
aiškintis, kolei ją paleido. Sako Dubrovas buvo...
POVILAS — Šiandien Dubrovas viešpats. Laukiu ir aš 
savo eilės.
ALDONA — Kodėl mes negalime išvykti į kaimą kol dar 
ne vėlu?
POVILAS — Suras mus ir kaime. Aš dar vis tikiu, kad 
Dubrovas nelies mūsų. Tiek metų kaimynystėje gyveno
me. Neturįs...
ALDONA — Galėtume išvykti pas tavo brolį. Mažas 
ūkelis, niekas jo, turbūt, buože nevadina.
POVILAS — Galvojau ir aš apie tai. Kažkaip vis nenoriu 
tikėti.
ALDONA — Dubrovas nepamiršo mūsų. Vakar jo žmona 
klausė, kur Stepas.
POVILAS - Ką tu jai atsakei?
ALDONA — Sakiau, kad išvyko į kaimą. Artinasi šiena
pjūtė, samdiniai išlakstė, nėra kas šieną suima.
POVILAS — Stepas tiktai naktimis užeina. Leidžia laik
raštį ir platina...
ALDONA — Kad tik neįkliūtų.
POVILAS — Rimtautas ir Vijoleta kartu dirba. Sakosi 
esą gudrūs kaip žalčiai.
ALDONA — Man labai neramu...
POVILAS — Galime išvykti šią naktį. Palauksime iki 
antros valandos ryto. Tai pats ramiausias laikas ir gatvės 
tuščios. Pasiimsime tiktai pačius reikalingiausius 
daiktus.
ALDONA — O kaip Stepas?
POVILAS — Aš jam minėjau, kad išvyksime ir jis nera
dęs mūsų namuose, supras, kas įvyko.
ALDONA — Viešpatie, tai laikai! Savo namuose nebe
saugo.
POVILAS — Tu paruošk ko nors užkąsti.
ALDONA — Ar girdėjai?
POVILAS — Ką? Nieko negirdėjau.
ALDONA — Kažkas prie durų subildėjo.
POVILAS — Gal Stepas grįžta? (Bildėjimas pasikartojo) 
Tikrai kažkas lauke vaikšto aplink mūsų namus.
ALDONA — Nejaugi! (Pasigirsta smarkus baldimas į 
duris). Gesink šviesą!
POVILAS — Ne, palauk. Laikykis ramiai. Mes nesame 
nusikaltėliai... (Beldimas kartojas).
ALDONA — Tu slėpkis aš atidarysiu.
POVILAS — Nereikia. Nėra kur slėptis. Aš juos {leisiu. 
(Atidaro duris. Kambarin įvirsta Dubrovas ir du enkave
distai).
DUBROVAS — Atleisk, kaimyne, kad taip vėlai. Pats 
nesiteikei manęs aplankyti, tai aš pačiam padariau vizitą. 
POVILAS — Svečiuosna galėjai ir be sargų ateiti. Kam 
jie reikalingi?
DUBROVAS — Po paskutinio mano apsilankymo ir tavo 
nemandagaus...
ALDONA — Ponas Dubrove, nereikia minėti, kas praė
jo...
DUBROVAS — Draugas Dubrovas! Ponų gadynė pasi
baigė. Girdėjau, kad esate nepatenkinti dabartine tvar
ka?
POVILAS — Tvarka, kaip tvarka. Būsi ar nebūsi paten
kintas, vistiek jos nepakeisi.
DUBROVAS — Labai išmintingai kalbi. Atrodo, kad su- 
pratai- Nukelta į psl. 4
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Tau, tėvyne Lietuva!
OPERŲ ANSAMBLIS - SUKAKTUVININKAS

Birželio 9 d. suėjo 35-ri 
metai, kai Dainavos an
samblis tapo mūsų išeivijos 
mylima dalimi ir pasididžia
vimu. Šis vienetas laikytinas 
žymiausiu lietuviškosios 
išeivijos dainos ansambliu. 
Jo pasirodymai įspūdingi, jo 
nueitas kelias vertas dėme
sio.

Reikalą organizuoti re
prezentacinį dainos vienetą 
Hanau mieste Vak. Vokieti
joje iškėlė E. Daniliūnas. Jo 
minčiai pritarė A. Dzirvonas 
ir J. Juodzevičius - Juodis. 
Šie trys ir buvo pirmieji ini
ciatoriai ir naujo vieneto or
ganizatoriai, Jie ir sudarė 
pirmąją ansamblio valdybą: 
E. Daniliūnas - pirm., Dzir
vonas vicepirm. ir Juodis - 
iždn. Jiems į talką atėjo E. ir 
M. Krasauskai ir L. Bielskis. 
Tuo buvo padėti adminis
traciniai pagrindai, surastas 
dirigentas, išrūpintos 
veiklai palankios sąlygos. 
Tačiau svarbiausią vaidmenį 
turėjo prof. S. Sužiedėlis, 
Hanau stovyklos komitete 
iškovojęs ansambliui reika
lingas patalpas, kas buvo 
tiesiog stebuklas.

Meninėje srityje vienetą į 
reprezentacinį lygį iškėlė jo 
pirmasis dirigentas Br. Jo
nušas, žinomas kompozito
rius. Tiesiog nuostabu, kad 
jis per trejetą savaičių pa
ruošė visai naują repertuarą 
pilnam koncertui Vasario 
16-sios proga. Po keturių 
mėnesių Wuerzburgo dainų 
šventės konkurse laimima 
pirma vieta. Po to pasipylė 
eilė kvietimų gastrolėms. 
Ne visus kvietimus buvo 
galima patenkinti. y

Pirmasis didesnis pasiro
dymas Hanau stovykloje 
buvo krikštynų koncertas. 
Nors B. Jonušas paruošia
muosius darbus buvo pra- 

« dėjęs 1946 m. sausy, bet an
samblio gimtadieniu laiko
ma 1946 m. birželio 9-ji, ka
da buvo duotas Dainavos 
vardas.

Ansamblis reiškėsi ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių vi
suomenėje. Pas vokiečius 
buvo ypač populiarūs Dai
navos religiniai koncertai 
dalyvaujant operos solistei 
V. Grigaitienei, vargonų 
meistrui Z. Nomeikai ir kt.

Ansambliui vadovavo visa 
eilė pirmininkų, dirigentų ir 
kitų menininkų, tačiau čia. 
noriu paminėti išskirtinai du 
dirigentus ir du pirminin
kus. Pagal nusistovėjusią 
ansamblio struktūrą pirmi- 
ninkas yra centrinė kolona. 
Dirigentai atvyksta ir iš
vyksta, bet niekas negriūva, 
nes pirmininkas palieka 
tęstinumo laidas. Tie du il
gamečiai pirmininkai buvo 
A. Dzirvonas ir A. Smilga. 
Pirmasis 1950 m. perkėlė 
ansamblį į Ameriką ir jį re
organizavo. Kitas — A. 
Smilga pirmininku išbuvo 
nemažiau 10 metų, praplėtė 
ansamblio veiklą, organiza
vo gastroles, naujus pasta
tymus. Jo pastangomis su
rastas ir dabartinis dirigen
tas — A. Jurgutis.

Iš dirigentų ypač minėti
ni: a.a. Steponas Sodeika, 
praturtinęs ansamblį religi
nių koncertų stipriais kūri
niais, plokštelių išleidimu ir 
t.t. Taip pat ir dabartinis di
rigentas, pradėjęs naują erą 
Dainavos istorijoje: jam va
dovaujant gimė operų an
samblis. Jis nemaišytinas su 
operos choru, kuris yra dalis

lietuviškosios operos Čika
goje. Dainava yra savaran
kus ansamblis, atliekąs ir 
operas, komponuotas paties 
dirigento A. Jurgučio. Pra
dedama 1976 m. muzikine 
’’Pamario pasaka”, 1977 m. 
’’Kūlgrinda”, o 1979 m. pa
stato muzikinę dramą ’’Emi
lija Platerytė”. Iš tiesų tai 
yra puiki lietuviška opera. 
1980 m. gimė nauja A. Jur
gučio opera ’’Čičinskas”. Visi 
šie veikalai turėjo didelį pa
sisekimą dėl dviejų priežas
čių: muziko A. Jurgučio kū
rybingumo ir Dainavos cho
ro pajėgumo.

Kai kurie dainaviečiai 
dainuoja jau 35 metus. Dai
nava yra surengusi virš 300 
didelio masto koncertų. Sa
vo repertuare turi 11 stam
bių muzikinių veikalų (jų 
tarpe ir operetę), 5 klasiki
nes oratorijas, 4 lietuviškas 
kantatas, 8 mišraus ir vyrų 
choro mišias ir daug kitų 
lietuviškų ir tarptautinių 
kūrinių. Jungtinio choro 
sąstate dalyvavo visose dai
nų ir visose tautinių šokių 
šventėse. Ansamblio narių 
(buvusių ir esamų) skai čius 
viršija 500! Dainava turėjo 
2100 repeticijų ir visi jos na
riai drauge tautos labui pa
šventė virš pusės milijono 
darbo valandų.

Šį ansamblį vertina ne tik 
klausytojai, bet ir muzikai 
bei kiti menininkai. Dauge
liui gerai žinomas VI. Būtė
nas šios sukakties proga ra
šo: ’’Dainavos ansamblio 
sąstatas imponuojantis. Tai 
žinia, kad daina negęsta ir 
čia gimusio jaunimo lūpose. 
Šia prasme Dainavos an
samblis bus atlikęs gan ryš
kų uždavinį išeivijos lietuvių 
istorijoje. Jungiuosi su ju
mis (dainaviečiais), kai per 
Amerikos balso radiją jūsų

dainos nuskrenda į tėvynę 
Lietuvą, kur jūsų klausosi 
ne tūkstantis žiūrovų kurio
je nors salėje, bet šimtai 
tūkstančių radijo klausyto
ju”

Lietuviškos muzikos ne
ginčijamas autoritetas prof. 
J. Žilevičius kartą Dainavą 
prilygino savotiškam meno 
vulkanui, prasiveržiančiam 
vis naujais stambiais ir su- > 
dėtingais kūriniais ir stebi
nančiam tų kūrinių menišku 
atlikimu ir narių neišmatuo
jamu pasišventimu. An
samblio darbus tinkamai 
įvertino, jo reikšmę gerai 
supranta ir jį nuoširdžiai re
mia visa eilė žymių lietuvių 
veikėjų. Bet ypač žymėtini 
Dainavos globėjai I. ir Dr. L. 
Kriaučeliūnai, šia proga pa
aukoję 3000 dolerių ir daug 
sykių skyrę nematomų 
tūkstantukų įvairių sukak
čių ir švenčių progomis.

Gražaus jaunimo ir vete
ranų dainaviečių pasišventi
mas per 35 metus, jų darbai 
ir pasiekti rezultatai stebina 
visus. Ir vis tai — tau, 
tėvyne Lietuva!

Gyvuok, mieloji Dainava, 
gyvuok dar ilgus metus!

L. A. Vėtra

Neseniai būdamas Angli
joje (Škotijoje) perbėgo į 
Vakarus sovietų judo eks
pertas latvis Arijs Rudzitis, 
32 m. amžiaus. Jis slapstėsi 
Škotijoje šešis mėnesius.

♦**
Anglijos karalienės gim

tadienio iškilmėse buvo pa
leisti keli šūviai į karalienę. 
Iškilmės nebuvo sukliudy
tos, šūviai buvo be kulkų, tik 
karalienės arklys pabaidy
tas. Suimtas 17 m. jaunuolis.

Lemtingos dienos
Atkelta iš psl. 3 t

ALDONA — Pripratome ir bus gerai. Nesiskundžiame. 
DUBROVAS — Turiu jums pranešti gerą ’’naujieną”, bet 
norėčiau, kad ir sūnelis ją girdėtų. Kur jisai?
ALDONA — Jis išvyko į kaimą. Artėja šienapjūtė, o 
kaime rankų dabar trūksta.
DUBROVAS — Į kaimą? Vakar jį mačiau’prie Žaliakal
nio.
ALDONA — Gal buvo grįžęs dienai, kitai, bet pas mus... 
DUBROVAS — Žinokite, kad jo darbai jums garbės ne- 

t ' ' \ b " įl ‘ į ' ,' * i ,
POVILAS — Kokie darbai?
ALDONA — Jaunimas visada mėgsta vyresniuosius kri
tikuoti. Jiems už tai atleistina... Jei jis yra Kaune, tai tik
riausiai pas savo draugą miegos.
DUBROVAS - Kokį draugą?
POVILAS — Kodėl pačiam parūpo mano sūnus?
DUBROVAS — Visi jūs mums rūpite, o ypatingai tie, ku
rie stoja prieš liaudies valią.
ALDONA — Mūsų sūnus nesipriešina...
POVILAS — Aldona, mums nėra ko dėl Stepo aiškintis, 
jis jau suaugęs ir pats už savo veiksmus...
DUBROVAS — Užtenka man su jumis derėtis. Turite 
pusvalandį laiko pasiruošti kelionei...
ALDONA — Kokiai kelionei? O, Viešpatie!
POVILAS — Neklausk judošiaus. Jis tik įrankis...
DUBROVAS — Uždaryk savo nasrus ir greičiau ruoškis. 
Pričiulbėjai...
POVILAS — Ar turite mano arešto įsakymą?
DUBROVAS — Aš tau įsakau ir tave areštuoju. Supran
ti, tu Smetonos padlaižy! Arešto įsakymą Sibire pasi- 
skaitysi. Turėsi daug laiko.
ALDONA — Povilai, ruoškis. Dėk daiktus. Viešpatie, 
taip staiga, net nežinau ką darau. Povilai, išvarys be 
nieko. Tu žinai, kad prieš juos nelaimėsi. Ruoškis...
POVILAS — Lyg kokį žvėrį... Negaliu (Aldonai) kaip 
veršis vedamas pjauti... Seniai norėjau tau, burĖoke... 
(Bando suduoti Dubrovui, bet įsikiša enkavedistai, pasi
girsta šūvis).
ALDONA — Viešpatie! Ką darote?.. Povilai, Povilai, ar 

DUBROVAS — (Spardo sukritusi Povilą). Šuhssnukis, 
bandė prieš mane pakelti ranką... Burliokas aš jam... Pa- 
ragauk burlioko bato, lietuviškas išgama...
ALDONA — Viešpatie, pasigailėk, Viešpatie, pasigai
lėk...

***********

Kauno geležinkelio stotis. Girdisi vagonų stumdymas 
ir garvežių švilpimas. Iš uždarytų vagonų sklinda deja
vimai ir šauksmai.
BALSAI — Pasigailėkite... nors kūdikiui duokite van
dens... Dėl Dievo meilės, nors lašelį vandens... Paimkite 
mano kūdikį... paimkite...
STEPAS — (Pažnabždomis). Tenai, Trečias vagonas nuo 
garvežio. - ,-
VIJOLETA t- Nematau.
STEPAS — Balta nosinaitė pro virbus... Mano motinos 
veidas.
RIMTAUTAS — Matau. Tu, Stepai, atsargiai, nes jei ta
ve pažins ir tu ten atsidursi.
STEPAS — Gal ir būtų geriau, Būtume visi kartų.
VIJOLETA — Mums reikia kovotojų, o ne kalinių. Tu 
nieko jiems tenai nepadėsi ir tik bereikalingai save pra
žudysi. v
STEPAS — Norėčiau nor sudiev pasakyti.
RIMTAUTAS — Per daug pavojinga. Štai! Žiūrėkite!
Dubrovas atžygiuoja.
STEPAS — Norėčiau tą niekšą...
VIJOLETA — Traukimės iš čia. Greičiau! Jis žiūri mūši) 
pusėn. (Pasigirsta garvežio šnypštimas ir traukinys pra
deda pamažu judėti.)
STEPAS — Sudiev, tėveliai... sudiev! Nežinau ar kada 
nors pasimatysime...-- . •
RIMTAUTAS — Tegul Dievo palaima lydi jus visus...
VIJOLETA — Visų jūsų vardu prisiekiu kovoti už savo 
tautos ateitį, už jos laisvę. Kur bebūtume, privalome pri
siminti juos.
RIMTAUTAS — Tegul kovos dvasia, vienybė ir meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse...

(Traukinys tolsta. Pasigirsta liūdna, širdį verianti daina).
***********

Ankstyvas 1941 metų birželio 22 dienos rytas. Netoli 
Žaliojo tilto, Nemuno pakrantė. Girdisi lėktuvų ūžimas ir 
šaudymas mieste.
STEPAS — Palaiminta aušra! Tavo spinduliuose laisvė 
žėžirbuoja...
RIMTAUTAS — Atsirado poetas! Girdite? Nauja banga 
lėktuvų...
VIJOLETA — Štai! Vakarų pusėje. Tai mūsiškiai... su 
kryžiais.
STEPAS — Ne mūsiškai, bet vokiečių.
VIJOLETA — Šiandien, kurie kovoja prieš mūsų oku
pantą ruskį, yra ’’mūsiškiai”.
RIMTAUTAS — Mūsų uždavinys apsaugoti priėjimą prie 
tilto iš šios Nemuno pusės.
STEPAS — Prisimink vado' įsakymą: šaudyti tiktai tada, 
kai sunkvežimis su kareiviais sustos ir bandys susprog
dinti tiltą.
VIJOLETA — Kaip aš šaudysiu, kad neturiu ginklo?
STEPAS — Tu stebėk plentą. (Pasigirsta šautuvų ir kul
kosvaidžių šūviai).
RIMTAUTAS — Anoje Nemuno pusėje. Tai mūsiškiai 
atakuoja. Visas Kaunas sukilo.
VIJOLETA — Jau vakar žinojome, kad šį rytą vokiečiai 
pajudės.
STEPAS — Labai gerai suplanuota. Numatytos vietovės, 
kurias reikalinga apsaugoti nuo sunaikinimo.
RIMTAUTAS — Pamatysime kaip bėga ’’nenugalimoji 
armija”.
STEPAS — Įdomu kur dabar Dubrovas.
VIJOLETA — Greičiausiai išsiskubino į plačiąją...
RIMTAUTAS — Atvažiuoja sunkvežimis. Raudonarmie
čiai...
STEPAS — Pristojo. Pasiruoškime. Pradėti šaudyti, kai 
sustos.
VIJOLETA — Dar vienas ir tanketė... (Pasigirsta nauja 
serija šūvių).
RIMTAUTAS — Sustojo.
VIJOLETA — Iššoko iš sunkvežimio... Penki... kažką ne
ša.
STEPAS — Dabar... Ugnis...
RIMTAUTAS — Leidžiasi pakrante žemyn... Sustojo...
VIJOLETA — Grįžta atgal.
STEPAS — Šaudykime, šaudykime... Velniai parautų...
VIJOLETA — Kas tau, Stepai? Tu sužeistas...
STEPAS — Nežinau... Trūksta oro... oro...
RIMTAUTAS — Jie sulipo į sunkvežimį. Mes juos su
stabdėme, mes juos...
VIJOLETA — Stepas sužeistas, atrodo labai sunkiai...
RIMTAUTAS — Stepai, Stepai... Į krūtinę kliuvo... Ste
po nebėra...
VIJOLETA — Aš paimsiu jo šautuvą.
RIMTAUTAS — Stebėk kairę pusę, jie gali iš tenai (Gir
disi šūvių salvės)
VIJOLETA — Girdi mieste vėl šaudo?
RIMTAUTAS — Ruskiai tik spėja bėgti. Kaip gaila, kad 
Stepo...
VIJOLETA — Nebėra... Visa šeima. Tėvai išvežti, o Ste
pas čia.
RIMTAUTAS - Tai pirmoji LIETUVOS ŽALČIŲ auka. 
VIJOLETA — Taip. Pirmoji. Ar vokiečiai atneš mums 
laisvę?
RIMTAUTAS — Nežinau. Gal tiktai laisvę nuo rusiško 
komunizmo?
VIJOLETA — Tai kova dar nebaigta?
RIMTAUTAS - Nebaigta!

PABAIGA
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Elena Jonaitienė

Lietuvių kalba Grandis Adelaidėje
N.S.W. gimnazijose

Jau eilę metų džiaugia
mės, kad keliose Australijos 
valstijose lietuvių kalba įei
na į gimnazijos baigimo da
lykų skaičių ir užskaitoma 
abitūros gavimui. Ta teisė 
pirmiausiai įsigyta Viktori
joj ir Pietų Australijoj, o 
nuo 1978 metų ir N.S.W. 
Dvejus pirmuosius metus 
Sydnejuje dirbta pagal Mel
bourne paruoštą programą 
ir egzaminai buvo sustatomi 
ir vertinami Melbourne. Pa
našiai vyko ir su kai kuriom 
kitom mažumų kalbom. Be 
abejo, ta padėtis sudarė ne
patogumų ir komplikacijų ne 
tik tų kalbų mokytojams, 
bet ir Švietimo Departa
mentui, kurio žinioje tas 
mokymas vyksta. Nuo 1980 
m. nutarta atsiskirti nuo ki
tų valstijų ir, kur tik įmano
ma, prie valstybinės viduri
nės mokslą apsprendžian
čios tarybos (N.S.W. Senior 
Studies Board) įsteigti at
skirų kalbų programas ir 
egzaminus nustatančias ko
misijas, kurios dirbtų tary
bos apimtyje ir būtų jai at- 
sakomingos. Kiekvienai ko
misijai patarti ir ją globoti 
paskirtas vienas iš Švietimo 
Departamento svetimų kal
bų inspektorių. Į lietuvių 
kalbos komisiją pakviesta p. 
V. Kabailienė, p. A. Janavi
čienė ir E. Jonaitienė. 1980 
m. dar teko laikytis Viktori
joj paruoštos programos, 
nors egzaminas jau buvo su
statytas ir rezultatai įver
tinti Sydnejuje. Šįmet 
mokslo metai jau buvo pra
dėti savo atskira programa.

Galbūt norisi klausti, ar 
toks atsiskyrimas naudingas 
pačiom tautinėm grupėm ir 
ar tai nėra bereikalingas pa
jėgų ir pastangų dalinimas. 
Lietuvių kalba pasilieka ta 
pati, ar ji mokoma N.S.W. 
ar, sakysim, Pietų Australi
joje. Vėliausiai įsikūrus 
Sydnejaus mokykla neiš
vengiamai ir su dėkingumu 
naudojosi anksčiau dirbt 
pradėjusių Melbourne ir 
Adelaidės • mokyklų patyri
mu ir darbais. Kadėl tad 
atskiros programos ir egza
minai? O tai reikalinga to
dėl, kad Australijoje švieti
mo sistema nėra centrali
zuota ir kiekvienoje valsti
joje tvarkoma nepriklauso
mai, ir visus gimnazijos bai
gimui priimtinus dalykus 
reikia priderinti prie tos 
valstijos švietimo sistemos 
reikalavimų ir lygio. Kad 
lietuvių kalba būtų užskai
toma kaip abitūros dalykas, 
t.y. kaip dalykas priimtinas 
įstojimui į universitetą, rei
kia įrodyti, kad tiek progra
mos reikalavimai, tiek egza
minų formatas bei mokinių 
pasiektas lygis atitinka ki
tiems panašiems mokslo da
lykams, sakykim, plačiai 
dėstomoms prancūzų, vo
kiečių ar indoneziečių kal
boms. Tas reikalavimas ne 
taip jau sunkiai supranta
mas prisiminus, kad egza
minų rezultatai nulemia ir 
įvairius į universitetą 
stojimo konkursus. N.S.W. 
tie konkursai apsprendžiami 
penkių geriausiai išlaikytų 
dalykų pažymių sumos.

Svetimų kalbų mokymo 
bendras planas, specifinės 
programos, o tuo pačiu ir 
egzaminai, dalinami į ketu
rias pagrindines dalis: žo
dišką kalbos supratimą ir 
reiškimąsi, rašto supratimą, 
raštišką reiškimąsi ir litera

tūrinių veikalų bei bendras 
krašto istorijos ir kultūros 
nagrinėjimą.

Klasėj dirbant, be abejo, 
daugiausiai laiko praleidžia
ma perduodant žodinį 
supratimą bei reiškimąsi, 
atsieit su mokiniais dėstoma 
kalba kalbant ir stengiantis 
juos priversti kalbėti. Tai 
darbo pagrindas. Egzamino, 
gi, didžioji dalis raštiška, 
apie ją daugiausiai tenka 
kalbėti ir programose. Žodi
nis egzaminas gali būti aki
vaizdinis ar per magneto
fono juosteles. Pastarosios 
turi būti naudojamos, kur 
yra dideli kandidatų skai
čiai. Kur, kaip lietuvių kal
bos egzaminuose, kandidatų 
tik keli, lengvai apsieinama 
ir be elektroninių' priemo
nių. Pirmiausiai tikrinamas 
žodinis kalbos supratimas, 
t.y. perskaityto apsakymo 
atpasakojimas ar apie jį 
klausimų atsakymas raštu. 
Seka kandidato su egzami- 
nuotoju pasikalbėjimas, ku
riam temos bei specifiniai 
klausimai yra iš anksto pa
ruošti, o taip pat kandidatas 
garsiai perskaito prozos ir 
poezijos ištraukas.

Raštinio egzamino darbai 
skiriamos trys valandos. 
Rašto kalbos supratimas 
tikrinamas keleriopai: duotų 
tekstų vertimu i anglų kalbą 
ir angliškai klausimų atsa
kymu apie duotą tekstą. Visi 
tekstai kandidatams iš 
anksto numatyti. N.S.W. 
komisija ir pereitų metų ir

Syd. Liet. Mot. Soc. G-bos 
D-ja birželio 21 d. atšventė 
Sodybos statybos vainiko 
pakėlimo iškilmes. Penki 
nauji butai su stogais, sudė
tais langais ir aukštai iškeltu 
ąžuolo šakų vainiku svečius 
pasitiko iš tolo. Nepabūgę 
lietingo oro susirinko virš 50 
tautiečių iš Sydnejaus ir 
Wollongongo apylinkių.

D-jos p-kė O. Baužienė 
svečiams suglaustai papasa
kojo apie Sodybos statybos 
pradžią. Pabrėžė, kad jei 
D-ja nebūtų turėjusi prita
rimo ir paramos iš savo tau
tiečių, moterys nebūtų galė
jusios pastatyti 17-kos butų 
Sodybos. Lietuvių bičiulis 
architektas Sergei Malnik 
sukonstruktavo neeilinio ly
gio planus ir statybininkai 
Albinas Kutka su Vytautu 
Mickevičium nuo pirmos pa-

Valdyba
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Svečiai grandiečiai Adelaidėje prie Lietuvos žemės pa
minklo Katalikų Centre Nuotrauka V. Vosyliaus

ateinaritiems šių metų egza
minams stengėsi parinkti 
tekstus iš miestiškos, mo
derniškos, kandidatams pa
žįstamos aplinkos iš dabar
tinės grožinės literatūros ir 
periodinės spaudos, veng
dama jaunimui nebepažįsta
mų tarminių bei senovinių 
keistenybių. Vertimuose 
reikalaujama, kad būtų ver
čiama sakinius, ne žodžius, 
ir kad vertimas perduotų ne 
tik teksto prasmę, bet ir 
nuotaiką, stilių. Žiūrima 
vertimo kalbos ne tik tai
syklingumo, bet ir sklandu
mo, natūralumo.

Vainikuota Lietiivių Sodyba
dėtos plytos iki dabar profe
siniu kruopštumu tęsia sta
tybą.

p.p. J. ir O. Grudzinskai 
besisvečiuodami paaukojo $ 
100 stogo ornamentų išpio- 
vimui - ’’Žirgeliams”. Ačiū 
p.p. Grudzinskams ir dau
giau laukiame tokių mece
natų.

D-ja yra dėkinga visiems 
sodybiečiams už nuoširdžią 
talką ruošiant iškilmes. Ačiū 
Sodybos moterims už pa
ruošimą užkandžių, p. And- 
riuškai už parūpinimą vaini
ko, p. J. Ramanauskui už 
patarnavimą prie gaivinan
čių gėrimų, p. Kondreckie- 
nei už torto paaukojimą lo
terijai. Ačiū visiems atsilan
kiusiems.

Ir reiškimąsi raštu tikri
nama keleriopai.' Svarbiau
sia, kandidatai lietuviškai 
turi parašyti neilgą, 150 - 
180 žodžių, rašinėlį šių dienų 
17-18 metų amžiaus gimna
ziją baigiančiam jaunuoliui 
rūpimu ar bent suprantamu 
klausimu arba išversti iš 
anglų į lietuvių kalbą pana
šaus ilgumo tekstą. Rašinė
liui duodama pasirinkimui 
kelios temos, kurias sten
giamasi parinkti iš aktualių 
aplinkos įvykių bei proble
mų. Vertime stengiamasi 
naudoti dialogo formą. Taip 
pat, atskiru klausimu tikri-

AUKOS MOTERŲ D-JAI

Sydnejaus Lietuvių So
dybos užbaigimui aukojo:

$ 150 Z. ir L. Sipavičius 
ACT

Po $ 100 - J. ir O. Gru
dzinskai ir A. Vingis iš 
N.S.W. Po $ 25 - P. Pakė
nienė N.S.W., V.V. Vaitkus 
Vic.; po $ 20 - B. Baltramie- 
jūnienė, D.J. Giedraitytė, J. 
ir O. Maksvyčiai, A.J. 
Pranskūnas N.S.W.; $ 10 
V.O. Juozaitis N.S.W.; po $ 
5 - M. Migevičienė, P. Dau- 
kienė, A. Kaledienė N.S.W., 
E. Baltaragis A.C.T. $ 2 V. 
Narušįenė 

Baigiami statyti du paskutinieji Liet. Sodybos 
pastatai Engadine (N.S.W.) su tradiciniu vai
niku. Viršuje prie vaišių stalo gilumoje staty
bininkai Albinas Kutka (kairėje) ir Vytautas 
Mickevičius, vykdę visą Sodybos statybos 
projektą.

narna sugebėjimas vartoti 
tinkamas gramatines for
mas, linksnius, veiksmažo
džių laikus ir t.t. Modernūs 
svetimų kalbų dėstymo me
todai formalų gramtikos 
dėstymą yra arba visai iš
braukę arba sumažinę iki 
minimumo. Kiek įmanoma 
vengiama gramatinės ter
minologijos, linksniuočių, 
asmenuočių lentelių, moky
mąsi mintinai. Taigi ir gra
matikos klausimai egzami
nuose yra žodžių vartojimas 
sakiniuose, pagal tų sakinių 
prasmės keitimąsi: iš vie
naskaitos į daugiskaitą, iš 
esamojo laiko į būtąjį ir pa
našiai, o taip pat iš kelių 
duotų žodžių parinkimas 
vieno tinkančio sakinio 
prasmei.

Paskutinė programos ir 
egzaminų dalis apima kultū
rinį - literatūrinį nagrinė
jimą. Suprantama, kad dėl 
chroniškos laiko stokos - juk 
šešios savaitinės pamokos 
sukraunamos į vieną šešta
dienio pusdienį — visiškai

Nukelta į psl. 6

N. Čelkienė Syd. Moterų 
Draugijai aukojo 10 dolerių.

Visiems aukotojams ma
loniai dėkojame.

S.L.M.S.G. D-jos
Valdyba
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Nepaprasta dovana kiekviena proga!
Auksakalio rankų darbo medalionas "Vytis" iš aukso ar 

sidabro. Niekur kitur Australijoje negaunamas. Kiek
vienas lietuvis turėtų įsigyti ir didžiuotis savo herbu, 
ypač jaunoji karta.

Auksinis 9 caratų - $ 96, auksinis 18 caratų - $ 192, 
sidabrinis (925) $ 45 (be grandinėlės).

Užsakymus priima su pilnu apmokėjimu:

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVIU-E NSW 2220 Telephone: 570-3365 

(Savininkai lietuviai)
Jeigu nepatenkinti, per 10 dienų pristačius medalioną 
pinigai grąžinami

Mr. Mrs. Miss.......... .......................................
Adresas...........................................................

Užsakau medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 
čekį $......sumai.

Parašas

Čekius rašyti: Station Gift Shop

Lietuvių kalba..
Atkelta iš psl. 5

VISUR
Birželio 29 d. Sydnejuje 

mirė Australijos pagarsėjęs 
dailininkas Sir Russell 
Drysdale, sulaukęs 69 metų 
amžiaus, žinomas kaip aus
trališko gamtovaizdžio ta
pytojas su dykumose saulės 
išbaltintais gyvulių griau
čiais, pionierių liūdnom lie
kanom ir kitais motyvais 
pabrėžiant gamtos skurdu
mą.

**♦

Amerika pasiryžusi ap
ginkluoti Kiniją, dėl ko ypač 
susirūpinusi Sovietų Sąjun
ga. Brežnevas kaltina Ame
riką karo kurstymu, nu
kreiptu prieš Sov. S-gą.

***
Lenkijoje prasidėjo teis

mas keturių lenkų naciona
listų, kurie esą siekdami 
Lenkijos nepriklausomybės 
varė akciją nuversti Lenki
jos komunistinę vyriausybę.

♦**

SKUBIAI ATSILIEPKITE!

Sydnejaus Lietuvių Klu
bui skubiai reikalingas tar
nautojas - Klubo vedėjo pa
dėjėjas (Assistant Secretary 
Manager). Prašymus šiai 
vietai užimti siųsti Klubo 
Valdybos .vardu nurodant 
amžių, turimą darbą, pa
tiekti šioje darbo srityje (jei 
tokią turi) patirtį. Prašymus 
siųsti iki liepos 17 d. adresu 
P.O. Box 205, Banks t own, 
N.S.W. 2200, arba asmeniš
kai pas Klubo vedėją p. E. 
Lašaitį darbo valandomis.

Dėl atlyginimo ir darbo 
•sąlygų bus susitarta su 
Klubo Valdyba.

Syd. Liet. Klubo Valdyba

Turkijoje suimta pasta
ruoju metu virš 60 komunis
tų. Per kratas rasta daug 
svetimos valiutos ir aukso, 
gauto iš užsienių komunistų 
subversyvinei veiklai remti. 
Turkijoje komunistų partija 
uždrausta nuo 1923 metų.

Birželio tragiškų išvežimų paminėjimo - demonstracijos 
Sydney, Martin Place, estų, latvių ir lietuvių ats. karių 
organizacijų atstovams uždedant vainikus prie australų 
Nežinomo Kareivio paminklo, birželio 13 d. (šeštadienį). 
Pasiruošę uždėti vainikus stovi iš kairės: pravedęs uždė
jimo ceremonijas estų pirm. inž. R. Kalamae, estų atsto
vai, viduryje lietuvių ’’Ramovės” skyr. pirm. A. Skirka. 
Jam iš kairės. A. Zaborskaitė, dešinėje - D. Stadalninkai- 
tė ir latvių atstovai.

VISAIP
Pašalintas Irano prezi

dentas Bani Sadr kalbama 
pabėgęs į Egiptą. Jam grėsė 
revoliucinis teismas.

♦♦♦
Neseniai Izraelis subom

bardavo atomines jėgaines 
Irake teisindamasis, kad 
Irakas galįs gaminti atomi
nes bombas. Tas sukėlė di
delio pasipiktinimo ypač 
arabų pasaulyje.

**♦

Amerika ginklais remia 
Saudi Arabiją, kuri savo 
ruožtu dalį amerikietiškų 
ginklų perleidžia Sudanui.

*•*

Vakarų Vokietijoje vei
kianti žmogaus teisėms ginti 
grupė tvirtina, kad Rytų 
Vokietijoje kalėjimuose lai
koma apie 4500 politinių ka
linių. Daugelis iš jų nubausti 
bandant pabėgti į Vakarus.

♦**

Nors Amerika ir toliau 
siekia gerų santykių su rau
donąja Kinija, net pažadėjo 
ginklų, tačiau prez. Reaga- 
nas ir toliau palaiko nacio
nalistinę Kiniją (Taivaną) ir 
ją remia ginklais. 

neįmanoma mokinius supa
žindinti su kokia noršf kad ir 
kaip sutrumpinta, literatū
ros istorija, ar klasėje pa
nagrinėti istorinę krašto 
praeitį. Mokiniai skatinami 
kuo daugiau skaityti na
muose ir su tėvų pagalba. 
Nagrinėjimui klasėje ir eg
zaminams parenkami vienas 
ar keli literatūriniai tekstai, 
kuriuose atydžiai nagrinė
jant iškyla ne tik turinio bei 
stiliaus savybės, bet ir kul
tūriškai - istoriški klausimai. 
Šįmet privalomas tekstas 
yra Nijolės Jankutės apysa
ka „Nuo Devynių iki Pir
mos” ir dvylika eilėraščių 
(Kudirkos, Maironio, K. 
Binkio, H. Radausko, A. 
Nykos-Niliūno, H. Nagio, J. 
Vaičiūnaitės ir V. Mačernio). 
Egzaminuojant kandida
tams duodama ištrauka iš 
privalomo teksto ir keli 
klausimai, kurių atsakymas 
parodo, kiek kandidatai su
prato ir sugebėjo kritiškai 
įvertinti tiek duotą citatą, 
tiek ir visą veikalą. Klausi
mai klausiami ir atsakomi 
angliškai.

Panašios formos yra dau
gumas šito lygio N.S.W. 
dėstomų svetimų kalbų eg
zaminų. Kai kuriuose kalbo
se pav. vadinamoj prancūzų 
X į egzaminų rezultatus 
įskaitomas pažymys per 
metus namuose ruošto dar
bo. Tas pažymys gali siekti 
15% bendros egzamino re
zultatų sumos. Pernai Vik
torijos skyriaus skyriaus 
paruoštoj programoje toks 
darbas buvo dvi temos iš 
Lietuos istorijos, kuriuos 
pagal duotą bibliografiją, 
mokiniai turėjo paruošti per 
pirmus du metų trimėstrus.-J 
Šįmet N.S.W. komisija, šalia 

istorinių klausimų dar 
įtraukė lietuviškos tauto
dailės, tautosakos ir net in
dividualaus genijaus— K.M. 
Čiurlionio — nagrinėjimą. Iš 
duotų temų kandidatai pasi
renka dvi. Kiekvienas raši
nys turi būti apie 1500 žo
džių ilgumo. Rašinius verti
na egzaminų komisija.

Pirmuosius trejus metus 
N.S.W. Švietimo Departa
mento apimtyje Sydnejuje 
veikė dvi lietuvių kalbos 
mokymo grupės: pažanges
niųjų ir paruošiamoji. Pa
žangesniųjų grupę dvejus 
metus mokė p. V. Kabailie- 
nė. Jai dėl kelionės į užsienį 
šių pareigų atsisakius, jas 
perėmė p. A. Janavičienė. 
Paruošiamąją grupę mokė 
p.p. R. Bukevičius, E. Kive- 
ryte ir K. Bitinienė. Šįmet 
neužsirašius pakankamam 
mokinių skaičiui paruošia
moji grupė turėjo užsida
ryti. Taigi pasiliko viena 
grupė su 18 mokinių, iš ku
rių trys metų gale ruošiasi 
laikyti abitūros egzaminus. 
Darbo sąlygos nėra lengvos. 
Programa didelė. Mokinių 
pasiruošimo lygis labai ne
vienodas. Nors yra viena 
grupė, bet regis lyg joje 
vienu metu dirbtų kelios 
atskiros klasės. Kaip ankš
čiau minėjau, visą savaitę 
sustūmus į pusę šeštadienio, 
visuomet trūksta laiko. Mo
kiniams tenka toli važiuoti į 
mokyklą. Jau pats darbas 
šeštadienį, po penkių mo
kyklos dienų, turi jaustis 
kaip auka. O vis dėl to, visa 
tai neapsakomai verta. Ir 
visos kliūtys bei sunkumai 
nugalimi mokytojų entuzi
azmu, pasišventimu, savo 
popamokinio laiko netaupy- 
mu ir negailėjimu, tėvų pa
galba, na, ir pačių mokinių 
dėmesiu ir darbu. Lietuvių 
kalba australietiškose vals
tybinėse mokyklose skaito
ma vertu dėstymo dalyku. 
Australiečių dėmesys at
kreiptas į tolimą Lietuvą ir 
jos reikalus. O svarbiausia, 
pačiam~TTeftfviškam jauni
mui dar vienas paskatinimas 
nepamiršti savo gimtos kai 
bos ir ją dar rūpestingiau 
mokytis. Iki šiol gaunami 
egzaminų rezultatai parodė, 
kad ir praktiškoji nauda ne
maža. Aukštas pažymys iš 
lietuvių kalbos ne kartą ga
lėjo padėti pasiekti taškų 
skaičių reikiamą įstoti į uni
versitetą ar patekti į savo 
pasirinktą mokslo šaką.

Sydnejaus praeitų metų 
kandidatės Kristina Cox ir 
Kristina Virgeningaitė lie
tuvių kalbos egzaminą išlai
kė labai aukštais pažymiais 
ir šįmet netik pradėjo studi
jas savo pasirinktose aukš
tojo mokslo srityse bet ir 
yra padariusios didelę pa 
žangą lietuvių kalboje ir li
tuanistinių dalykų žinojime. 
Reikėtų, kad kiekvienais 
metais vis daugiau besimo
kančio lietuviško jaunimo 
pasinaudotų galimybe savo 
gimtąją kalbą mokytis, kaip 
gimnazijos baigimo dalyką.

Mūsų Pastogė Nn 26, 1981.7.5, psl. 6' ' J
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naujas klubo
PASTATAS

"Mūsų Pastogės” 24-me 
mmeryje, Sydnejaus Lietu
mi Klubo vienas iš direkto
rių Kęstas Protas, duoda
mas atsakymą dėl anksčiau 
jame laikraštyje pareikštų 
nitiškų susimąstymų, rašo, 
tad prieš klubo naujo pries- 
ato pristatymą, vien tik 
sportininkai pristatė konk
rečių pageidavimų. Deja, dėl 
finansinių priežasčių jų ne
buvo galima išpildyti.

Žiūrint šiandien į naują 
pastatą ir matant jo dabar
tinę naudą klubo nariams ir 
visai Sydnejaus lietuvių 
bendruomenei, norisi tikrai 
pasakyti, kaip gaila, bet de- 
a, jo pastatymas ir kone 
pusės milijono dolerių išlei
dimas, beveik nieko naujo ir 
nieko gero, ypatingai mūsų 
jaunimui, nedavė.
Pažiūrėkim į šį reikalą at

viriau. Vienu dalyku, kuo 
visi yra patenkinti ir be jo
tos kritikos, tai naujas ba
ras. Jis gražus, erdvus ir 
daug patogesnis, nors ar jis 
duoda daugiau pelno iš po
kerio mašinų, ypatingai šeš
tadienių vakarais, yra dide
lis klausimas. Šalia esantis 
bilijardo kambarys irgi labai 
geras. Tačiau, apkeliavęs 
pasaulį bent du kartus ir 
buvojęs ne viename iš pa
saulio gražiųjų ir didžiųjų 
tarų, aš niekur ir niekada 
>are nesu užtikęs, kad ant 
sienos kabotų didžiuliai baž
nyčių paveikslai. Jų tarpe 
- mūsų gražioji Vilniaus 
šventovė. Pagalvoji žmogus, 
kad prasilošus vienarankiam 
klubo banditui, bėk greičiau 
į bažnytėlę , ir melskis, kad 
gautum ’’jackpotuką”, arba, 
nžsibuvojęs ilgiau ir paėmęs 
vieną kitą bokaliuką dau
giau, klaupkis prieš šį pa
veikslą ir prašyk gerojo 
Dievulio, kad, grįžus namo, 
žmona su kočėlu nugaros 
neišvanotų. Jis tinka čia, 
kaip smala į lietuviškus ko
pūstus.

V Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
DORINĖS IR VISUOMENINĖS REFORMOS

Bankavimas ir meklerystė ir kitos panašios vertelgys- 
tės, kurios yra labai naudingos dabartinėse sąlygose, 
nebebus reikalingos, nes naujose sąlygose iš žmonių pa
dermės bus reikalaujama apsieiti su kitais taip kaip su 
vienos šeimynos nariais; todėl asmeniškas kapitalas ir 
pinigų skolinimas nebebus reikalingas nei palaikomas. 
Namų nuomuotojai ir agentai turės susirasti sau naujų 
užsiėmimų, nes naujasis Karalius nepripažins dabarties 
patentus ir dokumentus teisėtais. Jis pasakys, kad nu
mirkdamas Adomą ir jo padermę, Jis taip pat nupirko ir 
Adomo buveinę — žemę. (Efez. 1:14) Todėl jis ją atiduos 
ne savimyliams, gedulingiems arba pelno gaudytojams, 
bet jos geriausios dalys bus atiduotos ’’romiesiems”, kaip 
kad yra Jo pažadėta pamoksle nuo kalno. — Mato 5:5.

Apie šį didįjį, Mozės atvaizdintąjį Karalių ir Teisėją 
Viešpats Dievas yra pasa

kęs: —
’Viešpaties dvasia nusileis i nt jo, išminties ir suprati

mo dvasia, patarties ir stiprybės dvasia, mokslo ir mal
dingumo dvasia, ir jis pasidarys pilnas Viešpaties baimės 
dvasios. Jis teis ne kaip akims rodosi, ir pasmerks ne kaip 
ausims girdisi, bet jis teis teisybe beturčius ir lygybe da
rys nutarimą šalies nužemintiems. Jis užgaus žemę savo 
burnos lazda ir savo lūpų kvapu užmuš bedievį. Teisybė 
bus jo strėnų juosta, ir ištikimybė jo inkstų susijuosi
mas”. — Izaijo 11:1-5.**

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
•P. Bačinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121 I

Kas liečia kitą pastato da
lį, tai gal tik bibliotekos ve
dėjas ir proferansistai su 
pokeristais, yra patenkinti, 
gavę naujas patalpas. Vir
šuj, pastačius dar vieną, pa
sidarė dabar trys mažos sa
likės ir nei vienos didelės 
salės. Sakė, jomis naudosis 
jaunimas, tautiniai šokiai ir 
kt. Kaip keista, tautinių šo
kių koncertas įvyko - bralių 
latvių salėj. Svečių iš Ame
rikos tautinių šokių koncer
tas vyksta kur? Ir vėl bralių 
latvių salėje. Ir ši latvių salė 
naudojama krepšiniui, tink
liniui ir taip pat yra gera 
mūsų koncertams. Gi kai 
sportininkai siūlė panašią 
salę statyti prie naujo pas
tato, tai buvo negerai, nes 
kur gi matei, kad salėj būtų 
krepšiai (nors jie būtų buvę 
ir nuleidžiami), linijos ir dar 
gautųsi sienų ištepimai.

Kas dėl finansų, kaip sako 
K. Protas, tai irgi yra tik 
gražus jumoras, nes sporti
ninkų salė, pagal jų archi
tekto apskaičiavimus, kai
nuotų tik trečdalis to, kas 
dabar buvo sumokėta. Gi 
sportininkai siūlėsi patys 
surinkti apie 100.000 dolerių 
neprocentinės paskolos ir 
aukų. Be to, sportininkų rė
mėjo dėka ir namas, esantis 
gale klubo, buvo nupirktas 
ir jo vertė šiandien yra kone 
dviguba.

Prieš statant, pagrinde 
nebuvo ginčijamasi dėl fi
nansų, o klubo direktoriai 
prisispyrę ginčijosi, kas gi tą 
salę išlaikys, kas ją valys ir 
pan. Tai buvo pagrindinė di
rektorių baimė. O kas gi 
šiandien išlaiko šias dvi ma
žas, jokios naudos neduo
dančias, salikes? Pažiūrėkim 
kad ir į'sekmadienių popie
tes ar vakarus, kas užpildo 
naują barą, bilijardo kam
barį ir kt. Tai 90 procentų 
koviečių ir sportininkų, at
važiavusių iš savo treniruo
čių ar rungtynių ir atsive
žusių dar savo svečių. Pana
šiai būna ir kitais vakarais. 
Kur gi yra visi tie ’’didieji”

kalbėtojai, kurie po kiekvie
no didesnio minėjimo ar su
buvimo, net neužeina į naują 
barą jo pasižiūrėti, alaus 
stiklo išgerti, o dingsta iš 
klubo taip greitai, kaip ryti
nis rūkas Sydnejuje. Jie te
pasirodo tik per metinius 
klubo susirinkimus, atidaro 
savo dideles burnas, duoda 
’’išmintingus” pamokymus ir 
pasidžiaugia už dyką tą va
karą gaunamais užkandžiais 
ir gėrimais.

Sporto salės nebūtų 
niekam reikėję išlaikyti, nes 
dabar vien tik ’’Kovas” išlei
džia apie 3000 dol. į metus už 
savo salių nuomas, kai mūsų 
salės atveju, ji būtų pritrau
kus žmonių kiekvieną savai
tės dieną, pakeliant įnašus į 
barą, pokerio mašinas, val
gykla ir tuo pačiu duodant 
geras sąlygas visam mūsų 
jaunimui, pačiam klubui ir 
turint galimybes savus di
desnius parengimus daryti 
savo lietuviškoje salėje, o ne 
be reikalo pinigus atiduo
dant latviams ar kitiems.

I Namie
SŪKURIO VEIKLA

Po visų atostogų Sydney 
tautinių šokių grupė ’’Sūku
rys” vėl tęsia savo mėgiamą, 
tautos meno darbą.
Keturi šokėjai iš atostogų 

jau nesugrįžo. Penki nariai 
'pasiėmė atostogų visus me
tus, o savaitgalio mokyklą 
baigę jaunuoliai, papildė 
mūsų praretėjusias gretas.

Pavargti galime visi. Ti
kėkimės, kad pasitraukę 
įstos į geriau šokančių vy
resnę grupę, o po ilgų atos
togų kiti sugrįš pas mus.

Kartu, su liūdesiu, priė
mėm atsisakymą iš pareigų 
buvusios Sūkurio Valdybos 
pirmininkės A. Kolbakienės. 
Aldona, iš pirmų grupės 
dienų, pasireiškė kaip gabi 
ir energinga organizatorė. 
Visų, Sūkurio Valdybos ir 
narių vardu, širdingas ačiū 
už įdėtą didelį darbą.

Be smulkesnių pasirody
mų, šiais metais surengtas 
"Sūkurio” metinis koncer
tas, Latvių salėje. Nuošir
dus ačiū p. A. Dudaičiui už 
tvarkymą šviesų ir muzi
kantams P. Viržintui ir J. 
Zubrickui už puikią akorde
ono muziką.

Dėkojame už paramą, au
kojusiems pinigais koncerto 
metu: Lietuvių Radio Va
landėlė $ 100, P. Rūtenis $ 
10 ir p.p. Ruzgiai iš Brisbane 
$ 10.

Antras pasirodymas įvy
ko Sydney Operos Rūmuose 
gegužės 31 d. Po trumpo 
supažindinimo Sūkurys 
buvo įtrauktas į programą ir 
šiandien skaitome
rengėjų padėkos laišką, ku
rie prisiuntė čekį išlaidoms 
padengti, džiaugsmingai 
sveikina ir linki pasimatyti 
vėl artimoj ateity.

Sūkurio korespondentas

APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Birželio 28 d. Sydnejaus 
Liet. Klube įvyko visuotinis 
Sydnejaus Apylinkės susi
rinkimas. Jame buvo duo
dama apylinkės valdybos 
apyskaita ir renkami nauji 
apylinkės vykdomieji orga
nai. Susirinkimas buvo ne
gausus, dalyvavo apie 60 as-

Gaila ir tikrai gaila, kad 
mūsų klubo vadovybė buvo 
tokia trumparegė, ir šian
dien, už savo šį kūrinį - 
naują priestatą, turi ir turės 
rimtai pagrįstų išmetinėji
mų, kurie, be abejonės, yra 
teisingi.

Gaunasi išvada, ar tik ne
reikės ateityje, kaip ir da
bartinei Sydnejaus Operos 
Rūmų vadovybei, kuri ne
vykdė originalaus dano ar
chitekto salės plano ir vietoj 
vienos pagrindinės operos 
salės, pastatė kelias mažes
nes sales ir šiandien turi 
daug bėdos su maža scena, 
kurioj negalima net didžiųjų 
operų pastatyti. Jau dabar 
planuojama scenos ir salės 
padidinimas. Gal kas nors 
panašaus, duok Dieve, įvyks 
ir su mūsų šiuo naujuoju 
pastatu, nes viena didelė sa
lė, būtinai pritaikinta ir 
sportui, yra mūsų lietuviška 
ateitis čia.

Antanas Laukaitis

ir
svetur
menų. Pirmininkavo A. 
Reisgys, sekretoriavo B. 
Žalys. Visi senosios valdy
bos veiklos apyskaitiniai 
pranešimai buvo be prie
kaištų ir su padėka priimti ir 
užgirti. Senajai Valdybai at-, 
sistatydinus kandidatavo į 
naują valdybą ir išrinkti: 
Dr. A. Mauragis, A. Giniū- 
nas (abu dirbę senojoje val
dyboje), Dr. R. Kavaliaus
kaitė, R. Stašionis ir J. Kar
pavičius. Kandidatu paliko 
B. Dambrauskas. Naująją 
Rev. Komisiją sudaro: IT Jo-‘ 
naitis, R. Venclovas ir Dr. V. 
Kišonas. Kandidatas M. Za
karas. Apylinkės Garbės 
Teismą sudaro: I. Jonaitis, 
A. Reisgys, aJ. Zinkus, V. 
Patašius ir“ V. Kazokas. 
Kandidatas K. Stašionis.

Susirinkime išklausyta ir 
vietos organizacijų praneši
mų: ramovėnų (M. Zakaras), 
Kat. Kult. Draugijos (R. 
Kavaliauskaitė), Moterų 
Draugijos (O. Baužienė), 
Pavergtų Tautų Komiteto 
(A. Kramiliaus), šaulių (S. 
Pačėsa).

Klausimuose ir sumany
muose A. Dudaitis priminė 
apie svečių iš Čikagos taut, 
šokių ansamblio Grandies 
koncertą, M. Zakaras kalbė
jo apie vėliavų svarbą iškil
mėse ir turėtų būti nešama 
ne tik lietuvių tautinė, bet ir 
šio krašto vėliava, J. Rama
nauskas priminė apie akty
vesnį dalyvavimą demons
tracijose, A. Kutka iškėlė 
solidarumo mokesčio 
reikalą.

Visi sumanymai ir pasiū
lymai palikti naujos apylin
kės valdybos dėmesin. Susi
rinkimas baigtas visiems 
sugiedant Tautos Himną.

PAVYKUS BALIUS

Geelongiškiai visuomet 
laukia metinių Lietuvių Są
jungos ruošiamų balių, kurie 
įneša į jų kasdieninį gyveni
mą ne tik eilinio pasilinks
minimo, bet ir kultūrinių 
prošvaiščių, kas taip retai 
pasitaiko šioje vietovėje.

Geelong Lietuvių Sąjun
gos Klubo Valdyba, jau ke- 
lin ti metai vadovaujama 
energingo pirmininko p. J. 
Gailiaus, be įvairių išvykų į 
gamtą, savo ruošiamus ba
lius paįvairina kultūriniai^
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PATIKSLINIMAS

Papildyti ir patikslinti 
mano ’’Sukilimą prisimenant 
(M.P. 1981.6.1 No 21/1686), 
iš gerb. tautiečio gavau pla
tų laišką, liečiantį 1941 m. 
sukilimą, kuriame patiekia
ma kiek kritikos tuo reikalu 

i rašiusiems, o taip pat gavau 
8 lapus priedo - papildomos 
medžiagos.

Vienas priedo lapas yra 
fotostatinė nuotrauka Vieti
nės Apsaugos Štabo 1941 m. 
liepos 12 d. Pažymėjimo 
N.1468, kuriuo pažymima, 
kad (Pirminė pavardė, var
das, slapyvardis) nuo birže
lio mėn. 22 d. iki birželio 
mėn. 30 d. veikė Vietos Ap
saugos Štabo Viršininkas 
(Pasirašė:) Pulkininkas L. 
Butkevičius - Vietinės Ap
saugos Vadas, Ltn. V. Gu
doms - Biuro Viršininkas.

Skelbdamas šį papildymą 
- patikslinimą dar noriu pri
dėti, kad 1941 m. spontaniš
kas sukilimas prieš rusą 
okupantą nėra joks tautos 
nusikaltimas, kurį turėtume 
slėpti ar juo gėdytis, bet 
mūsų tautos šuolis į laisvę ir 
valstybinę nepriklausomy
bę. Sukilimas teikia garbę 
ne tik aktyviems jo daly
viams, bet juo turi didžiuotis 
kiekvienas lietuvis — visa 
tauta.

Ats. j. ltn. Ignas Alekna
Buv. Kauno Partizanų 

Kovos Dalinio Vado Adju
tantas.

renginiais, todėl nenuosta
bu, kad šie baliai tautiečių 
skaitlingai lankomi. Štai ir 
šių metų gegužės 23 dieną. 
Lietuvių Sąjungos Klubo 
suruoštas balius, susilaukė 
gausaus tautiečių skaičiaus 
ne tik iš Geelong, bet ir iš 
tolimesnių vietovių. Ir šį 
kartą, be pagarsėjusios 
’’Novados” kapelos, gausin
gų vaišių, putojančio alučio, 
turtingų loterijų bei įvairių 
žaidimų, svečiams buvo pri
statyta jaunučių lietuvaičių 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama p. Birutės Liebich.

Nors ši grupė visiškai 
jaunutė, šokius atliko tikrai 
darniai, ko kartais pasigen
dama ir didesnėse grupėse. 
Jaunosios šokėjos, svečių 
plojimams netilstant, buvo 
iššauktos kartoti.

Linkėtina šiai grupei, 
pradėjus šioje kultūrinėje 
srityje žengti pirmuosius 
žingsnelius, nesustoti, o ir 
toliau populiarinti gražiuo
sius lietuviškus tautinius 
šokius ne tik savųjų bet ir 
kitataučių tarpe.

Jau teko nugirsti, kad se
kantį Geelonge balių ruošia 
’’Šatrijos” skautų-čių tuntas. 
Per eilę metų šatrijiečiai 
įrodė, kad ne tik mazgus ri- 
šinėja bet ir balius moka su
ruošti, kurie laukiami ir 
skaitlingai lankomi. Pagal 
šiuo metu turimas žinias, 
minimas balius ruošiamas 
Šv. Onos atlaidų išvakarėse, 
t.y. liepos 25 dieną, tik ne 
Alvite ar Slavikuose, o Gee- 
longo Lietuvių Namuose.

ALKA

Birželio 20 d. Syd. Lietu
vių Klube savo draugų ir bi
čiulių tarpe Andrius ir Mar
ta Jansenskiai atšventė savo 
50 metų vedybinę sukaktį. 
Sukaktuvininkai .išaugino 
dvi dukras, kurių viena Er
na ištekėjusi už Algio Nar
buto ir Marytė už Manfredo 
Schlosser’io. Iškilmėse ne
trūko gražių sveikinimų, 
šampano ir linksmybių. Iš
kilmes pravedė žentas Algis 
Narbutas. : - J -•
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Informacija
PRANEŠIMAS

Tragiškai žuvusių Atlanto 
nugalėtojų Dariaus ir Girė
no minėjimas įvyks tokia 
tvarka:

a) liepos 18 dieną (šešta
dienį) 10 vai. r., per Sydne-

us lietuvių radio valandėlę 
ariaus ir Girėno minėji

mas;
b) liepos 19 dieną (sekma

dienį) 11.30 vai. pamaldos 
Lidcombe St. Joachims baž
nyčioje;

c) 11.20 vai. visi šauliai-lės 
renkasi į Lidcombe parapi
jos salę eisenai į bažnyčią 
pamaldoms. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis.

nių žinių apie suvažiavimą 
prašau teirautis pas Dr. Ali
ną Lipskienę, 1533 Stone- 
f;ate Rd. La Grande Park, 
11.60525. Tel.: 312-352-7719.

PLGS ir ALGS Centro 
Valdyba

PAGARSĖJĘS
LATVIŲ PIANISTAS

Australijoje lankosi pla
čiai pasaulyje žinomas latvis 
pianistas iš Kanados Artu
ras Ozolins. Jo rečitalis 
įvyks liepos 19 d., sekm. 
Bankstown Civic Centre 4 
vai. pj). Programoje numa
tomi Šuberto, Kalnins, 
Ivanovo, Listo, Albeniz ir 
Rachmaninovo kūriniai.

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

.Liepos 11 d., šešt.‘, 7.30 v .v.:
Kviečiame Klubo narius bei svečius 

R atvykti į

5 JAUTIENOS IR VYNO VAKARĄ
Programoje matysite šokėjų trijulę

J ’’DEZIRE”
6 Bilietus šiam vakarui įsigyti iki 
jjt liepos 8 d. Kaina $ 6 asmeniui

šešt., liepos 18 d., 8 vai.
Klubo vadovybė kviečia visus narius 

ir jų draugus bei sporto mėgėjus daly
vauti sporto Klubo Kovo

METINIAME BALIUJE
Matysime įvairių staigmenų bei 

naujovių. Įėjimas su bilietais 2 dol. 
asmeniui

Šešt., liepos 25 d. 8 vai.
ŠOKIAI grojant klubo kapelai

Sydnejaus Šaulių Kuopos 
Valdyba

IEŠMINĖ
LIET. SODYBOJE

Nors metiniame parengi
mų kalendoriuje ir nėra per 
apsirikimą paminėta, bet 
primename, kad tradicinė 
Syd. Moterų Draugijos ieš- 
minė įvyks lapkričio 8 d. 
Lietuvių Sodyboje, Engadi- 
nėje. Suinteresuotieji malo
niai prašomi šią datą įsidė
mėti.

Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos 
Xlll-tas suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 5-6 dienomis Chica- 
goje, Continental Plaza 
viešbutyje.

Visus kolegas, koleges su 
šeimomis kviečiame gausiai 
dalyvauti.

Suvažiavimo moksline 
programa rūpinasi Dr. 
Jonas Daugirdas. Mokslinės 
programos tema: Skrandžio 
ir Dvylikapirštės Žarnos 
Opaligių tyrimas bei terapi
ja. Mokslinėje programoje 
bus perduodamos paskuti
nės žinios apie naujus opali
gių diagnozės ir terapijos 
būdus. Bus svarstomos opa
ligių problemos iš įvairių 
medicinos ir chirurgijos 
specialistų perspektyvų: in- 
ternisto, koentgenologo, pa- 
talogo, parmakologo, chi
rurgo ir onkologo.

Birželio pabaigoje išsiųsi
me pakvietimus, programą 
ir viešbučio rezervacijas pa
gal turimus adresus. Jei kas 
jų negautų ar dėl smulkes-

LATAKAS
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

Jūsų savaitraščio kores
pondentė, Ava Saudargienė, 
subjektyviai aprašydama 
tautinių šokių festivalį, vy
kusį Sydney Operos Rū
muose, straipsnyje ’’Shell 
festivaly” (M.P. Nr. 24), 
klaidina skaitytojus teigda
ma, kad "Sūkurio” grupės 
Apdovanojimo šokyje (ištie- 
sų, tai ’’DOVANŲ ŠOKIS” 
choreog. J. Lingio) 
"...Rankšluoščiai apsunkino 
lieknas šokėjas...” Turiu pa
reikšti, kad minėtame šoky
je rankšluoščių nenaudoja
me, bet naudojame lengvos 
medžiagos skraistes.

Tas pačias skraistes matė 
ir žiūrovai 1980-tų metų 
tautinių šokių šventėje, 
Adelaidėje.

Su pagarba 
Marina Cox 

’’Sūkurio” vadovė

PATIKSLINIMAS

Liet. Kat. Kultūros Drau
gijos Sydnejuje aprašyme, 
kur vyko Draugijos veiklos 
ataskaitiniai pranešimai, 
nebuvo paminėtas revizijos 
komisijos pirm. V. Miniotas. 
Maloniai dėl to atsiprašome. 
Red.

Pas skautus
AUKOJO SKAUTŲ

FONDUI

Australijos Lietuvių 
Skautų Fondą, šv. Jurgio, 
Pasaulio Skautų Patrono, 
dienos proga, per v.s. V. 
Vaitkų, $ 50 auka parėmė p.

J. Jasiulaitis iš Melbourno.
Svečias iš J.A.V., v.s. K. 

Matonis, fondą parėmė $ 50 
auka.

Abiem Skautų Fondo rė
mėjams reiškiame skautišką 
padėką.

ALS Fondo Vadovybė

VIETOJ

Pagerbiant a.a. Stem 
Drungilą vietoj gėlių 10 Ja 
lerių Mūsų Pastogei skyrė 
A. ir K. Matukevičiai. Ačiū

Visus kviečiame į
’’Džiugo” Tunto Skautų Tėvų Komiteto rengiamą

Kabaretą — balių
F

liepos 11 d., šeštadieni, 7 vai. vakaro.
Lietuvių Namuose, Errol St. North Melbourne

Gera muzika, skanus maistas, turtinga loterija. Įdomią 
programą atliks

Melbourne Jaunimo Teatro Grupė ”BARAVYKAI”

kartu su ’’DAINAVOS” dainininkėmis.* I f ‘
Bilietus užsisakyti pas p. J. Kiršą, tel. 561 4748, arba 
p. V. Rukšėnienę, tel. 241 3641.

Y

Sydnejaus Skautų Židinys 
pasiruošęs ne juokais at
švęsti savo veiklos 25-metį. 
Tam skiriama visa eilė pa
rengimų:

Rugpiūčio 1 d. židiniečių 
radio pusvalandis per 2EA 
etninę radio stotį;

Rugpiūčio 8 d. vakare - 
iškilminga uždara židiniečių 
vakarienė Lietuvių Klube, 
Bankstowne;

Rugpiūčio 9 d. - literatūri
nė popietė, kurios progra- 
mon įtraukti pasaulio lietu
vių išeivijos autorių kūri
niai. Literatūrinė popietė 
ruošiama drauge su Akade
miniu Skautų Sąjūdžiu Syd
nejaus Skyrium.

Pagerbiant a.a. brolį Ka 
zimierą Keraitį vietoj gėli 
Baltijos Tuntas aukoja Aus 
tralijos Skautų Fondui 2! 
dolerius.

Pagerbiant kolegą ag 
a.a. Kazimierą Keraitį, vii 
toj gėlių Barkų šeima aukoj 
Australijos Skautų Fondi 
10 dolerių.

MIRĖ

Birželio 27 d. Canberroj 
staiga mirė aktyvus viete 
visuomeniniame gyvenini 
lietuvis veikėjas Kazimiera 
Keraitis, liūdesy palikę 
žmoną Viktoriją ir sūnų R 
mą su šeima. Palaidotas bū 
želio 30 d.

PRANEŠIMAS

Iniciatorių grupei kilo su
manymas įsteigti šaulių da
linį Melbourne. Šioje dide
lėje lietuvių kolonijoje yra 
gana daug senimo ir jauni
mo, kurie galėtų būti šaulių 
organizacijos nariais. Kvie
čiame visus: vyrus, kad ir 
netarnavusius kariuomenė
je, moteris ir jaunimą nuo 15 
metų amžiaus. Ypatingai 
nepriklausomos Lietuvos 
buv. šauliai turėtų jausti 
pareigą įsijungti į šaulių or
ganizaciją.

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
tremtyje yra lietuvių tauti
nė, nepolitinė, kultūrinė or
ganizacija, kuri tvarkosi de
mokratiniais pagrindais. 
Vyr. Sąjungos organas yra 
visuotinis atstovų suvažia
vimas. Centro Valdyba 
Amerikoje — Čikagoje. LŠ 
ST stengiasi: a) Atkurti 
Lietuvos valstybės nepri
klausomybę, b) Siekti vie
nybės ir tautinio supratimo 
lietuvių tarpe, c) Išlaikyti 
lietuvišką jaunimą fiziškai ir 
morališkai stiprų ir įjungti jį 
į Lietuvos laisvinimo darbą.

Imkime pavyzdį iš Ame
rikoje, Kanadoje, Anglijoje 
ir kitur gyvenančių lietuvių, 
kurie yra masiniai įsijungę į 
šaulių organizacijos eiles ir 
kultūrinėje veikloje užima 
pirmą vietą.

Iniciatorių grupės vardu 
S.L.

Visais informacijos reika
lais skambinti telefonu 
053-482810.

Birželio 19 d. Hobarte 
prasidėjo lietuvių savaitga
lio mokykla. Pamokos vyks
ta kiekvieną penktadienį 
Elizabeth Matriculation 
College, Elizabeth St., 
Hobart. Į pirmą pamoką su
sirinko 10 įvairiaus amžiaus 
vaikų. Juos moko dirbanti 
australų mokykloje moky
toja Regina Krutulytė- 
Share, jos talkininkai A. 
Taškūnas ir R. Tarvydas.

ALB Krašto Valdybos na
rys švietimo reik. P. Baltu
tis prisiuntė daug mokykli
nių knygų. Ačiū jam.

Sporto klubo Perkūno 
krepšinio A. grupės koman
da laimėjo pirmą vietą Tas- 
manijoje.

Tautinių šokių grupė 
Venta šiuo metu turi 8 poras 
(daugumas jų australai). 
Repeticijos vyksta kiekvie
ną antradienį australų mo
kykloje mieste nuo 8 iki 10 
v.v. Grupei vadovauja Al
dona Ziginskaitė-Nunez, jai 
gelbsti R. Krutulytė-Share 
ir J. Vaičiulevičius.

Amerika atšaukė javų 
eksporto į Sovietų Sąjungą 
draudimą, kaip nepasiteisi
nusią priemonę protestuo
jant dėl invazijos į Afganis
taną. Jau šiais metais Ame
rika sovietams pardavė pa
pildomai šešis mil. tonų 
grūdų.

Mūsų Pastogė Nr.. 26,1981.7.5,
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Sydnejaus ’’Aušros” tun
tas rugpiūčio 15 d. vėl ruošia 
labai įmantrų Kaukių Balių, 
šįkart Lietuvių Klube, 
Bankstowne. Geriausios
kaukės vėl būsiančios pre
mijuojamos piniginėmis
premijomis ($ 100, $ 50 ir $ 
20).

Neseniai turėjusi sur 
operaciją dabar Ona Gil 
dienė iš Cabramattos (NS

namuose.

PADĖKA

Inf.

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienbalsiai pasmer
kė Izraelį, subombardavusį 
Irako atominį reaktorių. Iz
raeliui nenumatoma jokių 
sankcijų.

Širdingą padėką mane už 
jautusiems patekus į sunku 
mus, mano žmonai sunkia 
susirgus, kuri tuo tarpu gy 
doma Viliams Lain ligoninė 
je. Dėkoju O. Leonavičienei 
Ar. Readeliui, Žemaičiams 
Onutei Reakas iš Jagoonos 
V. Liūgai, V.E.B. Lucams 
už mano žmonos lankymus 
Australams kunigams, Sain 
Jozefs Hme seselėms, J 
Lizdeniui, Alf. Šernui, J 
Paltanavičiui ir Šatkaus 
kams.

Liūgą B.
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