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KUITŪROS
KOKS TURĖTU. BŪTI SEKANTIS 

KULTŪROS KONGRESAS?
Rašo: Bronius Nainys

Pirmame LB dešimtmety didelis 
dėmesys buvo skiriamas kultūros kon
gresams. Buvo susidaranti lyg ir tra
dicija juos ruošti kas penkeri metai. 
Dabar, atrodo, pirmykštis kongresu 
entuziazmas jau išblėsęs: nuo pasku
tinio 1967 m. rudenį Chicagoj Įvyku
sio kultūros kongreso eina septinti 
metai, o apie naują kongresą nieko 
negirdėti. Tyli LB, nepasigenda jo 
nei mūsų spauda, nei visuomenė, 
Tarp daugelio priežasčių, tur būt, 
yra ir ta, kad didesnio masto paren
gimų netrūksta. Atsiminkim, kad po 
1967 jau įvyko Siaurės Amerikos ir 
Kanados lietuvių, mokslininkų du 
suvažiavimai, du teatro festivaliai 
(numatytas ir trečias), liepos 4-osios 
savaitgalius yra pasisavinusios di
džiosios dainų bei tautinių šokių 
šventės, jais taip pat vyksta jauni
mo kongresai, rugsėjo pradžios savait 
galiais šaukiami PLB seimai. Visus 
šiuos parengimus sudėjus į krūvą, 
galima matyti, kad vieneriem metam 
išeina po pusantro parengimo. Visi 
jie dideli, visiem reikia daug pinigo 
ir darbo jėgų, O netrūksta dar ir ki
tokių, ne vien LB renginių. Kai 1973 
rugsėjo pradžioj sutapo PLB IV 
Seimas ir Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos suvažiavimas, visuomenėj kilo 
ir tam tikro nepasitenkinimo.

Jei neatsiras kokių nors nenuma
tytų kliūčių ir susidar'-- reikalinga 
organizacinė talka, PLB Valdybai gal 
pasiseks 1976 kultūros kongresą su
organizuoti platesniu mastu, nes 
PLB Valdyba siekia ruošti ne vien 
Šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) 
lietuvių kultūros kongresą, bet į ji 
kviesti' taip pat Europos, Pietų Ame
rikos ir net tolimosios Australijos 
kultūrines pajėgas. Tik ar toks užmo
jis realus? Koks turi būti tokio kon
greso planas? Kur gauti lėšas?

Tokie ir dar kiti klausimai kyla 
PLB Valdyboj. Jie reikalingi plates
nio nuomonių pasikeitimo, verti išsa
mesniu svarstymų mūsų spaudoje. 
Tad Šiuo rasiniu^ ir norima kreipti 
mūsų visuomenės ir spaudos dėmėsi 
į kultūros renginį, kuris apimtų lais
vojo pasaulio (ofc. Lietuva mūsų ne
pasiekiama) lietuvių išeiviją.

Toks renginys' turi būti geras. 
Todėl jame turi dalyvauti ne tik Lie
tuvoj ir iš dalies Vokietijoj augusios 
bei brendusios mūsų mokslo ir kul
tūros jėgos, bet ir išeivijoje augusie- 
ji bei brendusieji mūsų, mokslininkai 
bei kultūrininkai. Todėl juos reikia 
surasti, busimuoju kultūros kongre
su sudominti, su darbais susipa
žinti, jų laimėjimais pasidžiaugti.

Renginiai išeina geri, kai turi 
aiškius tikslus, yra gerai apgalvoti 
ir išmintingai suplanuoti. Tad ko no
rėtume iš šio naujo kultūros kongre
so? Ar tik parodyti, ką esame pada
rą bei pasiekę, o gal siektume juo 
pakelti ir mūsų kultūros kūrybos 
lygi? Tada gal reikėtų užsakyti spe
cialius kūrinius, skelbti konkursus.

AR JONAS KRUKONIS PALIKO 
MILIJONĄ?

Patersone, N.J. kovo 18 polici
ja kambaryje rado negyvą Joną Kru- 
konį, Jis buvo miręs savo kambaryje. 
Buvo apie 80 metų.

Velionis, prekiaudamas akcijo
mis, buvo praturtėjęs ir prieš keletą 
metų visą savo turtą buvo užrašęs 
Lietuvių Fondui, kad tą turtą tvarky
tų ir skirtų stipendijas mokslus ei
nančiam jaunimui.

Tąsyk to turto buvo apie mili
jonas dolerių.

L ***

KONGRESAI
Bet ar tam užtektų laiko? -Ir vėl: ar 
kongresą rengti tik sau, ar bandyti 
ką nors* rodyti ir svetimiesiems? Ar 
turime ką parodyti ir kaip tai reikėtų 
padaryti?

Visi buvusieji kongresai turėjo 
trūkumų, ir jie buvo keliami spaudoje, 
svarstomi žodžiu. Dabar girdėti 
balsų, kad išeivijos kultūrinė veikla 
siaurėjanti ir jos lygis menkėjąs. Tai 
ryškiau taip pat matėm paskutiniame 
1967 metu kongrese. Galėjom pasi
džiaugti D. Lapinsko “Maro” operos 
gimimu ir jos pastatymu, bet visi 
kiti kongreso darbai perdaug optimis
tiškai mūsų nenuteikė. Labai nevy
kusiai i kongresą brovėsi politinis 
elementas. Silpna buvo organizacinė 
pusė, nekalbant jau apie finansinę., 
davusią JAV LB Valdybai šešis tūks
tančių dol. su puse nuostolio. Vis 
tai nemalonūs reiškiniai, kėlė karte
lį, ir jų ateity reikėtų išvengti. Žvel
giant atgal, vis tiek 'reikia pasakyti, 
kad kultūros kongresai apskritai buvo 
vertingas įnašas į lietuvių išeivijos 
kultūrinę veiklą ir pozityvūs Liet. 
Bendruomenės darbai.

Gyvenimas nestovi vietoj, ir 
PLB IV Seimas tarp kitų lietuvių kul
tūros ugdymą skatinančią nutarimų 
priėmė ir tokį: “Seimas džiaugiasi 
Lietuvos kūrėju bei mokslininkų kūry
biniu gajumu, *kuris įstengia prasi
veržti ir pro svetimus' varžtus, todėl 
siūlo puoselėti ryšius tarp lietuvių, 
gyvenančių išeivijoje ir tėvynėje, 
remiant kūrybines pastangas ir kei- 
čiamis uurybiniais pasiekimais”. Tai 
drąsus ir, galima sakyti, net revoliu
cinis nutarimas, nes krypsta į visai 
priešinga^ pusę, kaip kad reikalauja 
oficialioji linija. Šioj vietoj kyla 
toks jautrus klausimas: ar sekantis 
kongresas jau galės būti tinkamas 
forumas šį nutarimą iš popieriaus per
kelti ir į gyvenimą? Pereitame kongre
se to padaryti nebūtų buvę galima, 
nes iš kongreso programos reikalauta 
išjungti žmones, pritarusius lietuvių 
sportininkų kelionei į ok. Lietuvą ir 
norėjusius ten nusiųsti savo darbų. 
Kokios būtų reakcijos, jei ateinančio 
kongreso rengėjai imtų vykdyti šį 
PLB Seimo nutarimą ir į kongreso 
programą įtrauktų kąnors iš Lietuvos?

Tai vis klausimai, su kuriais 
susidurs naujo kongreso rengėjai, jei 
susidarys sąlygos jį rengti. Jie turėtų 
rūpėti ne tik vienai' PLB Valdybai, 
ne tik tiems, kurie bus pakviesti į 
kultūros kongreso darbą, bet visiems 
besirūpinantiems tautine išeivijos 
lietuvių, gyvata. Tad PLB Valdyba 
laukia daugiau pasisakymu. Kultūros 
kongresas yra svarbus Tr didelis 
renginys, ypač jei juo siekiama apim
ti viso pasaulio lietuvių išeiviją. 
Todėl arba jis turi būti geras, arba 
jo visai nereikia.■. ***

SIŪLO IŠTIRTI KALTINIMUS 
SOVIETAMS

NEW YORK. — “National Review” 
(HI.29) rašo, jog grupė sovietų inte
lektualų disidentų reikalauja, kad 
būtų sudarytas tarptautinis tribuno
las, kuris ištirtu faktus, minimus 
Solženitsyno knygoje apie koncentra
cijos stovyklas ir žmonių kankini
mus. Jeigu tai būtų neteisybė, kas 
knygoj surašyta, tai sovietams, nebū
tų reikalo spirtis prieš tokio tribunolo 
sudarymą. Po tuo pareiškimu pasirašė 
devyni disidentai, tarp ju tik ką iš
varytas iŠ Sovietijos Pavel Litvinov, 
buvusio užsienio reikalų ministerio 
vaikaitis, dabar atvykęs į Romą. Pa
sirašė ir pats didžiausias disiden
tas, gyvenąs Maskvoje, Sacharovas.

Pareiškimas platinamas Vakarų 
pasauly. ***

DU SYDNEJAUS PIRMININKAI: Apylinkes Pirmininkas Juozas Maksvytis ir 
Sydnejaus Lietuvių Moterų , Socialinės Globos D-jos Pirmininkė Ona Baužienė 
susitiko rankdarbių parodoje prie Ninos MeŠkenaitės paveikslo * Žalgirio mūšis

’’MŪSŲ PASTOGES" KLAUSIMU
V. Neverauskas

Š.m. gegužės mėn. 21 d. “Tėviš
kės Aiduose”, 19 numeryje buvo patal
pintas p. V. Šliogerio “Diskusinis 
Rašinys”, pavadintas “Ar reikalinga 
“Mūsų Pastogei” Spaustuvė?”

Paskaitęs ši rasini ir, žinoma, ne
sutikdamas su jame skelbiamomis min
timis, aš radau reikalinga keliais žo
džiais pakomentuoti.

Savaime aišku, kad "M.P.” 
spaustuvės vajui esant bendruomeni
niu reikalu, ir aukas renkant iš visų 
bendruomenės narių, kurie tik yra pasi
ruošę sulig išgalėmis tam reikalui 
paaukoti, bendruomenės nariai turi tei
sę vienaip ar kitaip tuo reikalu pasi
sakyti. Todėl ir aš, kaip bendruomenes 
narys, sakau, kaip man atrodo.

JEI SOVIETIJOJ KAS SUDEGINTI 
VĖLIAVĄ...

CHICAGO, - Šeštadienio “Chicago 
Sun-Times” laikrašty vienas skaity
tojas, kreipdamasis į Jane Fondą, 
Abbie Hofmaną ir kitus radikalus, 
klausia: “Kur jūs esate šiuo metu? 
Kodėl nevažiuojate į Rusiją^ ir neginat 
Solženiciną* neaplankote psichiatri
nių ligoninių, kuriose laikomi rašyto
jai", Amerikoj, nors ir ne viskas ge
rai, bet, ačiū Dievui, ji dar nepri
klauso prie 10 pačių didžiausių tiro
nijų. Kas atsitiktų, jei koks sovietų 
pilietis sudegintų sovietų vėliavą?”

* ^5$:

VASARA GALI BŪTI SOVIETU.- 
KINU. KARAS?

LONDONAS. - “Army Quarterly” 
žurnale rašoma apie nepaprastą ka
riuomenės ir karinių medžiagų telkimą 
abipus sovietų — kinų sienos. Žurna
lo komentatorius A.H.S. Candlin sako, 
kad ginklų krovimas tiesiog fenome
nalus. Jis mano, kad tarp judviejų 
karas gali kilti dar šią vasarą. Jo 
žodžiais, sovietai jau ten sutraukė 
60 divizijų, kai prieš kelis menesius 
buvo kalbama, kad turi "tik” 41 
diviziją. Kinai pastatė priešais 140 
divizijų. Abi kariuomenės paruoštos 
karui, sukaupta daug skysto kuro ir 
kitokių atsargų. Sovietų kariuomene 
aiškiai parengta puolimui,

***

Dėl. p. Šliogerio pasisaky- 
mą iš esmės, : laikau jį esant pesimis
tiniu ir labai neteisingu.

Pirmiausia dėl spaustuvės va
jaus. Jis yra vedamas, ir naujų laik
raščio surinkimo priemonių nupirjdmo 
siekiama 1972 m. gruodžio mėn. įvy
kusio AL B Krašto Tarybos suvažia
vimo nutarimu, įpareiguojančiu Krašto 
Valdybą šį uždavinį atlikti. Suvažia
vime atstovų buvo aiškiai suprasta, 
kad norint turėti bendruomenės laik
rašti savarankišką, reikia tai pačiai 
bendruomenei būti ne tik laikraščio 
leidėju, bet ir spausdintoju.

Dabartiniu metodu, surenkant 
laikraščio tekstą savomis priemonė
mis, yra pasiektas žymiai pigesnis 
laikraščio išleidimas.

Skaičiai,kuriais p. Šliogeris ope
ruoja įrodyti vajaus “nepasisekimui", 
nuo jo rašinio paskelbimo dienos jau 
tiek paseno, kad pasidaro savaime 
aišku, jog remtis tais skaičiais yra 
neįmanoma ir tik yra parodoma rašan
čiojo pesimizmas, o ne žvilgsnis i 
ateitį. Nes jei per pirmus 6 mėn. te
pavyko surinkti tik ketvirtį reikiamos 
sumos, tai pastebėkim, kad per sekan
tį menesį ta suma jau pakilo beveik 
dvigubai ir šiandien, dar ne pilnai 
paskelbtais daviniais, turime jau ne
toli $6000. Yra sakoma, jog Roma ne 
per vieną. diena, buvo pastatyta. Tai 
taip ir mes - nenorėkime surinkti 
$12000 per kelias savaites. Mano nuo/ 
mone tai reikia džiaugtis, kad mūsų 
lietuviškoji visuomenė taip gražiai 
atsiliepė į Krašto Valdybos kreipimą
si. Tik nenuleiskim rankų ir pasiek
sim, kas užsibrėžta.

P. Šliogerio išvedžiojimai del 
amortizacijos yra tik žaidimas skai
čiais. Daugindami, dalindami, pridė
dami ar atimdami procentuą, galime 
“išrodyti” ką tik norime. Žinau, ką 
kalbu, nes iš “žaidimo skaičiais” 
valgau duoną. Tai gi dabar (ji a ir 
pažiūrėkime, kaip tie patys p. Šlioge
rio naudojami skaičiai atrodys mano 
patiektoje šviesoje.

Prieš pradėdami. turime suprasti 
šią taisyklę, kurios, atrodo, p. Šlio
geris nežino ':negali saldainį ir tu
rėti ir jį suvalgyti. Taip ir su inves
tavimu. , ,(Nukelta Į 2‘ pusi.)
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NEPAKANKAMAS DĖMESYS 
JAUNIMUI

Su gailesčiu tenka konstatuoti 
fakta, kad mūsų vidurinioji karta yra 
toli nuo bendruomeninių ir lietuvių tau
tos rūpesčių. Ji pakankamai gerai 
moka lietuvių kalbą, bet trūksta jai 
idealizmo ir pasiaukojimo dvasios. 
Yra gražių išimčių, bet tai tik išim
tys, o mase' pasilieka nejautri lietu
viškiems reikalams. Galime kaltinti 
dėl to senesniųjų kartą, galime kal
tinti ir viduriniąją, bet tuo reikalų 
nepataisysime. Kas praėjo, nebesu- 
grąžinsime.

Žiūrėkime į dabarties jaunimą 
- ką jis daro ir ką mes darome ? Ir 
pamatysime, kad labai mažai yra kas 
daroma. Prieš jaunimo kongresus dar 
pasijuntame, kad turime jaunimą, kon
gresuose šauniai jis atstovauja Aus
tralijos lietuvius, bet vos tik sugrį
žę, nurimsta poilsiui ir taip ilsisi 
metų metais. Laikas nestovi vietoje 
ir poilsiauti nėra kada. Gyvenimas 
stato uždavinius ir kai jų neatlieka
me, pasiliekame užpakalyje. Tada ir 
pati musų bendruomenė tampa senie
na ir nebeįdomi, nes trūksta kūrybinio 
šviežumo, trūksta energijos ir paga
liau noro ką. nors dirbti. Kai neturime 
avangarde jaunimo, tai laidotuvių nuo - 
taika stiprėja visame korpuse.

Nenurašykime viduriniosios kar
tos j nuostolius, dalis jos dar gali 
sugrįžti, jei tik pajus atjaunėjusių 
bendruomenę. Atjauninti bendruome
nę galime tik su treciąja karta. To
dėl bendruomenės veikla turėtų būti 
radikaliai pakeista. Visa mūsų veik
la turėtų būti koncentruojama į jau
nimą, visus kitus reikalus paliekant * 
antroje ar trečioje eilėje. Kas nesi
rūpina jaunimu, tas negali būti pir
mos eilės veiksniu. Šiose sunkiose 
sąlygose paruošti jaunimą ateičiai 
reikalinga ilgos ir intensyvios treni
ruojamos praktikos.

Daugiau kaip per du dešimtme
čius nebuvo jaunimui suorganizuotos 
ne tik jokios stovyklos, bet nė pa
prasčiausio savaitgalio supažindi
nimui su Lietuvos šių dienų proble
momis. Šeimose, . mokyklose ir orga
nizacijose tie dalykai yra per sun
kūs jaunimo galvoms, o vėliau, kada 
istdja Į universitetus ar kitas aukš
tąsias mokyklas, niekas nebekvarši- 
na jiems galvų, taip ir lieka nepa
ruošti šių problemų praktiškam spren
dimui. Negirdėtis, kad mūsų mokslus 
einantis jaunimas dalyvautų mitinguo
se, politiniuose dialoguose ar pana
šiuose subuvimuose, kur yra nagrinė
jami politiniai klausimai. Nedalyvau
ja todėl, kad nėra paruošti. Mums 
būtinai reikėtų, organizuoti jaunimui 
'savaitgalius, kuriuose būtų nagrinė
jamos šių dienų politinės problemos. 
Reikia gerai išsikalbėti įvairiais Lie
tuvą liečiančiais klausimais. O atos
togų metu reikėtų, organizuoti stovyk
las - kursus, kuriuose būtų galima pil
niau išnagrinėti Lietuvos aneksijos 
klausimus. Žinoma, tokiuose subuvi
muose , atsižvelgiant į realybę > abi 
kalbos lietuvių ir anglų lygiai varto
jamos.

Senimas baigia savo dienas, ir 
mes turime paskutinę progą pataisyti 
padarytas spragas - ateiti I jauni
mą, su materialine ir moraline pagal
ba, ateiti su noru ir atvira siela, ne 
mokyti, bet tartis ir padėti, tartis 
dėl savo tautos ateities ir dėl visos 
žmonijos gerovės. Mes esame vie
nos šeimos, vienos bendruomenės ir 
tautos nariai ir mums visiems turi 
rūpėti tie patys ateities reikalai: 
tiek savo tautos, tiek ir visos žmoni
jos.

am
***
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"MUSU PASTOGES” SPAUSTUVES 
KLAUSIMU

(Atkelta is 1 pusi.)
Kapitalą gali investuoti tik 

ar vienu ar kitu būdu ir žiūrėti, kuris 
būdas duos daugiau pelno. O priskai- 
tyti kaip išlaidas tai, ką gautum ar 
negautum/ investuodamas ‘’kitu būdu, 
kaip kad p. Šliogeris daro su galimu 
10% metiniu investavimu, yra tik savo 
nenusivokimo reikaluose parodymas. 
Todėl ir turime čia pasirinkti, ar 
investuoti iš 10% palūkanų, ar už tuos 
pinigus pirkti laikraščiui reikiamą 
mašiną.

Pirmas pasirinkimas - investuo- 
jam $12000 kapitalą iš 10%. Metinio 
pelno - $1200. Atmeskim metinę ^in
fliaciją, kuri dabar yra lygi ne mažiau 
kaip 10%, o nekuriu ekonomistų nuo
mone bent 13%, tai rezultate ne tik 
kad pelno negausi, bet dar turėsim 
metini kapitalo vertės mažėjimą, ir 
tuo pačiu nuostolį, iki $360 per me
tus.

Antras pasirinkimas - tą pačią 
sumą investuojam.nupirkdami spaustu
vei mašiną. Metinė amortizacija (nau
dojant p. Šliogerio išsireiškimą ir 
skaičius), per 8 metus, yra $1500 me
tams. Atimkim infliacinį kapitalo ma
žėjimą, kuris, pastebėkim, šiuo at
veju jau veikia mūsų naudai, 13% - 
$1560. Tai ir gaunam $60 metinio pel
no. O jei prie to pridėsi, remdamiesi 
p. Šliogerio logika, “sutaupytus” 
pinigus neinvestavus kapitalo pirmuo
ju būdu, tai gausi metinio pelno 
$420 ir tuo pačiu vieno “M.P.” nu
merio išleidimas atpigs bent $8.00. 
v Dėl mašinos amžiaus, kurį p. 
Šliogeris nustato esant 8 metai, rei
kia štai ką pasakyti. Taksų departa
mentas leidžia šią mašiną nurašyti 
per 13 metų, kas metai nurašant 71/s% 
kapitalo sumos, prileidžiant, kad ši 
mašina dirba 40 valandų savaitėje. 
Tuomet mašinos amortizacija pasi
daro $900 į metus, arba $18 - vienam 
‘,‘M.P.” numeriui. Bet jei , kaip p. 
Šliogeris teigia, mašina dirbs tik vie
ną dieną savaitėje, o likusį laiką il
sėsis, tai jos amžius atatinkamai pail
gės iki 65 metų. Metinė amortizacija 
tada bus $185.00, arba tik nepilni 
$4.00 numeriui. Išsikalbėjus su šios 
mašinos gamintojais ir naudotojais 
matosi, kad faktinai mašinos amžius 
yra neribotas, nes ji veikia kompute- 
rizuoto fotografijos aparato principu 
ir turi tik tris judomas dalis.

Šiuo metu Adelaide mes galime 
išsinuomoti šios mašinos patarąnvi- 
mus už $10 valandai, plus mašįpos 
operatoriaus alga.

IŠ tikrųjų, jei šiandien atsirastų 
tautietis, kuris investuotų $12000, 
ir nupirkęs kalbamą mašiną, išnuomuo* 
tų ją “M.P.” reikalams už $10.00 
darbo valandai, tai p. Šliogeris, tik
riausiai rašytų spaudoje, pagirdamas 
šio tautiečio gerą valią ir pasitama- 
vimą bendruomenės reikalams. Žino
ma, tikriausiai visai nepastebėda
mas, kad šis geraširdis tautietis 
vien tik iš “M.P.” atsiimtų savo in
vestuotą kapitalą per tris metus.

Bet kada rinkti ir patikėti bendruos 
menės vadovai, rimtai iš svarstę ir 
įsigilinę pradeda atsargiai dirbti 
darbą, kuris turi sutaupyti bendruo
menei išlaidas ir duoti savo laikraš
čio patarnavimus dar ilgiems metams, 
tada reikia kam nors, nelaiku ir ne 
vietoje, išlyst su nepagrįstomis abe
jonėmis ir kaip tam Pilypui iš kana
pių - pabaidyti visus žvirblius. O jei, 
kaip planuojama, bus pabandyta šią 
mašiną nuomuoti šalutiniam darbui ir 
tuo atgauti investuotą kapitalą, p. 
Šliogeris, ko gero, pabars spaudoje 
už bendruomeninio turto piktnaudo- 
jimą...?

Einant tolyn, ir darant išvadas 
iš p. Šliogerio “Tėviškės Aiduose” 
skelbiamų minčių, galima privesti, 
kad ir mūsų bendruomeniniai ar kata
likiški namai ir visas mūsų lietuviš
kas darbas yra vienas didelis neeko
nomiškas pinigų ir laiko naudojimas. 
Ir kiekvieno mūsų automobiliai būtų 
naujesni ir kišenės pilnesnės, jei 
mes “išmintingiau” savo pinigus in
vestuotume.

Manau, jog turėtų būti aišku be 
didelių išvedžiojimų, kad kapitalas 
investuotas į bendruomeninį turtą, 
pirmiausiamums dividendą moka savo 
suteikiamais patanarvimais. Lietuvių 
namai ir Katalikų Centras padeda mums 
susiburti draugėn, dvasiniai lietuvy
bėje atsigauti, suteikia tam tikrą sau-
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S.L.M.S.G. Draugijos parodos metu Lietuvių Klubo patalpose 
Bankstown lietuvės moterys parodė kaip jos moka rašyti raštų 
raštais, kuriuose atsispindi lietuvių liaudies • tautos dvasia ir toly- 
dybė. Liaudies kūryba - tautodailė, tautosaka • yra tautos kultūra, 
jos istorija, ir tokioje kūryboje matome tai, kas esminga ir visuo
tina gamtoje ir Žmogaus prigimtyje, o ne tai, kas atsitiktina, reta. 
Lietuvių liaudis yra viena iš senoviškiausių Pabaltijo geografijoje 
ir ji visuomet rūpinosi savo tolydybe ir klestėjimu, ir stengdavosi 
atskleisti savo išmintį, parodyti savo kūrybinę galią bei sudaryti 
sąlygas improvizacijoms. Ir Sydney lietuves moterys, visuomet 
atviros dabarties rūpesčiams, iškėlė ir - kas svarbiausiai! - paro
dė, kad siekiant kūrybiško originalumo, nėra būtina paneigti praei
ties tradicijas.
Nuotraukoje (iš kairės T. Biretienė, M. Vilkaitienė ir M. Reisgienė 
aptaria lietuviškos juostos raštus. Viršuje matyti V. Kabailienės 
kūryba - tapyba. Foto: V.M. Vilkaitis

gurno jausmą svetimame kraite, iš
laiko mūsų chorus, menines grupes, 
suteikia mums progos savo tarpe 
socialiniai bendrauti. Lietuviškas 
laikraštis tarnauja mums z suteikda
mas informaciją apie mūsų lietuviš
ką gyvenimą ir palaikydamas mūsų 
tarpusavio ryšį.

Dabar dar keletą sakinių dėl p. 
Šliogerio aštrių ir neteisingų pasisa
kymų dėl “M.P.” turinio ir išvaiz
dos. Tai yra jo nuomonė. Bet kiek yra 
tų, kurie “M P.” prenumeruoja, prie 
jos pripratę, laukia kas savaitę ir 
džiaugiasi tuo, ką gauna. Man (gal 
mano reikalavimai kuklesni) “M.P.” 
yra patraukli , lengvai ir akį traukian
čiai išdėstyta. Rūpindamasis daugiau 
žiniomis iš lietuviško gyvenimo 
Australijoj, nepasigendu “M.P.” 
to, ką galiu rasti kituose laikraščiuo
se ar knygose.

Savaime aišku, kad pagerinimui 
ir praplėtimui visuomet yra ir bus 
vietos bet kuriame laikraštyje, taip 
ir “M.P.”. Bet reikia pažvelgti į 
vietos ir laiko sąlygas, bei visas 
kitas aplinkybes ir atatinkamai pri
derinti savo reikalavimus. Viešai, 
kitame laikraštyje, mesti kaltinimus 
redaktoriui yra labai lengva. Bet Įeiti 
Į kito Žmogaus kailį, jo sąlygas, ir 
įvertinti tas pastangas, kurias jis 
įdeda į savo darbą — reikia savyje 
turėti truputį daugiau, negu tik galvo
jimą, kad aš tai jau viską išmanau. 
P. Šliogeris yra vienas skaitytojas, 
kuris stato savo reikalavimus redak
toriui, na ir leidėjams. O tų skaityto
jų yra gerai virš 1000, taigi tenka 
ieškoti vidurio ir prisitaikyti prie 
daugumos. Ką, mano supratimu,redak
torių s ir daro.

Žinoma, negaliu nepastebėti ir 
p. Šliogerio “šiaudais” vadinamų 
iliustracijų. Daug neaiškindamas pa
sakysiu, kad mano paties vaikai 
“M.P.” su malonumu ima į rankas, 
pirmiausiai apžiūri iliustracijas, 
ieško draugų ir pažįstamų veidų, pa
skaito po tomis iliustracijomis užra

šus, tada su tuo surištus straipsne
lius, na ir taip perskaito visą “M.P.” 
Tuo tarpu kito mūsų lietuviško laik
raščio, kuristdeja, nėra iliustruotas, 
nė į rankas neima.

Susumuojant keliais sakiniais 
argumentus, kodėl “M.P.” yra rei
kalinga Comp. mašinos, galiu šitaip 
pasakyti: 1. kad bendruomeninis 
laikraštis būtų pilnai savistovus ir 
nepriklausomas. 2. kad laikraštis 
turėtų tikslų ir pilną lietuvišką rai
dyną. 3. kad laikraščio išleidimas 
būtų pigesnis, gal ne tiek palyginant 
su dabartinėmis kainomis, kiek lygi
nant su ateityje kylančiomis išlaido
mis. 4. kad redaktoriaus darbas būtų 
lengvesnis, tuo pačiu ir laikraštis 
galėtų būti dar įdomesnis. 5. kad 
bendruomenė galėtų jaustis esanti 
pilnutiniu laikraščio leidėju ir savi
ninku.

“Netikinčių tamošių” buvo ir 
bus visuomet, ir dabar ir ateityje. 
Bet visuomet buvo ir bus, (ir didelė 
dauguma), tokių, kurie iš karto pa
žins reikalo teisingumą ir reikalingu
mą ir be rezervų ateis pagalbon.

Baigiant dar norisi pridurti kele
tą žodžių, skirtų "Tėviškės Aidų” 
redaktoriui. Valia p. Šliogeriui turėti 
savo nuomonę ir ją viešai reikšti. 
Valia “T.A.” nesutikti su bet kurio
mis "M.P.” puslapiuose skelbiamo
mis mintimis ar idėjomis ir leisti 
"T.A.” puslapiuose pasisakyti vi
siems, kurie tik ten vietos ieško. Bet 
vis dėl to šiuo atveju, man atrodo, 
buvo prasižengta su spaudos etika ir 
takto stokos parodymas, leidžiant 
savo puslapiuose svarstyti ar reika
linga “M.P.” spaustuvė. Kaip nuskam 
betų, jei šiandien mes imtumės įrodi
nėti “M.P.” puslapiuose “T.A.” 
spaustuvės nereikalingumą, ar redak
toriaus silpnumą. Pripažįstame spau
dos laisvę ir ją privalome pagerbti, 
bet kartu ir turime suprasti, kas kur 
tinka.

***
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IŠ MUSU. GYVENIMO

SYDNEJAUS' ALSS
Įvyko ALSS Sydnejaus skyriaus 

valdybos posėdis, kuriame aptarta 
ateities skyriaus veikla. Numatyta 
vienam savaitgaliui padaryti iškylą 
i snieguotus kalnus. Vėliau sužinota, 
kad Sydnejaus sportininkai ruošia 
taip pat kelionę i snieguotus kalnus 
autobusais ir kad studentai bus kvie
čiami prisijungti. Greičiausiai pasi
naudosim kvietimu. Kai paaiškės 
išvykos detalės, tada bus plačiau 
painformuoti skyriaus nariai.

Buvo svarstytas pasiūlymas, kad 
ateityje į skyriaus valdybą būtu ren
kami iš penkių ar net trijų asmeny, 
tačiau sprendimas nepadarytas.

Kadangi^ jau seniai studentai 
berengė vieša vakarą, tai nutarta ge
gužės 5 d. (Lietuviu Klube surengti 
toki vakarą vardu - “VELNIŲ VAKA
RAS”. ***

* Gegužes 5 d, Lietuviu Klubo 
patalpose įyyko ALSS Sydnejaus stu
dentų suruoštas “VELNIlį V AK ARAS”,

Nedaug žmonių atsilankė, bet 
tie, kurie atvyko, tikrai labai gerai 
laiką praleido ’ ‘ velniškoj” atmosfe 
roj. Malonu buvo matyt draugus su 
kaukėmis, ragais ir uodegomis.. Va
kare buvo rodoma “Horror Films” ir 
komedija, o taip pat svečiai buvo vai
šinami su gėrimais ir valgiais. Stu
dentai tikisi, kad ateityje į pana
šius parengimus atsilankys daugiau 
svečių, *.**

* Sveikiname su sužieduotuvė
mis melbourniškę mokytoją Rasą Mil
vydaitę su hobartiškiu gamtos moks
lo studentu Gediminu Statkum. Jie 
sukurs tikrai gražią lietuvišką šeimą,***

* Gegužes 18 d. įvyko labai jau
kus pobūvis Sydnejaus Graduate’s 
klube - kur Ričardas Bukevičius ir 
jo tėvai pakvietė keletą draugu at
švęsti Ričardo oficialią graduacijos 
ceremoniją, prieš kelias dienas įvy
kusią Sydnejaus U-te. Ričardas isigy- 
jo B.A. Dip, Ed. laipsnį ir šįmet jau 
mokytojauja gimnazijoje“,

Pobūvio dalyviai papietavę nu
važiavo į p.p. Bukevičių namus, kur 
prie kavos puodukų buvo klausoma 
rinkimu i Australijos^parlamentą rezul 
tatu, Vienas iš Eppingiškių buvo taip 
suž'a vėtąs rezultatais, kad net pra
dėjo šokti ant stalo,

Sveikiname naują filisteri. “S.Z.” 
vardu. ***

Arūnas Pilka Japonijoje

NAUJIENOS IS VISUR
* Birutė Leverytė, su labai ge

rais pažymiais pereitais metais bai
gė Sydnejaus universitetą įsigyda- 
ma „B.A. Hons. (geografija) laipsnį. 
Ji šiuo metu dirba Melboumo univer
sitete kaip tiutorė.

Kadangi Birutės tėvai gyvena 
toliau nuo Sydnejaus, tai ji visus 
studijų metus praleido gyvendama 
prie u-tų esančiuose studentu na
muose (koledžuose) - Women’s Col
lege, ir vėliau International House. 
Ir šimet ji gyvena prie Melboumo U-to 
esančiame St. Mary’s Koledže, Teko 
patirti kad ji Melbourne nenuobodžiau 
ja, tačiau jos Sydnejaus draugai - gės 
laukią jos grįžtant.

Salia tiutorės darbo u.te, ji lanko 
miestu planavimo kursus.***

PASIMETUSI PASAULYJE
Prieš gerą pusmetį išvykusi į 

Europa^ Ugnė Kazokaitė savo paskuti
niame laiške namiškiams ant voko 
vietoj atbulinio adreso rašo: "Ugnė 
pasimetusi pasaulyje”. Mat, pasta
ruoju metu ji įsigijo dviem mėnesiam 
traukiniais važinėti bilietą, galio
jantį po visą Europą, išskyrus komu
nistinius kraštus. Taip vasarą ir pra
leis bekeliaudama, kaip toj dainoj — 
kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu..

Išvykusi pereitų metų gruodžio 
mėn. ji žiemos laika/praleido Austri
joj beslidinėdama, Muenchene lanke' 
du menesius vokiečių kalbos kursus 
prie universiteto ir jau dorai pramoko 
vokiškai, birželio mėn. dalyvavo 
Europos lietuvių studentų suvažiavi
me Bonnoje ir rugpiūčio mėn. praleis 
savaitę Lietuvių Studijų Dienose, 
kurios šiais metais-vyks Šveicarijoje. 
Jos bazė yra Muenchenas, Vak. Vo
kietijoje, kur aktyviai reiškiasi lietu
vių jaunimo tarpe ir šoka tautinius 
šokius.

Jos tolimesni planai: ateinančią 
žiemą praleisti Europoje, tikėdamasi 
įsigyti slidininkų instruktorių specia
lybę, ateinančiu metų pavasarį vykti 
į Ameriką ir iš "ten į trečiąjį pasau
lio lietuvių jaunimo Kongresą, kuris 
įvyks 197 5 "m. Kalėdų laikotarpy Bra
zilijoje.

Ugnė savo išvyka nepaprastai 
patenkinta, labai susižavėjusi Euro
pa, kur, kaip ji sako “kiekviena vie
ta yra istorija ir kiekvienas miestas 
kaip ištisa meno galerija”. Atrodo, 
Ugnės meninis instinktas, susipaži
nus su Europos meno turtais, bus dar 
labiau padirgintas.

***

J.A. JASIUNAS
Balandžio 1 d. iš Melboumo, drau 

gų palydėtas, į Afganistaną išvyko 
J .A. Jasiunas, B.A., M.A. Keliom 
dienom buvo sustojęs Sydnejuje. Iš
vyko į Hindokuso kalnyno Nuristano 
provincija rinkti medžiagos doktorato 
tezei. Melbourne aplankė is Lietuvos 
atvykusį, pas seserį Kalmantienę vie
šintį ,prof. H. Jonaitį, Vilniaus uni
versiteto bendrosios fizikos ir spektro 
skopijos katedros vedėją. Sako, kad 
tikrai buvo įdomu sutikti lietuvišką 
lietuvį. Iki šiol tai tik Amerikos ir 
Australijos lietuvius tepazinęs.

Jaunasis mokslininkas J.A. 
Jasiūnas pažadėjo savo įspūdžiais iš 
Afganistano ir darbo nuotaikomis pa
sidalinti su "Studentų Žodžio” skai
tytojais. Vežasi kelių rusių fotogra
favimo ir garsams įrašyti aparatus, 
o taip pat ir filmavimui.

***

AR AFGANISTANE YRA LIETUVIU 
KILMĖS ŽMONIŲ?

Per Velykas Sydnejuje lankėsi 
labai įdomus svečias iš Amerikos. 
Jo vardas Jonas Jasiunas, ir jis yra 
antropologas. Jis bestudijuodamas 
Amerikoje dėl M.A. laipsnio, paste
bėjo vieną labai įdomų rašinį “Na
tional Geographic” magazine, kuria
me vienas antropologas pateikė in
formacijų iš savo studijinės kelionės 
į Afganistane. Jis buvo apsistojęs 
Nuristane, ir čia susitiko, kaip jam 
atrodė, labai skirtingą afganistanie
čių gimine. Didesnė pusė iš jų buvo 
blondiniai ir su mėlynomis akimis. 
Jie rengėsi visai kitaip,negu dauguma 
afganistaniečių. Jie dėvėjo išaustus 
ar apsiuvinėtus drabužius. Moterys 
dėvėjo sijonus ir nevartojo afganis- 
tanietėms įprasto veidui gaubtuvo,

Bet dar keisčiau buvo sų tos 
giminės kalba. Antropologas nežinojo, 
iš kur ta kalba kilusi, ir tik paminėjo 

keletą žodžių. „
Jonas Jasiunas perskaitęs siuos 

antropologo tyrimo duomenis buvo 
labai nustebintas, nes jam toji af
ganistaniečių giminė priminė lietu
vius. Jų išvaizda atrodė kaip lietu
vių, rengėsi kaip senovės lietuviai, 
o svarbiausia, kad tie keli suminėti 
tos kalbos žodžiai buvo artimi lie
tuvių kalbai (pav. Dievs, kaip mūsų 
Dievas), Tuomi sudomintas Jonas 
bandė daugiau surinkti žinių apie 
tuos Nuristano gyventojus, Deja, 
jam nepavyko daugiau rasti tuo reika
lu medžiagos bibliotekose. Tiesa, jis 
besilankydamas Anglijoje užtiko 
British Museum bibliotekoje labai 
sena knygą, tuo reikalu, tačiau Jonui 
atrodė, kad" pateikta ten informacija 
yra abejotinos vertės.

Jonas apsisprendė pats nuvykti 
į Afganistaną ir tiesioginiai patirti 
ar ^minima Nuristano giminė turi pa
našumo su lietuviais (ar lietuviai 
jzra kilę iš Afganistano, ar atvirkš
čiai?). Kaip matom, Jono tyrimo dar
bai labai reikšmingi mūsų tautai, nes 
gali daug kas paaiškėti apie mūsų 
kilme,

Lionas buvo atvykęs i Australiją 
pas savo draugą dr. Karolį Kazlaus
ką, Melbourne. Lankėsi ir Sydnejuje, 
kur buvo studentų globojamas ir čia 
maloniai praleido laiką, nes tuo metu 
Sydnejuje lankėsi keturi _ lietuviai 
studentai iš Los Angeles. Šiuo metu 
jis jau yra Afganistane. Jis praleis 
vieną mėnesį Kabule, nes turi gauti 
iš konsulato leidimą toliau važiuoti, 
pasirūpinti transportu, palydovu ir 
maistu. Kelionė į Nuristaną yra sun
ki, nes teks persikelti per kalnus ir 
tikriausiai teks joti ant kupranugario, 
Tikimės kad jo tokia ilga ir varginga 
kelionė bus vertinga, ir kad Nuris
tano giminė yra tikrai lietuvių kil
mės. ***

Mūsų

VILNIAUS UNIVERSITETAS
Centriniuose Vilniaus universi

teto rūmuose yra įsikūrusi jo biblio
teka, viena iš seniausiųjų visoje Tary
bų Sąjungoje (1570 m.)‘ji, tur būt, 
priklauso prie tų įdomių ir retų Euro
pos knygų saugyklų, kurios ir Šian
dien, po 400 metu,' tebeturi pirmųjų 
savo knygų ir tebeužimą pastatą, gau
tą įsikuriant.

Nėra beveik nė vieno rūmų kor
puso ar kiemo, nesusijusio su biblio
teka bei jos skyriais. Todėl, kal
bant apie bibliotekos patalpas, tenka 
aptarti visą centrinių universiteto rū
mų ansamblį, užimantį vieną reikšmin
giausių vietų Vilniaus senamiestyje.

XVI a. antrojoje pusėje, stei
giant Vilniuje svarbią mokymo Įstai
gą - kolegiją, maždaug atitinkančią 
vėlesnių laikų licėjų, gimnaziją arba 
net savotiškus parengiamuosius kur
sus į universitetą, buvo nupirkti trys 
miestelėnų namai. Dokumentuose 
neišliko pastatų planų, minimos tik 
savininkų pavardės ir atskiri netiks
lūs duomenys. Iš kai kurių ano, meto 
graviūrų, pvz., iš Brauno atlase esan
čio Vilniaus miesto piešinio, sunku 
susidaryti tikslesnį vaizda^ apie šiuos 
pastatus ir jų vietą. Istorikai apsi
riboja skirtiniais santūriais samprota
vimais. Todėl apie pastatus galima 
spręsti tik iš to, kas iki šiol yra iš
likę" vietoje, tariant, jog seniausieji 
XVI a. ansamblio mūrai ir bus tie 
pirmieji kolegijos namai, kuriuos rado 
kolegijos personalo viršininkai, at
vykę į Vilnių 1570 m.

Nupirkus pirmuosius namus 
1 568 m., kitais metais buvo įsigyti 
dar du namai ir gretimas sklypas, 
kuriame prasidėjo statybos; jos turėjo 
praplėsti visus pastatus ir sujungti 
juos į vientisą kompleksą, atitinkan
tį būsimos kolegijos paskirtį. Tuo 
labiau kad iš pat pradžių buvo ketina
ma kolegiją paversti universitetu.

Plečiant kolegija ir akademiją, 
XVI a. pradėta statyti namus aplink 
universiteto Skargos ( arba Didįjį) 
kiemą, priešais Sv. Jono bažnyčią. 
Iš senu planų, saugomų dabar Vil
niaus universiteto bibliotekoje, ma
tyti, kad buvo užsimota išmūryti kva
dratinę pastatų sistemą su uždaru 
kiemu, atskirtu" nuo šv. Jono bažny
čios rytiniu korpusu. Tačiau būtent 
šis rytinis sparnas niekada ir nebuvo 
pastatytas, palikus nesujungtus pie
tini ir šiaurinį korpusus. Iš tos pu
sės kiemą tarytum uždarė bažnyčios 
fasadas, o taip pat greta jo - aukšta 
atskira varpinė.

įsteigus 1579 m. Vilniaus aka
demiją (universitetą), pamažu buvo 
užstatytas- visas plotas tarp dabar
tinių Universiteto, B, Sruogos, M. 
Borkio ir -J. Tallat - Kelpšos (buv. 
Vyskupų, Sv. Jono, Pilies ir Skapo) 
gatvių. Gyvenamieji namai buvo per
tvarkomi, jungiami su naujais, spe
cialiai akademijai ruoštais statiniais 
į bendrą korpusų sistemą. Sparnas 
augo prie spamo^ir viduryje jų susi
klostė 12 kiemų, priklausančių uni
versitetui.

Šioje grupėje seniausia yra Sv. 
Jono bažnyčia, perėjusi XVI a. antro
je pusėje universiteto žinion. XV a. 
ji buvo išmūryta gotikos stilumi vie
toje anksčiau> stovėjusios medines. 
Iki šiol yra išlikęs senųjų sienų da
lių gotikinis plytą rišimo būdas, šo
ninių navų skliautai ir kai kurie kiti 
elementai. Vėliau, atitekusi jėzui
tams, ji buvo perstatinėjama baroko 
stiliumi. Ryškiausiai barokas mato
mas puošniame fasade, iškilusiame 
apie 1740 metus.

(Nukelta i4 -tą psL»
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Tarytum aukštas 
skydas, pridengiau gotikinio išpla
navimo bažnyčią, stovi sis fasadas, 
suteikdamas rimties nuotaiką visam 
kiemui. Barokinis fasadas ir prie jo 
prigludęs status gotikiniu proporcijų 
stogas, o taip pat varpinė iškyla virš 
visu aplinkinių, pastatų, sudarydami 
gražų ansambli, matomą iš Įvairių 
miesto pusių ir teikiantį ypatingą 
akcentą universiteto ęūmams bei Vil
niaus senamiesčiui. Sv. Jono bažny
čios pastatas ir dabar yra Vilniaus 
universiteto žinioje.

Nuo kolegijos įsteigimo 1570 m. 
iki XVII a. vidurio buvo statomi re
nesanso stiliumi, atitinkančiu to me
to Lietuvos ir Lenkijos valstybės 
kultūros dvasią. Italijos architektų ir 
menininkų įtakoje ar netgi ir pagal jų 
projektus (autoriai nežinomi) išaugo 
atvirų arką galerijos, iš kurių buvo 
įeinama į atskiras patalpas.

Iš Skargos kiemo yra perėjimas 
Į gretimą, kurio mūriai išaugo maž
daug tuo metu, kaip ir kat tik minė
tieji, o gal net kiek anksčiau. Skir
tingai nuo Skargos kiemo, čia pa,- 
grindiniai korpusai turėjo trijų aukš
tų atvirų arkų galerijas; tai patvirti
na išlikę išoriniai kontūrai sienose.

Šis kiemas vadinamas Observa
torijos del priestato, 1782 - 1788 m. 
iškilusio pagal universiteto architek
to M. Knakfuso projektą.

Už observatorijos stovi to paties 
architekto baigta statyti Baltoji sa
lė, kurios langu išorinė puošyba tu
ri rokoko stiliaus elementų. XVIII a. 
prie rytinio ir vakarinio Baltosios 
salės galo stovėjo du vienodo lygio 
trijų aukštų bokštai. Viename buvo 
universiteto^ laikrodis, antras nau
dotas astronominiams stebėjimams. 
Pastarasis nugriautas XIX a. vidu
ryje, įrengiant pirmame jo aukšte 
sunkų astronominį insjrumentą.

Šiandien laikrodžio bokštas te
bestovi, pažemėjęs vienu aukštu, o 
jo vakarinio kaimyno vietoje liko de
koratyviu stogeliu pridengti buvusio 

bokšto pamatai.

iš Observatorijos kiemo pro že
miausioje pietinio pastato siaurą an
gą galima patekti į senosios akade
mijos Spaustuvės kiemą.

XVI a. antroje pusėje didikas 
Kristupas Radvila Našlaitėlis, perė
jęs i katalikybe, dovanojo Vilniaus 
akademijai savo mirusio tėvo, pro
testanto, spaustuvę. Jėzuitai tą pa
čią spaustuvę, kurioje buvo išspaus
dinta protestantiškoji biblija, sukė
lusi didelę katalikybės šulų neapy-

Kai visados — valgome!
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kantą, pastatė pietiniame šio kiemo 
korpuse, ties dabartine B. Sruogos 
gatve. Kadaise senas skliautuotas 
pastatas turėjo kieme dvi atviras ar
kas. Vėliau viena buvo užmūryta. 
Aukšta aklina vakarinė siena ir vaiz
das į rūmu bokštus, kylančius už sto
go, teikia siauram kiemeliui roman
tiškos nuotaikos.

Šalia Spaustuvės kieme, Šv. Jo- 
no bažnyčios varpinės pusėje, iš
kilo naujoji knygų saugykla, pasta
tyta, pažymint Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko universiteto Mokslinės 
bibliotekos 400 metų sukaktį. Supro- 
įektuota architektų A. Brusoko ir A. 
Svabauskienės, ji įrengta pagal šių 
dienų technikos lygi ir pritaikyta ver
tingiems leidiniams’saugoti.

Yra išlikę XIX a. pradžios eski
ziniai projektai, pagal kuriuos prie 
šio trijų skaityklų korpuso buvo siū
loma pristatyti klasicizmo stiliaus 
fasadą; matyt, ketinta perkelti pa
grindinį įėjimą priešais naujuosius 
gubematūros nimus. Bet projektas 
liko neįgyvendintas, o šiandien toje 
vietoje stovi aukštos durys su užra
šu "Universiteto biblioteka”.

1964 m., pažymint Kristijono Do
nelaičio gimimo 250 metų sukaktį, 
po arkomis pastatyta poeto skulptū
ra, sukurta dail K. Bogdano.

Kiekviena Sarbievijaus; kiemo 
dalis statyta vis kitu laiku. Pirmiau
sia krinta į akis prieš vartus stovin
tis susmegęs namas su lygiais aukš
tais nuo stogo iki pamatu čerpėmis 
dengtais kontroforsais. J| ‘su kaimy
niniu pastatu jungia dviejų aukštu 
atviros arkos. Jų paskirtis - sutvir
tinti sienas. Galimas daiktas, kad 
pradžioje, kol kiemas buvo dar kitaip 
užstatytas, arkos atstojo ir vartus, 
uždaromus vakare. Panašios paskir
ties arkų Vilniuje būta nemaža.

Tie namai - kaip ir jų kaimynai 
iš pietų su laiptuotais kontroforsais 
- laikomi vienais iŠĮ seniausių, ir 
gal nuo jų yra prasidėjusi kolegijos 
statyba.

šiaurinėje kiemo pusėje kadaise 
stovėjo ūkinės paskirties pastatai, 
arklidės. Vėliau jie buvo perstatyti, 
pritaikyti butams. Antrame aukšte 
yra gyvenę universiteto profesoriai.

Šių namų antros pusės siena yra 
žymiai *~didesnė. Viršutinėje jos da
lyje išliko aukštas atikas, rėmęs vięn- 
šlaiti stogą. Atiko architektūriniai 
elementai dar ir dabar matomi, perė
jus siauru koridoriumi iŠ Sarbievijaus 
į gretimą kiemą, dabar vadinamą Dau
kanto kiemu, čia būtent atiko lieka
nos primena, kad susiduriame su 
XVI - XVII šimtmečių amžininku. 
Imperatoriškojo Vilniaus universi
teto laikais — XIX a. pradžioje - kie 
mo menkaverčiai ūkiniai pastatai 
buvo nugriauti, o aplinkiniuose pas
tatuose įrengti universiteto profeso
rių butai.

Kai kuriuos kiemus ir pastatus 
puošia paminklinės lentos, pritvir
tintos įvairiais laikais ir įvairiomis 
progomis.

Naujosios knygų saugyklos fa
sadą išryškina lenta, pažymint! Vil
niaus Valstybinio universiteto bib
liotekos 400 metų sukaktį (1570 - 
1970). Ja sukūrė dail. R. Gibavicius.

Skargos _kiemo korpusuose XIX 
a. buvo įsikūrusi Vilniaus berniukų 
gimnazija.

1929 m. minint Vilniaus univer
siteto 350 m. sukaktį, į Šv. Jono 
bažnyčios fasadą. Įmūrytos dvi len
tos, skirtos vienam iš kolegijos ir 
akademijos steigėjų vysk. Valerijo
nui Protasevičiui ir pirmajam univer
siteto rektoriui Petrui Skargai. Obser
vatorijos vadovui ir universiteto rek
toriui Martynui Počobutui skirta len
ta prie namų Observatorijos kieme. 
Tame pačiame kieme tarp observato
rijos bokštų įrašas pamini 150 m. su
kaktį. nuo Lietuvos Vyriausiosios mo
kyklos įkūrimo.

Ant tos sienos, tarp antrojo ir 
trečiojo aukštų, yra išlikęs lotyniš
kas įrašas: "Haec domus Uraniae 
ėst: “Curae procul este profanae. 
Temnįtur hie humilis telluš: Hinc 
itur ad astra”. Išvertus reikštu: 
"Tai Uranijos namas: pranykite, 
niekingi rūpesčiai. Čia nepaisoma 
menkos žemės: iš čia kylama Į 
žvaigždes”. Tariama, jog teksto au
torius — M. Počobutas.

Viršuje, po frizų, yra įmūrytas 
lotyniškas įrašas: "Addidit antique 
virtus nova lumina coelo”. Tai anti
kinės Romos poeto Vergilijaus žo- 
dz'iai: "Drąsa suteikia senajai Visa
tai naują šviesą”.
4 .

Sarbievijaus kiemo vartų arkoje 
didelė marmurinė lenta primena garsų 
XVII a. poetat Motiejų Kazimierą Sar
bievijų, žinomą to meto Europoje. Jis 
mokėsi Vilniaus akademijoje, o vė
liau ir pats joje dėste. Savo kūryba 
jis plačiai išgarsino Lietuvos vardą, 
lotyniškai apdainavo Lietuvos gam
tos groži, Vilnių bei kitus miestus, 
lietuvių gyvenimą ir papročius. Prie- 
centrinio įėjimo esanti lenta pri
mena, kad Vilniaus universitete mo
kėsiu ukrainiečių poetas Tarasas 
Ševčenka.

Beveik kiekviena ekskursija ar 
turistas, besidomįs Vilniaus univer
siteto rūmais, aplanko Įdomiausią 
šio ansamblio salę, pavadintą žy
maus dailininko Prano Smuglevi
čiaus vardu. Lietuvių Kilmės tapyto
jas, užaugęs Varšuvoje ir mokęsis 
Italijoje, 1798 — 1807 m. buvo Lietu
vos Vyriausiosios mokyklos ir Vil
niaus universiteto profesorius, pada
ręs nemažą itaką to meto Lietuvos 
menui ir palikęs Vilniuje savo kūry
bos darbų, ju tarpe - minėtos salės 
dekoravimą, babar čia įsikūręs uni
versiteto bibliotekos Retų knygų sky
rius, mokslo darbuotojų skaitykla ir 
įrengta įdomesnių leidinių bei rankraš 
cių pastovi ekspozicija.

Nuo 1893 m. salė tapo universi
teto aula. Joje vykdavo mokslo me
tų atidarymai ir uždarymai, profeso
rių inauguracija, mokslo laipsnių pri
pažinimas, universiteto baigimo diplo- 
ipų įteikimas ir panašios iškilmės. 
Čia 1819 m. diplomą gavo didysis 
poetas Adomas Mickevičius, apdai
navęs Lietuvos groži ir didingą pra
eitį, o 1822 m. sausio 21 d. inaugura
cinį pranešimą padarė žymus isto
rikas Joakimaš Lelevelis, savo pas
kaitomis sužadinęs platesni susido
mėjimą Lietuvos praeitimi. Dauguma 
kitų paskaitų J. Lelevelis skaitė gre
timoje didžiausioje universiteto audi
torijoje (Mickevičiaus salėje), ir yra 
pagrindo tarti, jog būtent ten jo klau
sėsi studentas Simonas Daukantas, 
busimasis Lietuvos istorikas ir švie
tėjas.

Smuglevičiaus salę lankydavo 
ir įžymūs visuomenės veikėjai, vals
tybių vadovai, atvykę į Vilnių. XIX a. 
pradžioje joje pabuvojo caras Alek
sandras I, 1812 m. - Napoleonas, vė
liau - caras Aleksandras II ir kiti.

1832 m. uždarius universitetą, 
salė kurį laiką dar tarnavo pana
šiems Vilniaus Medicinos - chirurgi
jos akademijos tikslams, bet vėliau 
ji pastovios paskirties nebeteko, tik 
retkarčiais Čia vykdavo koncertai, ba
jorų seimelių posėdžiai, aukštuome
nes^ susirinkimai. Kai 1855 m. susi
kūrė Archeologinė komisija, salė bu
vo perleista jos Senienų muziejui, 
kuris veikė iki šios komisijos uždary
mo po 1863 m. sukilimo.

1867 m. rūmuose įsteigus Vil
niaus Viešąją biblioteką, dail- V. 
Griaznovas sale naujai perdažė, pa- 
puošdamas ją bizantinio stiliaus or
namentais. Tuo metu joje buvo biblio
tekos skaitykla.

Vėlesniais laikais čia pastatyta 
vertinga prof. J. Lelevelio knygų ir 
atlasų kolekcija, tebesaugoma iki siu 
laikų. Kadangi šis mokslininkas iš
garsino Vilniaus universitetą ir jam 
paskyrė savo kolekciją, sale pava
dinta jo vardu. Jos sienųdekoravimą, 
1930 m. restauruota J. Hopeno, 1956 
m. atnaujino dail. “Boleslovas Motu
zą. Tik išblukęs plafonas liko užda
žytas, nes restauratoriams nebepavyko 
atstatyti buvusios tapybos.

Vilniaus akademijos matematikos 
profesorius Tomas Žebrauskas, gavęs 
1753 m. stambią sumą pinigų, supro
jektavo astronominės observatorijos 
salę ir pastatė ja, nors galutinai ir 
nebaigė darbų. Vieta išrinkta miesto 
centre todėl, kad tų laikų astronomi
jos mokslo lygis dar nereikalavo to
kio didelio tikslumo, kaip vėliau, 
kai buvo siekiama jautrius prietai
sus apsaugoti nuo pašalinės įtakos.

Salė buvo pritaikyta astronomi
niams stebėjimams, joje stovėjo įvai
rūs instrumentai. Būtent čia astrono
mas Martynas Počobutas nustatė Vil
niaus geografine padėti, pateikęs 
ypač tikslias šiaurės platumos koor
dinates. Taigi, XVIII a. ir XIX a. ši 
observatorija buvo tas taškas, pagal 

kurį astronomai skaičiuodavo Vil
niaus miesto koordinates.

M. Počobutas, plėsdamas obser
vatoriją, užbaigė sales įrengimus ir 
pastatydino atskirą priestatą su bokš
teliais kieme. Priestatas skirtas 
Ramzdeno kvadrantui, kuriam del

VYTAUTAS PAULIUS N EVER AUSK AS 
B.SC.

Š.m. balandžio mėn. 10 d. Flin
ders University of South Australia, 
Gamtos Mokslų Fakulteto, Biologi
jos mokslų Bakalauro laipsnį gavo 
Vytautas Paulius N everauskas.

Vytautas yra gimęs 1953 m. rug
sėjo mėn. 18 d. Adelaide. Baigės 
Christian Bros., College, 1971 m. 
vasario mėn. pradėjo lankyti Flin
ders universitetą, kurį sėkmingai per 
3 metus ir baigė su kreditais.

Šiuo metu jis dirba S.A. Electri
city Trust, kaip biologas elektros 
jėgainėje Torrens saloje. Jo pagrin
dinis darbas yra nustatyti jėgainės 
daromą žalą jūros gyvybei ir apskri
tai visai aplinkai. Po dviejų metų 
tyrimo, trestas ruošiasi Vytauto tyri
nėjimus pritaikyti aplinkos apsaugai 
statant naują jėgainę.

Sis tyrinėjimas yra vykdomas 
Adelaidės Universiteto .Zoologijos 
Departamento priežiūroje, todėl visa 
surenkama medžiaga ir parašyti dar
bai bus užskaityti Vytauto Biologi
jos Magistro laipsniui įgyti.

Lietuviškame darbe Vytautas 
reiškėsi nuo pat mažens savaitgalio 
mokykloje, skautuose ir tautiniuose 
Šokiuose. Šiuo metu jis yra "Vil
niaus” skautų tunto vyčių būrelio 
narys. Taip pat priklauso Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui ir Lietuvių Studen
tų Sąjungai.

Jo mėgaimiausias sportas yra 
irklavimas. Jis yra tris mfetus irkla
vęs Flinders Universiteto pirmajam 
ketvertukyje, kartu būdamas ir to 
klubo treneriu.

Reikia dar pastebėti, kad toje 
pačioje elektros jėgainėje ir toje 
pačioje srityje su Vytautu dirba ir 
kitas lietuvis drauge baigęs tą patį 
Flinders Universitetą. Tai Algis 
Stanislovas Leonavičius, apie kurį 
plačiau parašysim kita proga.***

didelio svorio reikėjo specialių pa
matų.

Rusų astronomas M. Gusevas pir
masis pasaulyje organizavo pasto
vią Saulės tarnybą. Dabar šioje pa
talpoje įkurtas senosios observato
rijos muziejus. Aukštu žemiau, ly
giai po šiomis patalpomis, dail- B. 
Motuzą 1957 m. aptiko lubų skliau
tuose XVIII a. freskas, vaizduojan
čias Veršio bei kitus žvaigždynus. 
Veršio žvaigždynas buvo nutapytas 
karaliaus Stanislovo Augusto garbei 
ir atitiko jo herbų simboliką.

1819 m. įsikūrė universįteto bib
lioteka. Vėliau ji tapo iškilmingų 
susirinkimų vieta. Ir dabar joje posė
džiauja universiteto taryba,_ginamos 
disertacijos, vyksta literatūros va
karai.

Prof. K. Podčašinskis parengė 
projektą kitai salei - dabartinei pro
fesorių skaityklai trečiame aukšte, 
viršum Smuglevičiaus salės. 1820 — 
1832 m. ji buvo pagal šį projektą 
dekoruota: gilių medinių kvadratu. 
— kesonų — viduje nutapytos ąžuolo 
ir akanto‘lapų rozetės. XIX a. pabai
goje lubų ir sienų dekoravimas buvo 
pakeistas, o 1919 m. vėl pagal pir
mykštį projektą restauruotas universi
teto profesoriaus, žinomo dailininko 
Ferdinando RušČico. 1957 m. sales 
dekoravimas atnaujintas, nieko ne
keičiant.

(Nukeltai 5*-tą psl. )
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Tarp šios ir Smuglevičiaus sales, 
antrame aukšte, yra viena seniausių
jų universiteto salių, kurioje buvo įsi
kūrusi pirmoji bibliotekos skaitykla. 
Būtent šioje salėje, anot literatūri
nės legendos, vertingesnės knygos 
buvusios prikaustytos grandinėmis 
prie sienų, tačiau nelabajam pavykę 
retac leidinį pagrobti ir paslaptingai 
perkelti į krokuvą. Šioje legendoje 
tiesos tik tiek, jog tais laikais kny
gos buvo didelis turtas, o aistringų 
jų mylėtojų saugotas! ne mažiau kaip 
šiandien. Seniau salės skliautai bu
vę dekoruoti gipsiniais lipdiniais, o 
šio šimtmečio pradžioje skliautų 
briaunos dar buvo nudažytos, imituo
jant gotikos ogives. Dabar ji jokių 
puošmenų neturi, atvirkščiai - prieš 
karų padaryti geležiniai sienų sutvir
tinimai jos vaizdų tik sugadino. Pa
gal senas tradicijas joje įsikūrė Vil
niaus universiteto bibliotekos bendro
ji skaitykla.

Pastaraisiais metais atsirado 
įvairių naujovių.

Pirmame aukšte po Kolonų sale, 
kur kadaise buvo tamsi ir niūri rūbi
nė, 1960 m. pagal architekto V. Gabriu

□ EVIS IR LIETUVOS JAUNIMO 
REAKCIJA

1974 vasario mėn ''Jaunimo 
Gretos“ (leidžiamos Vilniuje) įsi“ 
dėjo interviu su Andzela Devis (taip 
ji rašoma dabar Lietuvoj vartojama 
rašyba), kuri yra žinoma kaip JAV 
komunistų partijos aktyvi narė, sklei- 
džiauti komunistinę ideologiją jau- 
nimo, ypačiai juodosios rasės, tarpe 
1973 vasarą ji dalyvavo jaunimo fes- 
tivaly Berlyne, kur ir buvo su ja 
padarytas “Jaunimo Gretų” pasikal
bėjimas, Leonas Stepanauskas: “Ger
biamoji Andzela Devis! Ka galėtumėte 
papasakoti mūsų jaunimui apie savo 
šalies pažangųjį jaunimą?”. Devis: 
“Per pastaruosius keletą metų jauni
mo sąjūdis Jungtinėse v Amerikos 
Valstijose labai pagilėjo. Sis pagilė
jimas, tai yra sąmoningesnis savo 
artimiausių ir tolimesnių uždavinių 
supratimas, — pagrindinę žymę, kurią, 
norėčiau pabrėžti,... Žinoma, jis 
neatsirado kažkieno herojinėmis pas
tangomis. Labai padėjo patsai gy
venamasis laikas. Mes juk savo 
šalyje išgyvenome ypač intensyvios 
kovos už pilietinės teisės metą, At
mintyje iškyla tūkstančių jaunuolių 
— įvairių rasių — nepamirštamas “Žy
gis į Pietus’ ’, tai yra į tą mūsų ša
lies "dalį, kurioje iki pat šios valan
dos vyksta šiurpiausi nusikaltimai” 
(taip Amerikos pilietė kalba apie sa
vo krašta tiems, kurių visa sistema 
paremta nusikaltimu - PL red,). De
vis prisiminė ir lietuvius: “Lietu
viai . . . lietuviai . . . Taigi jie juk 
kalba viena seniausiu indoeruopiečių 
kalbų. Kai Frankfurte prie Maino keletą 
metų studijavau germanistiką, teko 
susipažinti su jūsų kalba. Lietuvių 
kalba svarbi kalbotyrai . . .” Tokio
mis mintimis buvo pamaitintas ok- 
Lietuvos jaunimas: labai įdomu, kaip 
jis širdy reagavo i ši interviu?

‘ ‘ (P.L.)*** 

no projektą įrengta jauki universiteto 
kavinė; joje palikti ir netgi pabrėžti 
senosios architektūros elementai.

Visiškai naujai dekoruotas Filo
logijos fakulteto vestibiulis ir Užsie
nio kalbų katedros skaitykla. 1969 m. 
dailininkas Rimtautas Gibavičius su
kūrė vestibiulyje įdomias freskas 
graikų mitologijos temomis, panaudo
damas pastaruoju metu rečiau varto
jamą grafito techniką. Jos susilaukė 
visuotinio teigiamo įvertinimo.

vTais pačiais metais dailininkas 
Š. Šimulynas nutapė minėtos skaityk
los sienoje didelę freską, vaizduo- 
jančiau pirmosios lietuviškosios kny
gos autorių Martyną Mažvydą.

Dideli "darbai atliekami, restau
ruojant Sv. Jono bažnyčią, kurioje 
ketinama Įkurti pažangiosios moks
linės minties muziejų.

Jau dabar rengiami projektai toli
mesnei senųjų rūmų ansamblio rekonst
rukcijai. Architektai ketina rūpestin
gai išsaugoti šį pastata kaip kultūrinį 
paminklą, ir racionaliai pritaikyti jį 
Šių dienu poreikiams.

Senieji runiversiteto rūmai dar 
ryškiau atskleis savo groži, puošda
mi visą Vilniaus senamiestį.

Ištrauka iš J. Tomaus straipsnio.
***

NEMALONI ŠVEDAMS BYLA
STOCKHOLMAS, — Du žurnalistai ir 
vienas saugumo tarnybos pareigūnas 
nuteisti vieneriems metams kalėjimo 
už šnipinėjimą ir karinių paslapčių 
paskelbimą spaudoje. Teismo spren
dimas pagrįstas 20 punktu. Šnipai 
paskelbė Švedijos saugumo Štabo 
informacijos biuro veikla,, ir atidengė 
to biuro viršininko vardą", biuro ir jo 
skyrių adresus, veikimo rajonus ir 
kurios firmos vardu prisidengę jie 
dirba. Taip pat paskelbti ir to "biuro 
bei skyrių tarnautojų vardai ir jų 
specialios pareigos. Biuras turėjo 
ryšius ir su užsieniu ir su Pabaltijo 
valstybėmis.

Buvo paskelbti ir informacijos' 
biuro planai karo atveju, slaptosios 
tarnybos biudžetas, tarnautojų ^tele
fonų ir automobilių numeriai. Šnipai 
specialiais aparatais nusiklausė tar
nautojų pasikalbėjimus ir paskelbė 
kai lyjriuos jų slaptus kodus.

Švedų kariuomenės vado Synner- 
gresno ir"kitu aukštesniųjų pareigūnų 
liudijimais, slaptosios valstybės tar
nybos veikimo viešai paskelbimas pa
daręs valstybei didelius materialinius 
nuostolius ir taip pat nemalonias 
komplikacijas su užsieniu.

Kaltininkams grėsė kalėjimo 
bausmė iki šešerių metų, bet ji buvo 
sušvelninta, kadangi Švedijoje yra 
spaudos laisvė. Tačiau ir dėl tokio 
švelnaus teismo sprendimo kairieji 
demonstrantai šaukė: “Informacijos 
biuro atidengėjai nubausti, bet to 
biuro kaltininkai vaikštinėja laisvi”.

A.T.***
GULAG ARCHIPELAGO II-JI 

DALIS
Baigtas spausdinti A. Solženi- 

cino knygos “Gulag Archipelago 
II-ji dalis”, apimanti 660 puslapių, 
knygoje aprašoma įsteigimas ir 
paskiau plėtimasis koncentracijos 
stovyklų, pradedant pagarsėjusia 
Solovkų" stovykla.

Po daugiau trejus metus trukusių 
kovų rytuose, sovietų karinių pajėgų 
bangos pradėjo nesulaikomai ristis 
vakaru kryptimi, 1944 m. liepos 12 d, 
pasiekė Vilnių ir toliau ritosi, su 
ilgesnėm ar trumpesnėm pertraukom, 
gilyn į Lietuvą ir Rytrpūsius, Lietu
voje prasidėjo antroji sovietų okupa
cija » baisi, kerštinga, beatodairiška. 
Tuojau griebtasi atstatyti sovietišką 
administraciją, gražinti žemės refor
mą, prasidėjo suėmimai, išvežimai. 
Žodžiu, sovietiškas aparatas malė 
be atodairos. Pradėta vykdyti mobili
zacija, rekvizicijos. Mažai kas vo
kiečių buvo palikta, bet dabar buvo 
atimama likučiai.

Nemaža lietuvių dalis buvo iš
vežta i Vokietiją darbams, dalis pasi
traukė ‘ pirma fronto į vakarus. Bet 
tautos kamienas liko tėvynėje ir jo 
laukė skaudi dalis. Kaip rengėsi su
tikti baisią grėsmę šie lietuviai? Ko
voje prieš vokiečių okupacijos skriau
das ir sovietų infiltruotus partizanus, 
jie nemanė atsisakyti kovos ir da
bar. Ypač juos gaivino ateities vil
tys, kad ši antroji sovietų okupacija 
tebus laikina, kad Vakarų didžiosios 
demokratijos, kovojančios už geresnį 
ateities pasaulį, už kilniuosius lais
vės, tautų apsisprendimo principus, 
privers ir sovietus respektuoti kitų 
tautų interesus, privers pasitraukti iŽ 
tų kraštų, kuriuos jie jėga buvo užė
mę. Radio žinios iš Vakarų - buvo 
lašai, kurie drąsino lietuvių ir kitų

NIXONO VĖLIAUSIEJI SAMPROTA
VIMAI

Kalbėdamas laivyno akademijos 
kadetų išleistuvėse, prez. Nixon, 
liesdamas Kongreso atsisakymą pa
tenkinti prekybines nuolaidas Rusi
jai, iki sovietu vadai sušvelnins 
diskriminaciją prieš žydus ir kitas 
mažumas, tarp kita ko pareiškė:

Dažnai iškilmingai kreipiamasi 
į JAV, kad per užsienių politiką 
būtų transformuojama tiek vidaus 
tiek tarptautinė kitų valstybių, ypač 
gi Sov. Sąjungos, laikysena. Mūsų 
užsienių politikoj turi atsispindėti 
mūsų idealai ir siekimai. Mes niekad 
negalime sutikti su žmogaus teisių 
užgniaužimu. Bet yra ribos, iki ku

prių mes tai galime daryti ir mes turime 
sau patiekti keletą griežtų klausimų. 
Ar sulėtinimas ar atsisakymas atoslū
gio pagelbės ar pažeis pozityvią 
raidą kitų socialinių sistemų? Kokia 
kainą, konflikto atsinaujinimo atveju, 
mes pasirengę mokėti, užsidėdami 
sunkumus, žmonijos labui?

Mūsų svarbiausias rūpestis už
sienių politikoje turi būti ne pasirin
kimu, o sumanumu padėti paveikti 
tarptautinę tautų elgseną šioje areno
je. Mes nebūtume patenkinti, jei kiti 
kraštai kištųsi į musų vidaus reika
lus. Atominiame amžiuje mūsų svar
biausia atsakomybė — užkirsti kelią 
karui, kuris galėtų sunaikinti visas 
žmonių bendruomenes. Nei Amerika, 
nei Rusija neturėtų atsisakyti savo 
principų ir juos aukoti, bet turi būti 
vienodos nuomonės, kad tarp jų esan
čios problemos neturi pablogėti iki 
karinio susidūrimo.

Prez. Nixon šiomis dienomis 
išvyksta i Art. Rytus, o birželio 27 d. 
turės pasitarimus su Sov. Sąjungos 
vadais Maskvoje.***

CARU. IR STALINO KALĖJIMAI
MASKVA. — Roj Medvedev, sovietų 
istorikas disidentas, gindamas Sol- 
zeniciną. sako, kad jo aprašytos kon
centracijos stovyklos su nieku nepa
lyginamos, jose žmonės laikomi blo
giau negu galima įsivaizduoti. Jis 
pritaria autoriui, kad carų laiku ka
lėjimai, palyginus su Stalino taikų 
institucijomis, atrodė kaip poilsio 
namai.

*** 

PARAMA LIETUVIAMS

Kanados vyriausybė parėmė Lietuvių 
dieną. Daugi akultūrių reikalų ministerio 
įstaiga prąnešė specialiu laišku, kad XX 
Kanados Lietuvių dienai Winnipege pa
skirta $6,000 parama. Jos programoje da
lyvaus Toronto „Gintairas“, Londono 
„Baltija“ ir Hamiltono „Aidas“.
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pavergtų tautu pasitikėjimą^. Slaptoji 
spauda skleidė tas žinias" po visą. 
Lietuvą. Atlanto Chartos principai, 
deklaruoti JAV ir D, Britanijos 1941 
m. rugpjūčio 14 d., atrodė esąs toks 
dokumentas, kurio garantijomis ne
tenka abejoti. Taigi, karas artėja 
prie pabaigos, Vokietija jau griūva ir 
jos griuvimas pradės naują paverg
toms tautoms erą,***

ATLANTO CHARTA (ištraukos)
Jungtinių Amerikos Valstybių 

prezidentas ir Ministeris Pirmininkas 
Mr., Churchill, atstovaująs jo dideny
bės vyriausybę Jungtinėje karalystė
je, drauge susitikę, laiko teisinga 
paskelbti tam tikrus bendrus, jų ati
tinkamų kraštų politikos principus, 
kuriais jie remia savo viltis geres
niam ateitiespasauliui.

1, Jų kraštai nesiekia jokių 
padidinimų nei teritorinių nei kito
kių,

" 2. Jie siekia, Kad nebūtų jokių 
teritoriniu pakeitimų, kurie nesideri
na su laisvai išreikštais atitinkamų 
tautų norais.

"3. Jie respektuoja teisę visoms 
tautoms pasirinkti valdymosi formą, 
kurioje jos nori gyventi ir jie sieks, 
kad suvereninės teisės ir valdymasis 
būtų atstatytas toms tautoms, iŠ ku
rių jos jėga buvo atimtos.

4. Jie stengsis, tinkamai respek- 
tuodamos esamus įsipareigojimus, 

Kkad visos valstybės, didelės ar ma
žos, nugalėtojos ar nugalėtos, galė
tų naudotis pasauline prekyba, lygio
mis sąlygomis prieiti ir naudotis 
žaliavomis, kurios reikalingos jų 
ekonominiam gerbūviui.

5.. ...«•• a, ...t........
6 . Po galutinio nacių tironijos 

sunaikinimo, jie tikisi būsiant įgy
vendinta taika, kuri visoms tautoms 
suteiks galimybę gyventi saugiai sa
vo pačių sienose ir kuri užtikrins, 
kad visi žmonės visose šalyse galės 
gyventi savo gyvenimu, būdami lais
vi nuo baimės ir trūkumų.

7. Tokia taika turėtų įgalinti vi
sus žmones nekliudomai" naudotis 
atviromis jūromis ir vandenynais.***
Išsilaikyti, ištverti!

Ir lietuviai, ypač jaunimas,, trau
kė į miškus: sutrukdyti, bent kaimuo
se sovietų administracijos grąžinimą, 
trukdyti deportacijas, areštus, kliu
dyti rusų kolonistams, kurie buvo 
gabenami į išvežtųjų vietas, trukdyti 
kolektyvizaciją, "trukdyti sovietų 
pastangas klastoti lietuvių valią., 
verčiant juos smurto priemonėmis 
dalyvauti rinkimuose, Miško brolio 
veikla, pamažu įgaunanti organizuotą 
formų visoje Lietuvoje, kai kuriais 
laikotarpiais beveik pilnai valdė 
kaimus. Aišku, daug kovotojų žuvo, 
bet tas nemažino pastangų: laisvės 
kova be aukųneapsieina,

Daugelis lietuvių jaunimo skubė
jo į miškus, kai sovietai paskelbė 
mobilizaciją, Vokietijos kapituliaci
jos išvakarėse Lietuvos miškuose 
buvo apie 30, 0 00 kovotojų,

Prasidėjo herojiškos kovos, pra
džioje pavienių grupių, vėliau orga
nizuotos per visą kraštą. Tada Lietu
vos laisvės kovotojai nežinojo Yaltos 
nutarimų turinio, neaiškios buvo ir 
Potsdamo pasitarimų išdavos.

Jau pat antrosios sovietų okupa
cijos pradžioje atstatyta sovietinė 
administracija, kurios branduolys 
grizo iš Rusijos. Režimui vadovauti 
prie Lietuvos komunistų partijos bu
vo prikomandiruotas Sov, Sąjungos 
komunistu partijos centro komiteto 
narys Michail A, Suslov. “Jam buvo 
pavesta atlikti šlykštų uždavinį. - 
atstatyti sovietinį režimą Lietuvoje” 
(J, Gunther), Tačiau iki 1947 sovietų 
administracija negalėjo “atkariauti 
Lietuvos kaimo”.

Greitesniems rezultatams pasiek
ti jau 1945 m, imtasi organizuoti 
liaudies gynėjai, žmonių vadinami 
stribais. Norėta panaudoti lietuvius 
prieš lietuvius, lyg ir sudaryti įspū
dį civilinio karo. Tačiau partizanų 
taktika, atsišaukimai, įbauginimai 
stribus pakrikdė. Todėl jau 1947 m. 
rinkimams artėjant, į Lietuvą atga
benta apie 60,000 reguliarios kariuo
menės, šalia jau esančių 50,000 
MVD daliniu.

(kus daugiau)
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Žmonės, darbai, įvyktai.
46,000 NUOTRAUKŲ. IS 270 MYLIU. 

AUKŠČIO
Erdvių, laboratorijos programos įvykdy 

mas parode nepaprastu Amerikos 
sugebėjimą

HOUSTONAS. - Erdvių laboratori
jos trečioji pamaina, laimingai grįžu
si i Žemę, pasiekė eilę rekordų, pir
miausia jie išbuvo 270 mylių aukštu
moje ilgiau nei bet kas — 84 dienas, 
1 valandą, 15 minučių, 32 sekundes. 
Nuskrido 34,508,814 mylių; aplink 
Žemę apskrido 1,213 kartų. Astronau
tai Carr ir Pogue už laboratorijos 
sienų tuščioj erdvėj “vaikščiojo” 
vienu metu 7 valandas ir 1 minutę, o 
iš viso per keturis tokius pasivaikš
čiojimus jie išbuvo 22 vaL, 21 minu
tę- - .Trecioji įgula padangėje padare 
46,146 nuotraukas ir susuko 45 mylias 
rekordavimo juostų.

Jų sėkminga misija įrodė, kad 
žmogus beorėje erdvėje gali ilgai iš
silaikyti, kad žmogaus arba mašinos 
ištvermė dar nepasiekė ribų. Belieka 
toliau planuoti dar didesnes kelio
nes, pasiekti planetas,

Kai kapsulė, kuria astronautai 
nusileido, buvo išgriebta su visa Įgu
la ir Įkelta į “New Orlean” lėktuv
nešį, ‘astronautus telefonu pasvei
kino Nixonas, sakydamas, kad “jų 
misija užbaigė produktyviausią moks
linį tyrinėjimų seriją, kokią žino žmo
nijos istorija”.

Erdvių laboratorijos programa, 
kaip atsimenam^ ^prasidėjo su kliūti
mis, bet tų kliūčių nugalėjimas, su- 
taisymas baterijų, giroskopų, šaldy
mo ir Šildymo sistemų ir kitokių bėdų 
pašalinimas kaip tik parodė nepa
prastų Amerikos technikos sugebėji
mą,

84 tonų laboratorija, tuščia, pa
dangėje dar sukinėsis apie 10 metų, 
kol pateks į Žemės atmosferą ir su
byrės ar sudegs. Tik bijoma, kad jos 
dalys gali pataikyti į gyvenamus ra
jonus ir padaryti žalos, todėl galvo
jama jų paankstintai numesti į van
denyną. ***

AR GALIMAS ATLYZIMAS SU 
SOVIETAIS?

Ką kalba ekspertas*į 
WASHINGTONAS - Melvin Laird, bu
vęs gynimo sekretorius, Wisconsin© 
kongresmanas ir dabar prezidento Ni- 
xono patarėjas, pereidamas į “Rea
ders Digest” redakciją politiniu pa
tarėju, šio labiausiai skaitomo žurna
lo vasario mėnesio numery įdėjo ver
tą dėmesio įžangini strapsnį “Let’s 
not fool ourselves‘’about Soviet de
tente”. Straipsny įspėja amerikiečius 
nepasitikėti prasidėjusiu atlyžimu su 
sovietais.

Laird, kuris ketvirti šimtmečio 
sekė sovietų politiką ir pasiliko at
sparus tų propagandos triukams, sako, 
jog nekritiški amerikiečiai pradeda 
manyti, kad Nixono - Brežnevo pasi
rašytas susitarimas yra pradžia ilgos 
taikos ne tik tarp Amerikos ir Sovietu 
Sąjungos, bet ir pasauly. Yra daug 
ženklų, kad sovietai jaučia Amerikos 
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nuovargį ir norą gyventi ramybėje, ir 
tą susidariusią padėtį nori išnaudoti 
savo strateginės pozicijos pagerini
mui. Jis cituoja Brežnevo žodžius, 
pasakytus 1972 metais, kuriais užtik
rina savo piliečius, jog atlyžimas su 
Amerika dar nereiškia sušvelninimo 
ideologinės kovos. Priešingai, jis 
žada ideologinį karą tik sustiprinti, 
o abiejų šalių kovos ginklai bus dar 
aštresni,

TIKSLAI NEPASIKEITĖ
Neturime savęs apgaudinėti, kad 

tie ir kiti Brežnevo žodžiai apie kovą 
tik idėjinėj plotme'j ir pasilieka. Po 
tais žodžiais slypi tikrieji, nepasi
keitę sovietų tikslai. Kelias į taiką 
grindžiamas realiu dalykų įvertinimu, 
todėl negalime užmerkti akių. Neryžtu- 
mas ir neveikimas mūsų nuoširdus no
ras taikos, kaip tik gali sukelti pa
saulinį chaosą. Reikia tik prisiminti, 
kas butų buvę Viduriniuose Rytuose 
paskutiniosios krizės metu, jeigu 
Amerika nebūtų stipriai užsiangažavu 
si,

Laird ieško atsakymo, kaip pa
žinti, kas tikrai ieško atlyzimo ir kas 
veidmainiauja. Jeigu atlyžimas būtu 
nuoširdus abiejose pusėse, abu kraš
tai butų atviri ir informacijai. Tada 
būtų galima žinoti, jokiomis intenci
jomis jie gyvena. Čia kaip tik nėra 
pagrindo optimizmui. Kai Amerika la
bai atvira, ir sovietai gali ne tik_ vis
ką stebėti, bet ir tam tikrais budais 
daryti įvykiams įtakos, tai pas so
vietus situacija visai kita. Jeigu so
vietų^ pilietis pradeda kritikuoti savo 
valdžią susilaukia visokiausių repre
sijų, o'jų rašytojai savo kūrinius gali 
spausdinti tik užsieny,

ATSILIKUSI TECHNOLOGIJA
Toliau Laird sako, kad sovietų 

ūkis pergyvena didelę krizę, techno
loginiai sugebėjimai gerokai atsilikę 
nuo Vakarų, ir tarpas nuolat didėja. 
Tik reikia prisiminti vieną nepapras
tai skaudų sovietams faktą. — negalė
jimas pirmiems nusileisti ant Menu
lio, ką jau seniai jie savo pilie
čiams buvo šventai pažadėję. Visus 
ekonominius išteklius jie sukiša i 
apsiginklavimą. Ryšium su tuo reikia 
paklausti, ar mūsų teikiami ilgalai
kiai kreditai, kurie gelbsti sovietų 
ūki, nėra pagalba jų apsiginklavimui? 
Jeigu ir būtumėm tikri, kad taip nėra, 
tai irgi turėtumėm keistis prekėmis 
tik normaliom sąlygom.

Amerika ir sovietai tiek pat iš
leidžia ginklavimuisi, kasmet apie 
80 bil. dolerių. Bet Amerikos karinio 
biudžeto 56 proc. skiriami algoms, 
kai sovietai, menkiau atlygina savo 
karius ir tam reikalui skiria tik 25% 
o 75 proc. ginklams, Dar labiau aliar
muojančiai kalba sovietų ofenzy vinis 
charakteris. Pas juos fabrikai dirba 
dieną ir naktį, kad galėtų būti maksi
maliai apginkluotos pagal SALT. L 
susitarimą jau turimos raketos. Greitu 
laiku jie galės pastatyti 2,359 rake
tas prieš musų 1,710, Viso to akivaiz
doje Amerika neturi būti užliūliuo
jama ir silpninti ir taip jau susilpnintą 
apsiginklavimą.

(“Draugas”)
***

DĖL SANTYKIU SU LIETUVA

Ši tema yra labai aktuali ir pla
čiai svarstoma, tad ja domisi ir jau
nimas. "Laiškai Lietuviams” Įsidėjo 
II kurso studento Petro Kisieliaus 
rašinį, duotą Pedagoginio Lituanis
tikos2 Instituto studentams, kur auto- 
rius, taip pat aktyvus jaunimo tarpe 
Chicagos lietuvių gyvenime, apibū
dina jaunimo galvoseną šiuo klausi
mu, Sveikindami tokius kaip Petras, 
kuriems rūpi Lietuvos bei lietuvybės 
ateitis ir kurie nebijo pasisakyti kaip 
galvoja, kartu duodame pluoštą jo pa
ties minčių, imtų iš minimo rašinio, 
Malonu pastebėti, kad jaunimo sky
rių “Laiškuose Lietuviams” redaguo
ja Marija Eivaitė,

PETRAS KISIELIUS:
Lietuviai buvę vieningi ir su 

jais skaitėsi Amerikos valstybės 
veikėjai, pvz., ieškodama balsų 
Amerikos prezidento rinkimams, į lie- 
tuvių tautinių šokių švente atvykusi 
net Amerikos prezidento žmona. Ta
čiau 1972 jie suskilę, Prieita prie 
to, kad jie naudojasi jau ne tik žodi
niu, bet ir fiziniu smurtu - vandališ
kai teršia vieni kitų nuosavybes, o jų 
susirinkimai virto lyg mūšio laukais, 
kur kaujasi dvi grupės: “tie, kurie 
tiki, kad bet koks santykiavimas su 
okupuotos Lietuvos lietuviais turėtu 
būti vengiamas, ir tie, kurie mano, 
kad toks santykiavimas yra būtinas 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių kolo
nijų išlaikymui”. Plačiau apibūdinęs 
šias abi grupes, panagrinėjęs jų var
tojamus argumentus, autorius toliau 
kalba apie tikrąją lietuvių misija 
Amerikoje: “Mūsų misija yra paremti 
tautą tėvynėje ir išlaikyti mūsų kolo
nijas, kol Lietuva bus laisva. Kiek
viena etninė grupė Amerikoje ilgai
niui praranda savo kultūrą, kalbą ir 
vieningumą Amerikos lietuvių misiją 
galime palyginti su Sv, Jonu Krikšty
toju, kuris pats nebuvo Mesijas, o 
tik pranašas, bet paruošė pasaulį 
Kristaus atėjimui”, Išvadinės auto
riaus mintys tokios:

“Panagrinėjus šias mintis, gin
čo sprendimas pasidaro aiškus. Nega
lime nutraukti santykiavimo su Lietu
va - lietuvių tautos ateitis ten sly
pi, Tėvynėje lietuviai turi žinoti, 
ką mes darome, ir Amerikos lietuviai 
turi pamatyti, kokias pastangas lietu
viai ten deda, norėdami atsilaikyti 
prieš okupacija. Mes turime susipažin
ti su Lietuvos"spauda, suprasti mūsų 
tautiečių galvoseną, atmesdami pa
viršutinišką rusų propagandą . Turime 
leisti jaunimui pamatyti savo oku
puotą kraštą, kad jis suprastų ir pa
matytu, kokius svetimųjų uždėtus 
suvaržymus ir persekiojimus turi kęsti 
žmogus, gyvendamas savo paties že
mėje, Šiuo metu iškyla argumentas, 
kad Lietuvoje apsilankymas yra oku
panto pripažinimas, kad Amerikos 
valdžia, matydama lietuvius taip 
daranti pripažins komunistinę Lietu
vą ir kad jaunimui, nuvažiavus į Lie
tuvą, bus rodomos tik propagandinės 
“gėrybės”. Atsakydami į šitą argu
mentą, turime suprasti, kad Amerika 
nesuka galvos dėl mažos Lietuvos, 
Jei Amerikai bus patogiau, ji rems 
Rusija^ ir atmes Amerikos lietuvius, 
nežiūrėdama, ar mes rėkšim, ar šauk
sim . Amerika nustūmė Taiwano na
cionalistinę Kiniją ir pripažino komu
nistine Jungtinių Tautų susirinkime, 
kai Amerikai kilo nepatogumai, Ame
rika ne kitaip pasielgtų ir su mumis. 
Lietuvos aplankymas nėra okupanto 
pripažinimas, tie apsilankymai la
biau kenkia okupantui, nes apsilan
kiusieji atneša “vakarietiškos dva
sios”, parodo, kad kitur yra daug 
daugiau laisvės. Taip pat nėra pavo
jinga leisti gerai išauklėtus ir gerai 
išlavintus gimnazijos ar universiteto 
studentus, Jie pakankamai gabūs per
matyti komunistu propagandos skrais
tę”.

Autorius taip pat pasisako „ži
nąs, kad “reikšti savo asmenišką 
galvosena lietuvių visuomenėje 
yra pavojinga’: galima tikėtis smurto. 
Iš kitos pusės, “jeigu visi tylėsim 
ir slėpsim savo idėjas, bijodami, kad 
mūsų namus gali apdažyti, tai mūsų 
kolonijos pavirs į antrąsias okupuo
tas tėvynes, Tada mes, gyvendami 
laisvame krašte, užsidarysime į savo 
pačių sukurtą sistemą, pagrįstą bai
me, nepasitikėjimu ir moraliniu tero
ru”, ***

JONO LIZOENIO 70 METUI AMŽIAUS 

SUKAKTIS
Jonas Lizdenis gimė ūkininko 

šeimoje 1904 m. birželio mėn. 10 d. 
Reivyčių kaime, Mažeikių valsčiuje 
ir apskrityje.

Jonas buvo ■. gabus mokslui 
ir 1917 m. baigė pradžios mokyklą. 
1918 m. įstojo į Mažeikių 4-rių kla
sių vidurinę mokyklą. 1922 ra. baigė 
šią mokyklą su gerais pažymėjimais, 
bet mokslo‘toliau tęsti negalėjo dėl 
finansinių sunkumų, 1923 m, sausio 
mėn, dalyvavo Klaipėdos Krašto at
vadavime ir tais pat metais pradėjo 
tarnauti Klaipėdos Krašto Aukščiau
sio Įgaliotinio Bervingo Įstaigoje, 

1927 m, baigė Kaune Aukštes
nius Geležinkelių kursus, komercijos 
srityje ir buvo paskirtas prekių kai- 
nuotoju, vėliau bagaz'o ir prekių kasi
ninko pareigoms, Būdamas Klaipėdoje, 
baigė 8-nių klasių Donelaičio vaka
rinį gimnazijos kursą.

Klaipėdoje daina‘vo Gieduotojų 
Draugijos chore, vedamo A, Vaičiūno, 
vėliau Aukuro Draugijos Vaidilutės 
chore, vedamo Stepo Sodeikos. Ėjo 
Vaidilutės choro administratoriaus 
pareigas ir tuo laiku Vaidilutės cho
ras pastatė Klaipėdoje 2-ro veiksmo 
operą Fąust, dalyvaujant žinomam 
solistui Šaliapinui. Dalyvavo Klaipė
dos Konservatorijos vyrų chore, diri- 
fųojant kompozitoriui J, Kačinskui, 
is choras su koncertais aplanke 

daugelį miestų Klaipėdos Krašte ir 
Lietuvoje.

Lizdenis , tarnaudamas Pagėgių 
geležinkelių stotyje, dainavo vyrų 
chore, diriguojant Vaclovui Šimkui, 
Giedotojų D-jos chore,vedamo Antano 
Ilčiuko, ir bažnyčios chore, ved, K. 
Kavaliausko. Buvo 'Pagėgių Šaulių 
sporto Klubo pirmininkas ir suruošė 
šventes ir sporto dienas.

1937 m. vedė Bronę Dijokaitę iš 
Radviliškio miesto. 1939 m. Hitleriui 
užgrobus Klaipėdos Kraštą, Lizdenis 
buvo perkeltas į Šiaulius ir ėjo Šiau
lių geležineklių‘ stoties prekių kasi
ninko pareigas. 1944 m. spalio mėn. 
su šeima pasitraukė į Vokietiją ir 
Spekenbergo stovykloje, prie Ham
burg ! ėjo stovyklos ūkio sekre
toriaus pareigas, Ten stovykloje irgi 
dalyvavo kultūrinėje veikloje: Veri- 
kaičio ir Banaičio choruose kaip akty
vus dainininkas.

1948 m, su šeima emigravo į 
Australija^ ir dirbo tekstiliųfabrike 
Rutherford, prie Maitlando. Išmoksli
no savo tris vaikus. Duktė ’ Violeta 
baigė Newcastelio universitetą „ su 
B.A. laipsniu, Duktė Danutė - mašin
raščio ir trumparaščio mokyklą . Sū
nus Vincas - elektrikos mechanikas,

1962 m. Jonas išėjo į pensiją ir 
šiame laikotarpyje vėl stipriai įsijun
gė į lietuvišką veiklą. Dainuoja New
castelio liet, ‘chore' ir yra to choro 
valdybos narys. Iš eilės du kartus 
išrinktas Newcastelio Apylinkės 
Valdybon ir dabar eina sekretoriaus 
pareigas, Be.to, eina Newcastelio 
Diskusijų Klubo sekretoriaus parei
gas, lietuvius ■ atstovauja Good 
Neighbour Council. Baltic Komiteto

atstovas ir Tautos Fondo įga
liotinis Newcastelyje. Jonas,nors jau 
pensininkas, bet dirba bendruomeninį 
darbą.daugiau kaip jaunas.

Švenčiant 70-tuosius sukak
ties metus, palinkėsime Jonui Liz- 
deniui geros sveikatos ir nenuilsta
mai toliau dirbti lietuvių bendruo
menės labui,

A.P.L.
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I KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
t

(TĘSINYS )

LAISVĖS STATULA
Sėdžiu Battery Parko užkandinė

je, valgau pietus ir laukiu,kada at
važiuos iŠ Laisvės salos laivas - 
ferry - mūsų paimti. Tu mūsų čia 
yra daug, pasirodo, kad Amerikoje tu
rizmas labai padidėjo, kai dolerio 
vertė nukrito. Pernai Ameriką, aplankė 
2.9 mil. užjūrio turistų, šiemet tiki
masi jų 3.5 milijoną. į tat skaičių 
neįeina kanadiečiai ir meksikiečiai. 
Battery Parkas pilnas turistų, girdžiu 
vokiečių, prancūzų, italų, ispanų ir 
kitas kalbas; yra ir negrų. Visi lau
kiame laivo.

Kadaise šią vietą, Manhattan© 
salą, ant kurios dabar stovi visas 
New Yorko centras,indėnai pardavė 
olandams^ už $30.00 vertės papuošalų 
ir drabužių. Dabar toje vietoje už 
vienat pėdą, žemės moka $500.00 ir 
daugiau. Battery Parkas turėtų būti 
kaip ir turistų atrakcija, bet čia, iš 
tikrųjų, nieko Įdomaus nėra-maža 
aikštelė turistams pasėdėti, užkan
dinė pavalgyti, laivui priplaukti kran
tinė. Vieta neįspūdinga. Laivas taip 
pat labai paprastas, tikėjausi sulauk
ti luksusinio, ant laivo negras par
davinėja ledus, saldainius, cigaretes, 
nematyti nei gražių mergaičių, nei 
dailaus patarnavimo,"koks yra papras
tai ant turistų laivų.

Priplaukėme laisvės salą, pusan
tros mylios nuo Battery Parko pakran
tės. Sala gražiai atrodo, tiesūs meks- 
faltuoti keliai, gražios pievutės ža
liuoja aplink pastatus, visur švaru, 
miela.

Skuba žmonės Į Laisves statulą, 
skubu ir aš, noriu pirmas atsidurti ant 
iškeltos rankos aukščiausioj žiburio 
aikštelėje. Statula sukonstruota iš 
dviejų dalių : papėdes ir pačios mo
ters - bronzinės statulos. Šią statulą 
Prancūzija ( revoliucijos metu) 1884 
metais padovanojo Amerikai kaip 
laisvės simbolį, o papėdę pasistatė 
patys amerikonai. Šitoji statula 1924 
m. buvo paskelbta tautiniu paminklu.

Papėdę sudaro 4 aukštu pasta
tas, kuriame yra įrengtas imigraci
jos muziejus. Bronzinė statula turi

UZ LIETUVOS LAISVE KOVOKIME -
TAUTOS FONDUI AUKOKIME

AUSTRALU PAGALBOS PLANAS

Pasisakymas savo Bendruomeneje!

Australų Pagalbos Planas reiškiasi žmonių kalbomis, plana
vimu ir bendru darbu norint išvystyti ir pagerinti labdarybės 
tarnyba savo bendruomenėje. •

Per Australų Pagalbos Planų jūs turite progos isspręsti savo 
rajono specifines problemas. Australų valdžia jums padės savo 
patarimais ir pinigais.

Dėl tolimesnių informacijų api e "Australų Pagalbos Planą ir 
Jūs”, išpildykite žemiau esanti, atkarpa, ir pasiųkite jį. šiandienų.

THE A.A.P. AND YOU
To: The Information Section,

Department of Social Security,
P.O. Box 1,
WODEN, A.C.T. 2606.

Please send me . copy(ies) of the pamphlet, ‘The Australian Assistance 
Plan and You'.

Name............. ............... :......................................................... ,............................

Address.......................................... .
................................................. ..................................... Postcode....................

A. Mauragis

152 pėdas aukščio, kurios viršūnę 
gali pasiekti spiralines Jormos laip
teliais. Galvoju^ kad pirmiausia rei
kia pasiekti viršūnę, o paskui apžiū
rėti muziejų. Taigi atsistojau i eilę 
prie lifto-iki 4 aukšto, o toliau "kopk, 
brolyti, savo jėgomis. Na geraųsto- 
viu ir girdžiu kaip dvi ponios, stovė
damos už mano nugaros, kalbasi pran
cūziškai: vienai trūksta pinigėlio
Įmesti i automatą, kita taip pat jo 
atliekamo neturi. Supratęs jų bėdą, 
atsiprašau už mano silpną pran

cūzu kalbos mokėjimą, pasiūliau pi
nigėlį. Jos labai nudžiugo, užsimez
gė kalba, Kalbėjomės pusiau angliš
kai pusiau prancūziškai. Pasisakiau, 
kad esu lietuvis iš Australijos. Tada 
viena ir sako: “Aš esu lietuvė iš Pa
ryžiaus, tik nemoku lietuviškai. Gy
venau Vilniuje, mano tėvas buvo len
kas, o motina lietuvė” "Kada gi gy
venai Vilniuje?” -paklausiau nuste
bęs jau lenkiškai. "Gyvenau iki 
1943 liepos mėnesio”. "Ir aš gyve
nau tuo laiku Vilniuje, buvau advo
katas, mano pavardė Mauragis” - pri
sistačiau, ir mes susipažinome. Nuste
bau . kai ji pasakė-jffs gyvenote Gedi
mino gatvėje, aš buvau pas jus by
los reikalais.,.

Čia musų pokalbis nu
trūko sulipus į lifto kabiną, ir to
liau mes išsiskyrėm. Jos atsisakė lip
ti laiptais aukštyn ir pasiliko muzie
juje, o aš pradėjau keltis i viršų,.
v Laiptai siauri,galima tik vienam 
žmogui i lipti, prasilenkti galima tik 
užlipus aukšta, , o tų aukštu iki vir
šūnės yra 18. Kiekvienoje aikštelėje 
yra Įspėjanti užrašai, kad su silpna 
širdimi nepatartina lipti aukštyn. Vidu
je labai šilta, prakaitas bėga, bet su
kaupęs jėgas Įlipau. Vaikštau karū
nos aikštelėje ir galvoju apie Simą 
Kudirką. Kokia tragedija tos
Laisvės statulos akivaizdoje, kuri 
vadinama Mother of Exiles, ir kurios 
garbei sukurta.; daugybė puikių odžių 
kurios byloja apie jos garbę ir pres-‘ 
tižą. S,tai kaip poetai dainuoja apie
ją f '• c

SS8.163.44 

"Not like the brazen giant of Greek 
fame,
With conquering limbs astride from 
land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates 
shall stand
A mighty woman with a torch, whose 
flame
Is the imprisoned lightning, and her 
name
MOTHER OF EXILES. From her 
beacon - hand
Glows world-wide welcome; her mild 
eyes command
The air-bridged harbor that twin ci
ties frame,
"Keep ancient lands, your storied 
pomp!” cries she
With silent lips. "Give me your tired, 
your poor.
Your huddled masses yearning to 
breathe free.
The wretched refuse of your teeming 
shore,
Send these, the homeless, tempest- 
tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!

Emma Lazarus, 1883
Žemyn lipti buvo dar sunkiau - 

karštis ir prakaitas mane visai nu
vargino ir aš pajutau tiesiog skausmą 
kojose. Turiu kur nors pailsėti, pa
sėdėti, paskui žvilgterėsiu įmuziejų, 
Žiūriu - prie muziejaus durų stalioko 
sėdi labai simpatiška ponia ir dali
ja kaži kokius informacinius lapukus, 
nuėjau jų pasiimti ir žvalgausi, kur 
galima atsisėsti; pasiskundžiau, kad 
labai pavargau, kad toje statuloje
didelis karštis. Ji man pradėjo juo
kaudama aiškinti kaip daug žmonių 
apsirinka lipdami Į statulą. Taip 
besikalbėdamas aš pasisakau, kad 
esu lietuvis iš Australijos, o ji man 
sako lietuviškai: "Ar moki lietuviš
kai kalbėti”? "Moku’Latsakiau nuste
bęs, ir pradėjome kalbėtis lietuviškai. 
Susipažinome. Jos pavardė Mrs. 
Mary York * Radvila. Ji gimusi Ameri
koje ir gyvena New Jersey, priklauso 
Vyčiu organizacijai 12 kopai. Jos tė
vai yra atvykę prieš Pirmąjį pasau
linį karą. Tėvas Radvilas nuo Telšių, 
o motina iš Prienų. Stebėjaus!-''jos -- 
gražia lietuviška tarsena, lietuviškų 
žodžių kalboje,tiesa.trūksta, bet ne
daug. Be galo buvo malonu ją čia 
sutikti, ji tame muziejuje dirba kaip 
voluntary hostess. Kai aš truputį pail
sėjau jos kėdėje, ji man parodė juodą 
marmurinę lentą, kurioje surašyti šio 
muziejaus fundatoriai, ten antroj, 
ar trečioje vietoje Įrašyta pavardė - 
A. Rudis. Ji man sako: "kokia dide
lė garbė mums, jis lietuvis iŠ Chica- 
gos”. "Taip,aš jį žinau” - atsakiau. 
Prisiminus, kad aš iš Australijos^ ji 
man sako: "žiūrėk, čia ką tik praėjo 
du žmonės iš Australijos, jie greičiau
siai tebėra muziejui,, gal juos norėtu
mėte pamatyti* ‘. Ir mes abu pradėjo
me žvalgytis ir ieškoti. Deja, jau 
neberadome. Atsisveikinau su ta mie 
la ponia Marija kaip su seserimLku- 
rios niekada nepamiršiu. Tik vėliau,

KAPITALIZMAS IR 
KOMUNIZMAS

Kapitalizmas — nelygus tur
to padalinimas. Komunizmas — 
nelygus skurdo paskirstymas.

DANGUJE
Dangaus prieangyje susitiko 

trijų valstybių vyrai: Ameri
kos, Rusijos ir Anglijos. Šv. 
Petras klausia amerikiečio, ko 
jis norėtų:

— Snaikinti komunizmą.
Į tą patį klausimą rusas at

sako:
— Sunaikinti amerikiečių ka

pitalizmą.
Anglas paprašo:
— Puoduko arbatos.
Sv. Petras apsidžiaugė tokiu 

kukliu pageidavimu ir dar pa
klausė:

— Ir nieko daugiau?
— Nieko, išskyrus, kad anų 

dviejų pageidavimai išsipildy
tų.

Laisvės Statula, 
lipdamas laiptais žemyn, pamačiau 
tikrai du australiečius iš Sydnejaus- 
p.p. Bieliūnus, bet aš skubėjau prie 
laivo, nes mano laikas jau buvo pasi
baigęs, turėjau dar toliau keliauti 
po New Yorką. Taip ir neteko man su 
jais pasikalbėti, tik grįžę i Sydnejų 
susitikome, jie mane taip pat matė.

Nuostabu, kad per tokį trumpą 
laiką, tokioje išimtinoje vietoje, ga
lėjo ° susitikti net 5 lietuviai iš skir
tingu pasaulio kraštų. Taip.rodos.ne- 
didelė musų tauta, o kur eini, ten ga
li sutikti lietuvį.

Laive pamačiau tas dvi prancū
zes, man rūpėjo ar tikrai toji lietuvė 
yra buvusi pas mane Vilniuje. Priė
jau kaip prie pažįstamų ir užkalbinau.

Greitai paaiškėjo visas reikalas. Ji 
buvo pas mane su generolo Žukausko 
seserim, kuri gyveno Vilniuje ir iš 
kurios vokiečių saugumas buvo atė
męs brangenybes, apkaltindami ją
brangenybių spekuliacija. Iš tikrųjų,' 
ji nebuvo spekuliantė, ji tik turėjo 
didelį kiekį tų brangenybių niuo seno. 
Buvo maža vilties tokią bylą laimėti. 
Pasiskundžiau vyriausiam vokiečių 
valdžios prokurorui Liktenšteinui, kad 
byla priklauso ne Gestapui spręsti, 
o Vilniaus Apygardos teismui, ir ta 
byla buvo perduota spręsti Vilniaus 
Apygardos teismui. Vėliau aš tą by
lą laimėjau, ir brangenybės jai buvo 
grąžintos. Dabar atsiminiau, kad ge
nerolo sesuo ateidavo pas mane su 
savo giminaite, jauna mergaite. Tai 
šitoji mergaitė ir yra. kuri tada buvo 
pas mane. Šie susitikimai man buvo 
labai malonūs ir nuostabūs .

(bus daugiau)***

Stasio Motuzo pagamintas kry
žius su pavergimo simboliais.
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KARAS BUS TARP RUSIJOS IR 
KINIJOS, IR JIS BUS VADINAMAS 

III PASAULIO KARU
- samprotauja senatorius Goldwateris

Sen. Barry Goldwateris, Arizonos 
respublikonas, pastaraisiais metais 

^išpopuliarėjo tarp respublikonų ir de
mokratų. Išpopuliarėjo ir tarp eilinių 
amerikiečių, kurie tariasi besivadovau
ją ne partinėm programom, bet “svei
ku protu”.

Iš plataus su juo pasikalbėji
mo, paskelbto U.S. News... Report, 
paimam Goldwaterio kelias mintis 
aktualiais klausimais.

K. Ar galimas prezidento Nixono pasi
traukimas arba atstatydinimas?

A. Jei Nixonas apsispręstų pasitrauk
ti, neturėčiau jokios baimės dėl For
do — jis labai kompetetingas žmo
gus. Bet, manau, demokratai padary
tų didelę politinę klaidą, tokiu būdu 
leisdami Fordui pustrečių metų eiti 
prezidento pareigas ir įsigyti patir
ties, nes tada 1976 metais nebebūtų 
įmanoma prezidentu išrinkti demokra
tą. Jei žiūrėtume respublikonų parti
jos geroves, būtų rimtas argumehtas 
prašyti prezidentą, kad jis pasitrauk
tų.

K. Kas labiausiai reikalauja prezi
dento atsistatydinimo ar nepasitikė
jimo pareiškimo?

A. Tai organizuotos grupės, gerai 
finansuotos, norinčios Nixonu nusi
kratyti ir nepaisančios, ar Watergate 
afera būtų ar ne. Tos grupės tai 
AFL - CIO, American Civil Liberties 
Union, Americans for Democratic 
Action, Ralph Nader grupė. _Ar butų 
Watergate ar ne, tos grupės butų prieš 
kiekvieną prezidentą, kuris neina 
pagal “kairiųjų radikalų” liniją. Aš 
manau, kad tos grupės yra pavojin
gos Amerikos gyvenimo būdui.

K. Ar prezidentas remiasi partijos 
direktyvom?

A. Visi mes siūlėmės su pagalba. Bet 
prezidentas niekad nepasinaudojo 
partijos nuomonėm. Jis yra vienišas 
veikėjas. Tegalima spėti, kad arti
miausias jo patarėjas šiuo metu yra 
gen. Alexander Haig. Haig labai pui
ki karinė galva, bet ne politinė.

K. Ar visa eiga nėra pasiekusi tokio 
momento, kad prezidentas gali būti 
nušalintas vien dėl to, kad dauguma 
nepritaria jo veiklai?

A. Manau, kad taip, jei konstituciją 
aiškinsi griežta teisine prasme — žiū
rėsi išdavimo, kyšių, kitų svarbių 
kriminalinių nusikaltimų — _tai pagal 
dabartinę padėtį Atstovu, Rūmai netu
rės ką. svarstyti. Bet jei aiškinsi 
konstituciją plačia prasme, gali reikš
ti nepasitikėjimą jau ir dėl to, kad 
tau nepatinka pvz. jo kaklaryštis.

K. Ar akcija prieš prezidentą atsi
lieps respublikonių partijai 1974 metų 
rinkimuose?

A. Respublikonai gali netekti 10 proc. 
atstovų — 50 - 60 kongresmanų ir 7 ar 
8 senatorių.

K. Kuris demokratų kandidatas būtu 
sunkiausiai nugalimas 1976 preziden
to rinkimuose?

A. Sen. Jacksonas. Bet manau, kad 
jis nebus demokratų nominuotas. Jis 
nėra “radikalus liberalas”.

K. Kokios yra didžiausios Amerikos 
problemos?

A. Infliacija, energijos krizė. Antra
— tai karinė: Amerika savo kariniu 
pajėgumu, palyginti su Sovietais, at
siduria antroje vietoje._Tai kaip tik 
dėl to, kad kai kurie musų vadai gal
voja, jog esame “detente” padėty ir 
neturime rūpintis. O iš tikrųjų, kal
bėdami apie “detente”, mes niekad 
nebuvome blogesnėje padėtyje kaip 
šiandien. Kas Įvyko viduriniuose ry
tuose, yra tik menkas susidūrimas su 
Sovietais. Bet Sovietai jau dabar mus 
yra pralenkę kariniais pasirengimais. 
Jie susilygino su mumis aviacija ir 
laivynu prieš ketverius metus. Jie 
visada buvo pranašesni sausumos ka- 
riuo .mene. Mes, rnepakąpkapiai pinigo
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skiriame kariniam reikalam po Viet
namo patirties. Mes stokojame 8500 
lėktuvu. Mes turime 300 laivu mažiau 
negu 1973. Rusam leista tęsti ato
miniu povandeninių laivų statybą, o 
mes ‘turėjom savąją sustabdyti. Mes 
neišmintingai sutikome su SALT 
(Strategic Arms Limitation Talks), o 
dabar su šypsniu einame į antrą 
SALT fazę. Visa tai skirta tam, kad 
Amerika derybose atsidurtų silpnes
niojo rolėje.
K. Ar ne Nixonas įtraukė į SALT 
sutartį ginklam apriboti?

A. Ne, tai prasidėjo Kennedy laikais. 
Aš manau, kad Nixonas kaltas, jog 
pratęsė tą klaidą, nors jos ir nepra
dėjo. O jos sustabdyti beveik nebuvo 
įmanoma, nes kai kurie Kongreso na
riai skatinte skatino leistis į katas
trofiškas sutartis su Sovietais.

K. Bet ar ne Nixonas pradėjo “deten
te” su Kinija ir Rusija?

A. Aš niekad negirdėjau, kad jis tai 
vadintų "detente” (atoslūgiu). Ir aš 
netikiu, kad tai yra “detente”. Visa 
tai tereiškia, kad mes ir toliau norime 
liktis kelyje, kuriame mes būsime 
Nr. 2, ar gal Nr. 3 - kada raudonoji 
Kinija mus pralenks — o tai nėra taip 
toli, ir tada mes nebebūsime pasaulio 
lyderis.

Pasaulis turi turėti lyderį. Ir tu
rės būti karas, kuris nulems, kas bus 
lyderis, ir tas karas bus tarp raudono
sios Kinijos ir Rusijos. Jame mes bū
sime užpakalyje, Rusijos pusėje, ir 
tai vadinsis trečiasis pasaulio karas.

Kas man kelia didžiausią rūpestį, 
tai kad mes duodamės vėl įsukami Į 
pasaulio padėtį, kurios rezultatas bus 
karas.

Palietus pinigus, kai Goldwate
ris siūlo sustiprinti ginkluotas Ame
rikos jėgas, senatorius teigė: mes 
pinigų per daug išlei džiame biurokra
tijai, ‘ pristeigdami visokių biurų su 
daugybe žmonių. Karinėje srity mes 
turime — sakė — užnugary 9 žmones 
vienam, kuris yra fronto linijoje. 
Rusai turi 2.

Ne tik kariuomenėje bet ir pašto 
tarnyboje bei kitose valdžios ir ne-J 
valdžios Įstaigose biurokratiniai apa
ratai labai išplėsti, o ten reikalinga 
tik labiau organizuojanti ranka. Anot 
senatoriaus, biure indėnų reikalui 
beveik tiek pat žmonių, kaip indėnų.***

MAŽOJOJ AZIJOJ
Jus, vakariečiai, - sako kartą 

turkas, - kada išgirstate, kad šviesa 
iš kokios nors žvaigždės ateina į 
žemę per 40 šviesos metų, tuojau 
imate teleskopą^ ir tikrinate. Mes? 
Mes AUacho nekontroliuojame mes 
Juo tikime. ***

Linksmas kaukiu paradas Sydnejaus skautų kaukių baliuje, kuris praėjo su 
dideliu pasisekimu birželio 1 d.

LIETUVIAI IR "THE GULAG 
ARCHIPELAGO"

Sovietų rašytojo Aleksander I. 
Solženitsyn ištrėmimas iŠ jo tėvy
nės, komunistinės Rusijos, Vakarų 
pasaulyje nuaidėjo ilgai atliepian
čiu atgarsių. Kai kuri australu spau
da gavo išimtiną teisę skelbti Sol- 
ženitsyn’o parašytos knygos "The 
Gulag Archipelago”' ištraukas, pain
formuodami skaitytojus apie tokių 
ištraukų spausdinimą, spaudos ben
dradarbiai pasinaudojo proga pabrėž
tinai išskirti bei paryškinti knygoje 
minimus, jiems opesnius klausimus. 
Tokia intencija prasikiša iš Čia su
minimų citatų: "In it you will read 
about: A bizarre plot by Stalin to 
send three million Russian Jews to 
Siberia”.

Kiti gi katorgoriniai įnamiai taip 
klasifikuojami:“... he met there a 
cross • section of those imprisoned 
- Socialist Revolutionary Party survi
vors. Old Bolshevik revolutiona
ries, anarchists, religiuos figures, 
members of the Soviet Union’s many 
minorities • Estonians, Lithuanians, 
professors and the odd foreigners”. 
(The Herald, 3.1. ir 5.1. 1974).

Koks paradoksas! Žydų sukurtas 
ir jų didele pagelba Rusijoj'e įgyven
dintas komunizmas bei jo žiauriausio
ji santvarka, kurios vadovavimui iš 
žydų rankų išslydus, atsigręžė prieš 
tos santvarkos steigėjus ir propaguo
tojus.

Mums, lietuviams, sovietinių kalė
jimų ir koncentracijos lagerių gyve
nimas senai žinomas. Apie tai papa
sakojo ir aprašė lietuviai anas kan
čias patys patyrę ir iškentėję. Sibiro 
priverstinų darbų lagerių kankinės: 
Barbora Armonienė parašė ir 1961 
metais išleido lagerinių pergyvenimų 
atsiminimus: "Palik ašaras Maskvo

je”, kurie išversti į kelias svetimas 
kalbas. Stefanijos Rokienės, to pat 
nelemto likimo aukos, parašytieji at
siminimai: "Vergijos kryžkeliuose” 
išleisti 1968 metais.

A.I. Solženitsyn’o "The Gulag 
Archipelago” knygoje paskelbtieji 
komunistinių Rusijos katorgų pergy
venimai reikšmingi tuo, kad juos 
parašė ne buvusieji kaliniai "liau
dies priešai’’, bet rusiškosios komu
nistinės ideologijos auklėtinis bei 
jos skelbėjas, vėliau pamatęs tos 
ideologijos Į gyvendinimo pasėkų niek
šiškumą. Todėl ruso, buvusio komu
nisto, atsiliepimai apie Sovietų 
Sąjungoje vykdomus nežmoniškus 
laisvai galvojančių žmonių naikini
mo metodus turėtų būti Vakarų pa
saulyje be kompromisiniai patikimi.

Mūšų gyvenamo krašto Žmonėms., 
australams/ Solženitsyn’o knygos 
pavadinimo sutrumpinta ir perkeltos 
prasmės sąvoka yra naujovė. Lietu
viams gi žodis "Gulag (Glavnaja 
Upravlenije Lagerej) - Vyriausioji 
Lagerių Valdyba bei jos pareigų pas
kirtis senai žinoma.

Štai 1947? (1948 metų birželio 
mėn. 12 d. išleistame ELTOS' BIULE- 
TENIJE Nr. 24 (37)'kurio 30-je pus
lapių šešiuose turinio paskyriuose 
plačiai ir išsamiai peržvelgta komu
nistinės santvarkos Rusijoje įvedimo 
pirminiai pradai ir per žmogaus panie
kinimo bei kraujo aukas ten jo įgyven
dinimo prievartinis vykdymas. Biule
tenyje nenurodytas jo turinį paruošęs 
autorius. Tačiau patirta, kad naudo
damasis plačia ir patikima įvairiomis 
kalbomis komunizmą nagrinėjančia 
literatūra, šiam Biuleteniui turinį 
paruošė, visada lietuvių reikalais 
besisielojąs melboumiškis Vladas 
Jakutis.

Šioje užuominoje suglaustai 
peržvelgti Biuletenio turiną vargiai 
įmanoma, nes tai būtų akademiniai 
paruošto darbo lėkštus atpasakoji
mas. Iš suminimų ten kai kurių gvil
denamų klausimų, kaip tai: Ekono
miniai So v. S-gos pagrindai, Vergai 
valstybės tarnyboje, GULAG pramo
nės, Baltosios mirties sala bei kitų, 
gali būti pilnai suprasta tik iŠ paties 
Biuletenio turinyje Šių klausimų es
minės analizės.

Gaila, kad minimo Biuletenio 
esą išleista tik apie Šimtą egz., ku
rių dalis,tur būt.kur nors užsimetė, o 
kita tėra paskirų asmenų bibliote
kose, mažai kam prieinama. Butų ge
ra, kad šio Biuletenio nors vienas 
egz. patektų į Pietų Australijos Lie
tuvių Archyvą - Muziejų; ten gi, besi

domintiems rusiškojo komunizmo klau
simais, būtų pravartu su jo turiniu 
susipažinti.

Liudas Barkus 
***

APIPLĖŠTAS LIETUVIS
„The Toronto Star“ dienraštis balandžio 

28 d. paskelbė trumpą pranešimą apie 
skaudžiai nukentėjusi Praną Šukevičių. 
Vagys, išmušę jo namo Runnymede Rd. rū
sio langą, išsinešė seną lagaminą, kuriame 
buvo $30.000 vertės aukso plyta, svėrusi 10 
svarų, neskaidytas deimantas, 25 ameri
kietiškos ir $20 auksinės monetos ir kitų 
užsienio kraštų 65 monetos. Dienraščio tei
gimu, P. Šukevdčius tą aukso plytą prieš 
daugelį metų buvo gavęs iš giminių ir lai
kė rūsyje.
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Pagaliau po ilgų neaiškumų 
formuota Australijos federalinė 
riausybė. Darbiečiams laimėjus __ 
didele persvara po gegužės 18-sios 
rinkimų ministeriu pirmininku palieka 
darbo partijos vadas Mr. G. Whitlam, 
kuris pereitų savaitę sudarė Austra
lijos federalinę vyriausybę. Tai be
veik tie patys asmenys kaip ir prieš
rinkiminiame kabinete, tik įvyko 
pasikeitimas portfeliais, o kai kurie 
net ir visai iškrito rinkimuose savo 
pozicijas pralaimėję, kaip imigraci
jos ministeris Mn Grassby, tačiau 
jis šiose pareigose paliekamas 
dar trims mėnesiams, kas jo vietą 
užims, tai dar neaišku. Buvo didele 
kova dėl ministerio pirmininko pava
duotojo pozicijos, ir juo paskirtas 
buvęs užsienio prekybos ministeris 
Dr. Caims, kuris daugelio laikomas 
atviru prokomunistu. Būdingas jo 
pareiškimas: "Aš kietai kovojau uJT 
šitą. poziciją ir ją laimėjau,kad įvyk
dyčiau savo užsimojimus’’.’

Daugelis labai susirūpinę staigiu 
naujosios Australijos vyriausybės 
pakrypimu įkaitę nekalbant,jau apie 
ekonominius sunkumus, kurie austra
lui šiandie labiausia rūpi.

***

Prancūzijos vyriausybė paskel
bė, kad netrukus vėl atnaujins savo 
atominius bandymus Pacifike, nežiū
rint Pacifiko kraštų griežtų protestų 
ir tarptautinio Haagos teismo spren.- 
dimo. Nuo 1966 m. Prancūzija iš
bandė Pacifike atominius sprogdini
mus, jų tarpe ir savo pirmą vandeni
lio bombą (1968 m.).

***

Kova uz tautinę gyvybę nūtautimo 
grėsmės akivaizdoje yra iš esmes 
kova už mūsų žmogišką gyvenimą - 
dvasinį budrumą (Dr. J. Girnius, Tau
ta ir tautinė ištikimybė, p. 307)

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIŲ.
FONDAI

ALF, Kredito draugija
Box 4051, G.P.O. Melbour-

Adresai: 
TALKA, 
ne, 3001; ALF Įgaliotinis Sydnejuje 
B. Stašionis, Lietuvių Namai, 16 - 18 
East Terrace, Bankstown, 
2200.

N.S.W.
***

Jau nuo septyniolikto šimtmečio 
pabėgėliai nuo visokios priespaudos 
ir tironijos matė sau prieglaudą ir išsi
gelbėjimą Amerikoje. Atgavus nepri
klausomybę ši jauna valstybė dar 
daugiau patraukė panašaus likimo 
pabėgėlių iš viso pasaulio. Visiems Archimedas 
tiems pabėgėliams galiojo vienas dės, h * 
bendras vardiklis — laisvė, kuri juos 
ilgainiui jungė į vieną tautą. ***

Du pagarsėję Petrapilio baleto 
šokėjai Valeri ji s ir Galina Panovai 
(abu žydų kilmės) pagaliau gavo lei
dimą išemigruoti į užsienį. Jų pas
tangos išvykti buvo labai didelės ir 
turėjo nepaprastu sunkumų. Apie 
leidimą išvykti žiniat gavo iš Vil
niaus sovietinių įstaigų, kur abu 
šokėjai laikinai prisilaikė.

***

Per Jungtines Amerikos Valsty
bes persirito didžiulės audros su vėt
rom ir lietum padarydamos milijoni
nių nuostolių. Iki šiol audrų pasėkoje 
žuvo 17 žmonių.***

Sovietų, elektrom žineri jos pro
fesorius Boris Redjkin, išbuvęs Japo
nijoje dvejus metus kaip vizituojąs 
profesorius, pasibaigus terminui, pa
siprašė japonų poli tin ė s ^globos, kuri 
jam buvo suteikta ir jis išvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes. Jis pa
laikęs rašytojo Solženicino akciją 
ir galvoja, kad jam grįžus į Sov. 
Sąjungą bus didelių sunkumų.***

Siekiant sustabdyti infliaciją 
Australijos pramonė gali susilaukti 
netolimoje ateityje didelių suvaržy
mų, o tai gresia didelė bedarbė. Šiuo 
reikalu darbo uniju federacijos prezi
dentas Mr. Hawke,^kad unijos netole
ruos vyriausybės veiksmų, kurie 
gali iššaukti bedarbę.***

Naują Prancūzijos vyriausybę 
sudaro 15 ministeriu, tuo tarpu Aus
tralijos federalinėj vyriausybėj yra 
27 ministerijos ir gal būt dar bus 
Įsteigta keletas naujų.

***

Varžtas ir veržlė, šiandie taip 
plačiai vartojami mūsų mechaniniame 
amžiuje, jau buvo išrasti labai se
niai ir pats išradėjas nežinomas. 
Senovėje varžtus ir veržles gaminosi 
patys amatininkai pagal savo nuožiū
rą ir tinkamumą, ir tik ne taip seniai 
Didžioji Britanija ir Amerikos Jungti
nės Valstvbės susitarė varžtus irnes Valstybės susitarė varžtus 
veržles standartizuoti.***

Kai kurie mokslininkai teigia, 
su laiku ne žmogus, o skruzdės 
Idys pasaulį ir net bus biologiškai

kad 
užva.vj.o .. ~----- B-------  . «- ,J • v v t j . ji pat dar nepamiršęs buvusio darbo
pranašesnes u žmogų. Iro y a, a ,teatrej vaidino "Pirmajame skambu- 
evoliucijos eigoje skruzdės išvysto i(yje” 
savo civilizacijas neįtikėtinai pana- j Nepamiršo ir skautiškų darbų, 
šias, kaip ir žmonių, o gal net efekty- Aplankė vietos skautų vadus ir per“ 
vesnes.

Keltuvas (liftas) nėra Šių laikų 
išradimas. 236 m. pr. Kristų graikas 

> jau buvo keltuvų išra- 
bet Žmonių saugiam kilnojimui 

jis buvo pritaikintas ir patobulintas 
tik 1852 m. amerikiečio išradėjo 
Elisha Otis, kuris buvo baldų fabrike 
vyresniuoju (formanu). 

***

Birželio 9 d. Imigracijos ministeris Mr. A.J. Grassby sukvietė imigrantų 
atstovus i Sydnejaus Operos koncertų salę, kur jis pasakė kalba ir atsisvei
kino kaip Imigracijos ministeris. Mr. A.J. Grassby buvo vienas iš ryškiausių 
asmenybių G. Whitlamo kabinete, jo pradėtas darbas "Family of the Nation”- 
jungti tautas i vieną šeima bus tęsiamas ir toliau.

PROF. JUOZAS ERETAS PRAŠO
Lietuvių Bendruomenės Šveicari

joje prašomas, renku medžiagą apie 
šveicarus, Nepriklausomybės lai
kais veikusius Lietuvoje. Turiu, be 
kitu, galvoje: filol. Fr. Brenderį, 
veter. K. Hoeffiną, botan. K. Regelį, 
kalb. A. Sermą, agr. G. Senną, germ. 
G. Studerų, patol. E. Wintelerį.

Kadangi Vakarų pasaulyje gy
vena daug asmenų, tuomet turėjusių 
ryšių su jais, pav. buvusieji jų stu
dentai, labai prašyčiau juos atsi
liepti. Malonėkite tad man atsiųsti 
atsiminimų, laiškų (fotokopijomis) ir 
panašios informacinės medžiagos.

Visiems, man einantiems į pa
galbą, iš anksto nuoširdžiai dėkoju.

Juozas Eretas
Basei, Bruderholzrain 24 
(Switzerland)

***

ARĖJO VITKAUSKO ZINIlį BIURAS
Jau 27 metai JAV, Jersey City, 

N.Y., veikia Arėjo Vitkausko vado
vaujamas plačios veiklos žinių 
biuras, angliškai vadinamas World 
Wide News Bureau. Biuras teikia 
visame pasaulyje esantiems leidi
niams ir periodikai, apimančiai virš 
80 prekybos, pramonės ir kit. šakų 
ir bendro pobūdžio žurnalams žinias, 
nuotraukas ir apskritai informaciją. 
Biuro skleidžiama informacija apima 
JAV ir viso pasaulio kraštus, kur 
tik spausdinami angliški leidiniai.

Pažymėtina, kad Arėjo Vitkaus
ko Informacinis Biuras, skleisdamas 
žinias po visą pasaulį, įterpia ir 
žinių, liečiančių Lietuvą ir lietu
vius. Jo informacijos pasiekia net 

i tokias vietas, kaip Indijos provinci- 
' jas Goa (seniau valdyta portugalų), 
P. Amerikoje Guyama ir daugelį kitų. 
Nesenai teko susipažinti su Gooj lei - 
dŽiamu anglu k. žurnalu Globo, Guy- 
amoj - Sunday Argosy. Ir ten Arėjas 
Vitkauskas teikia informacinės 
medžiagos, net turi atskirus skyrius.***

IŠ KELIONĖS
Leonas Karmazinas, American 

Airlines prižiūrėtojas - supervisor, 
kuris širdingai pataria keliautojam 
LaGuardia aerodrome, 3 savaites sve
čiavosi tolimoje Australijoje, Aplan 
kė savo atostogų metu didesniasias 
lietuvių kolonijas ir parsivežė gražių 
Įspūdžių iš lietuviškos veiklos.

Ilgiau pabuvojo Adelaidėje,, Su 
vietos teatro mėgėjais, atšventė jų 

i veiklos dvidešimtmetį, ir pats, taip 

davė knygos "Lietuviškoji Skautija” 
l vajaus komiteto rūpesčius dėl knygos 
'išleidimo

Pasak jo, Australijos lietuvių 
gyvenimas labai įvairus, gyvas, o 
svarbiausia, labai darnus. Patys lie“ 
tuviai per paskutinį dešimtmeti toli 
pažengę, turi veiksmingas organiza
cijas, parapijas, beveik kiekviena 
kolonija savus gražius lietuviškus 
namus, kur kruopščiosios bitelės dau 
bina lietuviškąjį kraitį

(A.S.)
Is "Darbininko”

TYLIAI, TYLIAI NEMUNĖLIS TEKA
Nežiūrint visų skausmų ir nelai

mių, kurie užgulę gražiąją Lietuvą - 
rytas buvo savotiškai puikus ir griau
džiai saulėtas.

Saulė liūdnai, ašarojančiai šyp
sojos pro purvinai raudonas paklodes 
ir skuduru s, apgulusius prigužusį mie
ląjį senuką Kauną.

1940 m., biaurūs metai, prakeikti 
metai, kurie atnešė daug skausmo 
geros valios doriems Lietuvos sūnums. 
Bet visgi lietuvis, tikras žmogus, ne
gali apsėiti be Šypsnio, pro ašaras 
žvelgdamas į žiaurią padėtį.

Kauno elektros stotyj, elektros 
vartotojų skyriuj, priiminėju užsaky
mus. Mažai turėjau darbo ir būčiau 
tikrai nuobodžiavęs, jei ne toks įvy
kis.

Geros, pagarbios išvaizdos senu- 
priėjo prie ponios M. Čemie-kas

nės su pareiškimu įvesti elektrą. Po
nia maloniai jį pasveikino ir tarp jų 
užsimezgė kalba, ir kokia kalba, ku
rios negalima užmiršti.

— Miela ponia, tarė senukas, — aš 
noriu jums išsakyti, kas slegia mano 
širdį. Klausykit ir įsidėmėkit: Buvo 
labai gražus laisvos Lietuvos ir 
jos laimingų dūk rų ir sūnų gyvenimas. 
Per laukus ir miškus, per kaimus ir 
miestus plačiai skambėjo graži, labai 
graži lietuviška daina: "Tyliai, ty
liai Nemunėlis teka...”. Ir kaip gra
žiai ir puikiai gyvenom ir džiaugė mės 
gyvenimu. Ir pagal tą daina kūrėsi 
lietuviai ir gražėjo miela Lietuva. 
Bet vieną kartą, nelemtą kartą, apsi
niaukė, paraudonavo, sukraujavo dan
gus ir papūtė iš rytų vėjas, persunk
ta niekšybės ir neapykantos artimui 
ir gyvatės nuodais. Ir atriedėjo Mask
vos merga, apžergusi tanką, lydima 
griausmingai biaurios, kerštingos 
ir klastingos lietuviams dainuškos 
bliovimo:

- Rastcvetali jabloni i gruži...
Viskas ir viskas pasikeitė žiau

riai nuskriaustoje Lietuvoje. Visa 
laimė, tvarkingas gyvenimas, links
mumas, gerbūvis .viskas sulindo 
nepasotinamos kekšės sterblėn iš 
Maskvos. Juoda neviltįs, krauju nu
dažyta, pakibo virš Lietuvos ir’ pri
slėgė kraujuose paplūdusius jos vai
kus. Tos dvi dainos sukrėtė mane, 
kurios taip taikliai apibūdino du skir
tingus Lietuvos gyvenimo laikotar
pius.
PASTABA: Sis senukas, žydų tauty
bės, Kauno ųiiesto burmistro pavaduo
tojas, savo dukters, L. Komunistų 
V.K. narės, buvo jos reikalaujomas 
sušaudyti, kaipo nepataisomą išnau
dotoją darbo klasės. Vėliau buvo 

išvežtas į žiaurius rytus. Jam buvo 
netoli 80 metų. Anksčiau jis buvo 
pasirūpinęs, kad minėta jo duktė 
nelegaliai pabėgtų iš Zarasų kalėjimo 
ir atsidurtų Maskvoj.

St. Neliubšys
***

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ

STIPRINKIME JOS SPAUDA REM-* *
OAMI SPAUDOS VAJU. AR JAU ŠIĄ

SAVO PAREIGA ATLIKAI?

*** , ' r . . .
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> PORTAS
"KOVO" KLUBE

Sportininkų Balius
Liepos 6 dieną (šeštadieni) 

Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstow- 
ne, Sporto Klubas “Kovas” rengia 
savąjį didžiulį sportinį balių. Naujo* 
ji valdyba, šio baliaus metu, nori ir 
vėl suartinti ir duoti progos susitikti 
visiems buvusiems, bent kada per 
tuos kone 25*rius metus, atstovavu* 
siems ir gynusiems savo “Kovo” 
žaliąsias spalvas, su dabartiniu lai
ku "Kovą” atstovaujančiais jaunai
siais sportininkais. Kviečiami ir 
nuoširdžiai laukiami yra visi spor-
tininkai • veteranai ir ypatingai buvę 
skaitlinei koviecių rėmėjai ir jaunų
jų žaidėjų tėvai.

Baliaus programoje sutiko daly
vauti senas kovietis Algis Plūkas 
su savo naujuoju, labai populiariu 
vyrų- oktetu. Be visų esamų klube 
linksmybių ir geros muzikos, bus trau
kiama loterija, kurios fantus: keptą 
kalakutą su visais priedais, puiku lie
tuvišką tortą ir didžiulę bonką sam
pano paskyrė: veteranas kovietis 
(pavardės prašė neskelbti), buvęs 
stalo teniso čempijonasRobisLiniaus- 
kas ir "Lietuvių Klubas”.

Atminkite, "pas sportininkus vi
suomet yra smagu, todėl iki malo
naus pasimatymo Lietuvių Klube 
liepos 6-ją,dieną vakare.

***

LOTERIJOS - KOKIOS DAR NEBUVO
Norėdami finansiniai papildyti 

savąją kasą, kuri yra taip reikalinga 
išlaikyti vis didėjančiai sportinei 
veiklai, "Kovo” valdyba leidžia di
džiulę loteriją, kurios vertingąsias 
dovanas paaukojo mūsų mieli ir ^ar
timi dailininkai ir sportininkų bičiu
liai. Ši loterija yra tikrai viena iš 
vertingiausių, bent kada buvusių 
Sydnejuje ir, perkant jos bilietus, 
ne tik materialiniai padėsime spor
tuojančiam jaunimui, bet taip turė
sime progos laimėti labai vertingas privačių 
premijas, kurias paskyrė:

HENRIKAS ŠALKAUSKAS, ži
nomas ir skaitomas vienu iš geriau
siu dailininkų visoje Australijoje, 
paskyrė savo paveiksią. H. Šalkaus
kas yra ne vien tik ‘ garsus mūsų 
dailininkas, bet taip pat ir veteranas 
pirmosios “Kovo” krepšinio koman
dos žaidėjas, ne vieną kartą gynęs 

spalvas. Tur but, mažai 
kad H. Šalkauskas buvo ir 

iš klubo stegėjų, _ * . — n *

šio klubo spalva: 
kas žino, 1______
vienas iš klubo stegėjų, ir jam 
įsisteigus, davė pasiūlymą jį pava
dinti “Kpvo” vardu, kas" ir buvo 
priimta. Šiandien Henrikas savo pa
vadinto senojo “Kovo” nepamiršta 
ir sportininkams paaukojo savo 
paveikslą, kurio įsigijmas bus tikra 
vertybe.

EVA KUBBOS, garsiausia mūsų 
lietuvė moteris dailininkė, savo dar
bais laiminti įvairias didžiąsias pre
mijas, paskyrė savo prieteliams ko- 
viečiams^taip pat paveikslą. Jos dar
bai puošia daug įvairių pasaulio ir 
Australijos meno galerijų, todėl ir 
laimėjimas šioje loterijoje bus ypa
tingai brangus.

STASYS MONTYDAS savo ori
ginaliais darbais pagarsėjęs me
nininkas, savo paveiksią paaukojo 
koviečiams, norėdamas juos materia
liniai paremti. St. Montvydas yra ne 
tik dailininkas, bet ir didelis dainos 
mėgėjas, skambinąs gerai gitarą ir 
mokąs tiek daug įdomių lietuviškų 
jumoro ir kuplėtinių’dainų, kad tikrai 
vertėtų surengti specialų jo dainoms 
vakarą, kuriuo gėrėtųsi visi, kas tik 
supranta lietuviškai

KRISTINA PETRAUSKAITĖ, 
mūsų žinomo sportininko veterano dr. 
L. Ėetrausko dukra, yra kylanti jau
noji dailininkė. Baigusi meno insti
tutą, ji šiuo metu studijuoja meną 
toliau ir laisvu laiku dirba meno sri
tyje. Ji koviečiams taip pat paaukojo 
savo darba.

ALGIS^ VAITIEKŪNAS ir jo spor
tinė šeima yra daugiau žinoma Mel
bourne. Tačiau, dažnai būdamas biz
nio reikalais Sydnejuje, kur turi savo 
persiškų originalių kilimų varžytines, 
jis nepamiršo ir sydnejiškių kovie- 

čių sportininkų ir loterijai paaukojo 
puiku rankų darbo persiška taką.

HENRIKAS IR AGNE MEILIŪ
NAI, Sydnejaus priemiestyje turintie
ji dovanų krautuvę, paaukojo loterijai 
gražią dovaną. H. Meiliūnas yra pats 
buvęs "Kovo” pirmininkas, daug su 
sportininkais dirbęs, todėl ir dabar 
visuomet koviečius remia ir jiems 
moraliniai ir materialiniai padeda.

Jeigu dar bus gauta daugiau lo
terijos fantų, tai jie bus paskelbti. 
Sydnejiškiai lietuviai prašomi pirkti 
šios labai vertingos loterijos bilietus, 
kas padės sportininkams ir ateityje 
vykdyti jų didelius darbus musų jau
nimo tarpe. ***

IŽDININKAS VERTAS AUKSO
Naujasis “Kovo” valdybos iž

dininkas Bronius (Bruno) Paskoči- . 
mas yra ne tik kad iŠ išvaizdos pana-j . 
šus į tikrą pinigingą bankininką, bet 
per tą trumpą savo darbo laiką, jis 
įrodė, kad klubas turi savo "auksinį” 
iždininką. Pasiėmets didžiulį (apie 
200) buv. ir dabartiniu klubo narių 
sąrašą jis džentelmeniškai išreika- 
la*uja susimokėti nario mokesti, gauna 
aukų ir baigia sydnejiškius įtikinti, 
kad ‘koviečiai, truputį pailsėję, vėl 
ketina sportinius kalnus versti, kas, 
žinoma, i 
bus taip sportiniai 
buvusių 
kad yra 
vargstas 
Bruno.

ir įvyks, jeigu daug daugiau 
sportiniai užsidegusių mūsų 
ir dabartinių koviecių, kaip 
niekad sportininkams n epą- 
“Kovo* ’ finansų ministeris

***
"KOVO” VITRINA

Susitarus su Lietuvių Klubo 
vedėju B. Stašioniu ir pirmininku V. 
Simniškiu, bei kitais klubo direkto
riais yra gautas leidimas klubo vidu
je (greičiausiai tarp įėjimo ir valgyk
los koridoriuje) įtaisyti didelę stiklo 
vitrina,. - spintą, kurioje bus sutalpin
ta visos koviecių taurės, dovanos, 
trofejos, nuotraukos ir kt., nes iki 
šiol šis visas brangus turtas mėtėsi

. sportininkų namuose. Šiai 
vitrinai specialų stiklą sutiko parū
pinti mūsų aktyvusis šachmatininkas, 
buvęs steigiamosios/'Kovo” valdy
bos narys, Vladas Šneideris, dabar 
esąs stiklo fabrike aukštas “bosas”.***

ŠACHMATAI
Pietų Australijoj, tarpklubinėse 

steito šachmatų pirmenybėse, aukš
čiausioje A klasėje, dalyvauja dvi 
lietuviškos komandos.

Tauro komandai vadovauja P. 
Lukošiūnas ir pirmoj lentoj lošia 
didmeisteris R. Arlauskas. Vyties 
komandai vadovauja St. Reivytis pa
dedamas P. Lukošiūno, kuris prikal
bino 3 geriausius žaidėjus lošti už 
Vyti. Pirmoj lentoj lošia M. Fuller, 
buv. Australijos čempijonas ir iki 
šių metų lošęs Australijos olimpinėj 
komandoj pirmoj lentoj. Dabar lošia 
antroj. Abi komandos ėjo be pralai
mėjimo iki šešto rato. Šeštam rate 
sutiko abu galiūnai. Vietos laikraštis 
“Advertiser” Taurą_ vadina visų ko
mandų pabaisa, o apie Vytį rašė, kad 
visi galingieji gali prieš ją, kristi. 
Išvykus M. Fuller į šachmatų olimpia
dą ir Vytis lošdama prieš Tautą 6 
rate, neįtikėtinu rezultatu pralaimėjo 
3:0 ir dvi atidėtos partijos beveiltiš- 
koj padėty Vyčiai. V. Opulskis loš
damas 4 lentoj buvo išlošimo padėty 
ir tas pralošė. Pažymėtina, kad Vy
tis pirmavo iki šešto rato. Vytis triuš
kino savo priešus nugalėdamas: Nor
wood 4:1, Adelaide Uni. W. 3:2, Ade
laide Uni. Black 4:1, Serbians 4:1, 
Exnor 2'/z: 2‘/a. Tauras nugalėjo:
Exnor: 4:1, Flinders Uni. 2Vž:2%, Mati 
sons (devynius metus laikiisi steito 
titulą) 4:1, Norwood 4:1, Serbians 
3:2. Tauras yra pirmoj vietoj su 20l/a 
t. ir dvi atidėtas partijas. Vytis ant
roj su 17 Fa t. Pirmenybėse dalyvau
ja 10 stipriausių steito komandų.

Tačiau žaibinio lošimo komandi
nėse pirmenybėse Vytis iškovojo 
čempijono vardą finale nugalėjusi 
Taurą. Vytis surinko 64 taškus, Tau
ras 6114. Dalyvavo 9 komandos.***

Pranas ir Ina Simaičiai švenčia sidabrines vestuves, dėšinej dukra 
Olivija, kairėj - Angelė. Nuotrauka J. Gailius

GEELONG 
SIDABRINIS JUBILIEJUS

Aną savaitgalį gražiame Groveda- 
Hotelyje susirinko geras pusšimtisle Kotelyje susirinko geras pusšimtis 

svetelių atšvęsti Prano ir Inos Šimai
čiu 25 metų vedybinio gyvenimo sukak-

Musų poniučių vakariniai rūbai 
gražiai derinosi prie papuoštų "Smor- 
gas - Baro” stalų. Pagal Kotelio 
tradiciją jubiliantams čia vyksta pri
taikytos ceremonijos, atnešami tortai 
ir ištuštintos taurės,išgertos už "jau
navedžių” sveikatą.

Besilinksminant nepajutome, kaip 
atėjo ir vidurnaktis. Jaunavedžiai kvie
čia svečius pas save į namus. Čia mus 
pasitiko, gražiai nuaugusios šeimininkų 
dukros • Angelė ir Olivija, kurios mai
šė skystimėli ir vaišino svetelius. 
Šių linksmybių metu žodį tarė svečias 
iš Sydnejaus p. A. Šimaitis - Špokas 
ir pakėlė taures į "jaunikiu*motinas. 
Lietuvių S-gos vardu, kalbėjo pirm. p. 
J. Gailius, perdavė sveikinimus ir iš
kėlė p. Šimaičių šeimos įnašą į vietos 
lietuvių veiklos gyvenimą.

Žinoma, kitą dieną vėl rinkomės, 
pagal lietuviškas tradicijas, pietų - 
iešminei ir atsigaivinimui. Netik, kad 
pakvipo iešminė spirgais, bet atsirado 
ir grybų keletas pintinių, kurie, vi
siems talkininkaujant , buvo gardžiai 
pagaminti ir suvalgyti.

Ponai Šimaičiai atsirado šitame 
kontinente prieš 25 metus žydinčioje 
savo jaunystėje. Būdami abudu iš Kau
no greitai atrado ir vedybinio gyvenimo 
kalbą ir , žinoma z greitai vedė. Nauja- 
kurystės dienas praleido, kaip ir dau

Du pasaulinės klasės lietuviai lengvatlečiai: šuolininkė į tolį Margarita 
Treinytė ir šuolininkas į aukštį Kęstutis Šapka.

APDOVANOTAS INŽ. A. KETVIRTIS
Toronte (Kanada) lietuvis inžinierius 

Antanas Ketvirtis už ypatingą pasižymėji
mą' buvo apdovanotas garbės medaliu ir 
diplomu.

Inž. Ketvirtis yra padaręs plačios apim
ties įnašą į kelių apšvietimo technologijos 
pažangą ir tuo prisidėjęs prie eismo nelai
mių sumažinimo. Kaip ekspertas šioje sri
tyje jis yra žinomas ne tik Kanadoje, bet 
ir visame pasaulyje. Jis atstovauja Kana
dai Tarptautinėje Apšvietimo Komisijoje

gelis iš mūsų: statė namą, augino, šei
mą, ir įsijungė į vietos lietuvių veiklą., 
Ina Šimaitienė porą, metų vadovavo dr. 
V. Kudirkos sav. mokyklai, o vyras - 
Pranas stojo į Tėvų Komitetą, kad tik 
galėtų padėti savo ir mūsų visų jau
nimui, norinčiam pramokti lietuviškai. 
„ Tėvų rūpesčiai nenuėjo veltui. 
Šiandien ‘Angelė lanko mokytojų kole- 
džią, o Olivija baigė gimnaziją ir lai
kosi prie lietuviško kamieno žaizda. 
mos Sporto “Vyties” Klube.

Ponia Ina Simatienė, dirbdama 
sav. mokyklose, sugalvojo bibliotekos 
kursus baigti ir, atsiradus atsakingam 
darbui, miesto bibliotekoje, iš dauge
lio prašymų, darbas atiteko p. Šimai
tienei, žinoma, ne iš malonės, bet dėl 
jos mokėjimo lietuvių, vokiečių, rusų 
ir anglų-kalbu... Jos dėka šioje biblio
tekoje turime ir lietuviškų knygų skyrių, 
kur lietuviškos knygos perkamos už 
valdiškus pinigus. Tik gaila, kad turi
me labai mažai skaitytojų, kurie kreip
tųsi į biblioteka^ prašydami knygų ir 
norėtų jomis pasinaudoti.

Pranas Simaitis, gal vienintelis 
Geelonge sportininkas, priklauso auto 
mašinų lenktynių klubui,ir savaitgalius 
praleidžiaUenktyniaudamas arba remon
tuodamas mašinas. Mašinų ir motoro 
mechaniką nuo jaunystės pamilęs. Dar 
ir dabar su malonumu pasididžiuoda
mas atkerta: “Sėdi sau kaip niekadė- 
jas, pro ausis tik švilpia vėjas’ ’.

Malonu matyti tokia gražią šeimą. 
Linkime gražiausios sėkmės žengiant 
i auksinį jubiliejų.

*** Buvęs

(CIE) ir yra narys Kelių Tyrinėjimo Val
dybos, sudarančios Amerikos Mokslų Aka
demijos šakų.

Inž. Ketvirtis yra parašęs knygą apie ke
lių apšvietimą ir atspausdinęs techniškuo
se leidiniuose keliasdešimt straipsnių bei 
studijų apie kelių, gatvių bei eismo saugu
mą. Įvairiuose Kanados universitetuose ir ' 
institucijose skaito paskaitas ir vadovauja 
seminaram. Daro pranešimus ir nuolatos 
dalyvauja tarptautinėse apšvietimo ir eis
mo saugumo konferencijose.
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Dr. V. VYDŪNAS 
Dail. Prof. A. Varnas Tapyba 

Nuotrauka V. Noreikos

REIKIA AR NEREIKIA?
Gal ir netiktų šioje vietoje pole> 

mizuoti su kito laikraščio bendradar ; 
biu, bet kadangi jis užkliudo Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės užsimo
jimus, tai į tai nebūtu nuodėmė reaguo 
ti ir kai kur jį patikslinti.

Pokalbis būtų su p V Šliogeriu, 
senj,, kuris ‘“Tėviškės Aidų” gegu
žės 21 dienos numeryje paskelbė ra
sini “Ar reikalinga “Mūsų Pastogei” 
spaustuvė?”

Nesileidžiant pradžioje i to rasi“ 
nio mintis .norėtųsi tik atkreipti dė
mesį į tai,' kad klausimas yra kelia
mas ne laiku ir ne vietoje, Ne laiku, 
nes šis reikalas buvo svarstytas ir 
nuspręstas dar 1972 m, ALB Krašto 
Tarybos suvažiavime ir jau dabar jis 
gerokai Įsibėgėjęs: vajus yra seniai 
paskelbtas ir aukos tegu ir ne taip 
labai sparčiai, bet vis tik patenkina
mai plaukia Jeigu tokie ar panašus 
autoriai nekaišiotų pagalių į ratus, 
tai gal pats vajus ir būtų žymiai na“ 
šesnis. Stebėtina tik, kodėl šito klau- 
simo autorius nekvestijonavo tame 
pačiame suvažiavime arba tuoj po to, 
kai suvažiavimo nutarimai buvo 
paskelbti, Tada ir buvo kaip tik lai
kas kelti abejones, argumentuoti 
už ir prieš Tokia po laiko paskelbta 
išmintis apdairesniam skaitytojui 
tesukelia tik atlaidų šypsnį, bet ne 
nuostabą iškeltąja idėja.

Iš kitos pusės klausimas kelia
mas ir ne vietoje, nes bendruomeni
niai reikalai svarstomi tik tuose 
bendruomenės organuose, kurie tam 
sukurti. Stebėtina ir “Tėviškės 
Aidų” užimtai šiuo reikalu pozici
ja, kurie ima spręsti, kas kitam laik
raščiui reikalinga, kas ne, Teisingai 
p. A. Mauragis pastebėjo, kad šitoks 
vieno laikraščio i kito laikraščio rei
kalus kišimasis yra inkriminuojančio 
pobūdžio, Kai savu laiku “Tėviškės 
Aidai” rinko aukas linotipui pirkti, 
tai niekam net ir į galvą, neatėjo jų 
užsimojimą kvestijonuoti,

Kreipiant dėmesį į p. Šliogerio 
minėtame straipsny pareikštas mintis, 
norėtųsi tik kiek pastebėti, kad jo 
kalkuliacija apie dabartines “Mūsų 
Pastogės” spausdinimo išlaidas yra 
jo fantazijos vaisius. Čia be ilgų 
dėstymų būtina priminti, kad spausdi
nant “Mūsų Pastogę ” dabartinėmis 
priemonėmis'iš tų išlaidų, kurios būtų 
sumokėtos senojoje spaustuvėje, per 
tuos penkerius metus sutaupė pilnai 
tą sumą, kuri buvo sumokėta 1970 m, 
perkant dabar turimą Varityper rinki
mo mašinėlę, Žinoma, per tą laiką 
kainos visur fantastiškai kilo, Aišku, 
pabrango ir spausdinimo išlaidos, Čia 
nekalbam apie pašalines išlaidas, 
kaip, sakysim, klišių gamyba, kurių 
išlaidos sudarė gana reikšmingą pozi

ciją “Mūsų Pastogės” leidimo balan
se, O p, Šliogerio sugestija, kad už 
klišes senuoju spausdinimo būdu susi' 
mokėtų patys, kurie nori savo nuotrau 
kas paskelbti, irgi visai nepateisina
ma, nes vis tiek tie pinigai išreika
laujami iš to paties lietuvio skaityto
jo kišenės,

Kalbant apie laikraščio iliustra
vimą, atrodo, p, Šliogeris galvoja 
dar pereito šimtmečio kategorijomis, 
kada spausdinimo technika dar ne
buvo taip ištobulinta ir skaitytojas 
turėjo tenkintis tuo, ką gavo, Laik
raštis be iliustracijų, tai kaip sriuba 
be druskos. Šiandie modernioji spau
da daugiau turi tendencijos^ žinias 
perduoti vaizdais su kuo mažiau žo
džių, Pagaliau iliustracija yra žymiai 
patikimesnis dokumentas, negu pats 
aprašymas. Ir nereikia būti pranašu, 
kad ateities spauda daugiau kalbės 
vaizdais, o mažiau žodžiais, ypač 
turint prieš akis tokią galingą spau
dos konkurentę, kaip televizija.

Čįa dar pabaigai norėtųsi palies
ti p. Šliogerio kategorišką sugestiją 
“Mūsų Pastogei” belstis į “Min
ties” spaustuvę. Nesinori leistis su 
p. Šliogeriu šiuo reikalu i išsamesnę 
polemiką, vis tik atsimenant, kaip 
“Minties” spaustuvė pasielgė prieš 
penkerius metus su “Mūsų Pastoge”, 
šitokia prielaida yra grynas absur
das. Niekas nesikėsina abejoti šios 
spaustuvės nuopelnais, bet kartą 
apgalvotas ar neapgalvotas smūgis 
“Musų Pastogei” ir pačiai bendruo
menei neišperkamas jokiais nuopel
nais, juo labiau, kad tą savo “žygį” 
"Mintis” laiko heroišku, irgi nuo
pelnu tautai ir tėvynei. Lokys irgi 
tarėsi atliekąs gerą darbą, kai atsi
skyrėliui sutriuškino akmeniu galvą,, 
gindamas ji nuo muses. Gerai, kad ši 
karta “Musų Pastogė” tą meškos 
smūgį atlaikė, tačiau nekalbant 
apie bet kokią savigarbą, koks atsi
skyrėlis drįštų vėl samdyti lokį savo 
tarnu? Ir Prancūzijos maršalo Petai- 
no neišteisino jo turėti nuopelnai, 
kad' ir kokie dideli.

Čia tektų dar kiek pakalbėti 
ir apie reklamuojamą “Mūsų Pasto
gės” spaustuvę. Nežinia, kaip čia 
atsitiko, kad norima “Mūsų Pastogei” 
įsigyti spaustuvę. Iš tiesų, juk ne 
spaustuvę žadama pirkti ir ne spaus
tuvei skelbiamas vajus, o tik moder
niškai tekstams rinkti elektroninei 
mašinėlei, kuri savo funkcijomis 
paprasčiausiai prilygsta linotipui. 
Gal tada reikėtų tiesiog apie ji kal
bėti ir kaip tokį, reklamuoti. O dabar 
gaunasi lyg ir nesusipratimas,z nes 
skelbiamas vienas dalykas, o is tie
su. ketinama įsigyti visai kitą. Gal 
dėl to ir vajus'ne toks spartus. Kraš
to Valdyba galėtų šita^ reikalą kiek 
pakoriguoti, kad aukotojas būtų tik
ras, kokiam tikslui jis aukoja ir kas 
bus už jo aukac konkrečiai nupirkta. 
O kad tokia mašinėlė tekstams rinkti 
“Mūsų Pastogei" būtina, tai jokių 
abejonių nėra. Net jeigu ir turima 
mašinėlė ilgesnį laiką, tarnautų, vis 
tiek neišvengiamai reikalinga ir ant
rininkė, nes laikraštis turi išeiti 
laikrodžio tikslumu ir nepasiteisins 
nei leidėjas, nei administracija, kad 
dėl techniškų kliūčių vieną ar kitą 
kartą laikraštis neišėjo.

Prie geros valios ir Įsisąmonini
mo šitas reikalas seniai turėjo būti 
užbaigtas. Žinoma, vieno šūktelėjimo 
čia neužtenka. Jeigu reikšmingas, ir 
svarbus reikalas, tai jis turėtų būti 
dienos tema, kol jis bus išspręstas. 
Bet aišku, tokios kalbos, kaip p. 
Šliogerio, ir tokia intervencija, kaip 
“Tėviškės Aidų” reikalo nespartina, 
o stabdo.

V. Kikilis***

MAŽA GARBE SVETIMA 
KALBA KALBĖTI, DIDI 
GĖDA SAVOSIOS NEMOKĖTI

KIEK AS SUŽINOJAU!
Dailininkas Stasys NeliubŠys, 

nuvykęs i Geelongą atšvęst Velykas, 
gavo širdies priepuolį ir išgulėjęs 4 
savaites ligoninėj, dabar sveiksta 
nuoširdžioj p. Norvydų priežiūroj. 
Linkime greit pasveikti ir sugrįsti i 
Adelaidę. ' * i 4:

Sydnejaus Lietuvių Klubo patal
pos virto tikra meno galerija: apie 
50 dailininko L. Urbono paveikslų 
puošia ištisas klubo sienas, gabio
sios p-lės R. Dambrauskaitės dova
noti vario paveikslai taip pat patrau
kia lankytojų akį, o vėliausiai dova
noti K. Ankaus paveikslai vilioja 
gamtovaizdžio mėgėjus. Visi klubo 
lankytojai tikrai turi kuo pasigėrėti, 
o kitataučiams dažnai reikia aiškinti, 
kas yra tie gabūs menininkai.***

Sydnejaus Lietuvių Klubas šven
čia savo metines 27 birželio (ketvir
tadieni). Ta proga Klubo Valdyba 
ruošia' vaišes t.y. alkanus papenės ir 
trokštančius pagirdys iš "neišsemia
mo” šaltinio.

***

Sydnejaus LietuviųKlubas Įveda 
naujove,: kiekvieną ketvirtadienį bus 
mokami dvigubi laimikiai (jackpots),, 
lošiant pokerio mašinom, t.y. išlošus 
$10.00 • bus mokoma $20.00, išlo
šus $20.00 • bus mokama $40.00 - 
ir t.t. ***

Lietuvaitės gražuolės (Miss 
Lithuania) rinkimai įvyks Klubo patai 
pose 29.6.1974 Išrinktoji gražuolė 
lietuvaitė turės proga atstovauti lie
tuvius net keturiuose tarptautiniuose 
gražuolių rinkimuose.***

Sydnejaus Lietuvių Klubo narys 
Pranas Liubinskas praturtino Klubo 
biblioteką padovanodamas 20 knygų.

Klubo Valdyba taria nuoširdžią 
padėką. ***

MELBOURNO LIETUVIU,NAMUOSE 
M.L. Klubo Tarybos rinkimai
Išbuvę dvieju metų kadenciją 

trys M.L. Klubo darybos nariai, pa
gal statutą, turi pasitraukti iš Tary
bos, todėl šiais metais į Klubo Tary- 
bat turi būti renkami 3 nariai ir bent 
2—3 kandidatai. Kandidatus gali 
siūlyti, o ir būti renkamais visi 
Klubo nariai. Siūlymai turi būti Įteik
ti Klubo sekretoriui ar pasiųsti paš
tu iki š.m. birželio mėn. 30 d? imtinai. 
Siūlymą pasirašo bent du Klubo na
riai, gavę iš siūlomo kandidato suti
kimą raštu. Kandidatai ir siūlytojai 
turi būti pilnateisiai Klubo nariai, 
sumokėję Klubo mokestį už 1973 - 74 
m. Siūlymo formas galima gauti pas 
Klubo sekretoriųp. I. Alekną.***

M.L. Klubo nario mokestis
Pagal M.L. Klubo statutą, meti

nis nario mokestis turi būti sumokė
tas iki liepos mėn. 1 d. Prašomi visi 
Klubo nariai, nelaukiant susirinkimo 
dienos, sumokėti nario mokestį už 
1974 — 75 metus, tuo išvengiant gai
šaties susirinkimo metu. Mokestį 
priima I. Alekna ir talkininkas p. K. 
Prašmutas arba siunčiamas paštu.***

Klubo nariųadresai
Pagal M.L.K. Stautą visi nariai, 

pakeitę gyvenamąsias vietas, nedel
siant turi pranešti savo naują adresą, 
kad nebūtu nesusipratimų dėl Tarybos 
rinkimų kortelių pasiuntimo, todėl pra
šome naujus adresus įteikti sekreto
riui arba pasiųsti paštu iki š.m. bir
želio mėn. 30 d. ***

Krautuvės remontas
Gautas valdžios galutinis leidi

mas remontuoti - pertverti krautuvę. 
Pagal patiektus pasiūlymus, pasirin
kus rangovą, tuojau bus pradėti krau
tuvės remonto darbai.***

Parama Lietuvių Namams
Sakome, kad Lietuvių Namai - 

mūsų namai. Jais naudojamės savo 
organizaciniam darbui, kultūriniams 
ir pramoginiams parengimams, jais

Sužinota, kad Newcastelio lietu
viu choras liepos 6 d. ruošia tradici
nį.' Viduržiemio vakarą — koncertą, 
kuris ivyks St. Peter’s Hall, Hamil
ton. Čhoras ruošiasi moterų, vyrų ir 
mišraus choru, dainoms.

Be to , dalyvauja Newcastelio 
taut, šokių grupė “Vaiva”. f

Choras tikisi susilaukti svečių 
iš arti ir iš toli,***

Birželio 8 d. Canberros lietuvių 
jaunimas suruošė Canberros Klube 
linksmavakarį į kurį susirinko per 
300 žmonių, buvo nemaža jaunimo ir 
iš Sydnejaus. Vakaras buvo linksmas 
ir nuotaikingas.

***
Visi žinome, kad Perth’as turi 

saulėtą, šilta, ir malonų orą., bet ne 
daug kas žino, kad tenai yrą šauni 
jaunimo šokių grupė. Štai Marytė 
Mikelaitytė iš Tasmanijos pasiėmė 
ilgas atostogas ir išvyko pas Perth’o 
jaunimą.. Ir ką? Jaunimas priėmė su 
išskėstomis rankomis, vadovė p. Mi
liauskienė patenkinta, visi jos prašo 
pasilikti visam laikui,o ne tik atosto
gas praleisti. Tai gražus ir pagirtinas 
Marytės pavyzdys, reikėtų mums dau
giau tokių su iniciatyva mergaičių ir 
berniukų pagyventi ir susipažinti su 
tos ar kitos vietovės jaunimu. Svei
kiname tave, Maryte, už parodytą gra
žų pavyzdį.

***

Mus pasiekė žinia, kad p. 
Petras Naujokaitis, gyvenantis Glen 
Iris, Melbourno priemiestyje, Lietu
vių Namų remonto išlaidoms dengti, 
o ir ju Tarybos rūpesčiams palengvin
ti, įteikė $1,000 čekį. Gražus, retas, 
sveikintinas ir sek'tinas pavyzdys.

P. Petras Naujokaitis yra antra
sis Melbourno Lietuvių Namams sky
ręs tūkstantinę paramą. Pirmąjį 
tūkstantį LietuviųNamams yra sudėję 
p. Teresė ir a.a. Alfonsas Bikulčiai.***

naudojomės ir didiesiems lietuvių 
sąskrydžiams: Australijos Lietuvių 
Dienų ir Pasaulinio Eucharistinio 
Kongreso parengimams. Priėmėme 
juose iš kitų kraštų atvykusius gar
bingus aukštuosius svečius ir suplau
kusius savo krašto tautiečius.

Matydami vargingą namų padėtį, 
o ir aukštųjų svečių paraginti ryžomės 
juos remontuoti, tikėdamiesi visų 
paramos. Tiesa, gavome paramos, bet 
dar daug jos viltimi laukiame, tikė
dami, kad Lietuvių Namai buvo, yra 
ir bus dar mums reikalingi, todėl 
visus kviečiame jungtis į rėmėjų 
gretas, nes Lietuvių Namų ir mūsų 
ateitis taip tampriai surišta.

Pastaruoju metu Lietuvių Na
mams ' suteikė paramos: $1,000 • p. 
Petras Naujokaitis iš Gleų Iris, 
$68 • per p. J. Petrašiūnienė, liku
tis is Dainos Sambūrio arbatėlių pa
jamų, po $50 - p.p. J. Birieta, J. 
Kemėšis ir Lietuvių Evangelikų 
Parapijos Taryba, po $40 - p.p. V. 
Bartuška, V. Lazauskas, $30 - p.p. 
A. Baltutis, po $20 - p.p. V. Akumba- 
kas, J. Makulis, A. Steponavičius ir 
A. Vingis, $15 - J. Amastauskas, 
po $10 - p.p. I. Kaunas, J. Kemėža, 
V. Kilčiaugkas, V. Lukaitis, V. Pet
raitis, P. Sekas, $8 ♦ p. K. Zdanius, 
$4 - p. A. Sadauskas, $3 - p. S. Ver- 
kys.

M.L. Klubo Taryba nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvių Namų rėmėjams, tikė
dama, kad į rėmėjų gretas jungsis 
ir kiti melboumiečiai.

M.L.K. Taryba
***

PADĖKA
Sydnejaus Skautu Tėvų Komitetas, 

Židinys^ ir “Aušros’*5 Tuntas dėkoja 
nuoširdžiai visiems prisidėjusiems prie 
tradicinio skautu kaukių baliaus pasi
sekimo.

UŽ paramą piniginėmis aukomis 
maisto gerybėmis, fantais, darbu ir 
talka ir neišsigandus blogo oro 
visiems širdingas skautiškas ačiū.

***
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
DĖMESIO "M.P.” SKAITYTOJAMS!

Šis “M.P.” numeris išėjo dvigu- 
dėl to, kad Sydnejaus paštas 
birželio 6 dienos iki pat šiol 
dar tebestreikuoja. Visa korės-

’M.P
bas
nuo
vis
pondencija tebeguli pašte, o ir po 
streiku dar ilgą laiką jausis paštuo
se netvarka ir terminuoti pranešimai 
bei žinios pavėluos mus pasiekti.

Atsiprašome už šitokią situaci
ją, bet, deja, mes jos pagerinti ne
galime.

*** Red.

SVARBUS "MUSU.PASTOGES” 
PASITARIMAS

Birželio 15 d. Melbourne Įvyko 
svarbus “Mūsų Pastogės” reikalais 
pasitarimas, į kurį atvyko AL B Tary
bos pirmininkas V. Bukevičius, 
Krašto Valdybos pirmininkas V. 
Neverauskas, Kultūros Tarybos pirmi
ninkas V. Baltutis, “M.P.” Adminis
tracinės komisijos pirmininkas V. Bi
tinas, redaktorius A. Mauragis, Mel
bourne Tarybos atstovai, Apylinkės 
valdyba su pinnininku A. Pociumi ir 
nemažas skaičius visuomenininkų ir 
spaudos darbuotojų, viso daugiau per 
30 asmenų.

Konferenciją atidarė ir platų 
informacinį žodi tarė A.L.B. Krašto 
Valdybos pirmininkas V. Neyeraus- 
kas. Jis ypač plačiai supažindino 
dalyvius su Compugraphic phototype
setting elektronine rinkimo mašina, 
kurios įsigijimui reikėtų surinkti 
apie $12000.00 Toliau kalbėjo V. 
Bitinas, jis pateikė “M.P.” pini
ginį stovi ir mašinos Įsigijimo va
jaus eigą'. Redaktorius A. Mauragis 
nušvietė dabartinius “M.P.” spaus
dinimo sunkumus, spausdinant laik
rašti su “VariTyper” mašinėle. Re
daktorius perdaug yra apkrautas tech
niškuoju darbu ir nebelieka laiko 
tiesioginiam redaktoriaus darbui. 
Norint toliau sėkmingai laikrašti 
leisti, yra būtina Įsigyti naujas prie
mones. Toliau kalbėjo V. Bukevičius, 
jis nušvietė “M.P.” reikšmę mūsų 
bendruomenės gyvenime, skatino šį 
pradėtą vajaus darbą tęsti su visu 
lietuvišku užsidegimu, surinkti reikia 
,ma sumą pinigų ir sudaryti bendruo
menės spaudai sąlygas dar ilgai 
lietuvišku žodžiu kalbėti į mus. Dau
giau reikia informacijos ir išvystyti 
didesnį aktyvumą šioje veiklos plot
mėje.

Diskusijų metu iškilo daug įvai
rių klausimų ir sumanymų bei patari
mų, visi jie buvo konstruktyvūs ir 
pozityvūs. Iš diskusijų eigos jautėsi 
tikras nuoširdus noras padėti ir tuoj 
pat pradėti naujos elektroninės masi
nos Įsigijimo paruošiamuosius darbus. 
Jei nebūtų galima per trumpesni lai
ką surinkti reikiamos sumos, tai ne
vengti pasiskolinti iš “Talkos” rei
kiamą sumą pinigų, arba paimti į 
kreditą, jei sąlygos būtų palankios.

Diskusijų metu buvo iškilę ir 
kitų, pašaliniu , bet svarbių klausimų, 
kaip anglų kalbos Įvedimas į jaunimo 
skyrių ir kt. Tais klausimais buvo 
pasisakyta, tačiau jie tiesioginiai 
nebuvo čia sprendžiami,, tai klausi
mai ateities, kurie re ik alingi ilgesnių 
svarstymų ir pasisakymų.

Tenka pasidžiauti kad konfe
rencijos dalyviai pozityviai apsvarstė 
šiuos sunkius klausimus ir entuzias-

PERTHAS
Dažnai skaitome spaudoje is Pertho 

lietuvių gyvenimo, bet labai mažai 
minimas jaunimas, atrodo, kad jo tenai , 
nėra. Bet taip nėra, tik dėl kuklios 
vadovybės, jie patys ligi šiol nieko 
nesiskelbia. Taigi noriu šį tą apie 
juos pasakyti.

Be savo vietinių pasirodymų šokė
jai buvo pakviesti gegužės viduryje 
pas latvius šokti, ten susirado naujų 
draugu.

Gegužės 26 d. jaunimas suruošė 
ėjimą (walkathon), nors ta diena buvo 
nepakanki, bet su jaunatviška energija 
įveikę 40 kl., grižo šlapi, bet laimingi 
ir patenkinti. Juos pasitiko Kensington 
salėje ponios su šiltais užkandžiais ir 
iešmine. Jaunimas dėkojo ponioms už 
jų parėmimą ir talkininkavimą. Jauni
mas tikisi šiek tiek papildyti kasą ke
lionei į Lietuviu Dienas Adelaidėje.

Neseniai vyko 3 dienų metinis 
Folk Federation Festivalis. Vėl buvo i 
lietuvių tautinė grupė pasikviesta. Jau*' 
nimas pašoko keletą tautinių šokių ir 
labai sužavėta publika panoro, kad* ir 
juos pamokintų. Tat šokėjai sų norin
čiais pašoko du lietuviškus sokius. 
Be to. turėjo progos ir iš kitų grupių 
pasimokyti šokių. Pažymėtina, kad tik Į 
lietuviai buvo„ pakviesti iš tautinių 
šokių grupių. Čia nuopelnas energingo 
ir gabaus vadovo E. Stankevičiaus. 
Jis pats ir visa jo grupė visur labai 
gražiai pasireiškia.

Labai paplitęs paprotys šiame ' 
krašte ruošti “Quiz Nite”. Tat ir tau
tiniu šokiu grupė ruošia liepos 3 d. 
8 vai. vakaro Herdsman Hotelyje Wemb
ley tokį vakarą; bus bufetas ir geri 
prizai. Jaunimas kviečia visus daly
vauti tame parengime. Beto, dar ruošia 
ir kaukių balių liepos 6 d. 7.30 vakaro 
didžiojoj Leedervilles salėje, žada 
turėti gerą orkestrą. Programoj tikisi 
ir svečių (latvių jaunimo). Užkandžiai 
bus duodami veltui, gėrimais apsirūpina 
patys svečiai. Pageidaujama, kad ir 
svečiai būtų su kaukėmis. Maloniai 
kviečia visus,-nes vakaras bus tikrai 
puikus.

I Mieli tautiečiai , į jus kreipiasi 
jaunimas ir kviečia i savo pobūvius,, 
neapvilkite: jų.

xuuo OUHB.XUD nj.auo±uiuo ±1 Visi gausiai dalyvaukite! Visi
tingai nusiteike išsikirstėprie užsibrėžžinote, kad jaunimas šiais metais vėl 
to darbo vyksta į lietuvių dienas Adelaiden.

am Taigi visi linkime pasisekimo Pertho 
jaunimui

L

S P 0 R T I N į BALIU.

Valdyba
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Liepos 6 dieną (šeštadieni) 7 vai. vak. Lietuviu Klube Bankstown’e 
Sydnejaus Sporto Klubas “Kovas” rengia

Programoje: Algio Pluko vyrą oktetas, puiki loterija, gera muzika 
greitas patarnavimas.

Kviečiami visi jaukiai praleisti vakarą ir prisiminti savąsias 
sportines dienas.

WOLLONGONG
JAU 20 METU.

Š.m. liepos mėn. sueina 20 metu 
kai buvo pradėtos ir kas mėnesį lai
komos lietuviškos pamaldos Wollon
gong pajūrio lietuvių kolonijoj.

Tos sukaktuvinės pamaldos bus 
liepos 7 d. - sekmadienį 5 vai. p.p. 
St. Francis seselią koplyčioje, į ku
rias kviečiami kuo gausiau ir organi
zuotai dalyvauti vietos lietuviai, o 
taip pat ir svečiai.***

CANBERRA
Liepos 21 d. išpuolančios Hl-cio 

sekm. pamaldos Canberros lietuviams 
Šv. Juozapo bažn. 11.30 vai. O’Con
nor. ***

NEWCASTLE
Liepos 28 d. pamaldos Newcast

le lietuviams Sv. Lauryno bažn. 10 
vai. Broadmeadow.

Kun. P. Butkus
***

***

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBAS
16-18 East Terrace, B an k s town, TEL: 708 -1414.

ŠEŠTADIENI, 29 D
RINKSIME - LIETUVAITĘ- GRAŽUOLE - "MISS LITHUANIA”

SEKMADIENĮ, 30 D.
RICKY IR TAMMY (Popular Latvian Duo) 
Garsi Latviu Pora.

ŠEŠTADIENĮ,6 D
SPORTO KLUBO '’KOVAS” METINIS BALIUS. PROGRAMOJE - 
VYRU. OKTETAS.

SEKMADIENĮ. 7 D.
"L OVING FEELING” (Famous singers) 
Garsus vokalistai.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

šeštadieniais ir sekmadieniais "IN SET” kvarteto muzika

Dėmesio nariams ir svečiams!
Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 

dėvėti kaklaryšius,

KVIETIMAS
S.m. birželio mėn. 27 dieną (ket

virtadieni) Klubas švenčia savo me
tines ir ta proga nuo 8 iki 9 vai. 
norėtų pavaišinti visus narius savo
sios virtuvės skanėstais ir gėrimais.

Klubo valdyba nuoširdžiai prašo 
Jus atvykti ir visiems drauge atšvęsti 
pirmąsias klubo metines.

***

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešama kad Klubo Val

dybos nutarimu metinis nario mokes
tis už 1974 - 75 metus pakeltas iki 
$6.00.

Prašoma atkreipti dėmesį kad 
Klubo leidimo (Licenzijos) taisyklės 
nurodo/ kad nario mokestis turi būti 
sumokėtas nurodytu laiku t.y. iki 
birželio menesio 30 dienos, betnevė 
liau kaip liepos mėnesio 31 dieną.***

AUKOJO ’’MUSUPASTOGEI”

Paskutinių mėnesių laikotarpyje 
“Mūsų Pastogę” parėmė:
J. Voveris 
V. Juod 
P.
A. 
J.
B. 
V. 
M. 
A. 
A. 
V.
A. 
P.
B. 
A.

Burokas 
Zubras 
Laurinaitis 
Vanagas 
Aukšti ėjus 
Gaivalsk 
Gaidukas 
Meliauskas 
Simniškis 
Kudžius 
Dirkis 
Dirmantas 
Talandis 
Gaidelis 
LeitonasB 

Jz. Ramanauskas 
St. Žukas 
V. Gerdauskas 
V. Mikelaitis
J. Vizbaras 
O. Kuprienė 
Ho barto Ap. V-ba 
V. Žygas
K. Peliurytis 
V. Patašius 
A.E. Liubinas 
V. Simankevičius 
V. Vilkaitis 
J. Kirša 
V. Pošiūnas 
Melb. Ap. V-ba. 
E. Eskirtienė 
A.E.R.
J. Sakalas
L. Barakauskas

A. L. B. Krašto Valdyba visiems 
aukotojams reiškia nuoširdžią padėką.

$5.00 
$2.00 
$5.00 

$30.00 
$5.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$5.00 
$2.50 
$4.65 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$2.00 
$4.00 
$5.00
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00 
$5.00 
$2.00 
$5.00 

$10.00 
$5.00 

$10.00 
$20.00 

$5.00 
$50.00

$3.00 
$50.00 

$2.00 
$5.00

BIRŽELIO MĖN

LIEPOS MEN

spaustuves vajus

iš
V.

“M.P.” Nr. 23
Ratkevičius

Salės Sen. iš loterijos pelnas $20.00
V.A. Patupas
C. Dubinskas
D. Kutkaitė
I. V. Vosylius
M. Pocius
A. Pranckunas
J. Vitkūnas
A. Alvikas
N. ir K. Zdaniai
VISO:

$3950.45
$10.00

$20.00
$10.00
$10.00
$10.00
$30.00
$10.00

$1.00
$8.00

$18.00
$4097.45***

Negalima mylėti to, kurio 
bijai, nei to, kuris tavęs bi
jo.

Ciceronas

M «JSU
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