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Žmogaus teisių konferencija PABALTIJO REZOLIUCIJA
Žmogaus teisiu
KONFERENCIJA

LIETUVA IR LIETUVIAI LINKS
NIUOJAMI OTTAWOS KONFEREN
CIJOJE

Ottawos Žmogaus teisių konferen
cijoje nuskambėjo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vardai, o sovietų delegatas 
pirmą sykį išvardino kelis lietuvius 
’sąžinės kalinius". Gegužės 21 d., 
diskutuojant turkų mažumos prob
lemas Bulgarijoje, olandų delegacijos 
vadovas Bob Croin pareiškė, kad 
konferencija neturėtų pamiršti turkų 
mažumos ir kitų nedidelių tautų. Jis 
pridūrė, kad jeigu Ottawos konferen
cija būtų vykusi prieš 50 metų, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos 
Lėtų išdidžiai plevėsavusios prie 
konferencijos pastato drauge su kitų 
35-ių dalyvaujančių valstybių vėlia- 
v°mis. į tai bematant reagavo sovietų 
delegacijos gaiva Vsevolodas Sofins- 
|ds, kuris tvirtino, jog kiekviena 
J’abaltijo respublika turinti savo 
konstituciją" ir savo "užsienio rei- 

ministeriją". Sofinskis pridūrė: 
®SRS iškeltų jų vėliavas čia, jei tik 

kalėtų".
Gegužės 20 d. Sofinskis pasakė 

^^Rb”5tmeštr1c3tnSmus. jog SSRS 
persekiojanti tikinčiuosius. Kaip vieną 
•religinės laisvės" pavyzdžių Sovieti- 
joje, Sofinskis paminėjo Lietuvoje 
neigiančias institucijas katalikų kuni
gams paruošti. Vakarų diplomatų 
nuomone, tai buvo jo netiesioginis 
atsakymas į amerikiečių delegacijos 
cadovo Richardo Schifterio protestą 
jėl lietuvių kunigų suėmimo. Sofinskis 
tvirtino, kad JA V-bėse esančios 
apribotos ateistų laisvės, o Sovietų 
Sąjungoje klestinti didesnė "religinė 
laisvė", negu Amerikoje. 

Sofinskis paneigė, kad Sovietų 
Sąjungoje bet kas yra kalinamas už 
religine veiklą ir tvirtino, kad 
kalinamieji kunigai ar religiniai vei
kėjai buvę "teisėtai” nuteisti už 
■sovietinių įstatymų pažeidimą". Jis 
pasmerkė gegužės 17 d. paskelbtą 40- 
ties už religinę veiklą suimtų asmenų 
sąrašą ir pavadino jį "netiksliu bei 
iškreiptu". Kai kurie tų asmenų, anot 
jo, padarė "tikrų nusikaltimų", kaip 
pvz., Rusijos Krikščionių Komiteto 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti nariai Gle
bas Jakuninas, Viktoras Kapitan- 
iiukas ir Levas Regelsonas. Sofinskis 
taip pat paminėjo kunigą Alfonsą 
Svarinską, kaip įkalintą už "tikrus 
nusikaltimus", ir pridūrė, kad jis 
galėtų amerikiečius nuodugniai supa- 
tindinti su dviejų kalinamų Lietuvos 
Helsinkio grupės narių, Viktoro 
Petkaus ir Balio Gajausko, "tikrais 
nusikaltimais". Tie "nusikaltimai" 
taip ir liko neišvardinti.

Laisvosios Europos Radijo kores- 
■oadentas Ottawoje, Egglestonas, 
tašo, kad po Sofinskio kalbos įvyku- 
iame susitikime su spaudos atstovais 
Vakarų diplomatai išreiškė savo 
tasivylimą Sofinskio kalba, kurioje jis 
’teatsakė į nei vieną Vakarų kalti-

nitną ir kartais apvertė tiesą aukštyn 
kojom". Anot diplomatų, Sofinskio 
nesugebėjimas pateikti įrodymų apie 
kalinamųjų "tikrus nusikaltimus" ne
tiesioginiai patvirtino Vakarų kaltini
mus.

Religijos ir tikinčiųjų persekiojimą 
gegužės 21 d. kritikavo ir Kanados 
delegacijos vadovas Harry Jay, kuris 
pareiškė, kad konstitucinės garantijos 
nedaug vertos, jei jos apipinamos 
suvaržymais, kaip pvz., draudimais 
mokyti ir propaguoti religiją. Jam 
pritarė britų delegatas Anthony 
Williams.

(ELTA)

Aukšči ausi os
p aj amos

Jungtinio Arabų Emirato gyven
tojai, paėmus vidurkį, turi aukš
čiausias pajamas pasaulyje. Tame 
krašte gyvena 1,750,000 žmonių. Jų 
pajamų vidurkis yra $ 34,467.

Antrieji, su S 26,947 pajamomis yra 
Kuwait gyventojai. Abiejų šių šalių 
pagrindinės pajamos yra nafta.

Trečioje vietoje vra šve>' * 44,301 viaurKiu. juos seka šiaurės 
amerikiečiai - $ 21,150, norvegai - S 
21,130, švedai - S 18,794, kanadiečiai
- $ 18,552, Saudi Arabijos gyventojai
- $ 18,432, danai - $ 17,437 ir 
dešimtieji australai su $ 17,317 
pajamom.

Šias žinias suteikė Pasaulio bankas 
(the World Bank).

Sovietų bloko gyventojų pajamos 
šiame sąraše nefigūravo.

Žemiausias pajamas turi Bang
ladesh gyventojai - $ 196 ir etiopai - $ 
181.

TEATRAS ’’ATŽALA” — SYDNEY

Vaidintojai ir padėjėjai " Kur aš esu?” pjesės pastatyme, kurios pamatyti 
susirinko 250 žiūrovų.

Iš kairės sėdi: L. Cox, R. Žižytė -Blansjaar, A. Vingienė, K. 
Dauguvietytė, I. Dudaitienė (suflerė). Stovi: J. Šatkauskas, J. Maksvytis 
(administratorius), J. Janavičienė (dekoratorė), H. Šliteris, J. Janavičius 
(padėjėjas), D. Karpavičienė, G. Renigerienė, V. Šliogeris, režisierė Daiva 
Labutytė - Bieri, K. Ankus (padėjėjas).

AUSTRALIJOS

Australijos senatui priėmus sen. 
Peter Baume (Liberalas, N.S.W.), 
pasiūlytą rezoliuciją, kurioje, iškėlus 
Pabaltijos kraštams daromas skriau
das, Australijos vyriausybė įparei
gojama imtis žygių tų kraštų okupa
cijos klausimą kelti tarptautiniuose 
forumuose, Australijos Pabaltiečių 
taryba (Baltic Council) stengiasi 
panašią rezoliuciją pravesti ir 
Žemuosiuose parlamento rūmuose 
(House of Representatives).

Pokalbyje su Canberra lietuvių 
radijo valandėlės vadovu Jūrų Kovals- 
kiu, sen. P. Baume pareiškė, kad 
pabaltiečių pastangos ir parama šios 
rezoliucijos pravedimui Žemuosiuose 
rūmuose yra labai svarbi. Pabaltiečių 
tarybos, per savo įgaliotinius sostinėje 
Canberra suteikta informacija jam 
padėjo iškelti Pabaltijo valstybių 
okupacijos klausimą senate. Jo nuo
mone yra svarbu, kad Pabaltijo 
valstybių okupaciją liečianti rezoliu
cija, prieš ją priimant Žemuosiuose 
rūmuose, būtų plačiai išdiskutuota per 
debatus.

Pabaltiečių taryba tuo klausimu jau 
dirba. Iš darbiečių parlamentarų 
L-nmiteto užsienio reikalams pirmi
ninko gautas laiškas, kuriame sakoma, 
kad šis reikalas yra numatomas 
svarstyti. Dėl laiko stokos, nema
noma, kad tai įvyks prieš valstybės 
biudžeto paskalbimą.

Liberalų "šešėlinio kabineto" min. 
imigracijai ir etniniams reikalams P.M. 
Ruddock gegužės 23 parlamentui 
įteikė pasiūlymą (Notice Paper) 
Pabaltijo klausimą svarstyti Žemuo
siuose pariamento rūmuose. Savo 
pasiūlyme jis pažymi, kad:

Pabaltijo valstybės buvo nepriklau-
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somos, suvereninės, Tautų sąjungai 
priklausančios valstybės, Sovietų Są
jungos okupuotos pasėkoje tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos padaryto 
susitarimo,

Sovietų Sąjunga šią okupaciją 
tebevykdo, bet, kartu su kitomis 
demokratinėmis valstybėmis, Austra
lija šių kraštų inkorporavimo j 
Sovietų Sąjungą d e j u r e 
nepripažįsta,

Europos parlamentas 1983 m. sausio 
13 priėmė rezoliuciją apie Pabaltijo 
valstybių padėtį.

P.M. Ruddock, pažymėdamas, kad 
Pabaltįjų kraštų žmonėms yra paneig
tos pagrindinės žmogaus teisės, siūlo, 
kad Australija remtų Europos parla
mento rezoliuciją, kad tą klausimą 
keltų Jungtinėse tautose, ypač Jung
tinių tautų žmogaus teisių komisijoje 
(Human Rights Commission) ir, kad 
Australijos užsienio reikalų minis
terija būtų įpareigota imtis žygių šią 
rezoliuciją vykdyti.

Kaip atsakymą į liberalų pasiūlytą 
rezoliuciją, darinėtis Dr. Klugman tą 
pačią dieną Pabaltijo klausimu pasiūlė 
kitą rezoliuciją. Joje, paėmus dėmesin 
Pabaltijo valstybių nepriklausomumą 
tarp 1918 - 1940 metų, nelegalų šių 
kraštų inkorporavimą į Sovietų Są
jungą, kurio Australija ir kiti kraštai 
d e j u r e nepripažįsta ir 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje tebe
vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, 
siūloma:

pripažinimas susirūpinimo, kurį jau
čia Australijos žmonės dėl Pabaltijo 
kraštuose esamos padėties, ypač dėl 
persekiojimo pavienių žmonių, kurie 
taikingai išreiškia savo tautinę bei 
kultūrinę tapatybę ir religinius įsitiki
nimus.

dabartinės vyriausybės užgyrimas 
dėl jos žygių šį susirūpinimą iškelti 
Jungtinių tautų žmogaus teisių komi
sijoje,

kreipimasis į Sovietų Sąjungos 
vyriausybę sustabdyti Pabaltijo žmo
nių represiją ir laikytis įvairių 
tarptautinių susitarimų, saugančių 
žmogaus teises,

pageidavimas, kad žemųjų rūmų 
pirmininkas (Speaker) atkreiptų So
vietų Sąjungos Aukščiausios tarybos 
(Supreme Soviet) dėmesį į šią 
rezoliuciją.

Australijos Pabaltiečių taryba, tu
rėdama galvoje, kad pirmoji, P.M. 
Ruddock siūloma rezoliucija, kurioje 
Australijos parlamentui yra siūloma 
imtis pozityvių žygių Pabaltijo klau
simą iškelti tarptautiniuose foru
muose, yra naudingesnė, daro visas 
pastangas, kad ji būtų parlamente 
iškelta.
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M. K. Čiurlionis
( 187 5

Estas Aleksis Rannit visą avo 
amžių domėjosi Čiurlionio tapyba. 
1984 m. Lithuanian Library Press, Inc. 
(mūsų tautai reikšmingų knygų lei
dykla Čikagoje) išleido Aleksis Rannit 
sudarytą monografiją anglų kalba, 
pavadintą: Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis "Lithuanian Visionary 
Painter”. Šio veikalo išleidimą parėmė 
Lietuvių fondas ir Lietuvių ameri
kiečių meno klubas. Tam tikslui buvo 
sudarytas monografijos išleidimo ko
mitetas iš pirmininko Povilo Gaučio, 
sekretoriaus Kazio Bradūno, iždininko 
Jono Jurkūno ir meniškosios dalies 
direktoriaus Kazio Varnelio.

Mikalojus K. Čiurlionis

— 1911)
Tai yra liuksusinis leidinys, teikiąs 

garbę nevien Čiurlioniui, bet ir mūsų 
tautai. Aleksis Rannit j šį veikalą 
sukaupė daugelio metų darbą. Vei
kalas suskirstytas į keturias pagrin
dines dalis, kuriose A. Rannit aptaria 
Čiurlionio kūrybą: Filosofinės minties 
beieškant, Laikas Čiurlionio kūryboje, 
Simbolika ir Pagrindiniai bruožai 
modernistų judėjime. Veikale yra 32 
spalvotos reprodukcijos ir 64 juodai - 
baltos.

Ypatingai originalus skyrius, sekąs 
įžanginį žodį yra palyginamasis kalenu 
dorius, kuriame nuo pat Čiurlionio 
gimimo iki jo mirties yra sužymėti visi 
garsieji pasaulio dailininkai, skulp
toriai, grafikai, meno kritikai, poetai, 
rašytojai ir muzikai.

Veikalo pradžioje yra ištraukos iš 
įvairių laiškų, aptariančių Čiurlionio 
kūrybą. Pvz., garsusis pracąūzų meno 
kritikas Henri Focillon Čiurlionio 
kūryboje mato tamprų ryšį su Lietu
vos peizažu, paįvairintu smuikeliais ir 
rūpintojėliais pakelėse, aiškiai bylo
jančiais apie kūrybingą lietuvio sielą, 
Bernhard Berenson .(gimęs Lietuvoje, 
gyv. JAV.) nepaprastai aukštai iškelia 
Čiurlionio kūrybą. Garsusis skulp
torius Jacques Lipchitz (gimęs Lietu
voje, gyvenąs Prancūzijoje) sako:

"Neginčijamas faktas, kad Čiur
lionis yra tikras genijus. Aš didžiuo
juos tuo, kad gimiau miestelyje, 
kuriame vaikščiojo Čiurlionis".

Apie Čiurlionio kūrybą yra prira
šyta veikalų įvairiomis kalbomis:

lietuvių, estų, švedų, prancūzų, 
anglų, vokiečių, olandų, italų, ispa
nų, portugalų, rusų, lenkų. Aleksis 
Rannit paruošė aštuonis veikalus apie 
Čiurlionį prancūzų, anglų, vokiečių ir 
italų kalbomis.

Aleksis Rannit gimė 1914 m. 
Estijoje, studijavo Tartu universitete 
meno kritiką ir istoriją, buvo žymus 
poetas. Jis gyveno Lietuvoje, jo 
žmona operos solistė Gražina Matu
laitytė. Iki šių metų pradžios A. 
Rannit gyveno JAV-ėse, buvo Yale 
universiteto profesorius, dėstė meno 
kritiką ir istoriją. Šių metų pradžioje 
mirė.

Aleksis Rannit daug pasidarbavo 
kultūriniuose mūsų baruose ir liko 
mūsų tautai reikšminga asmenybe.

Agnė Lukšytė

Atsiųsta paminėti
"LIANŲ LIEPSNA"

Naujosios brazilų poezijos anto
logija, sudaryta ir versta Povilo 
Gaučio, su ilgu sudarytojo įvadu, 
suteikiančiu istorinę brazilų poezijos 
apžvalgą ir individualų antalogijoje 
talpinamų poetų įvertinimą.

Antalogijoje yra 35-ių šio šimt
mečio brazilų poetų kūriniai.

Red. Povilas Gaučys, LIANŲ 
LIEPSNA, nei leidimo metai, nei 
leidėjas nepažymėti. Spaudė V. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje, viršelis 
V.O. Virkau.

PRANCIŠKĖLIO DIENA IR NAKTIS
Detektyvinė novelė

Tęsinys
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"Pas Butičių, sykį įėjęs, greitai neišeisi", perspėjo 
Pranciškėlį Sabukas. Taip ir buvo. Pirmą pusvalandį 
iš viso nei kalba rišosi, nei, apskritai, kas darėsi. 
Butičius, pusnuogis ir su šiau dine skrybėle, stovėjo 
savo dideliam darže atsirėmęs į kastuvą ir vis tik 
"žiūrėk, žiūrėk" ar "kur buvęs, kur nebuvęs" ar 
"augti tai augtę, kad ir uknoliai, bet pats, sakai, 
daržo neturi, tik, porą paukštelių ir vazone ant 
balkono salotą vieną kitą..."

Bet kai pagaliau, tris kartus žvilgterėjęs į 
laikrodį, Pranciškjlis prasitarė, kad už poros 
minučių jam reikės bėgti, Butičius įsmeigė kastuvą 
pusiau sukaston lysvėn, nusibraukė delnus į kelnes ir, 
išsitraukęs iš kišenės tabokos pokelį, atsakė:

- Na tai ko pats iš karto nesakei, kad tuoj pat 
lėksi. Susikam, va, po cigarą ir einam į vidų. 
Atkimšim alaus bonkelą, ir gal tada kaip nors 
sužinosiu iš paties, ko pats iš manęs nori.

Prie alaus stiklo Pranciškėliui išdėsčius reikal ą, 
Butičius susikmąstė.

- Tai išeina, kad policijai ir tau labai trūksta 
padėjėjų, - galų gale prakalbėjo jis.

- Ar policijai jų trūksta, to aš nežinau. Bet man, 
kaip sakiau, jūsų pagalba šiandien būtų labai po 
ranka.

- Tai pats, reiškias, sau o policininkai vėl sau 
veikia?

- Taip, ponas Butičiau. Bet klausykite...
- Gerai, Pranciškėli. Matau, kad skubini ir 

nerimsti, bet sykį jau mes čia sėdim, tai gal, sakau., 
kertam galvą dar voienai rudukei?

- Ačiū labai, ponas Butičiau. Turiu atsisakyti ir 
bėgti. Lygiai pirmą susitinkam pas Dolekienę!

- Jei sakiau, kas susitinkam, tai susitinkam, o kaip 
kitaip. Bėk dabar jau, bėk. Per tą savo skubėjimą 
patsai, turbūt, pamiršti palaistyti ir tš savo vienišą 
salotą ant balkono, - atsistojęs nuo stalo ir rankoj 
laikydamas dar ne visai tuščią alaus stiklinę, juokėsi 
Butičius.

Mašinoj Pranciškėlis atsikvėpė. Paimti "Alfa" 
aparatus ir grįžti namo jis davė sau pusę valandos. 
Šalutinėse gatvėse, kuriose jis nesitikėjo būti 
sustabdytas eismo policijos, Pranciškėlis lėkė kaip 
MusųL[iast6gė'ti'r.'28', 1985?7'.lo, pšL'2?*
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auto lenktynėse. Tokiam Butičiui gerai buvo kalbėti. 
Laiko pas jį, kaip pas karalių žemės. Betrypi- 
nėdamas tarp savo pomidorų, jis dar, ko gero, 
pavėluos pas Dolekienę pakeisti tenai sėdintį 
Jurkelį, be kurio šį vakarą jie jokiu būdu negalėjo 
išsiversti. O į tarpą prieš akis dar buvo "Alfų" 
bandymas, pasitarimas su Sabuku, vizitas pas 
Dolekienę pasiimti Jurkelį, pratybos su gesintuvais, 
kontaktas su MvAveriu ir tada paskutiniai, patys 
svarbiausi pasiruošimai vietoje. Ko, ko bet kirsti 
galvučių rudukėm tikrai nebuvo kada.

Arčiau namų Pranciškėlis kiek sulėtino greitį. 
Pasigailėjimo greituoliams eismo policija nerodė 
jokio. Sykį sučiupo, tai žinok: penkiasdešimt dolerių 
- ir jokių kalbų. Policininkui, atseit, nepasakysi: 
skubu, ponas policininke, nes baisiai spaudžia 
reikalai...

Butų bloko pusrūsy, vaikščiodamas aplink savo 
"bombą", jau laukė Sabukas.

- Žiūrėk, - sustabdęs mašiną, kreipėsi j jį 
Pranciškėlis, - mums reikia išbandyti "Alfas". Vieną 
aš nusinešiu į butą ir iš ten už penkių minučių 
pakartotinai siųsiu tau signalą. Priimk su antru ir 
paskui su trečiu iššauk maniškį. Visi tris aparatai yra 
nustatyti ant šeštos bangos, baterijos naujos, 
antenos išsitraukia be jokių sunkumų, įjungimo 
guzikas sukasi iš kairės į dešinę. Kaip tvarkytis su 
mikrofonu, tu žinai. Tvarkoj?

- Tvarkoj.
- Gerai. Dabar sėsk į mano mašiną, įsijunk antrą 

"Alfą", ištrauk anteną ir lauk signalo. Kai baigsim 
bandymą, paiik aparatus mašinoj ant sėdynės, 
užrakink R17 ir ateik į butą. Va, mašinos 
raktas...Gesintuvus gavai?

- Gavau.
- Su jais bus darbo, o, gal būt, ir vargo, - eidamas 

prie durų į liftą, pasakė Pranciškėlis.

sjc
Patikrinę aparatus, jie atsisėdo ant balkono pietų.
- Šį vakarą ar šią naktį, - kalbėjo Pranciškėlis, - 

agentai neabejotinai bandys. Jie žino kur dienoraštis 
yra ir jis traukia juos, kaip magnetas.

- Bet kodėl būtinai šį vakarą?
- Touėl, kad rytoj dienoraštis jau gali būti kitur. 

Pas jus gi vyksta judėjimas, žmonės ateina, išeina; tu 
pats, tavo žmona ir jūsų gyventojas - jūs gi 
nesėdėsite diena dienon namuose kaip invalidai. 0 

kaip ilgai jie gali sėkmingai sekti, ką jūs ar jūsų 
svečiai išsineša, išeidami pro vartelius? Ir kaip jiems 
sužinoti, kur jūs einat? Sekti ir užsirašyti? Ir paskui 
observuoti tą vietą, kur jūs buvot, tuo pat sykiu 
toliau sekant ir jūsų namą? Ne, Sabuk, tai būtų jau 
nebepraktiškos galimybės. Bet kadangi vakar jiems 
nepavyko, šiandien, aišku, jie bandys kitaip.

- Kaip?
- Paprastai: su jėga.
- 0 iš kur jau toji jėga atsiras pas juos?
- Sakykim, šeši agentai įsilaužia pas tave ir, 

naudodami priemones, kurių nei tu, nei gyventojas 
nesitikit, jus abu suriša, užklijuoja jums su izoliacija 
burnas ir tada sistematiškai iškrato visą jūsų namą ir 
suranda dienoraštį. Ką tu tuomet jiems pada
rytumei? Kaip nors per stebuklus atsirišęs, 
griebtumei savo sportinį šautuvėlį?

Vietoj atsakymo Sabukas tik suraukė lūpas.
- Esu tikras, - tęsė toliau Pranciškėlis, - kad 

šiandien vakare agentų pasirodys daugiau negu šeši. 
Sustabdyti mes juos galime tiktai dviem būdais...

- Tai tu mūsų nenurašai į nuostolius vien dėl to, 
kad agentų, gal būt, bus daugiau, - įsiterpė Sabukas.

- ...vienas iš jų būtų sukviesti pas tave dešimt ar 
dvyliką stiprių vyriukų. Tam tačiau jau yra per vėlu. 
Antras būdas yra paprastesnis: mums reikia apgauti 
juos. Klausyk! - ir Pranciškėlis išdėstė Sabukui savo 
pianą.

Jie kalbėjosi sėdėdami ant pintų bambukinių 
kėdžių, valgydami "steak sandwiches", užsigerdami 
limonadu. Maloni vėsuma šiureno šalia butų bloko 
augančių palmių viršūnėmis. Diena tačiau buvo 
tvanki ir karšta.

- Jurkelis, sakai, padės mums. Bet jis gi sėdi pas 
Dolekienę.

- Mainysim senesnį į jaunesnį.
- Ak, tai tau vistik pavyko įkalbėti Butičių.
- Pavyko. Užtrukau pas jį gerą valandą.
Baigę pietauti, jie nusileido į pusrūsį prie mašinų 

ir perkrovė abu didesnius gesintuvus iš "bombos" į 
R17.

- Na, tai kaip sutarta, - prieš lipdamas į mašiną, 
Pranciškėlis dar kartą kreipėsi į Sabuką, - tu namo, 
aš pas Dolekienę. 0 gyventojas už pusvalandžio 
prisistato čia.

* * *
( Bus daugiau )
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KUR Aš ESU?

Iš kairės: L. Cox, J. Šarkauskas, R. Žižytė, A. Vingienė, H. Šliteris, K.
Dauguvietytė. D. Karpavičienė, V. Šliogeris ir G. Renigerienė

Liepos 7 Sydney lietuvių namuose, 
Bankstown, sužinojom, kad jau "viskas 
tvarkoj". Aleksas Bolton atrado "kur 
jis yra". Visa bėda tik, kad ten kur jis 
yra, atsirado ir jo žmonos Adelės 
sesuo Anna, kuri iki tol grasino Tomo 
ir Ritos laimei.

Tokia maždaug pabaiga puikiai 
pavykusios premjeros, Sydney lietuvių 
teatro "Atžala" pastatymo "Kur aš 
esu?"

Paul Osborne trijų veiksmų pjesę "7 
A.M." iš anglų kalbos į sklandžią,

D. Karpavičienė - 
senmergės Anna rolėje

gyvenimišką lietuvių kalbą išvertė E. 
Jonaitienė. Daug mūsų naudojamų 
išsireiškimų atsirado pjesės veikėjų 
lūpose, leidžiant žiūrovams juose 
girdėti save kasdieniniame gyvenime.

Jei kam atrodė, kad kai kurios 
situacijos buvo neįtikimos, reikėjo 
išgirsti vienos žiūrovės pastabas po 
vaidinimo: "Mūsų didelėje šeimoje 
buvo dar keistesnių atsitikimų!" 

Veiksmas, išreikštas dialogais, vyko
apie keturias kaimynystėje gyvenan
čias seseris, jų vyrus ir vienos iš jų 
senbernį sūnų, kuris dvylika metų "ir 
norėjo, ir bijojo" vesti savo mylimąją, 
kol "neprisiėjo". Tai lyg švelnus 
pasišaipymas iš "vidurinės klasės" 
socialinių ir moralinių papročių.

Režisierė D. Labutytė - Bieri 
devynis aktorius sumaniai išdėstė ir 
kilnojo apie ir taip jau mažą, dar 
beveik į dvi dalis padalintą sceną. 
Žiūrovuose sukeltas juokas parodė, 
kad režisierei pavyko atsiekti auto
riaus tiksią išreikšti savo mintį 
pasikartojančiomis veikėjų rep
likomis.

Vytenis Šliogeris flegmatiškais sa
vo judesiais ir lėta kalba vaizdingai 
parodė Tomo dilemą ir susirūpinimą, 
iškilus prieš 30 metų įvykusiai jo 
"indiskrecijai" su žmonos seseria 
Anna.

Danutė Karpavičienė bene sun
kiausioje senmerge likusios Annos 

rolėje: parodė įsigyvenimą ir, supra
timą ir baisu ir judesiais.

Labai įtikinančiai savo rolę atliko 
G. Renigerienė. Ji buvo Tomo žmona 
Rita, kuri pradžioje visiems buvo 
nuolaidi ir atlaidi. I pabaigą ji parodė, 

kad, kai reikia, ji už save gali ir 
pakovoti.

Toliau nuo visų gyvenančią Emiliją 
atliko Ksana Dauguvietytė, kuriai 
apart savo rolės, prisiėjo retkarčiais 
paremti ir kitus. Ypač įtikinantys 
buvo jos pokalbiai su Rita (Reni- 
geriene).

įžūlų, užgauliojantį ir visus savo 
gimines niekinantį Emilijos vyrą 
Martyną atliko H. Šliteris su jam 
įprastu aplombu ir laisvumu scenoje.

Kitoje tvoros pusėje gyvenančios 
sesers Adelės susirūpinimą savo vyro 
sveikata ir sūnaus vedybiniu stoviu 
vaizdingai perdavė A. Vingienė.

J. Šarkauskas buvo jos "nevisai čia 
esančiu" vyru, kurio fantazijos ir 
savęs ieškojimas prapuolė, atsiradus 
progai pabėgti iš namų.

Jaunuosius - Edvardą ir Martą - 
atliko L. Cox ir R. Žižytė - Blansjaar. 
Senbernišką ir senmergišką savo rolių 
pobūdį jie paįvairino atvirai rodomu 
naivumu ir perdėtu "sarmatlyvumu", 
ko, atrodo, ir siekė autorius.

Iš kairės: L. Cox, J. Šarkauskas, A. Vingienė, D. Karpavičienė, G. 
Renigerienė, K. Dauguvietytė (sėdi) ir V. Šliogeris

V. Šliogeris - 
Tomo rolėje

Taupias, bet reikiamą įspūdį suda
rančias dekoracijas sukūrė Jolanta 
Janavičienė. Šviesas operavo A. 
Dudaitis, prie scenos talkininkavo A. 
Adomėnas, I. Dudaitienė, J. Jana
vičius ir K. Ankus.

Administracinius reikalus tvarkė J. 
Maksvytis.

Buvo manančių, kad su mūsų 
atyvių bendruomenės vadovų bręs
tančiu amžiumi, Australijos lietuvių 
ėenos (ALD) pradės silpnėti. Dar 
bvo pranašaujančių, kad po 1980 
mtų jos visai nebus ruošiamos. Tie 
pėliojimai nepasitvirtino, o parodė 
pešingai, kad ALD kaip ir anksčiau, 
peina didingai ir į jas atvykstančių 
sičius nemažėja.
Vyresniųjų amžiumi pradėtas ALD 

cbar perima ruošti jaunesnioji karta, 
tdėl jų ateitis užtikrinta. 14-sioms 
AT> Sydnejuje, be kelių vyresniųjų, 
askiriems parengimams vadovaus 
nuji ir net jau Australijoje gimusieji 
dtrtmotojai. Žemiau duodame įvairių 
ALD parengimų ir jų vadovų sąrašą 
bei adresus.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Prel. Petras Butkus, 68 The 

Bouievarde, Lewisham, 2049. tel. 
560-8989.

LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS
Elena Erzikov - Kiverytė, 34

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

Essendon St., St. Johns Park, 2176. tel.
610-2540.

GRUODINE (vakaronė Lietuvių klu
be)

Vytautas Bukevičius, 75 Kent St., 
Epping, 2121. tel.869-2466.

MENO PARODA
Dr. Genovaitė Kazokienė, 13 Percy 

St., Bankstown, 2200. tel. 709-8395.

LITERATŪRINE POPIETE
Bronius Žalys, 9 Lloyd Ave., 

Yagoona, 2199. tel. 70-3101.

JAUNIMO VAKARAS
Nijolė Venclovienė, 12 Cromarty 

Cresc., Winston Hills, 2153. tel. 639- 
0001.

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTE
Marina Cox, 136 Pendle Way, Pendle 

HiU, 2145. tel. 84-6276.

VAIKŲ VAIDYBOS POPIETĖ
Julija Lašaitienė, 8 Deakin St., 

Concord, 2137. tel. 73-4118.

DAINŲ ŠVENTĖ
Kęstutis Protas, 26 Renshaw Ave., 

Auburn, 2144. tel. 649-7414.

SPORTO ŠVENTĖ
Jurgis Karpavičius, 4 Chisholm 

Ave., Belmore, 2192. tel. 78-3348.

SVEČIŲ APGYVENDINIMAS
Irena Zakarauskienė, 9 Coolabah 

St., Thornleigh, 2120. tel. 848-9895.

Šis sąrašas vėliau dar bus papil
dytas.

ALDRK informacija

OSI VEI KL A

JAV gyvenantis latvių kilmės Aust
ralijos pilietis Konrad Kalejs, ameri
kiečių įstaigos OSI (Office of Special 
Investigations) apkaltintas karo nusi
kaltimais laike vokiečių okupacijos; 
už US$ 750,000 buvo išleistas iš JAV 
imigracijos ir natūralizacijos tarnybos 
arešto namų.

Kalejs, kuriam yra 72 metai, JAV 
gyvena nuo 1959 metų.

Pagal JAV Teisingumo depar
tamento patiektus kaltinimus, Kaiejs 
įstojo į latvių pagalbinę policiją, 
vėliau perėjo į SS legioną. Būdamas 
leitenantu jis vadovavo Arajs koman
dai, kuri operavo prieš žydus, latvius 
ir homoseksualus Rygos gete ir 
Latvijos kaimuose. Vėliau jis buvo 
vyresniuoju karininku Salaspiis kon
centracijos stovykloje. (Šioje sto
vykloje buvo kalinamas Vietinės 
rinktinės vadas gen. Plechavičius su 
savo štabu. Red.)

J Australiją Kalejs atvyko 1949 
metais .ir 4 metus dirbo Bonegilos 
stovykloje. 1957 metais vykdamas į 
JA V, kur gyveno jo motina ir sesuo, jis 
dokumentuose įrašė karo metu buvęs 
darbininku (labourer).

Sakoma, kad būdamas Amerikoje ir 
su savo seseria dirbdamas namų 
prižiūrėtoju, Kalejs susikrovė nemažą 
turtą.

Balandžio 10 JAV imigracinis 
teisėjas nutarė, kad Estijos pilietis 
Linn gali būti deportuotas į Sovietų 
Sąjungą. Savo sprendime teisėjas 
pakartojo Valstybės departamento 
teigimą, kad pabaltiečio deportacija 
nepažeis JAV Pabaltijo inkorporacijos 
nepripažinimo politikos.
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"Auira" RAŠYTOJAI LIETUVOJE
A. Samanius 

(Istoriniai bruožai)

Tęsi nys

0 dabar apie Lietuvos rašytojų 
gyvenimų po pirmojo jų suvažiavimo.

Sudėtingos buvo K. Kubilinsko ir A. 
Skinkio biografijos. Apie 1955 m. 
Lietuvos partizanai rotatoriais spaus
dintuose rašteliuose įspėdavo saugotis 
Kubilinsko ir Skinkio,kaip saugumo 
agentų. Kiek tokie kaltinimai tikri, 
gali pasakyti KGB archyvai. TaCiau 
A. Skinkio naudai kalba toks faktas: 
partizanų laikraštyje "Aukštaičių 
kova" (per daugelį metų pavadinimą 
galėjau ir pamiršti - jis gali būti ir 
kitoks) buvo išspausdintas A. Skinkio 
eiėraštis (pavadinimo neprisimenu), 
kurio posmai buvo šešių eilučių. 
Paskutinysis toks: "Raudonieji Rytų 
kirminai" (apie 1948 m.). Kokiu 
slapyvardžiu A. Skinkys buvo pasira
šęs, taip pat neprisimenu.

Daug nemalonumų okupantams su
darė simpatingasis rašytojas A. Vie
nuolis-Žukauskas. Būdamas Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos deputatu, 
vienoje sesijoje jis pasakė kalbą ir 
pareikalavo įvesti į rusų ir lenkų 
mokyklas, kaip privalomą dalyką 
lietuvių kalbos pamokas.

Deputatų kalbos paprastai yra 
cenzūruojamos ir turi būti Iš anksto 
aprobuotos. Bet A. Vienuolio-Žu
kausko atveju atsitiko taip. Kalbos 
tekstą rašytojas sąmoningai cenzoriui 
pateikė sesijos dieną prieš pat 
posėdžio pradžią, todėl cenzorius 
turėjo mažai laiko tekstą skaityti. 
Kalbos pradžia specialiai buvo pa
ruošta taip, kad nekeltų įtarimo. 
Todėl cenzorius, truputį paskaitęs, 
pasitikėjo ir leido A. Vienuolio- 
Žukausko kalbą skaityti sesijoje. 
Reikia pasakyti, kad A. Vienuolio- 
Žukausko kalba padarė sprogusios 
bombos įspūdį. Okupanto tarnai sumi
šo, A. Vieuolio-Žukausko pasiūlymas 
buvo priimtas ir įsigaliojo, kaip 
įstatymas.

1950 m. sausio 8 d. buvo rastas 
gatvėje nužudytas poetas K. Jakubė- 
nas, nors ir būdamas kairuoliškos 
orientacijos, nepritarė okupantų 
siautėjimui Lietuvoje. Tai. matyt.

Ann Jillian — Jūratė Nausėdaitė
Hollywood filmų aktorė lietuvaitė 

Jūratė Nausėdaitė - Ann Jillian 
balandžio mėnesį Los Angeles ligo
ninėje turėjo sunkią krūtinės opera
ciją.

Dėl operacijos 35 metų aktorė 
turėjo atsisakyti visos eilės televizijos 
rolių.

Už pagrindinę jos atliktą role TV 
filme "The Mae West story". Ann 
Jillian buvo pasiūlyta "Emmy" premi
jai-

GAZOLINO SKANDALAS 
ESTIJOJE

Svarbus estų pareigūnas buvo 
nuteistas dešimt metų kalėti už kyšių 
ėmimą. V. Liiva už 500 rublių 
paskirdavo žmones dirbti gazolino 
stotyse. Norinčių pumpuoti gazoliną 
buvo labai daug, nes ten buvo galima 
daug užsidirbti, parduodant valstybinį 
gazoliną juodajai rinkai. Sovietskaja 
industrija (bal. 10) rašo, kad daugiau 
negu pusė privačių automobilių savi
ninkams parduodamo gazolino juos 
pasiekdavo "neteisėtomis priemo
nėmis". Estijos gazolino skandalas 
pasiekė ir sovietines viršūnes, kur 
buvo atleistas iš savo pareigų 
Valstybinio alyvos produktų komiteto 
pirmininkas Juri Vork.

(EL^A)
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kainavo jam gyvybę.
Paskutinė rašytojo auka ant Lietu

vos laisvės aukuro yra M. Tamonio 
gyvybė. M. Tamonį suvažinėjo trauki
nys. Gal jis buvo saugumiečių 
pastumtas po traukiniu, o gal ir ne. 
Čia yra tikra štai keis: jei jo po 
traukiniu ir nepastūmė, tai vis tiek jį 
privarė iki tokios psichinės būsenos, 
kad pats puolė po traukiniu.

0 kiek Lietuvos rašytojų prarado 
sveikatą Gulage! Tai - K. Boruta, A. 
Miškinis, V. Drazdauskas, K. Inčiūra, 
0. Lukauskaitė. R. Maskonis, A. 
Vengris ir kiti.

Teroras, šantažas, psichologinis 
apdorojimas Lietuvoje rašytojus lydi 
visą laiką. Jie plūstami spaudoje, jiems 
grasinama susirinkimuose ir posė
džiuose. K. Borutos knyga "Balta- 
ragio malūnas" (1946 m. laida) ir A. 
Griciaus feljetonų rinkinys "Laiko 
dvasia" (1946 m.) buvo net išimti iš 
bibliotekų. V. Rimkevičius buvo 
baramas už romaną "Studentai" (1957 
m.), R. Lankauskas už romaną "Tiltas 
į jūrą" ("Pergalė", 1963 m., nr. 3), J. 
Mačiulevičius už romaną "Rojaus 
kampelis" (1971 m.), J. Mikelinskas už 
romaną "Už horizonto - laisvė" (1978 
m.), J. Avyžius už romaną "Chame
leono spalvos" (1979 m.).

J. Aputis 1979 m. buvo pristatytas 
gauti respublikinei premijai už romaną 
"Sugrįžimas rudenėjančiais laukais". 
Tačiau jis premijos negavo, nes 
"Pergalėje" (1978 m., nr. 6) išspaus
dino okupantams nepatinkančią apy
saką "Prieš lapų kritimą".

O kiek rašytojus privargina nuola
tiniai kūrinių perdirbimai ir taisymai. 
Kelis kartus buvo perdirbinėjamas A. 
Vienuolio-Žukausko romanas "Puo- 
džiūnkiemis", V. Petkevičiaus roma
nas "Apie duoną, meilę ir šautuvą" ir 
kitų rašytojų kūriniai.

Čia pateikta medžiaga nėra pilna, ji 
nedetalizuota, tačiau pakankama, kad 
būtų suprantamos sąlygos, kuriomis 
gyvena ir kuria rašytojai šalyje, kuri 
skelbiasi esanti pati demokratiš
kiausia visame pasaulyje.

FILMAI MASKVOJ
Vakaruose gaminti pornografiniai 

filmai Sovietų Sąjungoje yra rodomi 
tik "atrinktiems" žmonėms "studijų 
reikalams". - pareiškė į Vakarus 
pasitraukęs. Maskvoje dirbęs projek
toriaus operatorius.

ĮVARDIJIMAI IR SĄSKAMBIAI 
MANUSKRIPTAS 1 - IDILIŠKASIS

SPĖJIMAS Iš VARDŲ ŽODŽIŲ IR AIDESIŲ 
Kai mėnesiena sujudina mariųjų marių vandenis, jie 
dūžta į gyvybės krantą, kyla pavidalai iš gilumų. Antai 
Litorinos jūra nuslūgus, - kraustosi tautos, iš Skitijos 
stepėj šėlioja žirgai, seninote moja nuo šėtros, ąžuolas 
mėto plačiai giles. Šypsosi mėnuo, žvelgdamas į atspindį 
vilnyje, snaudžia melduos karšinčius Nerėjas, nardo neurų 
nėrovės Nery, Neromos neramuolės... Neroną Romoje gražia 
nuobodulys, šėlsta, naikinimo nuodo apsėstas. Vandenys 
murma: nieko nauja po saule. Žvelk! Palemono piliakalny 
žydi čiobreliai, smilgos šnara kažką, - gal mena Publijų 
Liboną? Bėga bevardė vėlelė pakrante, jos rūbas iš rūko, 
ji meldžia: man vardą išrink... Atsimena smiltys, vanduo 
atsimena, nėr užmaršties, - iš viksvų šiugždesio senvagėj, 
kovarnių klyksmo santėmy, vėjų krypties, iš dulkės lėkimo 
atspėsi, iš blyksnio šaltiny, žvaigždynų rašte išskaitysi.
Neturi nieko šičia ir viską turi - savyje, atminties dubury, 
žodžio šviesoj... Nusilenk šitai žemei, žemei nusilenk, - 
pašventinta kraujo druska, pelenėliais ir kaulais maitinta. 
Žvelgia sesuo iš praamžių tolybės neužmirštuolių akim, vargo 
kūdikis, nenuskink. Vėjo gūsis ūmus tarp lapų: kas alsuoja 
šalia, už pečių? Savas ar svetimas? Srūva Verknė, Verkokalny 
verksmažole nuslysta spindulys - rasoj užlūžta skaudžiai...
Buvai ar nebuvai, Pajauta, liepų gojaus deive, pilna malonės 
Kukovaičlo mote?.. Slėny siūruoja snaudalės, o laigo vėjai 
Šventovaičio šventyklos griuvėsiuos, kukuoja gegulė anapus 
Merkio: ku-ko, vai-ke... Tylėk, tylėk, girdžiu žingsnius - 
gal amžių eisena? Srūva Žiedupis per žydintį slėnį tolyn.
*
Rodo kryptį žvaigždė, sužibus virš stiebo. - nurimo 
klastingos patamsių stichijos, vėjai palankūs, kilsime: 
taip murma Haruspikas, gerasis spėjikas, anam krante... 
0 šičia? Žemė gyvybės brinkstančių sėklų pilna, trykšta 
šaltiniai pakriūtėse, šoka saulė sidabro kalne, deimantu 
blyksi kurpaitės. Girių dukra liepsnaplaukė dar slepias 
po šiekšta: kas ją pašauks, o įvardins gražiai? - Gabija 
Gabietėie, gobsok apgaubtoji... Laiko Linksminę lanką 
septyniaspalvį, Žemynos krepšys pilnas gėrybių, dangūs 
nerūstauja, milžinų močios Lilitės nebėr, - rykauki! ir 
plėskitės, Ievos ainiai. Tik stūgauja kažkas Vilkaukime 
milžinkapy, gandas Gandingoj atsišaukia, žalvarnis žiūri 
iš uokso, tarpugiry ganosi stumbrų stumbras, krykštauja 
Ančioj laukinės antelės... Bet jau atplaukia tas vyras 
narsingas, antai atplaukia: lūžta banga, blaškos žuvėdra, 
trupa kiaukutai, žaismingai taškos undinė putų pursluos. 
Nešinas atnaša. žengia per smiltį (baltas ėriukas saulei, 
juodas - žemelei), lukteli, kol veidą nutvieskia žaruolė 
žara, prabyla: pašlovinta būki, pasaulio šviesa, - tėve 
Aukštėjau Visagisti, globok ir palaimink užutekį naują, 
pažadėtąją tėvonystę. Dangaus rasomis Lytuvonio prausta, 
vainikuota gėlynais tarytumei nuotaka, tebus ji dosni 
atžalai mūsų, o gyvybingoms pietų mandragoros šaknims. - 
Štai gentkarčių būstui kertinis akmuo, smalinga skala, 
titnago skiltuvas: skilk, židinio žiežirba žaižaringoji!
Žiūri žemyn padangių akis, žvelgia nušvitęs Okopirmas... 
Ar šitaip išaušo prie Baltijos baltų pirmoj diena, gal 
paporinsi tu man. pajūrio žolele Sotvare, - ar šitaip?

Akie, apžvelk vietovę nuo aukštos kalvos, o lūpos, - 
jūrvėjuos suskirdę, lietui lyjant, linguojant liaunoms 
lelijoms Liaudos vilnyse, Lietavai srūvant, pirmykščių 
gaivalų siausme, - žiedadulkių dvelksme, perkūnžolėms 
Perkūnkalny pražydus, žyrant Perkūno kulkoms į raistą 
raganiūkščių ir mekenant oželiui juodbarzdėliui pagiry, 
žaibų šviesoj ištarti amžiams neatmainomąjį - LIETUVA. 
Lituus - litaurai duoda jau pasauliui ženklą: Galijoj 
Litavicus rašo Lutetia, o sąskambiai ataidi - Lietuva 
lucet longaeva laeta lonųuela...* Luteus - aukso spalva, 
byloja lotynai: nelyginant auksas aisčių pajūrio smėlys. 
Balūcis - aukso smėlys prie Baltijos, linter litovalis - 
luotas pakrantėje supasi, lūgnės lagūnoj saulelių ovalais 
blyškiais patekėjo pro ūką iš mėlyno dugno. Ir mano sūnaus 
garbanoti plaukai, aure, aureole virš kaktos nekarūnuoto 
baltų' palikuonio: leonus luminosus leucaspis**. O saugok, 
aini kalnėnų ir žemaičių, mūs protautės grynąją tartį. - 
čia tavo šaknys, į nieką nekeisi jos paukščių, žmonių ir 
augalų...Luscinija - lakštingala pragydo tėvonijos gojuj: 
akacijų baltųje krūme sukrautą mažą lizdą vėtros išdraskys. 
Giesmės - nenutildysi Taip lemia Orfėjas, trakų nekruvinos 
aukos žynys, jo arfos aidas iš Lyros žvaigždyno atliūliuoja: 
litatlo littera laudativus...*** Lietuva, auksu spindintis 
varde mano liūdnoj širdy. įvardijamos upės, girios, gėlėti 
skardūs skardžiai: Varduva, Antvardė, dainų dainorė Dainava.

Čia dar vilkolakis pašaukiamas vardu, dar žemės vaiko 
prieteliai: strazdas, akmuo, skroblas, gėlė. Nedaug dar 
pelenų ugniakuruos - šventa ugnužė, šventa, Prometėjo 
pramatyta, maištingo kraujo aukoj įžiebta, rusena Rusnėj 
amžinoji... Su laumėmis žuvingų upių duburiuos drauge

* švyti ilgaamžis džiaugsmingas žodis (lot.) 
** liūtas šviesus, baltu skydu prisidengęs (lot.) 
*** gera pranašaujanti kūryba girtina (lot.)
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Uluru (Ayers Rock). Didžiulis, 
šilptūrinių formų monolitas, išlikęs 
U laikų kada formavosi žemės 
(Kiršius.
Praėjo milijonai metų. Kontinentai 

Iškilo iš jūrų. Palengva išjudindami 
grūdeli po grūdelio vėjai nupūtė ir 
lietūs nuplovė kalnynų viršūnes, bet 
uola Uluru 'tebestovi dar vis’.

Uolos santykis su šviesa yra 
ypatingo intensyvumo. Ankstyvais 
rytmečiais kartais atrodo lyg dvi 
saulės tekėtų: tikroji saulė rytuose ir 
priešais ją iš sutemų išnyranti, 
spindinti uola Uluru.

Uolos apimtis, ją sudaranti masė 
gryno akmens, jos "kūno" linijos ir 
dienos bėgyje besikeičianti spalva, 
stipriai veikia į psichę. Akistatoje su 
ji, pasijaučiau silpnas, nepriklausąs 
įei šiai aplinkai nei žemei, skren
dantis kaip lapas vėjuje.
šiandien Ayers Rock lengvai pasie

tam, Važiuojant per Queensland, 
pro Mackay, Townsville ir Cloncurry 
kelias išvien asfaltuotas.

Yularoj, dvyliką kilometrų nuo 
Ayers Rock, N.T. valstijos valdžia 
pastatė puošnų turistinį centrą. 
Svečiai atskrenda tiesioginiais skry
liais iš Sydney, Brisbane, Darwin. Iš 
Alice Springs kasdien atvažiuoja 
ideii ir maži vietiniai autobusai ir 
spiečiai mašinų. Tačiau pagrindinis 
svečių judėjimas vyksta gigantiškais 
interstate' autobusais, kuriuos ma
inė Marioje. Juose telpa apie 40 - 50 
ieleivių. Jie sustoja specialiai paruoš-

KELIONĖ Į CENTRĄ
JurfĄs Janavičius

tose vietose.
Kol turistinis judėjimas nebuvo 

aukštai išvystytas, svečiai kas naktį 
patys statydavosi sau palapines. 
Šiandien, pagrindinių centrų camping 
ground'uose spalvotos, prancūziško 
sukirpimo palapinės yra pastatytos 
ilgesniam laikui. Vakarais netoli jų 
dega laužai, sklinda kepamos mėsos 
kvapas, vingiuojąs! dūmai. Aplinkui 
juoduoja siena išrikiuotų autobusų. 
Išėjęs pasivaikščioti Yuiaroje, suskai
čiavau jų net dvidešimts du. Tūkstan
tis keleivių ilsėjosi palapinių mies
tely. Tie, kurie atvažiavo čia tikė

KATATJUTA (The Oigas)

damiesi pabėgti nuo miesto spūsties ir 
jomarko, galbūt jautėsi kiek apvilti.

* * ♦

Mes praleidom prie uolos dvi dienas, 
darydami škicus, fotografuodami, 
apžiūrinėdami tolimos praeities 
genčių kadaise apgyventus "kam
barius" ir piešinius ant sienų. 
Brėkštant, kai ružavi aušros pirštai 
vos, vos prisiliesdami imdavo glostyti 
pačią uolos viršūnę, mes jau būdavom 
ten. Neužilgo visas rytinis uolos 
fasadas nušvisdavo sodria ir lieps

ninga oranžine spalva.
Vakariniame uolos kampe, nuo 

papėdės ligi pat viršūnės, kyla ketera, 
kurion įsmeigti plieniniai stulpeliai. 
Ant jų kabo grandinė. įsikibus į ją, 
nesunku lipti. Bet takas status.

Uolos viršūnė kaip maža dykuma. 
Vien tik rusvas, vilnim ir kauburiais 
nubangavęs akmuo. Kad svečiai 
nepasiklystų, takas pažymėtas baltais 
ženklais. Papėdėje prie uolos yra 
prikaltos paminklinės lentos, mi
ninčios tragiškai žuvusius: nukritusius 
ar belipant ištiktus širdies smūgio.

Trečią dieną nuvažiavom aplankyti 
Katatjutą (The Olgas), "vietą, kur 
daug galvų". Uolos ten, iš tikrųjų, 
atrodo kaip apvalūs, iš lygumų išlindę 
milžinų pakaušiai.

Užlipom aukštai, kad geriau ap
žvelgti monolitų dominuojamą apy
linkę. Tamsiuose tarpekliuose ūžė 
stiprūs vėjai.

Atsargiai žengdama tarp spinifex 
žolės kupstų Ir smailių akmenų, 
vokiečių grupė leidosi nuo kalno. Jie 
buvo pakeliui "aplink Australiją per 
50 dienų". Pensininkai iš Bremeno. 
Guvūs, draugiški, pasiruošę kalbėti, 
diskutuoti, ginčytis . . .

Prieš pietus, išsukom iš dulkino 
Katatjutos vieškelio ir, važiuodami 
naujais plentais, pro raudonas 
smėlynų kopas, kasuarinų gojelius, 
aplenkdami partrenktus jaučius ir emu 
paukščius, tos pačios dienos vakarą 
įvažiavom į Alice Springs. Aplink mus 
ir vėl buvo namai, gatvių žiburiai ir 
žmonės. Nuvažiavom 3864 kilometrus. 
Kelionės tikslas buvo pasiektas.

G alas

GEELONG
KARTŲ TARPAS

Jaunesnioji Geelong tautinių šokių grupė

BRISBANE
50 METŲ JUBILIEJUS

IGeelong miesto lietuvių bendruo
menėje yra kartų tarpas, plyšys šiek 

iek kitokio pobūdžio.
Birutės Liebich vadovaujamai vy- 

esniaj'ai grupei labai reikalinga 
įbrendusių vyrukų. Kaip iš nuo
lankos matote, šioje grupėje yra 
aug jaunų, gražių ir puikių šokėjų, 
irioms reikia porų ne tik šokti, bet ir 
teities gyvenimui. Būtų gerai, kad 
lėtos lietuviukai prisidėtų prie šios 
ropės, kad "svetimi vilkai" neiš- 
raibstytų mūsų žydinčių ir bręs- 
ročių atžalų.

Vyresnioji grupė šoka Geelong lietuvių sąjungos rudens baliuje

Kiek kitaip yra su Birutės atgai
vinta jaunesniųjų tautinių šokių 
grupe. Berniukų čia užtenka (jei bus 
daugiau, bus dar smagiau!), bet, kaip 
matote, trūksta mergaičių - vietoj jų 
net mamytėms prisieina šokti! Kvie
čiame visas mergaites virš 8 metų 
amžiaus kreiptis į Birutę Liebich, tel. 
221205. Ji jus mielai priims, o jūs 
turėsite malonumą dalyvauti sava- 
amžių grupėje.

J.G.

Birželio 19-tą atšventėme mūsų 
kapeliono, kun. dr. Petro Bašinsko 
auksinį (50m) kunigystės jubiliejų.

Iškilmingas mišias atnašavo pats 
jubiliatas, jam asistavo Melbourne 
Lietuvių katalikų kapelionas kun. Pr. 
Vaseris ir gausus būrys kitataučių 
kunigų; arkivyskupo įgaliotas vysku
pas sėdėjo kėdėje arti altoriaus.

Pamokslą, paremtą šv. Rašto ištrau
komis, poezijos įtarpiais ir ilgą 
kunigišką gyvenimą apibūdinančiais 
žodžiais pasakė kun. Pr. Vaseris.

Trumpai pakalbėjo ir vyskupas.
J. Kiškūno vadovaujami giedojo mū

sų giedoriai-ės.
Po pamaldų nuvykome puotai į salę, 

Wilston priemiestyje.
Ten ilgesnes kalbas pasakė apyl. v- 

bos p-kas K. Bagdonas ir Lietuvių 
namų administratorius J. Luckus, 
apibūdindami jubiliato pastangas ir

MELBOURNE
Svarbus pranešimas

Pasaulio lietuvių bendruomenė Či
kagoje išleido visiems išeivijoje gyve
nantiems lietuviams anketą, per kurią 
siekia sužinoti apie tikrą lietuvių 
kilmės žmonių padėtį. Tos anketos 
paruošimas pareikalavo daug laiko ir 
darbo, todėl mes nuoširdžiai visų 
prašome atidžiai į tuos anketos 
klausimus atsakyti. Anketas gali 
užpildyti visi lietuvių kilmės asmenys 
virš 15-os metų amžiaus. Anketose 
nefiguruoja nei pavardė, nei vardas, 
todėl jas užpildžius pasirašyti ne
reikia.

Anketos, lietuvių ir angių kalbomis, 
gaunamos Lietuvių namų bibliotekoje 
pas J. Mikštą ir Parapijos spaudos 
kioske pas F. Sodaitį. Užpildytas 
anketas grąžinti iki š.m. liepos 31, 
ten, iš kur jos buvo gautos.

A.L.B. Melb. a-kės v-ba 

troškimą pratęsti lietuvybės gyvastį 
Brisbane. Po to sekė keletas žodinių 
pasveikinimų ir begalybė sveikinimų 
laiškais ir telegramomis, kuriuos 
pakaitom skaitė K. Bagdonas ir p. 
Mikužienė, kuri sveikinimų santraukas 
pakartojo ir angliškai, nes dalyvavo 
daug svečių ne lietuvių.

Svečių dalyvavo iš Melbourne, 
Adelaidės ir Geelong’o.

Po vaišių sekė dainininkų vyrų ir 
moterų įvairios dainelės, pasirodė V. 
Mališauskienės išmiklinta tautinių 
šokių grupelė ir visus linksmino V. 
Liorenco elektroninės muzikos garsų 
aidai beveik iki vidurnakčio.

Viskas buvo gražu, tik gal per ilgai 
užtruko laiškų ir telegramų skaitymas 
ir jų vertimas į anglų kalbą.

Povilis.

Kaip 
kalbėti?

i
(priel. su gal.) - nevartotinas reiš

kiant laiko tarpą, per kurį kas vyks
ta ar kartojasi veiksmas, pvz.: Už
dirbu trisdešimt dolerių į (=per) 
dieną. Susirinkimai vyksta du kartu 
į(=pęr) mėnesį. Bet galima sakyti: 
Diena jau eina į vakarą (artėja va
karas).

Taip pat prielinksnis į nevartoti
nas, reiškiant objektą, kai valdanty
sis veiksmažodis reikalauja galinin
ko be prielinksnio arba naudininko. 
Pvz.: Jis buvo labai į ją (=ją) įsimy
lėjęs. Rūkymas neigiamai veikia į 
plaučius ir širdį (=plaučius ir širdį). 
Tie pergyvenimai atsiliepia į jo cha
rakterį (=jo charekteriui).

Veiksmažodis įsižiūrėti kartais 
vartojamas reikšme "įsimylėti”; 
šiuo atveju jis vartojamas su gali
ninku be prielinksnio: Jis buvo ją 
įsižiūrėjęs; kitais atvejais jis varto
jamas su prielinksniu į: Gerai įsižiū
rėk į šį paveikslą.
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JAUNIMO SKILTYS
REMKIME LITUANISTINĮ ŠVIETIMĄ, NES TAI YRA LIETUVYBĖS 

IŠLAIKYMO IŠEIVIJOJE PAGRINDAS
Daug kalbama apie Lituanistinių 

kursų svarbą mūsų bendruomenės 
ilgesniam išsilaikymui. Prirašoma daug 
straipsnių spaudoje. Turime švietimo 
ir kultūros narius apylinkių valdybose. 
Bet vistiek. atrodo, kad tarp kalbų ir 
straipsnių mokyklos ir kursai palie
kami Dievo valiai ir tik mokytojų 
pastangomis (su šiokia, tokia australų 
valdžių parama) jie sugeba išsilaikyti.

Lituanistiniams kursams yra reika
linga piniginė parama - pirkimui 
knygų, plokštelių, juostelių, paska
tinimui jaunuolių kursus lankyti su- 
ruošiant jiems iškylas, pobūvius, 
ekskursijas.

Nemažiau reikalinga ir moralinė 
parama: jaunuoliai turi jausti, kad jų

pastangas bendruomenė įvertina ne 
tik vieną kartą metuose per iškilmingą 
susirinkimą, geriausiai baigusiems 
įteikiant dovanas, bet kad visa 
bendruomenė yra su jais per visus 
mokslo metus.

Tokiu paskatinimu gali būti spaus
dinimas "M.P." lituanistinių kursų 
mokinių rašinėlių.

Vyriausios lietuvių kalbos egzami- 
natorės ir Adelaide Lituanistikos 
kursų darbuotojos Isoldes I. Davis 
pastangomis yra gauta eilė tų kursų 
mokinių rašinių. Tikimasi, kad šie 
rašiniai paskatins ir kitų Lituanistinių 
mokyklų mokytojus ir mokinius pri
sidėti prie "M.P." 
CIU paįvairinimo.

Šį iš Adelaide Lituanistikos kursų 
gautą straipsnį spausdiname anglų 
kalba.

Mišrios, lietuvių su svetimtaučiais, 
vedybos yra mūsų gyvenimo faktas, 
tokių šeimų vaikai, tėvams tarpusavy

kalbantis angliškai, neišmoksta lietu
viškai.

Tikimės, kad "M.P." skaitantis) 
tokių šeimų tėvai lietuviai šį straipsn 
duos paskaityti savo vaikams.

Mokausi lietuviškai

Rašinyje padaryta 
pataisų.

I.I. Davis ir

Nelaimingas velnias 
"Laisvos atostogos" J. Savasis 

keletas mažų

V. Statnickas

autorius sutiko

darbe. Velnių velnias 
davė jam, Pinčiukui, 
atostogų, nes jis buvo 
sugundęs.

Vieną gražią dieną 
velnią, kuris buvo plepus ir mėgo daug 
kalbėdamas pasakoti apie savo nelai
mes. O kodėl jis buvo nelaimingas? 
Žmonės buvo labai, labai blogi. Taigi, 
jis norėjo, kad tie blogi žmonės 
pagerėtų. Velnias norėjo, kad žmonės 
pagerėtų??? Taip! Anksčiau jis turėjo 
daug sėkmės 
Belzebubas 
užsitarnautų 
daug žmonių

Grįžęs iš atostogų. Pinčiukas labai 
nustebo pamatęs pasikeitusį pasaulį. 
Jis buvo nepatenkintas ir nusivylęs. 
Visur buvo tik blogų žmonių. Jis ilgai 
ieškojo gerų žmonių, kuriuos galėtų 
sugundyti, bet jų nerado. Jis buvo 
gerokai nusiminęs, bet ne velnio 
prigimčiai taip greitai pasiduoti!

Pagaliau, pagaliau velnias surado 
auką - jauną mergaitę. Pinčiukas 
galvojo, kad čia tai jau bus tikra 
"davatka", kuri turbūt ir su kryžium 
miegojo. Kai velnias ją pabudino, ji 
visai nenusigando ir jam ramiai

pasakė, kad daug blogesnių dalykų 
mato, nes vartoja narkotikus: "O... tu 
tiktai velnias. Aš blogesnių dalykų 
matau, kai LSD ir kitų narkotikų 
prisiryju".

Po šito atsitikimo velnias pakeitė 
savo taktiką. Jis bandė nesugundyti 
žmonių, bet padėti jiems pasidaryti 
geresniais. Pinčiukas suprato, kad 
tokių blogų žmonių jau nebegalima 
sugundyti. Jis teigė autoriui, kad 
žmonės gauna iš Dievo daug gėrio, 
daug privilegijų, o jie jas atmeta. 
Dievas juk duoda žmonėms įvairių 
dalykų: laimę, begalinius dvasinius 
turtus, sąžinę, sugebėjimą atskirti 
gėrį nuo blogio ir t.t. Tačiau dabar 
padėtis pasidarė tokia, kad jis 
nebegali kovoti su žmonėmis, kurie 
patys pražudo savo sielas. Todėl 
velnias ir klausė autoriaus, ar kas yra 
realu, yra ir racionalu? Jeigu pasaulis 
jau stokoja racionalumo, tai kodėl 
jam, velniui, nebandyti žmones atvesti 
į gerą kelią? Kai jie 
vėl atsiras progų 
nuodėmes.

Danielė Pociūtė, 
mokinė

Ištraukos iš straipsnio "Kodėl mūsų 
jaunimas turėtų mokytis lietuvių 
kalbos?"."PASAULIO LIETUVIS".

1. Kaip ir kiti dalykai, kalbos 
mokymasis yra savotiška smegenų 
gimnastika, kuri lavina protavimo 
plėtotę kiekviename individe. Besi
mokydamas svetimos kalbos, mokinys 
išmoksta disciplinuotai, logiškai gal
voti, atpažinti panašius ir skirtingus- 
varijantus, atrinkti atitikmenis, grei
čiau ir sklandžiau suderinti skirtingus 
duomenis, atpažinti frazijologijos są
ryšius (pattern). Vienu žodžiu - 
operuoti skirtingais kalbos ele
mentais. Tokiu būdu mokinyje išsi
vysto pajėgumas protauti keliose 
plotmėse. Protavimas keliose plot
mėse (angliškai "divergent thinking 
ability") yra geras pasiruošimas 
tolimesnėms studijoms universitete ir 
būtinas visose atsakomingesnėse dar-

•bo vietovėse.
2. Lietuvių kalba nelengva. Moki

nys išmokęs sunkesnę indoeuropiečių 
kilmės kalbą jau daug lengviau mokosi 
kitos, to paties ar net skirtingo 
kamieno kalbos. Kodėl? Mokslininkai 
yra nustatę, kad pas mokinį įvyksta 
galvojimo ir vienos kalbos mokėjimo ir 
valdymo pritaikymas (transfer) kitai 
kalbai.

3. Kalbų mokėjimas padeda bend- 
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it. It is a very beautiful language:, 
can see that much already eve 
though 1 am still only a beginner, a< 
incidentally finding the going ver 
hard indeed. But I have very patiei 
teachers. Not the least of the nic 
things that have happened to me 
taking on this task is to hai 
experienced the help and encout 
agement of the local Lithuania 
community.

But it is a very difficult language 
And I think that it will not be easy! 
preserve it as a spoken language! 
Australia with the passing of map 
generations. The failure to do si 
however would in my opinion be s 
serious that I should like to sj 
something in contusion about tji 
importance of the community lai 
guage school from which I ai 
benefiting so much myself as a pupi 
The children of the Lithuania 
community are taught their on 
language primarily of course becaus 
it is their heritage. There is a furths 
benefit in these Saturday mornii 
lessons however, which might perhai 
be overlooked. For most Lithuanii 
children the language they will c 
most comfortable with will be Englis 
More and more they will learn the! 
own Lithuanian as if it were a foreij 
language. But they will get far mor 
encouragement to do so than i 
normally the case with Australia) 
children In Australian schools tryių 
(or rather not trying) to learn i 
foreign language. And this will It 
their great advantage. More and mon 
nowadays there is a tendency i 
schools to flatter students by givia 
them what is easy, rather than whati 
worthwhile. There has I believe been 
serious decline in academic standard 
in our schools, and this graveli 
disadvantages students when the 
leave school to find employment. Fa 
quite humble positions now applicant 
are being tested to see if they ca 
write a page of competent prose as 
if they can read a simple document 
with understanding. Students in univ
ersities find it difficult to writ! 
correct English, because they are ni 
longer taught any grammar in ths 
schools. Students who know somethin, 
of a language other than their owi 
have a tremendous advantage in this 
For the very best way to learn one- 
own language is to learn someon 
else's. What is more, foreign lan 
guages require work and applicatio 
and pride of achievement: and ii 
these things are encouraged in thei 
homes and in a communijty to whicl 
they feel they belong they will have i 
great advantage in their schooling 
and in the life which follows school 
And they will gain all this as a bonus 
simply by working to inherit a noble 
and ancient and very beautiful 
language, and one, moreover, which is 
their very own.

Aš vadinuosi Neil Nilsson. Aš 
mokausi lietuvių kalbos ir norėčiau su 
skaitytojais pasidalinti mintimis. Man 
dar sunku. Galiu angliškai?
I have been invited to say something 
about why I am learning the 
Lithuanian language. It is not very

JAUNIMO SKIL---- polite to talk about oneself but I can
understand that this might be 
forgiven as an indirect way of 
speaking about Lithuanian itself and 
of the people who speak it. There are 
of course many good reasons why 
someone would learn Lithuanian. Most 
of these however are not my reasons. 
I am not married to a Lithuanian 
(although my wife is very patient and 
encouraging). I do not do research in 
Baltic history or politics. I do not 
intend to visit Lithuania. I am not 
working with Lithuanians, nor indeed 
until I began to learn the language 
had I ever to my knowledge met a 
Lithuanian person, i am a teacher, but 
my studies have nothing to do with 
Baltic affairs or Baltic languages - 
indeed I don't even teach languages. I 
teach philosophy. But 1 do dabble in 
foreign languages as a hobby, and I 
am especially interested in the history 
of languages; but, as I said, just as a 
hobby. There are of course many 
excellent languages to choose from, 
and I am sure there cannot be many as 
difficult as Lithuanian! So why choose 
this one?

The answer is that it is so old. It is 
one of a very few ancient languages 
which give us some idea of what the 
original language of our Indo- 
European ancestors must have been 
like four thausand years ago. Apart 
froma very few languages like Finnish 
(and Estonian) and Hungarian and 
Basque ail of the languages of Europe 
are descended from this primaeval 
language called Primitive Indo- 
European. A great number of the 
languages of India, too (including the 
official language of India, Hindi) are 
descended from this same Primitive 
Indo-European through their ancient 
language Sanskrit. The wonderful 
thing is that both Lithuanian and 
Sanskrit are still living languages. 
The written record in Sanskrit goes 
back some three thousand five 
hundred years. We cannot, unfortu-' 
nately, trace back the history of 
Lithuanian further than the Sixteenth 
Century, but for all that it has 
preserved, like Sanskrit, some of the 
features (and most notably in its 
accentual system) of that common 
language of so long ago. One eminent 
Indian scholar has claimed that the 
Lithuanian language in its vocabulary, 
and most of all in its d a i n o s, has 
preserved something of the way of life 
and beliefs that Sanskrit scholars are 
familiar with in their Vedic litera- 
tutre of 1,500 BC. And the first 
Lithuanian was not written until 1,500 
AD.

That, I submit, is a very good 
reason for an Australian to want to 
learn Lithuanian even though he does 
not have any particular connection 
with the Baltic community. Once one 
begins to learn it of course one 
acquires other reasons to persist with

pagerės, jam ir 
juos vesti į

U-tos klasės

rauti su žmonėmis: geriau suprasti 
bendrataučius ir kitataučius. 0 su- 
gilesniu, pilnesniu supratimu išsivysto 
ir tolerantiškumas.

4. Kalbos mokymasis yra kelrodys 
asmenybės ugdymui. Juk kiekvienas 
žmogus turi turėti savo identitetą, 
tapatybe ir priklausomumo jausmą. 
Argi mūsų vaikai nėra Australijos 
lietuviai? Argi jie jaučiasi 100 
proc. australiukais?

5. Pažinę savo tėvų kalbą, Lietuvos 
istorijos raidą, mokiniai geriau supras 
dabartine Lietuvos padėtį ir vyresnio
sios kartos pastangas išlaikyti lietu
vybę išeivijoje, bei atgauti gimtinės 
nepriklausomybę.

isolda I. Davis

Rugpjūčio mėnesį Australijoje 
gastroliuos Maskvos Bolšoi baletas.

Rusijos žydas Valentin Ivanov buvo 
suareštuotas už stovėjimą prieš Bolšoi 
teatrą Maskvoje su plakatu sakančiu 
"Aš noriu apleisti Sovietų Sąjungą".

Už tai jis buvo uždarytas Maskvos 
psichiatrinėje ligoninėje Nr. 7 gydy
mui. Jo liga, nustatyta ligoninės 
direktoriaus Rubašov: "klaidingas 
įvertinimas jį supančios realybės".
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GEELONG
Baigusieji

Gintas Antanas KULAKAUSKAS.
Gimė Kaune 24-4-39.

Pradžios mokyklą ir gimnaziją 
Gintas lankė St. Josephs College 
Geelonge.

1965 metais Gintas sėkmingai 
Išlaikė egzaminus Gordon Institute of 

.Technology jsigydamas Diploma in 
Civil Engineering.
į 1967 metais buvo priimtas kaip 
^Member of the Institution of 
Engineers ir gavo Local Government 
Engineers Qualification.

1W5 metais sėkmingai baigė 
Dealn universitetą, gaudamas 
Granate Diploma in Computing.

5 f Gintas Antanas Kulakauskas
į Lina Renate ZENKEVlClŪTĖ - 
j ŽE8K.
m Gimė Geelonge 3-2-1963. St. 
j Roberts pradžios mokyklą baigė 1974 
į ketais ir Sacred Heart College 1980 
į metais. Buvo priimta į Deakin 
j, universitetą, Geelong komercijos fa- 
■, kukėtą. Specializavosi buhalterijoj, 
į gerai išlaikė visus egzaminus, gau- 
, dama Bachelor of Commerce laipsnį, 
j Lietuviškoj veikloj Linda reiškėsi 
į Vyties sporto klube žaisdama krepšinį 
i ir golfą. Dabartiniu metu Linda dirba 

Melbourne, kredito draugijoj.

mokslus
Vidas Povilas KYMANTAS.

Gimė Geelonge 18-10-1962. Pra
džios mokyklą ir gimnaziją baigė 
Newcomb. Būdamas Newcomb gimna
zijoj, Vidas tris metus priklausė 
aviacijos kadetams. Baigęs gimnaziją 
Vidas stojo į Deakin universitetą, jį 
baigdamas labai gerai įsigijo Bachelor 
of Science, fizikos fakultete ir 
kompiuterių aptarnavime G.A.l.P. 
laipsnyje. Dabar Vidas dirba elektro
nikos firmoje, Melbourne.

Lietuviškoj veikloj Vidas baigė dr. 
Vinco Kudirkos savaitgalio mokyklą, 
dainavo jos chore, dainavo Jaunimo 
chore ir 1970 m. Lietuvių dienose, 
Jaunimo koncerte. Šoko tautinius 
šokius; yra skautas vytis ir dalyvavo 
šeštoj Tautinėj stovykloj. Priklauso 
Vyties sporto klubui, kur žaidžia 
tinklinį ir krepšinį.

Linas Jurgis VALAITIS.
Gimė Hobarte 25-9-1961. Persi

kėlus tėvams į Geelongą, Linas lankė 
ir baigė Bell Park Holy Family 
pradžios mokyklą ir Bell Park gimna
ziją. Stojo į Deakin universitetą 
komercijos fakultetą. Sėkmingai už
baigė, gaudamas Bachelor of 
Commerce laipsnį. Dabar Linas dirba 
BP Petroleum Melbourne.

Lietuviškoj veikloj: Linas baigė Dr. 
Vinco Kudirkos savaitgalio mokyklą, 
dainavo jos chore, šoko tautinius 
šokius. Linas yra skautas vytis ir 
dalyvavo šeštoj Tautinėj stovykloj 
Amerikoj. Linas priklauso Vyties 
sporto klubui, žaidžia krepšinį.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
SKRENDAT į EUROPĄ, JA V. KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DA.UG fi 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS į MUS!
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į f 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių. j
į Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums !
J padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į !
'/ Australiją ir atgal. j
{ Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir (
! organizuotas keliones (Tours and Cruises). J
) Be atidėliojimo kreipkitės į į

f 48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 j
{ Tel. (02) 745 3333 Lie. B. 888 7

Veikiam šeštadieniais iš ryto. /

KVIETIMAS GIMINIŲ 
IMIGRUOTI Į AUSTRALIJĄ

Sąlygose, pagal kurias Australijos piliečiai gali atsikviesti iš užjūrio 
savo gimines, įvyko svarbių pasikeitimų.

Naujas iškvietimo nuolatiniam apsigyvenimui Australijoje anketas 
galima gauti Imigracijos ir etninių reikalų departamente ir Imigrantų 
resursų centruose (Migrant Resource Centres). Šias anketas turi 
užpildyti iškviečiantysis ir pasiųsti tiesiog sąvo giminėms užjūriuose*. 
Tada užjūriuose gyveną giminės užpildo pareiškimą imigruoti į 
Australiją ir ją, kartu su iškvietėjo atsiųsta anketa, įteikia artimiausiai 
Australijos imigracinei įstaigai užjūriuose.

Visi šie dokumentai į Australiją negrįžta.
Kategorijos žmonių, galinčių pasinaudoti giminystės ryšiais imigruoti, 

pasilieka tos pačios.
* Tai negalioja kviečiamiems giminėms, kurie gyvena Bulgarijoje, 

Kinijos liaudies respublikoje, Vokietijos demokratinėje respublikoje 
(Rytų Vokietijoje), Rumunijoje, Sovietų Sąjungoje ir Vietname. 
Australijoje gyvenantieji kvietėjai, kurių giminės gyvena šiose šalyse ir 
toliau pareiškimus turi įteikti Imigracijos ir etninių reikalų 
departamentui Australijoje.

DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND ETHNIC AFFAIRS

nda Renate. Zenkevičiūtė-Zenk s.....

Iš kairės: Vidas Kymantas ir Linas 
Valaitis

ATEITININKŲ KONGRESAS JA V
JUBILIEJINIO - 75 METŲ 

KONGRESO PROGRAMA

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl mūsų 
tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

Skaitytojai rašo
n Geri redaktoriau f

lodė] “Mūsų pastogės" skiltyse 
' nesiato daugiau skelbimų ir rekia- 
1 mųTčlek suprantu, laikraščiai išsilai- 
a ko <ka jų. Paimkime, kad ir Kanados 
' "Teškės žiburius“, redaguojamus 

kun Prano Gaidos. Juose randame 
nenžai skelbimų tautiečių siūlančių 
savpaslaugas ir patarnavimus visuo
mene Tas patogu, nes reikalui esant 
aiški pas ką galima kreiptis. 0 ar 
neturėtumėm palaikyti savuosius?

Aitra vertus, gavus daugiau skelbi
mų ir iš australiškų firmų, tas atneštų

stambokų sumų. Laikraščio apimtis ir 
fotografinio meno įnašas galėtų 
padidėti, o prenumeratos mokestis gal 
ir sumažėti. Prisiminkime, kad mūsų 
visuomenėje vis didėja pensininkų 
skaičius. O jie yra patys ištikimiausi 
lietuviško laikraščio skaitytojai! Ant
ra vertus, argi kas nors rimtai galvoja, 
kad skelbimai ir reklamos nuvertina 
laikraščio turinio svarbą? Kodėl mes 
bandome vis kitoniškai... operuoti, kai 
tas liečia mūsų bendruomenės intere
sus?

Jūsų isolda I. Davis

Penktadienis, rugpjūčio 30 d. - Ateitininkų namuose

12.00 Dalyvių registracija ir susipažinimas su kongreso tvarka
2.00 Kongreso darbo posėdis

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d. - Jaunimo Centre

8.30 ryto registracijos tąsa
9.00 Šv. Mišios. Vyriausiasis koncelebrantas ir pamokslininkas J.E. vysk. P. 

Baltakis, OFM
10.15 Kongreso oficialus atidarymas
10.45 Bendras posėdis. Kun. dr. Valdemaro Cukuro paskaita “Ateitininkija 
kryžkelėje”
11.45 Atskirų sąjungų svarstybos ta pačia tema

1.00 Pertrauka
2.15 Sendraugių, studentų, moksleivių ir jaunųjų sąjungų atskiri posėdžiai - 

konferncijos
3.45 Bendras posėdis. Dr. Kęstučio Skrupskelio paskaita “Krikščioniškos ir 

marksistinės kultūrų konfrontacija"
4.45 Atskirų sąjungų svarstybos ta pačia tema
6.00 Vakarienė
7.30 Tėvynės vakaras. Šis vakaras yra skirtas prisiminti mirusius, žuvusius ar 

nukankintus ateitininkus, o taip pat ir tragiškuosius tautos momentus 
kaip trėmimus, partizanų kovas, areštus, teismus, kurie tebevyksta dar ir 
dabar

Sekmadienis, rugsėjo 1 d. - Jaunimo Centre

8.30 ryto Registracijos tąsa
8.30 Paskirų vienetų posėdžiai

10.00 Kongreso iškilmingas posėdis
12.00 Pertrauka

1.15 Atskirų sąjungų svarstybos tema "Lietuva ir išeivija"
3.00 Iškilmingos šv. Mišios - Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke. 

Vyriausias koncelebrantas ir pamokslininkas - Chicagos kardinolas J. 
Bernardin

6.00 Kongreso banketas

Pirmadienis, rugsėjo 2 d. - Jaunimo Centre

10.00 ryto Bendras baigiamasis kongreso posėdis
12.00 Padėkos ir vilties šv. Mišios - Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Vyriausias 
koncelebrantas - J.E. vysk. V. Brizgys. Pamokslas. - Federacijos dvasios 
vado kun. dr. V. Cukuro.

Kur gausite pigesnę paskolq jei neTALKOJE?
,ft I 1>'.1 i '

Mūsų pastogė Nr. 28, 1985.7.15,'psl. 7
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SYDNEY
MIELI TAUTIEČIAI

Esate skaitę Mūsų pastogėje Nr. 26 
apie Pasaulio lietuvių anketą, kurią 
paruošė mūsų mokslininkai Ameri
koje. Norima surinkti kuo daugiau 
žinių apie pasaulyje pasklidusius 
lietuvius, ką jie galvoja, kaip žiūri j 
dabartinę padėtį, į mūsų pačių veikią, 
į nutautėjimą, į ateitį ir į daug kitų 
reikalų. Tokios plačios apimties 
anketos mes dar nesame turėję. 
Norint padėti mokslininkams padaryti 
tikresnes išvadas, užpildyti reikia 
gerai pagalvojus, atsargiai, palengva, 
atvirai ir nuoširdžiai. Anketos pasi
rašyti nereikia, todėl ir atvirumas gali 
būti nuoširdus ir tikras. Anketą galima

užpildyti lietuvių ir anglų kainomis.
Sydnejaus apylinkės vaidyba tas 

anketas jau turi ir pradėjo platinti. 
Užpildytas anketas reikia grąžinti iki 
liepos 31 nurodytu adresu, arba 
atnešti į Lietuvių klubo biblioteką. 
Anketas platina Apylinkės valdybos 
nariai įvairiomis progomis, bet kas 
nebūtų gavęs, tesikreipia į bibliotekos 
vedėją, B. Stašionį.

Visų tautiečių prašome atlikti šitą 
pareigą, tuo parodysime savo tautinį 
sąmoningumą ir patarnausime savo 
tautos labui.

A. Mauragis
Apylinkės pirmininkas

Motorkada
RAVEROTŲ TAUTŲ MOTORKADA

Captive Nation Council organizuoja 
protesto motorkadą Sydnejuje liepos 
20 d., šeštadienį.

Renkamasi nuo 10 vai. ryto 
Wentworth Park ir išvažiuojama iš ten 
lygiai 11 vai. Motorkada pravažiuos 
pagrindinėmis miesto gatvėmis ir 
sustos prie Sovietų konsulato, Wool-

lara, kur vyks demonstracija. Dalyviai 
prašomi pasigaminti savo mašinoms 
atitinkamus plakatus.

Kviečiame visus tautiečius kuo 
skaitlingiau šioje demonstracijoje da
lyvauti.

A. Giniūnas
Pavergtų tautų komiteto vardu

2.302 8

Daug, daug 
Ateikite

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

Sydnei aus

Pe risi ni nka

vai. v ak.

choro

moksleiviams $ 2.

su Šiltais ir šaltais

Pranešimas
Kleveiandas turi Australiją apkeliavusį ir 2 kartus Sydnejuje koncertavusį 

oktetą.
Melbournas turi "Svajones", užbaigusias savo koncertus Australijoj, 

oesiruošiančias "nusvajoti" į užjūrius.
Sydnejus turi naują moterų kvartetą, kurios su estradinių dainų repertuaru 

pirmą kartą paskleis žavias melodijas "Konrado kavinėje" Lietuvių klube, 
rugpjūčio .17 d.

Židinys

’’BALTIC NEWS”
Jau dešimt metų Hobarte Tasmani- 

joje anglų kalba leidžiamas biuletenis 
"Baltic News" informuoja Australijos 
gyventojus apie Pabaltijo valstybių 
okupaciją.

Sunkiau prieinant prie masinių 
australų susižinojimo priemonių - 
radijo, TV ir spaudos, "Baltic News" 
biuletenis atlieka svarbų darbą, 
pasiekdamas politikus, viešąsias bib
liotekas, mokslo įstaigas ir kitus 
Pabaltijo klausimu susiintersavusius 
žmones.

Kuo platesnis "Baltic News" pa
skleidimas padės sudaryti palankias 
sąlygas Pabaltijo okupacijos klausimo

kėlimui Australijos parlamente, tuo 
pačiu ir tarptautiniuose forumuose.

"Baltic News" platinimas N.S.W. 
valstijoje ir A.C.T. (Caberra) ateityje 
vyks iš Sydney. Norintieji "Baltic 
News" gauti sau, savo draugams 
australams, politikams, mokykloms, 
vietinėms bibliotekoms, ar kitiems 
reikalingiems žmonėms, kviečiami 
adresus įdėti į "Baltic News" užvar
dintą vodą ir pasiųsti adresu P.O. Box 
414, Campsie, NSW, 2194, arba palikti 
Lietuvių namuose, Bankstown.

Telefonu skambinti A. Giniūnui, 
7874596.

Pranešimas
Sydney lietuvių moterų socialinės 

globos draugijos metinis susirinkimas 
įvyks liepos 28, sekmadienį, 1.30 vai. 
Lietuvių namuose, Bankstown.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas ir man

datų komisijos rinkimai.
2. Pirmininkės pranešimas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas. -
4. Iždininkės pranešimas.
5. Revizijos komisijos pranešimas.
6. Valdybos rinkimai.
7. Lietuvių sodybos patikėtinių 

pranešimas.
8. Ligonių reikalų pranešimas.
9. Klausimai ir sumanymai.
Maloniai prašome visas nares ir 

prijaučiančias kuo skaitlingiau daly
vauti. Po susirinkimo kviečiame visas 
pasišnekučiuoti prie kavos puodelio.

Valdyba

Nauji įgaliotiniai
NAUJI TAUTOS FONDO ĮGALIO
TINIAI.

Nuo. Liepos 1 Canberroje Tautos 
fondo įgaliotinio pareigas perėmė 
Bonifacas Minius O.A.M., 9 Ashtol 
Cres., Cook, tel 51 1281.

Dėkojame ilgamečiu! T.F. įgalio
tiniui Canberroje Antanui Švedui ui 
ilgų metų darbą Tautos fondui.

Brisbane atsistatydinus Klemensui 
Stankūnui ir Vladui Kaciūnui 
pašlijusios sveikatos į T. F. atstovybe 
pakviesti pirmininku Kazimieras Bag' 
donas, 14 Hornby st., Everton Par11 
4053 ir ižd. Balys Malinauskas , 2 
O'Connell PL, Red Hill, 4059.

Sveikiname naujus Tautos fono“ 
darbuotojus ir nuoširdžiai dėkojam6 
buvusiems T.F. pareigūnams.

Tautos fondo atstovybė 
Australijoje

Tautos fonde
Minint birželio trėmimus Adelaidėje 

Pietų Australijos lietuviai aukojo 
Lietuvos laisvės reikalams.
Po $30 Liet. Katalikių moterų 
draugija ir V. Kiverienė.
$23 Liudas Liutkus.
Po $20 Kun. Petraitis MIC.. E.ir S. 
Dainiai, H. A. Vikai, A. A-Morkūnai, J. 
Jasys, K. Dičiūnienė. M.B. Gavėnai, 
A. O. Stankevičiai.
Po $10 J. Langevičius, A. Alvikas, 
A.A. Urnevičiai, B. V. Masioniai, P. S. 
Pusdešriai, J. Poškus, A. Stakaitis, J.K. 
Beinoravičiai, P. A. Dancevičiai, E. 
Kervelienė, P. Andrijaitls, V. Stalba, 
P. Kėželis, A. D. S. Kerulis, J. S. 
Bardauskai, J. Kutkienė, A. V. 
Vitkūnai, A. Dainienė.
Po $5 O. Sudintienė, p. Kuisys, P. 
Džiugelis, Jz. Lapšys, S. Libikienė, i. 
ir P. Bakšiai, A. Plokštienė, A.

Krivickas, J. Stankevičius, I. ir V. 
Vasiliauskas, A. Beresnevičius. J. 
Džiaukgys, 0. Bridžiuvienė, M. Šiukš- 
terienė, A. Surviliėnė, V. ir L. 
Gudiškiai, J. ir A. Sasinai, V. Janulis, 
Br. Morkūnienė, Z. Stonkus, Jz. 
Rupinskas, J. Stepanas, J. Virbickas, 
D. Kutkaitė, V. Bardauskaitė. Kiti 
mažesnėmis sumomis.
Lietuvos Laisvės iždo sąskaiton 
aukojo $20 A. Zamoiskis ir $10 Kl. 
Vanagienė.
Viso Adelaidėje surinkta $624.00. 
Visiems nuoširdus ačiū.

PARĖMĖ "M. R.”

B. Šidlauskas. N.S.W., $ 20,
J. Lizdenis, A.C.T., $ 10,
S. Augustavičius, Tas., $ 10.

A-A. APOLONIJAI KALADIENEI

mirus, ramovėnui Linui Kaladei, sūnums ir dukrai bei jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

L.K.V. S-gos Ramovė Valdyba
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Paieškoma
Angelė Jukubaitytė, kilusi iš Mari-, 

jampoiės, 1938 m. gruodžio mėn. 
turėjusi valgyklą Klaipėdoje, Mikšo 
gatvėje Nr. 19. Ją pačią ar žinančius 
jos Ūkimą prašome kreiptis į B. Liūgą, 
21 Henson Ave., Mayfield East, 2304 
N.S.W. (AustraUa).

Reikalingas
lietuvis jaunuoūs, kuriam bih 

įdomu versti indų filosofinę literatė 
iš anglų į Uetuvių kalbą. Kreiptis j’

Varis Kamergraužis
P.O. Box 157,
Windsor, N.S.W., 2750.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

■
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti 
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu.

P.O. Box 550
Bankstown, 

Redaktorius:!. 
P.O. Box 550,

Administracijos adresas:
P.O. Box 550, Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

N.S.W., 2200.
Mašanauskas
Bankstown, 2200.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraš 
čius atgauti, siųsdami turi pridėti 
sau užadresuotą voką su pašto 
ženklu. Už skelbimų turinį redak
cija neatsako.
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