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IŠDAVĖ BALTUS
QUO VADIS WHITLAM?

Rugpiūčio 3 d. visos Australijos 
radijo stotys pranešė, kad Australų 
Vyriausybė pripažino tris Baltijos 
kraštus Latviją, Lietuvą ir Estiją de 
jure Sovietų Sąjungai ir atatinkamus 
parėdymus davė Australijos Ambasa
dai Maskvoje. Tuo pačiu pranešė, kad 
NATO valstybės nepaseks Australi- 
jos pavyzdžiu, nes tos trys Baltijos 
valstybės buvo prievarta inkorporuo- 
tos, o ne laisvu noru įsijungusios į 
Sovietų Sąjungą.

Šis liūdnas faktas verčia mus su* 
simąstyti, kokiu keliu eina Australi
jos Vyriausybė. Koks reikalas buvo 
Australijos Vyriausybei dabar padary
ti tokį politinį pareiškimą?

Kaip mes žinome, šiuo metu Eu
ropoje (Šveicarijoje Ženevoje) vyksta 
svarbi Europos Tautų Konferencija su 
Sovietų Sąjunga dėl rytinių Europos 
sienų nustatymo. Ten vyksta didelė 
kova ir Europos tautos nepripažįsta 
Baltijos kraštų įjungimo į Sovietų Są
jungą .

1940 METU RUGPIŪČIO MĖNESIO 
3 DIENA

Aukščiausioji Sovietų Sąjungos 
Taryba, 300,Raudonosios 
armijos karių, ginkluotų modemiškiau- 
siais ginklais, laikant sukaustytą 
lietuvių tautą ir klastojant jos valią, 
apvainikavo įvykdyto smurto aktą • 
inkorporavo Lietuvą į tautų kalėjimą 
• Sovietų Sąjungą.

1974 METŲ RUGPIŪČIO MĖNESIO 
3 DIENA

Paskelbta pasauliui žinia, kad 
demokratinės Australijos Labour 
Party vyriausybė prita'iė Sovietų 
Sąjungos įvykdytam smurtui ir Lietu
vos, drauge su Latvija ir Estija inkor
poravimą į Sovietų Sąjungą pripažino.

Jokios priemonės nepateisins 
neteisės ir neišdildys tautų laisvės
ilgesio. Aukos ant laisvės aukuro 
stiprina gyvųjų valią.***

LIETUVIU. DIENŲ metu nevi- 
suomet yra suteikiama proga pasiro
dyti mūsų literatams ir muzikos bei 
dainos menininkams. Jų kūryba yra 
nemažesnis įnašas į mūsų kultūrinį 
gyvenimą, nors kartais jie nėra lygia
grečiai įvertinami su kitomis mūsų 
meno Šakomis.

A.L.B. Krašto Kultūros Taryba 
suprasdama jų didelę ir neabejotiną 
reikšmę tarp kitų parengimų, skiria 
vakarą mūsų literatams ir muzikos 
bei dainos menininkams. ŠĮ vakarą 
suorganizuoti ir jam vadovauti yra 
pakviestas žurnalistas ir poetas 
Pranas PusdeŠris. Jam pavesta su
sirišti su mūsų iškilesniaisiais 
menininkais ir sudaryti vakaro pro
gramą.

Literatūros vakaras įvyks gruo
džio mėn. 26-tą, Lietuvių Katalikų 
Centro salėje.

A.L.B. Kr. Kultūros Taryba***

Sovietų Sąjungai prireikė bendradar
bių, kad sulaužytų tvirtą Europos Tau
tų pasipriešinimą ir čia atėjo į pa
galbą Sovietų Sąjungai Australijos 
DarbieČių Valdžia.

Dabar mes klausiame Whitlamo, 
sulaužiusio 30 metų kieto pasiprieši
nimo principą ir jo paties užakcentuo
tą ir mums garantuotą savo Vyriausy
bės nusistatymą pareikštą š.m. gegu
žės mėn. 17 d. (Ziūr. š.m.7 . l.’Mūsų 
Pastogė” Nr. 26), kodėl jis taip grei
tai ir taip netikėtai pakeitė savo nusi
statymą? Kas privertė jį sulaužyti 
savo Vyriausybės pareiškimus kitų 
kraštų atžvilgiu? Jei Čia yra sveti
mos Valstybės imperatyvas, kuriam 
turėjo nusileisti Australijos Vyriau
sybė, tai mes esame pavojingoje 
padėtyje ir klausiame kur vedi mus 
Mr , E.G. Whitlamai? Mes turime pa

grindo bijoti, nes žinios atėjo ne iš 
Canberros o iš Maskvos.

Visų pirma toks pripažinimas 
Baltijos Kraštų Sovietų Sąjungai yra 
absoliutus nesiskaitymas su Australi
jos pabaltiečių tautų jausmais, su 
tarptautiniu teisingumu ir garbe, nes 
tai yra išdavimas Žmogaus Teisių 
deklaracijoj paskelbtų principų (Uni
versal Declaration of Human Rights). 
Antra, tail visai nenaudinga ir nesi
derina t šų Australijos neutralumu bei 
demokratinės sistemos principais.

Šių nemalonių įvykių sukrėsti 
mes, Baltijos tautų Australijos pilie
čiai, esame priversti Išeiti su protes
tais prieš vyriausybę,, turį m e pasireikšti 
demonstracijomis, mitingais ir priva
čiais laiškais vyriausybės atstovams 
bei parlamentarams. Ypač galėtume 
Australijos. visuomenę paveikti, jei 
mes kiekvienas parašytume protesto 
laišką savo elektorato fed. parlamen
tarui, arba su juo asmeniškai susitikę 
padiskutuotume šiuos politinius klau
simus.

Reikalas yra svarbus, ir mes pa
rodykime savo kietą nusistatymą ne 
tik Australų tautai, bet ir visam pa
sauliui, kad Baltijos tautos dar nežu
vusio s.

A. Mauragis ***

AUSTRALIJA 
PIRMOJI

Rueterio pranešimu iš Maskvos, 
Australija tapo pirmąja vakarietiškai 
orientuotų valstybių, formaliai pri
pažinusi Baltijos respublikų į Sov. 
Sąjungą inkorporavimą.

Šią savaitę Australijos ambasa
dorius Maskvoje, Sir James Plimsoll, 
padarė oficialų vizitą į Estijos sos
tinę Tallinną. Estija, kaip ir Latvi
ja ir Lietuva, buvo absorbuotos į 
Sov. Sąjungą 1940 metais. Australijos 
sluoksniuose pareiškiama, kad šis 
vizitas buvo skirtas uždėti antspaudą 
ant Canberros pripažinimo, kad Bal
tijos respublikos yra legaliai Sov. 
Sąjungos dalis.

JAV ir Britanijos ambasadų 
kalbėtojai Maskvoje pareiškė, kad jų 
vyriausybės nenumato pasekti Austra
lijos pavyzdžiu.

Papildomomis žiniomis, australų 
sluoksniuose dar pareiškiama, kad 
savo žygiu Australija prisiderino prie 
gyvenimo realybės, nes Sov. Sąjunga 
kraštus inkorporavusi po antrojo 
didžiojo karo ir valdanti jau daugiau 
30 metų.

„IŠ Londono pranešama, kad NATO 
kraštuose tebevyraujanti nuomonė, 
kad Baltijos kraštai inkorporuoti į 
Sov. Sąjunga be tų kraštų gyventojų 
laisvos valios pareiškimo.***

VILNIAUS AUŠROS VARTAI. Rugpiūčio 25 d. Sydnejaus lietuvių bendruomenė 
mini Vilniaus ikurimo jubiliejų, paskaita skaitys C. Liutikas, organizuojama 
turtinga eksponatais paroda Sydnejaus Lietuvių Klube.

Laikas Veikti
SYDNEJAUS BALTU TAUTŲ. 

MITINGAS
Rugpiūčio 4 d., sekmadienį, Liet. 

Klubo patalpose susirinko per 150
įvairių tautų atstovai aptarti pakitu
sios padėties dėl Australijos Vyriau
sybės pripažinimo de jure Baltijos
trijų kraštų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksijos. Susirinkimą atida
rė ir pirmas žodį tarė Sydnejaus Apy
linkės pirm. Juozas Maksvytis. Po jo 
kalbėjo Baltų jungtinio komiteto pir
mininkas Mr. Braes, jis nušvietė ką 
komitetas jau spėjo padaryti. Jis su
sijungė telefonu su New Yorko, Washing
ton o, Stocholmo, Paryžiaus ir kitais
pasaulio centrais, prašydamas baltų 
organizacijas pareikšti protestus Aus
tralijos ambasadoms ir suorganizuoti 
protesto mitingus. Jis siūlo suruošti 
Sydnejuje penktadienio vakare pro
testo demonstracijas — eiseną sū fa- 
kilais ir atatinkamais plakatais. Tą 
dieną įvyks panašios demonstracijos 
Adelaidėje ir Melbourne.

Vytautas Bukevičius, Australijos 
Liet. Bendr. Tarybos pirmininkas, pa
reiškė, kad jau yra įteiktos protesto 
notos ministeriui pirm. Mr. Whitlamui 
ir opozicijos vadui Mr. B. Snedenui. 
Miss Tiiu Kroli, Estų Bendruomenės 
pirmininkė Sydnejuje, pareiškė kad ji 
Estų laikraštyje atspausdins visus 
protesto pareiškimus anglų kalba ir 
pasiųs juos parlamento nariams susi
pažinti.

J.O. Karvicki, Lenkų Fed. Tary
bos vicepirmininkas ir "Polish News” 
redaktorius, tvirtai pasisakė už Balti
jos tautų laisvę ir visoms išgalėm pa
žadėjo .remti Baltų protestus prieš 
Australų vyriausybės išišokimus dėl 
Baltų Tautų pripažinimo Sovietų Są
jungai.

Mr. Radkevicz’ius Ukrainiečių 

atstovas pareiškė pilną solidarumą 
Baltų Tautų vedamai protesto akcijai 
prieš Australijos Vyriausybę ir visom 
išgalėm parems.

Senatorius dr. Peter Baum pilnai 
pritarė Baltijos Tautų reakcijai ir 
jis iš savo pusės pažadėjo iškelti 
Šiuos klausimus Australijos Parlamen
te ir suteikti visokią paramą šiai akci
jai tvirtai pravesti.

Po oficialių pareiškimų iš salės 
pirmas kalbėjo dr. D. Kairaitis, jis 
iškėlė naują versiją, kurią patyręs iš 
artimų ministerio pirmininko bendra
darbių. Australijos Vyriausybė neturė
jusi jokių pasikeitimo .notų su Sovie
tų Sąjunga dėl Baltijos tautų pripa
žinimo ar nepripažinimo. Propagandi
nės žinios atėjusios iŠ Maskvos o ne 
iŠ Canberros, todėl ne tikslios. 'Jos 
bus naujai patikslintos, nes Austra
lijos Vyriausybė norėjusi tik Latvijos 
konsulatą suspenduoti, kaip neatatin- 
kantį realybę.

Toliau kalbėjo Elena Jonaitienė, 
Patašius, prof. A. Kabaila ir kiti 
pabalti eČiai.

Studentų atstovas P. Kabaila 
praneŠe', kad studentai pirmadienį 
1 vai. ruošia Sydnejuje demonstraciją, 
prašo prisidėti kas galėtų.

Vytautas Bukevičius pasiūlė re
zoliuciją ir ją perskaitė, kuri buvo pri 
imta ir nutarta paskelbti ir pasiųsti 
Ministeriui Pirmininkui ir opozicijos 
vadui B. Snedenui, o taip pat paskelbti 
ir australų spaudoje.

Sudarytas iš trijų Baltijos tautų 
komitetas organizuoti protesto demons
tracijai. Pravesta rinkliava Šios de
monstracijos išlaidoms padengti.

Susirinkimas pasižymėjo dvasios 
pakilimu, aktyvumu ir kovingumu už 
žmogaus ir tautų teisių įgyvendinimą.

ak***
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APSISPRĘSKIME IR NEDELSKIME

Dažnai mes mėgstame dalykus 
nudelsti, tarsi laukdami gal kiti 
už mus padarys, gal be mūsų apseis. 
Nedaug musų yra, mes vieni kitus 
gerai žinome, pažįstame ir norėdami 
negalėtume pasislėpti. Taigi nėra ko 
delsti. Sį kartą kalbu apie "M.P.” 
spaustuvės vajų.

Šiaip ar tai p^pirkdami elektroni
nę rinkimo masiną, mes darome istori
ni savo bendruomenės žygį. Didelis 
dalykas yra turėti savo spaudą, savo 
laisvą žodį, savo veiklos ir darbu, 
veidrodį. Ir mes ją turime, mums rei
kia tik ją tobulinti ir užtikrinti bent 
dešimt ar penkiolika metų jos egzis
tenciją; į priekį. Jei mes tos
savo pareigos neatliksime dabar, yra 
pavojus, kad mes greitai galime ne
tekti savo spaudos.

Kai kas mums patarė iš šalies 
sujungti abu laikraščius - “M.P.” ir 
"T.A.” į vieną ir padaryti jį didesnį 
ir visiems tinkamą. Tuo reikalu buvo 
neoficialiai teirautasi ir tyrinėta, kaip 
į tai pažiūrėtų ALK Federacija. Gau
tas įspūdis, kad jie nėra užinteresuo- 
ti tokiu susijungimu, ekonominis 
stovis jų esąs geras ir Šiuo tarpu 
nebūtų prasmės tartis. Taigi mes 
atsistojome prieš alternatyvą • arba 
žūti, arba būti. Ir, Žinoma, nutarėm 
būti. Dabar visų vienoda pareiga 
ateiti savo spaudai į talką. Ir kaip 
matote daug kas jau atėjo, kiti del
sia.

Prašome nedaug, bet prašome 
visų, nes tai yra tautinio susiprati
mo liudijimas, tautinės sąmonės iš'- 
ryškinimas, pagaliau tai yra mūsų vi
sų kovos ir garbės reikalas.

Mes Žinome, kaip yra sunku tą 
savo pareigą atlikti, kai nepasimai* 
Šo koks specialus rinkėjas ir nepa
prašo aukos. Bet tų rinkėjų rodos 
turime pakankamai: Apylinkių Valdy
bų nariai, specialūs “M.P.” atsto
vai ir įgaliotiniai, reikėtų tik norėti 
juos susitikti, pagaliau nėra sunku 
ir pasiųsti savo auką pastų, tik rei
kia pasiryžti ir nedelsti.

Kodėl nedelsti? Laikraštis eina 
kaip ėjęs be jokių sutrikimų ir rodos 
kad pavojaus sustoti nėra. Tačiau tu
rime suprasti, kad kainos kas dieną 
kyla, ir mums dėl to darosi neramu, 
jei per daug ilgai užtruks reikalas. 
Todėl ir prašome nedelsti, siųskite 
savo aukas tuoj pat.

IŠ mūsų skelbiamo sąrašo mes 
matome, kad labai daug tautiečių, 
kuriuos mes pažįstame kaip “M.P.” 
bičiulius ir bendruomenės aktyvius 
narius, dar nėra šio vajaus parėmę. 
Tai, tur būt, kad mūsų laikraštis 
dar nėra atsidūrus mirtiname pavo
juje. Tas tiesa, betgi delsimas yra 
didelis stabdis veiklos. Kas duoda 
greitai, tas duoda dvigubai, sako mū
sų tautos priežodis. Laukiame ir 
prašome visų padėti mums šį svarbų 
reikalą nedelsiant sutvarkyti.

am
***

BLOGAI BAIGĖSI TURGUS SU 
SOVIETAIS

■JAV Tyrimų komisijos pakomisi- 
ja, kuriai buvo pavesta ištirti kontro
versinį 1972 metais įvykdytą didžiulį 
Sov. Sąjungai kviečių pardavimą, 
savo galutiniame raporte didelį kal
tinimą metė Žemės ūkio departamento 
direktoriui Mr. E. Butz ir 2 jo asis
tentams, kurie padarė 300 milijonų 
dolerių klaidą savo apskaičiavimuose. 
Komisijos nuomone, Ši suma buvo 
išmokėta 6 grūdų prekybos firmoms 
kaip vyriausybės subsidija, kai iš 
tikro neturėjo būti mokama. Išvadoje 
pakomisija savo raporte sako, kad 
milžiniškas kviečių Sov. Sąjungai 
pardavimas buvęs žalingas Amerikai.

***
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Canberros Apylinkės Valdyba
iš suruošto vakaro $300.00
P. & O. Stimburiai $10.00
R. Sidabras $10.00

$20.00
$10.00

$5.00

, J. Doniela 
į P. Andrijaitis 
i J. Jaruševičius
, A. Kanišauskas $1.00
1 P. Launikaitis $20.00

P. Pusdešris $10.00
P. Bielskis $10.00
XXX $20.00
V.P. Neverauskas $10.00

i V. Maziliauskienė $5.00
j B.J. Mockūnai $25.00
i S. Drungilas $1.00
i J. Butauskas $2.00
■ V. Balsevičius $2.00

A. Eskirtas $10.00
V. Norkus $2,00
A. Juozėnas $5.00
J. Žemaniauskas $1.00
VISO; $5889.95

Visiems aukotojams nuoširdus
ačiū. ***

i
VASAROS LAIKAS

N.S.W. vyriausybė svarstanti 
gyventojų atsiklausimą dėl vasaros 
laiko įvedimo, nors Šis klausimas jau 
buvo kartą įstatymo keliu išpręstas. 
Viktorijos, Tasmanijos vyriausybės 

i norinčios prailginti dabartinį vasaros 
j laiką net 2 valandom. Vakarų Austra- 
; lija irgi mananti įvesti vasaros laiką, 
■ kai tuo tarpu Queensland pernai atsi- 
: sakęs įvesti, gali būti ir šiemet taip 

pasielgs. Kai kurie fed. parlamento 
i nariai siūlo įvesti tokį pat vasaros 

laikų kaip Tasmanijoj ir ACT bei 
Šiaurinėj Australijoj.

Sen. Murphy pareiškė, kad fede- 
ratiniam parlamentui priklauso įsta- 
tymdavystė kiek liečia svorius ir 
matus, taigi ir laikas, kaip tam tikras 
matas. Fed. parlamentas, spręsdamas 
vasaros laiko įvedimą, pašalintų tą 
maišatį, kurį susidaro rytinių pakraš
čių kaimyninėse valstijose.

N.S.W. PAŠTAI LĖČIAUSI
Federalines vyriausybės paskir

toji Karališkoji komisija paštų veik
lai tikrinti paskelbė duomenis, kurie 
rodo, kad paštų reikalai N.S.W. yra 
blogesnėj padėty, nei kitose valsti
jose. Kiekvieną mėnesį C. pašte vi
sai atsitiktinai paimama 89,000 laiš
kų ir stebima, koks jų procentas bus 
laiku parengtas laiškininkų išnešio
jimui. Praeitų metų vidurkis N.S.W.
76.7 procentai, o kitose valstijose
procentas svyravo tarp 95.8 ir 98.8 
Daugiau ar mažiau toks procentas yra 
nuo 1964 m. ***

VĖL DVIGUBAS PARLAMENTO 
PALEIDIMAS?

Federalinė vyriausybė yra paren
gusi įstatymo projektą, kuriuo numa
toma įsteigti Aukštesnįjį Federalinį 
Australijos teismą. Šio teismo užda
vinys - interpretuoti federalinius 
įstatymus, kiek jie liečia bankrotą, 
mokesčius, prekybą, vartotojų apsau
gą, šeimos įstatymus ir pramoninę 
nuosavybę. Sis teismas perimtų 
kompetenciją atitinkamose srityse iŠ 
valstijų teismų.

Australijos AukŠt. teismo įstaty
mo projektas jau buvo rengiamas 
1968 m., bet 1972 m. McMahon vyriau
sybės metu nuo jo atsisakyta. Dabar
tinėj formoj Aukšt. teismo įstatymo 
projektą parengė teisingumo min. 
(Attorney General) sen. Murphy, bet 
senate jis buvo Š.m. balandžio mėn. 
atmestas. Opozocija savo nusistatymą 
motyvavo tuo, kad esą susidarys eks
tra teisminio datbo, nes iškils prob
lemos nustatant šio teismo kompeten-

25 metų jubiliejų švenčia Dainos Sambūris Melbourne. Nuotraukoje “Dainos” 
sambūrio moterų choras su dirigentu A. Čelna.

MELBOURNO LIETUVIU. DAINOS 
SAMBŪRIUI 25METAI

Iškilmingi šie metai Melbourne lie
tuviams, nes daugelis švenčia dvide
šimts penkis metus nuo įsikūrimo die
nos Australijoje. Sunku patikėti, kad 
taip greitai prabėgo toks ilgas laikas 
nuo mūsą atvykimo į šį penktąjį kon
tinentų ir noroms nenoroms kiekvienas 
mintimis perbėga eigą kūrimosi ir ap
mąsto kas buvo nuveikta ir atsiekta.

Būtu žema ir negražu džiaugtis 
tik savo asmeniškais atsiekimais už
mirštant, kad esame lietuviai ir nuo 
pat pirmos kūrimosi dienos turėjom 
galvoti ne tik apie savo asmenišką 
gerbūvį, bet kartu ir remti bei plėtoti 
lietuvišką reikalą. Galime didžiuo
tis, kad lietuviai iš gilios praeities 
turi tokią gilią, ir turtingų kultūrą, kad 
turime skambią ir gražią kalbą, kuria 
ne tik patys kalbame, bet ir savo vai
kus išmokinome. Turime didžiuotis, 
kad turime gražias ir skambias liau
dies dainas, kurias ne tik patys 
dažnai tralialiuojame, bet kurias ir 
musu garbingi chorai taip meiliai ir 
darniai mums padainuoja. Ypatingai 
mes melboumiškiai turime didžiuotis 
savo Dainos Sambūriu, kuris per visus 
šiuos 25-kis metus mus išlaikė tau
tiniai gyvais, nes jų dainos neleido 
mums užmigti svetimoje kalbu jūroje, 

cijos ribas. Esą Australijoje turinti 
būti viena teismų sistema — valstijų 
teismai, o įsteigus Fed. teismą bus 
žeminamas valstijų teismų,autoritetas.

Iš naujo įnešdamas Aukšt. teismo 
projektą min. Enderby motyvavo: pla
čios jurisdikcijos sritys, kuriose yra 
spec. pobūdžio klausimų, turėtų ati
tekti Fed. teismo jurisdikcijai. Yra 
atvejų, kada gali būti keliama byla 
pačiai Australijos vyriausybei, o 
dar svarbiau - Australijos ministerių 
ir atsakingų pareigūnų nutarimai gali 
būti reikalingi teisminės revizijos ir 
priežiūros teismo, galinčio sudaryti 
precedentinę praktiką administracinio 
teismo srityje.

Australijos Aukšt. teismo įstaty
mo projektas Atstovų rūmuose priim
tas. Jei senatas jį vėl atmestų.tas 
galėtų sudaryti priežastį naujam dvi
gubam parlamento paleįdimui.***

KINIJA - ŽYMUS NAFTOS 
GAMINTOJAS

Kinijos min. pirm. Chou En Lai 
pareiškė besilankančiam Kinijoje 
Japonijos užs. reik, ministeriui Mr. 
Ohira, kad 1973 m. Kinija pasigamino 
60 milijonų tonų nerafinuotos naftos, 
o šiais metais produkcija Tatching 
rajone sieksianti 80 — 90 mil. ton. 
Tuo būdu Kinija išeisianti į didžiųjų 
naftos gamintojų eiles. Dabar veikia 
22 sausumos ir 11 jūrų dugno Šal
tinių. Šiuo metu Kinijos naftos pro
dukciją trukdo tranpsorto ir modemiš
kų mašinų trūkumas. Tačiau Šiuo 
metu tiesiami vamzdžiai (1290 km), 
pirmą kliūtį turį sumažinti ir Japoni
jai naftos tiekimas, dabar siekiąs 
5 mil. ton. Japonijos metinis sunau
dojimas siekia 300 mil. ton. daugiau
sia gabenama iš Vid. Rytų. Šiais 
metais Kinija gaus iš Japonijos už 
naftą apie 33.6 mil. dolerių pajamų. 
Šie pinigai bus panaudoti produkci
jos įrengimų pagerinimui.*** 

bet laikas nuo laiko vis mus gaivina 
davo savo turtingais ir gražiais kon
certais, primindami, kad esame nariai 
senos ir didžios lietuviu tautos, kuri 
turi nepaprastai seną ir gražią istoriją 
ir kurios kova dėl gražesnės ateities 
dar nėra baigta.

Šiais metais mūsų Dainos Sambū
ris rimtai ruošiasi savo iškilmingam 
jubiliejiniam koncertui, kuris įvyks 
šių metų gruodžio mėnesio pradžioje, 
po kurio turės važiuoti į Adelaidę į 
didžiąją Dainų Šventę. Šio mėnesio 
septyniolikta diena Dainos Sambūris 
rengia savo metinį balių, kuris įvyks 
Lietuvių Namuose ir į kurį jie tikisi, 
kad visi Melbourne dainos mėgėjai 
ateis su jais pabendrauti ir jaukioje 
nuotaikoje pasidalins 25-kių metų 
nuveikto darbo įspūdžiais.

Neabejoju, lead visi supras reika
lą atsilankyti į šį balių, nes tai ne 
tik bendravimas su mūsų dainininkais 
bet ir kartu pagelba jų planuojamai ke
lionei į Adelaidę, nes numatomos pa
jamos bus skiriamos kelionės apmokė
jimui i Dainų Švente. Tad iki pasima
tymo šį šeštadieni Lietuvių Namuose. 
Jūsų atsilankymas bus kartu ir įrody
mas, kad mylime savo gražiąsias lie
tuvių dainas ir kad mylime savoDai- 
nos Sambūrio dainininkus.

Dainos Mėgėjas***

MOTERS DVASIŠKIU PAREIGOSE
Filadelfijoj Šiomis dienomis 11 

moterų, kurių amžius tarp virš 20 ir 
79 metų, buvo įšventintos Episkopa- 
linės bažnyčios dvasininkų pareigoms. 
Pensilvanijos diecezijos vyskupas 
įspėjo 4, jau į pensiją išėjusius 
■vyskupus, kurie atliko įšventinimo apei 
gas, kad jų veiksmai yra priešingi 
bažnyčios įstatymams ir kad prieš 
juos gali būti imtasi dicilpinarinių 
priemonių.

Tačiau Šie 4 episkopaliniai 
vyskupai, įšventinęs moteris į dva
siškius, susilaukė simpatijų iš kitų 
tikybų organizacijų. JAV Sv. Joanos 
tarptautinė sąjunga, kurią sudaro 
katalikų grupė, siekianti lygaus mo
terų dalyvavimo bažnyčioje, pareiškė 
pąsitenkinimą episkopalinės bažny
čios vyskupų gestu. Savo sveikinimo 
telegramoje vysk. John Allin, tarp 
kita ko, pareiškė, kad “drąsus vysku
pų ir tų moterų žygis paskatins vado
vybes visose bažnyčiose persvarstyti 
ir atitaisyti laikyseną, taisykles ir 
įstatymus, kurie atima moterims, kaip 
krikštytiems asmenims, jų teises ir 
prievoles.

Tautinė pasauliečių draugija, - 
kita katalikų grupė, siekianti bažny
čios reformos, taip pat pareiškė pasi
tenkinimą dėl moterų dvasiškių parei
gose įšventinimo.

***

DIDŽIULIS KONTINENTAS
Amerikiečių ir britų jūros gelmių 

tyrinėjimo mokslininkai mano, kad 
P. Amerika, Afrika, Australija, N. 
Zelandija ir Antarktika kitados su
darė vieną kontinentą - Gondwana- 
land. Tai buvę apie prieš 600 mil. 
metų. Kai kurios dalys pasinėrė po 
vandeniu vėliau, kai kontinentai pra
dėjo atsiskirti.

***
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DĖMESIO!
“Studentų Žodis” yra jaunimui 

skirtas, todėl Čia turėtų tilpi straips- 
neliai, korespondencijos ir informa-
cinės žinios liečiančios Australijos
jaunimų. Labai sunku redaktorei “S.Z.’ 
tvarkyti, kai ji nežiūrint į jos siun
čiamus laiškus į Melboumą, Adelai
dę, Perthų ir kt. prašant žinių
apie jaunimo veiklų, neranda atgar- 
šio. Į laiškus reikėtų atsakyti bent 
iš piandagumo , jei ne iŠ įdomumo. 
“S.Z.“ skaitytojams gal jau ir nusi
bodo begirdint vien žinias iŠ Sydne* 
jaus jaunimo gyvenimo.

Labai prašau ALSS skyrių val
dybas (ypatingai‘pirmininkus), parink
ti studentus, kurie teiktų "S.Ž.” 
informacijų apie skyrių veiklų, arba 
atsiųsti Įdomesnius universitetui ruoš' 
tus referatus. Siųskite nuotraukas ir 
piešinius iš jūsų gyvenimo. Kam sun
ku rašyti lietuvių kalba. rašykit 
anglų kalba. Rašiniai anglų kalboje 
bus redakcijoje išversti į lietuvių kai' 
bų- v

Atsiminkite, kad “S.Z.” yra 
jums skirtas, ir jis bus sėkmingas 
ir Įdomus tik su jūsų pagalba.

Egle Žižytė, 
redaktorė.

***
SYDNEJUS

* Giedrė Gustaitė ir Rasa Blans- 
jaar - Žižytė bando Sydnejuje suorga
nizuoti lietuviškų dainų mylėtojų 
būrelį. Jos nori dainuoti ne tik dabar
tines dainas, bet ir senąsias mūsų 
liaudies daineles. Šiuo metu būrelis

BIRUTĖ LEVERYTĖ

Birutė . Leverytė gegužės mėn. 
įsigijo B.A. (Hons) laipsnį Sydnejaus 
universitete. Birutė visados labai 
gerai mokėsi — ketvirtoj ir Šeštoj gim
nazijos klasėj gavo Commonwealth 
stipendiją. Vėliau Sydnejaus univer
sitete, kiekvienais metais ji labai 
gerai išlaikė egzaminus. Birutė gavo

Birute Leverytė B.A. (Hons.)

dar labai mažas. Pabrėžtina kad jau
nieji daug dainų nežino, o vyresnieji 
daug pamiršta, todėl toks būrelis gali 
sužadinti tautinę dvasių. Teko nu
girsti, kad prie būrelio steigimo yra 

pridėjus pirštus mūsų lietuviškas
vaidila Paulius Rūtenis. Sėkmės
būreliui! ***

* Lietuvis antropologas, Jonas 
Jaciūhas nesenai grįžęs iš Afganis
tano, žada iš Amerikos persikelti į 
Australiją.. Jis norėtų įsigyti dokta- 
ratų Canberros universitete (ANŲ), 
ir tuo pat laiku lektoriauti Monash 
u-te, Melbourne. Kaip jam sekėsi 
Afganistane, sužinosim sekančiame 
"Studentų Žodyje”!***

* Algis Budzinauskas, kuris 
pereitais metais iš Canberros persi
kėlė į N. Zelandiją, tenai vedė ir 
žada su žmona grįžti į Australiją ir 
Čia kurtis nuolatiniam apsigyvenimui. 
Tikimės, kad Algis vėl įsijungs j 
lietuviškų veiklą.

***
* Liepos 2 d. pas Eglę Žižytę 

vyko senosios ir naujai išrinktos 
valdybos posėdis, kuriame naujoji 
ALSS Sydnejaus sk. valdyba pasi
skirstė pareigomis. Ričardas Buke- 
viČius - pirmininkas, Roma Maksvy- 
tytė - sekretorė, Arūnas Pilka — iž
dininkas, Rimas Kabaila — abiturien
tų atstovas, Violeta Bitinaitė — 
filisterių atstovė.

Posėdyje svarstant ateities sky
riaus veiklą ypatingai susirūpinta

pirmą vietą geografijos moksle. 
Būdama labai- gabi, ji laimėjo gerą 
stipendijų - Rev. A.S. McCook Memo
rial scholarship, ir taip pat gavo 
$80.00 premiją. Šiais metais ji taip 
pat gavo atostoginę stipendiją, tęsti 
mokslui Australian National universi
ty, kur ji studijavo urban Research 
mix. Jai buvo sumokėta ne tiktai už 
butų, maistą, bet ir už kelionę, ir 
dar smulkiom išlaidom gavo pinigų.

Ketvirtais metais, Birute darė 
Honours (geography) laipsniui įsigyti 
ir vėl Sydnejaus universitete. Šį 
kartą ji atstovavo savo koledžią 
(International House) universiteto 
veikloj. Birutė netiktai gabi mergaitė, 
bet ir labai draugiška ir maloni. Jai 
labai įdomu yra žinoti kitų tautų pa
pročiai ir ji ne tik mokėsi lietuviškus 
tautinius šokius, bet ir graikiškus. 
Ji pereitais metais suorganizavo 
"corroboree” • sutikimą visų tautų 
studentų, kurie studijavo Australijoje, 
už tai ji buvo universiteto apdovano
ta $50.00 knygų premija. (Walter 
Reid Book Prize).

Studijų metu Birutė su savo 
broliu Vytu daug keliavo^ atostogų 
metu aplankė Indoneziją, Naują 
Zelandiją, Thailand, Philippinus, 
Hong - Kong, Macan.

Ji yra ir gera sportininkė - 1969 
m. ji buvo plaukimo čempijone, o vė
liau ji lošė su "Nerio” komanda Mel
bourne. Pirmaisiais universiteto me
tais ji buvo Arts I sporto atstovė 
Sydney universitete.

Šių metų pradžioj, Birutė persi.- 
kėlė į Melbournų ir dabar tenai gyve
na universiteto koledž:e . Ji dirba 
Australian Road Research Board, ir 
tuo pačiu laiku pradėjo Town Plan
ning Diploma kursų Melbourne uni
versitete. Šis kursas užtruks jai tris 
metus. Bet dar ne viskas! Birutė moko 
universiteto studentus geografijos.

Linkime Birutei dar daugiau 
sėkmės!

Eglė Žiž’ytė***

DAR NAUJAS MAGISTRAS
Sydney Universiteto didžioje 

saleje 1974 m. birželio 22 d. per 
metines Humanitarinių mokslų fakul
teto (Faculty of Arts) laipsnių sutei
kimo ir diplomų įteikimo iškilmingas 
ceremonijas mūsų jauna tautietė 
Nijole Švedaitė - Venclovienė gavo 
Istorijos Magistro laipsnį (Degree 
of Arts School of History). Per Šias 
ceremonijas išviso buvo suteiktas 
įvairių skyrių (istorijos, psichologi
jos, matematikos etc.) magistro laips
nis 40 asmenims ir bakalauro (Bac
helor) laipsnis 220 asmenims.

Magistro laipsniui gauti, bai
gus universitetą dar reikia papildo
mai studijuoti 2 metus. Per šias stu
dijas svarbiausias darbas • tai tenka 
perskaityti daug knygų išstudijuojamo 
dalyko ir parašyti nemaža referatų 
(essays), kurie skaitomi ir diskutuo
jami auditorijoje dalyvaujant lekto
riui. Studijų kurso pabaigoje, po 
visų egzaminų, paskiriama
parašyti tezė nemažesnė kaip dešimt 
tūkstančių žodžių. Kai parašytoji 
tezė įvertinta gerai, tada senatas 
nutaria suteikti laipsnį. Mūsų gradu- 
antė parašė tezę • “The response of 
the British Empire to the first 
world war”.

Nijolė, studijuodama Canberros 
universitete, buvo nutarusi įsievti 
dar magistro laipsnį. Universi
tetą baigius ji greit ištekėjo už dr. 
Irvio Venclovo ir atsikėlusi gyventi 
į Sydney pasiryžo ištesėti savo nusi
statymą ir 1972 metų pradžioje įstojo 
į Sydney universitetą, kurį sėkmingai 
baigė.

Savo studijų pabaigoje Nijole 
susilaukė dukrelės, bet tas nenutraukė 
jos studijų, nes ji turėjo tvirtą, norą 
bei pasiryžimą pasiekti savo tikslą. 
Įdomu pažymėti, kai mažoji dukrelė 

dėl labai mažo skaičiaus lietuvių 
studentų aktyviai dalyvaujančių 
skyriaus parengimuose. Net svarstyta 
galimybes pritraukti kitų tautybių 
studentus į lietuviškus parengimus.

***
* Studentai sveikina sydnejiškę 

Valę Satkauskaitę, kuri Sydnejaus 
Liet. Klube buvo išrinkta “Miss 
Lithuania”. Tikimės, kad Valė turės 
tiek pat sėkmės kiek jos turėjo 
pereitais metais gražuolė Virginija 
Radinaitė.

Ir kalbant apie gražuoles — šių 
metų lietuvių debiutante, Good 
Neighbour Council tradicinaime 
baliuje, bus Violeta Maksvytytė, ir 
jos palydovu bus Rimas MilaŠas.

***
* Tenka labai pagirti Vidą Labu

tį už jo artistiškus sugebėjimus, 
parodytus Atžalos teatro vaidinime 
Sydnejuje. Atrodo kad daugiau dalykų 
yra gyvenime — ne tiktai OSTROCODS.

***

* Musų sydnejiškiai vis dar 
bėga į kitus miestus... Algis San- 
kauskas kuris dabar mokytojauja,

žada už keletos savai
čių persikelti į Adelaidę.

Taip pat eina gandai, kad vie
nas labai svarbus ALSS Sydnejaus 
sk. valdybos narys žada metų gale 
persikelti gyventi už 1000 mylių... 
Įdomu kas ji ten traukia?

* Sveikiname sydnejiškę pianis
tę Virginiją_ Inkrataitę. Ji nesenai su 
Sydnejaus simfoniniu orkestru kon
certavo per radio. Jai tik 20 metų, ir 
jau muzikos įžymybė!***

CANBERRA
Canberroje gyvena ne daug lie

tuvių, todėl ir dėl mažo studentų skai" 
čiaus sunku sudaryti ALSS skyrių. 
Tačiau jaunimas nenori pamesti savo 
lietuviškumo, ir yra susibūrę į tau
tinių Šokių grupę. Grupėje yra apie 
20 šokėjų ir jie intensyviai ruošiasi 
dalyvauti Lietuvių Dienose Adelai
dėje.

Grupė sėkmingai pasirodė Can
berroje ruoštuose suomių ir latvių 
šokių vakaruose.

Pradžioje birželio mėn. įvyko 
labai sėkmingas Tautinių šokių gru
pės balius, Canberros Lietuvių Klube. 
Apie 300 svečių atsilankė paremti 
grupės veiklą. Šokta iki 4 vai. ryto! 
Programoje pasirodė grupė su tauti
niais šokiais. Žiūrovai gėrėjosi jau
nais šokėjais ir jų padaryta didele 
pažanga nuo pereitų metų.

***

Nijole Švedaitė - Venclovienė istori
jos magistrė.

Rasa, būdama 9 mėnesių amžiaus, 
kartu su savo tėvu ir artimaisiais 
irgi dalyvavo iškilmingose ceremoni
jose.

Po iškilmių universitete, vakare 
p. Venclovų (jun.) namuose buvo 
vaišės, kuriose dalyvavo artimųjų 
būrelis ir prie šampano taurių pasvei
kinta Magistro šeimininkė.

Nijolė gyvendama Canberroje, 
reiškėsi lietuviškoje veikloje: ji 
buvo lietuvių studentų pirmininkė, 
dalyvavo Šokių grupėje, o taipogi 
skautų bei sporto organizacijose.

Sveikindami musų naują magis
trę su pasisekimu moksle, linkime 
jai daug džiaugsmo, geros sėkmės 
ir laimės ateities gyvenime.

V.***

ADELAIDE
PLJS Adelaidės sk. Literatūrinis 

vakaras
PLJS Adelaidės skyrius yra vie

nas iš veikliausių Australijoj. Jie 
ir šiemet surengė lietuviškos poezi
jos ir dainos _vakarą. Skaityta net 
penkiolikos musų poetų kūriniai. 
Deklamuota labai originalioje aplin
koje — pasilipus ant kopėčių, paka
bintame palubėje gamake...

Visą programą atliko PLJS Adet 
laidės skyriaus nariai: V. Bardaus- 
kaitė, R. Kubiliūtė, D. Neverauskaitė, 
L. Pocienė, I. Rupinskaitė, L. Ru- 
pinskaitė, A. Stankevičiūtė, R. Šere- 
lyte, R. Varnaitė, J. Venciūtė, dr. 
V. Viliunaitė, K. Bagušauskas, H. 
Bakaitis, J. Kašauskas, G. Kubilius, 
L. Kubilius, J. Mockūnas, V. Nėve- 
rauskas, K. Pranckūnas, R. Sobeckis, 
B. Mikužienė, L. Varnas.

Tarpe poezijos buvo scenos 
vaizdelis, kuris turėjo tikslą parėk-- 
lamuoti ateinantį tretįjį jaunimo kon
gresą.

Jaunimas daug įdėjo darbo, 
poezija perduota su įsijautimu ir 
gera lietuvių kalba, tačiau salė buvo 
apytuštė, atsilankė apie 60 Adelai
dės lietuvių! Labai liūdna, kad dide
lės jaunimo pastangos lieka neįver
tintos. ***

SYDN ĖJUS
ALSS Sydnejaus sk. metinis 

susirinkimas
Birželio 30 d. Lietuvių Klube, 

Bankstowne, įvyko metinis ALSS 
Sydnejaus sk. susirinkimas, į kurį 
su apgailestavimu turime pasakyti, 
teatvyko labai mažas skaičius stu
dentų. Toks studentų apatiškumas 
savai organizacijai labai apgailėti
nas.

Apie praeitų metų skyriaus veik
lą išsamius pranešimus padarė pir
mininkė Eglė Žižytė ir iždininkas 
Rimas Skeivys.

Į naują valdybą išrinkti: 
Arūnas Pilka, Ričardas Bukevičius, 
Roma Maksvytytė, Rimas Kabaila 
(abiturientas). Be to Violeta Bitinai
tė pasilieka valdyboje kaip filisterių 
atstovė, ji buvo rinkta dviems metams.

Susirinkime plačiai apkalbėta 
1974 • 75 m. numatoma skyriaus 
veikla.

Po susirinkimo įvyko pasilinks
minimas studentiškoje tradicijoje.

***
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KŪRYBA, TAUTOSAKA IR 
ARCHITEKTŪRA

Jonas Tautyvdas
Gamta kuria tobulai, bet jos kū* 

rybai reik labai daug laiko ir daug 
medžiagos apyvartos. Tas jai nėra 
nei per ilgai nei perbrangu. Tas 
reiškia gerai. Jos kūryba atsispindi 
ir mūsą Tautosakoje, musą ŠventraŠ* 
ty. Ji turi universalinės prasmės 
visur ir visada. Jos išmintis, grožis 
niekad nepasibaigia. Tik neteisingai 
žmonės buvo ją prakeikė, kaip kaž
kokią, tarsi “pagonišką”. Ir dabar 
ji tebėra prislėgta...

Žmogus irgi, vienokios ar kito
kios civilizacijos būdu, kuria savo 
pasaulį, kad ir neamžiną. Jis negali 
kurti taip tobulai, kaip Gamta kuria. 
Jis neturi tiek daug laiko, nei būdų 
kurti pagal Gamtos dėsnį: Vis tas 
pats, bet vis nauja. Dėl to jam at
lieka begalės suvartotos medžiagos, 
kaip teršalai...

Civilizacijų eigoje žmogaus kū
ryba irgi keitėsi. Stebimės senovės 
statybos paminklais. Bet kiek žmonių 
prie jų dirbo... Dešimtys ar šimtai 
tūkstančių po keliasdešimts metų. 
Pvz., Egipto piramidės, Kinų Siena, 
Taji Mahal mauzolejus Indijoje ir kt.

Mūsų krašte statyba buvo iš 
medžio, bet ir tai seni pastatai išsi
laikydavo po porą Šimtų metų sveiki. 
Namas, kuriame augau (Ylakiai, Go- 
natių vk.), jau yra apie du šimtai 
metų senumo, tačiau sveikas ir stip
rus. Kalta dar medinėmis vinimis ir 
tik kaikur pavartota kaltinės geleži
nės. Per spetyniasdešimts metą 
(mano amžiuje) jie, tarsi, nepasikeitė, 
tik 1970 m. kaikur pakišo naujus pa
matus. Bet kaip senovėje statydavo... 
Rastus sukirsdavo rugsėjo mėn. pa
baigoje (sen. kalend.). Tuo metu me
džiai yra sultingiausi. Paskiau juos 
sudžiovindavo į “geležį”, kaip senie
ji sakydavo... Toks medis netrūnija. 
Kaikas mėgsta tat vadinti “burtais”. 
Bet tas nėra burtai. Tam patirti rei
kėjo ilgų amžių. Ir Šiandien mokslo 
žinių nėra, kodėl žalia Šaknis nepū* 
va Žemėje, o sausoji labai greit.

Be to, senieji pastatai buvo ir 
būtinai gražūs. Sakydavo: Nums * kap 
veizėti veiz. Reiš'kia, kad jis: 
Gražus, kaip gyvas. Jeigu jis negra
žus, tai visi nuo jo nusisuks. Vargu, 
ar žmogus galėtų tiek laiko statybai 
skirti šiandien...

Toliau:
Pige, greita ir geraa. Tas reiškia: 

Pigiai, greitai ir gerai. Būdavo, už
baigus kokį didesnį darbą, pastatą, 
Tėvas paprastai pasakydavo (ir visi 
taip sakydavo): Nu, pige, greita ir ... 
geraa. Bet čia nėra toks paprastas 
sakinys, kaip jis atrodo. Viską pa
sako sakinio kirtis! Sakinio kirtis 
čia yra būtinai tik ant žodelyčio “ir” 
Tas reiškia, kad padaryta greitai, 
nebrangiai, bet tas nėra jau taip ge
rai, kaip turėjo būti. Jeigu to saki
nio kirčio Čia nebūtų, tai reikštų, kad 
visa kas buvo pasiekta: ir pigiai ir 
greitai ir gerai, ko niekad nebūna. 
Tas priežodis • pigiai, greitai ir gerai 
lieka tik kaip amžinas idealas, nie
kad nepasiekiamas bet viliojantis. 
Jeigu bus greitai ir pigiai, tai nebus 
greitai nei pigiai...

Niekas nesukūrė ko nors žymaus 
taip sau per “pavakare”, bejuokau
damas. Visur reikėjo įdėti daug darbo, 
daug ’ sielos. Pvz. Leonardo da Vinci 
"Mona Liza” kūrinį kūrė, galima 
sakyti, visa amžių ir... nebaigė, nes 
jo negalima pabaigti. Išreikštas Mo
ters šypsnis, liūdesys yra jau keli 
tūkstančiai metų senumo. Prieš ko
kius šešis tūkstančius metų jau to 
laiko Mitologijos sakmėse išreikštas 
Moters šauksmas į Aukščiausią Dan
gaus Dievą Anų: Sutverk man dangiš
ką vyrą: arba aš pasileisiu... Bet to 
dangiško vyro Dievas nesukūrė. Su
prantama, kad šis pavyzdys duotas 
tik tam, kad pavaizduoti kūrinių es
mę, kad kūriniai, tautosakos, mitai 
neatsiranda taip sau per Žmogaus am
žių. Ne. Tam reik ilgų amžių, kad 
begalės pergyvenimų, vargų, kančių, 
virstų simboliu! Menišku kūriniu. Taip
Mūsų Pastogė Nr. 32 1974.8.12 psl. 4
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ir mūsą Tautosaka (ir kitų tautų) kū
rėsi per ilgus tūkstančius metų. (Di
džioji jos dalis buvo neteisingą žmo
nių sunaikinta). Kūrėsi su dideliu 
tikslumu, atsargumu, kad būtų teisin
ga, kad kitų nesuklaidintą. Kaip 
Leonardo da Vinci, panašiai kūrė taip 
nepalenkiamas muzikoje S. Bachas 
ir daug kitų menininkų, nors nevisi 
tepasiekė gilesnės gyvenimo prasmės. 
Pigiai, greitai ir gerai yra tik amži
nas viliojantis idealas.

Bet tas pats yra ir kiekviename 
darbe, ne tik mene. Architektūra 
(plačia prasme), statyba ir bendrai 
kiekvienas darbas yra kūryba, kiek į 
tai įdedama sielos, darbo jėgos, no
rint gauti naują kūrinį, vertingą daik
tą ir pan. Kiekvienas Žmogus kiek 
kitaip padaro tokį pat dalyką. Tą pa
čią vinį kiekvienas darbininkas kiek 
kitaip įkals, tą patį brėžinį, projektą 
vis kitaip padarys. Gero darbininko 
niekas nevaro šalin.

Gerumui išmatuoti nėra atitinka
mo vieneto. Paprastai suprantama 
tas, kas patinka, kas naudingas,

DIDELĖS IR MAŽOS KNYGOS
Kultūringi žmonės renka, saugo

ja knygas. Kiekvienas kultūringas 
žmogus privalo savo namuose turėti 
biblioteką. Namai be bibliotekos tėra 
lūšnelė, benamio palapinė ar didelis 
tvartas.' O tvartuose žinome kas gy
vena, bet tikrai ne kultūringi žmo
nės. Dvikojis sutvėrimas be biblio
tekos savo namuose yra tiktai dviko
jis, bet ne žmogus, juo labiau ne 
save gerbiantis lietuvis.

Nemažiau svarbu, kad lietuvio 
bibliotekoje didelę dalį sudarytų, 
lietuvių kalba knygos, ar knygos apie 
Lietuvą. Ypatingai užsienio lietu
viams svarbu savo bibliotekose turėti 
daug liėtuvių kalba knygų. Prie to 
reikia pratinti savo vaikus, jiems vos 
pradėjus skaityti knygas.

Anglų ar kitokią svetimomis kal
bomis knygų jie visad lengvai galės 
įsigyti. Jų reikės studijų reikalams, 
į'ėvai turėtų labai atydžiai saugoti, 
kad jų vaikai turėtų pakankamai lie
tuviškų knygą, kad jas skaitytų.

O patys tėvai turi duoti deramą 
pavyzdį ir savo namų sienose turėti 
lietuviškų knygų biblioteką. Kitaip 
jų žodžiai bus parazitiški, kuriais 
vaikai netikės. Vėliau tie patys tėvai 
stebėsis ir aimanuos, kad jų vaikai 
nuėjo su svetimaisiais, primiršo lie
tuvių kalbą, nesidomi lietuvių tauta 
ir pan. Tie pagrindiai išgamos bus 
ne vaikai, bet jų tėvai, dažnai labai 
mandrai kalbantieji susirinkimuose, 
vadovaujantieji organizacijoms.

MAŽO FORMATO KNYGOS
Paskutiniaisiais metais užsie

nyje vėl pradeda gausėti mažo for
mato knygų. Dėl savo mažumo jos 
labai patrauklios.

Kiek sąlygos leidžia, renku ma
žas knygutes. Iki šiol visos tėra 
svetimomis kalbomis, nes lietuvių 
kalba dar nei vienos mažos knygutės 
neužėjau. Kas ir kada pirmą atspaus
dins?

Mažo formato knygučių turiu 
įvairiomis kalbomis. Visų mažiausia 
yra trijų su puse milimetrą platumų ir 
trijų su puse milimetrų aukštumo. Ji 
yra tiek mažutė, kad joje originalaus, 
metalu surinkto (ne fotografiniai 

nekenkia. Bet tas nėra gerumo matas. 
Dažnai, kas vienam patinka, tas ki
tam nepakenčiama yra. Tik reti kūri
niai, kurie visiems patiktų. Bet tam 
pasiekti reikia į kūrinį įdėti labai 
daug darbo, sielos, laiko. Tas bran
giai kainuoja. Tad dabar labiau susto
ta prie vieno: greit! Kaip krito * taip: 
bile gerai mirė, t.y., kad tik su pelnu 
parduota kitam. Bet ir Čia minėtas 
priežodžio idealas nuolat žmogų vilio
ja ieškoti naujų kelių, kad būtų ir 
"gerai”: Tai šventas renesansas, 
nuolatinis prisikėlimas.

NEUŽBAIK NEPABAIGĘS «.
Bendrinėje kalboje’ žodis “už

baigti” neskiriamas nuo Žodžio 
"pabaigti”, bet gyvojoje kalboje, o 
tuo pačiu ir tautosakoje jiedu turi 
labai skirtingas reikšmes . Naują 
darbą imti kažkaip yra maloniau, negu 
sugrįžti prie nepabaigtojo. Nevisada 
begalima ir sugrįžti. Pvz., Ylakiuose 
yra gotikinė mūro bažnyčia. Didelė, 
užbaigta seniai, bet nepabaigta. Ji 

Vengru kalba miniatiūrinė knygutė apie ją grafiką Szeged, 
1973 m. išleista Budapešte, Vengrijoje. Padėta ant Lietuvių Encik
lopedijos XXXIII t., 370 psl. Iš Algirdo Gustaičio rinkinio.

sumažinto!) teksto eilutes teįjnanoma 
skaityti per padidinama^ stiklą, kuris 
įdėtas tą knygutę saugojančioje plas
tikinėje dėžutėje.

Toje, pasaulyje mažiausioje kny
gutėje, yra malda Tėve mūsų, atspaus
dinta anglų, prancūzą, vokiečių, 
amerikiečių, ispanų, olandų ir švedų 
kalbomis. Ją atspausdino vokiečiai.

Būtą laikas lietuviams pradėti 
rinkti ir mažas knygutes. Jos nėra 
labai brangios.

Savo aplinkoje pasidairykite po 
antikines parduotuves ar retų knygų 
prekyboje. Paieškokite telefonų kny
gose tokių parduotuvių. Pradžiai ga
lite kreiptis į gerą senų knygų, žemė
lapių, brėžinių ir kt. antikvariatą: 
Dawson’s Book Shop, 535 N. Larch

A.A. STASIUI GRIN CEVICIUI
staiga mirus, jo dukterį kolegę Nitą Wallis Grincevičiutę su šeima 
ir sūnų kolegą Stasį Grincevičių su šeima giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. Sydney Filisterių Būrelis

padaryta žemesnė, negu plane buvus. 
Ylakiškiai žmonės tuo buvo nepaten
kinti ir sakydavo, kad "užbaigė ne- 
pabaigą”. Ir bažnyčia atrodo negra
žiai (žr. L.E. VIII • 389 p.) Tas ir 
liks visiems laikams, kol ta bažnyčia 
stoves. Dėl panašių atsitikimų susi
darė per amžius priežodis:

KU BLOGS IDES-_
TO NI GERS NEBISIMS

Sudegino trobesius, užmušė žmogų, 
atėmė sveikatą ir t.t. Nebesugrąžinsi 
gyvatos, sveikatos, namo. Prasikal
timas lieka "amžinai”.
DARYK MUNDRE - VEIZĖK GALO.
(Žodis — mundras yra lietuvių kalbos, 
kilęs nuo žodžio - manyti). Reiškia, 
kad gali mėginti ką nors nauja, bet 
Žiūrėk, numatyk, kaip tas viskas pasi

baigs. Pradėti būna lengviau, negu 
užbaigti, ne tik darbą, meilę, bet ir 
karą...

Daug yra kitų priežodžių, patar
lių, dainų, pasakų, sakmiąir kt. sudė
tų per ilgus amžius, kaip išmintis,- 
grožis, tiesa.

Kitos, ypač senesnės tautos 
turi savo tautose, darbo formules. 
Vokiečių: Langsam, aber gut davė 
technikoje žymių laimėjimų. Rusų: 
Desevo i serdito — Vienos “parapi
jos” žmonės sakydavo, kad negalima 
daryti nieko, ko bažnyčia neleidžia, 
o kitos “parapijos” žmones sakyda
vo, kad: Vsio možno, toliko ostrožno. 
Visi nuėjo kiek skirtingais keliais. 
Taigi, Tautosaka nėra koks tuščias 
dalykas, bet reiškiasi ir pačiame 
gyvenime, kaip ideologija, būdas, 
bendruomenė. Kas geras "čia”, tas 
gali nebūti geras "ten”.

Ant kapo norėjau pastatyti Lie
tuvišką paminklėlį. Architektas A. 
Kulpa padarė keletą gražių projektų, 
bet ju nepriėmė kapą administracija. 
Džiaugėsi jais labai, bet, sako, jie 
kitokį, negu visi kiti čia. Ir neleido 
statyti. Panašiai skiriasi ir kūrybos 
būdai. v

Iš "Technikos Žodis”***

mont Blvd., Los Angeles, Calif. 
90004, U.S.A. Paprašyti jie siuntinės 
miniatiūrinių knygų sąrašus, su jų 
aprašymais, kainomis. Iš jų esu pir
kęs keletą mažų knygučių. Kai kurių 
negalėjau įsigyti dėl savo piniginio 
“plonumo”. Jie duoda teisingas kai
nas ir geras prekes.

Mažų knygučių bibliotekėlę nalo- 
nu laikyti salionėlyje ar didelių kny
gų lentynos kamputyje. Jos taip pat 
papuošia kambarį.

Algirdas Gustaitis ***

PATS SKAITYK “MŪSŲ PASTOGĘ’’ 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.
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KĄ AS MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

(TĘSINYS)

LONDONAS
Pusryčius pavalgę išvažiavome 

su Edvardu miesto apžiūrėti. Šis 
miestas turi 220,000 gyventojų. Bliu
mas man rodo puikią vyskupo rezi
dencija, Mother House vienuolyno 
didžiulius pastatus medžiuose
paskendusius, naujo universiteto 
pastatus, biznis school didžiulius rū
mus, klinikas ir daugybę kitų dide
lių pastatų, puikių gatvių ir namų. 
Važiuojame į miesto centrą ir staiga 
jis man sako:

— Va, eina Leonardas Eimutis, 
didelis Londono lietuvių veikėjas, 
mokytojas, skautas, puikus žmogus. 
AŠ tave supažindinsiu, ir jis sustab
do automobilį prie einančio žmogaus.

Susipažįstame su p. L. Eimučiu, 
jam įdomu kokį įspūdį man padarė 
Amerika ir kolą skirtumą matau 
Kanadoje, kaip galėčiau palyginti su 
Australija. Žinoma, sunku yra per 
trumpą laiką viską pasakyti, bet nuo
monėmis ir įspūdžiais pasidaliname. 
Pasiteiravau pas jį apie mokyklą ir 
jaunimo organizacijas. Radome daug 
bendro savo veikloje. Išsiskyrėme 
tikėdamiesi susitikti vakare pas 
Edvardą.

Kai jau miestą pervažiavome 
skersai ir išilgai, sakau Bliumui, da
bar parodyk savo palocius. Bliumas 
verčiasi real estate bizniu, žinau, 
kad jis turi daug namų, žmonės ji Čia 
milijonierių vadina. “Gerai , — sako 
jis man, - Šitoje gatvėje trys namai”. 
Vienus apžiūrime, kitus, važiuojame 
į kitą gatvę, čia keturi namai. Ir taip 
važinėjome iš gatvės į gatvę apie po
rą valandų. Parodė jis man 15 namų. 
Visi dideli, kiti labai puikūs, visi 
išnuomoti, fletai. Tikrai Blūmas yra 
milijonierius Londone, dar jaunas 
vyras jau sugebėjo įsigyti tokią 
didelę nuosavybę, turi būti apsukrus.

Kaniavos koncertai
VILNIAUS OPEROS SOLISTUI 
E. KANIAVAI VIEŠNAGĖJANT

Spėdama, kad mūsų skaitytojai 
mėgsta ir kiek platesnius muzikos 
meno klausimais spaudoje pasisaky
mus, leidžiu sau įterpti šią trumpą 
įžangą, apibūdinančią dainininkų daly
vavimą operose ir koncertinėse estra
dose, nes tatai yra du skirtingi atve
jai.

Operoje atliekamas vaidmuo pasi
žymi ištisai užbaigtu charakteriu. Jo 
išryškinimui patarnauja tinkamai pa
rinktas balsas, apranga, net ir gri
mas. Sceninę vaidybą įvairina partne
riai, butaforija ir daug kitų faktorių, 
o kas svarbiausia... dirigentas. Jo 
vadovaujantieji mostai nurodo įsto
jimus, dinaminius muzikos pakeiti
mus, tempus ir t.t. Be to, operose, 
kad ir ilgiausiai trunkančiose, net ir 
pagrindinis dalyvis nedainuoja tiek 
laiko kiek koncertinėje estradoje. 
Vadinasi, dainininkas rečitalyje netu
ri daug to, ką turi operoje. Čia jis 
paliekamas vien savo individualiai 
menininko iniciatyvai.

Rečitalių įvairiaspalvės progra
mos reikalauja tinkamai apgalvoto 
parinkimo ir iŠ atlikėjo gilios meni? 
nes erudicijos; muzikinių stilių paži
nimo, mokėjimo “persijungti” iš vie
nos nuotaikos į kitą, dažno balso 
moduliavimo ir t.t.

Daugelis, net ir Žymiųjų operos 
solistu lieka tik operų teatrų "žvaigž
dėmis”, neišeidami į estradinį meną, 
kuriame kaupiasi daug daugiau reika
lavimų. Čia prisimintina, kad ir prieš
kariniais laikais Lietuvoje tik vienin
telė Kauno Operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė suruošdavo savo rečitalius.

Re čitalių pasisekimai priklauso 
ne vien nuo, kad ir aukštų kvalifika
cijų, atlikėjų, bet, kartais, dalinai 
nulemia ir salių akustika ir net... 
instrumentas.

Adelaidės Bumside Rotušės sa
lė, kurioje vyko E. Kaniavos rečita
lis, deja, nepasižymi nei puošnumu, 
nei tobula akustika. Ji buvo parinkta 
pagal “išgales”. Iškyliam solistui,

Laikas pietauti ir jis mane 
nuveža į puikų restoraną. Mūsų pro
gramoje — miesto apžiūrėjimas jau 
atliktas, antroje dalyje esame numatę 
po pietų apžiūrėti apylinkes ir lietu
vių ūkius, kuriuose jie augina tabaką, 
trečioje dalyje vakare susitikimas su 
lietuviais prie kavutės.

Netoli Londono yra dvi didelės 
lietuvių ūkininkų kolonijos tai: Rod
ney ir Delhi. Čia žemės geros, kli
matas puikus, kone visi augina taba
ką. Taigi važiuojame pažiūrėti. AŠ 
matydavau Lietuvoje kaip tėvas au
gindavo sau tabaką darže, bet Čia 
visa farma tabako, sunku buvo įsi
vaizduoti, kaip jie tą tabaką sudoro- 
ja. Edvardas sako, kad kaip tik da
bar geras laikas, ūkininkai skina 
tabaką ir krauna į kilną — džiovyklą, 
viską pamatysi. Atvažiuojame pas 
ūkininką Juozą Beržieną, kilusį iš 
Airiogalos. Einame per jo didelį sodą, 
Šakos obelų nu svyru sios, sunkūs 
raudoni obuoliai jau prinokę, laikas 
juos skinti, kiti jau nukritę, neišken- 
Čiame pasiimame po kelis ir valgome, 
skanūs. Tokius sodus teko matyti 
tik Tasmanijoje, ūkininkai sodus 
mėgsta ir pelnas iš jų geras.

Daržinėje kažkas dirba, iškrauna 
tabako vežimą. įeiname į vidų, pasi
rodo dirba pats šeimininkas su pačia. 
Prisistatome, o jis sako — “tegul 
svečias iŠ Australijos palaukia, kol 
mes vežimą iškrausime, gal norite 
pamatyti kaip darbininkai dirba, Ed
vardai, nuvesk, parodyk svečiui”. 
Kaip tik mes to ir norėjome pamatyti, 
kaip tie darbai yra dirbami. Ūkyje 
pats darbymetis, kaip šienąpiūtėję.

Čia pat netoli stovi kilna — džio
vykla, į kurią krauna tabaką džiovi
nimui. Man tas darbas priminė mūsų 
jaujas, kada linus džiovindavome. 
Bet čia tas darbas vyksta greičiau, 
nereikia pečiaus kūrenti, elektriniai 
Šildytuvai yra tam įtaisyti. Pakrovimo 
procesas vyksta taip: trys moterys

A. Binkevičiūtė * Gučiuvienė 

be abejo, geriau “tiktų” Adelaidės 
Festival Teatro nauja, moderni, pui
ki salė su tobula akustika, bet...

Solistą beeinantį į sceną gausiai 
salėje susirinkę tautiečiai pasveikino 
skambiais plojimais.

Pirma programos dalis buvo skir
ta vien lietuvių muzikai. Iš prieškari
nių kompozitorių figūravo J. Tallat - 
Kelpša ir J. Gruodis.

Dažnas reiškinys pas vokalistus, 
jog jie programos pradžiai parenka 
dalykus "išsidainavimui” ir savęs 
"įšildymui”. Džiugu konstatuoti, kad 
E. Kaniava tos "tradicijos” nesi
laiko. Būdamas talentingas interpre
tatorius ir savo balso griežtas valdo
vas, jis nuo pat pirmos gaidos, lyg 
vokalinis dailininkas šukutė drama
tinį vaizdą palaidoto “žalnierėlio” 
dainoje “Už aukštųjų kalnelių”. 
Primityvaus teksto daina nuskambėjo 
tikra muzikine poema... Gruodžio (nuo 
seno dainininkų pamėgtoje dainoje) 
"Visur tyla” tinkamai operuodamas 
muzikinėmis nuotaikomis, jis išgy
veno būties nežinios paslaptį. “Kal
vyje” sukūrė gyvą kalvės ritmą.

Toliau supažindino mus su po
kario laikų Lietuvoje iškylusiais kom
pozitoriais. Penėsi E. Balsio, V. Klo
vos, V. Bagdono ir V. JurguČio dai
nos. Ūdrio daina iš op. "Pilėnai” 
(daugeliui pažįstama iš plokštelių) 
iššaukė gausių užtarnautų katučių. 
Dainoje "Parugy” gamtos fone Pras 
linko lyriniai meilės motyvai.
Liaudine gaida ypač lengvai buvo pa
gaunama dainoje “Džiaugėsi berne
lis”, kurią solistas padainavo labai 
įdomiai, beveik rečitatyviai. Pirmą 
dalį užbaigė "Onegino” arija, kurios 
atlikimu jis įtikino klausyto jus. jog 
operų plačiuose vandenyse jis plauko 
laisvai...

Po pertraukos - programoje kita
taučiai. Pradžioje keletas taip vadi
namų ■ “Lieder”. Šioje srityje sve
čias, turėdamas ugningą muzikinį
temperamentą, tas dainas gal kiek 
per s tipriai sudramatizavo, tačiau 

stovi prie ilgo stalo ir deda lapus 
ant slenkančios linijos, mašina juos 
susiuva, suriša ir lapai patenka ant 
ilgos lazdelės, tą lazdelę su tabaku 
vienas darbininkas paima ir neša į 
kilną, čia deda eilėmis į džiovyklą. 
Prikabina tokiu būdu pilną džiovyklą 
tabako ir jau tada pagal taisykles 
Šildo radijatoriais ir džiovina.

Skubame pažiūrėti kaip tabaką 
skina. Ogi 'čia didelė gremėzdas 
mašina slenka per tabako laukus, 
penki darbininkai sėdi ir skubiai 
skina lapus, juos krauna į čia pat 
esančius automašinoj metalinius 
krepšius. Nuostabu mašina neiŠlaužo 
tabako, eina vagele pirmasis ratu
kas, jis vairuoja visą masiną, o dar
bininkai tik braukia-lapus, tik braukia 
ir deda į krepšius, kaip krepšiai pil
ni, sustabdo mašiną ir iškrauna taba
ką į vežimą. Žinoma, reikalinga tech
nika, kad tokius didelius ūkius gali
ma būtų apdirbti.

Na, o dabar einame pasikalbėti 
Su šeimininku. Stalas jau apkrautas 
dešromis, sūriais ir degtine, Šeiminin
kė kviečia prie stalo liepia valgyti 
ir gerti. Pirmiausia šeimininkas pri* 
simenė Vladą Dumčių, jis čia prieš 
kelis metus buvo, prašo jam perduoti 
linkėjimus. Kalbame apie Australiją, 
bet man rūpi daugiau žinių patirti 
apie jo ūkį.

— Tokia farma tai didelis tur
tas, pasakyk, kaip galėjai ją įsigyti? 
— paklausiau.

— Kai pirkome 1951 m. buvome 
11 savininkų, laikui bėgant atpirkau iš 
kitų.

Su mašina skina tabaką. Nuotraukoje pirmas iš kairės Edvardas Bliumas.

jos, kad ir turtingo vokalo perdavime, 
giliai prabilo į klausytojų jausmus. 
Schuberto "Liepoje” žavėjo dangiški 
"piano ir pianissimo”. Populiarioje 
"Myliu Tave” būtų labiau pagei
dautina pasukimo į intymų, lyrinį ke
lelį, nei išeiti į pačius dramatinius 
vieškelius. Gi subtilus Švelnus vo
kalo ir jausmų išgyvenimas solistui 
yra taip pat lengvai prieinamas.

Paisiello arijetėje iš op. 
“Malūnininkė” E. Kaniava pademons
travo pavydėtiną balso žaismingumą. 
Handelio arija iš op. "Julius Cezaris” 
buvo pavyzdys klasikinės, akademinės 
vokalinės technikos, kurią solistas 
valdo pasigėrėtinai laisvai. Figaro 
arija jo puikiame tiek vokaliniai, 
tiek vaidybiniai atlikime, iššaukė 
salėje tikrą audrą ilgai trunkaricių 
plojimų.

Paskutinis programos numeris • 
Jago monologas "Credo” yra laiko
mas "Otelio” operoje stipriausia 
vieta. Arija reikalauja ne vien beri
bių vokalinių resursų (kurių E. Ka
niava turi bedugnius išteklius), bet 
tolygiai ir gilaus psichologinio ap
mastymo ir susikoncentravimo. Šis 
finalinis numeris nuskambėjo pritren

A.A. STASIUI GRINCEVICIUI
mirus, jo dukra Anatonita ir sūnų Stasį su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Šliogeriu šeima

— Kiek bruto pinigų gauni j me
tus už tabaką ir obuolius?

— Apie 70,000 dolerių. Daug 
išleidau inventoriaus įsigijimui apie 
$50 tūktančių.

- Kiek tas ūkis dabar kainuotų, 
jei norėtum parduoti?
' — Apie 175 — 200 tūkstančių.
Sunkus darbas, reikės parduoti, vai
kai nenori kaime sėdėti, jiems per 
sunku. Darbininkui į dieną moku 
28 dolerius, kuris skina, o šiaip kitą 
darbą dirbantiems po $20.00. Sunku 
gauti gerą darbininką, gal iš Austra
lijos kas norėtų atvažiuoti? Ar Aus
tralijoje lietuviai verčiasi tabako 
auginimu?

— Negirdėjau, man rodos, kad 
mes neturime tokių stambių ūkininkų, 
kaip jūs Čia esate Kanadoje.

Taip mums bekalbant ateina kai
mynas kitas ūkininkas Kazys Valai
tis, jis koją susižeidęs, tai dirbti 
negali, vaikšto su lazda. Seimininkas 
sodina prie stalo ir vaišina. Mes jau 
įkaitę ir . linksmi, Šeimininkas neat
leidžia liepia vaišintis.

Įsikalbame apie lietuvius ir suki
nau, kad Čia ją yra nemažai,atvažiuo
davo pamaldas laikyti a.a. kun. Kazi
mieras Riekus, .su kuriuo gyvenome 
ilgą laiką Austrijoje. Tai buvęs mano 
sunkių laikų draugas, gaila kad jo 
jau gyvųjų tarpe nėra. '

Gerai pasivaišinę pas ūkininkus, 
ponios Elenos raginami, skubėjome 
namo, nes vakare jai teks priimti 
kitus svečius.

Šia kelione buvau labai paten
kintas, nes pamačiau kaip tvirtai 
stovi lietuviai ūkininkai Kanadoje.

(bus daugiau)
***

kiančiai meistriškai. Tikrai reikia 
sutikti, kad nei vienas pasaulinio 
garso baritonas to monologo nesuge
ba atlikti “geriau”.

Suliepsnavusi auditorija reika
lavo “bisų”... Jų buvo net penki, 
beveik dar trečdalis visos programos.

Akomponavo Melboum’o Konser
vatorijos pedagogė — pianistė Jean 
Starling. Jos profesionali palyda buvo 
truputį pergarsi solisto švelniuose 
momentuose, kur norėjosi girdėti taip 
pat švelnų garsų šlamėjimą, tačiau tą 
"kaltę” atrodo, reiktų priskirti ins
trumentui.

Dainos meno išgyventa šventė 
ilgainiui, pasiliks dėkingų klausytojų 
vaizduotėje ir širdyse.

Malonu čia prijungti iš Melbourne 
didžiojo dienraščio “The Herald” 
(1974.VII.26 d.) ištrauką, kurioje
muzikos kritikas Peter Mladenev taip 
atsiliepia apie solistą "... E. Kania
va turi puikų aukšto baritono balsą 
ir net dalyvavimas koncerte patvirti
na , koks jis puikus yra operoje akto
rius... Jago “Credo” iš Verdi operos 
"Otelio” buvo ir muzikaliai ir drama
tiniai “tour de force”.***
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“KOVO”
Pasisekęs Balius

Per paskutiniuosius metus, įsi
kūrus ir, vis daugiau ir daugiau popu
liarėjant Sydnejaus Lietuvių Klubui, 
daugiau ar mažiau ir visas lietuviš
kasis socialinis gyvenimas pasikei
tė. Jeigu iki šiol paskiri baliai bū
davo labai populiarūs Sydnejuje, jų 
tarpe ir visi “Kovo” parengimai, tai 
šiuo metu tas viskas, daugiau ar 
mažiau, liko praeityje, nes nuola
tiniai ir įdomūs pobūviai vyksta 
savaitgaliais Lietuvių Klube. Čia 
tarp kitų lietuviškųjų organizacijų, 
šiltą ir artimą prieglobstį rado ir 
“Kovo” klubas, bei sportininkai. 
Klubo valdyba su pirmininku, ilgame
čiu “Kovo” nariu • rėmėju Vyt. 
Simniškiu yra labai artimi sportininkų 
draugai, supranta ir nuoširdžiai pa
deda mūsų sportuojančiam jaunimui.

--Pirmasis naujosios “Kovo” 
valdybos suruoštas sportininkų ba
lius Lietuvių Klube praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Jau senai vie
noje vietoje nebuvo susirinkę tiek 
daug buvusių ir dabartinių koviečių 
sportininkų, ir jų rėmėjų. Prisiminė 
daug kam jaunystės dienos, kada 
dabartiniai tėvai dėvėjo tą pačią 
žalią “Kovo” uniformą ar tai krep
šinio, tinklinio, futbolo, ar tai stalo 
teniso aikštėse, ar tai prie Šachma
tų lentos ir kt. Kone 25-rių metų 
“Kovo” gyvavimo laikotarpyje, daug 
veidų pasikeitė, daug vardų iškrito, 
gal dar daugiau prisidėjo. Tėvus pa
keitė vaikai, jaunimas • veteranus, 
tačiau pirmoji sportinė “Kovo” idėja 
ir šiandien yra ta pati, gyva ir vis 
dar besiplečianti, kai žaliosios ko
viečių spalvos su pasididžiavimu 

yra jaunimo ginamos ir šiandien.
“Kovo” balius Lietuvių Klube 

praėjo tikroje sportiškoje dvasioje. 
Žmonių prisirinko labai daug ir nuo
taika buvo viena iŠ pakiliausių, ko 
pasėkoje, Šokiai ir muzika buvo pra
tęsta visą valandą. Tai buvo dalis tų 
senųjų laikų, kada koviecių baliai 
Sydnejuje būdavo vieni iš populia
riausių.

Sydnejaus koviečiai už šį puikų 
parengimą ir gautas gražias finan
sines pajamas, nuoširdžiai dėkoja 
visai Lietuvių Klubo valdybai, pir
mininkui V. Simniškiui ir klubo vedė
jui B. Stašioniui už visą suteiktą 
nuoširdžią paramą, kai visiems auko
tojams ir buvusiems koviečių sve*

O urso estą samdo d a toca...
Kun. Antanas Saulaitis iš Sao Paulo atsiuntė šią karikatūrą, kurią jis 

rado pas vieną lietuvį senuose Brazilijos laikraščiuose iš 1940 metų, kai 
sovietai užgrobė Pabaltijo valstybes-. Po karikatūra pddėtas stambus para 
šas reiškia: “Meška išlenda iš savo urvo...”

KLUBE
čiams sportininkai taria nuoširdų 
sportišką ačiū.

***
Krepšininkai dirba

Kovo merginos krepšininkės bu
vo išvykę žaisti į Wollongong, kai 
vyrai žaidė ,Shoalhaven Šiose varžy
bose tiek vyrai tiek ir merginos, pa
sirodė labai gerai, neužmirštant kad 
provincijoje krepšinis šiuo metu yra 
labai populiarus ir, daugelyje vietų, 
padedant amerikiečiams mokytojams, 
žaidimo standartas yra labai aukštas.

Kovo jauniai dalyvavo jaunių 
pirmenybėse Newcastle, kur jie buvo 
globojami vietinių lietuvių, nakvojo 
lietuvių turimame hotelyje ir dalyvavo 
ten buvusiame baliuje. Nuoširdi visų 
koviečių padėka priklauso Alf. Šer
nui, lietuviško hotelio savininkams 
ir visiems newcasteliškiams už su
teiktą globą koviečiams jauniams.

Paskutinėse savo rungtynėse. 
Sydnejaus kovietės nugalėjo W. Su
burbs 43:16. Šiose rungtynėse visos 
žaidėjos parodė savo pranašumą pries 
priešininkes australes. Taškus pelnė: 
S. Gustafson 14, I. Kaciušis ir R. 
Aras po 8, A. Kasperaitytė . 6, R. 
Kasperaitytė 5 ir V. Laukaitytė 2.

Kovo vyrai krpeŠininkai dalyvau
ja N.S.W. pirmenybėse ir rugpiūČio 
3-4 dienomis jie žaidžia Nowra mies- 
te, kai rugpiučio 17 - 18 dienomis 
Sydnejuje vyks šių pirmenybių fina
lai. ***

Golfo piknikas
Naujasis “Kovo” golfo sekcijos 

vadovas Ant. Šimaitis tel. 637 - 7672 
stengiasi kuo daugiau lietuvių golfi- 
ninkų sujungti ir padaryti stiprią 
golfo sekciją. Pirmajam golfininkų 
susipažinimui, netrukus bus sureng
tas įdomus piknikas, apie kurio smul
kesnę detalę bus pranešta vėliau. 
Šiuo metu Sydnejuje yra tikrai nema
žas skaičius lietuvių golfininkų ir 
būtų labai gražu, kad jie sudarytų ir 
stiprų lietuviškąjį vienetą.***

"Kovo” Loterija
Jau baigiama galutinai paruošti 

didžiąją sportininkų loteriją, kuriai 
savo paveikslus paaukojo šie žymieji 
lietuviai dailininkai: Henrikas Šal
kauskas, Eva Kubbos, Stasys Mont- 
vydas ir Kristina Petraukaitė. Be to

loterijoje yra melbourniŠkio Algio 
Vaitiekūno aukotas persiškas takas 
ir paskiros dovanos H.Meiliūno ir 
M. Zakaro.

Neužilgo bus pradėta platinti 
šios didžiosios loterijos bilietai, 
kurios pasisekimas suteiks didžiulę 
paramą sportininkams.***

Treningai žaidėjams
Kovo valdyba savo paskutinia

jame posėdyje nutarė nupirkti visų 
pirmųjų komandų krepšinio žaidėjams 
treningus ir patiems jauniausiems 
krepšininkams specialius marškinėlius 
su “Kovo” užrašu ant krūtinės. Tiki
masi, kad iki važiavimo į busimąją 
sporto šventę Adelaidėje, naujoji 
valdyba įstengs visas savo komandas 
papuoštiv naujomis uniformomis ir 
treningais.

***
"Kovo” Sportvakaris

Pirmajam šios valdybos suruoš
tam baliui Lietuvių Klube praėjus su 
tokiu dideliu pasisekimu, daugelis 
pačių sportininkų ir koviečių rėmėjų 
pradėjo teirautis, kada ir vėl bus 
rengiamas “Kovo" pasilinksminimas. 
Susitarus su Lietuvių Klubu, kovie
čiai sekantį savo parengimą Lietuvių 
Klube turės rugsėjo 7-tą dieną (šeš
tadienį) ir jo pavadinimas yra “Kovo” 
Sportvakaris. šio vakaro metu, tiki
masi, programą išpildys buvę kovie
čiai sportininkai, dabar garsėją mūsų 
jaunieji dainininkai, apie kuriuos 
bus vėliau daugiau parašyta. Be visų 
kitų sportiškų "prašmatnybių” jau 
dabar šią datą pasvęškite linksmam 
pobūviui su kovieciais sportininkais. 
Tai iki pasimatymo.***

Kovietės ir vėl laimi
Gražioje kovoje “Kovo” mergi

nos nugalėjo australių “All Stars” 
komandą 55:18. Taškus pelnė: S. 
Gustafson 13, I. Kaciušis 12, R. 
Kasperaitytė 10, A. Kaperaitytė 9, 
V. Laukaitytė 6 ir A. Leišytė 5.

Rungtynėse prieš Amcliffe Scots 
kovietės sužaidė labai gerai ir at
siekė gana sunkų laimėjimą ypatingai, 
kad komandos vadovė Snaigė Gustaf
son antrajame puslaikyje susižeidė 
ir rungtynes žaidė su skaudančia 
ranka. Rezultatas 31:29 koviečių 
naudai. Taškai: S. Gustafson 8, I. 
Kaciušis 7, A. Kasperaitytė 6, R. 
Kasperaitytė ir V. Laukaitytė po 5.

KRAUJO AUKA
Liepos mėn. 28 d. Sydnejuje 

gyveną ukrainiečiai surengė Domain 
viešą mitingą pareikšti protestą dėl 
suėmimo ir kalinimo Sov. Sąjungoje 
žymaus ukrainiečių rašytojo ir pro
fesoriaus Valentino Morozo. Morozas 
nuo liepos 1 d. yra paskelbęs bado 
streiką.

Valentinas Morozas, 38 metų 
amžiaus, 1970 metų pabaigoje nu
baustas 9 metais kalėjimo ir dabar 
atlieka bausmę už “antirusišką 
propogandą ir kurstymą silpninti 
Rusijos valdžią”.

Protesto mitingą, kuriame daly
vavo apie 300 žmonių, globojo Per
sekiojamųjų Ukrainoje federalinis 
gynybos komitetas. Kalbėtojų tarpe 
buvo parlamento atstovas Mr. W. 
Wentworth (lib.) kalbėtojas charak
terizavo Morozą kaip herojų, kuris 
atstovauja žmones, kokių daug yra 
kituose komunistų valdomuose kraš
tuose; Morozas kaltinamas už tai, kad 
jis buvo nuomonės, skirtingos nuo 
vyriausybės nuomonės. Rusija nėra 
civilizuota ar verta pasaulio pagar
bos, kadangi ji kalina tuos, kurie yra 
yra priešingų politinių pažiūrų.

48 mitinge dalyvavę asmens, 
tuojau po mitingo, davė Raudonajam 
Kryžiui savo kraujo, kas yra kaip 
kraujo simbolis protestuojant prieš 
Ukrainoje kalinamą jų tautietį
Valentiną Morozą.

***

Laima Laukaitytė švenčianti seserų 
mokyklos baigimą.

DVIGUBA ŠVENTĖ
Prieš kelioliką metų Sydnejaus 

Savaitgalio Mokyklos užbaigimo iš
kilmėse, mokyklos vedėjo yra išsau
kiama Laukaitytės pavardė atsiimti 
kalėdinę dovanėlę. Dvi nedidelės 
blion dinukės prisistato scenoje ir 

dovanų dalintojas nežino ką daryti, 
nes iš" didžiulio dovanų maišo jis 
išima tik vieną dovaną. Pasirodo, 
kad ši dovana buvo Laimos Laukai
tytės, kai antroji Regina, savąja, ga
vo vėliau.

Tai buvo maloni man pažintis 
su savo bendrapavardžiu Adomu, tuo 
pačiu, susipažįstant ir jo dukrą Lai
mą. Šiandien gi, su didžiausiu malo
numu ir gal pasididžiavimu, aš rašau 
apie tą buvusią mažą bliondinukę, 
nesenai atšventusią savo subrendimo 
21-rius metus ir dar svarbiau, apsi
vainikavusią savo mokslo baigimo 
diplomu.

Laima Laukaitytė yra gimusi 
Australijoje. Baigusi Auburn’o kata
likų pradžios mokyklą, ji mokėsi 
Marist Bros, gimnazijoje Auburn’e ir, 
baigusi šešias klases, ji pradėjo 
dirbti slaugės darbą ligoninėje.

Dėka savo Švelnaus būdo, darbš
tumo ir sąžiningumo darbe, ji buvo 
labai populiari savo bendradarbių 
tarpe ir užsitarnavo didelį pasitikė
jimą savo viršininkų tarpe. Ligoni
nės gailestingosioms seserims esant 
atostogose, ar dėl kitų priežasčių 
nesant darbe, Laimai būdavo pavesta
eiti gailestingos sesers pareigos. 
Greta savo tiesioginio darbo ligoninė
je, Laima trejus metus mokėsi gailes
tingųjų seserų mokykloje, kurią sėk
mingai baigė, ir išlaikiusi egzaminus 
š.m. birželio mėn. 13 dieną gavo 
medicinos gailestingosios sesers 
diplomą. Šiose pareigose Laima ir 
toliau tęsia savo darbą Aubum’o 
St. Jospeh ligoninėje.

Lietuviškame gyvenime Laima 
irgi nepasiliko nuošaliai nuo visos 
Sydnejaus lietuvių bendruomenės. 
Ji yra baigusi lietuviškąją savaitga
lio mokyklą, puikiai kalba lietuviš
kai, dalyvauja Sydnejaus lietuvių 
“Dainos” chore ir yra Sydnejaus 
Lietuvių Klubo narė, kuriame prieš 
keletą mėnesių, savo kolegų choristų 
tarpe, griausmingai skambant “Il
giausių Metų”, ji atšventė savo 
21-rių metų gimimo dieną.

Sveikinant mielą Laimą jos dip
lomo gavimo proga, smagu yra pa
linkėti šiai puikiai lietuvaitei daug 
asmeniškos laimės jos ateities 
gyvenime, kai, kartu su tėvais ir vi
sa Sydnejaus lietuviškąja bendruo
mene mes galime tik džiaugtis ir 
didžiuotis, kad ši jaunoji lietuvaitė 
neiŠklydo iš lietuviškosios gyveni, 
mo vagos, bet su tikru savo nuošir
dumu, per skambią mūsų dainą, rodo 
gražų pavyzdį visam mūsų jaunimui. 
Geriausios sėkme's ateityje.

A. L-tis
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Kudirkos motinai neleidžia
pasiekti JAV ambasados

Sovietų policija atėmė asmens dokumentus ir trauki

nio bilietą. Ambasada siųsianti savo atstovą su Kudirkos 

motina susitikti, jei sovietai 

į Maskvą.

SOVIETIŠKOS LAISVĖS PAVYZDYS

Duodame Vaclovo Sevruko įtemp
tą pasikalbėjimą Vilniaus geležinke
lio stotyje. (Red.)

Sevrukas Vaclovas, Leono, gimęs 
1940.III.17 Leningrade. Lietuvis, 
nors gimtoji kalba — rusų. Jo šeimoj 
pasakojama, kad protėvius caro lai
kais išvežė į Sibirą. Tėvas lietuvių 
kalbos nemoka, bet kaip lietuvis pa
teko karo metu į lietuvių diviziją ir 
pasiliko Vilniuje. Vaclovas jaunystę 
praleido Suvarovo karo mokykloje, 
lietuvių kalbą išmoko būdamas 21 m. 
Laiko save marksistu, nors nuo 17 
metų jį lankė smūgiai ir pažeminimai: 
dėl jo politinio aktyvumo jis buvo ne
leidžiamas į stojamuosius egzaminus 
į aukštąją mokyklą ir vėliau šalintas 
iš universiteto, ir ne vieną kartą jam 
buvo atsakę stoti į aspirantūrą. Ta
čiau Šiaip taip, po metų laukimo, pa
vyko įsigyti universiteto baigimo 
diplomą. Paskutiniu metu buvo mark
sistinės ideologijos dėstytoju viename 
Leningrado Institute bei sociologijos 
“ELFĄ” fabrike Vilniuje. Jis užmez
gė ir palaikė ryšius su Maskvos 
“Cronika” leidėjais ir kartu su būriu 
viliečių skaitė, platino ir kūrė sa- 
mizdato literatūrą. Už tai 1972 m., 
po 10 su puse mėnesių pravesto sau
gumo tardymo, buvo teisiamas pagal 
68 str. L.B. už ką ir buvo patalpintas 
į bepročių namus. Drauge su juo bu
vo nuteistas darbininkas Stasys Ja
kas, komunistas; keletas, asmenų pa
šalinta iš partijos ir eilė pažeminta 
pareigose. įvykiai, betarpiškai, lietė 
per 40 Žmonių. Išeidamas į laisvę 
ir nerasdamas darbo pagal savo kvali
fikaciją, jis emigravo Izraelio vyriau
sybės kvietimu. Tiek Sevrukas tiek 
saugumas, gerai žinojo, kad pareikš
tas noras važiuoti į Izraelį tai tik 
forma, kuri jam leidžia emigruoti, o 
saugumui atsikratyti juomi.

Provokacija: bet kieno?
Gegužės 30 d. 1974 m. mane iš

kvietė į VSK’ą (Valstybės Saugumo 
Komitetą). Susirinkę keletas saugu
miečių iš pradžių mane tėviškai pei
kė už pasiryžimą pagelbėti Kudirkos 
motinai, tai yra, ją palydėti į Ameri
kos ambasadą. Po to prasidėjo tardy
mas, kurį turėjo maskuoti “auklėja
masis” disputo formoje pokalbis.

- Kodėl gi Jūs nenustojate savo 
antitarybinės veiklos?

— Man atrodo, kad yra kiekvieno 
Žmogaus pareiga padėti kitam Žmo
gui sunkiose aplinkybėse, tuo labiau 
motinai, kurios sūnus kalinamas už 
savo politines pažiūras.

- O, ar senai Jūs pažįstate 
Kudirkos motiną?

Jinai kaip gyva atsistojo mano 
vaizduotėje. Vieną dieną 1974 m. su
sipažinau su Kudirkos motina. Mote
ris apie 67 metų, atrodė energinga, 
su gyva ir išraiškinga kalba, valstie
tiškai apsirėdžiusi ( o gal tik taip 
man atrodžiusi).

Visa jos išvaizda kalbėjo apie 
dvasinį įtempimą, apie ryžtą gelbėti 
sūnų, bet ne maldavimo, o teisingumo 
ir veiksmo keliu; apie tai, kad jinai 
- ne kaip daugelis motinų gina ir 
stengiasi nuvesti savo vaikus nuo 
"pražūtingos” kovos ir dar blogiau 
įtikinėja jos beprasmiškumu — palai
mino savo sUnų ryžtis ir priimti nešti 
savo kryžių. Ir dabar mane klausia 
apie ją... M

— Kas teikė jai materialinę 
pagalbą?...

Į tokius klausimus aš neatsakinė
jau būdamas pirmą kartą saugume 
1965 m. Jūs tai turėtumėte žinoti.

— Stebėtina, kaip jūs atsiduriate 
visada pačiame smaigalyje kovoje 
prieš Tarybų valdžią.

— Jūs, kaip užkietėję euristikos

ir toliau neleisiu jai .atvykti

žinovai, visą laiką bandote pakeisti 
vieną dalyką kitu, perkelti ginčo es
mę į reikalingą jums pusę, kad įrody
ti Valstybės Saugumo Komiteto iš
minties absurdą. Jūs galite neskatinti 
elgtis doroviškai - tai būtų natūralu
— bet dorovė negalima traktuoti kaip 
valstybinė veikla, kaip ardomoji veik
la.

— Tą paprastą moteriškę, nešinam 
čią ką daranti, mūsų valstybės prie
šai nori išnaudoti savo antitarybi
niams tikslams. O jūs bandote padėti 
suruošti antitarybinę provokaciją. Ir 
puikiai visa tai suprantate, gi pats 
sakėte, kad suprantate visą riziką ir 
atsakomybę dėl šio poelgio.

- Būti komunistu, mano požiūriu, 
tai sugebėti vienyti savyje, mastyme 
ir veiksmuose, meilę žmonėms su iš
mintimi; kaip išmintis realizuojasi 
meilėje, taip meilė kaupia išmintį. 
O viena iš išminties taisyklių yra
— tolerancija svetimoms pažiūroms. 
Ir jei mūsų valstybės politikos vadai 
pamiršo ar net nežino tai, nesilaiko 
visuotinės Žmogaus Teisių Deklara
cijos, tai kaip tik jūs, jų įsakymų 
vykdytojai, elgiatės antitarybiškai.

— Vadinasi, padėti nacionalis
tams - tai tarybiškai pasielgti?! O 
kas organizavo tą važiavimą, kas 
šelpė ją?

- Jūs neabejojate tuo, kad man 
svetimos nacionalistų pažiūros, —

' nors jūs patys jokių pažiūrų neturite,
— ir laikote tai "šizofreniko” kvaily
be. -Mane jūs bauginate nacionalis
tais, o mano draugus "Šizofrenikais”. 
Bet mane nebaugina tas baisus žodis, 
ir aš galiu pasitikėti savo draugais.
kaip ir jie manimi. Kaip tik tarp na
cionalistų pasirodo buvo daugiau žmo
nių, mokančių vertinti dvasios verty
bes ir nepalūž'ti nuo grasinimų atimti 
duonos gabalėlį. Tai liudija mano 
1972 metų patyrimas, kuomet aš tu
pėjau jūsų požemiuose...

Taip ir vyko tas pokalbis be 
ginčo. Iš vienos pusės, tikėdamiesi 
ištraukti iš manęs žinių, o iš mano 
pusės nenoru sukelti sau asmeninio 
saugymiečių pasipiktinimo. Todėl ir 
bandžiau rimtai kalbėti, vietoj tylė
jimo ar atsakymų į tariamai ne tardy
tojų klausimus. Atsakinėjau, neatsa
kinėdamas.

Šį kartą girdėjau ir atvirą nuogąs
tavimą, kad humaniški tarybiniai įsta
tymai neleidžia gerokai įkrėsti man, 
kad numesčiau “didvyrio” skraistę ir 
prabilčiau kaip dera, matyt tik saugu
miečių akyse, “žmogui”. Tai pirmą 
kartą iŠ jų girdėjau. Nenustebau: jei 
nebijo sakyti tai disidentui, reiškia, 
plačiai bando įsigyti sau tokias tei
ses. Teisus Roj Medvedevas, pa
reikšdamas savo knygoje "Socializ
mas ir demokratija” visiško staliniz
mo grįžimo galimybę. Ir dėl ko tas 
visas "valstybinis” įtriūsas ir dar
bas? Ogi dėl to, kad negalima leisti 
tarybiniam žmogui savo inicaityva 
kalbėtis su Amerikos ambasados 
atstovais.

1974.VI.27 Kudirkos motina ir 
aš, nusipirkę į Maskvą bilietus ir 
lydimi Viktoro Petkaus ir Balio Ga
jausko (po 17 ir 25 metus atsėdėju
sius Sibire), išėjom į Vilniaus gele
žinkelio peroną ir bandėme įlipti į 

"LIETUVA” traukinį.
Štai Milicininkai prikibo prie 

Kudirkos motinos.
- Ko jums reikia iš moters? — 

klausia Viktoras Petkus, o aš tuo 
metu paduodu kontrolieriui bilietus.

— Tai mes, Viktorai, — sako ci
viliškai apsirengęs žmogus, ir su pla
čia Šypsena sveikinasi.

— Jei jūs, — atsako Viktoras, — 
tai reikia klausyti, nes jūs — vaikš
čiojantis "įstatymas”. O kitas tuo 
tarpu rodo milicininkams mane.

Balys gina ir ramina Kudirkos 
motiną. Nuo manęs paima pasą ir bi

lietus. Du milicininkai ir būrys civi
lių. Be to, po du - tris žmones stovi 
visuose išėjimuose. Susidaro įspū
dis, kad jų yra apie 20 * 30 vyrą. 
Kudirkos motiną, ir mane veda į “Mo
tinos ir vaikų kambarį’’, kurį, matyt, 
vartoja kaip milicijos skyrių. Saugu
miečiai pradeda aiškinti Kudirkos 
motinai jos poelgio neleistinumą, o 
mane milicijos eskortas veda grąžinti 
bilietus. Atidaviau, netekus 15% jų 
kainos ir nuraudęs iš gėdos, nes 
esančių Žmonių žvilgsniai ieškojo 
tik kriminališkumo, ne politiškumo 
požymių.

— Sulaikė mane kaip politinį 
nusikaltėlį, — bandžiau aiškinti ka
sininkei, pas kurią valandą atgal 
melste meldžiau bilietus.

- Kas tai per pokalbis? - su
riaumojo apie 20 metų milicininkas, 
jausdamas savo atsakingą uždavinį.

Grįžau. Kudirkos motinai vis 
buvo aiškinama jos į Maskvą važia
vimo neleistinumas, kadangi jai tai 
jau buvo pasakyta.

— Ką gi bloga aš darau? — nesu
pranta ji.

— O kam jums važiuoti?
— Gi mane kviečia...
— Jei reikės, mes patys jus nu

vežime, — geraširdiškai įtikinėja 
savo “dievobaimingus* * tikslus sau
gumietis.

Man leidžia nueiti paieškoti Pet
kaus ir Gajausko. Radau juos stovin
čius toj pačioj vietoj, prižiūrimus 
atokiai stovinčių "civiliškių”. Kai 
priėjome prie “Motinos ir vaikų kam
bario’*, aš įėjau į vidų. Kudirkos 
motinos įtikinėjimas dar tgsėsi. O 
vėl įėjus — asmeniškai man duotas, 
išėjimo į laisvę proga, globėjas, — 
pagrasino neleisti man emigruoti. 
Tuo ir baigėsi jų žodžiai adresuoti 
man. Aš vėl išėjau pas Balį ir Vik
torą. Buvo nejauku, nors nieko ne
tikėtino neįvyko. IŠ tikrųjų, saugu
miečių vizitas yra lygus stichinei 
nelaimei. Ir todėl beprasmiška jų iš
vengti, tik šaltakraujiškumas ir ryž
tas ištverti gali padėti išvengti 
klaidų ir tuo pat metu išsigelbėti, 
likti žmogumi.

Balys ir Viktoras su karčia iro
nija pažymėjo režimo liberalizaciją ir 
silpnumą., palyginus incidentą su 
anais “gerais laikais”. Mane stebina

KIEK AS SUŽINOJAU!
Bronius Genys Sydnejaus liet, sa

vaitgalio mokyklos vedėjas, staiga su
sirgo, liepos 31 d. paguldytas Banks- 
towno ligoninėje. Mielam mokytojui 
linkime greitai pasveikti.

***
Teko sužinoti, kad melboumiŠ- 

kis farmaceutas Martynas Didžys 
netik įsigijo nuosavą vaistinę, bet 
ir nuosavą gražų namą, kuris yra Al
tanos priemiestyje, prie pat pajūrio, 
netoli nuo savo tėvelių dr. V. Didžių. 
Neseniai jo Žmonai Daliai pasisekė 
atvykti iš Lietuvos ir dabar šios 
jaunos Šeimos laimė, visų džiaugsmui, 
turės ir toliau klestėti. Tai lietuviš
kai susipratusi Šeima ir mūsų bend
ruomenei didelė parama iš visos jų 
giminės.

Kun. Dauknys liepos 27 d. lie
tuvišku papročiu pašventino ir pa
laimino Martyno ir Dalės naują namą. 
Linkime Šiai jaunai lietuviu šeimai 
daug meilės, gražaus sugyvenimo ir 
sėkmės ateičiai. ***

***
Sydnejaus Lietuvių Klubas ati

darė valgyklą — smorgasbord. Praeitą 
penktadienį, rugpiūčio 2 d., sukvietė 
svečių, jų atvyko per 150 asmenų ir 
visus veltui pavaišino. Valgiai buvo 
geri ir įvairus ir visi buvo patenkinti. 
Dabar kiekvieną dieną nuo pirmadienio 
iki penktadienio kiekvienas galės’gau
ti pietus labai nuotaikingoje ir gra
žioje valgykloje už $1.50.

***
Teko patirti, kad iŠ Amerikos 

į Australiją yra atvažiavus A. Mekas 
susukti istorinei Australijos filmai. 
Melbourne praeitą savaitę turėjo ta 
tema viešą paskaitą. Kaip žinome, 
broliai Jonas ir Adolfas Mekai yra 
garsūs meniškų filmų gamintojai. Jų 
susuktos filmos iš Lietuvos buvo ro
domos visame pasaulyje, buvo jos ir 
Australijoje, ***

Atrodo, kad iŠ lietuvių tautos Pet
rai neišnyks. Liepos mėn. 21 d. Romas 
Miniotas pakrikšti jo sūnų Petro vardu. 
Krikštynose dalyvavo abiejų tėvų gi
minės. Buvo nuskridęs ir tėvelis no- 

. . rėdamas ilgesnį laiką pagyventi
p. Rozita Pūkienė šventė savo gimta- Canberroje, bet deja', kelionėje susi- 
dienį, 1 ~ 
pasveikinti ir palinkėti ilgiausių me
tą. Ta proga kaip tos dienos tema iš
kilo / „ .
jos valstybių Sovietu Sąjungai. Visi 
pareiškė pasipiktinimą Australijos 
vyriausybės tokiu elgesiu ir nutarė 
rašyti protesto skundus vietos elek
torato federaliniams parlamentarams. 
Mes palinkėtume, kad tuo pavyzdžiu 
pasektų visi mūsų tautiečiai. 

***

Liepos 27 d. Canberros Apy
linkės Valdyba suruošė balių “M.P.” 
spaudos vajui paremti. Susirinko kone 
visi tos apylinkės lietuviai 154 asme
nys. Vakaras praėjo nuotaikingai ir 
linksmai. Baliaus pelnas $300.00 pri
siųstas “M.P.** administracijai. Ačiū 
Canberros lietuviams už gražią pa
ramą. ***

Praeitą šeštadienį (rugp. 3 d.) 

būrelis bičiulių susirinko jos Azijos gripą ir todėl pasisku-
. .2* bino grižti i namus. Šiuo laiku jau

t ™ ^-pasveikęs ir' mes matysime jį prie baz-Australuos pripa?mimas Balu.Pnyaos>irenkant PasM.
gčs” Spaustuvės Vajui.***

Gauta žinia iš Muencheno, kad 
Vakarų Vokietijos televizijos tinklas 
(ZDF) planuoja š.m. liepos 28 visą 
savo programą užpildyti Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos apžval-

tai, bet neguodžia: iš vienos pusės, 
mes aršūs priešai, iŠ kitos — mes 
neliečiami, o tik bauginami tos pa
siutiškos jėgos demonstracijos. Ar 
tai humanizmas? Vargu, tiesiog būti
numas skaitytis su kai kuriomis ele
mentariomis normomis, iki kurių jau 
pakilo tarybinės visuomenės daugu
mos sąmonė, plius pasaulinė nuomonė 
ir reikalavimai, tiems, kurie kaip' 
Šunį ant pavadžių laiko pasenusios 
staliniškos valstybės tikslus, meto
dus ir ideologiją. Konstatavom tai 
mintimi, kad neįvykęs važiavimas yra 
tolygus vizitui į Amerikos ambasadą, 
jei apie Šį incidentą bus Žinoma.

Netrukus išėjo Kudirkos motina. 
Po korektiško civilių atsisveikinimo, 
mes lyg netikėdami laisve, irgi išsi
skirstėme. Gajauskas su Kudirkos 
motina nuskubėjo į išeinantį Kauno_ 
traukinį, V. Petkus nuskubėjo į "dar
bą” ( jį 1974 m. Valstybės Saugumo 
reikalavimu paliuosavo iš buhakterio 
pareigų, 1973 m. iš zakristijono Pa‘ 
reigu Sv. Mykolo bažnyčioje, atvirai 
reikšdamas jo buvusių įstaigų vado
vams priežastį: jis, girdi, todėl ne
gali dirbti šiose pareigose, kad jos 
duoda pakankamai laisvo laiko: ne 
tik, pasirodo, dėl ideologinių sume
timų, negalima dirbti tam tikrą darbą. 
Paskutiniu laiku jis padėdavo Dubin
gių klebonui versti knygas)

Vėliau is V. Petkaus sužinojau, 
kad ir jis buvo kviečiamas į saugumą, 
kad 
klausimai, tik vietoj pavojingos drau
gystės su nacionalistais, jį gėdino, 
kam jis prasidėjo su tuo “šizofre- 
nikų”, plius melavo, kad gali duoti 
man mano “atviraširdžius” parodymus. 
Bet vienoj vietoj visgi suklupo, nes 
jų pasiklausytas pasikalbėjimas tele
fonu, buvo ne Viktoro su manimi, o 
kito žmogaus, tik minint Viktorą. 
Šios smulkmenos tiktai tam, kad paro
dyti užmojį “valstybinio” darbo, ko
vojant su “ypač pavojingais valsty
biniais nusikaltėliais” ir su jų vadi
namais "nusikaltimais”. Be abejo, 
buvo kviečiamas ir B. Gajauskas 
( jam nesenai grįžusiam į Kauną pas 
motiną, vis daromas spaudimas, kad 
jis paliktų Kauną).

Petkaus sužinojau,

ir jam buvo užduodami panašūs

. (ELTA).***

Rugpiucio 5 d. lietuviai studentai 
suorganizavo Sydnejuje prie Town 
Hall demonstracija^, kuriose dalyvavo 
Estai, Latviai ir Lietuviai su savo 
vėliavomis ir plakatais. Douglas Dar
by M.L.A. pasakė kalbą. Viskas tas 
buvo įspūdingai parodyta ant TV Cha
nel 2.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
RIMTA VALANDA

Visoje Australijoje vyksta Baltų 
tautų protesto mitingai, organizuoja
mos demonstracijos, siunčiami laiš
kai parlamentarams dėl Baltijos tau
tų aneksijos pripažinimo Sovietų. Są
jungai. Visi rašykite protesto laiškus 
ir siūkite delegacijas pas vietos 
elektorato fed. parlamentarą, neat
sižvelgiant ar jis butų darbietis ar 
liberalas, ir reikalaukite klausimą 
įnešti £ parlamentą ir jį tenai svarsty
ti.

***
L VILNIUJ

šių metų rugpiūČio mėn. 25 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Sydnejaus 
Lietuvių Klubo patalpų viršutinėje 
salėje, yra rengiamas VILNIAUS 
ĮKŪRIMO Minėjimas su paroda. Pas
kaitą apie Vilnių skaitys p. C. Liu
tikas.

Prieš ir po minėjimo svečiai 
yra kviečiami apžiūrėti parodos 
eksponatus ir susipažinti su Vil
niaus, o kartu ir Lietuvos praeitimi.

Eksponatų yra daug ir įvairių, 
tad rasite kas jums įdomu. Nuošir
džiai kviečiame visus į Vilniaus mi
nėjimą.

Rengėjai 
***

KUN. J.PETRAUSKAS PERTHE
Netikėta naujiena pasiekė mus 

visus, kad 17 liepos atvažiuoja kun. 
J. Petrauskas aplankyti pertiškių .

Valdybos rūpesčiu stengiamės 
kiek galima įvairiau priimti ir pa
vaišinti taip malonų svečią. Per 
valdybos suruoštą susipažinimo va
karą teko arčiau susipažinti su ku
nigu ir daugiau sužinoti iš jo gyve
nimo praeities. Mes prašėme jo, kad 
liktų mūsų Pertho lietuvių dvasios 
vadovu, bet tikro atsakymo tuo mo
mentu negavome. Tik pries pat išva
žiavimą t.y. 30 liepos džiugi naujie
na mus aplankė, kad kunigas skiria
mas į Pertho Katedrą, o tuo pačiu 
bus ir mūsų lietuvių kapelionu. Dabar 
esame tikri, kad Pertho lietuvių gy
venimas pasikeis, nes turėsime tikrą 
dvasios vadovą. ***

S.m. liepos mėn. 14 d. Pertho 
miesto salėje buvo pavergtų tautų 
minėjimas. Kiekviena tautybė parodė 
savo meną ar tai š'okiais, dainomis 
ar muzika. Mes lietuviai, dėka mūsų 
nenuilstamos mokytojos p. V. Miliaus
kienės ir mūsų akordionisto p. V. 
Franco, pasirodėme tautiniais šo
kiais ir puikiu A. Geležytės ir jos 
draugės baletu. ***

Mes, Pertho lietuviai, džiaugia
mės savo jaunimu, kuris kelia mūsų 
lietuvių vardą, ne tik mūsų tarpe, bet 
ir tarp svetimtaučių. Malonu, kad yra 
mūsų tarpe tikrų patrijotų,, kuriems 
rūpi mūsų tėvynė Lietuva.***

Liepos 27 d. Pabaltiečių komi
tetas suruošė balių atžymėti 25 metų 
mūsų buvimą Australijoje. Mus lietu
vius tame komitete atstovauja p. A. 
Statkus ir p. J. Miliauskas. Jiems ir 
teko daugiausiai rūpesčio to baliaus 
suorganizavimu. Ačiū jiems.***

RugpiūČio mėn. 24 d. Leederville 
mažoje salėje 7 vai. vak. ruošiama 
kun. J. Petrausko sutiktuvės. Vaišės 
suneštinės, kviečiami visi tautiečiai.

Š.m. Tautos Šventę minėsime 8 

Mielą kolegę dantų gydytoją Nitą Wallis Grin evičiutę su seimą jos 
tėveliui

STASIUI GRINCEVIČIUI

į staiga mirus, giliai užjaučiame

i1 Sydnejaus Lietuvių Gydytojų Draugija i

iškiliai sportininkei Nitai Grincevičiutei Wallis netekus mylimo
i tėvelio

A.A. STASIO GRINCEVICI AUS

reiškiame gilia užuojautą

Sydnejaus “Kovo” Valdyba ir sportininkai
------ ---------------- ------------ - ■
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rugsėjo (sekmadienį) 3 vai. p.p. 
Leederville didž. salėje.

Spalio mėn. 12 d. Metinis balius 
7.30 vai. vak. Leederville didž. 
salėje. Dėkojame iš anksto visiems 
tautiečiams su svečiais už atsilan
kymą į visus pobūvius, bei minėjimus.

Valdyba
***

A.L. FONDO ĮGALIOTINIS 
ADELAIDĖJE

Australijos Lietuvių Fondo Val
dyba turi garbę pranešti, kad p. Sta
sys Dainius, jam maloniai sutinkant, 
yra paskirtas A.L. Fondo įgaliotiniu 
Adelaidėje.

A.L.F. Valdyba kviečia visus 
Adelaidės ir kitų Pietų, Australijos 
vietovių tautiečius skirtas A.L. Fon
dui aukas įteikti p. S. Dainiui arba 
siųsti paštu jo adresu: 25 Manuel Ave., 
Blair Athol, S.A. 5084.

Ponui S. Dainiui linkime didžios 
sėkmės šiame tautiniame darbe.

A.L. Fondo Valdyba
***

MR. DARBY PAREIŠKIMAS
Mr. Darby, MLC ir Captive 

Nations organizacijos pirmininkas, 
kalbėdamas su ABC atstovu pareiškė, 
kad jis niekad nesijautė taip sugė
dintas, kaip po šio Australijos vyriau
sybės gesto. Australijos veiksmai 
dvoks kitų tautų juslėse del Šio gesto. 
Mr. Whitlam vyriausybė pademonstravo 
savo draugiškumą komunizmui ir 
pasmerkė 600 milijonų žmonių žiau
riausiai vergijai. Mr. Darby toliau 
pareiškė, kad ateinantį sekmadienį 
Sydney Domain bus rengiamas pro
testo susirinkimas.***

VAKARONĖ SU MELBOURNO 
INŽINIERIAIS

Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Melbourne sky
rius buvo įsteigtas 1959 m. Per pen
kiolika metų jo veikla ri bijo si savam 
profesiniame ratelyje, uždaruose 
pobūviuose, retai išeinant į viešumą. 
Tik šiais metais, išrinkus energin
gesnę valdybą (R. Ragauskas, B. 
Vingrys, P. Baltutis), buvo įgyvendin
tas sumanymas • viešos paskaitos. 
Ir liepos 21 d. 5 vai. p.p. Lietuvių 
Namų menėje susirinko apie 30 asm. 
pavakaroti su Melboumo inžinieriais. 
Malonu, kad tie, kurie, smalsumo ve
dami nepatingėjo atsikelti nuo val
giais ir gėrimais apkrauto sekmadienio 
pietų stalo, atsilankę nesigailėjo ir 
neapsivylė. Vyravo "netechnikai”. 
Tuo tarpu iš keliasdešimt skyriaus 
narių dalyvavo tik septyni. Abejingu
mas? Apsileidimas ar nežinojimas? 
Visiems, rodos, buvo išsiuntinėti 
asmeniški pakvietimai.

Vakaronę pradėjo ALIAS skyriaus 
pirmininkas R. Ragauskas. Supažin
dino su skyriaus bėgamaisiais reika
lais, kurių gal reikšmingiausias - 
garbės prenumerata ($25.00) paremti 
prof. S. Kolupailos monografijos lei
dimą. Reserve banko banknotų leidi
mo skyriuje dirbąs chemikas K. Lyni- 
kas plačiai, įdomiai ir vaizdžiai supa
žindino su Australijos banknotų ga
myba: popierio parinkimu, vandens
Žymėmis, komplikuotais plokščių - 
klišių gamybos būdais, sudėtingais 
spausdinimo metodais ir naudojamo
mis mašinomis, padirbtų pinigu atpa
žinimu ir kitomis banknotų leidimo 
problemomis. Melboumo Metropolitan 
Board of Works vandens tiekime dir
bąs inž. B. Vingrys išsamiai nuŠvie-

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

RUGPIUCIO MEN.
ŠEŠTADIENI, 17 D.
Lietuvių Katalikų Draugijos Metinis Balius.
SEKMADIENĮ, 18 D.
AL S T Y N E (T. V. performer, singer and artist) 
Dainininkas ir T. V. artistas.

SEKMADIENĮ, 25 D.
KOREEN WALLACE A N D M R. P A P C I T T I
— Entertainers —

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

ŠEŠTADIENIAIS 8 - 12 vai.
”IN SET” varteto šokią, muzika.

SEKMADIENIAIS 6-10 vai.
Dėmesio nariams!
* Dabar jau laikas susimokėti nario mokesti!

• Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
dėvėti kaklaryšius.

-

SPAUDOS BALIU.

atskiri pakvietimai nebus sitin'

Rengėjai

DISIDENTINĖ LITERATŪROS 
PARODA

Australijos Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija širdingai kvie' 
čia visus į tradicinį “Tėviškės Aidams” paremti metinį

Sydnejaus Lietuvių Klubo patalpose Bankstown, rugpiūČio 17 d., 
šeštadienį.

Gera Klubo kvarteto muzika, turtinga loterija, o programa at
liks Moterų Duetas vad. Z. Belkutės ir Vyrų “Plūktetas” vad. A; 
Pluko. Visi kiti klubo patarnavimai.

Įėjimas visiems nemokamas 
čiami. Pradžia 7 vai. vakaro.

tė vandenio miestui parūpinimą, su
naudojamus kiekius ir problemas, 
rezervuarų tinklą, planavimus ir 
pagerinimus ateičiai, pailiustruo
damas Žemėlapiais, diagrąmomis, skai
čiais. Tenka pastebėti, kad abu pre
legentai sumaniai ir vykusiai naudojo 
vaizdines priemones, kurios paskai
tas darė itin įdomias ir suprantamas. 
Ir vėliau po paskaitų, daugelis jomis 
domėjosi. Buvo parodytos dvi trumpos 
Metropolitan Board of Works pagamin
tos spalvuotos filmos: apie užtvankas 
ir greitkelių statyba. Pabaigoje visi 
dalyviai buvo pakviesti jau Šauniai 
paruoštai kavutei, pyragaičiams ir 
vynui.

Pasidžiaugus a t t šiuo, renginiu, 
nenorėtume, kad ALIAS Melboumo 
skyrius vėl grįžtų į praeities sutemas.

(aš) 
***

ELEKTRA VAROMI 
AUTOMOBILIAI

St. George savivaldybė parsi
gabeno iš JAV (Stockton, California) 
už $11,250 mašiną, kuri, atrodo, yra 
pirmoji tos rūšies Australijoje — ji 
varoma elektra. Australijos elektros 
automobilių draugija mano, kad ne
trukus elektra varomų komercinių ir 
laisvalaikio naudojimo mašinų Austra
lijoje bus šimtai. Dabar įsigytąja 
mašina sav. tarnautoja tikrina, įren
gia elektros instaliacijas ir kitaip 
aptarnauja savo klijentus. Mašinos 
didžiausias greitis — 69 km. per va
landą, o veiklos spindulys - 64.5 km. 
Mašinoje, Šalia vairuotojo gali sėdė
ti dar vienas asmuo. Mašiną varo 
16 dvylikos voltų baterijųįrengtų po 
grindimis.

JAV tyrinėjimai duoda pagrindo 
spręsti, kad apie 2000 metus Ameri
koje tokių mašinų bus naudojama apie 
100 milijonų.

30 arklių jėgos motoras eina la
bai tyliai, tegirdimas tik silpnas 
dūzgimas. Nėra greičio dėžės — vai
ravimo linija eina tiesiai į užpaka
linius ratus.

***

Birželio gale New Yorko viešoji 
biblioteka, esanti Penktoje Avenue 
ir 43 gatvėje, II-me aukšte Slavisti
kos Skyriuje atidarė "Disidentinės 
Literatūros Sovietų Sąjungoje” paro
dą.

Kai paroda buvo organizuojama, 
Vilkas Bibliotekai įteikė devynias 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos laidas. Parodoje išstatyta LKBK 
Nr. 9 viršelis lietuvių kalba ir jo tu
rinio vertimas į anglų kalbą. Be to, 
17054 lietuvių pasirašytas pareiški
mas rusų kalba, adresuotas Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekretoriui Kurt 
Waldheim.

*** (ELTA)
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