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AUSTRALIJOS LIETUVIU PROTESTAI
PABALTIJO IŠPARDAVIMO 

ATGARSIAI
(Pasikalbėjimas su A.L.B. Krašto 
V—bos pirmininku V. Neverausku)

Australijos darbiečių Vyriausybei 
pripažinus Latviją, Lietuvą ir Estiją 
Sovietų S—gos integraline dalimi, 
visur kilo didžiulė reakcija prieš šį 
nemoralų ir bebėdišką žygį. 
Energingiausiai reagavo įvairiuose 
kraštuose gyvenantieji pabaltiečiai.

V. Neverauskas

STREIKU, ŠALYJE
Britu laikraštis “Economist” 

savo apžvalgoje pažymi, kad iš 17 
labiausiai supramoninintu. vakarų 
valstybių, Australija streikų atžvil
giu esant 8—ji. Laikraštis apie Aus
tralija rašo: senoji privalomosios ar- 
bitracijos sistema, pagal ’kurią teis
mai sprendė ginčus ir skelbė sprendi
mus, pastarųjų kelitį metų, laikotarpy
je sugriuvo ir Australija paskuboiųis 
žengia L pasaulio streikų lygų- Šie 
metai blogiausi. Per pirmus 4 mėne
sius prarasta 3.4 mil. darbo dienų — 
daugiau, nei bet kuriais pilnais me
tais, pradedant 1929., penkis kartus 
daugiau, nei per tuos pat mėnesius 
praėjusiais metais. Unijos nusivylė 
Mr. Whitlam vyriausybe ir pasirenge 
pavartoti savo galių.

* **

KAM IŠLEIDŽIAMA PINIGAI
Valstybės kontrolės parengtame 

raporte parlamentui sakoma, kad vien 
N.S.W. valstijoje praėjusiais metais 
išleista visokios rūšies legalizuo
tiems azartiniams lošimams 1.318 
milijonu dol., o gėrimams — 408.8 
mil. dol. Tas vidutiniškai išeina po 
1 dol. kiekviena diena, kiekvienam 
asmeniui (suaugusiems ir vaikams). 
Bendrai paėmus, tas sudaro apie 70% 
N.S.W. biudžeto sumos i tai, žinoma, 
neįeina nelegalus lošimai.

Prie viršuj minėtu sumų, azarti
niams lošimams dar pride tin a: 69.650 
valstybinėms loterijoms ir apie 280 
mil. pokerio mašinoms.

Švietimo reikalams tais pat me
tais išleista 544.5 mil. dol.

***

Prie jų prisijungė žymi dalis kitų, 
Sovietų S—gos pavergtų tautų 
gyventojų, o taip pat ir vientiniai 
žmonės.

Reagavimas pasireiškė mitingais 
viešomis eisenomis, protesto 
laiškais, telegramomis, propaganda 
spaudoje ir gyvu žodžiu. Visa tai 
pareikalavo nemaža darbo, 
orientancijos, organizacinio poliekio 
ir pagaliau lėšų.

Žinodamas, kad A.L.B. Krašto 
V—ba Adelaidėje buvo visų šių 
įvykkių sūkurio centre, kreipiausi į 
Krašto V—bos pirm. V. 
Neverauską, patiekdamas jam 
keletą klausimų, į kuriuos jis mielai 
atsakė.

1. Kaip Krašto V—ba reagavo, 
sužinojusi, kad Australijos V—bė 
pripažino Pabaltijo valstybes 
Sovietų S—ga?

ATS. Skubiai telefonu buvo 
susisiekta su visų bend, apylinkių 
valdybomis prašant susitarus su 
latviaisir estais reaguoti pagal 
vietines sąlygas ir galimybes. 
Telegramomis tuojau buvo 
painformuotas VLIKas ir P.L. 
Bendruomenės Valdyba. Taip pat 
buvo sukviestas Adelaidės lietuvių 
organizacijų atstovų pasitarimas, o 
sekančią dieną Pabaltiečių bendras 
posėdis.

2. Kokia buvo reakcija bendruo
menės apylinkėse?

ATS. Pasipiktinimas ir 
nusivylimas vyriausybės žygiu buvo 
visuotinis ir spontastiškas. Visur 
buvo sušaukti protesto susirinkimai. 
Sekantį savaitgalį visur buvo 
pravestos protesto eisenos, surinkti 
parašai po peticijomis, kurios buvo 
įteiktos Parlamento ir Senato 
nariams.

Adelaidėje visiems įvykiam 
vadovavo ir daugiausia iniciatyvos 
parodė lietuviai.

Tasmanijos neskaitlinga lietuvių 
bendruomenė pasireiškė palyginti 
gana efektingai.

3. Ar buvo reaguota baltų 
jungtinėmis pastangomis?

ATS. Taip. Visuose didesniuose 
centruose buvo suorganizuoti baltų 
komitetai, kurie koordinavo 
protestų pareiškimą.

4. Ar buvo sulaukta mums 
palankumo iš australų visuomenės ?

ATS. Didesnės paramos 
sulaukėme iš opozicijos 
parlamentarų ir senatorių, 
intelektualų ir pavienių. Taip pat 
parodyta pritraimo ir simpatijų iš 
religinių bendruomenių. Pav. 
Australijos Katalikų Vyskupų 
konferencija šį vyriausybės žygį 
griežtai pasmerkė. Mūsų pusę 
palaikė ir Liuteronų bažnyčios 
vadovai. Bendrai, išskyrus 
darbiečius visur mums buvo 
reiškiama užuojauta ir smerkimas 
vyriausybės elgesio:. Net kai kurie 
žinomesni darbiečiai politikai 
neslėpė savo nusistebėjimo dėl 
vyriausybės padaryto ėjimo ir 
žadėjo progai esant nesivaržyti 
pareikšti savo nepritarimą šios 
rūsies politikai.

5. Kokia buvo australiškosios 
spaudos reakcija?

ATS. Priklausė nuo vietos. 
Sydnėjuje ir Melbourne šis reikalas 
įvairiuose laikraščiuose buvo gana 
plačiai komentuotas ir daug kam

(Nukelta į 1 puslapį )

TAUTINIŲ. ŠOKIŲ, GRUPE “GRANDINĖLĖ” gražiai pasirodžiusi margaspal- 

viniame tautų, festivalyje Sydnėjaus Operos Rūmuose s.m. spalio 4 — 5 die
nomis. (Ziūr. 6 pusi.) 

ginklai
VARŽOVU PAJĖGUMAS

Tarptautinis strateginių ginklų 
institutas metinėj apžvalgoj pakartojo 
savo ankstesnius davinius, kad esą 
Kinijos sausumos atominės raketos 
esančios pajėgios pasiekti Maskvą, 
šiuo metu naudojamos, o raketos, ga
linčios pasiekti žymesnius taikinius 
JAV, yra gaminamos. Jau dabar ki
niečiai turi virš 300 atominių ginklų 
ir jų skaičių gali greit padidinti. 
Kinijos armija siekianti 3 milijonus 
žmonių ir ją stengiamasi apginkluoti 
modemiškais ginklais. > Nežiūrint to,

PRANEŠIMAS 
LIETUVOS BYLA

ALB Sydnėjaus Apylinkes Valdy
ba metiniame Apylinkės susirinkime 
įvykusiame rugsėjo 29 d., pakvietė 
prof. A. Kabailą, dr. D. Kairaitį, V. 
Patašių, A. Reisgį ir P. Ropų suda
ryti Komitetą Lietuvos Bylai. Komi
tetas steigiamajame posėdyje, jvy- 
kusiame 1974 spalio 7 d., nutarė' pasi
vadinti:

A.L.B. SYDNEY KOMITETAS 
LIETUVOS BYLAI

Tiesioginis vertimas į anglų 
kalba būtu, neprasmingas. Išreikšti 
musu siekimus, Komitetas pasivadino: 
Australian Committee for Lithuanian 
Rights.

Pareigomis Komitetas pasiskirstė 
sekančiai: pirmininkas prof. A. Ka- 
baila, iždininkas V. Patašius.

ALB Syd. K-tas Liet. Bylai 
***

OKUPACIJOS NEPRIPAŽINS

Valstybės sekretoriaus dr. Kissingerio 
pavestas, JAV viešųjų reikalų sekreto
riaus padėjėjas C. C. Laise parašė Laisvų
jų Vengrų Europoje Kongreso pirmininkui 
dr. Horvathui laišką apie vykstančią Eu
ropos Saugumo konferenciją, kuriame pa
minėti ir Pabaltijo valstybių reikalai. Ten 
sakomą, kad numatomoje konferencijos 
bendrojoje deklaracijoje Baltijos valstybių 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos per prie
vartą įjungimas į Sovietų Sąjungos terito
riją nebus pripažintas.

kalami
kad 1974 Laos sudaryta taikos sutar
tis ir pagal ją svetimos pajėgos turin
čios būti atitrauktos iš krašto, kinie
čiai ten tebeturi 10,000 — 20,000 in
žinerijos. dalinį.

Sov. Sąjunga, tos pat apžvalgos 
duomenimis, turinti sausumos atomi
nių raketų apie 7000 atskirais taiki
nių krūviais, kiekvieno naikinamoji 
galia mažiausia 1 mil. tonų dinamito. 
Jų bendras išmetamas svoris — 5 iki 
5,5 mil. kg. JAV turinčios 2000 bom
bų nuo % iki 1 mil. kg. Iki šio dešimt
mečio pabaigos JAV numato pakelti 
raketiniu bombų skaičių iki 9000. į 
ši skaičių įeitų ir povandeninių lai
vų raketos. Jų išmetamasis svoris 
būtu mažesnis už rusu. • 4-

Amerikiečiai, atrodo, yra toliau 
pažengę technologijoj už rusus dau- 
giakrūvių, į atskirus taikinius nu
kreiptu raketų srityje. Bet nauji rusų 
raketų tipai gali pakelti didesnį nai 
kinamąjį, nei ankstesnieji tipai ir ji 
kai kurie bandomi su daugiaukrūvi 
nemis viršūnėmis.

Daugelis Amerikos arsenalo ra
ketų perdirbta j Minuteman 3, kurių, 
kiekviena gali pakelti tris krūvius, 
kiekvienas po 200 kilotonų. Salia to, 
amerikiečių, povandeniniai laivai ap
rūpinami daugiaukruvinėmis Poseidono 
raketomis, o taip pat toli siekiančio
mis Trident raketomis. Trident rake
tos bus gabenamos specialiniais po
vandeniniais laivais, kurie turės po 
24 raketas (dabar 10 — 14).

Amerikiečiai gaminasi B 1 bom
boneši, kuris turi būti išbandomas ki
tais metais. Bet ir rusu panašus lėk
tuvas bus pradėtas naudoti maždaug 
tuo metu.

Apsiginklavimo vadinamais kon
venciniais ginklais srityje Sov. Są
jungą ir jos sąjungininkai — Varšuvos 
pakto dalyviai — skaičiaus atžvilgiu 
perviršija NATO valstybes tankais, 
lėktuvais ir pėstininkija. NATO gali 
išstatyti 6,880 tankų, Varšuvos pakto 
valstybės — 15,000. Ši Varšuvos 
pakto pirmumą gali gerokai sumažinti 
f;eresni NATO prieštankiniai pabūk- 
ai.

***
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NENULEISKIME RANKU
Whitlamo vyriausybė, pripažin

dama Baltijos kraštus Sovietu Rusi
jai, tikėjosi įnešti t tarptautinę arena, 
naują realistinę idėją, naują politi
nę kryptį, kuri sukurtą naują palan
kią taikos atmosferą ir pradėtą pasau
lis naują erą. Tai matome ne tik is tu 
gausių kalbų, kurias girdėjome Aus
tralijos senate kalbant valdžios at
stovus, bet ir is tų darbų(pasiruosimų, 
kuriuos matėme Whitlamui išvykstant 
iš Australijos i Jungtines Tautas 
Amerikon. Jis išvažiavo kaip didelis 
ir galingas valdovas, kuris turi daug 
ką pasakyti ir pamokyti. Jis jautėsi 
kone pranašas tos naujos eros, kaip 
užlipąs i. tribūną tarė savo žodį. Spau
dos konferencijoje jis kalbėjo už 
daugelį kitų, kurie jam nepriklauso, o 
1 Baltuo sius Rūmus Washingtone jis 
tikėjosi izengti su didelėm iškil
mėm, Toji didybė, tos pranašingos . 
idėjos nerado atgarsio pasaulio galiū
nu širdyse, isskyrus Sovietu Rusiją, 
kuriai jis pataikauja.

Nežinia kokią misiją Whitlamas 
turi Kremliuje, kuria jis ruošiasi atlik
ti šių metą pabaigoje. Nėra abejones, 
kad ir tenai jis norės pasirodyti kaip 
didelis ir toli pramatantis politikas, 
politikas realistas. Deja, Whitlamas, 
karta užsiangažavęs Sovietams, 
krypties nepakeis, del to neturėtume 
turėti iliuzijų.

Kaip matome Whitlamas atsisė
do į sovietinio imperializmo propa
gandini vežimą ir jam jau kito pasi
rinkimo nebėra. Jis savo težą tvirtai 
gina nežiūrint, kad ji yra priešinga 
humanizmui, žmogaus ir tautų apsi
sprendimo teisem uz kurių įgyvendi
nimą buvo vesti paskutinieji du didie“ 
ji pasauliniai karai.

Šių įvykiąpaliesti, mes negalime 
leisti sužlugdyti Australijoje laisve 
ir demokratija, o taip pat atsisakyti 
savo kilmes kraštų, kaip tai norėtų 
Whitlamas.

Muis , galima sakyti, miegančius 
pats Whitlamas prikėlė sunkiam dar
bui ir mes pasirodėme drąsiai ir ener
gingai. Ir toliau neprivalome rankų 
nuleisti, nes mūsų darbai dar ne
baigti ir pavojai neišnykę. Mes turi
me dabar apsčiai draugų ir ne tik 
Liberalų partijoje, bet ir nuosirdzių 
pavieniu darbiecių asmenyse ir labai 
■gilų ir nuoširdų pritarimą Australijos 
vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų.

Dabar atėjo laikas mums patiems 
apsijungti, Baltai turėtume parodyti pa
vyzdį. Sveikintinas yra A.L.B. Sydne- 
jaus Apylinkės sudarytas Lietuvos 
Bylai ginti komitetas. To komiteto 
tikslas yra suaktyvinti A.L.B. Sydne- 
jaus Apylinkėje Lietuvos bylos rei
kalų gynybą. Metodai ir būdai veiklai 
vystyti yra platūs ir reikia tikėtis, 
kad jie apims ne tik baltus, bet ir 
kitas mažumas ir ne tik Sydnejuje, 
bet ir visoje Australijoje, nes žmonės, 
kurie imasi šio darbo, yra plačiu 
pažiūrų ir turi tinkamą pasiruošimą. 
Todėl jų veikla yra remtina, nes jų 
veikla pastato musų bylą ant tvirto 
ir realaus pagrindo. Tad rankų nenu- 
leiskime ir veiklos nenutraukime, 
o veržkimes pirmyn del laisves prin
cipų, del teisingumo įgyvendinimo ir 
dėl Baltijos Kraštu išvadavimo iš 
Sovietinės Rusijos imperializmo.

am

Kol dar galima į padėtį, rimtai 
Žiūrėti, nėra reikalo Žiūrėti tragiškai.

***
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KUO PASITIKĖTI?

Čia patiekiame iš “Europos 
Lietuvio” Nr. 37 Stasio Kuzminsko 
atspausdinto “Laiško iš Notting- 
hamo” ištrauką, kuri mums yra tikrai 
idomi.

Laikas 'nuo laiko žmonijos istorijoje at
siranda barbarų gaujos, kurios, pabalno
jusios arklius, užpuola kultūringesnes tau
tas. Prisigrobusios ir išprievartavusios, tos 
gaujos vėl išnyksta, palikdamos griuvė
sius bei pelenus. Viduramžiais tokių gaujų 
pagarsėję vadai buvo Atila ir Džengiska- 
nas, o' mūsų laikais — Stalinas ir Hitleris, 
kurie „balnojo“ ne arklius, bet tankus. Bet 
koks čia skirtumas — žygio prasmė ta pa
ti.

Šią vasarą atsitiko kažkas keisčiau. 
Australijos vadas Mr. Whitlam „pasibal
nojo“ ne arklius ir ne tankus, bet kengūras 
ir su savo darbiečių partijos gaujomis pa
sileido išprievartauti jau ir taip prievar
taujamą Lietuvą.

Šis G. Whitlamo žygis yra toks bepras
mis ir niekingas, jog bet kuris apsišvietęs 
anglosaksas pasakytų: „Mr. Whitlam‘s 
head must be examined“. Kiekvienas kul
tūringas žmogus pripažins, kad Whitlamo 
žygis yra tiek priešingas vakarietiškam 
laisvės supratimui, kad jį, pasirenkant 
švelnų žodį, reiktų pavadinti barbarišku.

** *
Tokiais atvejais visuomet kyla klausi

mas — kur munis šauktis, į ką apeliuoti? 
Į pasaulio sąžinę, ar... pasitikėti savim ir 
ryžtis kovai su priešu?

Pirmam pasauliniam karui pasibaigus, 
JAV prezidentas T. W. Wilson sukūrė Tau
tų Sąjungą. Jis tvirtai tikėjo, kad tai bus 
organizacija, per kurią reikšis žmonijos 
sąžinė, kuri pakeis smurtą teisingumu, o 
karą Tarptautinio Teismo sprendimu. Visa 
tai labai atitiko anų laikų karu pasibaisė
jusio žmogaus dvasią ir reikalavimus. Ne
prisimenu, kiek dienų, o gal tik valandų, 
Tautų Sąjunga kvėpavo W. Wilsono idea
lais. Pasaulio sąžinė greitai sunegalavo ir 
pradėjo nykti. Jeigu po antrojo pasaulinio 
karo dar ir buvo likęs koks jos šešėlis, tai 
ir tas prieš dvejus metus katalikų vyskupų 
suvažiavime Romoje buvo išblaškytas. Ta
me suvažiavime vyskupai, Kristaus apaš
talų įpėdiniai, nubalsavo, kad žmogaus 
persekiojimai Rytų Europoje (atseit, ko
munistiniuose kraštuose) jiems nežinomi. 
(Tikrai norėtųsi sužinoti, kiek milijonų 
žmonių dar turės būti nukankinta, iki jie 
tai sužinos?)

Ta proga Nepr. Lietuvos Diplomatijos 
Šefas S. Lozoraitis užsienio spaudoje šitą 
vyskupų nutarimą palygino su pirmosio
mis revoliucijos dienomis įvykusiu dideliu 
fabriko darbininkų mitingu, kuriame bu
vo nutarta balsuoti, ar yra Dievas. Po il
gesnių diskusijų nubalsuota, kad Dievo 
nėra...

Aukščiausias bažnyčios uždavinys ir įsi
pareigojimas kaip tik ir yra ugdyti žmo
gaus sąžinę krikščionybės dvasioje, smerk
ti bet kurią neapykantą žmogaus žmogui 
ir priešintis jėgos smurtui. Mums, lietu
viams, ypatingai rūpi, kad šis įsipareigoji
mas būtų bažnyčios puoselėjamas ypač 
mūsų gyvenamais laikais, kada moralinis 
sutrikimas žmonių bendruomenėje pama
žu tampa visuotiniu, kad jėga ima viršų ir 
ji, o ne krikščioniška meilė, pradeda da
rytis žmonių bendravimo mastu. Iš šio taš
ko žiūrint, vyskupų nutarimas nuvertina 
Kristaus įsteigtosios Bažnyčios autoritetą. 
Jis paliko žmogų vieną šalia Bažnyčios tik 
su savo sąžine ir su savo Dievu. Bažnyčia, 
kaip ir šių dienų politikai, pavartojo dve
jopą mastą: vieną galingiesiems, kitą silp
niesiems. Todėl atsakymas į anksčiau kel
tąjį klausimą, kur kreiptis, į ką apeliuoti, 
lieka tik vienas — pasitikėkime tiktai sa
vimi; tik stiprios dvasios lietuviai išliks ir 
laimės. Nebijokime prešo, bet bijokime jė
gos pataikūnų ir dvasios skurdžių.

41 *
Tenka pasidžiaugti, kad Austra

lijos vyskupai mūsų laisves klausimą 
remia ir yra aiškiai pasisakę pries 
Whitlamo vyriausybės gėdingu žmo
gaus laisvės principu, išdavystę.

* **

GAUTA TELEGRAMA
A.L.B. Krašto Valdybos pirm, p- 

V. Neverauskas gavo telegrama is 
JAV, kad rugsėjo 30 d. buvo demons
truota prie Jungtinių Tautų pastato 
New Yorke, įteikta memorandumas 
Australijos delegacijos sekretoriui ir 
padarytas pareiškimas ‘ Sydney 
Morning Herald” korespondentui,

Australijos lietuviai veikia
(Atkelta iš 1 psl.)

leista pasisakyti. Tasmanijos spauda 
reagavo labai palankiai ir išsamiai. 
Bet Vakarų Australijos išleistuose 
australų laikraščiai buvo santūrūs ir 
jų informacija buvo šykšti.

6. Kaip buvo reaguota kituose 
kraštuose?

ATS. VLIKas ir P.L. 
Bendruomenės Valdyba pasiuntė 
min. pirm. WHITLAMUI IR 
OPOZICIJOS LYDERIUI 
Sneddenui protestus. P.L. 
Bendruomenės V—bos pastangomis 
vien iš Chicagos buvo pasiųta 
Australijos Vyriausybei apie 
tūkstantis protestų telegramų. 
Australijos Konsulate virš 100 žmo
nių pareiškė protestą.. Protesto 
laiškais bombardavo Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos, Kanados, 
Venecuelos ir kitos lietuvių 
bendruomenės. Diplomatijos šefas 
min. S. Lozoraitis pasiuntė protesto 
raštą. Vienu žodžiu viso pasaulio 
lietuviai vienu ar kitu būdu reagavo 
ir reiškė savo protestą.

7. Kaip ar sėkmingai buvo 
telkiamos lėsos propagandai 
pravesti?

ATS. Tautiečiai pasirodė labai 
duosnūs. Žymios sumos buvo be 
sunkumų sudėtoms įvairiose 
apylinkėse. Šiais pinigais buvo 
padengtos vietinės ir Federalinės 
Baltų Tarybų išlaidos. Tačiau dėka 
geros australų spaudos 
propagandos, mums buvo sutaupyta 
ir energijos ir išlaidų. Tačiau norint 
reikalą nušviesti mums 
pageidaujama prasme, teko dėti 
apmokamus skelbimus į. kai kuriuos 
įtakingus laikraščius: “Australian — 
3 skelbimai (sumoje $1800), 
“Canberra Times” $350, 
“Advertiser” $900 ir vietinė Baltų 
Taryba įdėjo skelbimą Sydnėjaus 
“Morning Herlad“. “Mūsų Pastogė” 
prie dvieju numerių įdėjo anglų 
kalba priedą 4 pusi, vienu atveju 
10,000 kitu 8,000 egz. Tai sudarė 
apie $200 papildomų išlaidų. Taip 
pat atspausdi nta 100,000 lapelių, 
kurie išnešioti ir išdalinti po namus. 
Atspausdinta 100 komplektų 
dokumentinės medžiagos, kuri 
išsiuntinėta parlamentarams. Tai 
sudarė naujų $300 išlaidų. Visos čia 
suminėtos išlaidos padalintos tarp 
trijų baltų bendruomenių. Šalia to 
atskiros bendr. apylinkės turėjo 
savų su šia propaganda surištų 
išlaių.

Mūsų visapusiškas, vieningas bei 
plačiu mastu reagavimas tikimės 
padarė įspūdžio pozicijai ir 
opozicijai.

8. Kokių žygių manoma imtis 
ateityje, kad šis klausimas būtų 
palaikomas gyvas ir neužmirštas?

ATS. Visi mūsų veiksmai buvo 
kreipiami į vieną tikslą, kad šis 
nemoralus ir gėdingas. Australijos 
vyriausybės ir Sovietų S—gos 
susitarimas būtų panaikintas — 
atšauktas. Jei tai nepavyktų per 
sekančius parlamento rinkimus 
dėsim visas pastangas, kad Darbo 
Partija pralaimėtų. Šio tikslo 
siekiant kreipiamės į visas pavergtų 
tautų etnines grupes ir 
antikomunistiniai nusistačiusius 
australus.prašydami mūsų siekimus 
paremti.

9. Ar visos lietuvių 
vadovaujančios institucijos reagavo 
sutartinai ir sklandžiai?

ATS. Mums atrodo, kad buvo 
reaguota kiek galėta. Bet iš kai 
kurių sluoksnių buvo pasigesta 
veiksmingesnės reakcijos. Mūsų 
maža A.L. Bendruomenė buvo 
sužavėta PLB—nės Valdybos 
aktyviu reagaimu ir moraline 
parama.

10. Ar dėl pastarųjų įvykių 
Lietuvių Dienos Adelaidėje vyks 
numatyta tvarka ir ar tebelaukiame 
tautiečių iš J.A. Valstybių?

ATS. Lietuvių Dienos vyks kaip 
buvo suplanuota. Tik dėl to, kas mus 
ištiko, jos pasidaro dar 
prasmingesnės. Krašto V—ba 
pageidautų, kad mes šia proga 
p a d e m o n s t r u o t u m ė m savo 
vieningumą ir jėgą visi, kas tik 
galime suplauktumėm į Adleaidę.

Ypatingai laukiame PLB—nės 
vadovybės su amerikiečių lietuvių 
ekskursija. Tai sustiprintų mūsų 
ryšius abiejuose kontinentuose ir 
suteiktų mums daugiau atsparumo 
ir vilčių ateičiai ir be abejo sudarytų 
naujų progų šį nelemtą susitarimą 
nuolatos kelti australų visuomenei 
kol mes laimėsime.

Australija yra emigrantų kraštas. 
Taigi ir etninės grupės yra ne vien 
demokratinis bet ir svarus politinis 
faktorius, kuris gali turėti žymios 
įtakos krašto valdžios formavime. 
Valdžios siekiančios partijos 
ankščiau ar ą?liau turės tą suprasti 
ir su šių gr»y^į pageidavimais 
skaitytis. _ ' J.V. Norvaiša
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Senatorius D. Willesee, užsie
nio reikalą ministeris, santarve'je su 
ministeriu pirmininku G. Whitlam pri
pažinęs Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos įjungimą į Rusijos jungą. Nuotrau
koje D. W’illesee po rusiška kepure 
Maskvoje 1972 metais, kai jis lankė
si pas bendradarbius Rusijoje ir oku
puotoje Lietuvoje. Anot A.B.C., se
natoriui’ D. W'illesee esą užtikrinta 
Jungtiniu Tautą prezidento vieta; be 
abejo, su rusų palaima ir parama . . . 
Sakoma, jog Gough Whitlam kovojąs 
prieš imperializmą ir dedąs visas 
pastangas išnaikyti kolonijas tiek 
Australijos žeme'se, tiek kitur pa
saulyje! ... — Tokia tai Australian • 
Labor Party logika!

VIENOS VENGRĖS 
PERGYVENIMAI

Vengrė Miss Judit Paszthory, pries 
metus laiko atvykusi pas savo seserį 
į Melbourną, kaip viešnia ir buvo ga
vusi Australijos Imigracijos įstaigų 
leidimą čia gyventi. Bet,jos tvirtinimu, 

■ apie prieš 6 mėnesius'į jos sesers 
butą pradėjo lankytis Vengrijos gene
ralinio konsulo pareigūnai ir reika
lauti grįžti į Vengriją. Miss Judit 
tvirtina, kad tie pareigūnai grasė im
tis represijų prieš jos motiną, kuri yra 
serganti ir gaunanti Vengrijoje inva
lidės pensiją. Jie taip pat sakė, kad 
motina turės gražinti valstybei sti
pendiją kurią ji, Miss Judit, studijuo
dama buvo gavusi. Motina jai laiš
kuose rašiusi, kad ji kelis kartus bu
vo kviečiama į slaptosios policijos 
būstinę. Prieš pora savaičių konsu
lato pareigūnai vėl buvo ją aplankę, 
jie atkartojo grasymus prieš- motiną ir 
šeimą. Tada ji, Judit, ryžosi nedaryti 
motinai ir šeimai žalos, nuvyko savo 
lėšomis į Sydney, į Vengrijos konsu
latą ir pasidavusi. Konsulato parei
gūnas užtikrino, kad šeima būsianti 
saugi. Bet konsulate ji buvusi pri
versta padaryti tam tikrus prisipaži
nimus, kurie įrašyti į kaspiną. (Ko
kius prisipažinimus, Miss Judit atsi
sakė pasakyti). Konsulato patalpose 
jos pasas buvo atimtas. Paskiau 3 
konsulato tarnautojai ją paėmė ir ga
beno į Sydney aerodromą. Vienas iš' tų 
vyrą buve,s slaptosios policijos na
rys. Aerodrome jai pasas buvo grąžin
tas, bet jame buvo įrašyta nauja viza, 
leidžianti pasilikti užsieniuose 360 
dienų. Data įrašyta atgaline data — 
1973 lapkr. 2 d. Dar Miss Judit pa
reiškė, kad prieš gabenant ją į. aero
dromą, ji buvo laikoma užrakyta konsu
lato patalpose 24 valandas.

Aerodrome Miss Judit is konsu
lato pareigūnų išsprūdo ir kiek angliš
kai mokėdama ji kreipėsi į policinin
ką, prašydama pagalbos. Praleidusi

naktį pas viena^ vengrę moterį, poli
cijos saugoma, ji vėl grįžo pas seserį 
į Melbourna. Jos sesers vyras yra 
pabėgės po 1956 m. Vengrijos revo
liucijos. Miss Judit per vertėją aiš
kino, kad ji tenorint dabar pasilikti 
Australijoje ir turėti ramybę. Ji esą 
pabėgusi žinodama, kad kas jai pa
reigūnų, pažadėta, Vengrijoje nebus 
pildoma.

Vengru konsulato kalbėtojas 
Sydnejuje pareiškė, kad Miss Judit 
Paszthory buvo prašiusi konsulato 
pagelbos grįžti į Vengriją, nes jos 
motina serganti. Buvo nutarta jai pa
dėti, kai jos motina gaus iŠ Vengrijos 
nac. banko kelionei apmokėti pinigų. 
Į, konsulatą ji pati atvykusi, bet pas
kiau pakeitusi savo nuomonę.

Imigracijos pareigūnas Canberroje 
pareiškė, kad Miss Paszthory turi
leidimą gyventi Australijoje. Pavergtų Tautą, parodoje Sydnejuje trys tautiniais rūbais aprengtos mergaitės

(manikėnai) vaizduoja tris pavergtas Baltų tautas. Foto A. Reisgio.

lenkai susirūpinęTENDENCIJA AR AUKŠTA GAMA? .
Pasak spaudos - ryšium su tarp

tautiniais moterų metais tūlos septy
nios, profesinių ir moterų organizaci
jos atstovės studijavo moterų būklę 
sovietuose. Viena iš tų grįžusiųjų 
nenurodydama nei “švietėjų” pavar
džių, nei vietos, diskredituojančiai 
atsiliepė apie savo šalį.

Girdi, “Australijos moterims teks 
dar ilgas kelias eiti iki jos pasieks 
tokią pat lygybę su vyrais, kokią turi 
rusų moterys”. Gerai visiem žinant 
tarybišką tikrovę, atstovei galėtume 
tik padėkoti ir už jos atskirą patvir
tinimą, jog sovietuose būtis kaip tai-

Paryžiuje išeinąs lenkų kalba 
’ laikraštis “Polska w Europie” 
(Lenkija Europoje) savo 1974 birže
lio — rugpiūČio laidoje palietė ir 
mums nepaprastai įdomų klausimą, 
būtent: Sov. Sąjungoje gyvenančių 
lenkų padėtį. Straipsnis pavadintas 
“Neužmirškime!”, čia yra trumpa jo 
santrauka.

_ _ _ Sovietai leidžia milžiniškas pi-
syklė hipokritiška - ponams ir prasČio- nigų sumas infiltruotizpo visą pasau- 
kams... O kas dėl tos atstovės siel- ■ .......... ......
varto, -taigi “australiškėm moterim 
ilgojo kelio”, veik tvirtintume, jog 
Australijos, kaip demokratiškojo kraš
to lygiateisės moterys niekuomet, tur 
būt,ir galvot negalvoja apie dvejopą 
rusų moterų teisių - vienom prabanga 
ir pagarba, kitom net juodas darbas 
ir pašaipa su kastuvu ar skerspiūve 
miškuose....

Atstovė tolygiai žavisi ir vaikų 
darželiais, bet ir čia tų prabangos 
propagandiniu darželių nei vietos nei 
pavadinimų neparodo, Išvadoje aišku, 
kad jie nė visiems prieinami, o tik 
išimtinai viršūnių tėvų vaikams.

Tokia proga peršasi įtarpas. 
Paslaptimi nusiaubtoj hipokratijų 
struktūroj tik kai kurie iš daugel esa
mų "prajovų” teišlenda vos po keleto 
dešimtų metų. Pavyzdžiui, nors ir 
tokios prabangos parduotuvės did
miesčiuose išimtinai skirtos privele- 
gijuotiesiems “Kortelių Gavimo” iš
kabų priedanga; arba, kad ir neprakti
kavimas “kapitalistinio sukirpimo 
cenzūros varžtų tuo metu, kada po 
storu “Glavlito” kiautu knibžda mili
joninis skrupulingų cenzorių skaičius.

Gaila, kad atstovė nematė nei 
Glavlito, nei tų prabangos parduotu
vių, o tą patį žodelytį išleisdama, 
būtų galėjusi (ir) ekonomišku atžvil
giu pro tuos pat utopijos mikroskopi
nius “akuliorius” skelbti savo šalies 
“skurdą, vargą”, ir kartu stebinti 
pasaulį tarybiškosios pažanga, pro
gresu ir toli pralenkusia gerove 
“nepažangiai atsilikusius kapitalis
tus”.

O kas dėl “pamiršimo”, tenka 
pastebėti, jei nutylėjimas istoriografi
joj yra veikli talka melui, tat analo
giškai nūdienėj egzistencijoj juo 
daugiau tiesos nereiškia.

Nors negirdėjom kas tas atstoves 
kamandiravo ir kas apmokėjo net už 
ketverių savaičių “studijas”, tik aiš
kiai matom, jog moterų metams ruošia
masi "kaž kieno” ir nejuokais... Kyla 
klausimas kodėl toji moterų metams 
“medžiaga” neimama iŠ civilizuoto 
vakarų pasaulio kraštų, kur seniai 
p____ ‘ L ”
mu nueita, bet importuoja iš ten kur j 
apie tai ir kalbėti negalima.

Kai šiądie visokių staigmenų 
“eroj”, negalima miegot, tat ir atei
nančia moterų metų 
būti nepasiruošę...

Tito 
nesenai vienoje savo kalboje pareiš
kė, kad apie 30 žmonių patraukti teis
man už mėginimą su užsienių pagal
ba sudaryti Jugoslavijoje antrą ko
munistinę partiją pagal stalinistinę 
liniją. Tito, reikalaudamas griežtų 
bausmių, smulkmenų nenurodė, bet 
pagal kitus šaltinius jau prasidėję 

1 slapti teismai Pec mieste ir rengiami 
praktiškai toli moterų teisės klausi- kiti teismai Juodkalnijoje.

Šių dienų žiniomis, teismas Bel- 
I grade jau nubaudė 32 asmenis užren- 
gimą nuversti Tito režimą” bausmė
mis nuo 1 iki 14 metų. Kaltinamojoj 
kalboj prokuroras pareiškė, kad kal
tinamieji veikė ir buvo nuolat kursto
mi iš užsienių. Ši byla Jugoslavijoj 
plačiai neiŠpučiama, nenorint pa
kenkti Jugoslavijos santykiams su 
Sov. Sąjunga ir Vengrija.

Vengrijos ir Čekoslovakijos 
atstovai iŠ Belgrado išvyko j savo 
sostines pasitarimams. 

***

proga negalime

Lingvinas

VĖŽLYSAUSTRALIJOS
Australijoje yra 

vėžlių su labai ilgais kaklais. 
Tiesiai savo kaklo į skydą ne
gali įtraukti, jį turi sulenkti 
pusiau.

viena rūšis

lį išblaškvtoms lenkų kolonijoms ir jų 
organizacijoms. Šių dienų Lenkijos 
valdovai rodo dideli susirūpinimą už 
jos ribą gyvenančiais savo tautie
čiais. Išimtį sudaro tik . • . Sov. 
Sąjungoje užsilikę gyventi lenkai 
(apie f 
tylima, 
raštis. 
šiams 
lenkais 
Čios 
lenkais ?

ribą gyvenančiais savo 
Išimtį sudaro tik . , 
' : užsilikę gyventi

2 mil.), apie kuriuos visai nu- 
Kodėl taip yra? klausia laik- 
Kodėl Lenkijos draugijos ry- 
su užsienyje gyvenančiais 
palaikyti visai nesidomin-

Sov. Sąjungoje gyvenančiais 
_? Nesidominti jais, atrodo, ir

MR. WHITLAM NUOMONĖ
Mr. Whitlam ir jo štabui išskridus 

i New; Yorką, spaudoje, per radiją ir 
televizija buvo skelbiama, kad ten jo 
laukiančios pabaltiecių demonstraci
jos. Šios žinios, kaip tvirtina Mr. 
Whitlam lydį korespondentai, nepasi
tvirtinusios. Tik tą dieną, kai Mr. 
Whitlam turėjęs kalbėti JTO, prie rū
mų buvę latvių demonstracija. Mr. 
Whitlam betgi atvykęs pusvalandžiui 
anksčiau ir demonstrantą nematęs.

Spaudos konferencijoje Washing
tone, teisindamas Australijos veiks
mus pripažįstant Baltijos kraštus Sov. 
Sąjungai, pareiškęs: 3 Baltijos vals
tybės niekada nebus atskiros, 
klausomos valstybės, nebent 
karas ir Rusija jį pralaimėtą.

nepri
būtu

NENORI OPOZICIJOS
Jugoslavijos prezidentas 

didžiausios (per 5 mil.) lenkų kolo
nijos JAV—se centrinė organizacija, 
Polonia, kuri aprūpina viso pasaulio 
lenkų kolonijas mokyklų vadovėliais 
ir kunigais. Tuo tarpu Azijos Rusi
joje, nuo Uralo iki Vladisvostoko, 
teliko vienas lenkas kunigas ten esan
tiems lenkams tikintiesiems (apie 1 
mil.) aprūpinti. Solženicinas iš užsi
miršimo prikėlė sovietiniuose lage
riuose gyvai palaidotų milijonų žmo
nių likimą. Kodėl, klausia laikraš
tis, dabartinė Lenkijos vyriausybė 
nesirūpinanti jų grąžinimu tėvynėn? 
Kai 1955 m. tuometinis Lenkijos 
Bieruto režimas ėmė kviesti lenkų 
emigraciją grįžti į Lenkiją, jam buvo 
atsakyta — Pirma tegul sugrąžina 
visus lenkus iš Rusijos! Taip reiktų 
atsakyti 
grįžti 
daise yra pasakęs: 
pamiršiu, Tu, Dieve 
miršk apie mane!”.

Kiek aziatiškos Rusijos 
se yra užsilikusių 
jų likimas 
žimas 
jų grįžti 
sąlygų grįžti?

ir dabar į visus kvietimus 
namo. Adomas Mickevičius ka- 

Jeigu apie juos 
danguje, — pa-

plotuo- 
lietuvių? Koks 

? Kodėl okup. Lietuvos re- 
“Gimtajame Krašte”, neragina 

Lietuvon, nesudaro jiems

(ELTA)
** *

DAUGELIUI GRESIA BADO 
MIRTIS

Metiniame Tarpt. Monetarinio 
fondo ir Pasaulio banko suvažiavi
me, pas. banko pirmininkas Mr. Mc 
Namara pareiškė, kad milijonas pa
saulio vargingųjų gresia mirtis, jei 
jie negaus didelės paramos iš turtin
gųjų kraštu. Neturtingiausius kraštus 
labiausiai palietė keturgubas kainų 
pakilimas ir infliacija. Afrikos ir 
Pietų Azijos kraštuose gyvena skurde 
apie 1000 milijonu žmonių. Turtin
giausios valstybės savo pagalba pen- 
keriu metų laikotarpyje turėtų padi
dinti iki 24 milijardų dol., kad netur
tingieji kraštai būtų pajėgus savo 
vidutines metines pajamas padidinti 
2%, o tas sudarytų tik apie 0.3% 
turtingųjų kraštų tautinio metinio 
gaminio.

tautinio metinio

* **

Mr.

MAŽIAU IMIGRANTU.
Darbo ir imigracijos ministeris 
Cameron pareiškė, kad iki atskiro 

pranešimo, Australija nebepriiminės
aplikacijų imigruoti į Australiją. Išim
tys buvo daromos tik asmenims, no
rintiems susijungti su šeimomis, po
litiniams pabėgėliams ir skubiai rei
kalingiems prityrusiems darbinin
kams. Manoma, kad politinių kalinių 
iki 2000 asmenų gali atvykti iš Čilės 
ir Kipro’ salos.

S.m. imigrantu kiekis — 80,000 
asmenų — yra žemiau 1973 — 74 m. 
numatytos kvotos — 110,000 (1960 
buvo 200,000).

***
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BALETAS AUSTRALIJOJE
Aldona VeŠėiūnaitė

Šviesios, erdvės pilnos dekora
cijos, linksmos šokančios spalvos 
saulėtų dienų vidury — jaunųjų Aus
tralijos choreografų naujai sukurti 
nedideli, nesudėtingi baletai. Arba 
subtilūs tonai judesyje ieškant 
išraiškos emocijai, dramatiškos 
temos sprendimas Šokyje — tai vis 
drąsūs bandymai augančio kūrybin
gumo Australijoj (Choreographic 
Workshop). Jauna, spontaniška, 
šviežumu pagaunanti žiūrovus ir jau 
pasauly garsėjanti Australian Ballet 
Company. Veržlumas ir pastangos 
atidengia Žmoguje vis naujas gali
mybes.

Vienas ryškiausių Šių dienų 
choreografų Glen Tetley, amerikie
tis, nemato ribos tarp modernaus 
Šokio ir klasiško baleto. Pakviestas 
Australijon 1973 m. sezonui, suku
ria baletą GEMINI, kritikų pripažin
tą, - masterpiece of choreography. 
Čia gauna pasireikšti Australijos 
Baleto talentai. Jo sukurti šokiai 
be galo ivairūs stiliumi ir nuotaika, 

tdaŽnai naudojasi modernia muzika 
pritaikydamas šokiui. Mėgsta eksperi
mentuoti, dirbti su įvariom moder
naus šokio ir klasiško baleto grupėm. 
Nuolat ieško naujų kelių. Ką jis be- 
paliestų, visa įgauna gyviausias šo
kio formas veikiančias betarpiai į 
Žiūrovą. GEMINI — nuostabus judesių 
ir linijų žaidimas, nuotaiku šokis 
nesiduodąs interpretuojamas žo
džiais. Parašytas tik 5 savaites prieš 
spektaklį,išpildomas 4-ių šokėjų. 
Kostiumai — space suits — žvilga 
subtiliam apšvietime.

Vienas didžiausių Šių dienų 
scenos menininkų Rudolf Nureyev — 
danseur extraordinaire, pasirodantis 
pasaulio scenose tik su pačiais ge
riausiais, jau keletą kartų lankėsi 
Australijoje, šokdamas su Australian 
Ballet Company, gastroliavo kartu po 
Europą, Ameriką. Sydney pasirodė 
scenoj 8 kartus “Don Quixote” ba
lete. Reikia pažymėt, kad Hordem 
Pavillion turi 4500 sėdimų vietų ir 
visus kartus bilietai buvo išparduoti. 
Koks kitas scenos menininkas galė
tų iššaukti tokį susidomėjimą? 
Neabejotinai visa baleto grupė jo in
spiruojama, nes po kiekvieno Nure- 
yevo pasirodymo grupė naujai suži
bėdavo. Dažnai skaitom spaudoje 
apie Australijos baleto pasisekimus 
Europoj, Amerikoj, Rytų kraštuose.

Klausiam, kas yra baletas? Jun
giasi čia šokis, drama, muzika ir 
piešinys, dekoracija. Vienas patrauk
liausių scenos menų, baletas pradėjo 
formuotis jau 16 šimt. Italijoj ir pra
džioje 17 šimt. Prancūzijos karalių 
rūmuose. Liudviko 14 laikais ištai
gingi, puošnūs šokiai buvo pravedami 
rūmų salėse, pačiam Liudvikui 14 
dalyvaujant, išpildant. Nėra išlikę 
Šinių kiek gerai jis išpildydavo, bet 
kad mėgdavo šokti ir dažnai moterų 
rolėse, kas tais laikais buvo visai 
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priimta. Pirminėse rolėse moterys 
tik žymiai vėliau pradėjo reikštis. 
Čia ir - formavosi klasiškasis bale
tas, pasauly dabar taip labai pamėg
tas. Baleto pagrindinių žingsnių, 
pozicijų vardai priimti prancūzų kal
ba. 1661 m. Liudvikas 14 įsteigė 
Academic Royale de Danse, tuo pa
keldamas baleto mokyklų lygį, dides
nius reikalavimus įnešant. Vėliau 
iš karaliaus rūmų baletas persikėlė j 
teatro rūmus, tepadaromas profesiona
liu. Romantiškajam laikotarpy bale
tas žydėjo beveik visuose Europos 
kraštuose, bet jau 19 šimt. pabaigo
je susidomėjimas baletu ir jo lygis 
smarkiai sumažėjo. Rusijoj gi, per
imtas carų globon, klasiškasis bale
tas nepaprastai išaugo. Į Petrapilį 
rinkosi patys garsieji Šokėjai, balet
meisteriai, choreografai: Perrot, 
Pettipa, Cecchitti. Čia didžiųjų ta
lentas ir patirtis kartu su rusiškuoju 
temperamentu išaugino pačius di
džiausius šokėjus, pastatė naujus, 
dabar visur populiarius baletus. 
Susiformuoja garsioji Daighilev 
grupe.

Australijoj, legendarinė Anna 
Pavlova, pati pirmoji atnešė susido
mėjimą kl. baletu. 1926 m. kartu su 
savo baleto grupe, atvyko Australi
jon ir pasirodė teatro scenose su
traukdama skaitlingus žiūrovus. Su 
Pavlovos grupe atvyko Eudardas 
Borovanskis ir Algeranoff, kurie 
palikę, ypatingai iškėlė baletą 
Australijoj. Išgarsėjęs pasauly aus
tralas Robert Helpmann, sužavėtas 
Pavlovos šokiu, pasirenka bale tą. 
Išvykęs Londonan, įstoja į Sadler s 
Wells Ballet. Helpmannas buvo ne 
tik pirmuoju Margot Fonteyn partne
riu — šių dienų prima ballerina asso- 
luta, bet ir Premier Danseur of 
British Ballet dvidešimt metų. Pati 
Pavlova drąsino steigti vietines 
klasiško baleto mokyklas ir visa 
eilė jų išauga. Su garsiojom baleto 
grupėm Australija gavo pamatyti 
žymiausius baletus garsiųjų choreogra' 
fų: Petipa, Fokin, Massin, Dekora
toriai: Benois, Bakst. Susidomėji
mas baletu išaugina žiūrovus, pra
turtina juos. Ir tam reikia laiko. Pats 
Nureyevas yra pasakęs, kad nieko 
nėra malonesnio kaip šokti publikai 
turinčiai supratimą, statančiai aukš
tus reikalavimus.

***
Su viena baleto grupių atvyksta Leon 
Kellaway, dabar vienas stipriausių 
baleto mokytojų Australijoj. Stei
giasi Šakos: Royal Academy of Dan
cing, Cecchetti ballet studios. Pat
ron — karalienė, president — Margot 
Fonteyn. Inspiruoti teatro menu įtrau
kiami kūrybingieji Australijos tapy
tojai, kompozitoriai, rašytojai. Dar 
tuo laiku nežinomas Sidney Nolan 
buvo pakviestas sukurti dekoracijas 
Lifar’o baletui I CARE.

Premijera choreografo David 
Lichine baleto GRADUATION BALL 
duoda pagrindus busimajam Austra
lijos baletui. Antrasis pasaulinis 
karas kuriam laikui sulaikė formavi
mąsi, bet mažos grupės Helene Kir- 
sovos — Sydney ir Eduardo Boro- 
vanskio — Melbourne rodėsi sceno
se, važinėjo po visą Australiją. Išau
go pirmieji baleto šokėjai australai: 
Peggy Sager, Henry Lagerton. Vėliau: 
Kathlyn Gorham, Vassili Trunoff. 
Po dviejų metu Kirsovos grupė iširo. 
Išsilaikyti didesnei teatro grupei 
Australijoj labai sunku. Daug pri- 
lauso nuo galimybių gastroliuoti, nuo 
menagerių. J.C. Williamson Theatres 
Ltd. palaikė Borovanskį. Baleto atei
tis buvo garantuota. Sekančius 20 me
tų Borovansky Ballet daug važinėjo 
po visą Australiją.

Kas įdomu, Borovanskio baleto 
grupėj randam Ramoną Rataitę. Ra
mona lankė Joan Halliday baleto 
studiją Sydney, Šoko Austr. Opera 
Ballet Company — 6 mėn. Iširus jai, 
dažnai pasirodydavo televizijoj

Ramona Rataitė balete “RAYMONDA”, ispanų šokis, choreografas Rudolf Nu
reyev.

Sydney, Malboume. Paties Borovans
kio pakviesta, Ramona įsijungia jo 
baleto grupėn (1959 m.) Yra šokusi 
visoj eilėj baleto pastatymų. Anų 
dienų spaudoj dažnai rasdavom gerus 
apie Ramoną atsiliepimus, jos nuo
traukas.

Borovansky Ballet stato daž
niausiai žinomuosius klasiškus ba
letus, bet kviečia ir naujus choreo
grafus. Naujas stilius, kitas priėji
mas, daugiau niuansų Šokyje, ma
žiau iškilmingo puošnumo charakte
ringa anglų choreografams: Ašhton, 
de Valois, Anthony Tudor, Valter 
Gore. Su viešinčiu New York City 
Ballet pasirodo naujas žanras ba
lete — abstraktus Šokis. Repertua
ras daugiausia tos grupes steigėjo ir 
choreografo George Balanchine.

Borovanskiui mirus pakviečiama 
direktorė Peggy van Praagh, iŠ Lon
dono. 1961 m. Borovansky Ballet 
išyra, bet remiant Austr. Elizabe
than Theatre Trust ir J.C. William
son Theatres Ltd., išauga nuolatinė 
baleto grupė — Australian Ballet 
Company vadovaujama Peggy van 
Praagh. Pirmas pasirodymas 1962 m. 
lapkričio mėn. Siekimai: duoti nuo
latinį darbą Australijos šokėjams, 
pakelti jų lygį tarptautiniu standartu, 
įtraukti kuriančiuosius australus, 
naujus baletus sukurti, kviesti sve
čiais žymiuosius pasaulio Šokėjus. 
Pirmuosius trejus metus daug gastro
liuoja ne tik centriniuose miestuose, 
bet ir virš 80 provincijos miestelių, 
nuo Šiaurinio Queenslando iki pietų 
Tasmanijos. Gastrolės įdomios: 
lankosi farmose, aukso kasyklose, 
Be klasiškųjų baletų, statomi origi
nalūs vietinių choreografų: MELBOUR 
NE CUP - Rex Reid, .JUST FOR 
FUN — Ray Powell. Adelaidės Festi
valyje statoma Robert Helpmanno 
premijera THE DISPLAY, dekoraci
jos Sidney Nolan. Kartu scenose pasi
rodo svečiai Margot Fonteyn, Rudolf 
Nureyev — the greatest ballet part
nership today. Australijos Baletas 
susiranda savo stilių, kviečiamas į 
Londoną ir kitur. Baleto GISELLE 
pastatymu laimi pirmą vietą. Jų gar
bei iškilmingas priėmimas Paryžiuj. 
Svečiai Duke ir Duchess of Windsor, 
aristokratija, garsus filmų artistai. 
Pakviesti, visa grupe lankosi Rudolf 
Nurejevo valioj. Monte Carlo, prie
šais Prince Rainier rūmus. Labai 

vaišingas, prie kiekvieno prieina, 
aprodo visą vilą (gyvena ten po tris 
mėnesius kasmet, visu kitu laiku 
gastrolėse). Kas charakteringa: vie
nam kambary visi baldai nustumti 
Šonan, atrodo su dideliu ūpu ir ten 
praktikuoja, šoka. Specialaus kamba
rio — studijos neturi. Pasirodo turįs 
bent 30 įvairiausių kepurių, visos 
kitoniškos, moderniausi drabužiai. 
Vonioj — afrikietiŠkos meškos kai
lis. Daug įvairiausių kolekcijų, pri
sirinktų gastrolėse po pasaulį.

Dirbant, repetuojant Nurejevas 
daug reikalaujantis sau ir kitiems. 
Pastebėjęs gabesnius, darbštesnius 
deda pastangas juos iškelti sakykim, 
Australijos baleto vienam šokėjui — 
Kelvin Coe parūpina 3 — jų menesių 
studijas pas garsųjį master — tea
cher Franchetti, Paryžiuj.

Balete tema dažniausiai yra, bet 
ji prabyla tik sekant šokį čia pat. 
Išpildantis, techniškąją pusę yra jau 
tiek apvaldęs, kad šokis atrodo be 
pastangų, spontaniškas judesių plau
kimas. Filmuojamas baletas nustoja 
daug savo gyvybiškumo. Išimtinai 
gal pavykęs Nurejevo ir Melpmanno 
statytas DON QUIXOTE. Be galo 
pagaunantis, spalvingas: būriai mer' 
gaiČių, vaikinų bėgančių, šokančių, 
krentančių; čigonai, matadorai, pui
kus fandango šokis. Nestinga ir ju
moro. Statyta Essendoh Aerodromo se
name hangare. 220 spalvingiausių 
kostiumų (70 šokančių), filmuojant 
kasdien pristatoma 3 tonai šviežių 
vaisių ir daržovių turgavietės scenoms. 
Išlaidos — 600.000 dol. Pradėta fil- 
muot 13 lapkričio 1972 m, turi būt 
baigta 11 gruodžio, nes Nurejevas jau 
šoka Paryžiuj 12 gruodžio! Nepil
nas mėnuo. Dirbant su Nureyevu neiš
vengiamai visi užsikrečia jo entu
ziazmu, nenuilstamu darbu, poilsiui 
laiko kaip ir nėra. Pasitaiko, kad 
repetuojama nuo 10 vai. ryto iki 6 
vai. p.p. be pertraukos! Be galo iš
radingas, kiekvienas Šokėjas turi 
išryškint savo individualų stilių.

Pasaulinio garso baleto gru
pėse vienose akcentuojamas techni
kos virtuoziškumas, kitos iškelia 
lyriškąja, šokio pusę.

(Bus daugiau)**♦
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KA AS MAČIAIT AMERIKOJE
A. Mauragis

(TĘSINYS)
SUDIEV AMERIKA

Pagaliau atėjo diena kada reikia 
pasakyti sudiev Amerikai. 
Kiekvienas sudiev yra sunkus, 
kiekvienas sudiev reiškia 
išsiskyrimą, o kiekvienas 
išsiskyrimas liūdesio šešėliais 
nuspalvintas. Gaila palikti kraštą, 
gaila žmonių .kuriuos pažinai ir 
pamilaųir nežinai ar kada nors 
beteks su jais susitikti', nes mūsų 
gyvenimas toks trumpas ir laikinas. 
T ie. vis i draugai kuriuos turėjau 
progos ir laimės aplankyti 
Amerikoje, kadaise Lietuvoje jie 
buvo mano jaunų dienų draugai, 
dėkingas aš jiems už globą, nes be jų 
pagalbos nebūčiau galėjęs tiek daug 
pajnatyti ir išgyventi. Nors aš 
išskrendu is Chicagos tik po pietų, 
bet man neramu iš pat ryto, kažkoks 
tuščias rūpestis neleidžia 
susikaupti, mėginu ką nors į 
dienoraštį įrašyti — negaliu. Gera 
kad p.p. Ginočiai anksti atvažiavo, 
jie mane nuveš į aerodromą. Ir mes 
anksti išvažiuojame iš namų.kad 
daugiau laiko turėtume ir nereikėtų 
skubėti.

Jau tretį kartą O’Hare aerodrome 
ir kiekvieną kartą jis man kitaip 
atrodo, šį kartą mes truputį 
nuklydome ir ne į tą vietą pataikė
me, mat, parkingą ieškojome 
patogesni. Begalės žmonių plaukte 
plaukia įvairiais kanalais, tai toks 
skruzdėlynas koki sunku 
įsivaizduoti.

NAUJA KŪRYBA
Baltų Kraštą pripažinimas sovietų Rusijai Australų 

tautos sąmonėj paliks Ž’ymius pėdsakus. Jau dabar galime 
matyti kaip liaudis kuria įvairias daineles ir jas dainuoja 
mokyklų mokiniai. Tose dainelėse jaučiame simpatija 
Baltijos kraštams ir pasmerkimas Whitlamui.

“Sydney Morning Herald” 5.10.’74 atspausdino toki 
eilėraštį:

On the recent official Australian recognition 
of Soviet occupation of the Baltic States
What are three little countries in a world like ours?
Estonia, you are ho more than the flake of cigarette-ash

in a big man’s eye
— a burning sensation, a vigorous rubbing and rapid machine

gun blinking
of an eye-lash, 

a momentary discomfort, but that’s all.
Latvia, you are the white cotton thread on a dark suit with 

fashionably wide lapels, 
the mysterious shred of lint marring the immaculate pressed 

sleeve,
the dandruff on the shoulder belying the groomed hair, 
picked off, flicked off — that's you, Latvia!
Lithuania, why should we care about you?
You never hurt anybody. You, 
you are a smudged shoe.

BRUCE DAWE

NAUJI LEIDINIAI
New Yorke leidžiamas mėnesi

nis leidinėlis Kronika apie žmogaus 
teises Sovietu Sąjungoje (A Chronicle 
of Human Rights in the USSR.) s.m. 
gegužės — birželio numery įdėta la
bai daug medžiagos iš pogrindžio 
veiklos įvairiose tautose. Leidėjai 
pasisako/ kad šiuo leidiniu jie infor
muoja savo skaitytojus apie dalykus, 
vykstančius Sovietų Sąjungoje ir veik
la dėl žmogaus teisiu ir tautinių ma
žumu, kur tik ta veikla beisireikštų 
— Sbvietijoje ar Vakaruose. Leidi
nyje įdėta daugybe pareiškimų, pasi
rašytų pavienių asmenų ir kolektyvų. 
Visa eilė dokumentų, pasiųstų Krem
liaus vyriausybei bei komunistą par
tijos, vadovybei, yra kolektyviai pasi
rašyta Andrei Sacharov, Andrei Tvar- 
dokhebov, Vladimir Albrekht ir kt.

Mums labai įdomus vienas doku
mentas pasirašytas prof. Sacharovo, 
kuris š.m. gegužės mėn. buvo įteik - 
tas Amerikos Prezidentui Richard 
Nixonui, jam tada esant Maskvoje, ir 
sovietų komunistų partijos Generali
niam sekretoriui Leonidui Brežnevui. 
Šiuo pareiškimu pateikiama gana 
daug kalėjimuose ar stovykloje lai
komų kalinių pavardžių ir pagal so-

Pagaliau atrandame savo 
tikruosius kelius, praeiname 
kontrolę ir dar turime laiko 
neskubėdami atsisveikinti. Išlydi 
mane Vanda ir Antanas Ginočiai ir 
Kazimieras Griškus, tokiais 
momentais sunku yra kalbėti, 
nenoromis lenda mintis; *ar aš 
daugiau juos bepamatysiu/ Iš 
palengva laikas slenka iki pasakai 
sudiev. Taigi atsibučiavome ir iki 
pasimatymo.

Pakilome virš Chicagos, oras 
skaidrus, saulė šviečia, milžiniški 
namai pasidarė mažučiai, keliai ir 
gatvės išsitiesė iki begalybės. 
Sudiev Chicaga, pasaulio lietuvių 
sostine, tavyje yra mūsų viltys. 
Pakilo lėktuvas 3.45 p.m. ir Los 
Angeles nusileis 5.45 p.m. Tik dvi 
valandas skirtumo, bet skrisime 6 
valandas. Vadinasi skrendame su 
saule. Džiaugiausi, kad galėsiu 
matyti šviesoje kalnus ir miestus.

Po 4 valandų, skridimo ėmė 
rodytis Colorado kalnai. Lėktuvas 
skrido žemai; matėsi keliai, mašinos 
ant kelių, upės, miškai ir tušti olėti 
vandens srovių išvagoti žemės 
plotai. Nuostabus vaizdai. Tik 
priskridus Los Angeles, smogas 
uždengė žemę ir miestą.

Los Angeles turėjau 2.30 vai. 
laiko. Reikėjo pervažiuoti specialiu 
autobus u į tarptautinį aerodromą, 
lėktuvas į Sydney išskrenda 8.15 
vai. p.m. taigi turėjau apie pora va
landų laisvo laiko. Paskambinu 
telefonu Juozui Kojeliui. Jis klausia 

vietų konstitucijos l§-jį straipsnį 
jiem1 duoti judėjimo ir emigravimo’ 
laisvę. Tame sąraše yra ir šie lietu
viai: Kudirka, ‘Ruškėnas, Rudaitis, 
Povilionis, Sakalauskas,Mackevičius, 
Butkus. Čia pat rašoma, kąd Simas 
Kudirka ir jo motina Marija Sulskienė 
gavo Amerikos pilietybę.

Šio leidinio adresas: Kronika 
Press, 505 8th Ave., New York, N.Y. 
10018-

(ELTA)
***

Rugpjūčio 27 “Tiesa” recenzuo
ja Juozo Mikuckio knygą, pavadintą 
“Buvusiųjų Galerija”. Recenzentas 
Stasys Laurinaitis iškelia Mikuckį ir 
jo “nuopelnus” taip: “Lemtingais 
lietuvių tautai 1940 metais jis nu
tarė būti su liaudimi, pasirinkdamas 
pavojų kupiną tarybinio žvalgo ke
lią”. Recenzijos vis tik rodo, kad 
visa jaunoji išeivija atkakliai lai
kėsi ir laikosi prieš įvestą sovie
tinę tvarką Lietuvoje ir kovoja dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Labai 
piktai minima ir keletas vadovavu
sią ir vadovaujančią asmenų pavar
džių: Juozas AmbrozeviČius — Bra-

manęs ar nenorėčiau pasilikti 
gyventi Amerikoje.

— Ne, Juozai, kažkaip jaučiuosi 
svetimas, man čia nejauku, man 
rodos, kad jus čia džiunglių dvasia 
gyvenate.

— Tas tiesa, šiandien skaičiau 
laikraštyje, kad šį rytą negras 
aerodrome nušovė tėvą ir vaiką dėl 
to, kad atsisakė jam duoti pinigų.

— Aš manau, kad jus mane per 
daug jau gąsdinate, gal tyčia?.

— Ne, nusipirk šios dienos 
vakarinį laikraštį, rasi parašyta.

— Na tai matai, kaip gali šiame 
krašte gyventi, kur tokie dalykai 
įvyksta kiekvieną dieną. Pas mus 
Australijoje to nėra, to nėra,broliau.

Ir tikrai nusipirkau laikraštį ir tą 
žinutę radau. Amerika savo 
kriminalistais yra baisi. Visame 
pasaulyje kriminalistų skaičius 
neproporcingai auga, man rodosi, 
kad tai natūralūs kelias be Dievo ir 
be moralinių normų visuomenėje. 
Kai druskos nėra»maistas genda, kai 
moralės nėra-genda visuomenė. 
Nudievintoje visuomenėje moralei 
vietos nėra, tada viskas galima. Prie 
Dievo žmonija sugrįš po ilgų ir 
skaudžių bandymų. Dievas 
kiekvieną kartą prisikels iš 
numirusių kai žmonija Jo panorės ir 
pasikvies į savo tarpą.

8.15 įsėdau į lėktuvą, jis mane 
parneš į Australiją. Šiandien yra 
rugsėjo 14 d., o aš atskršiu į 
Sydnejų tik 16 d. rytą 7.50 vai. 
Skrisiu vieną naktį, bet toji naktis 
tęsis 36 valandas, ji man prarys 
rugsėjo 15 dieną.

Kai lėktuvas 
atsiplėšė nuo Amerikos kontinento, 
pajutau stiprų ilgesį Australijos.

zaitis, Vaclovas Sidzikauskas, My
kolas Krupavičius, Kazys Škirpa, J. 
Bruvelaitis, pik. Pranas Saladžius, 
gen Povilas Plechavičius, prel. Jo
nas Balkūnas. Tačiau iŠ viso aprašy
mo ryškiai matosi, kad tų visų pas
tangą ir kovų centras kaip buvo taip 
ir yra Vlikas.

RugpiŪčio 21 d. Komjaunimo Tie
sa rašo, kad Nidoje buvęs pramogi
nių šokių tarptautinis konkursas, kur 
pirmą vietą laimėjo lietuvių pora. Tai 
Skaistė ir Romas Idzelevičiai. Kon
kurse dalyvavo Leningrado, Minsko 
Talino, Kauno ir Klaipėdos šokėjai.

(ELTA)
***

LIETUVIU LITERATŪROS 
ISTORIJA I T.

— Pranas Naujokaitis. Išleido 
JAV LB Kultūros Fondas. Didelis 
veikalas apima laikotarpi nuo Mažy- 
do iki Maironio. 606 puslapių, kie
tais gražiais viršeliais, graži spauda. 
Tiražas 1000 egz., kaina $10.00.

Veikalas labai reikalingas mūsų 
jaunuomenei, knyga tinka dovanoms 
ir šiaip literatūrą mylintiems žmonėms,

***

LITERATŪROS POPIETE
Spalio 6 d., p.p. Slavėnų, na

muose Aubum, įvyko Sydnejaus lie
tuvių rašytojų ir literatų būrelio po
pietė. J. Slavėnas skaitė referatą — 
“Kova už lietuviška spaudą seniau 
ir dabar”. Referatas sukėlė gyvas 
diskusijas. Savo kūryba — poeziją 
skaitė J.A. Jūragis ir A. Skirka. 
Būrelio seniūnė M. Slavėnienė pa
darė platu*būrelio veiklos pranešimą. 
Buvo gyvos diskusijos dėl būrelio 
ateities veiklos ir uždavinių.

Popietė praėjo labai nuoširdžio
je draugiškoje nuotaikoje po kurios 
pasivaišinta kavute.

***

Maža man dabar atrodė Australija 
su savo'4 didesniais miestais ir 
keliolika mažesnių, bet jau sava, 
miela . . .
Pajutau tarsi bučiau medis savo 
šaknimis įaugęs į Australijos žemę. 
Saulė jau žemai pasvirusi mano 
gyvenimo kelyje, bet ji dar šviesi ir 
džiugina mane, jėgos dar neišsemtos 
ir kova nebaigta. Griaudu kad 
skrendu ne į savo Lietuvą, kurioje 
užaugau, kurios krauju ir žeme 
gyvas esu, kurios kultūrinį rūbą 
vilkiu.

Naktis buvo ilga ir nuobodi ant 
Ramiojo vandenyno, sunku būvo 
skristi, mintimis vaikščiojau 
saulėtoje Australijoje.

Šiokia tokia pramoga buvo 
Honolulu ir Fiji sustojimai, bet oras 
nakties tvankus ir visa aplinka 
neįdomi. Man rodos, kad važiuojant 
į Ameriką, kada naktis yra labai - 
trumpa, (vieną dieną kelionėje 
laimi) tai visi keleiviai turi gyvą, 
sveiką nuotaiką, tuo tarpu 
grįžtantieji su tamsa, yra pavargę, 
išgyvena kokį tai vidinį pasikeitimą.

Laukiu šviesos ir Australijos 
krantų. Pagaliau švinta, apačioje 
matomi pilni ugnies debesys, vėjas 
juos sklaido ir nešioja kamuoliais, 
protarpiais pasimato tamsus kaip 
plienas vandenynas. Kurį laiką 
stebiu šį puikų šviesos ir debesų 
žaidimą, kartais pasirodo 
fantastiškos pilys, deganti miškai, 
vandens potviniai, ramūs kalnai ir 
iškilmingi graikų dievai. Fantastiški 
saulėtekio vaizdai greitai pasikeitė į 
snieguotus šaltus laukus. Čia pat jau 
ir Australija, bet jos dar nematyti, 
debesys laiko uždengę. Norisi kuo 
greičiau nusileisti ir išbėgti iš 
lėktuvo, jis jau man jkirėjo. Štai jau 
skrendame per Sydnejų. "Sveika, 
sveika Australija! Aš jau tavo 
žemėje, man malonu ir gera. . .

‘(pabaiga)
įz * *

NEPAMIRŠKIME SAVILHEROJIĮ!
Štai sukanka lygiai šimtas metą 

nuo tauraus lietuvio Antano Maci
jausko gimimo.

Antanas Macijauskas (1874 — 
1950) — inžinierius tarnavo Maskvos 
— Petrapilio geležinkelių ruože,.nes 
jam , Basanavičiui, Pietariui ir ki
tiem lietuvianąišejusiems aukštuosius 
mokslus, nebuvo leidžiama tarnauti ar 
dirbti savam krašte. Jis nekentė ru
siškom raidėm išspausdintų knygų 
“grazManku.”, kurias spaudos drau
dimo metais (1864 — 1904) per prie
varta net šventoriuose bruko lietu
viam į rankas. Pradėję, maldaknygėmis, 
mane pripratinti prie savo rašmenų 
“Kirilkų”, taip, kad tokiu būdu ga
lėtų greičiau nutautinti mūsų kraštą,.

Dar prieš spaudos atgavimą, 
1900 metais, Macijauskas išleido 
žemėlapį Lietuvos — Latvijos teri
torijų, kuriame visi parašai buvo iš
spausdinti lotyniškomis raidėmis. 
Tas jo veiksmas buvo susijęs su 
didele rizika — netekti inžinieriaus 
vietos, o ko gero dar ištrėmimui ir i 
Sibirą. Vyriausi spaudos valdyba 
žemėlapį konfiskavo, bet užsispyręs 
lietuvis caro žandarų persekiojimą 
nepabugp ir pats iškėlė teisme cen
zoriui Sachovskojui bylą, kurią lai
mėjo. Ta proga net pats Basanavi
čius ji pasveikino. Teisiškas bylos 
laimėjimas atidengė kartu ir naujus 
kelius kovoje dėl spaudos, kuri, irgi 
ne įstatymu buvo uždrausta.

Macijauskas aktyviai dalyvavo 
kovoje dėl lietuviškų knygų spaus
dinimo lotyniškom raidėm ir priklau
sė Lietuvių Mokslo Draugijai, kuriai 
yra pasiuntęs 20 veikalą. O kaip 
žinom, Draugijos tikslas — susijun
gus mokslininkams tyrinėti lietuvių 
antropologiją, istoriją, etnografiją 
darbuotis geologijos, floros, faunos 
ir kitose gamtos mokslų srityse, kaip 
priemonėse krašto apšvietos pakėli
mui. y

S.C.***
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DĖKOJAME VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS PRIE SPAUDOS BALIAUS PARENGIMO

PASISEKĘS SPAUDOS BALIUS 
SYDNEJUJE

Kaip kiekvienas didesnis paren
gimas kelia rengėjams tam tikrą rū
pestį, taip ir “M.P.” Spaudos Balius, 
atžymėtas 25 metų veiklos jubiliejumi, 
kėlė rūpesčio. Teko keisti programą 
kelis kartus ir net salę. Programų 
teko keisti todėl, kad meno vienetai, 
kurie buvo pasižadėję ją, atlikti, at
sisakė dėl nepasiruošimo, gi salę —> 
Jei pakilusios salės kainos mokes

čio . Teko paskutiniu laiku viską pa
keisti, tačiau nežiūrint to, balius 
puikiai pasisekė dėka žmonių, kurie 
atėjo į pagalbą su tikru nuoširdumu ir 
meile musu spaudai. Čia tenka padė
koti visų pirma Sydnejaus Lietuvių 
Klubo vadovybei ir klubo manažeriui 
p. B. Stašioniui. Program:! turėjome 
taip pat puikia,, p-lė Gražina Zigaity- 
tė nuotaikingai ir gražiai padainavo 
5 dainas, publika buvo sužavėta jos 
dainavimu. Bufetas ir vakariene buvo 
puikiai paruošti ir sklandžiai aptar
naujami dėka musų Socialinės Mo
terų Draugijos vadovybes, maistas 
buvo geradarių moterų suaukotas.

Dėka p. L. Stas'ionienės kone 
visos ponios ir paneles buvo pasi
puošusios orchidėjomis, ir puikus or-

Teofilija ir Aleksandras Sumskai 
atšventę auksini, jubiliejų.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Prieš kelias savaites savo gimi

nių bei drąųgų tarpe Aleksandras ir 
Teofilija Sumskai atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų jubiliejų.

Tai progai Šv. Mišias atlaike ir 
vedybinį palaiminimą davė kun. P. 
Butkus. Po mišių svečiai visi rinkosi 
į Bankstowno Lietuvių Klubą. Čia 
mažojoj salėj įvyko svečių priėmimas. 
Vienoje pusėje stalų susėdo 
didžioji Šumsku giminė, 
duktė, marčios, žentas 
Trys generacijos visos j 
kitokiu būdu surištos su Šumsku gen
tim. Likusias vietas užpildė artimieji 
Šumsku draugai bei kaimynai banks- 
towniskiai. Prie apstu gerybėmis ap-
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visa 
Tai sunai, 
ir anūkai, 

vienokiu ar

kestras svajingai supo šokančias po
ras muzikos garsuose.

Turtingą loteriją pravedė p. J. 
Viliuniene, laiminguosius bilietus 
traukė viešnia is Newcastelio p. 
Birutė Ivinskiene. Pirmą, pryzą dail. 
Vingio (iš Melbourne) modernišką 
paveikslą laimėjo p. A. Giliauskas; 
antrąjį pryzą dail. p. S. Montvido 
klasišką gamtos vaizdelį laimėjo p. 
Ropiene, 3 pryzą p. J. Macijausko 
klasiška^ vaizdelį laimėjo p. L. Vit- 
kūnienė iš Adelaides, 4 pryzą dail. 
J. Macijausko klasišką gamtos peisa- 
žą. laimėjo Mr. Koster iš Melbourne, 
5 pryzą stalinę lempą paaukotą Vyt. 
Jasiulaičio iš Melbourne laimėjo p. 
P. Alekna, 5 pryzą bronzos ir medžio 
rankdarbį, dovanota R. Cibo, kelionių 
biuro “Palanga” savininko, laimėjo 
p. Iz. Jonaitis, 7 pryzą p. Ankaus 
klasišką paveikslą laimėjo Zubric- 
kas, 8 pryzą p. P. Medelienės m enišką 
medžio ir stygų, kompocizija^ laimėjo 
p. Maryte ir 9 pryzą padovanotą p. 
Montvidienės pagalvėlę laimėjo E. 
Kiverytė. Čia dar karta norisi padė
koti visiems uz vertingus fantus ir 
“M.P.” parėmimą darbu ar pinigais.

Svečių buvo kone is visų Austra
lijos vietovių per 300 žmonių.

am

.krautų stalų ir pūtuojančio šampa
no buvo pasakyta kalbu ir sveikinimų. 
Pasidžiaugta gražiu ilgu ir laimingu 
gyvenimu, sugiedota ‘ ilgiausiu, lai
mingiausių metų”.

Sumskai kilme suvalkiečiai ūki
ninkai. Šumskas karys — savanoris. 
Gali klausytis valandas, kaip jis tau 
pasakoja apie mūsius prie Radviliš
kio bei Geidraicių, apie besikurian
čią Lietuvo kariuomenę ir jos var
gus. Tas tik supras savo žemę, kuris 
savo prakaitu apipylė, savo rankomis 
apgynė. Toks yra Šumskas !

Netenka čia daug ko kalbėti 
apie Šumsku lietuviška veikla. Visa 
giminė aktyvus lietuviai bendruome
nės nariai kertiniai akmenys Lietuviš
ko Klubo ir lietuvių Bendruomenes.

Nors ir gerokai persiritu 
70 mėtų, senieji Sumskai dar 
stiprūs ir sveiki. Linkime mes 
ir to toliau.

per 
gana 
jiems

M. G.
***

VĖL KONTRAVERSINIS 
PAVEIKSLAS

Laikinoji Australijos nacionali
nės galerijos taryba pranešė, kad 
min. pirm. Mr. Whitlam dar rugpjūčio 
men. patvirtino pirkimą. De Kooning 
abstraktini paveiksią Moteris V—ji, 
kurio perkamoji kaina buvo sutarta 
570.000 dol., bet nuvertinus Austra
lijos dolerį, pakilo iki 648.000 dol.

Australijos nacionalinės galeri
jos tarybos nuomone, paveikslas esąs 
puikiausias De Kooning kūrybos pa
vyzdys, tapytas tada, kai tapytojas 
dar buvo savo kūrybinio paje'gumo 
aukštumoje. Esą rinkos kaina už tokį 
paveikslą esanti gana tinkama.

Paveikslo nuotrauka tilpo Aus
tralijos spaudoje ir buvo rodoma per 
televiziją. Spaudoje pasirodė nemaža 
skaitytoju aštrios kritikos.

1 ***

PRANEŠIMAS APIE LIETUVIU 
SODYBĄ

Kaip žinote, Sydney Lietuvių 
Sodyba jau yra įgyvendintas faktas. 
Sodybos statyba eina tvarkingai. Per 
šiuos metus pastatyta 2 namai su 4 
butais. Visi jau apgyvendinti. Šiuo 
laiku einame prie galutino susitari
mo dėl tolimesnės namų statybos. 
Užsimoję pastatyti dar du namus su 
4 butais. Taip pat gautas sutikimas 
pastatyti ir salę. Salė turėti yra bū
tina. Turint ja^ bus galima ne tik 
gyventojams naudotis, bet bus galima 
ruošti parengimus , taip pat ir pamal
das laikyti. Kun. P. Butkus atlaikė 
gyventojams Sv. Misiąs prieš Kalė
das ir dabar žadėjo atlaikyti kaip tik 
atšilus orui. Kaip minėjau, jei salę 
turėsime nereikės laukti šiltu oru,

Su apgailestavimu turiu,pranešti, 
kad du sodybos gyventojai šiais me
tais numirė. Abu velionys sirgo šir
dies ligomis ir mirtis buvo neišven
giama. Amžina Jiems Atilsi!

Lietuviu Sodyba yra savo rusies 
šalpos reikalas. Visame kultūriniame 
pasaulyje yra svarstoma , kaip išrišti 
klausimą apie senesnio amžiaus neiš
vengiamą vienumą . Tik su sody
bomis “retirement villages” tas 
klausimas gali būti išspręstas. Man 
būnant Londone, Romoje ir kitur, bu
vau užklausta apie mūsų sodybą, vi
sur įdomavosi. Neseniai girdėjau,kad 
ir Chicagos lietuviai subruzdo sody
bos įsigijimui. Mes jau turime, nuo 
musu pareina kaip galima greičiau ir 
gražiau plėstis, o galimybių yra be
galo. Sodybos statyba vis eina bran- 
gyn. Gyventojų Įnašu ir auką neuž
teks, reikia ir visu nariu, bendro pri
tarimo, kad užsimojimus greičiau galė
tume pildyti. Sodyba yra Sydney Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos Drau
gijos nuopelnas. Džiaugiasi ir gra
žiai sugyvena sodybos gyventojai, 
malonu yra juos aplankyti, todėl pa
darykite vizitą į savo sodybą ir jaus
kitės kaip namie?

Didelė 
patarėjams,1 p.p. 
bauskui 
čiui 

padėka sodybos statybos 
Jonaičiui , Jarem-

Baužei. Patarėjui p. Jonai
čiui vadovaujant palengvėja patikė
tinėms statybos rūpesčiai. Labai ir 
labai dėkui p. J. Palaiciui, kuris so
dybai padirbo suolus. Tai begalo di
delis jo nuopelnas ir turi būti įverti
nimas netik valdybos;bet ir visos d-jos 
nariu. ;

1 0; Bauziene

MARGASPALVIS TAUTU. 
FESTIVALIS SYDNEY 

OPEROS RŪMUOSE
Spalio men. 4 — 5 dienomis Ope- 
Rūmuose vyko margaspalvis tautų 

ir šokių festivalis, kuriame 
musų tautinių šokių 

“Grandinėlė’’ vadovaujama G.

ros 
dainų i 
dalyvavo ir

. grupė 
Saukos.

Tautinės dainos ir šokiai pasi
žymėjo gražiu išpildymu, kai kurios 
trupės taip gerai atliko savo sokius, 
kad sunku butu atskirti nuo profeso- 
ionalų. Programoje dalyvavo: Italija, 
Graikija, Vengrija, Libanonas, Kroa- 
cija, Čilė, Airija, Bulgarija, Lenkija, 
Lietuva, Phillippinai, Rusija, Švei
carija, Austrija, Serbija, Latvija, 
Indija, Wales, Macedonia, Scotija, 
Armėnija, Olandija, Ukraina.

Lietuvius atstovavo “Grandinė
le”, kuri pašoko “Malūną, Blezdingi- 
nį Jonkelį ir Lenciūgėli”. Apie ją štai 
kas parašyta programoje: The fleet- 
ness — the living breath of 
the Grandinėlė Lithuanian dancers is 
a particular asset to any programme 
of folkdance. They add a breezy 
clarity and vitality which is so 
strong a facet of the dances of many 
Northerly peoples.

Tenka pasidžiaugti, kad šią gra
žių atestaciją musu “Grandinėlė’ 
pilnai pateisino ir buvo visiems ma
lonu žiūrėti kaip yra gražūs mūsų 
šokiai.

Čia iškyla klausimas,gal mes per 
mažai rūpiname’s savo reprezentaci
niais vienetais, per mažai dėmesio i 
juos kreipiame.

SNIEGO KARALYSTĖJE 
(Atostogos Naujoje Zelandijoje)

M. Mauragis

užtikom tai tiesiog 
matyti, tik mėlynai 
kaip stiklas. Tokiu 
maždaug pusantros 

pavargome, pradėjom 
nusiėmę. Vietomis nu-

f TĘSINYS)
Gamta sportininką visados atgai

vina. Kai prisikvėpuoji ozono pilnus 
plaučius, pajunti kūne tokį lengvumą, 
kad rodos galėtum skristi, lenktyniau
ti su vpjumi, tarsi būtum debesyje. 
Nebaisios net ir bedugnės, toks esi 
lengvas, kad nieko blogo su tavim 
negali atsitikti, o sniegas toks pu
rus ir minkštas, kad norisi jame pasi- 
valioti. Mt. Cook šlaitas pasakiškas, 
sunku būtų jį aprašyti, reikia išgy
venti, reikia bent kartą ten būti.

Važiavimas buvo 
lengvas ir nesudarė jokio sunkumo. 
Žinoma, visiems teko kūliais pasi- 
ridenti j pakalnę. Nuvažiavus 5 my
lias radom ten lėktuvų belaukiantį 
mūsų. Jis mus vėl bandė užkelti ant 
pačios viršūnės bet, deja, pakilo ve
jas ir lėktuvas nusileisti nepajėgė. 
Tačiau kelias mylias nuo viršūnės 
jis mus nutupdė ir mes vėl pradėjom 
savo kelionę žemyn. Šį kartą leido
mės į pat apačią. Kelionė buvo leng
va ir įspūdinga. Tas ledynas maždaug 
pusantros mylios 
aukštais kalnais, 
tais buvo girdėti 
kojomis. Pagaliau 
galą ir tenai užtikom “morain”, tai 
yra ledo pristumti ir atgabenti di
džiuliai akmenys. Šie akmenys guli 
ant viršaus ledo ir sudaro tiesiog 
mažus sniego kalnelius. Per juos 
reikėjo pereiti. Čia pasidarė gan 
varginanti kelionė, nes į kupstus rei
kėjo lipti ir priedu saugotis bedug
nių. Viena 
dugno nebuvo 
žibantis ledas 
būdu keliavom 
mylios, o po to 
lipti slides 
grimzdavom iki juosmens į sniegą tai 
darė kelionę sunkią, nes reikėjo 
lipti j kalną apie mylią. Paga
liau priėjom uolą, maždaug 300 pėdų 
aukščio ir skersai jos ėjo takelis. 
Tas takelis maždaug trijų keturių 
pėdų pločio, vienoje pusėje rioksojo 
stati uola, kitoje gilūs pakriaūšiai. 
Užlipę priėjom prie kelio ir iš ten 
mus su mašina nugabeno į aerodromą. 

Sekančias kelias dienas pralei
dom Mt. Hutt. Tenai kalnai aukšti ir 
gan ilgos pašlaites. Sniego daug net 
reikėjo tuneliais prieiti prie keltų. 
Keltuvai moderniški, tik gaila, kad 
restorano nebuvo čia. Kalnai ir snie
gas puikus, įrengimai yra maždaug 
15 metų atsilikę nuo Australijos.

Lakusias dienas praleidom be- 
slidinėdami ir besidairydami Ashbur
ton 
nai 
Gal 
dyti 
yra 
bet daug sunkesnis slidinėti.

Zelandijos kalnai, sniegas, 
net dangus paliko gilų įspū- 
kraštas tikrai yra įdomus ir 
turistui, bet ypač sniegą, my- 

sportininkui. Teko būti ir 
matyti Australijos, Austrijos ir Bava
rijos snieguotus kalnus, bet aš tokio 
gilaus malonumo niekada neturėjau 
kaip N. Zelandijos kalnynuose. Tie
sa, ski resortai daugelyje vietų yra 
atsilikę savo įrengimais, bet už tai 
kompensuoja vaizdų įvairumas, žmo
nių paslaugumas ir, tur būt, toji kal
nų dvasia, kuri užburia sportininkus, 
padaro juos drąsiais, nieko nebijan
čiais, rizikuojančiais net savo gyvy
be dėl malonumo dėl džiaugsmo ku- 

sportininko dvasia.

pločio apsuptas 
Bevažiuojant kar- 
ledo trinimasis po 

privažiavom jo ' 
’morain

apylinkėse. N. Zelandijos kal- 
paliko daug malonių įspūdžių, 
teks vėl kada sugrįžti ir išban-

“Murchuiseri Glazier”. Sis 
trumpesnis, ne toks įspūdingas,

N. 
oras ir 
dį. Sis 
gražus 
linčiam

riuo plazda
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SENELIAI DISKUTUOJA
Š.m. rugsėjo 1 d. Sydnejaus L. 

Klube įvyko senelių diskusijų po
pietė tema "Lietuvybės skiepiji
mas ir ugdymas išeivijoj”. Diskusi
jas pradėjo švietimo komiteto vardu 
J. Ramanauskas trumpa įžanga ir 
pakvietė joms vadovauti dr. A. Mau- 
ragį, kuris, plačiau apžvelgęs sunku
mus kliūtis ir galimybes dabartinėse 
sąlygose šį sunkų uždavinį vykdant, 
paprašė susirinkusius pradėti disku
tuoti atskirus klausimus pagal pa
teiktą planelį. Dalyvavusieji nuo
širdžiai jungėsi į diskusijas, dalin
damiesi savo gausiu patyrimu, nuomo
nėmis bei siūlymais. Susumuojant 
daugumos pareikštas mintis ir siūly
mus, gauta tokios bendros išvados 
bei pageidavimai.

Šeima yra pirmoji ir svarbiausia 
lietuvybės mokykla išeivijoj. Ji 
įskiepija ir ugdo lietuvišką dvasią. 
Pirmieji šešeri vaiko metai yra svar
biausi jo charakterio, polinkių, nusi
teikimų susidarymui bei viso bffsimo 
gyvenimo krypčiai. Motina, tėvas ir 
seneliai turėtu susiderinti savo nuo
mones bendrojo ir lietuviško auklė
jimo bei mokymo klausimais, kad 
neatsirastų prieštaravimų, vaikui gir
dint.

Nors vaikas pradžioj nekalba, 
bet jau stebi ir klauso, jis mokosi. 
Jei girdi motina ir kitus namiškius 
lietuviškai, per trejetą metų jis 
lengvai išmoksta šią kalbą. ‘ Jam 
viskas įdomu, jis nuolat klausinėja - 
nori mokytis, todėl namiškiai turi 
rasti laiko su vaiku ^kalbėtis, duoti 
paveiksluotų, vaikiškų, knygeliu, 
paskaityti iš jų pasakėlių, pamokyti 
dainelių, žaidimėliu, įdomių posa- 
kėlių.

Vaikas reikalingas vienaamžių 
draugystės. Svarbu, kad ši draugystėj 
ypač pradžioj, būtų su lietuviukais, 
nes pirmieji draugai, pirmieji įspū
džiai ir išgyvenimai lieka visam am
žiui. Tam reikia artimesnių jaunųjų 
šeimų su vienodo amžiaus vaikais 
draugystės. Dirbtinai jatsudaryti sun
ku, bet kiekviena šeima turi sau arti
mesnę vieną kitat panašią šeima, tik 
reikėtų jas dėl vaikų lietuviško rei
kalo labiau suglaudinti. Šeimų gru
pelės palengvina anksti išmokymą 
vienodų dainelių, žaidimėlių, posakė- 
lių ir paruošima sav. darželiui bei 
mokyklai, o draugystė lieka ilgam. 
Retkarčiais visi grupelių vaikai su 
mamom gali susirinkti vienoj vietoj 
kartu pabendrauti, pažaisti, pasimo
kyti.

Pramokus kalbėti, reiktų namie 
išmokyti vaiką ir lietuviškų poterėlių. 
Duotas pavyzdys, kad svetimuos 
kraštuos užmiršęs tėvų kalba, sene
lis neužmiršo mamos išmokytų pote
riu, kitas neužmiršęs kalbos, nes kas 
dien kalbėjęs lietu\nškus poterius.

Apgailestauta, kad parapijos 
sav. mokykloj nėra tikybos pamokų ir 
vaikai lietuviškai pirmosios komuni
jos eina, kai jau buna priėję angliš
kai.

Skaytmo rašymo pradžia lietu
viškai vaikas turėtų gauti taip pat 
prieš pradėdamas mokytis angliškai, 
nes vėliau pradedant bus painiau, o 
angliškai mokytis sunkumų neturės.

Išsisklaidymas plačiam Sydneju- 
je labai neigiamai atsiliepia į mūsų 
prieauglio lietuvišką auklėjimą ir 
mokymą^ Ir sav. mokykla lankančiųjų 
čia yra daug mažiau, negu Melbourne 
ar Adelaidėj.

Senelių įtaka vaikaičiams svar
biausia, kai kartu gyvenama. Atski
rai gyvenant 
savaitgaliais 
liais, abieju 
lietuviškumui

Tolimuos „„ ...___
bene vienintelė priemonė - laiškai. 
Duota gražių pavyzdžių kaip uoliai 
kai kurios senelės ras"o savo toli gy-

būtų gera, kad vaikai 
galėtų pabūti su sene- 
malonūmui ir vaikaičių 
stiprinti.

atstumuos gyvenant,

venantiems vaikaičiams laisTus (įde
damos atsakymui voka^ su ženkleliu) 
ir gauna iš jų lietuviškus atsakymus, 
dažniausiai su mamos pagalba para
šytus. „

Apyl. Švietimo komitetas visuo
met pasiruošęs, jaunosioms šeimoms 
bei seneliams pageidaujant, iškeltai
siais klausimais ateiti į talką.

Dalyvis
***

spaustuvės vajus

TIKTU SOVIETŲ ATEISTŲ! 
VADOVĖLIUI .. .

J.A.V. Virginijoj nubausti 5 bap
tistų dvasininkai už nepaisymų teismo 
draudimo baigti masines demonstra
cijas prieš netinkamų vadovėlių mo
kyklose vartojimą (2 nubausti po 15 
parų arešto, trečias — paleistas už 
82,500 užstatų). Protestuotojai rink
davosi prie mokyklos durų, šaukė, 
meldėsi, giedojo bažnytinius himnus. 
Protestuotojų nuomone, vadovėliuose 
daug netinkamos medžiagos, parengtos 
bedievių ir revoliucijonierių autorių 
ir turi įžeidančius skyrius apie ly
tinius klausimus, smurtų apie svai
ginančius vaistus ir pan. Kaip pavyz
dys laikomas toks viename vadovėly, 
skirtame aukštesnėms klasėms. Roger 
Mc

Kun. S. Gaidelis, S. J.

Australija ir Naujoji Zelandija 
MALDOS APAŠTALAVIMAS

Iš
J.
J.
J.

“M.P.” Nr. 39
Beinoravičius
Pocius
Pūkas N.Z.

K. Cieminis
J. Juška
VISO

Visiems užmaukąs dė'kojame.
***

$7314.15
$7.50
$2.50
$5.00

$10.00
$15.00

$7354.15

Gregor eilėraštis:
Motin, ten yra keistas žmogus
Laukiantis prie durių
Pažįstamu veidu,
Kokis tau iš anksčiau yra pa

žįstamas.
Jis sakosi, kad jo vardas Jėzus 
Ar galime mes jam duoti pusę 

dolerio?
Jis sako išbaigęs stebuklus
Ir dabar jau pasibaigė jo laimė.
Taip, aš manau jis iŠ kitur,

Kitame eilėraštyje jo autorius 
vaizduoja savo nuotykius pas prosti
tutę.

Mes norėtumėm paklaustų kodėl 
Amerikos katalikai tyli?

***

KIEK AS SUŽINOJAU!
Turėsime progos dar kartą pama-

Spalio 7 d. pilni gražių Įspūdžių tyti Anatolio Kairio "Popiečio Diag- 
grižo iš Pietų Azijos p.p. Zinkai. Tu- nozę”, kurią Atžalos teatras pakar- 
rėjo daug malonumų ir gerą poilsį atos- tos spalio 27 d., sekmadienį, 3 vai. 
togas praleisdami kelionėje.

***

Vaclovas Šliogeris serga, turėjo 
kokį tai kojos patempimą ir dabar 
yra priverstas gulėti lovoje. Linkime 
jam greito sustiprėjimo.

***

Sydnejaus Skautu Tėvų Komite- 
talkininkaujant Savaitgalio mokyk- 
š.m. spalio mėn. 20 d. ruošia 

“Aušros” Tunto stovyklavietėje, 
Bensley Rd. Ingleburn Gegužinę — 
Iškyla.

Visi kviečiami gausiai atsilan
kyti. Bus galima gauti pavalgyti, at
sigerti, pasportuoti ir grynu oru pa
kvėpuoti.

tas 
lai

***

Išgirsime ir pamatysime gražiąją 
Zelandiją. Lapkričio mėn. bus skai
toma paskaita (data bus pranešta 
vėliau) apie N. Zelandija^ ir supažin
dinama su jos pašto ženklais, pini
gais, medaliais ir knygomis.***

Teko nugirsti kad spalio 6 d. 
organizuojama Liberalų partijos pro
testo demonstracija Melbourne del 
Whitlamo vyriausybės pripaz'inimo 
Baltijos Kraštu sovietų Rusijai, re
miama pabaltiečių, praėjo su pasise
kimu. Opozicijos lyderis Sneddenas 
savo kalboje pareiškė, kad Liberalai 
grize i valdžia, tą akta, peržiuręs ir 
pakeis.

***

LIETUVIlįLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD. N.S.W

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

p.p. Lietuvių Klube Bankstowne.
Pirmasis spektaklis praėjo su 

dideliu pasisekimu. Reikia pasvei
kinti Atžalos teatrą už tokį gerą su
manymą. Daugelis tautiečių dar ne
matė, taigi turės progos pamatyti, o 
teatro mėgėjai galės ir antrą kartą 
nueiti pasižiūrėti.***

Lietuvių Fondas 
milijoną dolerių įnašą. 
Pirmininkas rašo, kad 
virš 900 tūkstančių dol< kapital o nuo 
kurio gauta pelno iki dabar 300 tūks. 
dol. — kuris buvo paskirstytas litua
nistiniam švietimui, kultūrai, menui, 
jaunimui, kūrybai ir t.t. Taigi LF

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI spalio me'nesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad Šv. Rožančius 

būtų nuolat pagarbiai kalbamas, 
misiją - Kad misijas remiančios 
institucijos ilgainiui neprarastų 
savo kilnadvasiško pasiaukojančio 
charakterio.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Sv. Ro Žinio kalbėjimas yra papli

tęs jau per daugelį šimtmečių. Tai 
mūsą Bažnyčios daug kartą už girta ir 
rekomenduota praktika. YpaŠ visuose 
didesniuose pavojuose tikintieji 
griebdavosi Rožinio kalbėjimo. Dievo 
Motina, apsireikšdama Fatimoje pie
menėliams paaiškino, kad per jį jie. 
išgelbėsią daugelį nuo pragaro.

Kyla klausimas — kame glūdi 
šios maldos jėga? Kodėl Rožinis yra 
daug žadanti malda?

Vienais priežasčių yra ta, kad 
kalbant Rožinį, dažnai minimi Jėzaus 
ir Marijos vardai. Gi apie Jėzaus var
dą Šv. Raštas sako: "Dievas išaukš
tino Jėzų ir dovanojo jam vardą, vir
šesnį už visus vardus” Pil. 210. O 
Senajame Testamente parašyta: "Kiek
vienas, kuris išpažins Jėzaus vardą, 
bus išganytas” Joel. 2.28.

Marijos vardas savo verte stovi 
tuoj po Išganytojo. Juk pati Šv. Tre
jybė dar rojuje pranašavo, kad Kris
taus. Motina sutrinsianti piktosios 
dvasios galvą.

Kaip tik abu aukščiau paminė
tieji vardai Rožančiuje yra labai daž
nai linksniuojami — Jėzaus vardas 
minimas. 150 kartų, o Marijos — net 
300 kartą, sukalbant Rožinio 3 dalis 
su atitinkamais apmastymais.

Dieve duok, kad ši prasmingoji 
ir naudingoji maldos forma mūsą lai
kais paplistų kuo plačiausiai!

siekia vieną 
A. Razma LF 
LF jau turi

did^iavimo kūrinys, suteikiąs pašto- 
vią finansinę paramą lietuviškai 
veiklai, kūrybai dabar ir ateityje. Ir 
tas buvo pasiekta virš 3500 aukoto
ją. Tai didelis lietuvių būrys, o kad 
taip jis būtą dešimt kartų didesnis! 
O galėtu būti. Bet dr. A. Razma nenu
siminė pasiryžęs dar šiais metais 
surinkti vieną milijoną dolerių. Rašy
dami testamentus neužmirškite Lie
tuvių Fondo.

***
NAUJAS PASIŪLYMAS

New Yorke įvykusiame Kunigų Vieny
bės seime, be kitų, paskaitą skaitė ir dr. A. 
Darnusis. Ta proga „T.Ž.“ rašome, kad jo 
mintims seimo dalyviai šiltai1 pritarę ir 
buvę net pasiūlyta, kad pasaulietis vestų 
kunigams rekolekcijas.

Prel. Vincas Mincevičius, atos
togaujantis Italijos Alpėse, rugpjū
čio 16 d. buvo krentančių uoleną sun
kiai sužeistas. Labai įtempęs savo 
jėgas, vos per 3 valandas pasiekė už 
pusės kilometro paliktą automobilį. 
Yra sužalojimų visame kūne.

Kardinolo Samore, kurio sekreto
rium yra prel. Mincevičius, pastan
gomis ligonis ambulansu buvo nuga
bentas į Romą ir ten gydomas.

PASTOVIAUSIA VYRIAUSYBĖ
Viena didesnių Australijos bend

rovių nesenai vedė pasitarimus su 
vadovaujančiu New Yorko banku dėl 
daugelio milijonų dolerių paskolos. 
Bankas pakartotinai išdėstė reika
lavimus, kuriuos Amerikos finansinin
kai stato užsienių skolintojams. Vie
nas svarbiausių reikalavimų - pasto
vus krašto politinis klimatas. Bankas 
tuojau 
metu 
daugiausia pasitikėjimo 
Sąjunga...

suminėjo kraštą, kuriam šiuo 
Amerikos kapitalistai reiškia 

tai Sov.
***

KELIONĖMS į EUROPA, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS l LIETUVIU KELIONIŲ, BIURĄ

644 GEORGE ST., SYDNEY. AUSTRALIA 2O0C

Palanga, Travel

TURIME IR ĮVAIRIU ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS.' SKAMBINKITE TEL. 26 3526
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PRANEŠIMAS SYDNEJAUS 

LIETUVIAMS
Sydnejaus A.L.B. Apylinkės 

susirinkime 29 rugsėjo Apylinkės Val
dybos pirmininkas p. J. Maksvytis 
pranešė, kad sudarytas Sydnejaus 
Komitetas Lietuvos Bylai. Į Komi
tetą pakviesti sekanti Bendruomenes 
nariai:

Prof. A.P. Kabaila,
Dr. D. Kairaitis,
p. V. Patašius,
p. A. Reisgys,
p. P. Ropė.

Pagrindinis Komiteto tikslas yra 
suaktyvinti A.L.B. Sydnejaus Apy
linkėje Lietuvos Bylos reikalus, ry- 
šiumi su nelauktais, politiniais Įvy
kiais Australijoje.

Komitetas ieskos būdų painfor
muoti Australišką spaudą ir įtakingus 
asmenis apie susidariusią padėti, 
organizuos peticiją rinkimu, delega
cijas pas senato ir parlamento na
rius. Komitetas taip pat, stengsis 
surinkti informaciją liečiančią Lietu
vos Bylą.

Kiekvienam, veikimui reikalingos 
lėsos. Tad pradedame Sydnejaus 
L.B. Apylinkėje lėsą telkimo vają Lie
tuvos Bylai. Prašome aukas siųsti 
Komiteto iždininkui p. A. Reisgiui ar 
įteikti rinkėjams, pasirašant ant 
auką lapą? kurie bus Sydnejaus 
Apylinkes Valdybos patvirtinti.

Visu išlaidų atskaitomybe Ko
mitetas patieks Sydnejaus Apylinkės 
Valdybai ir Kontrolės Komisijai. 
Neatsisakykite prisidėti prie mums 
visiems svarbaus reikalo.

Lietuvos Bylai K-tas Sydnejuje 
***

MELBOURNO LIETUVIŲ 
Pasiruošimas metiniam baliui.

Šiais metais organizacijų rengti- 
Lietuvių Namuose baliai turėjo 
tikrai gerą pasisekimą. Tas rodo, 
kad Lietuvių Namai duoda ne tik 
geras sąlygas organizaciniam 
darbui, bet ir sąlygas asmeniniam — 
pramoginiam bendravimui.

Klubo Taryba norėdama, kad 
Lietuvių Namai teiktų dar geresnes 
darbo ir bendravimo sąlygas, sten
giasi juos gerinti, tobulinti, puošti. 
Taryba tiki, kad tautiečiai,atvykę į 
balių, turės progos pamatyti ir įver
tinti jau atliktus jos darbus.

M.L.K. Taryba jau kuris laikas 
ieško būdų ne tik kaip sukviesti tau
tiečius į metinį balių, bet 
svarbiausia, ką ir kaip paruošti, kad 
baliaus nuotaika būtų pakili, kad 
svečiai jaustų malonų ir pilną pasi
tenkinimą.

Tikėkime, kad Tarybos dedamos 
pastangos nebus veltui, todėl visi 
išgirskime jų malonų kvietimą ir 
skaitlingai atsilankykime į metinį 
Lietuvių Namų Balių.

Jie laukia mūsų!
I.G.A.

***

MELBOURNO LIETUVIU KLUBO TARYBA 
maloniai kviečia Melbourno ir apylinkių tautiečius į 

METINĮ NAMU

kuris įvyks s.m. spalio mėn. 19 d. 7.30 — 12 vai. Lietuviu Namu 
salėje.

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

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

PASTABA! Stipriausiais gėrimais dar reikia pasirūpinti iš anksto.

M.L. Klubas
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A.L.B. ADELAIDĖS APYLINKES 
ATSTOVAI IŠRINKTI | TARYBĄ

S.m. rugsėjo mėn. 29 d. A.L.B. 
Adelaidės Apylinkės visuotinis 
susirinkimas, rinkimui į Krašto Tarybą 
atstovą, išrinko sekančius. atstovusį: 
P. Bielskis-49 balsai, M. Pocius-49 
balsai, P. Launikaitis—43 balsai, 
A. Zamoiakis-41 balsai, A. Bernaitis- 
38 balsai, M. Rudzenskas-37 balsai, 
V. Patašius-37 balsai, M. Reinke-31 
balsai. K. Taparas -28 balsai.

Liko kandidatais: S. Dainius 25 
balsai, J. Pyragius 21 balsai, I. 
Taunys 20 balsų, C. Zamoiskis 18 
balsu, A. Morkūnas 15 balsų, V. Dum
čius 13 balsu, J. Čėsna-9 balsus.

A.L.B. Adei. A-kės Valdyba
***

PRANEŠIMAS

Buv. L.K.F. Melbourrto Lietu
vių. Bibliotekos vedėjas išduodamas 
skaitytojams knygas kiekvienam pri
mena, kad praėjus mėnesiui knygos 
(a) butu keičiamos. Yra skaitytojų 
nemažas skaičius, kurie knyga(as) 
išlaiko pusmetį, ar net metus ir dau
giau. Raginti atskirais pranešimais 
susidaro didelės pašto išlaidos, o be 
to gulinti knyga pas tokį asmenį, ne
leidžia kitam norinčiam ta knyga pa
sinaudoti.

Knygos iki šiolei duodamos be 
atlyginimo skaityti, tad siuntinėjant 
asmenims paraginimus man tektą 
pašto išlaidas padengti iš' savo ki
šenes.

Maloniai prašau Gerbiamus knygų 
skaitytojus neužlaikyti knygos ilgiau, 
vienas mėnuo, ir grąžinant-pakeisti 
kitomis knygomis. jjį *

1 Buv. L.K.F. Melbourne Lietuvių 
Bibliotekai gerad'ariai yra paaukoję 
knygas: P-lė D. Bertašiute 93 knygas, 
p. P. Šalkauskas 55 knygas ir p. P. 
Maikau-'kas 4 knygas.

Mieliems tautiečiams uz paauko
tas knygas reiškiu nuoširdžia^padėką.

Ta pačia proga noriu prašyti 
gerbiamus tautiečius, kurie esate įsi
giję leidinius išleistus 1969 — 74 
metais, gal rastumėt galimu paaukoti 
Melbourne Lietuvių Bibliotekai nors 
po vieną tą metą leidinį,.

Tikiu, kad atjausite Bibliote
kos veiklą. ir prasmę, tad iš kalno jums 
tariu nuoširdų aitriu!
Buv. L.K.F. Melb. Liet. Bibliotekos 
Vedėjas ,

Kazys Slika
* **

AČIŪ UŽ AUKĄ

Negalėdami asmeniškai dalyvau
ti Spaudos Baliuje p.p. Pūkai, Bart- 
kevičiai ir Žemaičiai atsiuntė po 
$10.00 auką “M.P.” paremti. Nuo
širdus ačiū.

Red.
***

ADELAIDĖJE

Spalio 26 d. Lietuviu Namuose 7.30 vai.v.

Gera muzika, bufetas, loterija, Spaudos 
| antisj ir programa.

BILIETU KAINA: Vienam asmeniui $3.00
Dviem asmenims $5.00

PRIEŠ ABORIDŽENUS
12 Sydnejaus universiteto socia

linių studijų studentų apklausinėjo 25 
nekilnojamojo turto agentus ir rado 
tokius duomenis: dauguma agentų 
pareiškė, kad jie nenuomuoja butų 
aboridženams, nors jie turėtų ir buv. 
šeimininkų rekomendacijas. 4 agentai 
pareiškė, kad jie nenuomuoja nuosa
vybes ir darbininkų klasės baltie
siems; 3 —šeimoms ir netekėjusioms 
moterims. 8 agentai apibūdino žemo 
atlyginimo baltuosius kaip blogiau
sius nuomininkus. Kiti lygino juos su 
aboridženais. 4 agentai, norėdami 
atsikratyti aboridženais, pareikalau
ja $400.00 užstato.

Apklausinėjimus darę asmens 
parengė raportų, kaip diskriminacinės 
praktikos įrodymą ir perdavė Att. 
General sen. Murphy, rengiančiam 
teisių apsaugos įstatymo projektų.

***

SOVIETU, ŽYDAI Į.J.A.V.

Apie 4% z'ydą, kurie iš“ Sov. Są
jungos vyksta į Izraelį, nori grįžti į. 
Sov. Sęjunga^ Sovietai betgi nemano 
priimti ir jie laikinai apsistoja Itali
joj, Prancūzijoj, Austrijoj ir kit. Ka
dangi Izraelis jiems bet kokią,Param? 
nutraukė, jų, padėtis gana sunki. Ma
noma, kad jie bus Įsileidžiami į, JAV. 
JAV teisingumo sekretorius Mr. 
Saxbe neseniai pareiškė, kad jis pasi
naudos Imigracijos ir Tautybių aktu 
Įsileisti sovietų žydus i JAV pirmumo 
pagrindu, nesilaikant formalinių rei
kalavimų normalinei imigracijai.

***

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI”

SEKMADIENI 20 D.

LUCKY FORDALI (Comedian, Magician)

I SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBAS 
m « 16 “ 15 East T8,race« Banks town, TEL: 708 -1414

DĖMESIO NARIAMS!
* METINIS LIETUVIU KLUBO NARIU SUSIRINKIMAS SPALIO MEN. 
15 D. 8 VAL. VAK. (ANTRADIENĮ)

* SttlriakhM Į Klubą ku. Įleidžiami lik klube nariai pantai 
klube ženkliuką. Nepamirškite!

šeštadieniais 8-12 val.
_ , ”IN SET” KVARTETO ŠOKIU MUZIKA
■SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

*JUSŲ INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS* 
10%. TAD, KODĖL NEINVESTUOTI SAVAJAME KLUBE?

* Šokių, vakaro^ metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai pri- 
: valo dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių, - išvenksime 
į nemalonumų!

”MŪSU PASTOGĖS” 25- METU

JUBILIEJINIS BALIUS

Jaunimui ir Pensininkams $2.00

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti
A.L.B. Krašto ir Adelaidės Apylinkės Valdybos

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO LIETUVIU
TAUTĄ? - A.D. Kizlys Kizlaitis. 
Vinco Žemaičio studijos “Lietuviš
ki vandenvardžiai ir pilkapiai nuo 
Vyslos iki pat Maskvos”, (1972) 
recenzija. Išleido autorius. Knyga 
mažo formato, 124 puslapių. Spaudė 
Naujieną spaustuvė, Chicago.

***
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