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KENČIANTI
J Slavėnas

AR PAŽĮSTAME KENČIANČIĄ 
LIETUVĄ.?

Pergyvenę pirmąją, sovietų oku
paciją, mes turėjome progos bent 
kiek pažinti tos sistemos savumus. 
Mes buvome liudininkai, kai milžiniš
kos sovietų karinės pajėgos persirito 
per musų tėvynės sienas ir pasi
skleidė po visą kraštą. Pergyvenome 
lietuvių tautos valios klastojimą; ne 
vienas mūsų artimųjų buvo kalinamas, 
išvežamas į tolimą šiaurę. Mūsų kul-

LIETUVIŲ DIENOS
Jau sudarytas LIETUVIŲ DIENŲ 

apgyvendinimo komitetas, kurio darbas 
bus aprūpinti pastoge visus į LIETU
VIŲ DIENAS atvykstančius svečius, 
dalyvius ir turistus.'ivonuiėto' piTfn. 
P. Launikaitis, kuris jau "šiame darbe 
yra patyręs, nes vadovavo berods 
dvejoms LIETUVIŲ DIENŲ apgyven
dinimo valdyboms. Taip pat jau yra 
paskirti iš įvairių vietų komitetan 
atstovai: choro atstovai G. Straukie- 
nė ir N. Ilgunienė, jaunimo M. Decky- 
tė, tautinių šokių V. Vencius, spor
tininkų G. Rakauskas ir A.L.B,. Kraš
to Valdybos V. Aleksandravičius.

Komitetas susirinkęs pirmajam 
posėdžiui, svarstė įvairias galimybes 
atvykstančius tautiečius į LIETUVIU. 
DIENAS kuo tinkamiau priglausti. Jau 
kreiptasi į keletą aukštesniųjų mokyk
lų vadovybes, dėl pasinaudojimo jų 
bendrabučiais, kurie Kalėdų metu yra 
tušti. Atsakymas gautas iš Lincoln 
College ir artimoje ateityje paskelb
sime musų spaudoje sąlygas, kurio
mis bus galima apsistoti LIETUVIŲ 
DIENŲ metu.

Numatoma, kad Adelaidėn LIE
TUVIŲ DIENŲ metu atvyks iŠ užjūrių 
ir iŠ kitų Australijos lietuvių kolo
nijų apie 1000 tautiečių. Komitetas 
užtikrino, kad visiems bus parūpinta 
pastogė. Jau dabar prašome kreiptis 
ir prisiųsti atvykstančių sąrašus, nors 
jie dar ir nėra galutiniai, bet tai pa
dės komitetui pradėti darbą.

***
Australijos lietuviai menininkai 

yra padovanoję aštuonis savo darbus, 
kurie kaip labai vertingi fantai bus 
paleidžiami loterijon. Loterijos pra- 
vedimu rūpinasi LIETUVIŲ DIENOMS 
propaguoti ir remti komitetas, kurio 
pirmininke yra gerai lietuviškame 
gyvenime pažįstama dr. S. Pacevičie- 
nė.

Spausdinant loterijos bilietus 
įsibrovė klaida. Ant bilieto pažymėta, 
kad visi fantai yra mūsų menininkų 
paveikslai. Turi būti: "šeši paveiks
lai, viena skulptūra ir vienas kera
mikos iŠdirbinys. Už šią klaidą atsi
prašome ir kartu kviečiame visus pa
bandyti laimę, nes laimikiai yra la
bai vertingi mūsų menininkų darbai. 
Ačiū menininkams, kurie savo darbais 
remia mūsų visų šventu • LIETUVIŲ 
DIENAS.
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LIETUVA
tūrinis, ekonominis gyvenimas buvo 
griaunamas. Tikintieji prievartauta, šie 
kiant tikėjimą pakeisti ateizmu, ypač 
veržiantis j jaunimo sielas.

Bet tai buvo preliudas - visas 
sovietų režimo svoris užgriuvo kraš
tą, kai jie į Lietuvą grįžo antrąjį 
kartą. Mes, pabūgę, gelbėjome gyvy
bę, tuo tarpu tautos dauguma liko ir 
su ginklu stengėsi pastoti grįžtan
čiam okupantui kelią. Lietuvos lau
kai nužymėti didvyrių kapų kauburė
liais. Jie žuvo ginklu bekovodami, 
nes nesulaukė iš niekur pagelbos. 
Ginklų garsai nutilo, bet nesiliovė 

’’kova iki Šiol. Didvyrių testamentą 
— kovoti už Lietuvos laisvę — vykdo 
naujos kartos. Kova yra sunki, nes 
nelygios jėgos. Bet ji vyksta be 
paliovos.

Šiomis dienomis mus pasiekė 
svarbi ir įdomi knyga - registracija 
autentiškų faktų, dokumentų, duodan
čių platų vaizdą, kokie dabar Lietu
voje okupantų siekimai, kaip tie 
siekimai vykdomi ir kokios priemo
nės priešpastatomos tų žmonių, kurie 
tęsia jiems pavestą kovą kitokiais 
ginklais- dvasiniais. Knygą sudaro 
Lietuvoje slaptai, pogrindyje leidžia- - 
mo Žurnalo — Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos — 7 pirmieji nume
riai.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
šiuo metu vaidina keleriopą vaidmenį: 
jį stengiaąįj/'saugoti tikėjimo pagrin
dus lietuvių," ypač jaunimo Širdyse, 
o kartu saugo ir tautinius pradus, iš
laiko, nors stipriai valdžios kontro
liuojamą, organizaciją, kurios nariai 
nesuskaitomais atvejais parodė savo 
veikimą, gindami Bažnyčios, kunigų 
ir savo, kaip tėvų teises. Mokyklos, 
partijos globojamos organizacijos, 
spauda, radijas, televizija, teatras, 
kinas . . . yra pajungti tarnauti 
“didžiosios tėvynės” labui, kartu 
propaguoti ateizmą, tautų išnivelia- 
vimą.

Sovietų valstybėje veikiančios 
konstitucijos, įstatymai, daugeliu at
vejų tėra dekoracija, skiriama užsie
nio propogandai. Šalia rašytų konsti
tucijų ir įstatymų yra dar antrieji, 
“tikrieji įstatymai” — nerašytieji, 
slaptos instrukcijos, nurodymai. Jie 
plačiosioms masėms nėra žinomi, bet 
jais tvarkomas gyvenimas, visos jo 
apraiškos. Tie “nerašytieji” įstaty
mai papildomi didele doze sauvalia
vimo, interpretacijos laisvės kuri yra 
praktikuojama partijos pareigūnų ir 
tarnautojų režimo naudai.

Bevartydami Lietuvos Katalikų 
Kronikos puslapius mes rasime bega
les faktų, kur nubausti, nušalinti 
nuo pareigų kunigai ir jiems padedą 
asmens už katekizmo aiškinimus baž
nyčioje, už vaikų rengimą prie sutvir
tinimo sakramento, už leidimą vai
kams tarnauti prie mišių, už dalyva
vimus procesijose, už žaidimus 
drauge su vaikais, uŽ ligonių aptar
navimą ligoninėj, už važiavimą į kitą 
parapiją be leidimo; už bažnyčios ar 
tarnautojų trobesių remontą, už prašy
mus grąžinti paimtas bažnyčias.

Toliau, mes Kronikos puslapiuo
se rasime, kaip Lietuvos kaimų ir 
miestų gyventojai gina savo teises, 
rašydami įvarioms įstaigoms tiek Lie
tuvoje tiek ir Maskvoje prašymus, 
skundus, surenka net tūkstančius 
parašų, kurie ir užsienyje turi atgar
sio. Jie savo skundus, prašymus re
mia TSRS, LTSR kontitucijomis, 
Žmogaus teisių apsaugos chartos 
atitinkamais straipsniais; komunizmo 
įžymybių, ypač Lenino, pasisaky
mais. O rašyti prašymus ar skundus 
nėra paprastas dalykas:

( Nukelta į 5. psl.)

DELEGACIJA PAS AUSTRALIJOS KARDINOLĄ FREEMAN SYDNEJUJE, 
iš kairės: Kun. Petras Butkus, Sydnejaus Lietuvių kapelionas, Balys Backus, 
skautų tuntininkas ir jaunimo atstovas, Kardinolas Freeman,Sydnejaus Archi- 
vyskupas, Juozas Maksvytis, Sydnejaus Apylinkės pirmininkas ir Vytautas 
BukeviČius, A.L.B. Tarybos pirmininkas. Nuotrauka Albino Pužo.

AKCIJOS METAS
LIETUVIŲ DELEGACIJA PAo 

KARDINOLĄ. FREEMAN
Š.m. rugpiūčio mėn. 20 d. Sydne

jaus Archivyskupas kardinolas Free
man priėmė lietuvių, delegaciją iš: 
V. Bukevičiaus - A.L.B. Krašto 
Tarybos Pirmininko, J. Maksvyčio - 
A.L.B. Sydnejaus Apylinkės Pir
mininko, kun. P. Butkaus - Lietuvių 
kapeliono Sydnejuje ir B. Barkaus 
- Jaunimo ir Parapijos atstovo.

PETICIJŲ REIKALU
Peticijos Senatui jau yra atspaus

dintos ir jas galima gauti Lietuvių 
Klube Bankstowne, jas reikia gražinti 
su parašais 8 rugsėjo. Peticijos 
House of Representatives taip pat 
atspausdintos, bet jose pasirašyti 
gali tik tie elektorato žmonės, ku
riam elektoratui peticija yra skirta, 
jas bus galima gražinti savaite vė
liau.

Prašoma paimti tas peticiją 
formas, rinkti parašus ir jas gražinti 
laiku p. J. Maksvyčiui arba p. P. 
Ropei į Lietuvių Klubą. Tos visos 
peticijos bus įteiktos ‘Senatui rug
sėjo 19 d., tą. Sieną Australijos Se
natas svarstys teisėtumo klausimą 
del Baltijos tautų pripažinimo sovie
tams.

Tauškime z pareiga pasidarbuoti 
ir surinkti parašu, kaip galima daugiau, 
parašus reikia rinkti ir australų tarpe.

***

N. ZELANDIJA PRIPAŽINO 
BALTŲ KRAŠTŲ ANEKSIJĄ.
S.m. rugpiūčio 22 d. Naujoji 

Zelandija pripažino de jure Estijos 
Latvijos ir Lietuvos aneksiją . So
vietų Sąjungai,

***
REIKALAUJA SEN. WILLESEE 

ATSISTATYDINIMO
Mr. R. Garland (Lib.), opozicijos 

fed. parlamente kaltintojas, pareiškė, 
kad min. Pirm. Mr. Whitlam turėtų 
pareikalauti užs. reikalų ministerį 
sen. Willesee atsistatydinti, nes jis 
buvęs indiferentiškas ar net panei
giąs Žmogaus teises.***

Kardinolui Freema.buvo per
skaitytas pareiškimas (kurio tekstas 
yra paduodamas atskirai) dėl lietuvių 
nepasitenkinimo Australijos Valdžios 
sprendimu Baltų Valstybių reikalu.

Kardinolas pareiškė, kad jis mus 
uzjaučiąs ir suprantąs ir parodė Mel
bourne katalikų laikraštį "The Advo
cate” (8.8.1974), kuriame įdėtas Aus
tralijos vyskupų laiškas Australijos 
Ministeriui Pirmininkui E.G. Whitlamui 
protestuojantis dėl tokio ^neteisėto 
vyriausybės žygio. Jis pažadėjo vėl 
iškelti mūsų protestą sekančiame 
Vyskupų suvažiavime,* kuris įvyks 
9 rugsėjo, kad geriau ir aiškiau pain
formuotų Australijos visuomenę. Jam 
buvo paaiškinta mūsų veikla, protes
tai senate ir vyriausybei, įteiktas 
"Mūsų Pastogės” priedas “National 
Message” ir "Chronicle” apie lietu
vių persekiojimus Lietuvoje. Buvo 
pareikštas susirūpinimas Australijos 
piliečių ( lietuvių statusu - sovietų 
pilietybes reikalu. Kardinolas rodė 
mums didelį palankumą ir žadėjo pa
daryti viską kas yra jo* galioje mums 
pagelbėti.

V.B.
***

KINŲ - SOVIETŲ SANTYKIAI 
NEATŠYLA

Sovietų delegacijos pirmininkas 
IliČevas derybose su Kinija dėl pa
sienio incidentų grįžo į Maskvą. Nors 
oficialaus pranešimo dėl grįžimo 
priežasties nėra paskelbta, bet spė
jama, kad vykę 2 mėnesių pasitarimai 
pertraukti nepasiekus rezultatų. Nesu
tarimai, dėl kurių tartasi, yra: 1. ki
niečiai atsisako grąžinti sovietų 
helikopterio įgulą, kuri kovo mėn. 14 
d. nusileido Kinijos teritorijoje. So
vietai tvirtina, kad tai įvyko per 
klaidą; kiniečiai - kad tai įvyko 
Šnipinėjimo sumetimais. 2. ginčas 
dėl sureguliavimo valstybės skirian
čių vandens kelių, kurių gylis vasa
ros sausrų metu keičiasi.

Kiniečiai, sovietų atstovui iš
vykus, paskelbė eilę aštrių straips
nių kaltindami sovietus kišimusi į 
Vid. Rytus ir vadino Sov. Sąjungą ir 
JAV "imperializmo pabaisomis”.

***
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IŠDUOTI PRINCIPAI

Kur esate jūs, dr. J. Caims, su 
savo garsiais moratoriumais ir dar 
garsesniais laisvės šūkiais, kur esa
te jūs,jauni žmones,taip gausiai da
lyvavę moratoriumuose už žmogaus 
ir tautu teisę būti laisviems? Šian
dieną jūs esate taip reikalingi ir jūsų 
nėra. Kur jūsų, pažadai, jūsų princi
pai, jūsų idealizmas ir žmoniškumas, 
kada jūsų pačių vyriausybė išdavė 
tris mažas Baltijos tautas Rusijos 
imperializmui ir tikrai genocidiniai 
mirčiai? Ko jūs dabar tylite ir nešau
kiate moratoriumų, nesiangažuojate 
skriaudžiamųjų pusėn? Ar jus neži
note, kad pripažinimas trijų Baltijos 
tautų Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
yra pripažinimas Hitlerio Vokietijos 
ir Stalino Rusijos smurto akto pasi
rašyto 23.8.39 m. Maskvoje? Neabe
joju kad jūs tų žinote, tai kuo galite 
pateisinti savo tyla? Mes žinome, 
kad žiauri realybė šios dienos nelei
džia įgyvendinti šių laisvės principų 
dabar, bet dėl to neturėtų būti patys 
principai išduoti ir idealizmas sunai
kintas.

Jūs girdėjote kaip Vyriausybės 
vardu šį reikalą naiviai pristatė 
Užsienio Reikalu, ministeris senato
rius Willesee senate rugpiūcio 13 d. 
Jis ten argumentu iškėlė 34 metų 
de facto Sovietų okupacijos kaip 
"existing realities”. Jei šitokiais 
argumentais būtų pasaulis tvarkomas/ 
tai nereikėtų jokios teisės, jokios 
moralės, užtektų jėgos ir smurto. Ar 
Willesee ir eina tuo keliu?

Mes, lietuviai, daugiau šimto 
metų išbuvome Rusijos vergijoje, o 
po Pirmojo Pasaulinio karo atgavome 
savo nepriklausomybę drauge su ki
tomis 11 Rytu ir Vidurio Europos tau
tomis. Žydai po 2000 metu atkūrė 
Izraelį,ir laikas jiems nesutrukdė jų 
teisių. Dabar Willesee rado, kad 34 
metai okupacijos naikina teises, prin
cipus ir tautas.

Antrasis jo argumentas yra dar 
daugiau naivus ir net juokingas, kai 
jis Baltų Kraštus sulygina su Goa 
provincija. Baltų tautos yra skirtin
gos savo kalba ir kultūra nuo Rusi
jos, jos egzistavo kaip nepriklauso
mos Valstybės ir jas karo metu paver
gė du didieji Šio karo nusikaltėliai 
bendru susitarimu, perleisdami šias 
tautas Rusijos dominacijai. Tai 
smurto aktas,kurio niekas ir niekados 
neprivalėtų pripažinti de jure. Gi Goa 
yra Indų tautų kilmes tautelė, kurią 
nuo 16 amžiaus buvo Portugalai už
grobė ir valdė kaip savo koloniją. 
Ji daug kartu stengėsi išsivaduoti ir 
tik 1961 m.,padedant Indijai,ji išsiva
davo ir prisijungė prie savo motinos 

Indijos. Šį išsivadavima, is Portugalu 
nelaisvės Willesee vadina annexation 
by India of Goa. Tai yra juridinių 
sąvokų nepilnas supratimas. Tuome
tinė Australijos Vyriausybė išsivada
vusią Goą greitai pripažino, pripa
žino ne prievartinę aneksiją, bet išsi
vadavimą iš Portugalų kolonializmo.

Kaip matome, tai buvo visai prie
šingi, iš esmes skirtingi politiniai 
statusai, o Willesee nori mums Įrodyti 
jų analogiją, iš tikrųjų, niekas Austra
lijoje ir visoje žemės planetoje ne
gali suprasti, kodėl Australų vyriausy
bė neturėdama jokio intereso išdavė 
tas tris Baltijos tautas. O tačiau prie
žastis turi būti ir jos reikia ieškoti. 
Kai kas jau spėja, kad Whitlamas 
norėjęs raudonu kilimu įeiti į Kremlių, 
o Willesee, sovietams padedant, už
kopti i UNO generalinio sekretoriaus 
sostą. U z" taip didelę garbę verta 
atiduoti tris nelaimingas tautas. Štai 
kur idealizmas jūsų baigiasi.

am
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PROTESTU BANGA
BALSAS IS HOBARTO

A. Kantvilas
Politiniai įvykiai paskutinėmis 

dienomis smarkiai sujudino bendruo
menės gyvenimą. Skaitlingas protesto 
susirinkimas Š.m. 11 d., eilė laiškų - 
Jurgio Valiaus, Alfredo Dilbos ir kitų 
- vietos spaudoje parodė, kad lietu
vių bendruomenė nors nedidelė skai
čiais, tačiau tvirta ir susiklausiusi, 
gyva savo tautos reikalams.

Žinoma tokiais atvejais daugiau
sia darbo krinta ant žmonių, kurie 
pirmieji iššoka j priekį. Tokiais pasi
rodė Algis Taškūnas, greitai suor
ganizavęs pabaltiečių komitetą 
HELLP (Help Estonian, Latvian 
Lithuanian People), kuriam sumaniai 
sekretoriauja, Ramūnas Tarvydas, 
ypatingai nuoširdžiai atsidavęs ir 
nebijodamas bet kokių pareigų, reiš
kiasi tam pačiam komitete kaip propo- 
gandos vadovas; Juozas Paškevičius, 
lietuvių bendruomenės pirmininkas,irgi 
nebijojo pasinerti į darbą kad ir' virš 
galvos ir jo talkininkais B. Šikšnius, 
V. VaičiuleviČius, Kantvilas ir dar 
daug kitų.

Kiti bendruomenės nariai irgi 
nelaukdami ir vieningai pasižadėjo 
remti kovą, kuri atrodo bus ilga ir 
sunki, kuo galėdami. Žinomas Hobarto 
patrijotas lietuvis Petras Šiaučiūnas, 
visada nuoširdus bendruomenės reika
lų rėmėjas, ir jo žmona Magdalena, 
kuri irgi visada duosni ar tai sporti
ninkams ar ‘šokėjams, nedvejodami 
paaukojo $50.00 pirmosioms komiteto 
išlaidoms dengti. Tokių tautiečių 
tarpe ir komitetui smagiau. Jam vado
vauja estų bendruomenės atstovas, 
Hobarto universiteto lektorius dr. K. 
Kruup ir latvių atstovas Visvalds 
Feldmanis.

Šitie įvykiai sukėlė daug minčių 
mūsų galvose ir iššaukė dar daugiau 
paklausimų iŠ Australijos visuomene’s 
tarpo.

Kodėl mes 30-ti metų gan ramiai 
ir gal net ir nerūpestingai gyvenome, 
nesistengdami įrodyti Australijos 
žmonėms, kad lietuviai, latviai ir es
tai turi būti laisvi. Mes daug pastangų 
ir’darbo sudėjome, palaikydami savo 
lietuvišką gyvybę kultūriniais pasi
reiškimais — meno dienomis, sporto 
šventėmis, koncertais — bet, kaip 
dabar aš matau, neužtenkamai kalbė
dami ir skelbdami, kad Pabaltijo tau
tos būtų laisvos. Mes susigyvenome 
su mintimi, kad Australija niekada 
mūsų teisių neišduos ir pasitenkino
me būdami patys laisvi ir laimingi. 
Bet Štai prie Australijos vairo atsisė
do kitokį žmonės su kitokiom pažiūrom 
ir kitokiais įsipareigojimais, ir jie 
be jokių skrupulų nurašė apie 40,000 
balsuotojų, gražiai įsikūrusių vietos 
sąlygose, tačiau išsimėčiusių po vi
sus Australijos kampus, nurašė visiš
kai net nepagalvodami apie jų protes
tus nuomones, nes jie visada buvo 
tokie ramūs.

Užtat koks smūgis, koks siaubas 
ir pasibiaurėjimas apėmė mus. Su- 
bruzdome, kaip širšių užpultas bičių 
avilys ir sukėlėme iki šiol nematytas 
bangas, kurias gal pajuto ir valdžia 
ir opozicija, ypač kad už mus pasisa
kė ir lenkai ir ukrainiečiai, ir vengrai

Melbourne lietuviai Commonwealth Centre prie karo paminklo deda vainiką 
rugpiūcio 7 d. apgailėdami Whitlamo pataikavimą sovietams. Nuot. N. Butkuno.

Rugpiūcio 9 d. vakare Melbourne lietuviai su plakatais ir fakilais ruošiasi 
demonstracijos eisenai prieš Whitlamo pripažinimą Baltijos Kraštų sovietams.

Nuotrauka N. Butkūno.
ir daugybė kitų. Ne veltui visokio 
plauko politikierių atsirado mūsų tar
pe ir protestavo kartu su mumis. Jau 
politinio aktyvumo šiurpuliai prabėgo 
didesniais skaičiais negu mes vieni 
kada tikėjomės sukelti.

Tad pasinaudokime Šiuo sukilu
siu aktyvumu ir neleiskime bangoms 
nurimti. Gal ir nepajėgsime pakeisti 
valdžios padarytų nutarimų, bet paro
dysime, kad mūsų balsui dėl laisvės 
pritaria daug kitų balsų, kurie nueina 
į rinkimų sales ir meta korteles, kad 
viena ar kita partija atsisėstų prie 
valdžios, kad ir apie mūsų kojas 
pasišlaistyti gali būti naudinga.

Prabudę dabar neužsnūskime vėl, 
o užmiršę mažus ginčus ir sutarimus, 
susijunkime visi krūvon. Visi po vie
na kepure su vienu laikraščiu, su vie 
na spaustuve, kad visos priemonės, 
kurios šiandien ką nors reiškia— tai 
spauda, radijas, televizija — būtų 
sutelktos į vieną kumštį, bet ne j du 
ar tris.

Sako nėra tokio blogio, kad ne
būtų kiek ir gero. Supraskime, kad 
neužtenka tik savųjų tarpe gyventi, 
bet reikia matyti ir jausti ir aplinkos 
klimatą bei jo pasikeitimus; nebijoti 
vietos gyventojų kalbos jų bendrys
tės, o ieškoti ir ten paramos. Gal ne- 
atiduokime visų išteklių ir pastangų 
tik mūsų lietuvybės išlaikymui, bet 
pridėkime petį prie laisvės principo 
gynimo, kur bet kokia kalba naudinga, 
bet koks tikėjimas ir kultūra telpa.

* Jie

ERMOLENKOS EPOPĖJA
Ermolenkos dramos scenos keitė

si viena po kitos. Artėjant paskutinei 
scenai sovietų atstovas Canberroje 
įpykęs dėl "nežmoniško Ermolenko 
traktavimo Australijoje” pareiškė, 
kad Sov. Sąjunga esanti ir legaliai ir 
moraliai įpareigota rūpintis savo pi
liečiais. Užsienių reikalų ministeris 
sen. Willesee viešai pareiškė, kad 
esą nėra kitokių įrodymų kaip tik tie, 
kad Ermolenko norįs grįžti į Sov. 
Sąjungą. Senatorius dar pridūrė, kad 
“tam tikros grupės”, turėdamos savo 
interesus, stengiasi sudrumsti Aus
tralijos - Sov. Sąjungos santykius.

Tuo tarpu, kai tie pareiškimai 
buvo daromi, Ermolenko slapta buvo 
išgabentas iš viešbučio ir drauge su 

jo kolegomis ir rusais palydovais, 
valdiškais, užleistomis langinėmis 
langais automobiliais, neįprastu grei
čiu gabenamas į šiaurės vakarus nuo 
Pertho esančią karinės aviacijos 
bazę, kur jau jų lauke Australijos 
karo aviacijos lėktuvas. Bazė jau 
buvo parengta, jokio pašaliečio, iš
statytos sargybos. Paskubomis kelei
viams sulipus į lėktuvą, jis pakilo 
Singapūro kryptimi. Žurnalistai paste
bėję, kad Ermolenko ir jo kolegų vieš
buty jau nėra, leidosi karinės lėktuvų 
baze's kryptimi (40 km.), bet jau atsi
sveikinti su skubančiais keleiviais 
nesuspėjo.

Singapūre Australijos lėktuvas 
nusileido specialioj vietoj, izoliuotoj 
nuo pašaliečių. Čia keleiviai persėdo 
į rusų lėktuvą ir išskrido į plačiąją 
tėvynę. Sen. Willesee televizijoje pa
reiškė, kad sovietų Charge d’Affaire 
Canberroje Mr. Smirnov pareiškė, kad 
Ermolenko Rusijoje nebūsiąs baudžia
mas.

Ermolenko įvykis, nors oficialiai 
baigtas, paliko karčias atrūgas visoj 
Australijos visuomenėj, kuri dar jaut
ri teisingumui. Opozicijos lyderis 
Mr. Snedden pareiškė, kad įvykis 
parodė Darbiečių vyriausybes panie
kinimą individo ir kad jai valstybė 
esanti aukščiau visko. įvykis buvo 
traktuojamas šlykščių ir gremozdišku 
būdu. Senato opozicijos lyderis sen. 
Withers pareiškė, kad Mr. Willesee 
“nusilenkė rusų ambasados reikala
vimams nusikratyti painia problema, 
kuri galėjusi sutrukdyti min. pirm. Mr. 
Whitlam kelionę į Maskvą, paaukojo 
teisingumą dėl naudingumo”.

“The Sydney Morning Herald” 
rugp. 16 vedamajame “Biaurios abe
jonės”, kritikuodamas vyriausybės 
veiksmus Ermolenko byloje rašė: “Nie
kas, teisingai ar klaidingai, netiki, ■ 
kad Ermolenko atgal išvyko laisva 
valia, be spaudimo. Tebelieka biau- 
rūs ir Šlykštūs įtarimai, kad Šis ne
laimingas jaunuolis buvo visai sąmonin
gai paaukotas ant altoriaus, nenorint 
judinti rusų laivo, ypač artėjant ne
reikalingai Mr. Whitlam kelionei į 
Maskvą. Įtarimus sutvirtina dar tas, 
kad rusai buvo susodinti į lėktuvą, 
kuris yra svarbus elementas Austra
lijos apsaugoje.

RUSU NUOMONĖS
Žiniomis iš Maskvos, Maskvoje 

tebesipiktinama Ermolenko įvykiais, 
net svarstoma apie formalinę notą 
Australijos vyriausybei, bet oficia- 
liniuose sluoksniuose nemanoma, kad 
tas turėtų įtakos į numatytą Mr. Whit
lam kelionę gruodžio mėn. į Maskvą. 
Maskvos oficialiniuose sluoksniuose 
manoma, kad visa Ermolenko afera 
esanti Australijos opozicijos partijų 
sugalvotas darbas. Komsomolskaja 
Pravda rašo, kad opozicija galėjusi 
planuoti sutrukdyti Mr. Whitlamo ke
lionę į Maskvą. Laikraštis neigia, kad 
Ermolenko norėjęs pasilikti Austra
lijoje ir kaltina "reakcinius politikus 
kurie yra opozicijoj dabartinei darbie
čių vyriausybei ir sudarė nesusipra
timų priežastis”. Laikraštis vadina 
"politine provokacija’’, kai patys 
pasiskelbę draugai mėgino paveikti 
Ermolenko naudodami grąsymus — 
paskelbti pareiškimą, kad jis norėjęs 
pasilikti Australijoje.

***
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O, VILNIAUS NEPAMIRŠK 
LIETUVI!

VILNIUJE GLŪDI LIETUVOS 
PRAEITIS

Vilnius reiškia ne vien miestą — 
Lietuvos sostinę. Jame glūdi visa is
torinės Lietuvos valstybės praeities di
dybė, karžygiškos laisvės kovos ir 
amžių eigoje kurtos tautos kultūri
nės bei meno vertybės.

Rugpiūčio 25 „ d. sydnejiškiai 
rinkosi į Klubo mažąją salę, kurioje 
buvo suruošta paroda apie Vilnių. 
Parodoje tikrai buvo daug įdomių 
ir retų, eksponatų išstatyta. Top paro- 
dos organizatorius buvo p. C. Liu- 
tikas, jis turi savo privatų didelį 
archįva^ įvairios Lietuvą liečiančios 
medžiagos, be to, jis kreipėsi net į 
Ameriką pas p. B. Kviklį, prašydamas 
pirmųjų" Vilniuje išleistu laikraščių, 
rinko" jis eksponatus ir Australijoje. 
Todėl paroda buvo reta savo įvairumu 
ir gausumu istorine medžiaga.

Pradedant Lietuvos Įkūrimu, 
kunigaikščių paveikslais ir heraldika, 
žemėlapiais^ ženklais, herbais, kny- 
gomis, albumais ir laikraščiais, pini“ 
gaiš, medaliais ir baigiant miesto 
paveikslais, medžio ir gintaro dirbi“ 
niais, statistinėm diagramom, sąra- 
šais, V. Kudirkos ir Mąirionio su- 
kiais. Buvo daug medžiagos apie 
Vilniaus akademiją ir universitetą, 
apie Vilniaus pinigų kalyklą ir knygų 
spaustuvės,, apje bažnyčias, Gedimino 
pili, Trijų kryžių kalneli, savanorius, 
karus, sutartis, gyventojus, meną, 
badą, miesto garbę ir šlovę.
Kas norėjo visi turėjo progos pamatyti 
Vilnių. Tautiečių ęusirinko per du 
šimtų pasiklausyti C. Liutiko paskai“ 
tos. J. Maksvytis, Apylinkės pirmi
ninkas, atidarė šią parodą ir pristatė 
prelegentų. Prelegentas pirmiausiai 
supažindino publiką su parodos ekspo
natais, paaiškindamas jų reikšmę bei 
istorijų.

Kaip ivadą į savo paskaitą jis 
paprašė Gražiną Zigaitytę padainuoti

ERMOLENKO MASKVOS 
TELEVIZIJOJE

RugpiūČio 23 f. Maskvos televi
zijoje, pačiu labiausiai žiūrimu metu, 
buvo rodoma Ermolenko, jo Australi
joje koncertavusi trupė ir komp. D. 
Kabalevski. Ermolenko pareiškė, kad 
jis dabar planuoja įstoti Į Maskvos kon* 
servatoriją studijuoti smuiką ir kompo- 
ziciją. Pirmoje televizijos programos 
dalyje trupė sugrojo keletą kūrinių, 
grotų Australijos koncertuose, o ant
roje dalyje komp. Kabalevski davė 
paaiškinimų apie trupės nuotykius 
Australijoje, — Perthe. Komp. Kaba- 
levskio aiškinimu, politine atmosfera 
buvusi labai komplikuota, reakcinė 
spauda, baltųjų emigrantų sargai yra 
atsakingi ir už provokaciją ir už šan
tažą. Šios grupės pasirinko Ermolenko 
anti sovietiniams tikslams ir priešingai 
akcijai prieš Australijos vyriausybę. 
Ermolenko niekada neprašė politinės 
prieglaudos. Komp. Kabalevski pagy
rė min. pirm. Mr. Whitlam už sumanią 
laikyseną ir sulaikymą propogandos. 
Vis dėl to, kalbėjo Kabalevski, mes 
užtrukome 4 dienas ir iš viešbučio 
išvykome tik policijos saugomi.

Korespondentai Maskvoje mano, 
kad neįprastas būdas, kur Ermo
lenko smulkmenos buvo perteiktos 
per televiziją, rodo, kad rusai šioje 
aferoje yra labiau jautrūs tiek Maskvon 
je, tiek ir Canberros ambasadoje, 
prielaidoms, kad jis galįs būti nu
baustas. Tačiau prieš akis dar tebėra 
labai jautrus dalykas: studentų kvin
tetas už kelių savaičių laukiamas 
su koncertais Londone. Ar jame bus 
Įjungtas Ermolenko?***

BIBLIJOS - SO V. SĄJUNGOJ 
"SUBVERSYVINĖ LITERATŪRA”

Gudijos Komunistų partijos or
ganas Soviet Bielorusšia rašo, kad 
Eugenijus Silčukovas, iš Slucko, ir 
keli jo draugai platino užsieniu radijo 
Žinių santraukas ir mėgino išsiųsti į 
užsienius šmeižiančią literatūrą.. UŽ 
Šiuos veiksmus jie buvo nubausti, o 
ne už religinius įsitikinimus, kaip 
tvirtinama užsieniuose. Tikėjimas 
Sov. Sąjungoje nėra persekiojamas. 

“Trakų pili” Maironio. Solistė gra- 
žiai ir jautriai pristatė šį liūdną 
vaizdą ir jai publika atsidėkojo gau
siu plojimu. Po to prelegentas pradėjo 
paskaita, giliai apžvelgdamas Lietu- 
vos istoriją, ir nuosekliai priėjo prie 
Vilniaus. Čia vėl jis pakvietė S. 
Dauguvietytę - Šniukštienę padekla
muoti “Vilnių” Maironio. Įspūdingai 
ir vaizdžiai prabėgo Vilniaus vaizdai, 
publika sužavėta atsidėkojo katu- 
ciais.

Paskaitą, apie Vilnių prelegentas 
iliustravo įvairiais eksponatais, dia
gramomis, sąrašais, paveikslais ir 
kt. Paskaita tesėsi dvi valandas ir 
niekas nenuobodžiavo. Broniui Kvik
liui už paskolintus laikraščius susi
rinkimas išreiškė specialią padėką • 
Minėjimas baigtas Jūratės Reisgytės 
deklamacija iš Balio Sruogos veikalo 
“Giesmė Apie Gediminą”

Mes išmirsim. Amžiai slinks, 
Ąžuolai pavargs, sulinks, 
Miestas amžiais nemarus 
Lietuvos sargyboje bus!
Kol lietuviui Vilnius švies, 
Kol jo meilė bus gyva, - 
Amžių amžiai tesrovės: 
Nemari bus Lietuva!

„ Apylinkės pirmininkas pasi
džiaugė tokia puikia paskaita ir to
kiu gausiu atsilankymu, visiems pri- 
sidėjusiems nuoširdžiai padėkojo uz 
gražu Vilniaus paminėjimą.

C. Liutikas taip daug turėjo me
džiagos apie Vilnių, kad jis ir po 
paskaitos dar paskaitė: “Jo mylistos 
Szwiesiausio Lietuvos Kunigaikszio 
Wilniaus Waywados Mykolo Radwilos 
Wieszi Patwarkimai”. Šį perliuką 
spausdinsime atskirai. ,

Tenka padėkoti p. C. Liutikui ir 
Apylinkės Valdybai už tokį puikų 
Vilniaus paminėjimo suruošimą.

A. Keimietis***

Nežiūrint to, Tarptautinė žmogaus tei
sių, organizacija, vadinama Tarptau
tinė Amnestija, užstojo už Silčukovą. 
Laikraštis tvirtina, kad Tarptautinė 
Amnestija juos užstojo tik dėl to, 
kad jie buvo antikomunistai. Tarpt. 
Amnestija neužtojąnti tūkstančių 
nekaltų kalinių Čilės, Ispanijos, 
Izraelio, P. Afrikos kalėiimuose, nes 
tie kaliniai, Sov. Bielorussia nuo
mone, nėra antikomunistai.

Sov. Bielorussia jau trečiu kartu 
smerkia užsienių “religinių agitato
rių” veiksmus, siekiančius nuversti 
sovietų valdžią. Religijos laisvė so
vietų įstatymais esanti garantuota, 
bet Biblijos įvežti į kraštą laikoma 
nusikaltimu.

(Šalia viešai skelbiamų įstatymų, 
tvarkančių religijos praktiką, Sov. 
Sąjungoje yra kiti įstatymai, viešai 
neskelbiami, bet vykdomi visu uolumu. 
Apie Šių "Įstatymų” taikymą gyveni
me begales pavyzdžių duoda gyveni
mas Lietuvoje, plačiai atvaizduotas 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikoj” - Red.)

***

PASTANGOS PASMERKTI BALTIJOS 
KRAŠTU PRIPAŽINIMĄ,

Opozicija Įneš pasiūlymą pa
smerkti vyriausybės ;sprendimą, ku
riuo buvo suteiktas formalus de jure 
Baltijos valstybių į Sov. Sąjungą 
inkorporavimo pripažinimas. Eilė 
atstovų patiekė u'žs. reikalų ministe- 
riui sen. Willesee.

Opozicijos siūlyme sakoma, kad 
vyriausybė pripažinusi Baltijos vals
tybių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
- nūgalėjimą jėga. Min. pirm. Whitlam 
kaltinamas sulaužęs užtikrinimus, 
duotus Baltijos valstybių atstovams 
Australijoje. Sen. Willesee atsakinė
jimo į klausimus metu pareiškė, kad 
pripažinimą Baltijos valstybių inkor
poracijos į Sov. Sąjungą atlikęs min. 
pirm. Mr. Whitlam, o jis (užs. reik, 
ministeris) tuo metu buvęs užsieny.

Paklaustas sen. Condor Laucke 
(Lib. S.A.), ar pripažinimas nėra aiš
kus ratifikavimas 1939 m. Hitlerio • 
Stalino susitarimo, sen. Willesee at
sakė: "Ne”. Tai lygiai tąs pats, ką

jūs padarėte su Goa, o mes tesekeme 
jūsų pavyzdžiu - baigė atsakymą mi
nisteris. (Goa - mažytė portugalų ko
lonija vakariniame Indijos krante. 
Indija šią koloniją įjungė į savo teri
toriją. Red.)

Atsakydamas į kitą klausimą, 
kurį patiekė Country Party lyderis 
senate sen. Tom Drake - Brockman 
kad Australijos laikysena Rodezijos 
atžvilgiu yra visiškai skirtinga, suly
ginus su Baltijos valstybėmis. Rode- 
zija yra pripažinta "juoda” J.T.O. 
Baltijos valstybių pripažinimaę, kal
bėjo toliau ministeris, palengvins vyk
dymą kai kurių konsularinių veiksmų, 
įjungiant šeimų sujungimą ir sutvar
kymą turtų, kas reikalauja kontakto 
su Baltijos valstybių vyriausybėmis. 
Taip pat bus lengviau teikti konsula- 
rinę pagelbą pabaltie'fcių bendruomenių 
nariams Australijoje lankyti šeimas 
tėvynėje. Australijos ambasadorius 
Maskvoje dabar turi galimybes lanky
ti respublikas ir ten stebėti gyvenimą 
iš pirmų rankų” • baigė ministeris.***

VILNIAUS KATEDRA
Vilniuje yra 39 bažnyčios. Dauguma is jų dabar neveikiančios.

PREMIJOS LIETUVIU KALBOS KURSAMS

The Secretary,
Victorian Universities and
Schools Examinations Board,
437 St. Kilda Rd.,
MELBOURNE, 3000

Dear Miss Coleman, re-: Lithuanian Language
In reply to your letters addressed to the Lithuanian Academic Fraternity 

Romuva and the Lithuanian Foundation in the U.S.A, (your ref. EC/JP 4.15 of 
11.7.1974), we wish to inform you that the following has been agreed upon:

"The Lithuanian Academic Fraternity Romuva provides a prize of A$40 
for the candidate who obtains the highest mark in Lithuanian at the Higher 
School Certificate Examination
The Lithuanian Foundation in the U.S.A, provides a prize of US $50 for the 
candidate who obtains the second place and US $30 for the candidate who ob
tains the third place in Lithuanian at the H.S.C. Examination”.

We request the above to be entered in the Handbook and/or the VUSEB 
Circular to Schools, if possible.
We remain,

yours sincerely

Petras Sungaila JonasVerbyla Dr. Kazys Zdanius
Co-ordinator of Lithuanian Chairman Secretary
at the Saturday School of
Modem Languages TLithuanian Academic Fraternity

R O M U V A
A copy of this letter is being sent to the Lithuanian Foundation in the U.S.A.

L A. VALSTYBĖSE
— Zaferinas Juknevičius, Lie

tuvos Išlaisvinimo komiteto pir
mininkas Argentinoje, prisiuntė 
UBA-BATUNui 100 egz. ispanų 
kalba išleisto Argentinoje prof. 
Juozo Eretų “Los Balticos Olvi- 
dados” (Pamirštieji Baltai) lei
dinio. UBA-BATUNas jau pra
dėjo jį dalinti ispaniškai kalban
čių kraštų atstovybėms prie 
Jungtinių Tautų ir taip pat tų 
kraštų spaudos atstovams. Su
silaukiama labai gražių komen
tarų apie tą leidinį ir kartu 
daug nusiskundimų, kad perma- 
žai yra panašios literatūros apie 
Pabaltijį ir jo dabartinę padėtį 
ispanų kalba.

***
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ADELAIDĖS LIETUVIU TEATRUI 
25 METAI

Šie metai gausūs sukaktimis, nes 
jau artinamės prie trečiosios dešim- 
ties metų pabaigos šiame kontinente. 
Vyresnieji puikiai prisimena pirmuo
sius žingsnius naujame krašte. Ne
buvo jie lengvi, bet šių dienų perspek
tyvoje, pilni ryžto ir energijos, sie
kiant ne tik skubaus įsikūrimo, bet 
daugiau savosios — lietuviškos dva
sios šaltinių įsteigimo. Visi, beveik 
be išimties, dirbome sunkų fizinį dar
bą, bet nuovargis buvo mums svetimas. 
1949 metai, tretieji nuo pirmųjų lie
tuvių atvykimo Australijon, Adelai
dės lietuvių gyvenime pasižymi ypa
tingu sujudimu: susibūrė pirmoji tau
tinių Šokių grupė, įsteigiama Bend
ruomenės, rodos, tada dar tiktai Ade
laidės lietuvių kultūros draugija, su
organizuojamas Adelaidės lietuvių 
skautų tuntas, sportininkai sudaro 
pirmąją krepšinio komandą, teatras 
pradeda repeticijas ir t.t.

Adelaidės teatro užuomazga, tai 
Pauliaus Rūtenio ir Elenos Dainie
nės suorganizuota Adelaidės lietuvių 
teatro mėsėių studč. Pirmasis spek
taklis simboliškai sutapo su pavadi
nimu; PIRMASIS SKAMBUTIS, kurį 
režisavo P. Rūtenis. Vėliau E. Dai
nienės režisuotas Lauciaus vaizde
lis PASLAPTINGOJ ZONOJ ir P. Vai
čiūno SUDRUMSTOJI RAMYBĖ.

1951 metais kovo mėnesį Adelai- 
dėn atvyksta buvęs Lietuvos Valsty
binio radiofono vyr. režisierius Juozas 
Gučius. Teatras persiorganizuoja į 
Adelaidės Lietuvių Teatrą - Studiją. 
J. GuČiaus vadovybėje teatras netik 
vaidina, bet ir studijuoja vaidybos 
meną , gilinasi į aktoriaus technikos 
ir scenos tobulesnius apipavidalini
mus. J. GuČius padėjo stiprų pagrindą 
Adelaidės lietuvių teatrui, paruošda
mas eilę aktorių.

Teatras - Studija veikė iki 1958 
metų. Per septynis metus pastatė 
tryliką veikalų, keletą iŠ jų kartojo 
ir lankėsi Melbourne. Sis periodas ir 
yra dosniausias ir produktyviausias 
Adelaidės lietuvių teatro istorijoje.

Paraleliai nuo 1954 metų veikė 
ir Lietuvių Teatro Mylėtojų grupė, 
kuriai vadovavo P. Rūtenis, o vėliau 
J. Venslovavičius.

1958 metais abu teatrai susijungė 
į Adelaidės Lietuvių Teatrą, kuris 
per trejus metus pastatė tiktai vieną 
veikalą: A. Škėmos ŽVAKIDĘ. Teatro 
veikla lyg ir apęniro, išseko veržlumas 
ir noras dirbti. 1961 metais J. Neve- 
rauskas subūręs jaunesniuosius teatro 
mėgėjus sėkmingai pastato S. Čiur
lionienės legendą, scenai paruošė P. 
Rūtenis, VAIVĄ. Tai ir buvo lyg ir 
naujas gimimas, kurio pasėkoje susi
formavo dabartinis Adelaidės lietuvių 
teatras VAIDILA.

“VAIVA” rez. J. Neverauskas. Iš kairės: E. Baltutienė, V. Baltutis ir D. Mi- 
kužytė.

TEATRAS - STUDIJA 1951 m. sėdi iŠ kairės: P. Kanas, V. Sadauskas, dail. 
A. Rūkštelė, S. Kanienė, B. Rainys, A. Gutis, G. Matulevičienė ir rež. J. 
GuČius. Antroje eilėje stovi: Z. Kučinskas, A. Trinka, B. Pūkelis, V. Užuba- 
lis, A. Petrikas ir E. Taparauskas. Trečioje eilėje: V. Ratkevičius, N. Ski
dzevičius, L. Karmazinas, B. Bakšinskas ir T. Naujalis. Foto: Borjero.

"Živilė” rež. P. Rūtenis, D. Mackia- 
lienė Živilės vaidmenyje. Foto V. 
Vosylius.

VAIDILA per savo dvylikos metų 
laikotarpį, režisuojant J. Neveraus- 
kui ir J. Venslovavičiui, įstengė kas 
metai duoti lietuvių visuomenei spek
taklį. Pažymėtina, kad visi pastaty
mai buvo lietuviški dramos veikalai. 
Teatras VAIDILA pirmą kartą Adelai
dės teatro istorijoje lankėsi su dviem 
veikalais Sydnejuje >(1970): V. Myko
laičio - Putino VALDOVU, rež. J. 
Venslovavičius ir A. Rūko BUBULIU 
IR DUNDULIU, rež. J. Neverauskas. 
1972 metais, LIETUVIŲ DIENŲ metu 
teatras VAIDILA vėlei atvyksta Syd- 
nejun su J. Griniaus trijų veiksmų 
legendarine drama STELLA MARIS, 
rež. J. Venslovavičius.

Per ketvirtį šimtmečio Adelaidės 
lietuvių teatras, po įvairiais vardais, 
pastatė virš trisdešimt dramos veika
lų. Daugiau negu po veikalą įmetus.

Pirmieji metai gal dėkingiausi 
publikos atžvilgiu, nes spektakliai 
sutraukdavo iki 450 Žiūrovą ir Ade
laidės lietuvių gyvenime tai buvo įvy
kiai, kurie giliai įsispaudė netik 
režisierių, aktorių, bet ir visų lietu
vių atmintyje.

Dvidešimt penkių metų bėgyje 
Adelaidės lietuvių teatre režisavo šie 
režisieriai: P. Rūtenis, J. Gučius, 
E. Dainienė, Z. Kučinskas, J. Vens
lovavičius, J. Neverauskas ir V. Bal
tutis.

Dekoratoriai: A. Rūkštelė, A. 
Marčiulionis, L. Zygas, S. Neliubšys, 
J. Matulevičius, Rydlinskis, V. Opuls- 
kis jr kt.

Salia režisieriaus darbo yra la
bai svarbus administratoriaus suma
numas ir apsukrumas, dažnai net 
nulemiąs veikalo pastatymą. Adminis
tratoriais dirbo: P. Kanas, L. Geru
laitis, A. Mackiala, M. Pareigis, P. 
Launikaitis, V. Baltutis ir J. Neve
rauskas.

Neįmanoma suminėti visų akto
rių, nes tai viršytų Šimtinę, todėl te
gul man atleidžia, jei suminėsiu tik
tai tuos, kurie vaidino pagrindines,

Inscenizuota V. Kudirkos "Viršininkai” rez. J. Gučius. Iš kairės: G. Matule
vičienė, B. Dainys ir V. Ratkevičius. Foto: Borjero.

nors ir nevisuose veikaluose, roles ir 
paliko atmintiną žymę Adelaidės lie
tuvių teatro gyvenime: P. Rūtenis, 
Z. Kučinskas, E. Dainienė, A. Gu- 
tis, B. Rainys, V. Ratkevičius, S. 
Kanienė, J. Venslovavičius, G. Matu
levičienė, N. Skidzevičius, B. Joną- 
viČienė, D. Mackelienė, J. Neveraus
kas, A. Mačiukas, D. Maželytė, J. 
Neverauskaitė, V. Marcinkonytė, V. 
Vosylius ir kt.

Sepktaklio pastatyme dalyvauja 
nemažas skaičius scenos darbininkų, 
kurie dažnai nepamininu. Adelaidės 
teatro elektriku nuo neatmenamų laikų 
yra V. Vosylius, o garsus visuomet 
ištikimai derina A. Grigonis. Bufato- 
rijos ir rūbų reikalais neišvengiamai 
tenka kreiptis į dideles teatro tal
kininkes M. Petkūnienę ir O. Dundie- 
nę.

Išeivijoje lietuviško teatro 
veikla yra netik nedėkinga, bet ir 
nuostolinga, nes pastatymai kainuoja 
daugiau negu yra įmanoma surinkti 
iŠ žiūrovų, kartojant tiktai kartą ar 
du. Teatrą rėmė ir remia Adelaidės 
Akademinis Skautų Sąjūdis ir pavieni 
asmenys. Ypatingai daug paramos 
teatras sulaukė iš dr. N. Šiumaitės - 
Ratkevičienės.

Teatro gyvenime nemažai reikš
mės turi kritikai, spektaklių vertinto
jai, kurie, kad ir netiesioginiai, bet 
dalyvauja teatro veikloje. Jie per 
spaudą pasigroži puikiai pastatytais 
veikalais ir aktorių pasirodymais, 
taip pat nevengdami aštresnio Žodžio 
tiems, kurie paviršutiniškai, neišgy
vendami, neįtikinančiai bando per
duoti savo vaidmenį. Teatro klausi
mais spaudoje rašė: V. Radzevičius, 
P. Andriušis, Pr. PusdeŠris, V. Min
vydas, V. Marcinkonytė ir kt.

Dauguma aktorių ir režisierių 
aktyviai dalyvauja mūsų visuomeni
niame ir kultūriniame gyvenime. Be
veik nei vienas minėjimas ar parengi
mas neapsieina be režisierių ar akto
rių pagelbos.

Ateinančių _ LIETUVIŲ DIENŲ 
metu Adelaidės lietuvių teatras 
VAIDILA pastastys A. Kairio trijų 
veiksmų tragedijetę ŠVIESA KURI 
UŽSIDEGĖ, rež. J. Neverauskas.

Linkėtina, kad Adelaidės lietu
vių teatras VAIDILA ir toliau su tokiu 
pačiu veržlumu skleistų lietuvišką 
žodį iŠ scenos, nes savosios kalbos 
žodyje ir slypi ta jėga, kuri gali atsi
spirti svetimiems vėjams.

vb

MARIJAI ŠAPOKIENEI

mirus, jos vyrui Šapokui, sūnums Horstui, Armonui ir dukroms 
Betty ir Mildai reiškiam gilią užuojautą

Jurkūnai
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

(TĘSINYS) 
SU DIE V, K AN ADA

Labai norėjau aplankyti Torontą 
ir daug nereikėjo kad būčiau aplan
kęs. Ten tiek daug lietuvių, pagunda 
buvo didelė, bet kai paaiškėjo, kad as 
turėčiau mažiausiai dvi dienas praras
ti, susilaikiau. Kągi darysi, pirmoj 
vietoj pareiga. Tų dienų taip nedaug 
bepaliko, o reikalai ne mažėja, o dau
gėja. Būtinai turiu bent porą dienų 
sustoti Chicagoje. Jau buvau susi
taręs Washingtone su PLB pirminin
ku p. B. Nainiu susitikti Chicagoje, su 
p. Petru Petružiu, jis man buvo paža
dėjęs parengti taperecorderiui juos
telę su Pulgio Andriulio, Simo Naru- 
Šio ir mano paties pasakytomis kal
bomis per Margučio radijo stotį. Bū
tinai turėjau užeiti į Vlado Vijeikio 
ir Morkūno spaustuves pasitarti ir 
pamatyti kaip atrodo naujos elektro
ninės masinos ir jų rinkimo budai, kad 
galėčiau padaryti pranešimą parvy
kęs į Australiją. Bloknotėlyje įrašy
ti dar Šie būtini pasimatymai: Br. 
Kviklys, Pranas Razminas, dr. 
Šimaitis, Paulius Sirgidas, 
Kliore,

V.
Bronius 

Antanas Kazlauskas, Ginio- 
čiai, G. Venclauskas, dr. J. Jakše- 
vičienė. Per dvi dienas kažin ar su
skubsiu visus pamatyti, taigi sudiev, 
Kanada’. Gaila, kad taip mažai paži
nau tave, turiu vilties dar kartą susi
tikti.

&
*
3>
*

Dziugietę Rasą Milvydaitę ir Gediminą Statkų jungtuvių proga svei
kina ir giedrios ateities linki

"Džiugo” Tuntas ir Skautų Tėvu Komitetas

Viena valanda skridimo ir aš iš
lipau tame pačiame O’Haire Chicagos 
aerodrome. Čia viskas jau žinoma ir 
aš jaučiuosi kaip Sydnejaus aerodro
me, tuoj susiradau autobusą Down 
Town ir važiuoju ų miesto centrą. Iš
lipu prie to paties Palmerio hotelio 
ir galvoju ar paimti taxi ir važiuoti pas 
Kazimierą Griškų, ar jam paskambin
ti, kad jis atvažiuotų ir iš Čia mane 

Ponai Bliumai palydėjo mane 
į Londono aerodromą. Reikia skristi 
per Clevelandą į Chicagą. Ir tu man 
taip pasitaikyk, p. Bliumai supažin
dina mane su viena ponia, kuri skren
da į Clevelandą, tuo pačiu lėktuvu. 
Bus maloni kelionė, Edvardas iš pa
tylu sako man į ausį - našlė. Kokia 
čia man nauda, kad ji našlė, neturė
siu laiko nė iš aerodromo išeiti, kad 
tik spėčiau telefonu paskambinti ir paimtų. Atvirai pasakius, aš pabijo- 
sudiev pasakyti savo draugams. Bet 
ta informacija vistiek man naudinga, 
žinosiu kaip kalbėti, mažu prikalbė
siu važiuoti į Australiją, Šia daug 
viengungių, kurie nesuranda sau gy
venimo draugės.

Atsisveikinau su mielais Bliu
mais, jie žadėjo atvažiuoti į Austra
liją, taigi iki pasimatymo.

Mano kompanijonė tikrai pasirodė 
įdomi moteris, tik gaila, kad toji 
kelionė buvo tokia trumpa, nespėjome 
nė kaip reikiant pasikalbėti, kaip 
ji man sako - "jau Clevelandas”. 
Pasižiurėjau per langelį jokio miesto 
nematyti, vienas vanduo po apačia. 
"Tuoj perskrisime tą ežerą ir bus 
Clevelandas” — paaiškino bendra
keleivė. — "Per greitai atskridome”, 
— nieko kito juk negalėjau pasakyt.

Clevelande aerodrome laukiau 
vieną valandą, laikas greitai prabėgo. 
Atsisveikinau su miela bendrakelei
ve ir pakviečiau į Australiją.

jau negro taxi, prisiminęs pirmąją 
savo kelionę po Chicagą. Todėl pa
skambinau Kazimierui, kad jis mane 
paimtų. Visai nepagalvojau, kad jau 
prasidėjo trafikas ir po valandėlės 
buvo tokia kamšatis, kokios nema
čiau ir Australijoje per peak hours. 
Bet jau per vėlu pakeisti,jis tikriau
siai bus išvažiavęs. Po geros valan
dos laukimo, Žiūriu Kazimieras įstri
gęs varosi pirmyn viduryje gatvės. 
Suprantu, kad jis privažiuoti ir susto
ti prie šaligatvio neturi galimybės, 
galime tik vienas kitam rankom pamo
ti . Vadinasi, man reikia jį sekti 
su sunkiais Čemadamais iki kryžke
lės, blogai, kas daryti. Pastebėjau, 
kad jis jau mane mato ir taikosi pri
artėti prie Šaligatvio, bet neįmanoma. 
Aš nieko nelaukęs čemadanus į ran
kas ir veržiuosi į gatvę stabdydamas 
trafiką. Šiaip taip prisikasiau prie 
Kazimiero automobilio ir įsigrozdinau 
į vidų. Kazimieras sako: - maniau 
kad reikės dar kartą grįžti tave paimti. 
Pasididžiuodamas atsakiau: - tokio 
keliautojo kaip aš, Kazimierai, nieka
dos. Toliau jau važiavome vos judė
dami automobilių kamšatyje, bet 
kiek tolėliau pavažiavus praskydo 
trafikas ir mudu ramiai tęsėme savo 
pokaltą.

Parvažiavome namo, Kazimieras 
kantrus, nebarė manęs, o buvau ver
tas. Poftios Aldonos nėra namuose, ji 
dar negrįžo iš darbo, dirba kaip che
mikė kažkokiame vaistų departamen
te. Kazimieras guodžia, kad greitai 

grįš. Ir tikrai greitai grižo. Tą vakarą 
mane aplankė p. Giniotai ir atnešė 
sąrašėlį telefonų, kurie norėjo su ma
nim susitikti. Jų tarpe radau ir p. Ba- 
liūnų, p. Baliūnus netik gerai pažįstu 
bet ir gimine jaučiuosi. Jų sūnų .da
bar jau daktarą ,, krikštijau Bregenze.

Tą vakarą praleidau p.p.GriŠkų 
namuose maloniai poilsiaudamas ir 
įspūdžiais besidalydamas. Su kai 
kuriais spėjau telefonu pasikalbėti ir 
susitarti del rytojaus dienos susiti
kimo. Bet štai skambina moteris ir 
sako:

— Sveikas, Aleksiuk, ar atspėsi 
kas čia skambina?

— Kur aš čia galiu atspėti to
kiame mieste, nespėsiu, pasakyk tie
siai savo vardą.

— Aš esu Petronėlė Maziliauskai- 
tė, ėjom kartu į pirmąjį pradžios 
mokyklos skyrių Alvyravoje, kai gy
venome KukeČių kaime.

— Tai buvo 1918 ar 1919 metais 
ir nuo to laiko mes niekur daugiau ne
buvome susitikę. Kaip gali mane at
siminti? Aš tik dabar prisiminiaų,kad 
mano tėvas Kukečiuose pas Maziliaus
kus nuomavo ūkį, ir Maziliauskai 
tikrai turėjo dukrelę, ir sūnų Stasį su 
kuriuo drauge bandą ganėme.

— Tai dabar turi mane būtinai 
aplankyti, aš turiu svarbų reikalą.

— Žiūrėk Petronėle, aš tikrai 
neturiu laiko, visos valandos užimtos, 
kitą kartą kai atvažiuosiu.

— Aš turiu labai svarių reikalą 
dabar, man reikalingas patarimas.

- Tai sakyk, jei ką galiu patarsiu.
— Ne, tu turi atvažiuoti ir paskai

tyti knygą, kurią aš parašiau.
— Gerbiamoji ponia, to tai jau 

nebus, kad aš čia atvažiavęs skaity
čiau knygas.

- Tu nesupranti, man reikia su
siorientuoti ir tavo patarimas man la
bai reikalingas.

Mano visas planas gali sugriūti 
su ja susitikus, spiriuosi kiek bega
lėdamas, bet ji mane priveikė. Susi
tarėme kad ryt iš ryto 8 vai. jos sūnus 
atvažiuos mane paimti.

(bus daugiau)

AR PAŽIBTAME KENČIANČIĄ,...
( Atkelta iš 1-psl. )

kartais doku
mentai sulaikomi paštuose, pakeliui 
persiunčiant į Maskvą; ieškoma ini
ciatorių, parašų rinkėjų, jie tardomi; 
užtikti parašai paimami. Nors tie 
skundai ir prašymai retai išklausomi, 
dažniausia j juos neatsakoma, bet jų 
rašymas, gabenimas per sieną į Gudi
ją ir iš ten persiuntimas, arba veži
mas į Maskvą, žmones jungia bendru 
ryšiu bendram tikslui. Kai kada tie 
dokumentai pasiekia ir užsienius.

Lietuvos katalikams reikia mal
dos reikalams priemonių - maldakny
gių, katekizmų. Visagalis tikybos 
reikalų tvarkytojas, tiesioginai pri
klausąs Maskvai, seka tiek kunigų 
tiek tikinčiųjų žingsnius, juos kontro
liuoja. Jo galia yra didesnė už vys
kupų: jis gali pareikalauti perkelti 
kunigus, nutraukti įdarbinimą, jis 
taria galutinį žodį dėl kandidatų, pri
ėmimo į vienintelę Lietuvoje Kunigų 
seminariją. Kai kurie Kronikoje už
registruoti faktai yra tikra kopija, tik 
labiau sutirštinta, caro laikų metodų. 
Pav. Klaipėdos bažnyčios statymas 
ir pastatytos perėmimas valdžios 
reikalams primena Kražių skerdynes. 
O Palangos kapuose nugriovimas pa
minklo pirmena iškapojimą iš V. 
Kudirkos paminklo Himno žodžių. Pa
langos kapų paminkle buvo iškalti 
Žodžiai: "Gelbėk mus, Viešpatie”. 
Partijos pareigūnai įžiūrėjo kad šie 
žodžiai galima papildyti . . . "nuo 
komunistų’.’ Paminklas su traktorium 
buvo nuverstas o jį pastatydinusi 
Sibiro kankinė - sumušta.

Sunki kova už tikėjimą vyksta 
mokyklose: čia dar mažam vaikui 
skiepijama ateizmas, jo siela nuodi
jama šmeižtais, kurstymais. Dides
niems duodama rašyti ateijistinėmis 
temomis rašiniai. "Neuolūs” gauna 
pastabas "Neatsikratęs religinių 
prietarų”. Tas gali būti žymi kliūtis 
tolimesniam vaiko mokymuisi. Jau 
sąmoningo galvojimo pradžioje jis 
jungiamas į priešiškas tautiškumui, 
tikėjimui organizacijas - spaliukus, 
pionierius, iš kurių turi išaugti kom
jaunuoliai, komunistai. Čia vyksta 
dvasinis prievartavimas ir mokytojų 
ir tėvų. Nors Širdyje ir taurus mokyto

jas, dėl pragyvenimo būtinumo jis 
turi eiti nurodytu keliu ar — būti su
naikintas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika — tai dokumentų faktų rin
kinys; kiti Lietuvos gyvenimo aspek
tai papildomi apžvalgomis, nes ne 
visi dokumentai prieinami. Kartais 
nubaustasis negauna į rankas spren
dimo nuorašo. Kronika neapsiriboja 
viena kuria Lietuvos dalimi — ji re
gistruoja faktus iš visų Lietuvos 
dalių. Faktų medžiagoje figūruoja 
asmenų pavardės, vietovių pavadini
mai. Skaitytojas gali rasti ir savo 
gyvenamosios vietos ir artimų žmo
nių paminėjimą, jų likimą.

L.K. B. Kroniką^ yra išleidę Lie
tuvos Katalikų Religinės Šalpos 
Rėmėjai, finansuojami prel.A. Kara
liaus, Kiekvienas ją skaitąs pažins 
Lietuvoje kenčiančių tautiečių var
gus, kovas, nepalaužiamą pasiryži
mą ir viltis, o kartu parems užsie
niuose vedamą kovą, ir suteiks gali
mybės Lietuvos kančias pažinti ir 
tiems, kurie iki Šiol to nežino.

L.K.B. Kronika yra nuoširdžiai 
rekomenduotina kiekvienam tautie
čiui, kuriam Lietuva tebėra brangi ir 
dėl kurios jis pats yra pasiryžęs 
kovoti. Kronikos paskiri numeriai 
išleisti ir anglų kalba — puiki prie
monė įteikti angliškai skaitantiems 
asmenims.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika. Pogrindžio leidinys Nr. 1, 
2,3,4,5,6,7, - 1972 - 1973 m. išleido 
L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, fi
nansuojant prel. J.A. Karaliui. Chi
cago Ill, 1974 m. Spaude M. Morkūno 
sp., Chicago Ill. 336 psl. Tiražas 
5000 egz. Viršelis ir iliustracijos 
P. Jurkaus . Kaina JAV valiuta: 
minkštais viršeliais 82.50 kietais — 
83.50. ***

NEBUS UŽ R AŠIN ĖJIMŲ.
Prez. Ford spaudos sekretorius 

pareiškė, kad Baltųjų rūmų pasikal
bėjimai ateityje nebus užrekorduoja- 
mi, kaip buvo daroma prez. Nixono 
laikais. Dabar esančių juostelių li
kimas bus nuspręstas Baltųjų rūmų 
teisių skyriaus. ***

KANIAVA SYDNEJUJE
Rugpiūčio 10 dieną puošnioj, bet 

labai blogos akustikos Bankstown sa
lėje įvyko Vilniaus Operos solisto - 
baritono E. Kaniavos koncertas.

Po trečio skambučio laukiam pa
sirodant solisto.

Išeina. Įspūdis, kad solistas 
lyg varžosi, nes judėsiai lyg iš kariš
kos rikiuotės. Po pirmos dainos jau 
buvo sudarytas kontaktas solisto su 
klausytojais, nors jojo laikysena ne
pasikeitė visuose išėjimuose. Norė
tųsi daugiau laisvumo - ;grakštumo.

Pirmoje dalyje lietuvių kompozi
toriai, išskiriant “Onegino” ariją.

Lietuvių, naujųjų ir senųjų, kom- 
positorių kūriniai buvo interpretuoja
mi meistriškai. Kaniava turi jau ne 
eilinę balsinę medžiagą, kurioje, ypač 
aukštose gaidose, jautėsi persunkta 
metalo. Užtat, Šioj blogos akustikos 
salėje, panaudodamas truputį daugiau 
jėgos, užpildė salę dainos garsais. 
Meistriškai valdydamas turimą bal
sinę medžiagą, puikiai interpretavo 
dainą po dainos, net labai skirtingos 
nuotaikos.

Pirmoje koncerto dalyje kulmina
cinį tašką pasiekė sudainuodamas 
Ūdrio dainą iš operos "Pilėnai”- V. 
Klovo. Plojimo audra ilgai nenutilo. 
Jautėsi, kad toji arija ir jam pačiam 
artima - miela.

Po koncerto, besikalbant su 
dainininku, paaiškėjo, . kad opera 
"Pilėnai” Lietuvoje turėjo nepapras
tai didelį pasisekimą, kokio jokia 
kita opera neturėjo. "Pilėnai” Lietu
voje buvo statyta net 150 kartų, kai 
kitos operos tik po 20 kartų.

Antroje dalyje jau svetimų kompo
zitorių dainos ir operų arijos. Šioje 
dalyje atrodė, iš klausytojų reagavi
mo, kad kulminacinis taškas tai buvo 
Figaro arija iš operos "Sevilijos Kir
pėjas”. Čia dainininkas parodė savo 
sugebėjimą turimą puikią balsinę me
džiagą ir techniniai puikiai valdyti. 
Tikrą Kaniavą galima būtų pažinti 
tik operoje. Jau arijose jautėsi, kaip 
jis moka derinti judesius - vaidybą, 
su dainavimu. Juk tai K. Petrausko 
mokinys!

Ta pačia proga noriu padėkoti 
p. Šliteriui, kuris nebodamas "Kovo

tojų su vėjo malūnais” vestos propa
gandos, organizavo šį koncertą. Gai
la, labai gaila, kad tik toks mažas 
skaičius sydnejiškių teiŠgrido šio 
iškilaus dainininko koncertą.

Niekaip nesuprantu, ką bendro 
turi dainininkas su Lietuvos okupan
tu. Juk jis buvo tik 15 metų amžiaus, 
kada Lietuva buvo okupuota. Bet ka
da atvyksta iš Lietuvos giminaitis, 
draugas ar pažįstamas, ji vedamės į 
balius klubuosna ir sodinamės prie 
“valdžios” stalo.

V. Šimkus
***

IŠ ROJAUS VIENOS KRYPTIES 
KELIAS

, Daugelis Sov. Sąjungoje gyvenan
čių žydų deda dideles pastangas iš
vykti svetur, daugiausia į Izraelį. 
Jie skelbia bado streikus, rengia 
protestus, jiems padeda jų tautiečiai 
užsieniuose, ypač JAV, kur jų viso
keriopa galia yra labai didelė. Tačiau 
yra tų laimingųjų, kurie išvykta į 
užsienius, nusivylusių Izraeliu, jau
čiasi zionistų suvedžioti ir nori vėl 
grįžti į Sovietijos rojų. Tokių Austri
joje, Vienoje, yra virš 300. Kai ku
rie jau treji metai beldžiasi į rojaus 
vartus, bet tų vartų nieks neatidaro. 
Per kelerius metus buvo atrinkti tik 
keli; kitiems — nėra vilties sugrįžti. 
Išvykdami jie atsisakė sovietų pilie
tybės ir dabar, nors jie didžiuojasi 
dalyvavę kare, turi medalių ar kito
kių pasižymėjimo Ženklų, bet nieks į 

tai nekreipia dėmesio. Kai kurių arti
mieji tebegyvena Sov. Sąjungoj, nes 
vėliau tikėjosi parsikviesti. Norinčių 
grįžti yra iš visų Sovietų Sąjungos 
valdomų sričių — ir iŠ Pabaltijo. Vie
noje visi šie gyvena apgriuvusiame 
pastate. Jokio rūpesčio jais nerodo ir 
Izraelis. Vieni šių benamių sakosi 
buvę zionistų suvedžioti, išnaudojami, 
kiti - negalėję pakelti Izraelio kli
mato. ***

Tarp draugų ieškok tų, 
kurie daugiau už tave išma
no.

R. Šumanas
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J PORTALE
SPORTINIAI NUTIKIMAI

Vieną didžjausių sukrėtimų Vl-je 
Žiemos Sporto Šventėje išgyveno “Ko 
vo” iškilioji sportininkė Nitą Grince- 
vičiūtė - Wallis, kuri su savo sūnum, 
atvykusi į šią sporto Šventę savaite 
anksčiau, prieš prasidedant pirme
nybėms gavo labai skaudžią žinią, 
kad jos tėvelis, kuris taip pat buvo 
didelis žiemos švenčių mėgėjas ir 
kuris šiais metais, kaip ir pernykš
čiais, turėjo dalyvauti šioje sporto 
šventėje, gavo Širdies priepuolį ir 
mirė ligoninėje. Ši labai skaudi žinia 
sukrėtė ne tik Nitą, kuri tuoj pat 
išskrido į Sydnejų, bet ir visus žie
mos sporto Šventės dalyvius, bei va
dovus, kurie kartu su Nitą ir jos šei
ma, Šią skaudžią žinią giliai pergy
veno. Visi Žiemos sporto šventės da
lyviai ir rengėjai, mielai Nitai ir jos 
visai Šeimai, reiškia nuoširdžiausią 
užuojautą.

***
Vienas iš šventės vadovų Jurgis 

Liutikas (Cousin George) Šiais me
tais nebuvo toks laimingas, kaip per
nai metais ir prieš šventę nepagavo 
dvigubų arkliukų. Gal dėl to jo laimė 
nepasekė ir kalnuose. Tik atvykęs 
pirmąją dieną, pabandė kalno statumą 
ir sniego minkštumą, ko pasėkoje ko
joj visos sausgyslės apsisuko į kitą 
pusę, koja ištino, daktaras už 35 
dolerius ją įdėjo į gipsą ir, vargšas 
Jurgelis iš dalyvio pasidarė tik teisė
jas. Tačiau ir teisėjaujant, ir sniego 
pūgoms pučiant taip smarkiai, kad net 
ir iškalbėtbuvo sunku. Jurgis vis tiek 
nenustojo jumoro ir su pasigėrėjimu 
net .be kepurės ir be pirštinių, vis 
kartojo, koks puikus kalnų oras, ku
ris net jo plaukus, kaip ledinius maka
ronus buvo padaręs.

***
Dar vis nepamirštant Georgo, man 

visai aišku už ką jis gavo “Drąsumo 
Dovaną”. Pačių varžybų viduryje, jis 
taip susijaudino, kad pats negali jose 
dalyvauti, jog iš pykčio pagriebė kaž
kieno Šalia stovėjusias slides ir šiaip 
taip jas pritvirtinęs prie savo kojų, 
jau buvo pradėjęs važiuoti link pake
liamųjų į kalną kėdžių ir, tik dėka 
Šalia buvusių kelių merginų, jis buvo 
šiaip taip atkalbėtas nuo Šio drąsaus 
savo žygio, kas tikrai jam vertingai 
atnešė “Courage” dovaną.

***

Patys populiriausi prie teisėjų 
pabaigos punkto vardai buvo “Bacar
di” ir “Vodka”, kurie šioje vietoje 
nereikalavo jokių Šaldytuvų bei priedų 
ir, mano manymu, teisėjus išlaikė nuo 
sušalimo į ledinį ragą. Australijos 
populiariausias gėrimas - alus, čia 
greičiausiai, nei uŽ pinigus nebūtų 
naudojamas. Ot tau, žmogaujr Austra
lijai ***

Juokas, juoku, bet kas ten atsi
tiko su šios šventės vadovu Vincu 
Binkių, tai ir man neaišku. Paprastai 
Žmonos savo vyrus patvarko po visų 
balių ir Švenčių, nors Birutei tokie 
dalykai nėra Žinomi, tačiau pas Vin
cą* pramušta nosis matėsi jau prieš 
visas pirmenybes. Nors Vincas Sydne
juje ir yra Žinomas, kaip sprausminis 
automobilio važiuotojas, su kuo net 
“coperiai” yra susipažinę, tašiau 
kalnuose pasirodė visai kitaip ir tų 

ALFAS įgaliotinis M. Mauragis sveikina žiemos sporto dalyvius, šalia A 
Laukaitis.
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paskutiniųjų kelių kilometrų iki pir
menybių starto, kurj jis pats turėjo 
pradėti, jokiu būdu, negalėjo sukarti, 
beliekant tik grįžti atgal į motelį, kur 
dar du kolegos dažytojai ir pustuzinis 
merginų, palaikė pairusią nuotaiką, 
už ką jo sūnus Butch, vienas iš buvu
sių mūsų jaunių favoritų, jam tur būt 
ilgai neatleis. Bad luck, Vincai.

***

Penktadienio naktį, prieš pat 
prasidedant varžyboms, lietuvių užim
tame motelyje vyko kažkas svetima, 
nepaprasta. Lietuviai, be savųjų spor
tininkių gražuolių, svečiais turėjo 
tautiniai puikiai apsirengusias meksi
kietes. Pasirodo tą vakarą buvo Šiame 
motelyje reklamuojama meksikietiškas 
gėrimas - Tequila, kuris visą vakarą 
buvo duodamas be užmokesčio. Neskai
tant visų su šiuo karštu gėrimu mai
šomų kombinacijų, kuriuos vaišino 
šio krašto atstovė, besikalbant, ji 
paklausė, kas Čia per žmonės šį va
karą vaišinasi. Pasakius, kad lietu
viai šį savaitgalį turi savo žiemos 
sporto šventę, ji taip nustebo ir apsi
džiaugė, pasakydama kad jos “Bo
sas” kuriam ji dirba Meksikoje ir ku
rio gėrimus ji po pasaulį reklamuoja, 
yra taip lietuvis. Iš to džiaugsmo, 
karštoji meksikietė net pabučiavo ma
no draugą, pasakydama ir šio lietuvio 
pavardę, tačiau mano prietelius, užsi
žiūrėjęs į šias karštas juodas akis, 
apstulbo ir pamiršo net šią lietuvišką 
pavardę. Gi kai aŠ atvykau, tebuvo 
likes tik mesikoniškų kvepalų ir te- 
quilos kvapas. Tikrai gaila.

***
Jūratė Reisgytfe beteisėjaudama 

taip sušalo, kad pribėgusi prie manęs 
davė man ledinį ultimatumą, pasaky
dama, kad jei jos nepakeisiu, ji tuoj 
pat sukris vietoje. Nusigandau ir aš 
ir Jūratė tuoj pat dingo iš teisėjų akių.f J 
Vėliau pyko ji dar daugiau, kodėl 
vadovai šiais metais nepravedė rogu
čių varžybų titulo. Pasirodo, audra 
šias varžybas sutrukdė. Treniruokis 
kitiems metams, Jūrate.’

***
Jeigu būčiau turėjęs 

ratą ir būčiau įstengęs 
sydnejiŠkio dr. Ramučio 
atsikelti iš sniego, kada jis, leisda
masis nuo kalno, nukrito ir susimai
šius slidėms, kojoms ir net lazdoms, 
bandė mažiausiai bent penkias mi
nutes išsikrapštyti iŠ slidaus sniego, 
tai tikrai gaučiau uŽ tai auksinį at
pildą, nes tai buvo viffežmogiŠkos 
pastangos atsipalaiduoti nuo magne
tiškai dr. Ramutį prirakinusios snie
guotos žeme’s.

***

filmų apa- 
nufilmuoti 
pastangas

Kai pernai metais žiemos šven
tės metu įvyko net dvejos sužadėtu
vės, iš kurių vienos pasibaigė net 
vestuvėmis, tai šiais metais, atrodo, 
nei jokių sužadėtuvių nebuvo, nei per 
didelio triukšmo naktimis nesigirdėjo. 
Greičiausiai buvo per Šalta.

***
Kai iŠ kalnų viršūnės buvo P. Pit 

kai per “Walkie - Talkie” pranešta, 
kad startą pradėjo jo sūnaus dantis
tas, tai mūsų veteranas pamojo tik

ŠACHMATAI
Po ilgos pertraukos Sydnejaus 

lietuviai šachmatininkai Šių metų 
australų Grade Match turnyruose daly
vavo išstatydami dvi komandas. Pir
moji komanda vadovaujama V. Pata
šiaus žaidė aukščiausioje “A” gru
pėje. Australų komandos sudarytos iŠ 
prityrusių ir iš aukšto įvertinimo šach* 
matininkų, kai mūsų vyrams trūko 
geros praktikos prieš stojant į varžy
bas. Laimėtų varžybų skaičius labai 
mažas, bet komanda atrodo nepaliks 
paskutinėje vietoje.

LIETUVIAI - CANTERBURY 3 - 2
Canterbury yra viena iš’ geriausių 

Sydnejuje. Šis laimėjimas ypatingai 
reikšmingas, nes priešininkų pirmoje 
lentoje žaidė buvęs Australijos šach
matų čempijonas A. Flatow ir savo 
partiją pralaimėjo V. Patašiui. Antro
je lentoje dr. I. Venclovas nugalėjo 
N.S.W. Šachmatų bempijoną L. Fell

Antroji lietuvių šachmatų koman
da dalyvavo“B” klasėje. Iš dešimties 
varžybų laimėjo keturias. Komandai 
vadovavo J. Karpavičius.***

D. Pilka gauna jaunių dovaną.
Įteikia D. Kraucevicius,

savo draugams teisėjams ir pasakė 
einam vyručiai pasišildyti. Ir tikrai, 
tik po penkių minučių kūlversčiais 
nuo kalnų nusileido sostinės lietuvis 
dantis tas ir su šypsniu papasakojo 
apie nelygų kelią ir jo apturėtus kriti
mus. Gi mažasis Pilkiukas rimtai 
savo tėvui pasidžiaugė, kad jis nu
važiavo Šią distanciją, tik per nepilną 
minutę ^ir savo dantistą lengvai nuga
lėjo. Žiūrėk , Petrai, kad besirevan- 
šuodamas dantų gydytojas nepaslystų 
sąskaitų kainoje.***

Dovanu įteikimo baliaus metu, 
pats populiariausias gėrimas buvo 
“NikolaŠka”, kai pačiu geriausiu jo 
pilstytoju tapo išrinktas, aktyviose 
slidinėjimo varžybose pabijojęs daly
vauti, sydnejiŠkis veteranas sporti
ninkas Kostas, kurio 
Sydnejų labai gražiai

***

sūnūs tėvų ir 
reprezentavo.

švente's laimė- 
palinkėti

Baigiant norėtųsi 
tojams melboumiškiams 
ateityje, be savo laimėjimų, daugiau 
pasitikėti kitais žmonėmis, nes ir Šį 
kartą, varžybų teisėjai iš Sydnejaus 
ir Canberros, padarė tik viską ką jie 
galėjo padaryti geriausio, neturėdami 
jokio tikslo ką nors nusukti, ką įrodė 
ir Melbourne didžiausias dovanų ga
vimas. Pasitikėjimas yra tik draugiš
kumo įrodymas, o jis, tokiuose "bu
vimuose, yra būtinas.

Snieguotas Ve
***

METINIS SUSIRINKIMAS
Prieš porą savaičių šachmatinin- 
buvo susirinkę aptarti savo veik- 
reikalus. Susirinkimą atidarė sek“

kai 
los 
cijos vadovas P. Grosas ir padarė 
pranešimą kas buvo nuveikta praėju
siais metais. Baigęs pranešimą prašė 
iš šachmatininkų tarpo išsirinkti 
naują vadovą, nes dėl laiko stokos 
toliau nebesutiko vadovauti sekcijai. 
Žinant, kad ateityje šachmatininkai 
yra numatę pravesti svarbių turnyrų, 
nutarta šachmatų sekciją perorgani
zuoti į šachmatų klubą kuris veiks 
Sydnejaus lietuvių licenzijuoto klubo 
patalpose ir jų žinioje, nes visi šach
matininkai yra kartu ir licenzijuoto 
klubo nariai.

Išsirinkta iš trijų asmenų šach
matų klubui vadovauti valdyba: dr. I. 
Venclo'vas- šachmatų klubo pirminin
kas, V. Augustinavi Sius - Šachmatų 
klubo sekretorius ir J. Karpavičius - 
Šachmatų klubo iždininkas.

Naujas Šachmatų klubo pirminin
kas dr. I. Venclovas uždarydamas 
šachmatininkų susirinkimą visų šach
matininkų vardu padėkojo P. Grosui 
uŽ taip didelį įdėtą darbą steigiant 
prie licenzijuoto klubo šachmatų sek
ciją, už subūrimą visų Sydnejaus 
šachmatininkų į vieną vienetą ir už 
finansinę paramą kurios P. Grosas 
nepagailėjo nupirkdamas naujus šach
matų komplektus.

Matas
***

ŠACHMATAI
“Varpo” komanda lošia Melbour

ne šachmatų klube ir jau treti metai 
iš eilės lošia A reserve klasėje. Šiuo 
metu einasi sunkokai dėl geresnių 
lošikų stokos. Bendrai paėmus žai
dėjai yra pilni entuziazmo ir rimtai 
ruošiasi šių metų sporto šventei Ade
laidėje. Šachmatininkai, kurie norėtų 
prisidėti prie "Varpo” komandos pra
šome kreiptis į sekcijos vadovą V. 
Maciulaitį arba Aleksą Baltutį tel: 
69 - 1028. ***

GOLFAS

ti
ir

“Varpo” klubo sekcijai yądovau* 
sutiko mums visiems gerai žinomas 
ilgametis klubo narys Otto Baltru* 

šaitis. Jis, padedant Arūnui Skimbi“ 
rauskui sutraukė tuos po visą 
Melboumą išsiskirsčiusius žaidėjus 
į vieną grupę ir jau buvo sulošta pora 
rungtynių: — vienos Whittlsea, o ant* 
ros Rosebud. Po ilgų nagrinėjimų pa* 
aiškėjo taurių laimėtojai: - Whittlsea 
Algis Plehkauskas o Rosebud Vytas 
Kunca. Golfo Žaidėjai, kartais kaž 
kodėl pavadinami ir varliu etoj ais, 
nesvarbu kaip bebūtų įžeisti, negal* 
voja Šios, gal kartais net ir už Žmoną 
daugiau pamiltos sporto šakos iŠsiža* 
dėti ir jau yra planuojamos iškylos 
į užmiesčius, kaip kad Geelong ir aiŠ* 
ku į sporto šventę Adelaidėje. Šiuo 
metu buvo lošiama paskutinį mėnesio 
šeštadienį, bet užinteresuoti prašomi 
skambinti sekcijos vadovui Tel: 
306 - 7938, tik ne per anksti iŠ ryto, 
nes jis dirba vakarinėje pamainoje. 
Taip pat nepalikite per vėlai, nes jis 
atsikėlęs važiuoja į Golfą.

r.r
***

— Kočlėl nesakoma, “šuniška 
draugystė”, o tik “šuniškas prie
raišumas”!

— Blogiausia su žmogumi yra 
tai, kad’ jis išmoko skaityti, tik 
neišmoko galvoti.

— Yra žmonių tokių tinginių, 
kad jie kai šalta tingi drebėti.
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VIENA SAULE DANGUJE, 
VIENAS SPAUDOS BALIUS SYDNEJUJE

I 
I
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HUSU PASTOGĖS
didžiausias metų SPAUDOS
parengimas —

BALIUI
SPALIO 5 D. UKRAINIEČIŲSALĖJE LIDCOMBE

I

KIEK AS SUŽINOJAU!
Melbourne Nr. 1 group of Victo- 

rian Amnesty, a branch of Amnesty 
International,pradėjo daryti žygius iš
vaduoti lietuvį Simą Kudirką iŠ So
vietų Sąjungos koncentracijos la
gerio.

Kaip žinoma, S. Kudirka buvo 
nubaustas 10 metų priverčiamųjų dar
bų stovyklos bausme už norą, pabėgti 
iš sovietų laivo Amerikos vandenyse.

Amnesty International grupės 
lyderis Albert Maggs pareiškė, kad 
'šiuo reikalu bus kreipiamasi į Sovie
tų Sąjungos ministerį pimininką 
Brežnev bei kitus politinius lyderius.***

Fed. Baltų Komitetas nutarė 
atspausdinti 100,000 egz. lapelių apie 
Baltijos tautas ir juos paskleisti 
australų tarpe. ***

Iš "M.P.” Nr. 34
J. Vaičius 
Ona Miniotienė 
Vladas Miniotas
J. ir E. Karpavičiai
V. Burokas
V. ir M<_Vilkaiciai
K-. Makūnas
J» Kalnėnas

VISO:

$6235.95
$20.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$7 50
$10 00
$10 00

$6323 45

Visiems už aukas nuoširdus ačiū.
♦**

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

Kreipkitės:
KOLOTEX HOSIERY
22 George Street, 
Leichhardt.

TEL. 72 - 5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

Reikalingos'moterys ar mergaitės siuvėjos prityrusios dirbti 
OVERLOCK mašina.

Labai geras atlyginimas ir darbo sąlygos.

‘’Musų Pastoges angliško teks
to priedo buvo atspausdinta 4000 
egz. ir jau visi išplatinti, dideliam 
pareikalavimui esant, dar atspausdinta 
6000 egz.

***
Teko patriti kad po peticijų parašus kai 
kurie sėkmingai renka australų tarpe, 
australai mielai pasirašo ir net pa
prašyti patys renka, tik reikia juos 
supažindinti su _ reikalu, geriausia 
jiems įteikti “Musų Pastogės” ang
lišką priedą ir paaiškinti kame rei
kalas. Kuo daugiau surinksime pa
rašu po peticijų, tuo didesnis bus 
įspūdis ir senatui parama musų rei • 
kalą teisingai išspręsti. Parašus ga
lima rinkti ne tik pas kaimynus, bet 
kai kuriose biznio įstaigose ir net 
gatvėse. ***

Sydnejiškiai nepamirškite šeš
tadienį ( rugsėjo 7 d.) dviejų dalykų: 
Sportvakario ir Motorcades,, abu gra
žiai derinasi.

***
JTO nesenai paskelbtame mėnesi' 

niame biuleteny nurodoma, kad iš 
kovo — gegužės duomenų, imant New 
Yorko pragyvenimo išlaidas 100, 
Sydney sudaro 102, Tokio — 105.***

Rugsėjo 29 vd. sekmadienį, 
2 vai. p.p. ukrainiečių mažoje salėje 
Joseph st., Lidcombe saukiamas vi
suotinis metinis Sydnejaus apylinkės 
narių susirinkimas. < Susirinkimo 
programa bus pranešta vėliau.***

NAUJI PINIGŲ ŠALTINIAI
Keli dideli Australijos prekybi

niai bankai mėgina gauti paskolų ara
bų kraštuose ir tuo reikalu yra pra
dėję pasitarimus. Tas ypač pagyvėjo 
Australijos vyriausybei leidus piges
nį užsienių kreditą. Pirmiausia nu
krypo dėmesys į Iraną ir kai kuriuos 
arabų Šeikus, kurie turi milžiniš’kas 
pajamas iš naftos Šaltinių. Skaičiuo
jama, kad šių metų arabų kraštų naf
tos pajamos sieks iki 54.000 milijonų 
dolerių. ***

NAUJAS "EINAMŲJŲ REIKALŲ 
KRONIKOS" NUMERIS

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos 
naujas Rusijos disidentų pogrindinis 
leidinys — Einamųjų reikalų kronika, 
kuris yra žymiai didesnis, nei ankstes- 
tieji - viso 125 pusi. Jame duodama 
daug medžiagos apie Rusijoje vykdo
mus Žmogaus teisių pažeidimus, per
sekiojimus, disidentų persekiojimus 
ir kit. Kronika yra vertingas Žinių 
šaltinis užsienio žurnalistams, tei
kiąs žinių apie Sov. Sąjungos vidaus 
gyvenimą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos 8-sis nr., kaip praneša AP, 
Šių metų pradžioje pasiekė Maskvoje 
reziduojančius užsienių žurnalistus.

MOKYTOJAS FR. SKĖRYS 
ORDINUOTAS KUNIGU DIAKONU

Kunigui Juliui Stanaičiui 1973 
m. rugpiūčio mėn. 4 d. mirus, lietuvių 
evangelikų liuteronų sielovados tar
nyboj Vakarų Vokietijoje liko trys 
kunigai: kun. A. GelŽinius Braunsch- 
weige, kun. Juozas Urdze Bonn - Bad 
Godesberge ir kun. A. Keleris Breme
ne. Iš jų vienas jau yra pensininkas, 
antras išeis pensijon Šių metų rudenį 
ir trečias uŽ trijų metų. Nors ir būda
mi pensininkais, jie dar lieka akty
viame sielovados darbe iki sveikata 
jiems leis.

Teko pasirūpinti jaunesnių Bažny
čios darbuotojų. Neturint pilnai pa
ruosto teologo, ilgametis lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos mokytojas ir 
tikybos dėstytojas Fr.Skėrys iš Mann- 
heimo sutiko stoti į bažnyčios tarny
bą. Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios išeivijoje Vyr. Bažnyčios 
Tarybos prezidiumo nutarimu, 1974 
m. birželio 9 d. Fr. Skėrys buvo ordi- 
nuotas kunigu diakonu. Ordinacija 
įvyko Kristaus bažnyčioje Bremene, 
Neue Vahr, kur Bremeno lietuviai 
evangelikai visada renkasi pamal
doms. Ordinacijos apeigas pagal 
evangelikų liuteronų nustatytą tvarką 
atliko garbės senjoras kunigas A. 
Gelžinius iš Braunschweigo, asistuo
jant senjorui kunigui A. Keleriui iš 
Bremeno ir vicesenjorui kunigui J. 
Urdzei iš Bonn - Bad Godesbergo. 
Tai labai reikšmingas įvykis, nes 
buvo pirma ordinacija po karo Vakarų 
Vokietijoje. Liturgiją atliko kunigas 
J. Urdze, pamokslą pasakė kunigas 
diakonas Fr. Skėrys.

Fr. Skėrys yra gimęs 1919 m. lie
pos mėn. 2 d. Kalėnuose, Lauksargių 
parapijoj, Klaipėdos krašte, stambio 
ūkininko Šeimoje. Nuo 1926 ligi 1932 
metų jis lankė vietos pradžios mokyk- 
ląĄ toliau ligi 1937 metų lietuvių Do
nelaičio gimnaziją Pagėgiuose ir nuo 
1937 m. Tauragės Mokytojų Semina
riją, kurią baigė 1940 metais birželio 
mėn. 17 d. Jis mokytojavo Tauragės 
Naumiestyje ir vėliau Vokietijoje. 
Nuo 1955 metų balandžio mėn. 18 d. 
yra mokytoju Vasario 16 gimnazijoj, 
kur dėsto vokiečių kalbą žemesnėse 
klasėse ir evangelikams mokiniams 
tikyba nuo pirmos ligi 9 klasės.

Bažnytiniam darbui, garbės sen
jorui kunigui A. Gelžiniui padedant, 

jis pasiruošė privačiai ir prie senjo
ro kunigo A. Kelerio sudarytos komi
sijos išlaikė kolokvijumą. Jam bus 
pavestos lietuvių evangelikų bažny
tinis aptarnavimas Bavarijoj, Baden - 
Wuerttembergo ir Hesseno kraštuose.***

DVEJOPI MORALINIAI STANDARTAI

Sunku yra kalbėti apie moralę, 
nes reikia pradėti nuo savęs, Dažnai 
norėdami kitus išvanoti save užmirš' 
tame. Ir taip spekuliojame morales 
normomis. Klasišką pavyzdį galime 
rasti neseniai atspausdintame (T.A. 
Nr. 31) ponios Aleksandros Šimkienės 
laiš'ke. Ji tą laišką pradeda Šv. Rašto 
citata: “Nesipriešink piktam žmogui, 
bet jei kas tave užgautų per dešinį 
skruostą, atsuk jam ir kairįjį”, šita
me laiške ji vanoja mane ir nejau
čia vargšė, kad smūgiai krenta jai 
pačiai. Ji priešinasi "piktam žmo
gui” kiek begalėdama ir jei galėtų, 
tai su dantimis ir nagais jį sudrasky
tų. O Šventraštis įsako gerumu nuga
lėti piktą žmogų. Tai kur tas gerumas 
pas ją, kai ji sako, kad aš esu šmei
žikas, piktos valios ir nesusipratęs 
lietuvis. Vadinasi, ne tą citatą pa
ėmė, ji suklydo. Betgi negalėjo su
klysti, tie, kurie tą laišką atspaus
dino, jie yra Rašto Žinovai.

Kaltina mane, kad aš apšmeižęs 
kunigą, tarsi aš toje korespondenci
joje (M.P. Nr. 28) būčiau rašęs, kad 
kunigas Vaseris yra blogas kunigas, 
blogas lietuvis, blogas klebonas. AŠ 
nei vienu žodžiu apie tas blogybes 
nesu užsiminęs ir nedrįsčiau užsimin
ti, nes žinau,kad kun. Vaseris yra 
geras kunigas, geras lietuvis ir geras 
klebonas. Tai kam autorei reikėjo 
tuos dalykus iškelti aikštėn, nebent 
tam, kad galėtų mane labiau sunie
kinti. Aš skaitau jos laišką ir nega
liu pats savęs atpažinti, kokį žmo
gaus iškamšą ji iš manąs padarė - nu
sikaltėlį, išgamą. Ji manęs gal ne
pažįsta, bet pažįsta tie, kurie spaus
dino šį jos laišką.

Ką bloga aš parašiau toje kores
pondencijoje? Aš klausiausi kun. 
Vaserio pranešimo ir žiūrėjau į skaid
res, kurias jis rodė Sydnejuje, ir, kaip 
visada, išgyvenau tam tikrą nuotaiką. 
Pranešimu buvau kiek nuviltas, nes 
tikėjausi gilesnio jausmo, pietizmo, 
koks paprastai kyla iš piligrimų, kurie 
tas Šventas vietas giliai išgyvena ir 
sugeba perduoti klausytojams. Kuni
gas Vaseris kaip eilinis turistas pa
sakojo, rodė šventas vietas, dažnai 
pabrėždamas, kad jos jam nepatiku
sios, kartais įterpdamas pigų juoką, 
norėdamas prajuokinti publiką links
mu pasakojimu. Aš tą nuotaiką ir 
stengiausi perduoti korespondencijoje 
nenorėdamas nei jo pažeminti, nei 
pajuokti, o tik savo nusivylimą išsaky
ti. Man rodos, kad kiekvienas prele* 
gentas viešai kalbėdamas turi susi
taikyti su mintimi, kad gali būti kri
tikuojamas ir dėl to neturėtų pykti, 
tuo labiau keršyti.

Kad aš esu blogas lietuvis, ne
turiu kaip pasiteisinti, tai gali įver
tinti tie, kurie mane pažįsta, bet kad 
aš esu šmeižkas ir piktos 
valios žmogus,tai aš protestuoju ir 
prašau atšaukti arba įrodyti,kad aš 
toks esu.

Jei jau negalite laikytis Sv. 
Rašto tiesų, tai bent nepiktnaudokite 
jo tekstų. Dvejopi moraliniai stan
dartai nejungia ,bet skaldo ir silpni
na krikščionybę.

A. Kelmietis

Geras pavyzdys yra geriausias 
pamokslas

Anglu priežodis
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJ E
PAVERGTU TAUTU MOTORCADE 

SYDNEJUJE
Sydnejaus lietuviai yra maloniai 

kviečiami skatlingai įsijungti į Pa
vergtu Tautų Komiteto rengiamą MO
TORCADE Sydnejaus gatvėmis ir 
tuo pačiu pareikšti savo protestu 
prieš pavergėją.

Šeštadieni, rugsėjo 7 d. 10 vai. 
renkamies į Wentworth Parką (už 
Grace Bros. Broadway) iš kur su savo 
plakatais vyksime į. miestą.

Rengėjai
***

PRANEŠIMAS
Rugsėjo 19 d. Canberroje Aus

tralijos Senatas nagrinės Pabaltijo 
valstybių pripažinimo Sovietų Sąjun
gai akto neteisėtumą. Tą dieną yra 
rengiamos didelės Baltų demonstraci
jos Canberroje prie Parlamento Rūmų. 
Kelionės yra organizuojamos visų 
trijų bendruomenių iš Melbourne, 
Sydnejaus ir kitų vietovių autobu
sais, taip pat ir mašinomis. Dalyviai 
turi prisistatyti 12 vai. pietų metu 
prie Parlamento Rūmų, su plakatais 
ir šūkiais, bei tinkama literatūra.

Lietuvius kviečiame skaitlingai 
dalyvauti demonstracijose ir palai
kyti Senate svarstomas peticijas.

Visi lietuviai renkasi į Lietuvių 
Klubą Bankstowne iš kur autobusu 
7 vai. ryto išvažiuoja į Canberrą.

Registracijos ir kitais reikalais 
kreipkitės įp.P. RopęTelf: 759 - 7094 
ir į p. A. Reisgį Telf: 666 - 9384.

Baltų Akcijos Komitetas 
***

SYDNEJUS
Sydnejaus Lietuvių Filisterių 

Būrelio sekantis susirinkimas įvyks 
šeštadieni, rugsėjo 14 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių įįlube Bankstowne. Kolega 
Vytenis Šliogeris skaitys referatą 
apie Australijos ekonomiją. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Valdyba
***

DĖMESIO A.L.S. KLUBAI!
A.L.F.A.S. V-ba praneša visiems 

Australijos L.S. klubams, kad 25 
Sporto Šventė įvyks Adelaidėje nuo 
26 - 31 d. gruodžio mėn. 1974 m. 
Vis.ose sporto šakose:-

1. Vyrų ir Moterų Krepšinis.
2. Vyrų ir Moterų Tinklinis.
3. Vyrų ir Moterų Stalo Tenisas.
4. Vyrų ir Moterų Lauko Tenisas.
5. Vyrų ir Moterų Golfas
6. Vyrų ir Moterų Sqaushas.
7. Vyrų Šachmatai
8. Jaunių iki 18 metų: - Berniukų 

ir Mergaičių Krepšinis.
1. Visi Sporto Klubai iki Š.m. 

rugsėjo men. 20 d. praneša A.L.F.A.S. 
V-bai ir Adelaidės S.K. “Vytis” sek
retoriui, kokiose sporto Šakose 
numato dalyvauti 25-toje Sporto 
Šventėje.

2. Visi Sporto Klubai praneša 
A.L.F.A.S. V-bai berniukų ir mer
gaičių (iki 18 metų) gimimo datas iki 
š.m. rugsėjo mėn. 20 dienos.

šias žinias prašome suteikti 
neatidėliojant.

A.L.F.A.S. V-bos sek.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 -1414 

RUGSĖJO MĖN.

ŠEŠTADIENIU D.
Sydnejaus Sporto Klubas "KOVAS” rengia SPORTVAKARĮ. 
Programoje: - “Kovo” merginų krepšininkių "SEXY — TET” 
ir garsėjantis dainininkas DARIUS GAKAS.

SEKMADIENĮ, 8 D.
MARLENE ATCHESON (T.V. -singer)
T.V. solistė

SEKMADIENĮ,15 D.
JULIE AMIET (Singer)
Soliste

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI "JACKPOTAI”

ŠEŠTADIENIAIS 8-12 VAL.
"IN SET” kvarteto šokių muzika 

SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

Dėmesio nariams!

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

g

g

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 8 d., sekmadienį, Šven

čiame Tautos Šventę. IŠ ryto iškilmin
gos pamaldos Lidcombės bažnyčioje, 
giedos “Dainos” choras, vadovau
jamas p. Br. Kiverio. Visos organiza
cijos prašomos dalyvauti su savo 
vėliavomis.

Vakare 6 vai. Civic Centro audi
torijoje rengiamas minėjimas. Oficia
lioje dalyje: kun. P. Butkaus - invo- 
kacija, kitų tautų atstovų žodis ir p. 
V. Bukevičiaus apžvalginis praneši
mas apie dabarties įvykių eigą. Po to 
seks meninė dalis.

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti.

Apyl. Valdyba 
***

SYDNEJAUS LIETUVIU 
DĖMESIUI

Rugpiūčio 11 d. turėjęs Įvykti 
Plunksnos Klubo organizuotas foru
mas tema “AR BENDRUOMENE 
SAVE PATEISINA?” vienam iš kalbė
tojų - dr. D. Kairaičiui staiga susir
gus, buvo atidėtas. Ta pačia tema 
forumas numatomas rugsėjo 22 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. Sydnejaus 
Lietuvių Klubo mažojoje salėje. 
Kalbėtojai tie patys, būtent: 

bendruomenės gy
nėjus atstovaus dr. I. Venclovas ir 
V. Patašius, kaip oponentai pasi
sakys dr. D. Kairaitis ir V. Kazokas.

Po prelegentų pasisakymų vyks 
bendros diskusijos. Forumui ir dis
kusijoms vadovaus p. Vytenis Šlio
geris. Suinteresuoti maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Plunksnos Klubo Pirmininkas ***
CANBERRA

Rugsėjo 7 d. 4.30 vai. p.p. 
Canberros Klubo patalpose Wattle 
St., Lyneham įvyks iėšminė - barbe
que. Lėkštės kaina $2.00, vaikams ir 
pensininkams $1.00. Alus visiems 
veltui. Prašome apsilankyti nuo 4.30 
iki 5.30 vai. p.p. Tuoj po iešminės 
Klube bus rodomos filmos, įėjimas 
nemokamas. Kviečiame visus daly
vauti.

Canberros Klubo V-ba.
***

Rugsėjo 8 d. įvyks Tautinės 
Šventės minėjimas Canberroj. Pamal
dos 11.30 vai. šv. Juozapo bažny
čioje O’Connor. Minėjimas tęsiamas 
toliau 3 vai. p.p. Klubo patalpose, 
po minėjimo bus servuojama kava, 
prašoma ponių atsinešti po lėkštę.

Apyl. Valdyba
***
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LATROBE VALLEY ALB 
SENIŪNIJOS PRANEŠIMAS

Rugsėjo 28 d. (šeštadienį) Mor- 
wellio Town Hall mažojoje salėje 
ruošiamas Tautos Šventės minėjimas, 
po kurio ten pat įvyks suneštinės 
vaišės.

Minėjimo pradžia punktualiai 
7.30 vai. vak. Prašomi visi skaitlin
gai dalyvauti.

Seniūnė***
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MELBOURNE
Tautos Šventės minėjimas šiais 

metais įvyks rugsėjo 7 d., šeštadie
nį, 5 vai. vak., Lietuvių Namuose, 
North Melbourne.

Iškilmingos pamaldos sekmadie
nį, rugsėjo 8 d., 12 vai., Šv. Jono 
bažnyčioje. Pamaldose organizaci
jos prašomos dalyvauti su vėliavo
mis.

Po pamaldų, 3 vai. p.p. visi 
Lietuviai, Latviai ir Estai kviečiami 
į Latvių Namus, 3 Dickens St., St. 
Kilda, kur opozicijos pirmininkas Mr. 
B. Snedden ir dar du kalbėtojai, prie 
spaudos ir televizijos atstovų, iš
kels dabartinės vyriausybės padarytą 
neteisėtą skriaudą, pripažįstant 
Pabaltijo Kraštų inkorporaciją į 
Sovietų Sąjungą.

Mums reikia dalyvauti visur kuo 
skaitlingiausiai ir neatleidžiant im
tis nuolatinės ilgos akcijos, kad 
pasiektume norimų rezultatų.

Savo gausiu dalyvavimu jūs, mie
li tautiečiai, paremsite šią akciją, 
todėl ir iš visur, Šią svarbią mūsų 
valandą, prašome ateikite!

A.L.B. Melb. Apyl. V-ba.***

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
MELBOURNE

Tautos Šventės minėjimas šiais 
metais Melbourne įvyks rugsėjo mėn. 
8 d., sekmadienį.

12 vai. Iškilmingos pamaldos Šv. 
Jono bažnyčioje. Pamaldose organiza
cijos prašomos dalyvauti su vėliavo
mis. Po bažnyčios visi kviečiami į 
Lietuvių Namus, kur Soc. Glob. Mot. 
Draugijos narės pagamins šiltus pie
tus. Pietums prašome užsirašyti pas 
p. E. Šeikienę tel: 422367 ir p. E. 
Balčiūnienę tel: 852656.

3 vai. p.p. minėjimo pradžia 
Lietuvių Namuose, Errol St., North 
Melbourne.

Laukiame gausaus dalyvavimo. 
A.L.B. Melb. Apyl. V-ba.***

DĖMESIO JAUNIMUI!!!
JAUNIME NESNAUSK!

19 RUGSĖJO (SEPTEMBER) CANBERROJE RENKASI SYDNEJAUS, 
MELBOURNO, GEELONGO IR CANBERROS JAUNIMAS PROTES
TUI DĖL PABALTIJOS VALSTYBIŲ. PRIPAŽINIMO SOVIETAMS. 
INFORMACIJOS PAS P. P. ROPĘ. TEL: - 7$9 - 7094.
VAŽIUOK IR TU, PASIIMK IR SVETIMTAUČIUS DRAUGUS. KUO 
DAUGIAU, TUO GERIAU!

SKAUTAMS
Akademinis Skautų Sąjūdis Šie

met mini 50 metų gyvavimo sukaktį. 
Tai sukakčiai paminėti J.A.V. suda
rytas komitetas. Komitetas kreipėsi 
į mane, kad ir Sydnejuje būtų sureng
tas panašus minėjimas, kuriame daly
vautų buvę korp! Vytis ar Studenčių 
Skaučių Draugovių nariai ir Sydne
jaus vyresnieji skautai.

AŠS išliko gyvas ir jo veikla, 
ypač Amerikoje, žymi ne tik skautų 
organizacijoje, bet ir Liet. Bendruo
menėje, Jaunimo Sąjungoje ir įvai
riuose kultūriniuose užsimojimuose, 
kaip Akademinės Skautijos Leidykla, 
mokslą einančiam jaunimui remti 
Vydūno Fondas ir kt.

. Sydnejuje ASS viešą jubiliejinį 
minėjimą numatoma surengti š.m. 
spalio men. pradžioje, su atatinkama 
paskaita.

Labai prašyčiau buvusius ASS 
narius gyvenančius N.S.W., pranešti
savo adresus ir patiekti sumanymus 
del minėjimo rengimo Šiuo adresu:
I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., 
Epping, 2121 ar tel. 869 - 1159.

I. Jonaitis 
ASS įgaliotinis Sydnejuje ***

INŽINIERIŲ SUSIRINKIMAS
Rugpiūčio 17 d. Lietuvių Klubo 

patalpose įvyko Inžinierių ir Archi
tektų S-gos Sydnejaus skyriaus me
tinis susirinkimas.

Skyriaus p-kas I. Jonaitis pa
darė diskusinį pranešimą: — “Žvilgs
nis į mūsų organizacijos ateitį”. Jis 
pabrėžė, kad mūsų skyrius tesudaro 
mažą dalelytę visos PLIAS-os. Sky
riaus sąrašuose yra 18 narių, iš ku
rių tik 14 aktyvesnių, kuriuos matome 
ne tik susirinkimuose, bet ir bendruo
meniniuose parengimuose. Skyriui 
priklauso tik keturi nariai Australi
joje baigą mokslus. Pabrėžta, kad ir
J. A.V. jaunųjų profesionalų įsijungi
mas į bet kokias lietuviškas skaičius 
yra mažas. Todėl prašyta susirinki
mui pasvarstyti kaip skyrių atjau
ninti, t.y. kaip pritraukti jaunuosius 
profesionalus. Pagal naujus Sąjungos 
nuostatus, nariais gali būti ir gamtos 
ir matematikos mokslus baigusieji. 
Siūlyta pasvarstyti, kaip skyriaus

susirinkimus padaryti patrauklesniais, 
kaip dažnai rinktis ir kokia forma veik
ti: -uždarai ar išeinant į viešumą su 
paskaitomis ir diskusijomis. Geres
niam suartėjimui siūlyta daryti karts 
nuo karto šeimyninius pobūvius.,

Diskusijose nariai pasisakė vi
sais iškeltais klausimais.

Iš skyriaus valdybos pranešimo 
matėsi, kad per pereitus metus su
ruoštos trys viešos technikinio pobū
džio paskaitos, skaitlingai dalyvauta 
Australijos lietuvių inžinierių ir ar
chitektu konvencijoje Canberroje. 
Suruoštas šeimyninis piknikas ir 
turėta keturi susirinkimai.

Perrinkta valdyba to paties 
sąstato: I. Jonaitis - pirm., V. Berno
tas - sekretorius ir G. Dryža - iž
dininkas.

Po susirinkimo kartu su poniomis 
vyko bendra vakarienė.

a.b.
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