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BALTU TAUTU PROTESTAI
DEMONSTRACIJA.

Ignas Alekna.
'’ Melbourne lietuvių, latvių ir estų 

tautiniu bendruomenių vieninga demons 
tracija/prieš Sovietu okupaciją Pabal
tos valstybių ir vykdomą tautini ir re
ligini persekiojimą tų kraštu gyvento
jams, įvyko liepos men. 21d. vakare. 
Baltus* solidarizuodami demonstraci
joje dalyvavo, lenkų, ukrainiečių, če- 
koslovaku ir kitų pavergtų tautu atsto
vai. Šia demonstracija organizavo Bal
tų Tautų Komitetas, vadovaujamas p. 
V*. Eglite. Demonstracijos vadovu bu
vo inž. Viva Alekna.

Demonstracijos eisena (apie 1500 
asmenų) su degančiais deglais ir įvai
riais plakatais iš miesto aikštės pra
sidėjo 7.30 vai. vakare ir vyko Swans- 
ton, Bourke, Spring gatvėmis iki senų
jų Treasurer rūmų. Eisena savo tvar-

DR. J.K. VALIŪNAS VALST.
DEPARTMANETE.

Vliko Pirmininkas dr. J.K. Valiū
nas, lydimas Lietuvos Atstovo Vašing
tone,!. Kajecko, š.m. liepos 11d. lan
kėsi Valstybės Departamente, kur tu
re jo kelių valandų pasikalbėjimą su 
Doyle Martin, Baltijos valstybių sky
riaus viršininku. Buvo paliesti įvai
rūs, konkretūs Vlikui rūpi klausimai, 
kaip artėjanti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija, lietu
viams okupuotoje Lietuvoje didesnių 
laisvių klausimas, santykiavimo su 
kraštu galimybių praplėtimas (ypač 
turint galvoje JAV prezidento R. Ni- 
xono buvusią kelionę į Maskva, bei 
jo iškeltą klausimą keistis idėjomis, 
žmonėmis), dar svartyti P. ir A. Bra
žinsku reikalai bei visa eile kitų klau
simu.

Pasikalbėjimas vyko labai nuo
širdžioje dvasioje ir visais klausimais 
pastebėtas pozityvus V. Departamento 
supratimas, D. Martin dar karta pabrė
žė, kad Baltijos valstybių padėtis yra 
skirtinga su Sovietų Sąjungos respub
likų padėtimi palyginus, nes Lietuva 
turėjo savo nepriklausomą valstybę, 
kuri buvo jėga inkorporuota. JAV-bės 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažino ir nepripažins.

Vėliau dr. J.K. Valiūnas turėjo 
išsamų pasikalbėjimą su Lietuvos At
stovu Vašingtone Juozu Kajecku. Ta 
proga Rajecką asmeniškai pasveikino 
jo 75m. amžiaus sukakties proga.

***

MIELAS JAUNIME,
Sveikiname laimingai sugrįžusius iš II-jo PLJ Kongreso, sėkmingai atstovavu

sius Australijos Lietuvių Bendruomenę.
Tikime kad Jūsų įsigytos žinios, pažintys ir patirti nauji išgyvenimai bus Jums 

naudingi mūsų bendrame darbe dėl lietuvybės išlikimo Australijoje.

Sveikiname Melboumo Socialinės Globos Moterų Draugija sulaukusia 20-ties 
metų jubiliejaus.

Ta proga linkime su tokiu pat entuziazmu ir moterišku nuoširdumu tęsti darbą 
dar kitus 20 metų. Jūsų kasdieniški ir smulkus darbeliai yra mums dideli ir be galo 
reikšmingi, reikšmingi kaip pati kasdienybė, kaip lietuviškos veiklos pati siela.

“M.P.” Redakcija.

kingumu ir įspūdingumu atkreipė-visu 
ten esančių'žmonių susidomėjimą, ku
riems buvo dalinami demonstracijos 
tikslą, paaiškinantieji atsišaukimai.

Demonstrantams susigrupavus ant 
Treasurer Rūmų laiptų vadovas inž. 
Viva Alekna, pristatydamas Viktori
jos Sveikatos minister! Hon. John 
Rossiter, senatorius-McManus atsto
vą Mt. Pat Ryan ir D.L.P. Pederalinį 
Prezidentą Mr. Alan Abolins, Pabal
tieciu vardu padarė pareiškimą, api
budinanti demonstracijos priežastį ir 
tikslą. (V. Aleknos pareiškimo san
trauką patiekiam atskirai Red.).

Viktorijos Sveikatos Ministeris 
Hon. J.'Rossiter savo kalboje pažymė
jo, kad Australijos vyriausybe gerai 
supranta pabaltieciu susirūpinimą ru
sų užimtais kraštais bei jų likimu. Jis 
pažymėjo, kad-visoms tautoms priva
lo būti laiduotos pilnos žmogaus tei
sės ir laisvės. Tol, kol Rusijos užim
tuose kraštuose nėra laisvės, kol žmo 
nės negali laisvai reikšti savo pažiū
rų, kol persekiojamas tikėjimas, kol 
suvaržytas organizacinis ir politinis 
veikimas, ka_ Sovietai besakytų, kaip 
beteisintų savo darbus, yra vien tik 
niekai. Ministeris pasidžiaugė musų 
drausmingumu ir pastangomis parody
ti australams tikra, komunizmą, ir jo 
pavojų.

Mr. P. Ryan perdavė senatoriaus 
Hon. McManus sveikinimus, kuris dėl 
kitų įsipareigojimų negalėjo dalyvauti, 
ir pareiškė, kad jis gerai pabaltiečius 
pažįsta ir pilnai pritaria jų siekiams 
bei protesto demonstracijoms pries 
Sovietų komunistus. Jis išreiškė vil
tį, kad Lietuva, Latvija ir Estija vėl 
bus laisvos ir nepriklausomos valsty
bės.

D.L.P. Federalinis Prezidentas, 
latvis Alan Abolins perskaitė demons
tracijų rezoliuciją, smerkiančią Sovie
tų Sąjungą už Pabaltės tautų okupaci
ją ir'žmoniu persekiojimą, kurioje pra
šoma Australijos vyriausybę, Pasau
lio Bažnyčių Konsiliumas ir Vatika
nas užtarti Baltų tautas.

Sugiedojus Australijos Himną 
demonstracija buvo baigta.

Įvertinant šia demonstraciją, rei
kia pasidžiaugti ir padėkoti visiems 
jos dalyviams. Ypač malonu buvo ma
tyti gausų būrį kaimynų Geelongiškių, 
kurie kun? P. Dauknio paraginti atvy
ko specialiu autobusu demonstracijo
se dalyvauti. Džiugu, kad gausiai bu
vo atstovautas jaunimas, o ir pats va
dovas jaunosios kartos atstovas. Pa
dėka priklauso visiems, kurie paruošė 
plakatus, deglus ir kitu būdų prisidė
jo prie demonstracijos pasisekimo.

Apie įvykusias Pabaltieciu de
monstracijas ta pat vakarą ir sekan
ti rytą žinių metu pranešė Melbourne 
radio stotys ir demonstracijų vaiz
dus rodė per televiziją, o sekančią 
dieną apie jas buvo rašoma Melboumo 
laikraščiuose.

***

MALDA UŽ TĖVYNĘ
Po protesto demonstracijų Adelaidėje (1972.7.21) Sv. Pranciškaus Ksavero 

katedroje įvyko gedulingos pamaldos, kuriose dalyvavo lietuvių, latvių, estų ir 
australų kunigai ir didelė minia žmonių.

UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ
TRIJŲ KANKINIU 

PAGERBIMAS ADELAIDĖJE.
Viduržiemio vakaras Adelaidėje. 

Penktadieni s f 21.7. Dulkia gražus, 
smulkus lietus. Miesto centre, Vikto
rijos aikštėje, buriuojasi grupės įvai
raus amžiaus žmonių. Greitai išauga 
minia. Ramovė ir latvių bei estų skau
tai dalina fakelus. Miesto Rotušės ir 
Centrinio pašto bokštuose laikrodžių 
gongai, vienas po kito išmušė 7.30. 
Pasigirdo komanda: “Užsidekite Fa
kelus”. Sužibo daugybė mažų ugnelių 
apšviesdamos rimtai susikaupusius 
jaunų studentų veidus ir gilias išnoku
sių pensininku kaktoje raukšles. De
monstracijos programa pradėjo Baltų 
Tarybos vice pirm. I. Ozols. Pirmiau
siai buvo perskaitytas Valstybės Min. 
Pirmininko Don Dunstan laiškas. Jis 
atsiprašė už save ir kitus kabineto 
ministerius, kad dėl svarbių Valsty
bės reikalų negalįs asmeniškai daly
vauti. Parlamento opozicijos lyderį 
vet. gyd. Eastic atstovavo jo pavaduo
tojas Dr. Tonkin.

Jis pradėjo: “Mes susirinkome 
pagerbti tris lietuvius, kurie paauko
jo savo gyvybę susidegindami, reika
laujant savo tautai laisvės. Jų laisvę 
užgniaužė ir iki šiol terorizuoja ru
sai. Tai nepaprastai brangi auka. Trys 
gyvi švyturiai yra mums nepaperkami 
liudininkai apie rusų priespaudą Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Mes tu
rime daryti viską, kad jų mirtys ne
būtų pamirštos. Rusai daro viską, kad 
trys Baltijos tautos būtų pamirštos. 
Reikia pastebėti,' kad ir pati Bažny
čios vyriausybė verčiama keisti savo 
politiką. Nesenai lankiausi Budapeš
te ir turėjau progos įsitikinti, kaip 
vengrai nekenčia rusų ir trokšta lais
vės” - taip kalbėjo Dr. Tonkin.

D.L.P. lyderis Mr. Poza savo 
kalboje pasakė: “Jaučiuosi išdidus 
turėdamas proga būti kartu su Jumis, 
šį vakarą fakelų^ šviesoje. Jus visi 
esate iš už geležinės uždangos, visų 
veiduose matau liūdesį. Čia mes pager
biame Romą Kalantą, Stonį ir Andriuš
kevičių. Tai trys lietuviai atidavę sa
vo gyvybes Lietuvos laisvės aukurui. 
Nors mes ir gyvename labai toli, ki
tame žemės rutulio kampe, bet jų be
galo skaudi gyvybės auka suartina 
mus. Aš užjaučiu lietuvius liūdinčius 
savo trijų tautiečių. Toks pat likimas 

gali ištikti latvius ir estus. Tikiu, 
kad Jų susideginimas yra ryžtinga ko
va už demokratinę laisvę., kuri vistiek 
bus laimėta Lietuvai, Latvijai ir Es
tija. Demokratija amžių bėgije turėjo 
daug sunkiųkovų, bet visada išėjo 
laimėtoja.” Paskutine kalbėtoja buvo 
med. stud. Dalia Viliūnaitė. Aiškia 
anglų kalbos tarsena, su oratoriško
mis pauzomis ji drąsiai pradėjo:

“Romai Kalanta, Stony, Andriuš
kevičiau, Jūs mirdami šaukėte: Lais
vės! Laisvės Lietuvai! Mes šį vaka
rą susirinkę čia šaukiame: Laives 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai! Laisvės 
demokratijai! Laisvės religijai! Tikiu, 
kad mūsų šauksmas nebus balsas ty
ruose. Lenkiame galvas prieš Jūsų 
didvyrišką mirtį”. Po to tūkstantinė 
margatautč minia tvarkingoje rikiuotė
je pro smarkiai šniokščiantį fontaną 
išsitiesė Wakefield gatvėje. Išdidus 
Karalienės Viktorijos aukštai iškeltos 
statulos veidas, nušvito daugybės fa
kelų šviesoje. Ji tarsi rūpestinga mo
tina guodė mus žygiuojančius liūdesy. 
Visa eisena sustojo prie Šv. Pranciš
kaus Ksavero katedros portalo. Faki- 
lai užgesinami. Didžiulėje katedroje 
tarp sunkių kolonų, tūkstantinė minia 
tarsi ištirpo. Australijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos,lydimos 
tautiškai išsipuošusių studenčių, už
ėmė vietą prieš altorių. Didingai'gau
džia vargonų storosios dūdos įvairio
mis oktavomis. Jos gaivalingai virpa 
aukštuose navų skliaustuose. Chorai, 
diriguojant latviui K. Svenne, gūdžiai 
pradėjo A. Topman “Requiem eternam’/ 
vargonais pritariant maestro J. Gaven- 
lock. Gedulingas Mišias aukojo Vys
kupijos Generalinis Vikaras kun. T. 
Horgan. Asistavo klebonas kun. A. 
Kazlauskas, M.I.C. ir latvių katalikų 
kun. Dr. P. Greinins. Savo pamoksle 
Gen. Vik. kun. T. Horgan akcentavo 
ypatinga lietuvių patrijotiškumą. Po to 
sekė pamokslai: klebono kun. A. Kaz
lausko, Latvių kun. V. Voitkus, estu 
kun. J. Aarik ir latvių kun. Dr. P. 
Grienins. Pabaigoje buvo sugiedoti 
estų, latvių ir lietuvių himnai.

Pamaldos tęsėsi beveik dvi va
landas. Nutilo paskutinis vargonų a- 
kordas. Visi pasipylė į vėsią naktį. 
Rodos ant širdies, kaip ir lengviau
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TRYS UGNIES STULPAI
Turėjome trys kryžius Antakalny

je, Vilniuje, jie suaugo su mūsų tautos 
dvasia, su tautodaile ir menu. Bet ko
munistai ateistai ta^ tylią šventovę nu
griovė, išniekino ir dabar tuos kryžius 
galime matyti tik paveiksluose, prisi
minimuose. Jie tebera mums gyvi ir 
brangus. Jų neišnaikins iš tautos kū
rybos, nes tauta juos tebesaugoja sa
vo dvasioje.

Bet štai netikėtai atsistojo prieš 
visą pasauli trys gyvi ugnies stulpai. 
Jie yra gyvos realybes liudininkai, o 
gal ir pranašai. Šiandieną dar sunku 
būtu pasakyti ką reiškia šie trys gyvi 
stulpai. Pasaulis turėtų iš gėdos už
sidengti akis ir užsikišti ausis kad nie
ko nematytų ir nieko negirdėtu kas de
dasi šiame mažame pasaulio kampe
lyje LĮetuvoje.

Mėgstame didžiotis šio iškilusio 
amžiaus technika, mokslu, na ir Įvai
riom laisvėm, o nematome ir negirdi
me kas dedasi tame pavirtusiame kon
centracijos lageryje Europos Centre, 
kultūros židiny, po geležine uždanga 
paslėptų, žmonių gyvenime. Ten įkurta 
barbariškiausia vergija, kur žmogus 
neturi laisvės galvojimo, tikėjimo ir 
judėjimo. Ten iš ; žmonių atimama 
žmoniškumas ir norima padaryti robo
tais, be jausimais partijos Įrankiais. 
Ten vyksta ne tik tautų, bet ir žmonių 
naikinimas, nes norima išplėšti iš 
žmogaus siela^ ir ją užmušti. Štai 
prieš ką iškilo tie trys gyvi ugnies 
stulpai šu protestu ir Įspėjimu. Tai yra 
dvasios ir brutalios jėgos dvikova. Ar 
laisvasis pasaulis gali palikti abejin
gais šiai dvikovai ir numoti ranka?

Rusija tapo militarinė galybė, tai 
tiesa, ji ir savo tikslų siekia jėgos, 
baimės ir melo priemonėmis. Bet jos į 
pačios dvasia tebėra kankinė ir ieško ■ 
būdų kaip iš tos priespaudos išsilais- į 
vinti. Tikėkime, kad tu trijų gyvų ug- t 
nies stulpų žara nušvies ir Rusijos 
tamsius horizontus. ;

Istorijoje daug kartų pasikartojo 
Dovydo ir Galijoto kova. Ir tas duoda 
mums vilties ir jėga būti stipriems ir 
kantriems. Komunizmas laikėsi tol, 
kol jis buvo patraukli masėm idėja, kol 
jis galėjo dangstytis tokiais Šukiais 
kaip - lygybė, laisvė, draugystė, tei
sybe ir t.t Kai ši aureolė nukris jam 
nuo galvos, tada jokia jėga neišlaikys 
tos vergų imperijos.

Tie trys ugnies stulpai iškilę ant 
Lietuvos žemės yra ženklas naujos 
šviesos ir naujos ateinančios gadynės.

am.***

Romas Kalanta

TRIJŲ KANKINIU;
PAGERBIMAS ADELAIDĖJE<

(Atkelta iš 1 pusi.)

pasidarė. Prisidėjome ir mes kuo ga
lėjome pagerbdami ir savo maldose 
prisimindami tris gyvus Tėvynės lais
vės švyturiu s-Romą Kalantų, Stonį ir 
Andriuškevičių.
P.S. Šeštadienio vakarinėje
programoje 7-ta televizijos stotis, pa
rodė eisenos nuotraukas, paaiškino 
taikingos demonstracijos prasmę ir 
tikslą. Beto reikia paminėti, kad gra
žus ukrainiečių kontingentas su savo 
pirmininku A. Pasičinskiu dalyvavo 
eisenoje ir katedroje.

V. Dumčius.***
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H DIENOJ
LIETUVIU DIENU 

ATIDARYMAS
Gruodžio mėn. 27d. yra viena dau

giausiai kelianti rūpesčio LDRK va
dovams. Kaip viską išbalansuoti kad 
ir “vilkasbūtų sotus ir ožka sveika”? 
Po pietų, tą dieną Įvyksta L.D. ir spor 
to šventės atidarymas, po to sporto 
varžybos, o vakare Jaunimo pasirody
mai ir susipažinimo vakaras. Iš pat ry 
to turės vykti jaunimo vakaro ir tauti
nių šokių repeticijos (taut, šokiai - 
sekančios dienos vakarui) ir sporto 
varžybos. - <*-. .

L.D.'ir sporto šventės atidarymas 
vyks N.S.W. Basket Ball Stadium, 53 
Maddox St., Alexandria, apie 3 milios 
huo Sydnejaus centro. Alexandrijos 
priemiestis yra Sydnėjaus pramones 
centras, todėl Kalėdų atostogų laiku 
yra labai ramus, aplinkinės gatves bū
na- tuščios mašinų pastatymui. Kiek 
blogiau su viešoju susisiekimu. Gele
žinkelio stotys tolokai, bet netoli su
stoja valdiški autobusai, kurie eina 
nuo Circular Quay per Elizabeth g-vę 
(sustojimai prie St. James, Museum ir 
Central stočių). Autobusas Nr. 308 
eina i St. Peters, išlipti Mitchell ir 
Maddox gatvių kampe. Autobusas Nr. 
309 Į Botany ir Matraville, išlipti Bo
tany Rd. ir Collins St. kampe ir eiti 
Collins g -ve iki Bourke g -vės. Nuo 
čia netoli Maddox g - vė ir stadijonas. 
Iš abieju autobusų sustojimų vietų, bu
tų netoli’ Vz mylios kelio.

UZ TĖVYNĖS LAISVĘ
VIVO ALEKNOS MELBOURNO 

PABALTIECIŲ DEMONSTRANTU 
VARDU PADARYTO PAREIŠKIMO 

SANTRAUKA.
Šią naktį mes žygiavome Melbour

ne gatvėmis. Šios demonstracijos 
tikslas buvo viešai pareikšti protestą 
prieš sovietų rusų brutalią priespaudą 
ir persekiojimą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojų.

Su mumis protestuoti jungiasi mū
sų draugai čekoslovakai, Vengrai, Len
kai ir Ukrainiečiai, kurie, kaip ir Pabal- 
tiečiai, pažino sovietų rusų okupacini 
terorą ir komunistinės diktatūros žiau
rumus.

Šia demonstracija norėjome vie
šai parodyti mūsų susirūpinimą ir 
skausmą dėl keturių lietuvių patriotų, 
kurie savo mirtimi norėjo parodyti pa
sauliui tą neteisybę ir baisu nežmo
niškumą, kurį Sovietų komunistų val
džia naudoja prieš Baltų tautų žmones.

Mūsų žygis buvo atminti ir pagerb
ti milijonus nekaltų Pabaltiečių, ku
rie žuvo Sovietų kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose, vien tik dėl 
to, kad jie išdrįso pasakyti, jog so
vietų valdymas yra neteisėtas.

Mes žygiavome, kad perspėtame 
Australijos gyventojus prieš interna
cionalinio komunizmo pavojų šiam 
kraštui.

Viva Alekna priminė, kad tik prieš 
kelias valandas Melbourne buvo kita 
demonstracija, kurioje dalyvavo dau
guma komunistų propogandos suklai
dintų Australijos gyventojų. Jie klai
dingai galvoja, kad padėdami komu
nizmui - padeda ir žmoniškumui, o yra 
akli ir nemato komunizmo vykdomų 
žudymų, prievartos, naikinimų, žiau
rumų, melo, teroro, kuris viešpatauja 
komunistų valdomuose ir okupuotuose 
kraštuose: Ukrainoje, Estijoje, Tur
kestane, Lietuvoje, Latvijoje, Lenki
joje, Armėnijoje, Rumunijoje, Bulga
rijoje,^ Vengrijoje, Čekoslovakijoje.

Musų,kurie pažinome ir patys pa
tyrėme komunizmo prievartą ir baisų 
brutalumą, yra pareiga viešai skelbti 
ir perspėti pasaulį, kokias baisias pa
sekmės komunizmas neša jo paverg
toms tautoms. Juk žinome, kad komu
nizmo galutinis tikslas yra pavergti 
visą pasaulį.

Jaunimo vakaras ir iš viso pirmą 
kartą L.D. parengimas vyksta šiauri
niame Sydnėjaus priemiestyje ( už gar
saus Sydnėjaus tilto) Chatswood’e 
6 mylioš nuo Sydnėjaus centro. Chats- 
wood Civic Centre (randasi Victoria 
Ave.) turi 2 sales, ir abi išnuomuotos 
Lietuvių Dienų reikalams. Pats pasta
tas tik prieš metus baigtas statyti, 
modernus ir patogus koncertams', šo
kiams ir vaišėms. Vienintelis trūku-- 
mas - didžiosios salės scena neturi 
uždangos, todėl programos paruošimas 
siek tiek varžomas. Didžioji sale tai-' 
pina netoli 800 žmonių,, scena didele, 
pritaikyta koncertams.

Chatswobd lengvai pasiekiamas 
traukiniu važiuojant iš Centrines sto
ties 16 perono, toliau per Town Hali 
ir Wynyard požemines stotis ir yra 
7-ta stotis pravažiavus'-Sydnėjaus 
tiltą. Civic.Centras stovi visai netoli 
geįez. stoties. Taip pat autobusas Nr. 
273 eina nuo Wynyard' stoties ( is Car
rington St.)

Iš vakariniu Sydnejaus priemies
čių yra 3 skirtingi pagrindiniai keliai 
mašinoms.

1. Per Sydnėjaus uosto tilta, ir 
Pacific Highway-.

2. Per Glądesville tiltą, Lane 
Cove ir Pacific Highway ir

3. Per Ryde, Epping Rd., Delhi 
Rd. ir Fullers Bridge.

L.D. suvenyriniame leidinyje 
rasime nurodymus, kurie pagelbės ma-

Mes privalome nepaliaujamai 
skelbti pasauliui ir jo vadams, kad 
komunistų pavergtų tautų klausimas 
būtų iškeltas Jungtinėse Tautose. 
Mes' privalome sukelti pasaulio opiniu 
ją, kad sovietų komunistų užimtu kraš 
tų valdymas negali būti toliau toleruo
jamas.

Mes negalime sustoti ir nurimti, 
kol pasaulyje egzistuoja komunistinis 
imperializmas, kol mūsų broliai ir se
sės negali džiaugtis tokia laisve, ko
kia mes radome šiame krašte Austra
lijoje.

Tai priežastys, kurios mus išve
dė šiąnakt viešai demonstruoti ir pro
testuoti.

***
ŠUOLIS L VIEŠUMĄ

Iki šiol Lietuvos pavergėjų daro
mas mūsų tautai skriaudas susirinkę 
salėse aiškindavomes patys sau, nors 
kiekvienas mūsų paskirai tas skriau
das gerai žinojome.

Šiais metais, pavergtiesiems tėvy
nėje prieš komunistinį pavergėją akty
viau protestuojant atsidūrus kalėji
muose, protesto ženklan patiems vie
šose miestų aikštėse susideginant, 
dėl to vykstant masiniams areštams, 
lietuviai taip pat prasiveržė pro savo 
kiemo vartus į plačiąją viešumą su ma 
sinėmis protesto demonstracijomis, 
kreipdamiesi į_ laisvąsias demokrati
nes valstybes" politiniai ir religiniai 
persekiojimai Lietuvai užtarimo ir pa- 
gelbos.

Šios demonstracijos atkreipė Lais
vę gerbiančių valstybių bei jų politi
kų dėmėsi per TV skelbiant pasaulio 
įvykių ir vietos žinias, vykusios Lie
tuvių suruoštos demonstracijos, paaiš
kinant jų tikslą, nušvietė Australijos 
gyventojams komunistinio rėžimo už
mačias laisvės trokštančiai lietuvių 
tautai, o taip pat ir kitiems komunis
tiniams kraštams.

Australų spauda šiuo atžvilgiu 
tačiau pasiliko nebylė. Didieji Mel
bourne laikraščiai: “The Age”, “The 
Herald”, “The Sun” pirmosios įvy
kusios š.m. gegužės 27d., demonstra
cijos ' tarsi nepastebėjo, nors šių 
laikraščių išlaikomos radijo stotys 
žinių metu padarė apie vykusias de
monstracijas pranešimus.

žiau miestą pažistantiems surasti sa
les.

LIETUVIU DIENU PLAKATAI
Birželio mėn. pabaigoje LDRK 

išleido. L.D. plakatą, kurio projektą 
paruošė p. Algis Plūkas. Po keletą' 
egzempliorių plakato buvo išsiuntinė
ta i visas žinomas lietuviu kolonijas 
Australijoj, taip pat i N. Zelandiją, 
N. Gvinėja ir Angliją. Daugiausiai jų 
iškeliavo i J.A.V. .ir: Kanadą su Il-ro 
PLJK dalyviais, kad ir mūsų užjūrio 
broliai žinotų, kad ir mes -judame tau
tinio - kultūrinio gyvenimo baruose.

Jei kuri vietovė plakatų būtų ne
gavusi bet jų norėtų, nedelsiant turė
tu rašyti: J. Zinkuš, 84 Victor Ave., 
Picnic Point, N.-SiW-. 2213. Plakatai 
siunčiami nemokamai.' *'.’ .

■ ■ : . •L’ib’iiec 
KAIP VYKSTA 

APGYVENDINIMAS?
Pasiteiravus L.D. Apgyvendini

mo komisijoje sužinota ,• kad Perth’o 
jaunimo grupe,, vadovaujama .Apylin
kės pirm. p. O. Liutikienės, pirmoji 
atsiuntė važiuojančiu .Į L.D. sąrašą 
ir - jų viešnage Sydnėjuje sutvarkyta. 
Belieka laukti jų -atvažiuojant*.:

.Nedaug .nuo perthiškių teatsiliko 
Melbourne tautinių šokių grupes ir cho 
ras. Jų apgyvendinimo tvarkymas irgi 
jau prie pabaigos. ■ • -■ -

■ Tačiau .sydnėjiškiai- turi būti pa
siruošę priimti, žymiai daugiau sve
čių, negu iki’ dabar jų yra užsiregis
travę. Darbo palengvinimui, Apgyven
dinimo komisija, greitų laikų išdalins 
Sydnejuj ir apylinkėse gyvenantiems 
lietuviams' paruoštas korteles‘(jos'ga
lės būti grąžinamos ■ nemokamai), ku
riose bus prašoma nurodyti kas ir kiek 
i L.D. atvykusių svečių gali savo na
muose priimti. Jau dabar šeimininkai 
turėtų peržiūrėti visas turimas lovų 
atsargas (stovyklines lovutes ir pan), 
pasitarti ir plačiai atverti savu namų 
duris iš toliau atvykusioms tautie
čiams.

LDRK Informacija.
***

Tik “Melbourne Observer” 28.5. 
72 laidos,pusi. 4 ir “News Weekly” 

31.5.72 laidos, pusi. 1 ir sekančiuose 
patiekė informacinių žinių su demons
tracijų iliustracijomis.

Antroji, įvykusi 21-7.72 vieša 
demonstracija, kurią dėl vykstančio 
Lietuvoje persekiojimo savo dalyva
vimu parėmė latviai, estai ir kitų so; 
vietų pavergtų tautų žmonės, susitelke 
į virs tūkstanties' demonstruojančių 
eiseną, buvo paminėta ne tik kai ku
rių radijo bei TV stočių, bet rado 
šiai informacijai paskelbti vietos ir 
kai kurie didieji Melbourne laikraš- 

. čiai: “The Age” 22.7.72, pusi. 4 ir 
tos pačios dienos “The Sun” pusi 16.

Tačiau būdinga, kad minėtuose 
pranešimuose nutylima pagrindinė prie
žastis dėl ko buvo demonstruojama. 
Ne viename šių pranešimų neužsime
nama, kad dėl politinių ir religinių 
persekiojimų protestuodami, laike pas
kutiniųjų poros mėnesių, net tris lie
tuviai viešai Lietuvos miestų aikštė
se susidegino, bei tuo pat metu Įvyk
dyta masiniai lietuvių areštai.

Demonstracijų tikslą Spaudos ko
respondentai puikiausiai galėjo patir
ti iš jų metu publikai viešai dalintų 
informacinių lapelių bei paskelbtos 
demonstracijų rezoliucijos. Todėl de
monstracijų tikslo paskelbtuose repor
tažuose nutylėjimas laikytinas šių 
laikraščių priešingu demonstravusiems 
politiniu nusiteikimu.

Pagrindinės žmogaus teises ginti 
viešumon išėjus, nevertėtų praleisti 
tylomis australų spaudoje paskelbtos 
nepilkos šiuo reikalu informacijos.

Šias abi demonstracijas labai 
tvarkingai pravedęs lietuvių jaunimas, 
manoma, ras būdų pareikšti spaudai 
vertus priekaištus dėl joje paskelbtos 
nepilnos informacijos.

1b.
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APIE MUSU JAUNIMĄ

ANTROJO PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESO 
PAREIŠKIMAS.

Antrasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas, parengiamuosius dar 
bus pradėjęs atskiruose kraštuose ir 
kolektyviai vykdęs Chicagoje, Kento 
universitete, Romuvos stovykloje bei 
Toronte, i pasaulio lietuvius kreipiasi 
šiuo pareiškimu:

Nuoširdžiai dėkoja visiems Įgali
nusiems Kongresą įvykdyti: visų savo 
institucijų darbuotojams, visiems rė
mėjams ir aukotojams.

Kongreso nutarimams vykdyti ir 
jaunimo veiklai ryškinti bei planuoti 
Kongresas įsteigė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą kuri:

1) veiks Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ribose, glaudžiai su ja 
bendraudama ir bendradarbiaudama;

2) atskiruose kraštuose bus 
savarankiška ir autonomiška pagal 
vietos sąlygas bei galimybes;

6) jungs lietuviu, jaunimo 
organizacijas ir organizacijoms ne
priklausantį jaunimą ir derins bendrą 
lietuviškąja, jų veiklą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga savo pirmininku išrinko Antaną 
Saulaitį SJ valdybos nariais - Nelidą 
Zavickaitę iš Argentinos, Edmundą 
Andriuškevičių iš Urugvajaus, Emantę 
Mikuckytę ir Vilių Ambrozeviciu iš 
Brazilijoš. Jaunimo Komunikacijos 
Centras sudaromas Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir jam vadovaus 
Romas Sakadolskis.

II PLJK Prezidiumas. 
Torontas,
1972 Jaunimo Metų liepos 16d.***

14.7.72 TORONTO

Melboumo Baltu Tautu suruoštos demonstracijos 1972.7.21. Foto N. Butkūno.

ADELAIDĖJE PASIDAIRIUS

giausioje geografinėje padėtyje. Nors 
tai atrodo antraeilis dalykas, bet ga
na reikšmingas, nes renkant atstovus 
dažnai tenka atsiklausti ar renkama
sis galės Kalėdų metų vykti vienan ar 
kitan miestan. Neatsiradus pakanka
mai skaičiui iš galinčiųjų vykti, ieš
koma išeities ir atstovai verbuojami 
iš važiuojančiu tarpo. Čia “kalibras” 
nebesvarbu, o svarbu pasiųsti apylin
kei skirtą kontingentą atstovų. Be to, 
daugumas tokių atstovų jau yra užsi
angažavę viename ar kitame Lietuvių 
Dienų parengime ir dalyvauja suva
žiavime tiktai atliekamu laiku, neįsi
jungdami jo eigon ir nepajusdami jo 
dvasios. Taigi ir nauda iš tokiu atsto
vų menka.

Kaip žinome iš praeities, suva
žiavimuose mažai skiriama laiko esmi 
niams musu reikalams, tai ne dieno
tvarkės sudarytojų kalte, bet visų at
stovų, kurie paskęsta savo samprota
vimuose, iškeldami “naujas” mintis, 
kurios dažniausiai tarnauja jų pačių 
ambicijoms patenkinti. Taip praranda
ma daug laiko ir svarbus mūsų gyve
nimo klausimai tik bepaliečiami, nes 
suvažiavimas baigiasi.

Suvažiavimo metu vyksta Įvairūs 
meno ir kitokie parengimai, kurie su
daro šventišką nuotaiką, priešinga su
važiavimo dvasiai ir darbingumui. To
dėl ne kartą jau mūsų, spaudoje buvo 
pasisakyta dėl suvažiavimo laiko, bet 
jokių konkrečių sugestijų nepadaryta.

Atrodo, kad reikalinga keisti ne
tik suvažiavimo laiką, bet ir vietovę. 
Melbournas yra savo geografine padė
timi patogiausia vietovė, todėl ir su
važiavimus reikėtų ruošti Melbourne. 
Žinoma, tada A.L.B. Krašto Tarybos 
atstovu suvažiavimas nebebūtu Lietu
vių Dienų dalis, kas gal ir būtų teisin
ga, nes Lietuvių Dienos yra meninių 
ir kultūrinių parengimų festivalis - 
šventė, kai suvažiavimas yra darbo ir 
svarstymų bei planavimų sesija. Suva
žiavimą reiktu ruošti Melbourne Velykų 
metu. Laiko pilnai pakaktų, nes tuo 
metu nėra jokių kitu, parengimų ir posė
džiai su pertraukomis galėtų vykti nuo 
ryto iki vėlyvos nakties.

“Mūsų Pastogėje” (Nr. 28) a.m. 
ragina visus, kuriems rūpi mūsų reika
lai jau dabar kelti ir diskutuoti prob
lemas spaudoje, nes suvažiavime at
siradus daug kalbėtojų tenka apriboti 
laiką, taip kad per dvi ar tris minutes 
nedaug tegalima išminties paberti. 
Kad ir trumpi pasisakymai spaudoje 
sukelia susidomėjimą, įtraukia naujų 
žmonių ir tuo pačiu šviežiu minčių, iš
judina ir pagyvina bendruomenes pul
są. vb.

A. L.B. KRAŠTO TARYBOS ATSTOVU 

RINKIMAMS IR SUVAŽIAVIMUI
ARTĖJANT.

Kas antri metai yra renkami A.L.
B. Krašto Tarybos atstovai. Jie suva
žiavime gvildena visas mūsų gyvenimo 
problemas, ieško naujų kelių idėjų 
pagyvinti blėstantį tautini atspalvį 
mūsų veikloje.

Tai trumpas atstovu darbo apta
rimas, nesigilinant į smulkmenas, ku
rios yra antraeilės ir dažnai nereikš
mingos. Jie per tris dienas privalo 
išklausyti pranešimų, juos išdiskutuoti, 
priimti ar atmesti, išrinkti naujus va
dovaujančius organus, paruošti rezo
liucijas ir nepraleisti tuo metu vyks
tančių parengimų.

Šiems darbams atlikti per rekor
diniai trumpą laiką . reikalingi aukšto 
“kalibro” atstovai. Atstovai pilnai ir 
visapusiškai supranta mūsų gyvenimą, 
jame aktyviai dalyvaują, juo besirūpi
nantys. Jiems turi būti aiškūs mūsų 
tikslai musų pastangos išlikti ištiki
mais tautai ir kraštui. Taip pat jie tu
ri surasti būdą, kad mūsų gretas, ku- , 
rios greitai tirpsta, papildytų jauni
mas pilnas energijos ir naujų idėjų.

Deja, tokių atstovų nedaug tetu
rime, o tuos kurie galėtų šį darbą tin
kamai atlikti dažnai neišrenkame del 
jų “spalvos” ar skirtingo požiūrio, 
o kartais ir dėl asmeniškų nusiteikimų, 
kurie yra gerokai atmiešti ambicijos 
lašeliais.

Rinkimų metu dar vis jaučiamas 
tam tikras trynimasis, kurio pasiekoje 
išrenkami atstovai prijaučią vienai ar 
kitai "politinei” srovei, kurios atspal
vis jau visiškai išblukęs. Pamiršta
mas tada tikslas ir atstovo tinkamu
mas ir renkamas “savo” žmogus, nors 
jis nedalyvauja bendruomenės gyveni
me ir juo, nesidomi. Išrinktas, suva
žiavime jei pasirodo, tai tik atidaryme. 
Nukenčia visa bendruomenė, nors de
mokratinis principas išlaikomas.

Yra tautiečių, kurie su giliu pa
sišventimu dirba apylinkėje ar seniū
nijoje, bet nesutinka būti renkamais, 
nes nenori veltis “politikon”. Šita pa
žiūra irgi nėra gera, nes jie yra kompe 
tentingiausi asmenys, kurie suvažia
vime iškeltų kliūtis, trūkumus ir ne
geroves šalintinas iš mūsų gyvenimo.

Reikėtų rūpestingiau parinkti ir 
išstatyti kandidatais asmenis, kurie 
tikrai atstovautų apylinkę ar seniūni
ją. Kas tai turėtų padaryti? Apylinkės 
valdyba ir organizacijos, kurioms rūpi 
mūsų visų reikalai.

Teko pastebėti, kad Melbourne 
'visuomet būna skaitlingiausi suva
žiavimai. Mat, Melbournas yra pato

Vieną šaltoką birželio rytą ne
kaip užsirekomendavęs savo klerkimu 
senas “Dyzelis” pajudėjo iš Alburio 
ir kone parą vežė talataškino, kol 
pasiekė Adelaidės miestą, paskendusį 
giliame miege.

Autobusų stotyje jokio kito susi
siekimo, kol iššauktas nepribuvo sma
los juodumo taksis. Bet kol tas įvyko, 
analogijos keliu prisiminė man Kau
nas, kur prieš ketvirtį šimtmečio ar 
daugiau metų, pusnims kalnus verčiant 
ir nuo speigų tvoroms braškant, tave 
stotyje pasitikdavo, kad ir giliausiam 
vidurnakty, visa eilė ne tik taksistų, 
bet ir kailiniuotų išoruotais dzinguliu
kais vežėjų su savo eikliais juodbė
riais ir rogėmis. O tu sau įsisupęs 
meškėnuos, nelyg pūkų pataluos, nors 
visu balsu pritardamas kanopų dūžiam 
dainuok ir nieko nebijok.

Šitos mano atostogos Adelaidėj 
tai ne pirmos, nes giminystė, o kar
tais ir draugystė, kaip magnetas,gali 
ištraukti žmogų iš jo sėslaus gyveni
mo būdo.

Jei seniau būnant Adelaidėj pasi
taikė rasti Lietuvių Namus užrakintus 
tai sį sykį p. Stasio Dundos rūpesčiu 
turėjau progos į juos įžengti ir pasi
žvalgyti.

Vos raktui žvangstelėjus ir durim 
prasivėrus, lyg prozektorium apšvies
ta, sušvinta Garbės Narių lenta,tai 
pavardės visos eilės nusipelniusių tau
tiečių. Kiek aukščiau - didžiųjų Lie
tuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir Šiaulių herbai - pajunti lyg 
Tėvynės pasveikinimą.

Tarp rūpestingai išrikiuotom nu
garėlėm knygų BAČIŪNO vardo biblio
tekoj, pirmoji į akis krinta Lithuani- 
ca. Toliau Dovydėno rastai, Gliaudos 
premijuota “Agonija’’, daug daug ver
tingu ir gražių beužšalančiai lietuvių 
tremties širdžiai atgaivinti knygų. Ma
no asmeniniam pasigėrėjimui net pus
brolio Jono Zmuidzino “Runce ir Dan- 
dierimas”, įžymiausio lietuvių litera
to įvertintas aukštai veikaliukas. Jei
gu tik vienerių metų bėgyje Adelaidė
je priskaitoma netoli devyneto šimtų 
knygų, tai negalima jau aimanuoti, o 
reikia tik padėkoti poniai Reisonienei 
už tą jos tylų ir kruopštų darbą.

Ši biblioteka su apie tūkstantis 
knygų, šimtas trišdesimt plokštelių ir 
keliolika meninių išdirbinių jau yra 
apie dvejetos tūkstančių dolerių ver
tės vien pinigais skaičiuojant - tai dar
bą ir pasišventimą įrodantieji argumen
tai’.

Toliau gan erdvioje patalpoje 
kruopščiai išdėstytos įvairios kolek
cijos - heraldiškos, numizmatikos ir me 
dalių rinkiniai, i kuriuos iš vieno kam
po žvelgia giliai susikaupęs RŪPINTO ■ 
JĖLIS, o iš kitos pusės, lyg gyva, tau
tiniuose drabužiuose lietuvaite saugo 
juos.

Kąs tas Rūpintojėlis?? Čia nori
si pacituoti Česlovą Gedgaudą: “Pa
svirusia atrama, aplūžusiu stogu rymo 
pakely mūsų Rūpintojėlis. Mūsų var
gus užjausdamas, sukiūtęs nevilties 
skraistėje vienišas sustingo, sielvar
tu apniktas, vaizduodamas lietuvio

jautrios širdies kančias ir tuo pačiu 
sukurdamas visai žmonijai bendrą poe
tiška mintijimo išraišką. Jis mus, o 
mes jį giliausiai suprantam, nes gi 
esame vienos kilmės”. Veltui kryžiuo
čiai - sako Česlovas Gedgaudas, - už
dėjo jam kitą rūbą, neįstengdami jo 
paties panaikinti. Bet iškasenos ir se
na istorija liudija, jog su krikščiony
be jis nieko bendro neturi. Labai pa
prastai - Jis yra daug ankstyvesnis. 
Štai dr. M. Gimbutienė,-grįžusi iš Ju
goslavijos kasinėjimu (kur buvo atras
ta Dunojaus paupiais Europos kultūra 
seniausia pasauly, nes siekia net 9000 
metų atgal, o yptingai išbujojusi apie 
400 metu prieš Kristų) atvežė ir nuo
traukų. Jų tarpe yra mūsų Rūpintojė
lis. Jis buvo atkastas Rumunijoje prie 
Juodųjų Jūrų. Tai 5 -4amž. r a d i n ys.

Po tais “krikštolu” stiklais taip 
ir žėri tas Jono Pyragio surinktas ir 
išrikiuotas lobis - riterių kryžiai, at- 
sižymėjimo. laimėjimo, gelbėjimo, pa
siaukojimo ženklai ir ordenai, religi
nių ir valstybinių įvykių medaliai. Ei
liniam lankytojui be jų savininko p. 
Pyragio interpretacijos, lyg "Sezamo 
rakto”, būtų buvę stačiai neįmanoma 
susigaudyti. O kaip daugelis tų eks
ponatų rišasi su Lietuvos valstybės 
istorija. Ir dar svarbu, kad tokie paly
ginti maži objektai kartais daugiau 
tiesos pasako, negu svetimų kronikie- 
riu tendencingai iškraipyti istoriniai 
faktai.

Būdingas ten pat ir filatelijos 
kaupelis. Čia simboliškai užfiksuoti 
svarbesni įvykiai mūsų palyginti trum
po nepriklausomybės laikotarpio - pra
dedant skatiku 1918m. ir baigiant persk
rostu maskoliškuoju štampu rusiškom 
raidėm “poetą”. Tai kartu labai svar
bus ir įrodymas kokia “Respubliką” 
okupantas atnešė su tankais ir Katiu- 
šom Lietuvai...

Jei kiekviename Bendruomenės or
gano numery sekėm p. Laukaičio išsa
miai plačią periodinę kroniką, apie lie
tuviškojo jaunimo fizinį pajėgumą, ug
dant ir varžantis, tai Lietuvių Namuo
se pasidžiaugi ne tik žodžiu - čia su
statyta tuzinai didesnių ir mažu, ne- 
nuginčyjamai pelnytu ir patalpą nu
šviečiančiu tauriu.

Salė pasipuošusi ir keliais abs
traktinio meno dailininkų paveikslais. 
Šia proga taip ir norisi priminti Stasį 
Kuzminską, kuris šių dienų aukščiau
sio kalibro žurnale “Times”, o taipo
gi net specialiame moderninio meno 
žodyne rado, jog abstraktinio meno tik
rasis pionierius yra ne kas nors kitas, 
o kaip tik mūsų Mykolas Čiurlionis. 
Tuo jau jis,anot Kuzminsko, faktinai 
įžengęs į tarptautinio meno šventyklą 
- belieka tik išpopuliarinti ji pasau
linėj plotmėj, kad to pradininko idea
laus kūrėjo vardas tilptų ne tik encik
lopedijose, bet ir meno mokyklose Čiur
lionio meno dėstymas būtų įvestas. 
Ogi šiuo atveju argi negraži, sakytu
me, sinchronizacija Adelaidėje, kur 
Lietuvių Namai taip didžiuojasi Neliu- 
bšio Čiurlionio natūralaus dydžio por
tretu ir Vingio “Praeinančio Vakaro” 
atotrauka. ^Nukelta i d psip).
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S A V I K R I TIK A
r

L. Zygas.
Daug kas galvoja, kad as kaip 

varnalėša vis randu prie ko prisi
kabinti, kad vis atrandu storą baslį 
po ratais kišti, kad vis man niekas 
nepatinka. Sako, negražu taip su savo 
kaimynais kariauti. Sako, nors dalį 
tos kovos usnies pataupyk geres
niems dalykams.

O aš ir maniau, kad kovoju del 
pačio geriausio dalyko - pataikauti 
skaitytojams. Galvoj turėjau lozungą, 
kad jei ką giri, liaupsini - tai patinka 
tik vienam, bet jei ką peiki, dergi
- tai patinka beveik visiem.

Bet kaip labai dažnai būna, kad 
žmogus klysta, taip ir aš klydau - 
buvau pasirinkęs neteisingą lozungą: 
rašyti apie dalykus iš neigiamos 
pusės.

Kad aš nesu toks nepataisomas 
pesimistas, negativistas ir dergė- 
jas matysite iš šio. mano pasikalbė
jimo su dail. Leonu Zygu, kuri prieš 
keletą savaičių aplankiau jo tapy
bos kūrinių parodos proga.

Dail. Leonas Žygas surengė sa
vo darbų, taip sakant žygdarbių, pa
rodą savo studijoje: 50 First Avė., 
Sefton Park, S.A., š.m. gegužes men. 
antroj pusėj.

Jau vos prisiartinęs prie jo stu
dijos, pastebėjau, kad ten vyksta di
džiausias turgus. Dailininkas, tur
būt, jau per langa^ mane pamatęs, tuoj 
plačiai atidarė duris. Padaviau ranką 
ir klausiu ar pažįsta mane.

- Pažįstu... skaitau tavo juo
kingus straipsnius, - atsakė.

- Prieteliau - sakau -, kaip 
Mūsų Pastogės bendradarbis norėčiau 
ne tik tavo parodą apžiūrėti, bet gal 
ką apie tai ir į Pastogę, parašyti.

- Gerai, gerai, pirmą pasirašy
kite, prašau, į šią knygą, įrašykite 
savo adresą...pažiūrėsim... - lyg ir 
paragino mane dailininkas.

Paėmiau geltoną baitą; rašy
damas į svečių knygą, ka, dailinin
kas pageidauja, greta knygos paste
bėjau kukavinį dubenėli pilną sida
brinių, tai tuoj iškračiau 20 centų, 
nes prisiminiau, kad buvo paskelbta: 
Įėjimas laisvas už 20 centų. Užmirš
ti nebuvo kaip, nes čia pat dailinin
kas viena akim stebėjo šią operaciją.

Tik atlikęs šiuos formalumus 
turėjau progos apsižvelgti ir dirstelti 
už koridoriaus kampo.

- Bala nemato, kaip Čia gražu,
- neišlaikiau nepasakęs.

- Galima rūkyti? - paklausiau.
- Jo, galima... galima, ką gi pa

darysi, kad žmonės kaip maži vaikai,
- tikriausia su trupučiu sarkazmo, 
sako Leonas Žygas, - rūkykite, ga
lima, o tai, kad ko gero dar parašysi
te ne kaip reikia apie mano meną.

A.A. 
ALFONSUI BARZDŽIUI

mirus, reiškiame nuoširdžia užuojautą. Jūratei, Algiui, Vidai ir Ma
rinai Ivinskiams, žmonai, Nijolei Stelmokienei ir sūnui Arvydui su 
šeimomis. -Kabailu šeima,

S. Baltramiejunienė.

Nepriklausomos Lietuvos Karo Aviacijos I-rango laukūnui
A.A. ALFONSUI BARZDŽIUI

mirus, jo žmoną Oną, sūnų Arvyda^ dukras Nijolę ir Jūratę bei jų 
šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aviacijos Tarnybos Draugai: J. Garolis,
A. Kutka, 
A. Stasa,

E. Kolakauskas.
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Pastebėjau, kad jis irgi mėgsta 
žmones per dantį patraukti, kaip ir 
aš, taigi panašaus charakterio esame, 
tik tikriausia nebus toks draugiškas. 
Teisybė sako, kad nerūkoriai yra men
ki kompanijonai. Tai kaip atsimenu, 
kol jis rūkė ir dar tikriausiai ir ne
mažai gėrė, tai pas jį draugų beveik 
kasdien pilna buvo...

Slenku koridorium link kambario 
iš kairės, žiūriu į paveiklsus dide
lius ir mažus, rūkau, pelenus nukre- 
Čiau ant kilimo - peleninės jis gal ir 
neturi... neklausiu, nenorėjau dėl 
tokio menko nieko įsivelti dar i ko
kias komplikacijas.

Suku per duris į kambarį iš kai
rės, - o čia... didžiausias kultūrinis 
nuosmukis: penki ar šeši vyrai apsė
dę bulvėm apkrautą stalą, valgo tas 
su lūpinom keptas bulves ir geria šam
paną. Sakau dailininkui, kad netinka 
šampanas prie bulvių, o jis sako:

- Aš jo negeriu, tai nežinau ar 
tinka ar ne.

Čia ant sienų pusė tuzino pa
veikslų, tai bandau i juos Įsigilinti, 
o kompanija prie stalo pradeda šaukti, 
bando dainuoti. “Gražių dainelių daug 
girdėjau”.

Vedu dailininką į kitą kambarį 
ir prašau, kad jis man savo paveiks
lus paaiškintų ir pasakytų kiek kai
nuoja tas nedidelis, raudono medžio 
rėmais, tamsokas, bet itališkai atro
dantis paveikslas, kabantis korido
riuj, dabar jau iš dešinės.

- Čia ne Italija, čia grafo Tiš
kevičiaus parkas Biržuose... kaip, 
tau atiduosiu už $25.00.

- Tai kur pats baletą šokai, 
jei Biržuose gyvenai?

- Biržuose gyvenau pirmuosius 
dešimt metų, o Kaune antrąjį dešimt
metį; dabar gi birželio pabaigoj jau 
puse mano amžiaus kaip Australijoje 
... Biržai ne tik alaus kraštas ir re
formatų sostinė, bet ir poetų, o taip 
pat gal ir šokėjų kraštas - žinau bent 
keturis biržiečius baleto šokėjus,
- biržietišku patriotizmu užsidegęs 
dėsto dailininkas.

Nenorėjau dėl to ginčitis, nes 
ir aš pats esu biržietis.

- Ar daug paveikslų parduodi?
- klausiu.

- Nemėgstu girtis, bet jei jau 
klausi... žinai, kad parduodu. Festi
valiu metu nepažįstami australai, 
net iš Melbourne atvažiuoja. Adelai
dėje, dažnai mano net iki dvidešim
ties paveikslų, rasi trijose ar ketu
riose galerijose, bet dabar į senatve, 
kadangi visgi pakankamai neuždirbu 
automobiliui nusipirkti, manau dau
giau nevarginti savo reumatizmo ir

Vaclovas Ratas iš ciklo “Jūratė ir Kastytis“

kitu devynių ligų ir parodas rengsiu 
namuos.

- O kaip su kritikų atsiliepi
mais? - duodu ši. svarbų klausimą.

- Atsibodo jau man kritikos. 
Atrodo, niekas jų neskaito. Dažniau
sia parodose kritikų atžymėtų mano 
paveikslų niekas neperka. Kelių in
dividualių mano parodų proga susi
laukiau net po dvejetą labai gerų kri
tikų australų spaudoj, bet tos paro
dos Australijos lietuvių spaudoj išvis 
nebuvo paminėtos. Gerai, kad pasi
šovei šią mano parodą Mūsų Pastogėj 
paminėti, nes man pačiam apie tai 
rašyti netinka.

- Nepamirštamas malonumas 
man yra atsilankius į šią. parodą, tai 
su malonumu ją aprašysiu. Sakykit 
koks Jūsų nuomone yra Jūsų asme
niškas braižas, kokia Jūsų kūrybinė 
koncepcija, inspiracija, ideologinė 
pakraipa, estetinė samprata ir kokie 
perceptiniai skirtumai palyginus su 
kitais Australijos lietuviais dailinin
kais?

- Nelabai man rūpi teorinė kla
sifikacija ir bent mano paties meno 
darbų analizė, bet kas čia yra svar
biausia menininkui, tai jie kiekvie
nas gerai ano, skirtumas tik toks, kad 
as žinau truputį geriau ir grynai savo 
informacijai žinau, kad aš is visų 
Australijos lietuvių dailininkų esu 
geriausias spalvose ir turiu geriau
sia^ vaizduotę, ko tačiau ponas Zy- 
gai nepatarčiau viešai rašyti, - taip 
savikritiškai prabilo dailininkas.

- O kodėl nerašyti, jei teisybė?
- atsakiau ir pats sau pagalvojau:

- Kas pakels šuniui uodegą... 
Toliau dailininkas pagautas

įkvėpimo smulkiausiai ir plačiausiai 
atsake į kiekvieną mano klausimą ir 
priedo labai daug kalbėjo iš eilės ir 
be eilės apie politiką, karą, kera
miką, literatūrą, sportą, medžioklę, 
gyvates, Lietuvą, jaunimą, rėmus, 
Australiją, akis, laiką, astronomiją, 
šieno grėbimą, demokratiją, gėrimą, 
kalnus ir dailininkus.

Nusivedęs į savo kambarį arba 
rašomąjį dar daug kalbėjo be eilės, 
kad aš vos tik spėjau pačias svar
biausias mintis pasižymėti į savo 
poperėlius.

Apie ką kalbėjo dabar galiu tik 
mintinai parašyti be eilės, nes švar
ką su pilnom kišenėm užrašų, išne
šiau i valyklą (buvai užmynęs ant 
korkos ir pakritęs po bulvėmis ap
krautu stalu).

Taigi kiek atsimenu dailinin- 
, . . , ■ _ „ t. nežus’H” lob ii jed ,oųteljsi oi sietiikas man dar daug papasakojo, paais- s Aibury> 1972m.
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kino ir pademonstravo apie kvapus, 
vabalus, akmenis, Švediją, Prancū
ziją, finansus, anatomiją, autoritetą, 
krūmus, upes, rapsodijas, žirnio 
lapus, zoologiją, pyktį, Aziją, musku
lus ir kiek visokių garsų galima iš
gauti su plaktuku.

Na ir aišku daug kalbėjo apie 
tapybą, apie ką, kartu su kitomis rink
tinėmis mintimis, parašysiu kitą 
kartą, kai parsinešiu švarką iš valyk
los.

***

ADELAIDĖJ PASIDAIRIUS

(Atkelta iš 3 pel.)
Dar nebuvau buvęs Sv. Kazimiero 

koplyčioj, tai dėkingas esu p.p. K. ir 
D. Dundu maloniai poreliai už mūsų 
nuvežimą bažnyčion. O čia ir staigme
na, kai apdairusis keturių metų Andriu
kas, įsėdus jo tėvelių mašinon, sprag
telėjo sagutę ir, ta proga sumanius pa
juokauti, paklausiau:

- Kam tą guziką užspaudei?
- Kad tu neiškristum! - gražiai 

lietuviškai atšovė ir prisišliejo prie 
manęs, kaip prie seno pažįstamo.

Lietuviškos pamaldos su lietu
višku choru ir vien tik lietuviški vei
dai toj mažytėj, bet reikšmingais vit
ražais papuoštoj bažnytėlėj, mane iš
karto nuteikė - priminė katalikišką ir 
taip kenčiančią Lietuvą. Malonus p. 
P. Snarskis nufotografavo mums alto
rių, o žmonos rankose kamera sprag
telėjo prie Žemaičio vyskupo Valan
čiaus vitražo.

Ten pat iš p. Laukaičio praneši
mo teko išgirsti, kad sąryšy su Įvyk
siančiu Eucharistiniu Kongresu Mel
bourne laukiama atvykstant net 3 vys
kupų - vysk. Deksnio iš Vokietijos, 
prelat. Tulabos iš Italijos, vysk Briz- 
gio iš Amerikos ir net vyskupo Labuko 
iš Lietuvos; jei jis “negalėtų”, jam 
būsianti palikta tuščia kėdė.?.

Šventoriuje mažai pažįstamų vei
dų; nepastebėjau net tų, su kuriais 
tikėjausi bent čia pasimatyti.

Su p.p. Dundu šeimyna beveik su- 
sigimi'niavom: su senjorais vykome 
kiek toliau užmiestin aplankyti bendrų 
giminių. Pusbrolio žmona p. Petruške
vičienė gana patogiai įsikūrusi šalia 
dukrelės šeimos ir keturi anūkėliai - 
jos visas gyvenimas. Kas šeštadienį 
gabena ji juos visus į Savaitgalio Mo
kyklą, kur susirenka apie 40 tokių pat 
“studentų” ir apie 10 pasišventusių 
mokytojų - aišku, močiutė Nastutė yra 
viena iš jų.

Jos visi keturi anūkėliai gražiai 
lietuviškai kalba, mums net “Lietuva 
Tėvynė Mūsų....” choru užtraukė.

Pati, nors iš kuklios pensijos gy
vena, prenumeruojasi “Mūsų Pastogę” 
“Dirvą”, “Karį” ir net lietuviška en
ciklopedija puošia jos lentynas.

Kol tokių pasišventėliu šioje sa
loje dar bus, lietuvybė Austrąlijoj dar
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NOSTALGIJA
Anemone.

Man patinka kvapai - ypač geri 
kvapai. Net ir nevisai malonūs kva
pai yra geriau, negu joks kvapas. 
Kvapai, kaip melodijos, turi užburtą 
galią ir ilgai, ilgai lieka atminime.

Vis dargiau mums yra siūloma 
kvapus naikinančių chemikalų. Mes 
daromės visiškai desodorotais žmo
nėmis; iš musų virtuvių ir sodų išve
jami natūralūs, seni ir Įprasti kva
pai. Oras, kuriuo kvėpuojame, per 
kitos rūšies chemikalus, moderniš
kai vadinamas “Pollution”, bet tuo 
pačiu atima iš musu natūralius gam
tos ir jos augalu kvapus. Yra puikių 
kvapų! Nuplautos žoles kvapas, ar 
net ir tvarto kvapas pasiekia musų 
širdį, išsaukia atsiminimus ir suke
lia ilgesį.

Prieš keletą dienu išvažiavome 
su dukrele pasivažinėti. Sustoję kai
melio pakraštyje ir papiknikave ejome 
pasivaikščioti.

- Kuo čia kvepia, tėte? - Už
klausė tęva duktė.

Mūsų nustebimui, kvepėjo kep
tomis bulvėmis. Be žodžių uostėme 
orą, graudulio užgniaužta gerkle ir 
ašarų pilnomis akimis. Bulviu ugnies 
kvapas priklauso rudeniui, kaip eg
lute priklauso Kalėdoms. Bulvių 
ugnies kvapas priklauso ir tolimai, 
tolimai gimtajame kaime paliktai 
jaunystei.

Tėvas pasakoja dukrai apie kai
mo ganyklas, darganotas piemenavi
mo rudens dienas ir karštas, karštas, 

rankąs, deginančias žarijose teptas
bulves. Kalbėjo apie rudens kvapus 
ir tolima, ūkanoj paskendusį kaimą, 
galvijų ir sulytos sermėgėlės kvapą. 
Netyčia sutiktas gimtinės kvapas 
degino tėvo krūtinę ir spaudė ašaras

Nežinau, ar suprato duktė? Ar 
matė nors vieną žiežirbėlę tėvo pie
menavimo ugniavietėje? Ar suprato 
tėvo graudulį, gimtinės ilgėsi? Vargu.

Užaugusiam Australijos milijo
niniame didmiesty vaikui bulvių ug
nies kvapas nieko nesako. Nesupran
tamos ir gal net juokingos atrodo tėvo 
ašaros, tėvo graudus ilgesys, tėvo 
krūtinę piešianti nostalgija.

Ir kaip išaiškinti didmiesčio 
vaikui, niekada nebuvusiam pieme
niu, nedevėjusiam naginių nei sermė
gėlės, nekurenusiam rudens bulvie
noju ir nekvėpavusiam keptų bulvių 
oru? Kaip išaiškinti tą tokia visa 
apimančią ir tą begalini, nepamirš
tamą, skausmingą, ilgėsi? Kaip pasa
kyti?

— Baigiau mokyklą, bet darbo 
pasiūlymą tegavau tik vieną. Mama 
prašė, kad ' susitvarkyčiau savo 
kambarį.

ALFONSUI MAKARUI 50 METU,.
Mums Sydnejiškiams gerai žino

mas lietuviškos visuomenės darbuoto
jas Alfonsas Makaras atšventė 50 me
tų sukaktį. Šiai progai atžymėti Maka
ru namuose susirinko gražus būrys 
draugų, taip pat be išimties, Įdubo Val
dybos nariui pagerbti, visi Sydnėjaus 
Klubo direktoriai su žmonomis. Klubo 
pirm. Vytautas Simniškis pasveikino 
Alfonsą, palenkėdamas sveikatos ir 
ilgiausių metų. _ „

Alfonsas yra kilęs iš Žemaitijos. 
Atvyko į Australiją ‘1951 metais, po 
ilgo ir kieto darbo gražiai įsikūrė 
Bankstowne. Pačiais pirmaisiais me
tais Australijoje Alfonsas Įsijungė i

Alfonsas Makaras.

lietuvišką veiklą. Ilgą laiką darbavosi 
Bankstowno Apyl. Valdybose. Vėliau 
statant Bankstowno Liet, namus, Na
mų Valdyboje. Namus pastačius, ke
lis metus ėjo Namų Administratoriaus 
pareigas. Alfonsas nepasitenkino vien 
tik veikla valdybose, bet dar rado lai
ko talkininkauti kitoms liet, organiza
cijoms, kaip skautams, sportininkams, 
teatrui, savaitgalio mokyklai.

Šiuo metu Alfonsas darbuojasi 
Syd. Klubo Valdyboje ir klubą pasta
čius, numatytas pereiti į Klubą kaip 
nuolatinis Klubo pareigūnas.

Sveikatos ir ilgo laimingo gyve
nimo, Tau Alfonsai, linkime ir toliau 
dirbti ir rūpintis liet, reikalais.

, mps.***

DAINOS CHORE
Nors įr pavėluotai Petrinių ir 

Povilinių Šventę atšventėme liepos 
16d. Ši šventė Dainos chorui yra ta
pusi tradicija, jos tikslas yra pagerb
ti visus Petrus ir Povilus, kuriu ne
maža turime chore, bet svarbiausias 
noras pagerbti ir pasveikinti kun. Pet
rą Butkų ir kun. Povilą Martuzą. Vieni 
kitus pagerbdami patys jaučiamės 
pagerbti.

Prie gražiai ir turtingai papuoštų 
stalų, nors ir vargingoje Lidcombes 
lūšnelėje, jautiemes puikiai. Gaila 
kad kun. Povilas dalyvauti negalėjo, 
nesenai išėjęs iš ligonines dar nėra 
pakaknkamai stiprus.

Pirmas kun. Petrą pasveikino 
Br. Kiveris ir įteikė choro vardu mažą 
dovanelę, toliau poezijos puosmaiš 
pasveikino Almis Jūragis, Bronius 
Genys, inž. J. Dirginėjus ir Jonas 
Kedys. Sugieduota “Ilgiausių metu”.

Kun. Petras atsakė į sveikinimus 
ir padėkojo už dovanelę ir gražius 
žodžius. Po to dar ilgai skambėjo lie
tuviškos ' dainos ir draugiški pasikal
bėjimai.

Ant. Kramilius.
— Net profesorius -pastebi, 

kaip mažai Jis žino, kai Ji ima 
klausinėti vaikas.

Elena Jonaitiene.

ALEKSANDRAS SOLŽENICINAS -
VIENO RAŠYTOJO LIKIMAS

3 Pirmieji Veikalai.
Pirmas viešumą pasiekęs Solže- 

nicino veikalas yra “Ivano Denisovi- 
čiaus Gyvenimo Viena Diena”. Iva
nas yra eilinis kalinys vienoje iš gau
sių Stalino rėžimo koncentracijos sto
vyklų. Knyga pasakoja apie eilinę Iva
no dieną taip, kaip jis pats - papras
tas nemokytas žmogus - ją patinka ir 
išgyvena. Tame ankstyvame veikale 
Solženicinas pasirodo kaip reto pajė
gumo autorius., 1960m. jis savo kūrinį 
atidavė spausdinti "Novy Mir” redak
toriui poetui Aleksandrui Tvardovs- 
kiui, ir “Viena Diena” pasirodė 1962 
m. lapkričio m. numeryje. To numerio 
95,000 kopijų buvo iš karto išparduo
tos ir Sovietų spauda Solženiciną pa
garsino kaipo genialų rašytoją, o jo 
veikalą kaipo literatūrinį šedevrą. 
Kiek žinau, “Viena Diena” išėjo at
skiru leidiniu ir Lietuvoje, taigi rei
kia manyti, kad iš karto buvo verčiama 
ir į kitų respublikų kalbas. Šiandien 
S-tų Sąjungoje jos nejmanoma gauti.

“Vienos Dienos” atspausdini
mas S-tų Sąjungoje yra įdomus reiški
nys ir be abejo priskirtinas Kruščiovo 
anti-Stalininei revoliucijai. Tai nepa
prasto ryškumo ir neabejotino nuošir
dumo veikalas, vaizduojąs kaipo pa
grindą sovietinės ekonomijos koncen
tracijos stovyklų sistemą, kurioje šim 
tai tūkstančių nekaltų žmonių privesti 
prie paskutinio iškankinimo ir nužmo
ginimo laipsnio, praradę bet kokį pasi
priešinimo pajėgumą, vergų padėtyje 
atlieka tokius uždavinius, kurių nega
lėtų atlikti joks laisvas, sveikas ir 
stiprus darbininkas. Jokios tarptauti
nės statistikos bei pasmerkimai savo 
Įspūdžiu negali prilygti šitokiam auto
riaus intymiai pažintam ir meistriškai 
atkurtam -paveikslui.

O jo pasisekimas rusų tautoje gal 
būt suprantamas ne vien dėl autoriaus 
literatūrinio talento, bet ir dėl to, kad
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tuo laiku Rusijoje mažai tebuvo sei
mų, kurių bent vienas narys nebūtų 
kentėjęs ir miręs koncentracijos sto
vykloje. “Vienoje Dienoje” jie turėjo 
matyti tarsi atlyginimą už jų kančias, 
ir pažadą ar bent viltį, kad jos nepa
sikartos.

Kruščiovo valdymo metu Tvar- 
dovskis “Novy Mir” atspausdino dar 
kelis trumpus Solženicino kūrinėlius, 
savos rūšies literatūrinius brangakme
nius. 1963m. išėjo dvi novelės: “Mat- 
rijonos namai” ir “Atsitikimas Kreče- 
tovskos stotyje”. 1963m. liepos m. 
numeryje pasirodė ilgesnis pasakoji
mas “Idėjos labui”. Skaitytojui už 
S-tu Sąjungos pastarasis rašinėlis at
rodė mažiau kontraversiškas bei provo
kuojantis negu “Viena Diena”. Ta
čiau kaip tik šitas regimai nekaltas 
pasakojimas užtraukė ant Solženicino 
galvos audrą ir privedė prie jo pasmer
kimo ir persekiojimo. “Idėjos labui” 
yra paskutinis Sovietų Sąjungoje at
spausdintas jo didesnis rašinys. Vė
lesni didieji veikalai (“Pirmasis Ra
tas” ir “Vėžio Palata”) išleisti už
sienyje, nors Rusijoje jie plačiai ži
nomi ir mašinėle perrašytų, iš rankų 
į rankas slapta perduodamų nuorašu.

Kodėl regimai nekalta novelė “I- 
dėjos labui” iššaukė pasmerkimą,ku
rio anksčiau išvengta? Tikriausiai tai 
nulėmė besikeičiąs politinis klimatas 
Kruščiovo valdymo pabaigoje. Vis del 
to, įvykiai sekę novelės atspausdini
mą atrodo charakteringi ir verti smul
kesnio papasakojimo.

4. "Idėjos Labui" (1963) 
Kontroversija.

“Idėjos Labui” pasakoja Įvykėlį 
provincijos vienos technikos mokyk
los gyvenime. Mokykla dirba laikino
se, nepatogiose patalpose. Normalus 
mokymas neįmanomas dėl vietos sto
kos, laboratorijų, bibliotekos nebuvi

mo. Pagaliau centrine administracija 
nusprendžia mokyklai pastatyti naują, 
tinkamą pastatą. Paskiria sklypą, pra
deda statybą. Visas mokyklos gyveni
mas prašvinta viltimi išsikelti į nau
jas patalpas. Mokytojai ir mokiniai 
netgi savanoriškai paaukoja vasaros 
atostogas, kad prisidėdami prie darbo 
paskubintų statybos užbaigimą. Ta
čiau kai priartėja persikraustymo mo
mentas, iš centrinių švietimo įstaigų 
ateina nurodymas naująsias patalpas 
perleisti kitam, anksčiau niekieno ne
girdėtam aukštensio lygio moksliniam 
institutui. Direktorius, suprasdamas 
apgautų mokinių nusivylimą, daro žy
gius, kad sprendimas būtų pakeistas. 
Jį palaiko vietinės komunistų partijos 
sekretorius. Tačiau jų pastangos kaip 
i sieną atsimuša į aukštesnių pareigū
nų asmeniškas ambicijas ir savanau
diškumą. Rajono partijos sekretorius 
nori jo prestižui naudingo aukštesnio 
instituto, kitas taikosi į naujo institu
to direktoriaus vietą. Eilinių mokinių, 
mokytojų gerbūvis nustumiamas į šalį.

Jei “Viena Diena” buvo atiden
gimas baisumo tos sistemos, kurią 
jos aprašymo metu jau buvo galima 
skaityti kaip praėjusią, tai “Idėjos 
labui” pasirodė ir buvo suprasta, kaip 
kritika esamų negerovių - stalinizmo 
liekanų neva pasikeitusioj santvarkoj, 
kraštą valdančio aparato biurokratiz
mo ir savanaudiškumo. Autorius čia 
pavaizdavo kontrastą tarp eilinių kraš ■ 
to gyventojų ir komunistinių valdyto
jų, kurių elgsena ir galvojimas kaip 
buvo, taip ir pasiliko staliniško po
būdžio. Atrodo, kad ir po Stalino mir
ties S-tų Sąjunga psiliko valdoma 
tūkstančių mažų ‘ stalinukų’ kurie ir to 
liau slegia, skriaudžia, terorizuoja pa 
dorius krašto gyventojus, kurie prieš 
juos negali rasti jokio apsigynimo. 
Taigi, ir šita Solženicino apysaka 
vaizduoja daugiau negu atskirą izo
liuotą įvykį. Ji vaizduoja konfliktą 
tarp teisėtumo ir priespaudos, tarp in
divido teisių ir sistemos nežmonišku
mo.

Atrodo, kad 1963m. šitokia admi
nistracinio supuvimo kritika galėtu 
būti priimtina net ir S-tų Sąjungoj.
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saką sekusi reakcij a parodė pažiūrų ir 
nuotaikų pasidalinimą ir skirtingumus. 
Tačiau moralinis, visuomeninis ir li
teratūrinis Solženicino sulikvidavi- 
mas parodė, kas Sovietijoje tebėra 
tikrieji viešpačiai.

1963m. rugpiūcio mėnesį, kelias 
savaitės po “Idėjos labui” pasirody
mo žurnalas “Literaturna, Gazeta” 
pradėjo Solženicino ataką. Žurnalo pa- 
gelbinis redaktorius Juris Barabasas 
atspausdino atsakymą į Solženicino 
apysaką jį pavadindamas: “Kas yra 
teisinga?” Barabasas ir nebando na
grinėti literatūriniu Solženicino apy
sakos aspektų, tiktai iš politinio taš
ko komentuoja jos įvykius ir charak
terius. Apysakoje nuskriaustos mokyk
los direktorius ir viena mokytoja ke
lis kartus išsireiškia: “Tai taip ne
teisinga!”, taigi Barabasas imasi aiš
kinti, kad visa tai nėra neteisinga. 
Tačiau, pagal jį, neteisinga protestuo 
ti prieš partijos sprendimus, kurių 
priežasčių eilinis gyventojas negalįs 
suprasti.

Tas straipsnis parodė oficialiųjų 
partijos organų nepasitenkinimą. Ta
čiau, spalių 15d. “Literatuma Gaze
ta” atspausdino žinomo raštyojo Dimi 
tro Granino atsakyma. Barabasui. Ir 
Graninas vengė veikalo literatūrinio 
nagrinėjimo, tačiau toliau aiškino po
litinį iškeltų klausimų reikšmingumą. 
Jo nuomone, autoriaus pastanga nagri
nėti, kas iš tikrųjų teisinga, yra nuo
širdi, rimta ir drąsi, o Barabaso prie
kaištai visiškai atmestini.

Po keliu dienų tame pačiame žur
nale atspaustas dar vienas, vėl Solže
niciną pasmerkiąs straipsnis. Jo au
torius - R.N. Seliverstovas, aukštas 
Leningrado komunistų partijos parei
gūnas, kurio jau pats titulas reiškė, 
kad jis kalba neasmeniškai, bet parti
jos vardu. Jis Solženiciną pasmerkė, 
kaip atsilikusi, nes tai ką jis rašąs, 
nors vaizdinga ir ryšku, bet nerealu. 
Solženicino vaizduojami įvykiai ir vei 
kėjai priklausą praeičiai, dabartyje 
tokių nesą, taigi nesą nei ko apie juos 
bepasakoti.
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AUSTRALIJĄ PALIKUS
Antanas Laukaitis.

SINGAPORE
Singapūro pagrindinė sala yra la

bai maža ir visiškai plokščia. Kur tik 
pažiūri matosi didžiuliai aukšti pasta
tai. Tai yra daugiausiai hoteliai, iš
kilę iš žalių tropikinių medžių. Šią 
salą supa jūra, iš kurios į Singapūro 
uostą atplaukia daugybė laivų, atve
žančių viso pasaulio prekes. Toliau 
tęsiasi pagrindinė Malazijos respubli
ka, nuo kurios Singapūras atsiskyrė 
ir yra nepriklausomas.

Šioje saloje, kur žmonės yra ma- 
laiškos rasės ir daugumoje maži, kur 
gyvenamieji namai ir viskas kita yra 
taipgi maži t gyvenimo reikalavimai ir 
progresas yra labai didelis. Čia yra dau 
gybė žmogaus sugalvotų ir padarytų 
įdomumų. Miestas yra tik 26 mylių il
gumo ir 14 mylių platumo, žmonių gy
vena tiĄ virš dvejų milijonų, maždaug 
4.038 žmones vienoje kvadratinėje 
mylioje.

Vienas iš labiausiai mėgstamų 
žmonių čia yra turistinis pirmininkas 
Mr. Lee Kųzu Yew, kurio sumanumai 
ne tik patį, Singapūrą, bet ir jo atsie- 
kimus plačiai iškėlė pasaulyje. Nors 
pati sala ir neturi labai gražių vaizdų 
ir žemės turtų, tačiau savo socialiniu 
gyvenimu ir gyvenimo aukštu lygiu 
(Azijos mastu žiūrint), pirmauja viso
je Pietryčių Azijoje, kai jų piniginė 
apyvarta ir prekevimas vaidina svar
biausią vaidmenį visoje Pietryčių Azi
joj.

Pačiame Singapūre yra nepaprasta 
švara ir gatvėse nematysi jokiu šiukš
lių , nes už ju numetimą ant žemės yra 
baudžiama pinigine bauda. Mes kartu 
atskridome su dviem vokietukais, pa
saulio keliauninkais, turėjusiais ilgus 
hi pi skus plaukus, kurie aerodrome tuoj 
pat buvo nuvesti į šalį, pasiūlant ar
ba apsikirpti, arba *su sekančiu lėktuvu 
palikti Singapūrą. Atrodo, kaa jie 
apsikirpo.

Singapūras yra rimtas laisvas 
miestas ir valstybė gauna tik 5 centus 
nuo kiekvieno^ turistinio palikto dole
rio. Tačiau šiame mieste yra puikūs 
moderniški 158 hoteliai ir planuojama 
dar daugiau, pradedant nuo 20 ir bai
giant virš 1000 kambarių. Apsipirki
mas yra taip pat labai geras, turi ne
mažai didelių krautuvių, magazinų, 
kur reikia mokėti norimą kainą ir tūks
tančiai mažų krautuvėlių, kur derėtis 
tai būtinas dalykas yra, pasiūlant tik 
trečdali, prašomos sumos. Man buvo pa
rodyta naujai statomas didžiulis spor
to stadijonas kuriame Įvyks sekančios 
Azijos tautu sporto pirmenybės. Atro
do kad tai bus nepaprastai gražus ir 
didelis pastatas, talpinantis populia
riausias čia sporto šakas.

Singapūras pasižymi ir savo cha- 
rakterisktišku gyvenimu, gatvėse gali 
pamatyti indus gyvačių tramdytojus, 
kurie jas šokdina, taip pat visokiau
sių niekniekių apkrauti stalai, vaka
rais varo prekyba. Įdomus yra “House 
of Jade’’ kur yra laikomos amžių bran
genybės, pradedant nuo Ching dinas
tijos ir peramžius vaizduoją gyvenimo 
charakteristiką turtingųjų Azijos gy
ventojų. Vaikams ir jaunuoliams būti
nai reikia pamatyti “Tiger Balin 
Gardens’’ kur yra pavaizduota statu
lom, paveikslais ir iškamšomis ne
mirštami demonai,devyngalviai, slibi
nai ir Įvairūs pasakų gyvuliai. Taip 
pat labai Įdomus yra Jurang Parkas 
kuris turi virš 50 akrų ir paukščių pa- 
vilijone yra apie 400 Įvairiu paukščių, 
puikų akvariuma ir kita. Lafjai Įdomus 
yra valstybiniai butai, kurių vienas 
naujai išauga kas 35 minutes ir kuriuo
se gyvena vietiniai gyventojai, mokė
dami už kam bari butą $6.50 mėnesiui, 
už dvejus $13.0*0 ir pan.

Singapūrą man labai vaizdžiai 
aprodė mano kelionių biuro “Palanga” 
atstovas čia. Ir tikrai būtų nuodėmė 
jeigu turistas vakare čia užsidarytų 
savo hotelyje. Vakarais ir ypatingai 
naktimis čia prasideda pats gyveni
mas. Žinoma ne ta prasme galvojant 

apie naktinį gyvenimą, kaip yra įpratę 
galvoti europiečiai. ‘Daugelyje vietų 
gatvės ir aikštės pavirsta naktį dau
gybe mažų virtuvėlių, restoranėlių ir 
valgymo stalų. Mano vadovas nuyedė 
mane į vieną tokią vieta, ir pradėjom 
valgyti ir pats nežinau ką su chop- 
stikais, padažant Įvairiausiuose so- 
suose, nuo ko vėliau naktį jau reikėjo 
gerti man duotų dr. Vingilio vaistų 
pilvelį sutramdyti. Tačiau čia įdomu 
ir stebėti, kaip vyksta procesai, kaip 
viskas kepama ir vietiniai su malo
numu valgo dūmų susuodinami ir įvai
rių stiprių kvapų “gaivinami”. Para
gavau ir indiško “murthaba” kur iš 
tešlos gabaliuko jis padarė laikraščio 
didumo blyną ir pripildė viskuo (vardų 
tai nežinau), kad paragavus maniau 
akys iš kaktos išlys. Nežinau, bet nei 
indonezų nei malajų, nei indų maistas 
man ne prie širdies., o tą specifini, 
sudegintos kokoso slyvos skonį • ir 
kvapą , tai jau pradėjau naktimis sap
nuoti, o burnos kvapą tai ir dantų pas
tas neišplauna.

Be visko kas yra pigu čia, patys 
brangiausi dalykai yra benzinas, alko
holiniai gėrimai ir pasilinksminimai. 
Buvau nuvestas i, gana nemaža ir čia 
žinoma “Car Park” kabaretą, kur mu
zika jau buvo panaši į mūsų “Pop” 
su gitarom ir dainininkais ir kur hos- 
tesės už šokius ir užėmimąĄavęs ima 
pinigus. Tai yra turtingųjų vieta.

Taip, kiek teko šnekėti su dau
geliu vietinių singapuriečių, tai jų 
pasilinksminimai yra gana liūdni, pa
lyginus su Australijos jaunuoliais. Po 
šešių dienų darbo vyrai eina pasivaikš
čioti, pasidairyti, merginos padeda na
muose, turtingesni, žiūri televiziją ir 
tai kone viskas. Šnekėjau su keliom 
gražiom mano hotelyje dirbančiom mer
ginom, kurios dirba labai sąžiningai 
ir visi bijo prarasti darbą, nes jį gau
ti yra labai sunku. Galvoja kada nors 
ištekėti, jeigu pasitaikys geras vyras 
ir man, juokais pasiūlius važiuot į 
Australiją, jos tik liūdnai nusišypso
jo ir-pasakė,_ su mielu noru. O tai tik
rai buvo gražuolės.

Vieną vakarą mane nuvežė i gar
siąją “Boogi Street” kur ir yra didžiu
lis turgus, valgymai ir Įvairiausia pre
kyba ir kur nuo 12 vai. nakties vieno
je nemažoje dalyje yra homoseksualis
tu susirinkimo vieta. Keista, kad jų 
daugumas yra apsirengę moteriškai ir 
sunku pasakyti kad tai būtų ne tikros 
moterys, nes tai visokių rašių, spalvų 
ir dydžio mišinys. Ir nieks nežino ko
dėl jie čia renkasi ir būna maždaug 
tol ,kol visas biznis vyksta, iki 6-sių 
vai. ryto.

Keliaujant po Aziją yra būtina 
pamatyti ir šį Singapūro miestą, kur 
mokslas ir prekybiniai atsiekimai ski
ria senovę nuo dabarties.

***

ŽIEMOS SPORTO ŠVENTE
Rezultatai IV-sios Australijos 

lietuvių žiemos Sporto Šventės Įvyku
sios Mt. Buller Victorijoje 1972m. lie
pos mėn. 21d.

Vyrų jungtinio slalomo ir greito 
nusileidimo rezultatai -Čempijonas: 
Juozas Vaitekūnas Melboumo “Nerin
ga”, Vyrų slalomas: Neris Pilka (jau
nius) Canberros “Vilkas”.

Moterų slalomas: Ona Pilkienė 
Canberros “Vilkas”.

Jaunių berniukų: Slalomo ir greito 
nusileidimo jungtinio rezultato čempi
jonas - Jonas Mašanauskas (12m am
žiaus).

Moterų komandiniai: Melboumo 
“Neringa” Marytė Vaitekūnaitė ir Vi
lija Dagytė.

Vyrų komandiniai: Melboumo “Ne
ringa” Juozas Vaitekūnas, Artūras 
Gružauskas, Algis Vaitekūnas.

Dovana už rizikavimą ir drąsa 
gavo Vincas Binkis Sydnėjaus “Ko
vas”.

B.N.

Australijos lietuvių krepšinio rinktinė, kuri rungiasi su įvairiomis JAV ir 
Kanados lietuvių krepšinio komandomis

AUSTRALIJOS LIETUVIU RINKTINĖ AMERIKOJE
Australijos Liet. Rinktinė 91, 

pralošė prieš Toronto Liet. Rinktinę 
110.

Puslaikio rezultatas 44 - 55.
Būtinai reikia pagirti G. Rautinš 

kuris, žiadžiant už Toronto, sumetė 
42 taškus. Nors tik būnant 19 metų 
amžiaus, jis yra gerai žinomas tarp- 
Kanadiečių ir buvo pakviestas lošti 
už Kanados Okimpijado Krepšinio Ko
manda. Rungtynes buvo gana įdomios, 
ir susirinko maždaug 200 žiūrovų.

Staigiam:: klimato pasikeitimui, ke 
turi Aųstraliečiai susirgo lengvu plau
čių uždegimu, tačiau gavo injekcijas, 
turėjo žaisti tik iš reikalo.

Taškus pelnė! Aust:
A. Milvydas 24, M. Mikalauskas 

19, G. Brazdžionis 15, S. ;Karpuška 
15, J. Obeliūnas 8, V. Bradzionis 8, 
V. Maciulaitis 2, A. Reivytis, A. An- 
driejūnas ir (P. Obeliūnas kuris susi
žeidęs kelį).

Toronto Liet:
G. Rautinš 42, S. Kaknevičius 

23, P. Miniotas 20, A. Klimas 12, E. 
Macevičius 9, L. Plačiakis 4 ir T. 
Akelaitis.

***
16.7.72 TORONTO 

AUSTRALIJOS LIET. RINKTINĖ 92, 
pralošė prieš KANADOS LIET. RINK
TINE 111. (15/7/72)

t’uslaikio rezultatas 41 - 49.
Nors mūsiškai pralošė, rungtynės 

buvo įdomios, su tempu. Tuoj po pus
laikio, vyrai atsigavo ir taškai buvo 
lygiom. Pagaliau, Kanadiečiai, turė
dami ūgį, išvargino mūsiškius, ir re
zultatas buvo jų naudai. Susirinko maž
daug 400 žiūrovu.

TAŠKUS PELNE; AUST;
A. Milvydas 24, A. Reivytis 13, 

V. Maciulaitis 10, M. Mikalauskas 9,
J. Obeliūnas I, V. Brazdžionis 8, S. 
Karpuška 8, A. Andriejunas 8, G. 
Brazdžionis 4, ir (P. Obeliūnas, susi- 
zcidęs)

’KANADOS RINKTINĖ:
P. Miniotas 26, S. Kaknevičius

17, Ignatavičius 17, R. Sakalas 16,
K. Kalvaitis 14, V. Navickas 10, K. 
Kuncevičius 8, A. Vaiceliūnas 3, ir L. 
Giriūnas.

*** 
AUSTRALIJOS LIET. RINKTINE 109, 
išlošė prieš Hamiltono LIET. RINK
TINE^ 95. (16/7/72)
Puslaikio rezultatas 45 - 51 (Hamilto
no naudai).

Hamiltonas yra miestas, 40 m. nuo 
Toronto, maždaug tokio pat didžio 
kaip Geelongas. Ten yra 2,000 lietu
vių gyventojų

Pasitaikė kad mūsiškiai vėl turė
jo kovoti prieš ūgį, (mažiausias 6’2” 
ir auksčiausias 6’8”) ir surinko daug 
baudų. Antram puslaikyje mūsų žaidė
jai pasispaudę ir nors 4 išsifauLavo, 
Australijos Rinktine išsilaikė ir iš
lošė. Rungtynes buvo tokios įtemptos, 
kad mūsiškiu treneris J. Gružauskas 
surūkė 23 cigaretes per žaidimą.

Reikia pranešti kad Algis Milvy
das sumetė 43 taškus. Po rungtynių 
Hamiltono lietuviai gražiai pavaišino 
krepšininkus su valgiais ir gėrimais.

TAŠKUS PELNĖ; AUST.
A. Milvydas 43, A. Andriejunas

18, V. Brazdžionis 12, V. Maciulaitis 
10, G. Brazdžionis 10, S. Karpuška 9, 
M. Mikalauskas 3, A. Reivytis 2, J. . 
Obeliūnas 2, ir P. Obeliūnas.

HAMILTONO LIET. RINKTINE;
A. Žilvitis 21, K. Kalvaitis 19, 

R. Sakalas 18, R. Butkevičius 15, B. 
Butkevičius 10, V. Stukas 10 ir R. 
Kalvaitis 2.

***
23.7.72 WASHINGTON

21.7.72 AUSTRALIJOS LIET. RINKTI
NĖ 124 išlošė prieš BOSTONO “ŽAL
GIRIS” 68.

Puslaikio rezultatas 52 - 29.
Rungtynes vyko Kennebunkporte, 

miestelis 85m. nuo Bostono. Lietuviai 
Pranciškonai turi savo vienuolyną ir 
vasarvietę kuriame susirenka daug 
atostogaujančių. ; Musų vyrams pasi
taikė ten apsistoti ir lošti.

Bendrai žaidimas buvo nelabai 
įdomus ir mūsiškiai, be daug vargo 
ir dideliu pastangų išlošė.

TAŠKU S PELNĖ AUST:
J. Obeliūnas 22, S. Karpuška 18, 

V. Maciulaitis 15, V. Brazdžionis 15, 
A. Andriejunas 13, A. Milvydas 13, P. 
Obeliūnas 12, G. Brazdžionis 10, M. 
Mikalauskas 4, A. Reivytis 2.

BOSTONO “ŽALGIRIS”
I. Vileniskis 26, M. Barelis 19, 

J. Jakutis 11, A. Kunsaitis 6, J. Aus
tras 4, D. Subatis 2.

22.7.72 AUSTRALIJOS LIET. 
RINKTINĖ 90, pralošė pries' BOSTO
NO LIET. KLUBĄ 108.

Puslaikio rezultatas 49 - 55. ;
Bostono lietuviai užsakė gerą 

aikštę, Boston State Universitete. 
Susirinko maždaug 150 žiūrovų. Buvo 
labai geri teisėjai ir neleido žaidė
jams iš'eiti iš gražaus žaidimo ribų. 
Musišikiai daug kartų pasivyjo, bet 
pagaliau Bostoniškiai pasispaudę ir 
laimėjo.

TASKUS PELNE AUST.
A. Milvydas 19, V. Brazdžionis 

17, J. Obeliūnas 12, P. Obeliūnas 9, 
V. Maciulaitis 8, S. Karpuška 8, M. 
Mikalauskas 7, G. Brazdžionis 6, A. 
Andriejunas 4, A. Reivytis.

BOSTONAS.
A. Amalauskas 28, L. Gineitis 

25, A. Baika 16, D. Paliulis 15, R. 
Kondratas 14, M. Sarelis 6, R. Baika 
3, I. Vileniskis 1.

23.7.72 AUSTRALIJOS LIET. 
RINTINE 93, išlošė prieš WASHING- 
TONO LIET. RINKTINE 83.

Puslaikio rezultatas 46 - 40.
Washingtono komanda buvo su

daryta iš žaidėju is'3 skirtingų miestų, 
Philadelphia, New York ir Washingto
no. Susirinko maždaug 200 žiūrovu 
(Washingtone 250 lietuvių gyventoju). 
Rungtynes buvo įtemptos ir abi koman
dos ėjo lygiom beveik iki galo.

Po rungtynių vyko tautiniai šo
kiai toj pačioj salėje. Šokėjai buvo iš 
Uruguay ir Brazilijos ir įspūdingai 
pasirodė.

TASKUS PELNE AUST.
A. Milvydas 23, J. Obeliūnas 19, 

S. Karpuška 15, V. Brazdžionis 12, G. 
Brazdžionis 9, A. Andriejūnas 6. M. 
Mikalauskas 5, V. Maciulaitis 2, P. 
Obeliūnas 2, A. Reivytis.

WASHINGTON.,
G. Miklas 27, V. Deksnys 22, A. 

Dambriunas 12, V. Kliorys 12, V. Ma
ciūnas 7, L. Vaitkus 3.

Rita Mačiulaitiene.
***
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MANO KELIONĖ I 
AUSTRALIJOS ŠIAURE

Rašo R. Venclovas.
Man senai buvo Įdomu aplankyti 

Australijos tropikine šiaurę, pama
tyti tenai povandenines koralų uolas 
(Great Barrier Coral Reef) ir aplan
kyti salas, i kurias gausus Queens- 
land’o turistų biuro skelbimai kvie
čia atvykti ir tenai praleisti savo 
atostogas/*^

Gegužes menesio pabaigoje su 
savo žmona turėjau proga nukeliauti 
i Cairns - tai paskutinis šiaurės mies- 
tas, kuris yra pasiekiamas geležinke
liu. Caims yra pastatytas kylančių, 
aukštumu papėdėje, yra nedidelis, 
bet gerai išplanuotas miestas, turįs 
apie 34,000 gyventoju, čia yra juros 
uostas, aerodromas, Atstumas nuo 
Sydney iki Cairns - 1656 mylios, ke
liaujant greituoju traukiniu, reikia 
sugaištį 53 valandas. Vaizdas,iš trau
kinio per visą kelionė beveik nesi
keičia ir yra vienodas. Pirmos klasės 
bilietas į abi puses vienam kaštuoja 
$125.00.

Rytinis Queensland’© pakraštys 
yra pagarsėjęs koralu povandeninė
mis uolomis, kurios kaip vientisa 
juosta tęsiasi 1250 mylių nuo Naujos 
Gvinėjos iki Bundaberg (200 mylių 
nuo Brisbanės i šiaurę). Tai didžiau
sia pasaulyje koralų masė, sudaranti 
apie 80,000 kvadratinių mylių plotą. 
Koralu juostos plotis svyruoja nuo 
keletos mylių iki 100 mylių. Siaurinė
je dalyje koralai yra arčiau krantų, 
o toliau į pietus koralų juosta tolsta 
nuo kontinento. Tarp koralu yra gilių 
sąsiaurių per kuriuos gali dideli lai
vai išplaukti is uostų į atvirą jūrą.

Koralų juosta arčiausiai nuo kon
tinento yra apie Cairns. Kas įdomiau
sia, kad ant šios koralų juostos susi
darė sala “Green Island’’, kuri yra 
pačiame koralų juostos viduryje ir da
bar apaugusi tankiais tropikiniais 
medžiais. Si sala turi jūros tiltą, 
kurio gale 1954 metais buvo pastatyta 
povandenine observatorija - tai di
džiulis metalinis tankas, s verias apie 
70 tonų, panardintas ant jūro dugno 
16 pėdų gilumoje ir apsuptas Įvairia
spalviais koralais. Observatorija turi 
22 langelius (12 x 12 colių) ir iškarto 
ten gali tilpti 25 asmenys. Čia pat 
prie observatorijos yra motoriniai lai
veliai, kurių dugne yra įtaisyta po du 
didelius stiklinius langus. Šiais lai
veliais apvažiuojama po didesni ko
ralų plotą. Stebint per observatorijos 
langelius arba beplaukiojant ir žiūrint 
per laivelio stiklini dugną, matome, 
kad vandenyje augantieji koralai yra 
lyg gražus gėlynas, Įvairių formų ir 
spalvų. Kai kurie koralai panašus i. 
žmogaus smegenis, kai kurie iš jų 
primena .švelnius briedžio išsisako- 
jusius ragus, yra koralų grybų išvaiz
dos, yra panašių į įvairias gėles ir 
t.p. Koralų spalvos irgi gražios ir Įvai
rios - purpurines, ružavos, mėlynos 
žalios etc. Pasitaiko, kad koralo ka
mienas yra vienos spalvos, o viršūne 
lyg žiedas kitos spalvos ir tos viršū
nės siūbuoja Į visas puses kaip vėjo 
pučiamos. Tarp koralu nardo daugybė 
žuvelių, kurios irgi yra Įvairių formų 
ir gražių spalvų. Atrodo neįtikėtina, 
kad jūroje auga tokio gražumo kora
lai ir tarp jų gyvena Įvairiaspalves 
žuvys. Spausdintos atvirutės neatvaiz
duoja tikro koralu ar žuvų spalvingu
mo. Iš povandeninės observatorijos 
galima pamatyti apie 24 skirtingų 
tipų koralus ir apie 50 rūsių įvai

raus dydžio bei spalvų tropikinių 
žuvų.

Plaukiant laivu iš Cairns i 
“Green Island” galima iš toli jūroje 
pastebėti, kur koralų juosta prasideda 
ir kur jinai baigiasi, nes ta vieta yra 
tamsesne ir ten mažesnis jūros ban
gavimas. Kai kuriose vietose kora
lai yra netoli jūros pavirišaus ir kai 
esti jūros atoslūgis, koralai iškyla 
į paviršių ir ant ju galima net vaikš- 
ciuoti. Tie koralai, kurie priartėja 
prie vandens paviršiaus arba būna iš
laužti is masės, miršta, ju spalva 
išnyksta ir koriai pasidaro pilki.

Koralai yra gyvas organizmas ir 
juos gamina milijonai mažų juros gy
vūnėliu, kuriu dydis kaip adatos gal
vutė. Šie gyvūnėliai pagamina tam 
tikrą skystą masę ir miršta. Ant jų 
lavonų išauga kiti gyvūnėliai ir taip 
šis procesas tęsiasi, kol koralai pa
siekia jūros pavirsiu. Mirusieji, kora
lai sukietėja ir suakmenėja. Koralai 
auga šiltame vandenyje (25’C) ir 
saulėtame klimate. Per 20 metų kora
lai išauga apie 1 pėda. ,

Koralų kilmes sala “Green Is
land” yra maža ir jos dydis tiktai 
32 akrai, nuo Cairns 17 myliu atstu
me ir pasiekiama laivu per pusantros 
valandos. Pietinėje salos pusėje yra 
gražus smėlėtas papludimis ir ne toli 
restoranas ir butai vasarotojams. 
Saloje yra kinas, kuriame rodoma 
spalvuota filmą apie koralų ir kitu 
jūros gyvūnu formavimosi procesą ir 
jų gyvenimą,. Taipogi saloje pastaty
tas didelis pastatas, vadinamas 
“Marineland” ir čia galima pamatyti 
gyvus krokodilus, vėžlius, juros gy
vates ir daug Įvairių spalvuotų tropi
kinių žuvų.

Nuo pat Cairns miesto kalvos 
kyla aukštyn i vakaru pusę ir pasie
kia virš 4000 pėdu aukščio ir pasi
daro plokštuma, vadinama “Atherton 
Tableland” (Atherton yra mažo mies
telio pavadinimas). Keliantis i tas 
aukštumas, arba leidžiantis žemyn i 
Cairns matosi gražus vaizdas su van
dens kriokliais, kalnais ir zaliojan- 
ciais slėniais. Atherton Tableland 
rajone žemė labai derlinga ir čia au
ginamas tabakas, riešutai, bulvės, 
kukurūzai. Siame rajone galima pama
tyti dar užsilikusių visai skirtingo 
tipo miškų, taip vadinamų “Rain 
Forest”. Įdomu buvo pamatyti vulka
ninius kraterius, ypač “Seven Sisters”

Nuo Brisbanės i šiaurę Pacifike 
yra daug išsimėčiusių mažesniu ar 
didesnių salų. Jos yra kontinentali- 
nės kilmės ir susidarę pasinėrus į 
jūrą kontinento kalnams. Salų auksu
tis svyruoja nuo 100 iki 2500 pėdų. 
Po antro pasaulinio karo kai kuriose 
šiose tropikinese salose pradėta Įreng
ti vasarovietės ir jos dabar pritraukia 
nemaža vasarotojų bei turistų ne tik 
iš Australijos, bet ir iš kitų kraštų. 
Daugiausia vasarojimui pritaikintų 
salų yra apie Mackay, ‘1212 mylių 
nuo Sydney). Šis miestas turi 29,000 
gyventojų, čia yra jūros uostas, aero
dromas. Mackay yra laikomas cukraus 
pramones centru. Nuo Mackay i šiaurę 
p aliai krantą maždaug 80 mylių atstu
me yra priskaitoma per 100 salų. Da
lis salų sudaro grupes, o kiti yra pa
vienės, bet ne toli viena kitos. Pami
nėtinos šios apgyventos žinomos sa
los, kurias teko ir mums aplankyti, 
būtent: Brampton, Goldsmith, Linde
man, Hamilton, Dent, Long, South 
Molle, Hook, Hayman ir kit. Vasaruo
toj ai ar turistai, norintieji patekti i

A PYSKAITA
ADELAIDE

A.L.B. KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS SUORGANIZUOTU SOLISTU 
D. STANKAITYTES IR S. BARO KONCERTU AUSTRALIJOJE

Pajamos: Gauta iš Adelaide Festival of Arts - \ $859.00
Koncertas Lietuvių Namuose.
Parduota 290 bilietų už $574.00
U z programas 50.00 624.00
Išlaidos: 40.00 584-00

CANBERRA.
Pajamos: Parduota 116 bilietų už $298.00
Už programas 16.00 314-00
Išlaidos 4.00 310.00

MELBOURNE.
Pajamos: Pardauota 498 bilietai $1,421.00
Už programas 75.00 1496-00
Išlaidos 369.00 1127.00

RELIGINIS KONCERTAS (Melbourne L.S.D. metu).
Surinkta aukų prie bažnyčios durų 440.00
Išlaidos: (Įskaitant iškilmingus pietus) 154-00 286.00

NEWCASTLE.
Pajamos: Parduota 155 bilietai už 241.00
Už programas 15-00 256.00
Išlaidos J 94.00 162.00

SYDNEY.
Pajamos: Parduota 383 bilietai už 978.00
Už programas 45.00
Gauta auku 6.00 1029.0C
Išlaidos 131.00 898.00
BENDROS PAJAMOS: Už reklamas programoje 165.00
VISO PAJAMU $4391.00
IŠLAIDOS.
Solistų kelione
Solistų honoraras
Pianistės kelione
Pianistės honoraras
Bilietų ir programų išspaust.
Reklamos
A.L.B. Krašto Kultūros Tarybos išlaidos
Rezervuota solistų pajamų taxai apmokėti 
VISO IŠLAIDU
VISO PAJAMŲ
LIKUTIS: Nuostolis

Visos apyskaitos gautos iš apylinkių su revizijos komisijos aktais.

A.L.B. KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

salas, atvyksta i Mackay, o iš čia 
helikopteriais ar laivais pasiekia 
norimą salą.

Mes iš Cairns pakeliui i Sydney 
dar sustojome Mackay mieste, is kur 
padarėme laivu “Roylen” 5 dienų 
ekskursiją po šio rajono salas ir 
nuplaukėme toli i jūra, prie povandeni
nių koralų uolų.

Išviso yra 6 "Roylen” laivai. 
Jie yra visi vienodi po 112 pėdų il
gio ir 140 tonų. Kiekviename laive 
telpa po 25 keleivius ir 9 Įgulos na
rius. Išplaukiamų laivų skaičius pri
klauso kiek susidaro keleivių, kurie 
iš anksto užsisakė ir apsimokėjo uz 
kelionę turistų biure. Mums plaukiant, 
tą dieną buvo panaudota 4 laivai. 
“Roylen” laivai išplaukia iš Mac
kay kiekviena savaite antradieniais 
10 vai. iš ryto ir sugrįžta šeštadie
niais po piet. Antrojo karo metu šie 
laivai priklausė Australijos karo lai
vynui ir buvo naudojami pakrančių 
sargybai, o dabar privati firma si uos 
laivus pritaikė ekskursijoms. Laive 
keleiviai talpinami po 2 asmenis ka
binoje, ten yra 2 aukštu lovos, rūbams 
spinta ir prausykla. Atskirai šilti ir 
šalti dušai. Ant priekinio laivo denio 
yra virtuve ir valgykla, o ant gali
nio denio - salionas ir jo kampe įreng
tas Įvairių gėrimų baras. Valgis duo
damas 5 kartus per dieną. Laivo Įgu
la mandagi ir paslaugi. Kelionė su 
visu išlaikymu vienam asmeniui kaš
tuoja $100.00. Nors iš karto išplaukė 
4 laivai, bet iš jų kiekvienas plaukia 
skirtinga kryptimi ir tik ant nakties 
visi laivai suplaukia i tą pačią bent 

S2000.00 
1600.00 
106.00 
150.00 
319.00 
135.00 
132.00 
35.00 

$4477.00 
4391.00 

86.00 

kurios salos Įlanką.
Keleiviai tarpusavyje susidrau

gauja, vienas kita vadina vardu ir 
greit pasidaro lyg viena šeima. Arti
mesnis keleivių susipažinimas mūsų 
laive įvyko pirmą vakarą. Laivas su
stojo nakčiai Goldsmith salos įlan
koje. Visi keleiviai po vakarienės 
suėjo į salioną, kur laivo įgula pra
vedė žaidimus, Įtraukdama visus susi
rinkusius keleivius. Bežaidžiant, 
begurkšnuojant alų ar whisky ir bepa
sakojant juokus, atėjo laikas ir mie
goti, tik aistringi žuvautoj ai kantriai 
stovėjo su spiningais, laukdami lai
mikio.

Antras keliones vakaras buvo dar 
įdomesnis. Musu laivas, aplankęs ke
letą salų, vakare sustojo prie tilto 
South Molle saloje. Neužilgo atplaukė 
ir kiti 3 “Roylen” laivai, sustodami 
šalia vienas kito. Po vakarienės visu 
laivų, keleiviai buvo pakviesti Į tos 
salos restoraną, kur linksmai praleis
tas vakaras, grojant muzikai, stebint 
programą, geriant ir šokant. Į puikų 
erdvų restoraną iš mūsų laivų suėjo 
apie 100 asmenų. Nuolatiniai sios 
salos vasaruotojai atrodė elegantiški 
jauni žmones, o iš mūsų laivu apie 
60% buvo pensininku amžiaus žmo
nės, jaunu, buvo tik apie 10% ir liku
sieji - vidutinio amžiaus.

Laivo Įgula stengiasi kelionę 
paįvairinti. Buvo sustota prie vienos 
salos, kur auga austrės. Motoriniu 
laiveliu mėgėjai buvo nuvežti i dum
blėtą krantą, iš kur jie grižo murzini 
su pririnkotmis austrėmis.

(bus daugiau)
Miisū Pąštogė Nr. 31. 1^72.8.7. psl. 7. 
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEJAUS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS.
A.L.B. Sydnejaus Apylinkės vi

suotinis narių, susirinkimąs įvyksta 
š.m. rugpiūcio 20d. 4 vai. p.p. Latvių 
namuose, 32 Parnell St., Strathfield. 

DARBOTVARKĖ;
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Apylinkės Valdybos praneši

mas.
5. Apylinkės atstovų rinkimai į 

A.L.B. Krašto Taryba.
Sydnejaus Apylinkes Valdyba.

***
DAILININKO V. SIMANKEVIČIAUS 

PARODA.
Rugpiūcio mėn. Id. Melbourne 

Warehouse galerijoje, 2-a Waltham St., 
Richmond, atidaryta dailininko Vikto
ro Simankevičiaus ir skulptoriaus ang
lo Jim Rowe darbų paroda. Eksponuo
jama 23 Simankevičiaus piešiniai ir 
15 Rowe skulptūrų. Paroda tesis iki 
rugpiūcio 19d. Galerija atdara šiokio
mis dienomis nuo 12 vai. iki 5 vai. 
p.p., o šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2-5 vai. p.p.

***

PIRMOJO TRANSPORTO DALYVIAMS 
VIKTORIJOJE.

Siu metų pabaigoje sueis 25 me
tai, kai atvyko pirmasis karo tremti
nių laivas Australijpn. Tuo laivu at
vyko 439 lietuviai. Šiai sukakčiai pa
minėti yra organizuojamas pirmojo 
transporto dalyvių susitikimas - po
būvis Melbourne Lietuvių Namuose 
gruodžio 2d. Visi pirmojo* transporto 
dalyviai su savo šeimomis yra kvie
čiami dalyvauti. Kurie numato daly
vauti, prašome registruotis šiuo adre
su: K. Mieldažys, 4 Como Parade, 
Maribyrnong 3032, Telefonas po 6 vai. 
vak. 317 - 7289. Registruotis prašome 
ligi rugsėjo mėn. pradžios. Visiems 
užsiregistravusiems bus išsiųsta 
smulkesnė informacija. Tokioms pat 
sąlygomis yra kviečiami dalyvauti ir 
kitur gyvenantys pirmojo transporto 
lietuviai.

Minėjimui Ruošti Komitetas.
***

PIETŲ AUSTRALIJOS LIETUVIU 
AUKOS TAUTOS FONDUI.

Nuo 13.5.1970 metų iki 30.6.72 
T.F. Atstovybė Pietų Australijoje 
Įvairomis progomis surinko $642.25 
aukų, iš šios sumos $166.60 buvo su
rinkta Turkijon pabėgusių Bražinskų 
reikalams. Iki 1970-jų metų pabaigos 
surinktos aukos buvo siunčiamos dr. 
A. Mauragiui, Tautos Fondo Atstovui 
Australijai, o jam pasitraukus - tie
siai Tautos Fondui Jungt. Amerikos 
Valstybėse.

1972m. kovo 3-čią dieną Adelai
dės Apylinkes Kontrolės Komisija, pa 
tikrinusi kasos knygos įrašus, rado at 
skaitomybę ir pinigus pilnoje tvarkoje.

Siu metų_ balandžio mėn. gautas 
malonus padėkos laiškas is" Tautos 
Fondo pirmininko prelato J. Balkūno^ 
Šia proga tenka nuoširdžiai padėkoti 
Adelaides lietuviams, suaukojusiems 
virš minėtą suma, ne tik šio skyriaus 
vardu, bet ypatingai Tautos Fondo 
vardu, prelato J. Balkūno žodžiais: 
“Tik lietuvių pagalba - aukomis Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas atlieka taip svarbius darbus ok. 
Lietuvos išlaisvinimo baruose”.

Aukas Tautos Fondui Adelaidėje 
renka - priiminėja vietos Atstovybės 
pirm. J. Stepanas, sekretorius Br. 
Straukas ir kasininke V. Maziliaus- 
kiene.

ADELAIDĖJ
21.7.72 vakare Croidono priemies

ty pravažiuojančio automobilio buvo 
vietoje užmuštas 45 metų amžiaus 
lietuvis Kazimieras KURLAVIČIUS, 
kilimo iš Aukštaitijos. Velionis buvo 
ramaus būdo viengungis. Radijo sto
tis pranešdama apie jo mirtį, priminė, 
kad užtruks laiko kol rusų ambasada 
praneš Lietuvoje esantiems giminėms 
apie jo mirtį.

*** 

J. Ivinskiene,
N. Sliteriene,

D. ir J. Daubarai.

kienę, Nijole Stelmokienę ir sūnų Arvydą su šeimomis
J. Ivinskiene

D. ir J. Daubarai

nuoširdžiai užjaučiame.

Giliai sujaudinti netikėtos
JONO DITMANO

mirties, jo žmona Eugeniją, dukrą Mariją ir sūnų Joną su šeimomis

Netekus brangaus vyro, tėvo, uošvio ir senelio
ALFONSO BARZDŽIO

skausmo valandoje giliai užjaučiame žmoną, dukra - Jūratę Ivms-

17 RAILWAY POE

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL. 72*5408. Veikia visas 24 valandas per parą.
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N. Sliteriene

ANTANUI SKĖRIUI 65 METAI
Negalima praeiti pro šalį nepaste

bėjus kuklų darbštų bendruomenininką 
Antaną Skėrį, kuris nuo pat pirmųjų 
dienų Australijoje Įsijungė i bendruo
menės veiklą ir tebedirba su dideliu 
atsidėjimu iki šiol.

Antanas gimė 1907m. balandžio 
mėn. 30d. Liepojuje, Latvijoje. Anta
nas, antras šeimoje, augo tarp Liepo
jos lietuvių, pirmąjį mokslą teko pa
žinti lietuvių parapijos mokykloje. Ten 
išmoka ir populiarų lietuvišką dainelę 
“Ant marių krašto Palangos mieste
lyj” ir lietuviškai skaityti iš elemen
toriaus.

Pirmojo pasaulinio karo metu teko

G.L.B. Biuletenį. Turi daug surinkęs 
medžiagos Geelongo Liet, kronikai - 
istorijai. Antanui plunksnos darbas 
nėra svetimas, jis ir Lietuvoje bendra 
darbiavo įvairiuose laikraščiuose ir 
dabar reiškiasi išeivių spaudoje. Lin
kime kad ir toliau jis plunksna naudo
tu ir neleistų jai rūdyti.

Antanas turi gražų įprotį vis ką 
nors dirbinėti. Jis mėgsta knygas, vy
ną ir paukštelius, todėl didina vynui 
ir knygoms lentynas o paukšteliams 
narvelius. Ir taip praleidžia laisvalai
kius.

Linkiu ilgo ir gražaus amžiaus.
S. Skapinskas.

***

KIEK AS SUŽINOJAU!
Inz. K. Makūnas is Canberros po 

28 metų laukimo, susilaukę iš Lietu
vos žmonos. Linkime ponams Makū
nams iš naujo pradėti šeimos gyve
nimą.

***
ALB Krašto Valdybos pirminin

kas p. V. Neverauskas su ponia ir 
šiais metais atvyks į Spaudos Balių, 
kuris įvyks rugsėjo men. 23 d. Lidcom- 
bėję. Laikas jau būtu pradėti ruoštis 
visiemš. Kiek teko nugirsti jau Spau
dos Baliaus rengėjai atlieka paruošia
muosius darbus.;

***
Praeitą savaitę kun. Pr. Dauk

nys iš Geelongo lankėsi Sidnėjuje, 
buvo užsukęs ir į M.P. redakciją, pa
sikalbėta bendrais spaudos reikalais.

Mūsų Pastogės administracinės 
komisijos iždininkas p. A. Kutka be
sidarbuodamas prie savo namų nusly
do nuo kopėčių ir krisdamas susižei
dė galvą. Buvo nuvežtas į ligoninę, 
bet aprišus žaizdas leido grįžti namo. 
Dabar p. A. Kutka sveiksta namuose. 
Linkime greito pagijimo.

***
Praeitą savaite Ponia Nemyra 

Sliterienė išvengė didelės L nelaimės, 
jos vairuojama mašina sudaužė, o ji 
išliko , sveika.

***
“Sugriovė” Dainavos salė, Syd. 

klubo Valdyba nutarė palikti klubo sta
tybos darbus rangovui ir architektui. 
Geras ėjimas. O pati Valdyba pradėjo 
lankytis “svetimuose” klubuose, kiek 
teko patirti iŠ labai “rimtų” šaltinių, 
netik pagerti alaus, bet ir'atlikti tam 
tikrus žvalgyvos uždavinius, būtent 
apžiūrėti įrengimus, baldus, kilimus, 
pokerio masinas ir visas kitas klubų 
mandrybes.

***

- Rugpiucio 6d., sekmadieni, 
Lietuvių Namuose Adelaidėje skautės 
gamino skanius pietus. Pelnas bus 
paskirtas Lietuvos skautų įkūrėjo 
v.s. Petro Jurgelos šeimai sušelpti.
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- Liepos 21d. automobilių susi
dūrime buvo sunkiai sužeistas dr. 
Dainius. Linkime greito pagijimo.

***

.- Dail. L. Zygas padovanojo 
tradicinio Skautu Baliaus loterijai gra
žų paveiksią. Dėkui jam.

***

Teko išgirsti, kad Klubo Valdyba 
Sydney, “nemiega” dėl “air condition
ing” dėti ar nedėti, toks yra klausi
mas. Čia nėra kaip sako “jankiai” 
64 dolerių klausimas, bet $20,000. 
Nenorėčiau spėti, kaip šita dilema už
sibaigs. Neiškenčiu nepridėjęs ir sa
vo “triskatikį”’, būtent, kad vasaros 
Bankstowne labai karštos. Ar nebūtų 
smagu sėdėti vėsiame Klube?

NAUJOS KNYGOS
Terra Australis, Australijos Lie

tuvių Poezijos Rinkinys, redagavo 
Juozas Almis Jūragis. Knygoje daly
vauja 12 Australijoje gyvenančių poetų 
su savo kūryba. Išleido “Minties” 
spaustuvė savo veiklos dvidešimties 
metų sukakčiai paminėti. Knyga gra
žiai atspausdinta, 157 pusi, gražaus 
formato, kietais viršeliais kaina $3.00 
Knyga reprezentatyvi ir tinka įvairioms 
progoms padovanoti.

We will conquer the world, by 
Liudas Dovydėnas, 219 psl kaina 
$4.00. Tinka dovanoms ypač kitatau
čiams.

Žemes ūkio gamybinė kooperacija 
nepriklausomoje Lietuvoje 1920-1940. 
Mokslinės apimties leidinys yra pa
ruoštas “Pienocentro” darbotuojų 
pastangomis ir lėšomis. Išleido “Nida 
Press” Londone. 1972, 257 psl kaina: 
kietais viršeliais $10.00, minkštais - 
$9.50.

Knyga tinka mokslus einančiam 
jaunimui, joje yra daug informacinės 
medžiagos apie Lietuvos ūki.

atsidurti tremtiniu ir pajausti ne kartą 
bado šmėklą. Seimą buvo išsklaidyta, 
todėl ir vidurinįjį mokslą jam teko pa
siekti jau tik suaugusiam.

Sulaukus vyro amžiaus, šaukė lat
viai, šaukė ir lietuviai karinę prievolę 
atlikti. Antanas nedvejodamas apsi
sprendė už Lietuvą, grįžo Lietuvon ir 
atliko karinę prievolę. Čia jam taip pa
tiko kad jis dar keletą metų pasiliko 
virš tarnybiniu. Isejęs iš kariuomenės 
dirbo buhalteriu pramonės įstaigose.

1938m. vedė Reginą Sidaravičiu- 
tet. Lietuvos okupacija teko jam sun
kiai išgyventi: buvo areštuojamas, 
stumdomas, mušamas ir kitaip kanki
namas. išardyta jo šeima galėjo tik po 
24 metų vėl susijungti čia Australijo
je.

I lietuvišką darbą Australijoje 
įsijungė 1949m., dalyvaudamas pirmo
se Geelongo lietuvių suruoštose Ku- 
čiose. Ten ir pasirašė sąrašan įsteig
ti Geelonge AL Draugijos skyrių.

Pirmaisiais Geelongo Apylinkės 
kūrimosi metais, buvo šešerius metus 
iš eilės Apylinkės Vadyboje įvairose 
pareigose, įskaitant ir pirmininko.

Kurį laiką buvo pradžioje gražiai 
veikiančiame Liet. Kult. Fondo ir Maz". 
Liet. Bičiulių Draugijos Valdybose. 
Atstovavo Geelonga ALB Krašto Tary
bos atstovų, suvažiavimuose Sydnėju- 
je, Adelaidėje ir keletą kartų Melbour
ne kaipo “Back Bencher” kantriai iš
klausydamas trijų dienų diskusijas ir 
retai kada pats žodį tardamas.

1958m. buvo nutarta spausdinti 
"Geelongo Lietuvį”, jis buvo pirma
sis jo redaktorius, praktiškai pats at
liko visą spaudinimo darbą eile metų. 
Dabar jau šešti metai kai redaguoja

JUOKAI

Pamokins patirtis
— Tėveli, kodėl pergalė vaiz

duojama moterim?
— Kuomet užaugsi, apsivesi tai 

ir sužinosi.
Darbštūs vyrai

— 'Kur tavasis?
— Nuėjo atsipagirioti.
— O manasis atsipagiriojo ir 

nuėjo vėl gerti.
Restorane

— Štai sąskaita už pietus, bet 
čia neįskaitytas padavėjas ...

— Juk aš padavėjo nevalgiau...
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