
BRANGI MIRTIS
Mažoje bendruomenėje kiekvieno 

jos nario mirtis yra didžiausias 
bendruomenės nuostolis, nes dėl to 
mažėja netik bendruomenės narių 
skaičius, bet, drauge su juo, mažėja 
ir bendruomenės moralinis bei ma
terialinis atsparumas. Ypatingai pa
juntama skaudus smūgis, kada neten
kama aktyvesnio bendruomenės na
rio, kuris savo darbais ir tų darbų 
paramai reikalingais ištekliais buvo 
aktyvus ir duosnus.

Tačiau pasitaiko, kad besirū
pindami visuomeniniais reikalais 
pamirštame sutvarkyti savus asmeniš
kuosius, dėl ko nukenčia mūsų arti
mieji ir savoji bendruomenė. Tokias 
skriaudas padaro tie tautiečiai, kurie 
miršta neparašę testamentų. Dėl šios 
priežasties, ypač mirusieji lietuviai 
viengungiai yra palikę šimtus tūks
tančių dolerių nežinomiems sveti
miems interesams tenkinti.

Taip įvyksta turbūt ne dėl to, 
kad tarsi nesuprantame testamentinio 
palikimo reikšmės, bet dėl to, kad 
niekas mūsų dar nesiruošiame mirti, 
manydami, kad tęstame ’.to paruošimo 
reikalams sutvarkyti du v ra pakanka
mai laiko. Tai mums x s’em būdin
gas psicholog. • is reiškiny' . dėl ku
rio, mirčiai nelauktai'įvykus, gyviems 
pasilikusioms susidaro daug rūpes
čių ir nepatogumų, prisimename, kad

AUSTRALIJOS LAIKRAŠČIAI 
MAŽAI TURI LAISVĖS

Kalbėdamas Melbourne universi
tete, “Age” redaktorius Mr. Perkins 
pareiškė: nežiūrint sen. Murphy ir 
kit. užsiminimų apie reformas, 
Australijos spauda tebėra labai su
varžyta. Ji turi užgniaužti daugelį 
svarbios reikšme's informacijų dėl 
įstatymų ir galimų pasėkų baimes. 
Pagal veikiantį vad. šmeižto įstaty
mą, Australijos spauda teturi tik 14 
laisvės. Šmeižto įstatymas yra nepa
prastai painus ir sudėtingas, kvai
las nevaržomos Žalos galimybių at
veju. Australų spauda niekada nebūtų 
galėjusi Australijoje atskleisti Water
gate tipo skandalo. Australijos laik
raščiai būtų buvę įstatymo keliu, gra
sant bausme, sulaikyti skelbti fak
tus, kokie privedė prie prez. Nixono 
atsistatydinimo. Net Australijos par
lamentas nebūtų galėjęs svarstyti 
Watergate situacijos. Jo paties tai
syklės draudžiančios- tai daryti.

Mr.. Perkins kalbėjo,’ kad indivi
do teisės neturėtų būti subordinuotos 
spaudos laisvei, bet jos neturėtų per
žengti teisę visų žmonių žinoti tiesą. 
Australų visuomenė moka aukštą kai
ną uŽ Šmeižto įstatymus, kuriuos ji 
leidžia savo politikams ant savęs 
uždėti — aukštą kainą už valdžios 
netinkamą administraciją, nekompetin- 
gumą, blogą reikalų atlikimą. Laik
raščiai iš to turi nepatogumų — žmo
nės juos įtarinėja, jiems netiki.***

ROCKEFELLERS TURTAI
J.A.V. viceprezidentas — desig- 

natas Mr. Nelson Rockefeller pranešė 
kongresui, kad jo asmeninis turtas 
siekia 190 mil. dol.

*** 

bešeimiams tautiečiams mirus, teko 
juos palaidoti prietelių bei lietuvių 
socialinių organizacijų lėšomis, nes, 
be testamento, iš jų sąskaitose ban
ke paliktų santaupų tegalima buvo 
gauti įstatymais leistą pinigų sumą 
už kurią net padorų karstą nebuvo 
įmanoma nupirkti. Tokius faktus pri
simindami pagalvokime, kuris iš 
mūsų dėl savo asmeninio apsileidi
mo norėtumėm, kad net mūsų prie- 
teliai po mirties mus blogai prisi
mintų? Norėdami to išvengti, savo 
turtinio palikimo reikalų sutvarkymo 
neatidėliokime. Testamento parašy
mas mirties nepriartins, bet tik su
teiks mūsų asmeniui civilizuoto žmo
gaus respėktą.

Kam savo darbu įsigytąjį turtą 
paliksime tai mūsų reikalas. Rašyda
mi testamentus tačiau gerai apgal
vokime, kad ' nenuskriaustumėm ne 
tik savo artimųjų, bet ir savosios 
lietuvių- bendruomenės, dėl kurios 
būdami gyvi tiek daug sielojomės.

Besiruošiant testamentą rašyti 
susiduriama su vienu kebliu reikalu: 
sunku surasti rašomų testamentų vyk
dytojus — patikėtinius. Prašomas 
sutikti būti rašomo testamento vyk
dymo pa ketiniu, prašomasis stato 
labai konxTe'tu klausimą: “Kas garan
tuoja kuris mūsų pirmas mirsime”. 
Ir tikrai, juk tokių atsitikimų yra 
buvę, kad patikėtinis anksčiau miršta 
negu testatorius; o po to, vėl nauji 
rūpesčiai.

Su tokiais reiškiniais susidūrus, 
reikia ieškoti iš Šios padėties išei
čių. Tūlas pasakys, kad testamento 
vykdymo pareigas be vargo galime 
pavesti atlikti australiškosioms pub
lic Trustee. Tačiau prisimintina, 
kad mūsų parašytuose testamentuose 
pasitaiko tokių nurodymų, kurių vyk
dymo sąlygos yra būdingos mūsų pa
dėčiai, o ją tegali suprasti tik savas 
tautietis.

The Public Trustee informaci
niame leidinyje rašoma, kad įstatymas 
pripažįsta dvi rūšis testamento pa
tikėtinių: fizinius ir juridinius. Juri
dinio patikėtinio privalumai nusakoma 
taip: A group of two or more per
sons which has been legally incor
porated. such as the ordinary trading 
company incorporated under the Com
panies Act”. Čia nusakyta juridinio 
patikėtinio sąvoka atitinka pagal 
Companies Acts įregistruotos lietu
vių organizacijos. Fiziniam testa
mento vykdymo patikėtiniui nestato
ma jokie specifiniai reikalavimai sais
tomi su šių pareigų atlikimu, todėl 
ir juridiniam patikėtiniui turėtų būti 
taikomos tos pat sąlygos. To išva
doje, lietuvių teisinės organizacijos, 
kaip tai: vietos Lietuvių Sąjungos, 
Lietuvių Klubai, Lietuvių Koopera
tinė Kredito Draugija “Talka” galė
tų vykdyti testamentų patikėtinių 
pareigas; žinoma, jei jos šį darbą 
dirbti norėtų ir tinkamai jį atlikti 
būtų pasiruošusios.

šį reikalą formaliai ir teigiamai 
išsiaiškinus būtų padarytas testa
mentus rašantiems lietuviams dide
lis patarnavimas; gi šio patarnavimo 
darbą atliekančios organizacijos 
turėtų apčiuopiamų pajamų, kurios 
priklauso nuo testamentu palikto
sios sumos dydžio.
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CANBERROS LIETUVIU. KLUBO VALDYBA, sėdi iš kairės : V. Pužaite — 
Howe ir Kaspariūnienė; stovi iš kaires — A. Brūzga, S. Rataiskis, A. Balsys 
ir K. Keraitis. Nuotrauka Vilkaičiu
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vyskupoi su mumis
AUSTRALIJOS KATALIKU BAŽNYČIOS VYSKUPŲ PAREIŠKIMAS DĖL 

AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖS PRIPAŽINIMO BALTIJOS KRAŠTŲ ANEKSIJOS 
SOVIETŲ SĄJUNGAI

At their first plenary meeting since the surprising and sudden announce
ment that the Australian Government had recognised the incorporation into the 
Soviet Union of the formerly independent Baltic States of Lithuania, Latvia 
and Estonia, the Bishops of the Catholic Church in Australia wish to register 
a firm protest.

Military occupation of small free nations by greater powers and the oppres
sion of unwilling weak minorities by the strong are not unusual occurrences. 
To condone them and to recognise them as legitimate is another matter.

The Catholic Bishops of Australia, conscious of the repression of reli
gious and civil liberties in the Baltic States, express their solidarity with 
these peoples denied their right to self — determination. They extend their 
sympathy to those people of Baltic origin who have been shocked and dis
mayed by this action of the Australian Government.

September 11, 1974

Iš psichiatrinės ligoninės paleistas
generolas Grigorenko ir jo žmona

SOVIETŲ ŽYDAI Į IZRAELĮ
Žydų agentūros Žiniomis, Izra

elis rengiasi priimti per metus 100,000 
Sov. Sąjungos žydų. Dabar vykstan
čiuose tarp prez. Ford ir Sov. Sąjungos 
užs. reik, ministerio Gromyko pasi
tarimuose pasiektas susitarimas, pa
gal kurį už sovietams teikiamas pre
kybines koncensijas, sovietai paža
dėjo sušvelninti sovietų žydų emigra
cijos sistemą. ***

DR. V. DONIELA LANKĖSI 

EUROPOJE
Neseniai, Europoje prabuvęs apie 

tris savaites, į Australiją grįžo dr. 
Vyt. Doniela. Jis priklauso Tarptau
tinei Hėgelio Draugijai (centras 
Austrijoje), kuri kas antri metai ruo
šia pasaulinę konferenciją, dažniau
siai kuriame nors vakarų Europos 
universitete. Šiais metais suvažiavi
mas betgi įvyko Maskvos universi
tete, pagrindine tema parenkant 
“Regelio dialektika”. Konferenci
joje dalyvavo apie 400 dalyvių, di
desne dalis is vakarų pasaulio. Pa
ties Regelio Draugijos pirmininko 
kvietimu, dr. Doniela skaitė paskai
tą, anglų kalboje. Paskaitos tema: 
“Movement, Continuity, Contradic
tion”.

Po konferencijos, dr. Doniela 
kelioms dienoms, kaip turistas, nuvy
ko į Vilnių, ir vieną dieną su paly
dovu praleido Kaune. Vėliau 5 die
nas prabuvo Londone ir tada per 
Japoniją grįžo Australijon, atgal prie 
darbo Newcastelio universitete.

***
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HUMANIZMO SKAUDULIAI

Neseniai turėjome progos stebė
ti kaip Australijos vyriausybė skau
džiai pažeidė humaniškuosius prin
cipus, bevykdydama savo politines 
ir ideologines pažiūras valstybėje. 
Australijos darbiečiai stipriai užsi
angažavę social — komunistinei 
ideologijai, tai parodė jų vyriausy
bės du paskutinieji tarptautiniai 
įvykiai, pripažįstant Baltus Sovietų 
Sąjungai ir išduodant Ermolenko.

Social — komunistinės valsty
bės ideologiją ir praktiką pilnai at
skleidžia Solženicinas “Gulag 
Archipelage” ir kitais savo veika
lais, ne mažiau mes ir patys žinome 
ir išgyvenome. Dėl to siaubo juk 
palikome savo mylimuosius tėvus, 
vaikus, turtų., darba, tarnyba, tėvy
nę ir visa, kas buvo mums taip brangu 
ir miela. Atsidūrėme tamsioje neži
nioje ir buvome laimingi pabėgę nuo 
to siaubo kaip nuo mirties. Šiandien 

jau daug kas užmiršo' ir ieško ‘kai
rioje” pusėje atramos, socialinio 
teisingumo. Socialinis teisingumas 
yra didelė vertybė, už kurią reikia 
kovoti ir jos siekti, tačiau už ją yra 
didesnių t.y. žmogaus saugumas ir 
laisvė. Kai žmogus praranda saugu
mą ir laisvę, jam jokios vertybės ne
beturi reikšmės, nes jis nebeturi 
savo gyvenimo, savo sprendimo, savo 
valios, jis nustoja buvęs žmogum, 
tampa vergu savo pono ar valstybe’s, 
kaip dabar yra Sovietų Sąjungoje.

Liūdnas faktas, bet mūsų dabar
tinė Australijos vyriausybė yra vie
na iš tą, kuri neigia tautų ir žmonių 
teisų apsispręsti, ji yra prieš žmo
gaus ir tautų laisvų. Ji nepripažino 
Baltams teisės apsipsręsti dėl savo 
kraštą laisvės, ji nepripažino ir 
Ermolenkui egzilo teisės- pasirinkti 
sau naują gyvenimo vietą ir apsau
goti ji nuo persekiojimą. Australijos 
vyriausybė yra tos pačios dvasios ir 
taktikos, kaip ir Sovietą Rusija. Jos 
programoje aukšti idealai surašyti, 
jos konstitucija leidžia kiekvienai 
respublikai laisvai išstoti iš Sovie
tų Sąjungos, žmogus turi visas žmo
gaus ir piliečio teises, o praktikoje 
yra visi pavergti. Tas pats teatras 
yra ir Australijoje, kai jie skelbia 
aborigenams įvairias laisves ir pa
gerinimus, tai tik užsieniui propa
gandinė ’ medžiaga. Kur komunistinė 
ranka dar nepasiekusi ten reikalau
jama laisvės, o kur ji laiko užgrobu
si tautas ten nevalia kalbėti apie 
laisvę. Todėl lengvai kalbama apie 
Afrikos tautų laisvę, bet bijomasi 
išsižioti apie Sovietų Sąjungos pa
vergtas tautas ir žmones.

Didelės reikšmės turi Ermolenko 
įvykis ir mes jo neturėtume užmiršti, 
jis turi daug panašumo su Simo Ku
dirkos tragedija. Mes turime savo 
tarpe p. A. Zubrą, kuris iš arti' tą 
įvykį sekė ir pats buvo įsijungęs į 
tą akciją gelbėdamas Ermolenko. 
Būtų didelis humanizmui pasitarna- 
vimas, o ir mūsų tautai garbė, kad 
mes galėtume šį įvykį pilnai ir tei
singai atskleisti pasauliui supažin
dinant jį su tos ideologijos fanatiką 
darbais, kuriems nei žmogaus lais
vė , nei apskritai humanizmas neturi 
reikšmes. Albertą Zubrą turėtume 
paskatinti šiam darbui parašyti knygą 
ir ją padėti ant humanistinio aukuro, 
o mūsų pareiga butų jam ateiti į 
pagalbą.

am
***
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DAINŲ
LIETUVIŲ DIENOS 

Pasikalbėjimas su Dainų Šventės 
vadove p. G. Vasiliauskiene.

Visose lietuviu kolonijose dideli 
ir maži ruošiasi Dainų Šventei, kuri 
įvyks Šių metų gale Adelaidėje. Jums 
tenka organizuoti ir pravesti ta šven
tę. Norėtųsi žinoti:

Ar visi Australijos Lietuvių Cho
rai dalyvaus Dainų Šventėje. Jei ne, 
tai kodėl? Kiek iŠ viso choristų tiki
tės sulaukti?

Deja, ne visi chorai dalyvaus. 
Canberros choras, kuris šiuo metu 
išgyvena krizę dėl choro suskilimo, 
Dainą Šventėje nedalyvaus. Geelongo 
choras, kuris ilgą laiką neturėjo 
chorvedžio, irgi nedalyvaus. Newcas
tle, Sydnejaus ir Melbourne chorai 
atvažiuos. Su Adelaidės Lituania 
choru viso susidarys apie 180 cho
ristų.

Ar bus jungtinio choro pasiro
dymai, ar ir atskiri chorai duos savo 
programas? Kas diriguos jungtiniam 
chorui?

Bus ir atskirų chorų pasirody
mai. Jungtinį chorą diriguos visi 
svečiai dirigentai.

Koks jūsų nuomone turėtų būti 
Dainų švenčių repertuaras?

Manau, kad Dainų Šventėse tu
rėtų būti išpildyti tik lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Įtraukimas sve
timtaučių kompozitorių sumažintų 
Dainą Švenčių rengimo prasmę.

Teko girdėti, kad Adelaidės 
Lituania choras išpildys B. Budriūno 
kantatą "Lietuvos šviesos Keliu”. 
Kodėl tų, o ne kitą kantatą pasirin
kote?

Ją pasirinkau, dėlto, kad ji 
sukurta išeivijoje lituanistinių mo
kyklų mokytoją garbei. Tie mokytojai 
treftityje prilygsta Vargo Mokyklos 
mokytojams spaudos draudimo lai
kais. Jaučiu, kad Dainų Šventė yra 
puiki proga pagerbti tremties mokyto
ją Savaitgalio ir kitose lituanistinėse 
mokyklose dirbantį grynai iš pasiau
kojimo.

Ar tiesa, kad kantatą diriguos 
pats kompozitorius B. Budriūnas 
ar savo viešnagės metu Australijoje 
nenumato jis aplankyti ir kitą kolo
niją chorus?

Tiesa. Komp. Budriūnas atvyks
ta Australijon 13 gruodžio mėn. 
Sydnejuje norės aplankyti “Dainos” 
chorą vad. p. Kiverio. Pakeliui į 
Adelaidę nori aplankyti p. Celną. ir 
jo vadovaujamą chorą. Adelaidėje 
diriguos kantatą ir dar keletą jo 
sukurtą dainų.

Ar turite kokią sunkumų Dainą 
Šventę rengiant? Jei taip, ar yra kas 
galėtų dar patalkininkauti?

Neskaitant Festival salės nete
kimo, sunkumų neturėjau. Turiu su
dariusi Dainą Šventei ruošti komi
tetą, kurį sudaro Lituania choro val
dyba su prityrusiu administratorium 
p. Lapsiu ir dar eile kviestinių as
menų. Su jų visų pagalba, tikiu, Dai
ną Šventė praeis sklandžiai.

Ar ši Dainų Šventė skirsis nuo 
kitų buvusių?

Skirsis, kadangi turėsime patį 
kompozitorių savo tarpe, kurio veika
lai bus išpildyti šventės metu jam 
pačiam aktyviai dalyvaujant. Be to 
šioje Dainų Šventėje pirmą kartą 
dalyvaus vaikų jungtinis choras. Kita 
naujiena, tai būtų pereinamos dova
nos įvedimas chorams. Ta dovana 
tai yra meniškai p. Tamošiūno išdro
žinėtos kanklės, kurios bus įteikia
mos sekančių Dainą Šventę rengian
čiam chorui.

ŠVENTE

Sakėte, kad Dainų Šventėje 
dalyvaus jungtinis vaikų choras. 
Įdomu, kas tą chorą sudarys ir kiek 
vaiką choristą tikitės sulaukti?

Vaikų chorą sudarys visų Aus
tralijos savaitgalio mokyklų moki
niai. O kiek tokių jaunų choristų 
suvažiuos, tai priklausys nuo tėvą, 
kiek jie parodys entuziazmo suvežti 
vaikučius į Dainų Šventę. Tik su tė
vą pagalba galėsime įvykdyti šį 
mūsų pirmąjį užsimojimą ir mokytojų 
bei rengėjų pastangos nenueis veltui.

Kas diriguos vaiką jungtinį 
chorą?

Diriguos jauna dirigentė Rasa 
Kubiliūtė. Ji yra suorganizavusi 
10 kanklininkių orkestrėlį, kuris 
pritars vaikų chorui.

Kokioje salėje vyks Dainų 
Šventė?

Adelaidės miesto salėje, kuri 
tiek erdvės, tiek akustikos atžvil
giu yra mums priimtina. Beto, joje 
yra puikūs vargonai, kurie bus panau
doti Dainą Šventės atidaryme.

Ar Dainą Šventė bus tik lietu
viams skiriama, ar reklamuojama ir 
kitoj spaudoj?

Viešai kitataučiams nebus rekla
muojama, bet tikiu turėsime nemažai 
kviestinių svečių iš kitų tautybių.

šiais metais sueina 50 metą nuo 
pirmosios Dainą Šventės Nepriklauso
moje Lietuvoje, ar nevertėtą šią 
Dainų Šventę pavadinti jubiliejine?

Kadangi Dainą Švenčių tąsa daug 
metų buvo nutrūkus, tai dabar gal 
nelabai tiktų šią Dainą Šventę vadinti 
jubiliejine. Bet manau surasime pro
gos tą įvykį prisiminti ir paminėti.

Koks būtą jūsų didžiausias pa
geidavimas šia proga?

Norėčiau apeliuoti į visus lie
tuvius, turinčius gerus balsus, jung
tis i vietinius chorus, nes dar nėra 
per vėlu, kad savo dalyvavimu pra
turtintą Dainą Šventę Adelaidėje-

kompozitorius B. Budriūnas

IR KOMES BIJOM?
Įžymus rašytojas Jurgis Gliaudą 

recenzuodamas tūlo kolumbiečio
Džiunglių romaną kartu pasidžiaugia 
ir lietuvais, kurie būdami išsiplėtę 
per ištisą planetą, gali kalbėti iŠ 
kiekvienos net pačios glūdžiausios 
žemyno kertelės. Deja apie tautie
čius, jei ką sužinome — itin jų dar
bus ne iŠ svetimą ir- anaiptol ne iš 
tyliųjų, o tik iŠ .savą rašančiųjų. 
Lietuvių planetos “užkariavimų” 
rašytojas pasigėrėdamas kukliai, 
bet kartu ir viltingai pastebi, kad tik 
pakol kas tebetrūksta lietuviškų pė
dų įspaudimo mėnulio dulkėse. O argi 
ne stebuklas, kada iš ketverto bilijo
nų dvigubų pėdų įmintos vos kelios 
žmogaus pėdos priklauso tai vienin
telei daugiautauČiai Amerikos valsty
bei. Jei bent kiek ir alegoriškai — į- 
mintos žmogaus pėdos menulio dul
kėse — bet to Žodžiais nenusakomo 
žmogaus atsiekto į erdves slenksčio, 
kaip unikalaus fizinio antspaudo 
svarbos, negi kas paneigs, ar jo 
reikšmę sumažins. Jei ir labai būtų 
svarbu mėnulyje genties ar kilmės 
pėdos, tat dar svarbiau yra tą pėdų 
paruošimo ir “pasiuntimo ’ procesas. 
O kaip gražu ir verta pasididžiavimo, 
kad tų pėdų kelionėj esama tolygiai 
mokslininką kolektyve pasidarbavusio 
ir tūlo lietuvio.

Esame skaitę, kad mes turį netol 
penketo Šimtų mokslą vyrią. O ar daug 
mes apie juos žinom? Girdėjom, kad 
mokslininkas ar tūlas tarnaująs 
mokslo įstaigoj, girdi, dar neesąs 
kūrėjas, tai ką apie tokį berašysi. 
Bet gi — nuo kada mokslininkas ne
buvo kūrėjas? Nejaugi tik poetas 
kūrėjas?

Nejaugi taip ir laidosime vertuo
sius atžymėjimo tyliais pamiršimais, 
is pavydo ar partiškumo kada ir sveti
mų sunkūs žemės kastuvai be per
traukos prisisavinimais krinta.
Na, o jei prisiminti tuos, kuriem ne
kenkė nei gegutės — gaidelio daina, 
nebijojo nei dėl nekuklumo “grieko”, 
nelaukė svetimų, o tik patys pirmieji 
save pasigarsino, tat tokiu eilėse 
galima rasti net tokią figūrą kaip patį 
Tolstojų, kuris pirmom to apogėjo 
kregždėm be savų nesuplasnojo. Ir 
dar kokiu parodoksu, tas kuris viską 
griovė ir iŠ naujo atstatinėjo net 
cerkvės nepamiršdamas, o vėliau tos 
pačios savą cerkvės buvo laurais vai
nikuotas. Analogiškai kaž kas labai 
artimo su Pastarnakais, Solženici- 
nais — režimo katorgininką žala 
valstybei - šimteriopa kompensacija 
savo istorijai. Tiek to.

Mes negarsūs gal ne vien tik 
dėl to, kad nepinigingi, kad maži, 
bet tolygiai, kad ir perkuklūs. Juk 
anglų kalboj Krėvės Gundymai niekuo 
nemažesnis meno Šedevras už Sol- 
ženicino Salynus, visiškai tiražu ne
pasižymi, tuo metu ruso pasakiško 
skaičiaus siekiąs. Perlaik taip ir 
žūsta mūsųjų mikrostatizmas lietuvio 
garsui.

Ar nebūtų gerai, jei bent retkar
čiais šmaikšti plunksna apsilankytų 
tarp tą tyliai dirbančių, kuklių moks
lininkų: rasi, interviu būtų ne tiktai 
kokia nelaukta įdomi naujiena o su
žadintų perspektyviai ryžtam, o itin 
nūdienos defetistinių krizių ar 
“atotampą” gadynėje . . . Nebe ką 
perdaug galioja įsimarinusiai tautai 
sugrįžę ir Šventieji.

Juk ir Jurgio Baltrušaičio por- - 
tretas įspraustas tarp svetimų lite
ratų į jų galeriją anaiptol savo tautą 
tuo ne perdaug garsina. O ar jis tik 
vienas? Gerai kad nors nevisiškai 
nusavintas, bet gi tokių šimtais po 
tylos dulkėmis . . .

Grįžtant prie lietuvio ir mėnulio, 
atseit, kuris prisidėjo, pasak spau
dos prie Apollo Keturioliktosios, ne
jaugi ir jo vardas laurais papuoš 
vien svetimųjų Passedeno mokslinin
kų portretus ...

__ Pingvinas
***
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TIKRAI SOVIETIŠKAI
Rugsėjo men. 15 d. viename 

Maskvos priemiesčių buvo surengta 
pirmoji šį rudeni atvirame ore abs
traktinio meno paroda. Kadangi paro
da iš anksto buvo reklamuojama, į 
ją atsilankė keli šimtai žmonių — me
nininkų, vakarų diplomatų, kores
pondentų, rusų lankytojų ir nemaža 
šiaip smalsuolių iš gretimais esan
čių miesto rajonų. Bet parodą vos 
atidarius, atvyko policija su buldo
zeriais, vandens cisternomis, pa
prastai naudojamom gatvėm laisty
ti ir su šiukšlėms rinkti sunkveži
miais, pradėjo ' viską naikinti. Van
dens spaudimas buvo panaudotas 
išblaškyti gatvėmis bėgančius paro
dos lankytojus. Keletas žmonių puo
lė cisternas, apmėtydami jas purvais. Taip atro.dė demonstracijos Canberroje 19.9.’74.

Būriai jaunuolių bėgiojo gatvė
mis baugindami parodos dalyvius. 
Tie jaunuoliai atrodė iŠ anksto -suor
ganizuoti į būrius, plėšė, mindė ir 
sumetė į Šiukšlių sunkvežimius ke- 
lioliką paveikslų. Keli uniformuoti 
policininkai stebėjo jaunuolių veiks
mus, tačiau jų nesistengė sulaikyti. 
Protestuojantieji menininkai buvo 
stumdomi ir nemažiau 5 suareštuoti. 
Nežinomas skaičius pasipiktinusių 
parodos lankytojų buvo nugabenti į 
netoli esančią policijos būstinę. 
Nugabentų tarpe buvo ir Amerikos 
konsulas, kuris paleistas įrodžius 
diplomatinį imunitetą.

13 parodos organizatorių pa
siuntė kom. partijos politbiuruilaišką, 
protestuodami prieš sauvaliavimą, 
Šališką jėgos naudojimą ir pažei
dimą garantuotų konstitucinių teisią.***

Vėliau uniformuotas asmuo, ku
ris prižiūrėjo operaciją, sakėsi esąs 
pietų vakarą Maskvos rajono vykd. 
komiteto pareigūnas.

Rugsėjo 17 d. teismas nubaudė 
2 menininkus ir vieną fotografą 
15 d. kalėjimo uz chuliganizmą. Kiti 
2 menininkai nubausti piniginėmis 
baudomis, kurias jie atsisakė mo
kėti.

Oficialiuose sluoksniuose aiš
kinama, kad parodoje išstatytas me
nas neatitikęs socialistiniam realiz
mui.

Šiomis dienomis iš Maskvos 
pranešė, kad abstraktinio meno paro
da leista rengti iš naujo.

Užsienio agentūros praneša is 
Maskvos, kad naujai perorganizuota 
paroda maskviečiai labai susidomė
jo atidarymo dieną aplankė 5000 
žmonių, nors valdžios buvo leista 
ją lankyti tik dailininką giminėms ir 
užsieno žurnalistams. Paroda yra 
moderniško meno, joje dalyvauja 50 
dailininkų. Parodos dvasia neatatin- 
ka socialistinei realybei, todėl drau
džiama.

***

TAUTOS ŠVENTĖ ADELAIDĖJE
Tautos šventė 8-toji rugsėjo 

1974 m. Adei aidėję, prasidėjo su 
vėliavų pakėlimu Lietuvių Namų 
sodelyje prie žuvusių karių paminklo 
ir Katalikų Centro šventoriuje.

Iškilmingas Šv. Mišias atlaikė 
kun. A. Spurgis M.I.C. ir savo pasaky
tame pamoksle, Švenčiausios Mari
jos Gimimo Dieną sugretino su lietu
vių Tautos švente.

Po piet Lietuvių Namuose įvyko 
minėjimas, kurio organizatoriai — 
Adelaidės Apylinkės Valdyba. P. 
Stalbai tarus atidarymo žodį, į sce
ną kalbėtoju pakviestas kun. A. 
Spurgis. Mano manymu, tai ir buvo 
svarbiausia minėjimo dalis. Kun. 
Spurgis savo kalboje iškėlė 3 pagrin
dinius punktus, t.y. tautiškumo iš
laikymą išeivijoje, mišrias vedybas 
ir lietuvių vieningumą* Kun. Spurgis 
davė pavyzdžiu žydų tautą, kuri šimt
mečių šimtmečius išblaškyta po visą 
pasaulį, nepametė nei savo kalbos, 
nei tradicijų, neįsSiejo į tautas, ku- 
riiose gyveno — nenutautėjo.

Kaip Žmogus turi tik vieną tėvą 
ir motiną, taip jis turi ir tik vieną 
Tėvynę. Nesvarbu kokiam krašte be
gyventų, gimęs lietuvis juo ir mirs.

Skaudus reiškinys, kad lietu
vaitės mergaitės kartais ieško savo 
gyvenimo draugo ne tik kitų tautybių 
tarpe, bet net ir skirtingiose rasėse 
kai tuo tarpu lietuviai berniukai dai
rosi į kitų tautybių mergaites. Kun. 
Spurgis Čia pakaltino tėvus, kad 
savo vaikams permažai įskiepijo 
meilės prarastam savo kraštui, per
mažai įkvėpė lietuviškos dvasios.

Trečiasis kun. Spurgio iškeltas 
punktas, tai skaldymosi dvasia lietu
vių bendruomenėse. Kun. Spurgis 
pabrėžė, kad nieks neturi teisės 
smerkti kito žmogaus galvojimo poli
tinėj, religinėj ir visuomeninėj plot
mėj, nes tai yra asmeniškas laisvo 
Žmogaus reikalas. Mes esame visi tie 
patys lietuviai, vienos tėvynės sūnūs 

ir dukros, kuriuos riša ta pati kalba, 
tos pačios tradicijos ir ta pati kul
tūra. Todėl, kun. Spurgis užbaigė, 
tegul nebebūna daugiau ‘ Jie ir 
“Mes”, o tik MES.

Netoli valandos užsitęsusi kal
ba, praėjo nepastebėtai greitai, vi
sos problemos artimos kiekvienam 
tautiečiui, visos mintys kun. Spurgio 
perduotos aiškiai, įtikinančiai, nuo
širdžiai. Publika parodė supratimą ir 
pritarimą gausiais plojimais.

Meninėje dalyje, gerokai padidė
jęs “Lituania” choras diriguojant 
R. Kubiliūtei, išpildė “Kur namas 
mūs” ir “oi toli, toli”, ir diriguojant 
G. Vasiliauskienei “Lietuva Brangi” 
ir “Vilniuj žydi liepos” pianinu pri
tariant R. Kubiliūtei. “Vaidilos” 
teatro aktoriai padeklamavo — G. Matu
levičienė M. Malakūnienės “Mano 
tėvas neturėjo sūnaus” N. Skidzevi- 
Čius — tos pačios poetės “Žmogus” 
ir J. Neverauskas, P. Rackaus “Pu
šis”. Deklamacijos nuoširdžiai per
duotos, kai kuriuos klausytojus su
jaudino iki ašarų.

Užbaigai tautinių šokių grupė 
“Žilvinas”, vadovaujant R. Bielsky
tei nuotaikingai pašoko du šokius.

Apylinkės Valdybos pirmininkė 
B. Mikužienė šiltu žodžiu padėkojo 
dalyviams ir žiūrovams už atsilanky
mą. Lietuvių Namų sodelyje, nuleidus 
vėliavas, buvo sugiedotas Lietuvos 
Himnas ir Malda.

V. Marcinkonytė 
***

TAUTOS ŠVENTE MELBOURNE
Šventės minėjimas vyko šešta

dienį Lietuviu Namuose. Sale beveik 
pilnutėlė žmonių. Minėjimą atidarė 
Bendruomenės pirm. A. Pocius, pri
mindamas, kad privalome ištverti 
tautinėje kovoje. Žuvusieji už laisvę 
pagerbti atstitojimu. Pirmininkas 
primine paskutinius Įvykius, kada 
Australijos vyriausybė pripažino 
Pabaltijį Sovietams, ir skatino vie
ningai “laikytis šioje kovoje už tautos 
teises.

Paskaitą Skaitė Petras Sungaila. 
Jis analizavo padėtį, kodėl Lietuva 
silpnėjo po Vytauto Didžiojo laikų.

Po paskaitos dr. A. Staugaitis 
perskaitė straipsnį iš Melbourne arki
vyskupijos savaitraščio “The Advo
cate”, kuriame kardinolas J. Knox 
aiškiai pasisako prieš Australijos 
vyriausybės sprendimą Pabaltijį pri
pažinti Rusijai. Buvo nutarta’ šio 
susirinkimo vardu pasiųsti kardino
lui padėkos laišką.

A. Baltrukoniene" padeklamavo 
eileraštį apie surakintą, Lietuva.. Gy
voji. paveikslą — surakintą Lietuvą 
vaizdavo Z. Prašmutaitė. Pirminin
kas A. Pocius padarė eilę skelbimų 
apie demonstraciją Canberroje, Lietu
viu Dienas ir pan. z

Meninėje dalyje poetas J. Miks- 
tas paskaitė porą savo kūrybos eilė
raščiu. A. Matukevicienė paskaitė 
jumoreska, apie sapnus. Programą už
baigė Dainos Sambūris, padainavęs 
tris dainas.

Kita minėjimo dalis buvo sekma
dieni. Organizacijos pamaldose da
lyvavo su vėliavomis. Mišių auka 
buvo skiriama už Lietuvos veikėjus 
bei žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Pamoksle kun. P. Vaseris iškplė 
kad kalba yra tautos gyvybė. Mišias 
giedojo parapijos choras vad. P. 
Morkūno.

Po pamaldų 3 vai. Latvių Na
muose buvo visų Pabaltiečių susi
rinkimas, kur bęne daugiausia daly
vavo lietuvių. Žmonės salėje netilpo 
ir dar gera Šimtinė klausėsi Opozici
jos vado Mr. Snedden kalbos kitoje 
salėje per garsiakalbį.*** "

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

Paskutinis D. Klubo susirinki
mas įvyko rugsėjo mėn. 1 d. p.p. Žu
kų namuose. Paskaitą, istorinė tema. 
“Lietuvos Valstybe 10 — 15 šimt.”, 
skaitė pats Šeimininkas p. Žukas.

Paskaitos pasistatytas tikslas 
— įrodyti senovės lietuvių nežemesnj, 
ir kai kuriais (būtent humaniškumo ir 
moralinių principų) atvejais net pra
našesnį, kultūrinį lygį, palyginus su 
kitom to meto Europos tautom, tuo 
sugriaunant priimtą tradicinę teoriją, 
kad lietuviai buvę pusiau laukiniai 
primityvūs žmonės. Čia paskaitinin
kas smarkiai kritikavo Nepr. Lietuvos 
laiku klaidinančius istorijos vadovė
lius, pagrįstus daugumoje šališkom 
lenkų ir vokiečių istorikų metraščio 
žiniomis. Pasiremdamas surinktom 
gausiom žiniom iš naujai surastų 
rašytų šaltinių (pav. Vilniaus archi- 
vas šiandien turi net 3 mil. rankraš
čių) ir ypatingai, archeologinių radi-? 
nių paskaita nubrėžė lietuvių tautos 
kultūrinio ir materialinės gerovės 
vystymosi eigą nuo pat 2-ro iki 15-to 
šimt. Ypatingai išsamiai ir vaizdžiai 
buvo nušviestas bene svarbiausias 
Lietuvos istorijos bruožas — Šimtme
čiais vykęs nuolatinis, stebėtinai 
sėkmingas gynimasis nuo gausių ir 
galingų priešų, aptariant vartotus 
pranašius Šarvus ir ginklus (ne vien 
medines buožes), gynybos ir puolimo 
taktikas, svarbesnius mūsius ir Di
džiųjų Kunigaikščių politinius bei 
diplomatinius manevrus santykiuose 
su kaimynais. Kiti suminėti faktai, 
kaip įvairių amatų ankstyvas klestė
jimas, pagarbi moters padėtis šei
moje ir bendruomeneje, diplomatiniai 
santykiai su vakarais jau nuo 13 šimt. 
iš tų laikų išlikę klasikinės archi
tektūros pastatai, vartojimas šaunamų 
pabūklų jau 14 šimt. (kaip 40 arklią 
traukiama patranka), įkūrimas Vil
niaus universiteto 16 šimt. ir kt. visi 
paremia paskaitos pagrindiną mintį.

Po šios įdomios paskaitos seke 
įdomios gausios diskusijos. Sekantis 
susirinkimas įvyks spalio mėn. 13 d. 
p. Kristensen namuose dr. G. Kišo- 
nas skaitys kontroversinės temos 
paskaitą.

D. Klubo reporterė 
V. Kristensen.***

Baltai demonstruoja prieš Whitlamo vyriausybe's pripažinima4 
de jure Baltijos kraštu. Sovietą Rusijai.

DAR VIENAS PAVEIKSLAS
Žiniomis iŠ Chicagos, Austra

lijos nacionalinė galerija pirko Ameri
koje ekspresionisto William . Dekoo- 
ning tapytą, paveikslą, pavadintą Mo- 
terisV (vienas iš 6 tos serijos pa
veikslą) už $646,000. Tai esanti rekor
dinė suma, mokėta už paveikslą, ku
rio autorius tebėra gyvas.***

— Vargu ar su rože visi elg
tųsi taip švelniai, jei nebijotų 
įsidurti dygliais.
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"ŽODŽIAI IR MINTYS” 
SENOVĖS LIETUVIŲ KALBOS 

ŽODYNE
Vienoje anglų kalbos knygoje 

apie sanskrito kalbos likimą Europos 
tautose aš atradau ir vienui vieną 
lietuvišką žodį — ašva, kuris angliš
kai buvo įvardintas “horse”. Atsi
vertusi liet, kalbos Žodyną radau, kad 
po “ašva” slepiasi ne “arklys”, bet 
“kumelė”.

Susimąsčiau. Kodėl toks senas, 
svetimtaučių kalbininkų pripažintas 
lietuviškas sanskrito žodis mūsų 
kalboje jau yra atgyvenęs? Kas jį 
susendino? Ar istorinių nuožmumų 
varginama tauta nepajėgė savo švie- 
timesi išlaikyti tūlų kitoniškų pava
dinimų, ar mūsų kalbininkai nutarė, 
ką rinkti — ką atmesti? Mintims bege
nant vienai kitą, aŠ leidausi į prie
laidas.

Pirmiausiai, jei tuos naminius 
gyvylius, kuriuos pagal išvaizdą va
diname laukiais, juodbėriais, sar
čiais, Širmiais ir obuoliais muštais, 
vadintume ašviais, tuomet būtų aiš
kiau ir šių gyvulių naudojimo paskir
tis: arklys — nuo žodžio ir veiksmo 
“arti”, žirgas — nuo žodžio (ap) 
“žergti” jojant, ašvienis — nuo 
žodžio “aš vienas” pakinkytas pa
traukiu. Tokiu būdu, vietoje “arklys” 
sakytume “ašvys”, vyriškosios ly
ties gyvulys, o vietoje “kumelės” 
sakytume “ašva” moteriškosios 
lyties gyvulys. Tuomet žodis “kume
lė” turėtų būti rišama su dauginimo
si sąvoka, kaip dabar “eržilas” 
reiškia veislingą patiną.

Antra. Jei vėl priimtume “ašvį” 
į vartojamąją kalbą, turėtume dar 
vieną gryną sanskritišką žodį savo 
pasididžiavimui.

Be to, aš dar atkreipiau demesį 
į anglišką žodelį “man” *------- -
vyras. Sakysite, 
“man” turi bendro su 
žodynu?“ Pažiūrėkime.

— žmogus, 
kų angliškasis 

lietuvišku

turime var- 
savotiškai 
šį “man”

dų ir pavardžių, kurie 
slepia savyje kaip tik 
žodelį. Tai AlgiMANtas, MANtautas, 
RiMANtas, MANtas, ArMONas, Ur- 
MONas ir kt.. “Mon” — škotiškai, 
“man” — angliškai, “Mann” — vo
kiškai išreiškia žmonijos ir vyrišku
mo sąvokas, 
reiškia 
reiškia 
spręsti.
“MONas

O kas, mes manome, 
žodelis “MANyti”? Tai 
- “elgtis kaip žmogus”, 
O kai vartojame žodžius 

MONyti”, ką tuomet mes 
įvardijame? “Monas” — apgaulė, 
gi “monyti” ir “atmonyti” reiškia 
“atkeršyti”. Tai kas yra nežmoniš- 
kiau už žmoniškumų, kaip kerštas? 
Ar ne jis nupiešia žmogaus žmonis- Ths Sydney Morning Herald, Sat, Sept 28, 
kają. skraistę?

Be to, ar dabar mūsų dažnai var
tojamas žodis Žmogus ’ nėra kaip 
nors išsivystęs iš “žMANgus” ar 
“žMONgus”, nes mes vis dar turime 
žodžius “žMONa” ir “žMONija” 

Dabar matome, kad dėka tradiciš
kai kasdieniškų žodžių tolimiausios 
ir, rodos, niekuo nesirišančios gen
tys visiškai gali būti kadaise buvu
sios broliais!

E. Jaciunskienė
***

DR. K. KEMEŽIO MENO 
PARODA

Penktadienį t 13 rugsėjo , 7.30 
vai. vakare, Canberros teatro Centro 
galerijoje, be kalbų ir kritikų, buvo 
atidaryta K. KemeŽio individualinė 
meno paveikslų paroda, kuri tęsis 
iki 15 rugsėjo.

Parodoje buvo išstatytas 21 jo 
paties ir keletas jo 8 metų dukrelės 
paveikslų.

K. Kemešys jau ne pirmą kartą 
pasirodė meno parodose. Šį kartą jo 
paveikslai visai skirtingi, nes jis 
pasuko modernaus meno kryptimi. Bet 
ir dabar jis netilpo vienoje srovėje. 
Kai kur jis pasirodė artimesnis futu
rizmui, kitur surrealizmui, gal būt, 
stipriau jis užsiangažavo kubizme.
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Jo ryškių spalvų griežtų kontrastų, 
puikus spalvų derinys, švelnių geo
metrinių. linijų kompozicijoje, davė 
patrauklų pasigėrėjantų vaizdą.

Jo neištikimybė vienoje meno 
srovėje rodo, kad jis dar tebeieško 
savo kelio.

Paklaustas kur jis studijavo 
tapybos meną, Jis atsakė iŠ “Zorba 
de Greek”, muzikanto paaiškinimą, 
kai vienas amerikietis jį paklausė: 
Ar tu moki skaityti gaidas? Muzikan
tas atsakė — ne. Tai koks tu muzi
kantas, sako amerikietis. Po tokio 
amerikiečio pasakymo muzikantas 
susimąstė ir nusiminė. Tada jo drau
gas priėjo prie jo ir sako: "Ar lakš
tingala moka skaityti gaidas, o kaip 
gražiai ji gieda!'

K. Kemežys yra nuoširdus jausmo 
menininkas. Jis kuria ką jaučia, kaip 
ta lakštingalėlė. Bet jam nėra sve
tima meno istorija.

J.

West
ans-

G.

***
IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO

Pertho laikraštis “The 
Australian” gavo su Maskvos 
paudu laišką, rašytą tariamai 
Ermolenko, dabar gyvenančio Maskvo
je. Laiške rašoma: “AŠ gavau iš 
Australijos tam tikrą skaičių laiškų. 
Šių laiškų autoriai yra užsinteresuoti, 
kaip aŠ gyvenu grįžęs iš Pertho. Jie 
spėja — aš nežinau dėl ko — , kad 
mano gyvenime turėjo būti rimtų 
pasikeitimų. Aš neturiu praktinės 
galimybės kiekvienam tų Žmonių at
sakyti. Bet štai aš turėčiau pasakyti 
kiekvienam, kuris interesuotas Šiame 
reikale.

Aš dabar esu labai užsiėmęs pa
ruošimu Tarptautiniam Karoyan jau
nimo orkestrų festivaliui, kuriame aš 
dalyvausiu kaip narys mūsų muzi
kos kolegijos. Likusioji šių dalis 
bus skirta pasirengimui įstojamie
siems egzaminams į Maskvos kon
servatoriją (nesuprantamas žodis), 
sekančiai vasarai.

Kilo įtarimas, kad laiškas ne 
Ermolenko rašytas, ekspertas Mrs. 
Kate Notman palygino parašus ir 
rado kad parašai ne to paties as
mens pasirašyti. Dabar sovietų pro
paganda turėtų raudonuoti, bet geros 
akys dūmų nebijo.

Čia pateikiame abu.parašus: pir
masis yra ne tikras, antrasis yra pasi
rašytas Ermolenko Perth universi
tetą lankant.

1974

Grįš lotynų kalba 
Mišiose

, Vatikanas. — Paulius VI pa
vedimu, įviso pasaulio vyskupams 
ir vienuolijų vyriausiems vado
vams yra išsiuntinėtas specialus 
leidinys jubilate Deo”, kuriame 
pateikiamos gregorinės šventųjų 
Mišių giesmės 'lotynų kalba. Prie 
leidinio pridėtas taip pat Dieviš
kojo (Kulto kongregacijos raštas 
— instrukcija, pasirašytas nau
jojo kongregacijos prefekto aus- 
traliečio kardinolo James Knox 
ir kongregacijos sekretoriaus vys- neliai labai džiaugiasi sulaukę duk- 
kupo Būgnini. Siame dokumente 
nurodoma, kad gregorinės šv. 
Mišių giesmės lotynų kalba, kaip 
Gloria, Credo, Šančius ir kitos 
vėl turi būti 'giedamos viso (pasau
lio katalikų bažnyčiose. Šios gies
mės — rašoma instrukcijoje — 
tiek amžių vartotos visoje katali
kų Bažnyčioje, geriausiai išreiš
kia katalikų tikėjimo vienybę, ug 
do pamaldumą ir sudaro neįkai
nuojamos vertės religinio meno 
turtą.

IR KITI NEPASIDUODA DIKTANTUI
Tautinio spaudos klubo sureng

tuose pietuos Canberroje Irano šach
as paklaustas, ar jis JAV prez- 

Ford kalbą, kurioje buvo pasisako
ma uŽ ‘ kietą politiką prieš naftos 

• kainų kėlimą”, laikąs kaip ultima
tumą dėl naftos kainų, pareiškė: nors 
jis pilnos prez. Ford kalbos dar 
nėra gavęs, bet jei iš tikro ji buvo 
ultimatumas, tai mums jis nepriim
tinas. Niekas negali mums diktuo
ti, niekas negali į mus rodyti pirštu, 
nes tą pat mes galime atgal paro
dyti. Toliau Šachas pareiškė, kad 
naftos gamintojai tik pritaiko preky
bos taktiką, kurią gamintojai kitų 
reikmenų naudoja. “Imk arba palik” 
pagrindu. Pav., cukraus kaina pasku
tiniu metu pakilo nuo $60 už toną iki 
beveik $840. Jau prieš naftos krizę 
buvo monetarinė krizė, už kurią naftą 
gaminančios šalys negali būti kalti
namos. Šach as toliau pareiškė jis 
pasirengęs svarstyti naftos kainos 
stabilizavimo klausimą. Tas apimtų 1 
vieną nustatytą naftos kainą, išski- 1 
riant geografinius atstumus ir naf- 1 
tos kokybę. Ta kaina turėtų būti in
deksuojama suderinamai su 20 ar 30

•’ J
kitų svarbiausių reikmenų kainomis. 
“Mes turime ginti savo interesus ir i 
turime išsaugoti savo perkamąjį pajė- . 
gumą. Bet jeigu jus keliate ir kelia
te kainas, kodėl mes turime mokėti 1 
sąskaitą?”

***

JULIUI GINTALUI
mirus, jo žmonai Stepai ir dukrai Irenai liūdesio valandoje nuošir
džiausią užuojautą reiškia

A.A. SOFIJAI RAITELAITIENEI
mirus. vyrui Jonui, sūnums Valdemarui ir Edui ir jų žmonoms gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

M. ir B. Gailiūnai ir šeima

KIEK AS SUŽINOJAU!
Reikia pasidžiaugti,kad p. Mari

nos Cox graži iniciatyva padėjo apsi
spręsti “The Daily Telegraphui” vi
sada ignoruojančiam Baltus, už beša
lišką informaciją baltų klausimais. 
Praeitame “M.P.” numeryje “Kiek 
Sužinojau” _ skyriuje parašėme, kaip 
viena “M.P.” skaitytoja kreipėsi į 
News Editorią 1 ir pareikalavo pasi
aiškinimo, kodėl jis nespausdina jo
kių žinių apie Baltus. Jos paskatinti 
daug kas padare tokius pat priekaiš
tus “The Daily Telegraph’ui”. Ir ką? 
Šeštadienį “The Daily Telegraph’o” 
korespondentas kreipėsi j prof. A. 
Kabai lą, prašydamas suteikti infor
macijų. Prof. A. Kabaila plačiai jį 
painformavo ir “The Sunday Tele
graph” pirmame puslapyje didžiulėm 
raidėm išspausdino, kone per visą 
puslapį, plačią informaciją. Vadinasi 
sveika akcija padėjo. Mums reikia 
daugiau tokios sveikos iniciatyvos ir 
solidarumo, rezultatai mūsų veiklos 
tuoj pagerėtų.

***
Spalio men. 1 d. is Londono 

atskrido p.p. Baužių, duktė Antua
nete Sliterienė su savo dukrele. Se- 

terš ir anūkės. Antuanete’ žada pas 
tėvus paviešėti paatostogauti tris 
menesius. Linkime malonaus poil
sio saulėtoje Australijoje.

* **
Žiniomis iš Istambulo, sovietu 

vairuojamų ' raketų naikintuvas prieš 
2 savaites sprogo Juodojoje Jūroje 
ir liepsnodamas paskendo. Naikintu
vas buvęs Kažin klasės, turįs radaru 
kontroliuojamus 4 raketų išmetamuo
sius vamzdžius..

***

NERIMSTA IR LONDONAS
(PIKETUOTA PRIE AUSTRALIA 

HOUSE)
Rugsėjo 18 d. The British League for Eu

ropean Freedom, kuriai priklauso ne tik 
pavergtųjų tautų, bet taip pat D. Britani
jos ir net Australijos 'piliečiai, piketavo 
prie Australia House Londone.

Piketavimo metu Lygos pirmininką D. 
Martin‘ą priėmė -Australijos Aukščiausios 
Komisijos pirmasis sekretorius, kuriam 
buvo įteiktas Aukšč. Komisarui adresuo
tas laiškas. Tame laiške buvo išreikštas 
nusistebėjimas, kad Australijos vyriausy
bė legalizavo Molotovo-Ribbentropo 1939 
m. sudarytąjį agresijos aktą.

D. Martin paaiškino, kad pavergtųjų sa
vaitės proga jam lankantis britų užsienio 
reikalų ministerijoj buvo užtikrinta, kad 
D. Britanijos vyriausybė nemano keisti 
esančios Baltijos valstybių padėties. Aust
ralijos vyriausybės elgesys stipriai pažei
dęs laisvo pasaulio laikyseną ,tuo labiau, 
kad šiuo metu vyksta derybos Europos 
saugumo konferencijoje.

Australijos komisaras buvo prašomas, 
kad jo vyriausybė persvarstytų savo nuta
rimą ir grąžintų Pabaltijo valstybėms mo
ralinį laisvės dr žmogaus teisių pripažini
mą.

Pabaltijo valstybių piketuotojai, išsiri
kiavę-su plakatais prie Australia House, 
praeiviams dalijo lapelius su antraštėmis:

„Australijos vyriausybė pripažino Bal-^ 
tijos valstybes — Estiją, Lietuvą ir Latvi
ją — Sovietų kolonijomis Europoje“.

D. Britanijos gyventojai prašomi parem
ti pabaltiečių reikalą ir rašyti protestus 
Australijos vyriausybei. /T „ „ T . .(Is E. Liet.)

Šidlauskų ir Gudaičių Šeimos

į parlamente vieno atstovo pa
klausimą, ar pabaltieifiai turi pa
grindo baimintis, Australijai pripa
žinus Baltijos valstybių aneksiją 
Rusijai, dėl ją repatriacijos į, Sov. 
Sąjungą, min. pirmininkas Mr. Whitlam 
pareiškė, kad tokios sugestijos ne
turinčios jokio pagrindo. Pabaltiečių 
daugumas yra naturalizuoti Australi
jos piliečiai. Liką keli šimtai nena- 
turalizavgsi, gali kreiptis į Darbo 
ir imigracijos ministeriją ir tuos rei
kalus sutvarkyti.

***
Min. pirm. Mr. Whitlam ir jo 

palydovai praeito mėn. pabaigoje iš
vyko į Siauriną Ameriką. Jis skrido 
specialiai užsakytu Qantas Boeing 
707 lėktuvu, nes saugumo pareigūnai 
patarė neskristi komerciniu lėktuvu, 
nors pirmosios klasės dalis būtų, 
kaip karališkos Šeimos atvejais daro
ma, atskirta nuo bendrosios dalies. 
Naudojant spec, lėktuvą aukštiesiems 
keleiviams bus daug patogiau lanky
tis įvairiose vietose, nes Mr. Whitlam 
neapsiribos vien aplankyti prez. 
Ford, Kanados pirm. Mr. Trudeau ir 
vis. susirinkimą, bet dar nusileis 
Buffalo pasižvalgyti į, Niagros kriok
lį, pasuks į Nashville , kur, be kita 
ko, galės pamatyti Atėnų Parthenono 
repliką.

Kelionės, žinoma, bus apmokėtos 
valstybės iždo.

*** •
iš

Izraelio teismas Jeruzalėje pra
dėjo svarstyti bylą ark. Hilarion 
Capucci graikų katalikų bendruome
nės Jeruzalėje dvasinio vado, esą 
jis pristatinėjęs Palestiniečiams par
tizanams ginklus.

***
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KA AS MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

PASKUTINIS VIZITAS
Važiuoju patogiai įkritęs j An

tano automobilį ir galvoju kaip gerai, 
kaip patogu atleisti nervus. Mat visą 
dieną buvau stipriai užimtas, daug 
įspūdžių ir kas svarbiausia, kad ir 
vengiau, reikėjo vieną kitą Čerkiuką 
išlenkti už sveikatą, už pasisekimą, 
už iki kito pasimatymo. To išvengti 
negali, jei esi geras draugas ir linki 
kitam gero.

Ne visus galėjau sutikti savo 
mielus draugus, bet labiausia šir
dis skaudėjo, kad negalėjau aplanky
ti savo mielo Pauliaus Sirgedo. Jis 
man paskambino po to .kai aš jau bu
vau tą vakarą susitaręs susitikti ir 
dalyvauti trijose vakarienėse. Ketvir
tos negalėjau — pritrūko laiko. Per 
daviau jam Plunksnos Klubo sveiki
nimus ir kvietimą atvykti į Sydneją 
20 metų jubiliejui, kurio pradininku 
jis kaip tik buvo. Paulius labai norė
jo, kad jį aplankyčiau ir aš labai 
norėjau ir vis dėlto mudu nesusiti
kome. Per mažai laiko, niekada ne
jutau savo gyvenime taip laiko stokos 
kaip čia Amerikoje. Laikas beabejo 
greitai bėgo, bet man atrodė, kad as 
jau metai kaip gyvenu Amerikoje, 
įspūdžių ir išgyvenimų tikrai aŠ tu-

A. Mauragis

tėjau daugiau kaip gyvendamas visus 
metus.

Štai ir Antano namai, miela ponia 
sutinka mane, šalia jos stovi kokių 
8 metukų gražus berniukas tai jauna
sis Kazlauskas, jau gimęs Amerikoje, 
o kur Jūsų australai — Raimondas, 
Lidija? Raimondas turi girlfriend ir 
gyvena atskirai, Lidija išvykusi atos
togų j Europą. Tėvai truputį nusimi
nę, bet mados ir laiko dvasios ne
pakeisi, jaunimas turi savo kelius.

Sėdime uŽ turtingai apkrauto 
stalo ir kalbame apie Australiją, mat, 
p. Kazlauskai prieš 15 metų gyveno 
Sydnejuje. Čia jiems viskas žinoma 
ir viskas įdomu. Atsimenu kaip p. 
Kazlauskienė puikiai deklamuodavo 
per didžiąsias iškilmes Sydnejaus 
lietuvių parengimuose.

Nors gerai įsitaisę p. Kazlaus
kai, Antanas daug dirba, turi vilą prie 
ežero, į kurią norėjo mane apgyvendin
ti, bent porai dienų, bet man rodos, 
kad jie Australijos labai pasiilgę, ir 
truputį gailisi, kad išvažiavo. Besi
teiraujant apie kitus Australus, atvy
kusius į Ameriką,patyriau kad Ričar
das Jaselskis jau trečią dieną dingęs 
ir niekur jo nebesuranda. Tik sugrį
žęs į Australiją patyriau,kad tas mūsų 
mielas skautininkas rastas negyvas 
dykumose.

Laikas ir čia greitai prabėgo, ir 
Antanas veža mane namo.. Važinėja
me, nebesurandame namų. Žiūrime už
rašų .knygutę, skaičiuojame gatves, 
nėra namo ... Važiuojame į kitą vie
tą . . . nėra ... Kas čia velnias de
dasi, kur tie namai dingo? Aš jau
čiuosi lengvas kaip dūmelis, mat, po 
trijų vakarienių ir nesuskaitomo skai
čiaus Čerkiukų, man vis tiek kur mane 
veža ... ir man lengva ir gera ... 
Antanas kiek susinervinęs sako: — 
čia Kugelio gatvė, einame į taverną 
pasiskambinsime į namus, tegul jie 
pasakys koks yra jų numeris, kokia 
gatvė, iš tavo užrašų nieko negalima 
išskaityti.

— O į taverną, puiku, dar tokioje 
nesu buvęs.

— Čia Kugelio gatvėje jų yra ar 
ne. septynios, — atsako Antanas ir 
mes įeiname. į vieną. Dvi padavėjos 
už baro Šypsosi, keletas rimtų vyrų 
geria alų. Prašau telefoną ir skam
binu p. Griškui klausdamas kur jis 
gyvena, koks namo ir gatvės numeris. 
Atsako — viskas taip kaip užrašyta 
knygutėje, tai kodėl mes nesuranda
me? Mėginsime dar kartą ieškoti.

Kai aš kalbėjau telefonu, Anta
nas papasakojo, kad aš esu iŠ Aus
tralijos. Vyrai mane tuoj apsupa ir 
siūlo išgerti, o moterys nori pasikal
bėti. Ir mes valandėlę pabendrauja

me. Bet vėlus laikas neleidžia mums 
ilgai užtrukti. Atsisveikiname. Atva
žiuojame į tą pačią vietą, nugi tas 
pats namas kaip padėtas stovi, iš 
karto atpažinau. Kur jis buvo dingęs 
pirmą kartą kada mes čia buvome, taip 
ir iki šiai dienai man neaišku.

Kad ir vėlai grįžęs namo, p. 
Griškus radau mane belaukiančius. 
Atsiprašau už tokį vėlų laiką, bet 
mačiau kad šeimininkai nepyko, ir 
norėjo dar pasikalbėti, atnešė naujų 
knygų ir sako susipakuok, kad nerei
kėtų rytoj. Susidomėjau dovanotomis 
knygomis ir čia kaip tik sustojame 
prie tos naujos temos — pranašysčių. 
“Revelations and Messages as given 
through Mary Ann van Hoof” man buvo 
visai nežinoma ir negirdėta istorija. 
Ponia Aldona kelis kartus yra buvusi 
Necedah, kur vyksta gausus Žmonių 
susidomėjimas Ann von Hoof prana
šystėm ir stebuklais. Žmonės lanko 
ją ir tiki, kad ji yra šių naujų laikų 
Šventoji, tačiau Bažnyčios dar nepri
pažinta. Mudu su Kazimieru buvome 
skeptiški, bet ponia Aldona rimtai 
susidomėjusi šia nauja pranaše ir jos 
apreiškimus gerai išstudijavusi. Ji 
mane aprūpino knygom ir brošiūrom ir 
aš pažadėjau su jomis susipažinti 
grįžęs į Australiją.

Jau laikas miegoti, antra valan
da nakties. Labanaktis! Šis paskuti
nės nakties miegas Chicagoje buvo 
man malonus ir lengvas.

(bus daugiau)
***

MIRĖ IZIDORIUS GESTARTAS
Rugsėjo mėn. 3 d. Queen Victo

ria ligoninėj mirė melbourniŠkiams 
lietuviams gerai pažįstamas IZIDO
RIUS GESTARTAS. Į ligoninę jį 
paguldė dėl Širdies negalavimų. Liga 
komplikavosi ir jis mirė nuo kraujo 
išsiliejimo smegenyse. Rugsėjo mėn. 
5 d. po Šv. Mišių Šv. Jono bažnyčioje 
gražus tautječių būrys velionj Izi
dorių palydėjo į Fawkner kapines. 
Prie karsto kalbėjo K. Kazlauskas 
A.L.B. apylinkės valdybos vardu, 
Lietuvių Namų vardu Klubo pirm. A. 
Ramanauskas ir N. Butkūnas Karių 
Ramovės vardu.

Iz, Gestartas buvo tampriai su
augęs su organizuota Melbourno lie
tuvių veikla. Darbu ir lėšomis jis 
nuoširdžiai rėmė Lietuvių Bendruo
menę, Kultūros Fondą, Lietuvių 
Namus, jaunimo organizacijas ir 
socialinę šalpą. Velionį dažnai maty
davome minėjimuose, koncertuose, 
paskaitose bei organizacijų susirin
kimuose. Būdamas kuklios prigimties, 
vengdavo bet kokių pirmaujančių pos
tų organizacijose, tačiau prašomas 
niekad neatsisakydavo sekretoriauti 
ar Šiaip kuo kitu padėti. Kokiomis 
sumomis velionis yra parėmęs lietu
višką veiklų mes nesužinosim, nes jis 
nemėgo kad jo vardas būtų įrašomas 
į aukotojų sąrašus; tačiau kam teko į 
jį kreiptis vienu ar kitu reikalu, žino 
velionies Izidoriaus duosnumą.

Labiau už viską Izidorius 
Gestartas mėgo ir brangino spaus
dintą lietuvišką Žodį. Lietuviška 
.knyga jam buvo kasdienine duona, 
poilsis ir pramoga. Nežinau kito 
lietuvio Melbourne, kuris iš savo 
algos tokį procentą skirtų lietuviškai 

knygai bei laikraščiui. Be “Mūsų, 
Pastogės” ir “Tėviškės Aidų” jis 
prenumeravo “Dirvą”, “Draugą”, 
“Naująją Viltį”, “Į Laisvę”. Skai
tė ir daugiau lietuviškos periodikos, 
kurią įsigydavo P. Butkūno lietu
viškų knygų kioske. Šiame kioske 
velionis Izidorius, daugiau kaip 10 
metų talkininkavo p. Butkūnui ir 
džiaugdavosi kai galėdavo tautiečiui 
“įkalbėti” lietuvišką knygą. Turbūt 
neapsiriksiu sakydamas, jog per 
velionies privačią knygų lentyna 
perėjo visi vertingesni lietuviški 
leidiniai išleisti išeivijoj. Daug 
vertingų knygą jis padovanojo Kul
tūros Fondo (dabar Bendruomenės) 
bibliotekai. Reikia laukti, kad ir 
likusios velionies knygos bus per
duotos tai pačiai bibliotekai.

Melbourno lietuviai Izidorių 
Gestartą ilgai prisimins kaip nuo
širdų kultūrininką, taurų tautietį ir 
mielą bičiulį. Velionis Iz. Gestartas 
savo kilme Žemaitis, gimps Kvėdar
noje 1912 m. balandžio mėn. 4 d. 
Gimnaziją baigė Šilutėje, Mokėsi 
kunigų seminarijoj, tačiau jos ne
baigė ir išėjo tarnauti. Berods, kurį 
laika dirbo Vidaus Reikalų ministeri
jos žinyboj, vėliau buvo Šilutės 
pašto viršininku. Buvo vedęs. Kiek 
žinoma jo žmona mirusi Sibire.

į Australiją velionis atvyko 
1949 m. Atlikęs darbo prievolę gavo 
darbą Tiekimo departamente (De
partment of Supply). Toje pačioje 
darbovietėj išdirbo virš 20 metų. 
Priklausė pensijų fondui ir mokėjo 
stambius įnašus, tikėdamas, jog išė
jęs į pensiją turės ramią senatvę. 
Turėjo sutaupų ir banke. Iz. Gestar
tas mirė nesudaręs testamento, mat, 
vis tą reikalą rytdienai atidėliojo, 
kaip kad ir daugelis mūsų tautiečių 
daro. 0 kaip dažnai toji rytdiena 
nebeateina... '

(js)
***

SVEČIAS IŠ LIETUVOS APIE MUS
Prieš kelis menesius į Australi

joje įvykusią tarptautinę konferenciją 
buvo atvykęs iš Lietuvos kaip atsto
vas Antanas Būdvytis Žemdirbystės 
Instituto direktorius, TSKP narys. 
Savo įspūdžių dalį apie Australiją 
apskritai jis buvo paskelbus “Tie
soje”. Dabar, Kultūros barų 1974 m. 
6 — me numeryje tas pats asmuo tal
pina kai ką ir apie Australijos lietu
vius. Jis čia visų pirma rašo, kad 
“kaip tvirtina patys Australijos lie
tuviai, jau nuo pat pirmų dienų jie 

pradėjo skilti į tris dalis”. Ir būtent: 
pirmiausia — “guzikuotieji”, buvę 
kariškiai, kurie neturėjo kitos specia
lybės, o juodo darbo vengė, kol vė
liau įsidarbino kelneriais restora
nuose, baruose, sargais ir pan. To
liau — inteligentai; jiems buvę sunku 
gauti darbo pagal specialybę — trukdė 
kalba, vietos inteligentijos konkuren
cija. Ir egzaminus išlaikę retai gau
davę darbo pagal specialybę. Daug 
kvalifikuotų specialistų tapo dar
bininkais. Jie labai nustebę, kai 
straipsnio autorius papasakojo, kad 
Lietuvoje vyksta atvirkščias proce
sas — darbininkai pakyla į aukštes
niąsias vietas. Lengviausia tėvynės 
praradimą esą iškentę tie, kurie ir 
savo krašte dirbo fizinį darbą.

Apie lietuvių jaunimą Australi
joje A. Būdvytis yra pesimistas — 
“pasikeis dar viena karta (čia jis 
cituoja “M.P.” 1973 spalio 8 d. nu
merio redaktoriaus straipsnį) — bus 
tik etninė bendruomenė lietuvių kil
mės žmonių, nebemokančių lietuvių 
kalbos”. A. Būdvytis čia tvirtina: 
tokia yra tikrovė, jos nepakeis “M. 
Pastogės” arba su ja besiriejančių 
klerikalinių “T. Aidų” graudenimai 
saugoti lietuvybę, kol tuose pusla
piuose . Lietuva (autorius niekur 
nevartoja “tarybų”) bus vaizduoja
ma, kaip visokeriopai atsilikęs kraš
tas. Esą “M. Pastogėj” nieko nėra 
teigiamo apie Lietuvą, “o purvo — 
nors laivu vežk”.

Australijos lietuvių būklė esanti 
sunkesnė nei Amerikos lietuvių, nes 
dideli plotai trukdą senosios kartos 
atstovų artesnį bendravimą. Saujelė 
lietuvių ieško atramos Amerikoje, bet 
ir ten jos nėra (taip savo įspūdžiuose 
rašo “M.P.” redaktorius). “Praradę 
visas atramas, nugyvenę amžių, išei
viai nuleidžia inkarą prie Šaldymo 
įrengimais aušinamo namų židinio . . . 
sodybėlę papuošia vienu kitu berže
liu, europietiška eglaite. Kai kas 
griebiasi kolekcionuoti tėvynę pri
menančius dalykėlius, pradedant ten 
austomis juostomis, baigiant smeto
niškais medaliais. Tik patys drą
siausi siekia ir tarybinį laikotarpį: 
mat, daugelis bijo, kad neapšauktų jų 
raudonais”. Tą baimę autorius paste

bėjo, pav. Adelaidėj, kur su juo tie
sioginį kontaktą užmegzti vengė, bet 
privačiai — net siekė. “Iš. tiesų, 
tvirtai “suvienijo” išeivius “-vaduo
tojai”. Drąsūs tik po vieną, o būry 
elgiasi nusižiūrėdami į avis '. . .”

Vyresniųjų moterų nervai, kaip 

pastebi straipsnio autorius, yra la
biausiai nuvargę, nes joms darbą gau
ti sunkiau, laika leido kaip kalėjime 
— aplink anglosaksų jūra, o jie su 
bet kuo nebendrauja. “Už visa tai 
moters turi “dėkoti” tiems, kurie 
rūpinasi jas apsaugoti nuo ryšio su 
tėvyne”.

Kalbėdamas apie Australijos 
lietuvių jaunimą A. Būdvytis dar 
kartą priduria — “Čia jis gimė, čia 
mokėsi, čia ir lietuvių kalba pamiršta”. 
Vienoje vietoje A. Būdvytis rašo: 
“Teko susipažinti su vienu neeiliniu 
organizacinių gabumų jaunuoliu. Jam 
apie trisdešimts metų, o jau turi 
nuosavą suvenyrų krautuvę, organi
zuoja turistines keliones ir pagal 
sutartį su mūsų Aeroflotu atstovauja 
jo reikalus Australijoje. Jis taip api
būdino tėvų ir jaunosios kartos san
tykius :

— Kol vyresnieji gyveno prisimi
nimais ir laikėsi įsikibę į savąją 
pažiūrų platformą, mes įsėdome į trau
kinį”

Taip A. Būdvyčiui atrodė Austra
lijos lietuvių gyvenimas. Greičiausia 
jis ir neieškojo ko nors daugiau, o 
pasiėmė informacijas kur nors jau 
gatavai parengtas, pagal nustatytą 
standartą. Jis turėjo pakankamai ga
limybių pasidairyti kur tik jis norėjo 
(jei jo šešėlis nesekė) — ne taip, 
kaip mūsų turistai, nuvykę pamatyti 
tėvynę ir artimuosius — temato Lietu
vą tik pro Vilniaus viešbučio langą. 
Bet A. Būdvytis vis dėl to nematė nei 
mūsų kultūrinio, visuomeninio, orga
nizacinio gyvenimo; jis nežino nei 
mūsų parapijų, savaitgalių mokyklų, 
mūsų spaustuvės išleistų knygų. 
Jis net nepastebėjo, kad lietuviai 
kiekviename didesniame Australijos 
mieste turi savo namus, kuriuose 
verda tautinis ir kultūrinis gyveni
mas. Jis tematė kiurksančius senius 
ir moteris, kurios kaip gervės iškėlę 
kaklus žvelgia į Lietuvą (žinoma, 
tarybinę), bet “vaduotojai” jų ten 
neleidžia.

Ir keista darosi skaitant tokį 
straipsnį žmogaus, kuris pats čia 
buvo ir ne “Gimtajame Krašte” ar 
jo posūny “Nemuno Krašte”, o 
“Kultūros baruose”, kurie pretenduo
ja į rimtą žurnalą. Jeigu sovietų ar 
jų padėjėjų skleidžiamos inforrha- 
cijos Lietuva yra tik tokios vertės, 
kaip teikiamas Lietuvai apie Austra
lijos lietuvius — jos neužsitarnauja 
jokio pasitikėjimo.

J. SI.
***
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"KOVO” KLUBE
IR VĖL PAVYKĘS VAKARAS
Antrasis žiu metų surengtas nau

josios valdybos koviečių Sportvakaris 
Lietuvių Klube praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Žmonių, kaip ir pirmąjį 
kartą, per balių, buvo prisirinkę la
bai daug, užpildant ne tik didžiąją 
šokių salę, bet ir valgyklą. Smagu 
buvo ir šį kartą matyti senus (tik ne 
amžiumi) koviečius veteranus, kurie 
yra nepraradę to savojo kovietiško 
sportiško jausmo ir linksmoje nuo
taikoje, sutikę senus draugus, prisi
minė jaunatviškas sportines dienas 
“Kovo" klube.

Programoje pasirodė kovietės 
krepšininkės, pasivadinę “Sexy
— tet” vardu. Savo trenerės Snaigės 
Gustafson priežiūroje, apsirengę 
originaliais įvairiaspalviais drabu
žiais, jos atliko jumoristinį mimikos 
šokį, sukėlusį publikos tarpe sma
gaus juoko. Antroje dalyje jaunas 
koviečių draugas Darius GeČiauskas
— Gakas, kurio abu tėvai prieš eilę 
metų garbingai gynė Žaliąsias “Kovo” 
spalvas, padainavo lietuviškas ir 
angliškas dainas. D. Gakas vis dau
giau ir daugiau įgauna sceninio pasi
tikėjimo savimi ir jo gražus balsas 
jį labai iškels į moderniosios muzi
kos gerųjų dainininkų tarpą.

Vakaro metu labai didelį pasi
sekimą turėjo koviečių draugų ir rė
mėjų suaukota labai gera loterija, 
kurią ištraukti buvo pakviesta musų 
buvusi ir dabartinė sportininkė ir 
didele koviečių rėmėja O. Asevičie- 
nė — Arienė. Loterijai fantus auko
jo: Radio tranzistorių — V. Micke
vičius, Albumą ir menišką peleni
nę — V. Daudaras, kristalinius stik
lus — V. Mickevičius, tortus — St. 
Juraitis, VI. Šneideris ir A. Kaciu- 
šis, bonką skoČo — J. Oseckas, .hon- 
ką šampano — St. Stribinskas ir 
vaisių padėklus — Kovas.

Visiems loterijos fantų aukoto
jams, D. Gakui, Alg. Plūkui už padė
jimą scenoje ir puikaus plakato pa
darymą, visiems piniginiai mus 
sušelpusiems ir, svarbiausia Lie
tuvių Klubo direktoriams, visuomet 
taip gražiai suprantantiems koviečių 
sportininkų vargus, reiškiame nuošir
džią ir sportinę padėką, tikėdamiesi, 
kad ir ateityje, kartu su mūsų bran
giais svečiais, mes ir vėl galėsime 
jaukiai praleisti sportinį vakarą.

***
AMPOL PARAMA

Viena iš daugiausiai sportiniam 
australų gyvenimui padedančių didžių
jų firmų yra australiškoji AMPOL 
benzino ir alyvos bendrovė. Šios 
didžiulės Australijos bendrovės ge
neralinis direktorius yra pats jau
nystėje buvęs sportininkas ir daug 
su sportu reikalų turėjęs Ted Harris. 
Sukūręs šeimą su Sydnejaus lietu
viams labai gerai pažįstamų p. Jar
malavičių dukra Irena, kuri, Vicki 
Jarman vardu anskčiau yra laimė
jusi “Model of the year” titulą, jis 
yra labai artimas lietuvių draugas, 
pats dažnai dalyvaudamas didesniuo

se lietuviškuose subuvimuose.
Kovo valdybai užmezgus arti

mesnius santykius su AMPOL firma 
ir turint didelį T. Harris pritarimą, 
už ką visų kovieciu didelė padėka 
ypatingai priklauso sportininkų prie- 
telei Vicki Harris — Jarmalavi'ėiutei 
koviečiai yra gavę S250.00 aukų, 
įsigijimui treningų. Ateityje numa
toma su Šia sportininkams labai arti
ma AMPOL firma, nuoširdžiai pri
tariant jos generaliniam direktoriui 
T. Harris, palaikyti artimus santy
kius, iš jų gaunant ir didesnės para
mos. Nuoširdus sportiškas ačiū mu
sų draugams Ted ir Vicki Harris.

***
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RUOŠIAMASI SP. ŠVENTEI
KovieČiai krepšininkai pabaigė 

įvairiose savo klasėse žiemos var
žybas, krepšiniui atostogų nepaėmė 
ir tuoj pat užsiregistravo vasaros 
turnyruose, kur dalyvauja su savo 
vyrų, moterų, jaunių ir jaunučių 
(merginų ir berniukų) komandomis. 
Vyrų pirmoji komanda jau yra lai
mėjusi pirmąsias savo rungtynes, 
kai moterys taip pat padarė labai 
gerą pradžią, pirmajame savo susi
tikime triuškinančiai nugalėję Pens- 
hurst australes 77:15. Taškus pel
nė: I. Kaciušytė 20, S. Gustafson 18, 
R. Araitė 12, A. Kasperaitytė 14 ir 
R. Kasperaitytė 13.

Antros merginų rungtynės prieš 
stiprias Arncliffe Scots merginas 
pasibaigė lygiomis po 24 (8:12). 
Šios rungtynės buvo ypatingai sun
kios, nes kietai dengiančios ir verž
lios australės neleido kovietėms 
išvystyti didesnės spartos. Nors 
pirmąjį puslaikį kovietės ir pralai
mėjo, tačiau antrajame įstengė taškų 
santykį išlyginti ir pabaigti lygio
siomis. Taškai: I. Kaciušytė ir' S. 
Gustafson po 6, R. Kasperaitytė 8, 
A. Kasperaitytė ir V. Laukaitytė 
po 2, M. Čerkesienė 0.

Kovo jaunučiams Šiais metais 
nepasisekė ir jie turėjo pusiau fi
naluose pralaimėti.

***

"KOVO” LAIKRAŠTĖLIS
Visame “Kovo” klube yra ne

mažai mišrių lietuviškų šeimų narių, 
kurie yra labai gyvai įsijungę į, akty
viąsias koviečių eiles ne tik sporti
niame, bet ir valdybos darbe. Sporto 
klubas “Kovas” yra tūr but pats 
didžiausias lietuviškasis organiza
cinis vienetas, kuriame sau vietos 
ir didelio įdomumo randa ir tie miš
rių šeimų nariai, kurie lietuviškai 
kalbėti ir skaityti negali. Kovo val
dyba, norėdama turėti artimesnius 
santykius su visais klubo nariais ir 
ypatingai su jaunimu, nekalbančiu 
lietuviškai, o taip pat ir jų tėvais, 
nutarė reguliariai, maždaug kas mė
nesį, leisti savo informacinį
laikraštėlį, pavadinta “The Kovas 
Inforacle”. Šį laikraštėlį sutiko 
redaguoti Kovo vicepirmininkas 
David Newman. Pirmasis numeris, 
susidedąs iš trijų puslapių jau pa
sirodė ir jame be eilinių sportinių 
koviečių nutikimų, yra paaiškinta ką 
reiškia pats “Kovo” vardas, kurį 
steigiamojo susirinkimo metu pasiūlė 
žinomas musų dailininkas, tuo laiku 
buvęs kovietis, krepšininkas Henri
kas Šalkauskas.

Padaryta pradžia yra labai gra
ži ir sveikintina ir tikimasi ateityje 
šį savąjį laikraštėlį daugiau praplės
ti, duodant įdomių savų ir kitų spor
tinių lietuviškų žinių. Tam reikalui 
valdyba įsigijo gera rotatorinę spaus
dinimo mašinėlę.

' ***
DIDŽIOJI KOVO LOTERIJA
Paskiri valdybos nariai ir sek

cijų vadovai jau pradėjo platinti 
prieškalėdinę didžiąją Kovo loteriją, 
kurios vertė yra virš 81,000.00. Šiai 
loterijai savo puikius paveikslus 
yra paaukoję: Henrikas Šalkauskas, 
Eva Kubbos, Stasys Montvydas 
Kristina Petrauskaitė ir puikią 
keramikos lėkštę Jolanta Janavičie
nė. Be to yra padovanotas- Algio 
Vaitiekūno persiškas takas, M. Zaka
ro, H. Meiliūno ir Kovo dovanos. Šiai 
loterijai yra išspausdinta tik 300 
bilietų ir ji bus traukiama atsisvei
kinimo prieš Sp. Šventę su sportinin
kais B — B — Q metu, gruodžio men.

Kovo valdyba kviečia visus 
savo bičiulius ir rėmėjus įsigyti 
šios loterijos bilietų, kas įgalins ne 
tik turėti galimybių laimėti mūsų 
iškiliųjų dailininkų puikius paveiks-

Sniego karalystėje N. Zelandijos kalnuose. Iš kairės Mindaugas Maura- 
gis, Algis Bulokas ir Peter Wood.

SNIEGO KARALYSTĖJE 
(Atostogos Naujoje Zelandijoje)

M. Mauragis

Prieš keletą savaičių man teko 
kartu su Algiu Buloku aplankyti N. 
Zelandijos snieguotus kalnus, pa
slidinėti įvariose vietose.

Vieną šeštadienį mes at- 
skridom į Christchurch 6 vai. ryto. 
Oras buvo šaltas ir lietingas. Praėję 
muitinę, susiradom autobusiuką ir 
išvykom į Ashburton, mūsų apsigy
venimo vietą. Nuvykę tuč tuojau pra
dėjom teirautis apie “Mt. Hutt^ ski 
Fields”. Žinios buvo liūdnos. Žmo
nės pasakojo, kad jau visą savaitę 
ten sninga ir atrodo, kad resortas bus 
uždaras kelias dienas, nes perdaug 
sniego ir visai neįmanoma į kalną 
užvažiuoti. Tą vakarą, nuliūdę val
gėm vakarienę ir galvojom ką galė- 
sim rytoj veikti? Nejaugi reikės vi
są dieną praleisti viešbutyje. Taip 
beliūdint susipažinome su vienu 
australu, kartu su mumis atvykusiu. 
Štai ir pradėjom visi trys sukti gal
vas ir po trumpo laiko radome išeitį, 
jei ryt neįmanoma bus slidinėti 
Mt. Hutt, tai pasisamdysim lėktuvą 
ir nuvyksim į Coronet Peak.

Sekančią dieną oras buvo puikus 
nė vieno debesėlio nematyti, bet 
Mt. Hutt pasiekti buvo neįmanoma. 
Tai kaip sutarta pasisamdėme lėk
tuvą ir išskridom į Coronet Peak. 
Nuskridę radome nepaprastą grožį, 
taigi atidėjom slidinėjimą ir nutarėm, 
pasinaudoti proga ir apžiūrėti visas 
Alpes iŠ oro. Buvo gera proga pa
matyti N. Zelandijos gražųjį fiordą 
Milford Sound ir tą garsųjį Tasman 
Glazier. Grįžtant atgal į Ashburton 
perskridom visus slidinėjimo re šor
tus ir ant pat galo Mt. Hutt. Ten 
pamatėm sniege paskendusius kel
tus ir namukus. Kelias į kalnus jau 
buvo šiek tiek pravalytas, bet vie
noje vietoje matėm nuslinkusią 
sniego lavinų. Sugrįžę sužinojome, 
kad po sniegiu buvo du žmonės pa
laidoti. Vienas žuvo, o kitą atrado 
dar gyvą • dešimties pėdų gilumo 

lūs, įjet tuo pačiu bus paremtas ir 
sporto klubas “Kovas”, kuriam prieš 
ateinančią Sporto Jubiliejinę Šventę 
Adelaidėje yra taip reikalingi pinigai.

STATOMAS VYT. KOZENIAUSKUI 
PAMINKLAS

Po gana didelių pastangų, yra 
gauta iš mirusio koviečio šachmatų 
buvusio čempiono Vytauto Koženiaus- 
ko palikimo pinigai pastatyti ant jo 
antkapio paminklą. Jo dvieju metų 
mirimo metinese gruodžio pradžioje, 
šis paminklas bus pašventintas, at
laikant ir atminimo pamaldas. Po to 
numatoma turėti jo atminimo pietus 
Lietuvių Klube. Buvę draugai ir 
prieteliai, norintieji šiuose pietuose 
dalyvauti, užsirašo pas A. Laukaitį, 
telefonas 798 — 0306.

*** 

sniege. Laikraščiai paskelbė, kad 
20 akrų sniego masė buvo nuslinkusi 
nuo kalno.

Rytojaus dieną net bandyt ne
bandėm važiuoti į Mt. Hutt, bet nu
keliavom į Erewton. Ten sąlygos 
labai primityvios slidinėjimui.

Kelias į kalną labai siauras, 
status ir vingiuotas. Pačiame kalne 
radom mažą krautuvėlę ir ski nuo
mavimo pašiūrę. Nuomuojamos sli
dės buvo maždaug 20 metų senumo. 
Keltuvų visai nėra, tik rope tows”, 
varomi senu traktorium. Sniegas 
buvo puiktf§, niekur Australijoje 
tokio nesu užtikęs. Kai į jį įkrenti, 
tai atsikelti jau nelengva , nes at
ramos nerandi.

Antradienį ir trečiadienį pra
leidom Tepakotai maždaug 100 my
lių nuo Ashburton. Ten sąlygos buvo 
daug geresnės, privažiavimas visai 
padorus, daug vietos mašinom pa
sistatyti, deja, keltų nebuvo, o 
tik tie senoviški “rope tows”. 
Sniegas irgi skyrėsi — turėjo pana
šumą į Australijos. Slidinėjimui vie
tovė puiki. Važiuok kur tik nori — nei 
akmenų, nei medžių, o vaizdai pasa
kiški.

Nors daug gražių vietovių jau 
buvom matę, bet dar viena svajonė 
liko neišpildyta, tai būtent, slidėmis 
nusileisti į Tasman Glazier. 'Tas 
“Glazier” prasideda nuo Mt. Cook 
viršūnės (12,349 pėdos) ir teka maž
daug 18 mylių. Juo galima slidėmis 
nusileisti apie 14 mylių. Jau kelionė 
į jį buvo seniai užsakyta, bet iki 
Šiol nebuvo gero oro. Ant Glazier 
lėktuvai gali nusileisti tik tam tikrom 
sąlygom esant, o tos sąlygos labai 
retai pasitaiko. Teisybę pasakius, 
mes labai mažai vilties turėjom kad 
galėsim ten nusileisti.

Anksti ketvirtadienio rytą skam
bina mums iš Mt. Cook aerodromo, 
pranešdami kad Šiandien yra gera 
proga ant ledyno nusileisti ir kad 
mes turim atsirasti aerodrome prieš 
10 vai. Čia mums vėl susidarė sun
kumų, nes mūsų buveinė buvo 150 
mylių nuo aerodromo. Draugas austra
las vėl mums atėjo į pagalbą su savo 
patarimais, kad mes penkiese pasi- 
samdytumėm lėktuvą ir ten nuskristu- 
me. Taip ir padarėm, jau 10 vai. 
sėdėjome Ski plane”, slides pri
taisę po sparnais. 10.30 jau buvom 
nusileidę ant ledyno. Išlipę is lėktu
vo pradėjom ruoštis savo kelionei 
žemyn. Kartu su mumis keliavo ir 
palydovas, kurio pareigos buvo mus 
saugiai sugrąžyti atgal j namus. Jis 
su savim vežėsi pirmąją pagalbą, 
virves ir visokius įrankius su ku
riais mus galėtų išgelbėti, jeigu 
patektume į kokią nelaimę.

Užsidėję slides pradėjom ke
lionę į pakalnę. Po kelių minučių 
pradingo lėktuvas ir mes pasijutom 
visiškai atitrūkę nuo civilizacijos. 
Didžiausia tyla apgaubė mus ir tik 
slidžių šniokštimas buvo girdimas 
ant minkšto sniego.

(bus daugiau)
***
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PREKYBOS AKTAS 1974
VEIKIA NUO 1 SPALIO

Spalio 1 dieną 1974 m. įsigalioja Prekybos Aktas. Kartu su tuo 
ateina naujas elgesio kodas prekybininkams — potvarkis reikalau
jantis teisingo prekiavimo nuo gamintojo iki vartotojo. Tas aktas 
reguliuoja priešvarŽybinę ir apgaulingą praktiką, suteikia naują ap
saugą vartotojams, gamintojams ir kitiems prekybininkams, kurie 
yra apgauti. Vartotojas, kuris yra suklaidintas ar apgautas neaiš
kiose sutartyse dabar gali siekti pagelbos iŠ Prekybos Komisijos 
arba pats veikti, kad atgautų savo nuostolius. Jis turi teisę gauti 
teisinę pagelbą. Yra svarbu, kad visi surišti su pirkimu — pardavi
mu turėtų žinot, ką suteikia naujas Aktas. Jis daug kuo skiriasi 
nuo seno. Jis suteikia naujas teises. Jis skiria sunkias pabaudas.

The Attorney-General, Senator Lionel Murphy, Q.C.

DVIDEŠIMT KLAUSIMU KURIUOS
TURĖTU VISI PREKYBININKAI

DABAR SAVĘS KLAUSTI

siekti

2.

3.

Ar mano santykiai su mano didžiaisiais varžovais gali pa- 
kainų nustatymo?

Ar išskirtinai mano pardavimo būdas gali būti uždraustas?

Ar prekybos Komisija įgaliios ar duos leidimą mano sutar
čiai, užregistruotai pagal seną Aktą? Ar aŠ turiu viešai paskelbti 

sutartį?

Ar tiesa, kad mano firma galėtą būti nubausta net 8250,000 
Akto peržengimą?

Ir kad aš pats galėčiau būti nubaustas net 850,000?

Ar aš — pardavinėtojas esu atsakingas kaip ir gamintojas

11. Ar susijungimas su kita firma, apie kurį aŠ tariausi pasku
tinius aštuonis mėnesius yra pavojuje? Ar mano firma gali būti 
priversta nustoti akciją, kurias ji įsigijo toj firmoj?
12. Ar aš turiu pakeisti savo laikyseną, vartotojų skundų at
žvilgiu dabar, kada jie gali gauti teisinę pagalbų?

13.

14.
riems

15.

tą

4.
už

5.
8.
pagal vartotojo apsaugos sąlygas tame Akte?’

7.

Kokius parėdymus aš privalau duoti savo tarnautojams?

Galiu aš pateisinti, specialias kainas duodamas kai ku- 
pirkė jams?

Kokia padėtis yra mano siūlomos kiekio nuolaidos?

Kokią pagelbą yra Komisija pasiruošusi man pasiūlyti

Ar bus dabar baudžiama už perpardavimu kainų, išlaikymo?

Ką aŠ galiu padaryti, kad sustabdyčiau trukdančią veiklą, 
naudoja kitos firmos, kad užsmaugtą mano biznį? Kaip aš 
panaudoti tą Aktą, kad mano biznis galėtą sėkmingiau varžy-

16.
kaip prekybininkui? Kaip vartotojui?

17.
kuriuos
18.

Ar mano skelbimų agentūra dar galės daryti pareiškimus, 
mes naudojom praeito sezono kampanijoj?
Ar aš prašau jų padaryt klaidingą reprezentaciją?

Jei vartotojas nukentės nuo mano produkto, kuris neata-

8.
kurią
galiu
tis su kitais?

9. Ar mano firma naudoja savo neabejotiną galią sulaikymui 
varžovo įeiti į mūsų rinką?

10. Ar ta smulkiu Šriftu mano teisininkų surašyta garantija yra 
tuščia ir negaliojanti?

19.
tinka saugumo ar informacijos lygio, ar jis iš tikrųjų gali atgauti 
nuostolius iš manąs?

20. Tose vietose, kur mano firmos dabartinė veikla laužo 
Aktą, kiek laiko aš turiu, kad atsistočiau teisingoj įstatymo pusėj?

IR KETURI GERIAUSI BŪDAI 
SURASTI ATSAKYMUS

1. Nuperkant Akto kopiją, ir ją išstudijuojant. Prekybos Aktas 1974 
gaunamas iŠ Australijos Vyriausybės Spausdinią ir Informacijos 
Centrą Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth ir Hobart 
(esančių Depart, of the Media žinioje) ar Sub — Treasury Brisbane, 
ar laišku iš Australijos Vyriausybės Spausdinią Tarnybos Can
berra. Kaina yra 65 centai plus 35 centai už supakavimą ir per
siuntimą.

2. Susisiekiant su Jffsu Chamber of Manufactures, Chamber of 
Commerce, ar Trade Association. Biznio Sąjungos išnagrinėjo 
Aktą savo nariams ir jie galėtų jums padėti jūsą ypatinguose klau
simuose.

3i Susisiekiant SU advokatu. Advokatai galės jums patarti apie 
jūsų teisiną padėtį ir jie galės paruošti bet kokius pareiškimus, 
kurie gali būti reikalingi.

4. Susisiekiant SU Prekybos Komisija. Komisijos tarnautojai yra 
pasiruošę jums padėti suprasti Akto veikimą. Nuo spalio 1 dienos 
Komisija pradės peržiūrėti pareiškimus dėl įgaliojimų ir leidimų 
tuose atvejuose, kada jie gaunami. Vyriausia Komisijos Būstinė 
yra Canberra, kitos rajoninės būstinės yra kiekvienoj sostinėj. 
Adresai yra:

CANBERRA: 5 th Floor, City Mutual Building, Hobart PL Canberra City, 
A.C.T. 2601. Tel: 48 1211. P.O. Box 1851, Canberra City, A.C.T. 2601. 
SYDNEY: 12th Floor, 87 Pitt Street, Sydney 2000. Telephone: 27 9689. 
Box H25, Australia Square, N.S.W. 2000.
MELBOURNE: 2nd Floor, 99 Queen Street, Melbourne 3000. 
Telephone: 67 7427. G.P.O. Box 520J, Melbourne, Vic. 3001. 
BRISBANE: 10th Floor, M.M.I. Building, 344 Queen Street, Brisbane 
4000. Telephone: 21 3096, 21 3022, 21 3182. G.P.O. Box 91, Brisbane 4001.
ADELAIDE: 5th Floor, Bennett & Fisher Building, 12 Currie Street, 
Adelaide 5000. Telephone: 51 7499. G.P.O. Box 922, Adelaide, S.A.5001. 
PERTH: 5th Floor, Tattersall’s Club Building, 5 Barrack Street.
Perth 6000. Telephone: 25 3011. G.P.O. Box P1160, Perth, W.A. 6001. 
HOBART: 5th Floor, City Mutual Building, Liverpool Street, Hobart 
7000. Telephone: 34 5155. G.P.O. Box 1210M, Hobart, Tas. 7001.
DARWIN: 2nd Floor, No. 3 Administrative Building, Mitchell Street, 
Darwin 5790. Telephone 89 6590. P.O. Box 1741, Darwin 5794.

ATTORNEY-GENERAL’S DEPARTMENT
ATP3.367.94
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
KERAMIKOS PARODA

Old Bakery Gallery, 22 Rosen- 
thąl Ave., Lane Covezyra išstaciusi 
Jolantos Janavičienės keramikos 
kūrinių paroda.

Parodos atidarymas 12 spalio, 
šeštadięnį. Galerija bus atdara visa 
diena. Galerijos lankymo valandos 
antradienį iki šestadienio-10 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro.***

PRANEŠIMAS
S.L.M.S.G.D-jos ligonių reika

lams narei p. L. Gasiūnienei pasi
traukus išf pareigų, jos vietą perėmė 
p. M. MigeviČienė, taigi prašome 
pranešti apie ligonius, kurie randasi 
ligoninėse ar namuose ir yra reika
lingi lankymo p. M. Migevičienei Tel 
727 - 8884.

Valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Bronė Jūratė Učinavičiūtė gim. 

1945 m. gyvenanti USSR ieško savo 
tėvą PETRĄ sūnų Jurgio UČINAVI- 
ČIŲ gyvenant; Australijoje ar N. 
Zelandijoje. Prašome kreiptis į 
“M.P.” redakciją.

***

SEKTINAS PAVYZDYS

Vėlionies A.A. SavanoriP — 
Kūrėjo ANATNO MILIAUSKO pa
geidavimu, vietoje vainiko, Tautos 
Fondui aukavo:

1. J. Kuzmickienė $2.00
2. K. Bužeris $2.00
3. A. Valiukėnas $2.00
4. V. Kazokas $2.00
5. A. Dzenionas $2.00
6. A. Balakauskas $2.00
7. Babarskas $2.00
8. B. Butkys $2.00
9. J.Petrukėnas $2.00

10. M. Lingienė $2.00
11. V. Miliauskienė $1.00
12. Kazlovskis $1.00
13. P.Žulys $2.00
14. J. Jakomas $2.00
15. A. Miliauskas $2.00
16. A. Kateiva $2.00
17. F. Gustienė $2.00
18. V. Lukošius $2.00
19. V. Kasputis $2.00
20. V. Skrolys $2.00

Viso $38.00
***

NEWCASTLE
Newcastelio taut, šokių grupė 

“Vaiva” rugsėjo mėn. 15 d. daly
vavo šio miesto tradicinėje Mat- 
tara” parodoje.

P. K. Pauliukėno papuoštame 
atvirame sunkvežimyje, tautiniais 
rūbais pasipuošę jaunuoliai su vado
ve p. Z. Zakarauskiene, pravažia
vo Newcastelio gatvėmis įsijungę į 
kitų 30 papuoštų vežimų (float) ei
lę. Mūsų jaunuoliai turėjo užrašą: 
Lithuanian National Dance Grupe

kuris 
salėje.

MELBOURNO LIETU VIII KLUBO TARYBA 
maloniai kviečia Melbourno ir apylinkių tautiečius i

METINI NAMU

įvyks š.m. spalio mėn. 19 d. 7.30 — 12 vai. Lietuviu, Namu

Programa įvairi, Muzika puiki, 
Nuotaika pakili, Vakarienė skani, 
Laimikiai nepaprasti! . . .

Vietas užsisakyti ir bilietus įsigyti pas p. V. Žiogą TEL: 456 266.

PASTABA! Stipriausiais gėrimais dar reikia pasirūpinti is anksto.

M.L. Klubas
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“Vaiva”. Šią “Mattara” parodą fil
mavo ir rodė per T.V. Channel 3.

***

Newcastelio Pavergtų Tautų, Die
na įvyko rugsėjo men. 21 d. 10 vai. 
ryto. Motorkada pravažiavo miesto 
gatvėmis su plakatais ir šūkiais. Da
lyvavo visų tautybių Pavergtų Tautų 
atstovai, viso apie 40 mašinų. Atva
žiavus į miesto Valdybos Civic Park, 
pasakė kalbą Pavergtų Tautų pir
mininkas Douglas Darby(M.L.A.), 
ukrainiečių atstovas Tarnowskij, 
lietuvių — A. Šernas, Latvių ir Estų 
atstovai. Dar kalbėjo Liberalų Parti
jos pirmininkas Mr. Cupit.

Dalyvavo virš 400 Žmonių. Vė
liau Ukrainiečių salėje įvyko semi
naras, ruoštas Pavergtų Tautų New
castelio Komiteto.

***

Tautos Šventės Minėjimas New- 
castelyje įvyko rugsėjo mėn. 22 d. 
St. Peter’s Salėje, Hamilton. Valdy
bos pirmininkas A. Šernas pasvei
kino atsilankiusius svečius ir Baltų 
tautų atstovus. Trumpu žodžiu nu
švietė tos dienos reikšmę ir dabar
tinės Australijos valdžios padarytą 
skriaudą lietuviams ir Lietuvai. Me
ninę programų atliko lietuvių choras, 
diriguojamas St. Žuko ir taut, šokių 
grupė “Vaiva”, vadovaujant Z. Zaka
rauskienei , P. P. Kairys padeklama
vo eilėraščių. Pobūvio metu buvo 
pagerbtas A. Ivinskis ir sudainuota 
jam “Ilgiausių metų”. P. A. Ivins
kis prieš keletą savaičių Newcaste
lio universitete lektoriaudamas įsi
gijo daktaro laipsnį.

Ponios Jūratės Ivinskienės tau
tiniais motyvais išdeko ruotoje sa
lėje pasišokta ir pasivaišinta. Daly
vavo 150 asmenų.***

Newcastelio lietuviams, Tauti
nės Šventes proga, pamaldos buvo 
atlaikytos St. Lauryno kat. bažnyčio
je, Broadmeadow rugsėjo mėn. 22 d. 
Kun. Mortuzas pasakė tai dienai pri
taikintą gražą pamokslą. Tuoj po 
pamaldų tos bažnyčios parapijos sa
lėje įvyko Newcastelio apylinkės 
lietuvių metinis susirinkimas.

Susirinkimas išrinko Joną Liz- 
denį atstovu į Krašto Tarybos suva
žiavimą Adelaidėje. A. Šernas vyks
ta kaipo pirmininkas. Buvo aptarti 
ir patvirtinti V-bos daromi protesto 
Žygiai dėl Australijos Valdžios inkor
poravimo Baltijos Kraštų į SSSR. 
Paprašytas p. Algis UTanas ir p. 
Kristina Gasparonytė suorganizuoti 
Newcastelio Jaunimo Komitetą, kuris 
laikinai buvo nustojęs veikti. Susi
rinkimą pravedė dr. V. Kišonas, sek
retoriavo J. Lizdenis.

** *

LAIKAS ATNAUJINTI "MŪSŲ
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

GLADY AND NORM BROOK

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI”

16 - IQ East Tetrace, Banks town, TEL: 708 -1414 
DĖMESIO NARIAMS!
* METINIS LIETUVIU KLUBO NARIU SUSIRINKIMAS SPALIO MEN. 
15 D. 8 VAL. VAK. (ANTRADIENĮ)
* Susirinkimo melu Į Klubą, bus Įleidžiami tik klube nariai parodant 
klube ženkliuką. Nepamirškite!

SPALIO MEN. 13 D. Sekmadienio programoje pasirodo

m Šeštadieniais 8-12 val.
V r. "IN SET” KVARTETO ŠOKIU MUZIKA
ffi SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

B *JUSŲ INVESTUOTI pinigai liet. KLUBE UŽDIRBA jums. 
į® 10%. TAD, kodėl neinvestuoti savajame klube?
TO) *

* Šokių, vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai pri* 
Sš valo dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių. - isvenksime 

nemalonumų!

X5

Valdyba

CANBERROS LIETUVIU KLUBAS 
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI I

kuris įvyks š.m. spalio 12zšeŠtadienį, 8 vai. vak. Klubo patalpose 
Wattle Street,Lyneham.

Bilieto kaina $6.00 su vakariene, gros geras orkestras. 
Bilietus galima užsakyti Klube Tel: 491801 ir pas Klubo Valdybos 
narius.

NAUJI A.L.B. TARYBOS 
NARIAI SYDNEJUJE

Rugsėjo 29 d. įvyko A.L.B. 
Sydnejaus Apylinkės nepaprastas 
visuotinis bendruomenės susirinki
mas, kuriame buvo padaryti keli pra
nešimai ir išrinkti į A.L.B. Tarybą 
nariai.

Susirinkimą atidarė Apylinkės 
pirm. J. Maksvytis. Susirinkimo pir
mininku išrinktas A. Reisgys ir sek- 
kretorium V. Daudaras.

Platų pranešimą apie Apylinkės 
Valdybos veiklą padarė J. Maksvytis. 
Valdyba paskutiniu laiku labai daug 
turėjo darbo ir gerai atliko savo pa
reigas ypač politiniame sektoriuje.

Apyskaitinj pranešimą padarė 
V. Stašionis ir Kontrolės Komisijos 
— J. Karitonas. Apylinkės veikla 
buvo priimta ir uŽgirta.

Tolimesnį pranešimą padarė A. 
Reisgys, atstovas prie Pavergtų Tau
tų. Pasirodymai šiais metais buvo 
gyvesni, skaitlingesni ir gerai pa
sisekę.

Apie paskutiniuosius įvykius 
Senate plačiai ir įdomiai supažindi
no V. Patašius. Jam pačiam teko būti 
delegatu ir girdėti visų senatorių 
kalbas dėl Baltijos Kraštų išdavimo 
ir G. Ermolenko prievarta išsiuntimo 
iŠ Australijos;

Mandatą komisija suskaičiavusi 
balsus (55 dalyviai) pranešė, kas 
išrinkti į A.L.B. Tarybos narius: 
B. Barkus, V. BukeviČius, A. Reis
gys, dr. B. Vingilis, N. Liutikaitė, 
Br. Stašionis, V. Simniškis, P. Ropė, 
V. Bitinas, R. BukeviČius, M. Naku- 
tis, L. Simanauskas. Kandidatais 
liko: A. Kutka, Daniškevičfius, Bu- 
Činskienė ir E. LaŠaitis.

Apylinkės pirmininkui p. J. 
Maksvyčiui pasiūlius buvo pritarta 
sudaryti nuolatinę politiniams' rei
kalams vadovauti ir spręsti komisi
ją, kurią valdyba pakvies iš tinkamų 
asmenų.

Iškilus peticijų klausimui prof. 
A. Kabaila pareiškė, kad ir toliau 
parašai bus renkami po peticijomis 
tiek Parlamentui tiek ir Senatui. Mes 
turime surinkti galimai daugiau para
šą. Peticijų tekstus galima gauti

Susirinkimas praėjo darbinga nuo
taika ir pilnu pasitenkinimu dalyva
vusią.
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