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TAUTINE PAREIGA
ŠVĘSKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

Kaip kasmet, ir šiemet Vasario 
16-oji visiems lietuviams - tiek so
vietų vergijoje, tiek laisvame pa
saulyje - primena didįjį mūsų tautos 
laimėjimą - Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atstatymą.

Kai pavergtoje Lietuvoje oku
pantas Vasario 16-sios šventę yra 
uždraudęs, laisvieji lietuviai turi juo 
labiau jos istorinį vaidmenį Lietuvos 
valstybingumui iškelti ir pagerbti. 
Tegul nelieka nė vienos lietuvių ko
lonijos laisvajame pasaulyje, kur 
nebūtų pasirūpinta Vasario 16-sios
šventę kuo iškilmingiau ir kuo pras
mingiau paminėti.

Nors Lietuvos Vyriausybės ne
priklausomybės atstatymo 57-sias 
metines švenčiame Lietuvai nepa
lankiomis tarptautinės raidos sąly
gomis, nors mūsų tauta kenčia so
vietinio okupanto rusinimo prievar
tą, religinį persekiojimą, asmens 
laisvių, patyčias, būtų klaidinga iš 
besikeliančių ir praeinančių aplin
kybių daryti galutines išvadas. Lie
tuvos reikalų padėtis nėra bevil
tiška. Vasario 16-oji pavergtai 
tautai yra ne tik tautinio ryžto bei 
ištvermės liudiyssnas, bet ir laisvės 
bei nepriklausomybės laimėjimo lai
das. Tautos kūrvbinis genijus, ne
paisant okupanto žlugdančių 
varžtų, tebėra gyvas, stiprus ir vai
singas. Tautos laisvės troškimas yra 
nenumaldomas ir neįveikiamas, o 
rezistencija okupanto kėslams 
nuostabiai išradinga ir stangri kaip 
plienas.

Mūsų išeivijai Vasario 16-oji yra 
ne tik lietuvių tarpusavio tautinio 
solidarumo liudijimas, bet sykiu ir 
kilnus tautinis įpareigojimas, kad 
savo darbais, savo finansine para
ma, savo moksliniais ir profesiniais 
sugebėjimais bei laimėjimais atei
tume į talką pavergtosios tautos 
laisvės siekimams. Nors okupanto 
visaip trukdoma bendrauti su savo 
tautiniu kamienu, mūsų išeivija gy
vai jaučia tautos nuotaikas, kančias, 
lūkesčius bei viltis.

Vasario 16-sios šventės proga 
sveikiname visus lietuvius, anapus 
ir šiapus geležinės uždangos, ir nuo
širdžiai linkime, kad visų mūsų 
bendromis pastangomis būtų 
priartintas Tėvynei Lietuvai vals
tybinės nepriklausomybės ir laisvės 
sugrįžimas.

Mūsų širdys, mūsų mintys ir dar
bai - Lietuvos laisvei ir nepriklau
somybei.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

Tokia antrašte pernai, gruodžio 
10 d. Melbourno ’’Herald” paskelbė 
žymaus sovietinių reikalų žinovo 
John Dornberg straipsnį, kurio 
mintimis čia pasinaudosime.

Autorius pradėdamas cituoja 
Brežnevo žodžius, esą ’’Sovietų Są
jungos vienybė esanti solidi kaip 
deimantas. Ir kaip deimantas blyk
čioja daugybe atšvaisčių, taip ir mū
sų žmonių -ienybė mirga tautybių 
įvairumu”. Tačiau Kolumbijos uni
versiteto profesorius Z.Brzezinski 
su tuo nesutinka. Jis teigia, kad dar 
po kelių dešimčių metų tautybių 
problema Sovietų Sąjungoje bus 
kritiškesnė, negu šiandie rasinė 
problema Amerikoje. Dabarties 
faktai liud įja, kad prof. Brzezinski 
yra teisus, o Brežnevas klysta.

Vėliausias įrodymas yra praneši
mai apie vykstančius teismus sovie
tų pavergtoje Armėnijoje siekiant 
palaužti tenai laisvės kovotojų są
jūdį.

Su penkiolika tariamai autonomi
nių respublikų, penkiolika oficialių 
skirtingų kalbų, su skirtinga rašyba 
ir su daugiau kaip 100 atskirų taute
lių, kurios buvo pavergtos plečiant 
rusiškąjį imperializmą dar nuo caro

Premija
J.GLIAUDAI

Pereitų metų dienraščio Draugo 
tradicinį romano konkursą laimėjo 
rašytojas Jurgis Gliaudą už romaną 
’’Pagairė”. Tai jau šeštą kartą rašy
tojas J.Gliaudą laimi Draugo kon
kursą.

Konkursui buvo prisiųsta septyni 
romanai rankraščiuose, iš kurių jury 
komisija, pirmininkaujant rašytojui 
V.Ramonui, balsų dauguma 1000 
dol. premiją paskyrė J.Gliaudai, 
rankraštį pasirašiusiam Gintalo 
vardu.

SOVIETINĖS MAŽUMOS BRUZDA
laikų, šiandie Sov. Sąjunga yra di
džiausia pasaulyje daugiatautė 
valstybė, kurioje tačiau vyksta ir 
daugiausia neramumų. Pastaruoju 
metu tų neramumų iškyla dar dau
giau, ypč pagrindinėse sovietinėse 
respublikose. Kai kurios iš sovieti
nių mažumų kovoja už teises emig
ruoti, gi kitos, kaip ukrainiečiai ar 
lietuviai priešinasi didžiarusiskajam 

šovinizmui ir rusifikacijai ir reika
lauja daugiau laisvių ir teisių. Dar gi 
kai kurios, kaip slaptoji armėnų 
tautinės vienybės partija kovoja už 
visišką atsiskyrimą nuo Sov. Sąjun
gos.

Į tokius iššūkius Maskvos atsaky
mas yra trejopas. Daugeliu atvejų 
Kremlius užsimerkia ir neprisipa
žįsta, kad tokie rezistenciniai sąjū
džiai egzistuoja. Šitai jie tušuoja 
’’sovietiniu” nacionalizmu 
pabrėždami ekonominius laimėji
mus, kad pridengtų krašte tautinius 
nepasitenkinimus. Jei tas negelbsti, 
tai sovietų vadovybė griebiasi dras
tiškiausių priemonių prieš naciona
listines ar separatistines užmačias. 
Taip, kad daugiau negu pusė sovie
tinių politinių kalinių sovietų pri
verčiamojo darbo stovyklose yra

Rašytojas JURGIS GLIAUDĄ

pasmekti ir kenčia už ’’buržuazinį 
nacionalizmą”, kuris laikomas lygiai 
tokiu pat išdavikišku, kaip ir įvairūs 
protestai prieš vyriausybę.

Pažymėtina taip pat ir kova už 
teisę emigruoti. Ir ne vien tik sovie
tų žydai kovoja už teisę emigruoti, 
bet taip pat dauguma ir vokiečių 
kilmės žmonių, kurių priskaitoma 
apie du milijonus. Netgi tokia maža 
grupė, kaip meschetai, kurie karo 
metu Stalino buvo iš Kau
kazo, nes buvo įtariami nepatiki
mais, ir jie kovoja už teisę emigruoti 
į Turkiją.

Iš kitos pusės Ukrainoje, kuri yra 
pati didžiausia sovietinė respublika, 
šimtų šimtai iškilių intelektualų ko
voja už didesnes kultūrines ir eko
nomines laisves. Į ukrainiečių skun
dus sovietinė vyriausybė atsako 
persekiojimais, areštais ir skaudžio
mis bausmėmis. Plačiausiai žinomas 
yra mokslininko istoriko Morozo at
vejąs, kuris pasmerktas 14 metų 
kalėti už savo slaptai išleistą studiją 
apie rusų šovinistinę politiką Ukrai
nos respublikoje.

Trijose Pabaltijo respublikose, 
ypač Lietuvoje, užregistruota kru
vinų riaušių tarp tautiniai ir religiš
kai nusiteikusio jaunimo ir sovieti-

Dabartinė ALB Krašto Taryba, posėdžiavus gruodžio 28-30 d.d. Adelai
dėje. Vidury sėdi ALB Krašto Valdybos pir-kas A.Šimkus, šalia jo sve
čias iš JAV, PLB pirm. B.Nainys, buvęs ALB Krašto V-bos pirm. V.Ne- 
verauskas. Prieky sėdi vidury prof. A.Kabaila, Krašto Tarybos dabarti
nis pir-kas, ALB Garbės narys A.Baužė

nės policijos nuo tada, kai 1972 m. 
gegužyje susidegino 20 metų jau
nuolis.

Lietuva, Latvija ir Estija yra spe
cialioje kategorijoje, nes jos nuo 
1918 metų buvo nepriklausomos iki 
1940 m., kada jos sovietų armijos 
jėga buvo okupuotos ir inkorporuo
tos į Sov. Sąjungą. Šiose trijose res
publikose skaudžiausia yra tai, kad 
vykdomas rusiškas kolonializmas ir 
uždėta kultūrinė bei ekonominė 
priespauda.

Potencialiai pavojingiausia, nors 
iki dabar ramiausia yra sovietinė 
Centrinė Azija, nors jau ir iš čia 
ateina žinios apie kazachų, uzbekų 
bei tadžikų tautinį bruzdėjimą bei 
maištus, tačiau sovietiniai organai 
šiose respublikose veikia labai at
sargiai, nes jos rubežiuojasi su Kini
ja. Bet gi Kazachstane, kurio gy
ventojai kalbiniai ir etniniai gimi
ningi turkams, siekia vienybės su 
Turkija.

Oficialiai sovietinė propaganda 
vaizduoja Sov. Sąjungą kaip idealų 
tautų suvirinimo katilą, bet iš tik
rųjų tai yra kunkuliuojanti lava.
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Archyvo
reikalu

Pereitam Mūsų Pastogės numery 
tilpo atsišaukimas į skaitytojus pra
šant rinkti medžiagą apie Lietuvą ir 
lietuvius, paskelbtą svetimomis kal
bomis nelietuvių spaudoje. Tai yra 
ypatingai svarbus darbas, kuris 
kiekvienu atveju labai naudingas 
šiandie, bet juo labiau jis vertinges
nis ir reikšmingesnis ateity. Gaila, 
kad niekas tuo nesirūpino ir nesiėmė 
iniciatyvos tokią mus liečiančią me
džiagą kaupti nuo pat mūsų įsikūri
mo dienų Australijoje. Mūsų gyve
nimas ir veikla šiame krašte sura
šyta mūsų pačių spaudoje, tačiau 
mus stebi, mus pamini arba mūsų 
problemas pagvildena ir svetimieji 
savo spaudoje. Jų nuomonės bei pa
sisakymai apie mus yra daugiario- 
pos reikšmės ir didelės svarbos. Ra
šydami arba kreipdamiesi mes daž
niausiai pasikliauname vien savais 
teigimais, bet kitokio svorio įgyja 
mūsų teigimai, pagrįsti kitų pasisa
kymais bei išvadom. Iš kitos pusės 
tokia medžiaga labai svarbi ir mūsų 
istorijai: tai dokumentacija, liudi
janti, kaip kiti žiūrėjo ir žiūri į mus, 
kaip jie mus vertino, suprato ar at
jautė. Žodžiu, medžiaga, kurios nie
kad vėliau nenusipirksi, bet kurią 
galima lengvai sukaupti.

Kaip šitai galima įgyvendinti? 
Suprantama, tai ne vieno ar kelių 
žmonių darbas. Per visą Australiją 
išeina šimtų šimtai laikraščių ir žur
nalų ne vien tik anglų, bet daugeliu 
kitų kalbų. Juose kada ne kada pasi
rodo žinelė, pranešimas ar net išti
sas straipsnis, liečiąs mus, mūsų po- 
reiškius arba Lietuvos problemas, 
tiesioginiai ir netiesioginiai,

KRITIŠKOS PASTABOS

1974 metų Lietuvių Meno Dienos 
Adelaidėj jau praeity.Pirmutinis įs
pūdis, tai masė tautiečių sugužėju
sių į tautinio atsigaivinimo šventes. 
Reikia stebėtis, kad adelaidiškiai 
sugebėjo tokią minią ateivių ( virš 
1000 galvų) priglausti ir pamaitinti. 
Netrūko svečių ir iš užjūrių. Pasigė
rėtina, kad dalyvavo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, nors kai kurie mūsų 
veiksniai Amerikoje tam buvo prie
šingi. Jų logika, kadangi australų 
valdžia pripažino Lietuvą rusams, 
tad nedera ten vykti, net ir pas savo 
tautiečius.

Visi parengimai ( su mažomis 
išimtimis) buvo gana gerai suorga
nizuoti ir sklandžiai pravesti. Kai 
kas skundėsi, kad vaikams (iki 16 
metų) bilietai galėjo būti pigesni 
($2.00), nes daugumoj parengimų 
buvo apsčiai vietų.

***

Lietuvių Meno Dienos buvo pra
dėtos (neoficialiai) meno parodos 
atidarymu (gruodžio 26 d.), kurioje 
dalyvavo 14 lietuvių dailininkų su 43 
eksponatais. Peržvelgus išstatytus 
kūrinius, gaunasi įspūdis, kad visi 
mes modernėjam, nors ne visi suge
bame abstraktų meną tinkamai su
prasti ir įvertinti. Vienas tautietis 
susirūpinęs niekaip negalėjo išsiaiš
kinti, kodėl juo paveikslas didesnis, 
tuo jis brangesnis. Nesukdami gal
vos, jų įvertinimą paliekame meno 
žinovams. Tik tenka pastebėti, kad 
meno paroda buvo kiek atokiau nuo 
lietuviškų centrų Lidums Art Galle
ry, Beaumont ir ne visi suspėjo ap- 
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sąryšyje su kitais reikalais. Kiek
vienas sąmoningas tautietis tokius 
rašinius užtikęs su įdomumu pa
skaito ir gal net kitam primena, ta
čiau retas kas juos išsikirpęs 
pasideda arba renka. Gi žinant, kad 
dabar yra tokia institucija, kuri viso 
to pageidauja ir prašo, tai nesunku 
tokį užtiktą rašinį ar net mažą žinu
tę iškirpti ir pasiųsti Mūsų Pastogei, 
būtinai paminint laikraščio ar žur
nalo pavadinimą, datą ir kur leidžia
mas. Mūsų Pastogės redakcija pasi
rūpins, kad tokia iškarpa nepražūtų 
ir reikalui esant būtų kiekvienam 
prienama.

Lygiai svarbu gauti ir pačių tau
tiečių į svetimą spaudą rašytus 
straipsnius, laiškus ar bet kokius 
pasisakymus. Šitai be abejo 
lengviausiai gali padaryti patys au
toriai. O tokių mūsų žmonių yra ga
na apsčiai, Prisiminkime tik nelai
mingą atveją, kada Australijos vy
riausybė įteisino Pabaltijo okupaci
ją. Tokių laiškų, protestų ar pasisa
kymų buvo gana gausiai tiek didžio
joje australų spaudoje, tiek žurna
luose ar provincijos laikraščiuose. 
Kur jie dabar? Turint gi visus vienoj 
vietoj susidarytų gražus pluoštas 
medžiagos, kuris liudytų, kad ir mes 
galim vienokiu ar kitokiu keliu įeiti į 
kitataučių spaudą ir pareikšti savo 
mintis ir pastabas gana plačiai.

Taigi nieko nelaukiant pradėkime 
šitą labai reikšmingą ir didelės 
svarbos darbą. Visi bendromis jėgo
mis su laiku galėsime sukrauti didelį 
turtą, kuris bus naudingas ir mums 
patiems dabar ir mūsų istorijai. Jei
gu kas anksčiau yra rinkęs panašius 
dalykus asmeniškai ir norėtų pasi
laikyti sau, jis galėtų padaryti foto 
kopijas ir jas prisiųsti neužmirštant 
pridėti kiekvienos iškarpos tikslią 
metriką: laikraščio ar žurnalo pava
dinimą, išleidimo vietą ir datą.

(v.k.)

lankyti. Atsitiko ir taip, kad kai ku
riems ten nuvykus (programoje nu
rodytu laiku) ir beldžiantis, durys 
neatsidarė. Ten pat besitriūsintis 
sodininkas, pamatęs susirūpinusius 
tautiečių veidus, pasigailėjo ir įleido 
bent keliom minutėm pasigrožėti 
lietuvių meno turtais.

***
Tos pačios dienos vakare Lietuvių 

Katalikų Centro salėje įvyko litera
tūros, dainos ir muzikos vakaras. 
Reikia su rengėjais sutikti, kad dėl 
laiko stokos, nenorint išleisti tokių 
lietuviškos kultūros apraiškų, tenka 
jas įsprausti dar prieš oficialų atida
rymą- išvakarėse. Vakaras buvo itin 
įdomus, nes jame dalyvavo iškilūs 
lietuviško žodžio ir dainos meninin
kai. Bene šilčiausiai buvo priimtas 
feljetonas, tiek savo turiniu, tiek 
skaitymu užimponavęs klausytojus. 
Atrodo, kad adelaidiškiai netekę 
vieno humoristo, yra atradę kitą.

***

Teatras ir jaunimo susipažinimo 
vakaras įvyko tuo pačiu metu 
(gruodžio 27 d.), vienas lietuvių na
muose, kitas katalikų centre. Gal 
būt, tai buvo vienintelė dublikacija, 
kurios nebuvo įmanoma išvemgti. 
Mažas nuostolis, nes šių laikų 
jaunimas teatru beveik nesidomi. 
Man matosi ( nežiūrint to), kad ren
gėjai teatrą nuvertino nesitikėdami 
sulaukti didesnio skaičiaus žiūrovų 
(salė talpino apie 400), ko pasėkoje, 
kai kam teko pasilikti už durų.

Pastatytas veikalas (A.Kairio,
Šviesa, kuri užsidegė) buvo intri-

Mielą krikšto dukrą

JŪRATĘ REISGYTĘ IR DR. RAMUTĮ ZAKAREVIČIŲ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir laimingo gyvenimo 
linki

M.B. ir S.Gailiūnai

Mirė 

prel. J, Končius
Am. Balsas pranešė, kad sausio 13 d. 

Romoj mirė žinomas veikėjas žurnalistas 
ir rašytojas prelatas Juozas Končius. Jis 
buvo gimęs 1891 m. Stulgiuose, Žemaitijo
je.

Didesnę savo gyvenimo dalį prel. Kon
čius praleido Amerikoje. Per 20 metų 
(1944-1964) jis buvo Balto pirmininku ir 
labai daug padėjo lietuviams pabėgėliams. 
Be to, dirbo Fordhamo universitete ir da
lyvavo įvairiose lietuvių ir amerikiečių 
organizacijose. Aktyviai dalyvavo spaudo
je ir parašė nemaža knygų lietuvių ir ang
lų kalbomis. 1964 m. išspausdino stambų 
veikalą „Vytautas the Great“, o 1966 m. 
Atsiminimus iš Balto veiklos.

Prieš keletą metų prel. J. Končius buvo 
persikėlęs gyventi į šv. Kazimiero Kolegi
ją Romoje, kur ir pasimirė.

Tiesiami vamzdžiai, ir Sydnejus 
netrukus bus aprūpintas natūralio
mis degamomis dujomis iš Pietų 
Australijos.

***

guo]antis ir gerai atliktas, tik sun
kiai žiūrovams įkandamas (po pirmo 
veikmo jau matėsi tuščių kėdžių). 
Pravartu įsidėmėti, jog publiką la
biau patraukia komedija, bet ne 
rimtas, alegoriškas ar idėjinis vei
kalas.

Jaunumo susipažinimo vakaras 
(sprendžiant iš dalyvių skaičiaus) 
buvo labai sėkmingas. Salė buvo 
taip prigrūsta, kad šokiapis vos už
teko vietos kojoms pakilnoti. Jauni
mas visada susirenka gausiai ten, 
kur jam malonu. Bergždžias darbas 
bandyti juos įtraukti į visuomeninę 
veiklą. Lygiai kaip arklį gali atvesti 
prie vandens, bet neįmanoma pri
versti, kad jis gertų.

• ***

Jaunimo vakaras įvyko (gruodžio 
29 d.) Scott teatro salėje prie uni
versiteto. Programa sudaryta iš 
įvairių vietovių paisirodymų, nea
bejotinai buvo margaspalvė. Kai 
kurie gabaliukai ( Melbourne mer
gaičių dainos ir gerai atlikti ilgi eilė
raščiai ar poemos) tikrai buvo verti 
dėmesio. Vienas vyresnės kartos 
tautietis tvirtino, kad jis ir už 1000 
dolerių tokio ilgo eilėrščio nesuge
bėtų pasakyti. Scenos vaizdelis (trys 
apelsinai) buvo įspūdingas, nors ir 
be miglos (miglodaros mašinoj pri
trūko alyvos). Tik neaišku, kodėl 
autorius pasirinko apelsinus, kurie 
yra svetimas pabaltiečiams vaisius. 
Ar ne geriau būtų tikę obuoliai, sly
vos, o gal net roputės? Iš kitos pusės 
imant, gal ir teisinga, nes kaip reti 
apelsinai Lietuvoj, taip reta ir lais
vė, kurią jie simbolizavo.

Paprastai po kiekvieno parengimo 
programos dalyviai buvo pavaišina
mi. Šį kartą išėjo truputi kitaip. To 
vakaro rengėjai norėdami, kad būtų 
įdomiau, užsakė atskirą salę, or
kestrą ir pasikvietė į pagalbą lietu
vius studentus. Kai po programos 
jaunimas nuvyko į salę, daugumas 
(žemiau 16 metų) nebuvo įleisti, nes 
visą tvarką buvo perėmę studentai. 
Rengėjai baisiausiai užsirūstino, kad 
net ketino juos išvaikyti. Ir ką žmo
gus gali jiems padaryti! Studentai * 
palieka studentais, kaip jų dainoj 
sakoma: gaudeamus igitus, juvenes 
dum sumus. Taigi, linksminkimės 
kol jauni esame, o sąskaitas suvesti 
palikime seniams.

Linksmybės užsitęsė iki 3 vai. ry

to (kaip studentams ir pridera). Tik 
nelaimė, kad joms pasibaigus, vartai 
jau buvo uždaryti (ar tik ne senių iš
daiga?). Įsilinksminę studentai tu
rėjo nemažai vargo iki persirito per 
aukštas unuversiteto tvoras (vieni 
kitiems padėdami už barzdų ir ilgų 
plaukų).

***

Kiti du parengimai (tautinių šokių 
ir dainų) buvo tikrai grandioziniai, 
nors netokie masiniai kaip Amerikoj, 
bet verti, kad ir australai juos 
pamatytų. Rengėjai tvirtino, kad 
buvo pakvietę, bet matyt, Kalėdų 
laikotarpis yra jiems nepatogus, nes 
jų beveik nesimatė.

Sveikintinas naujumas buvo jau
nųjų chorelis, kuris visai vykusiai 
pasirodė. Pageidautina, kad ir ateity 
jis nebūtų pamirštas.

, > ,

Krašto Tarybos atstovai visai 
rimtai kedeno visuomenines problem 
mas. Iš šalies klausantis atrodė, kad 
’’Mūsų Pastogės” (ne ’’Tėviškės Pa
stogė” kaip vienas netyčia išsitarė) 
reikalai, naujas statutas (tikriau 
pasakius, senasis sulopytas) ir se
kanti Krašto Valdyba bene buvo 
svarbiausi klausimai. Kiek teko pa
tirti, visos problemos be didesnių 
barnių sėkmingai buvo išspręstos. 
Įsidėmėtina, kad į Krašto Valdybą 
įėjo (bent pora) ir iš jaunesnės kar
tos. Vienas iš jų taip užsidegė veik
lumo įkarščiu, kad net žada išjudinti 
visą Australijos jaunimą. Gero vėjo!

Suvažiavimo metu buvo skaitytos 
dvi įdomios ir g’erai paruoštos na- 
skaitos - pranešimai.

***

Pati linksmiausia Lietuvių Dienų 
dalis, be abejo,, buvo Naujų Metų 
balius, nes programą ( be solistės) 
išpildė visi dalyviai, o jų buvo apie 
2000. Amerikos lietuviai stebėjosi, 
kad Australijoje esama tokios salės, 
kuri taip lengvai tokią minią sutal
pintų ir dar liktų daug vietos 
šokiams.

Nauji Metai buvo sutikti Tautos 
Himnu, kuris labai gražiai ( ir labai 
garsiai) buvo solo išpildytas, nors 
kai kurie tautiečiai net pasistiebda
mi veltui bandė pritarti.

Kiek netaktiškas buvo kvietimas, 
kad tūkstantinė minia atsistotų ir 
sugiedotų Ilgiausių Metų rengėjų 
pažįstamiems ir giminėms jų gim
tadienio proga , daug kas tik pa
kraipė galvas ir net nemėgino atsi
stoti ( ir visai ne dėl girtumo).

**

Bendrai paėmus. Lietuvių Meno 
Dienos Adelaidėj praėjo labai sėk
mingai, ir tautiečiai grįžo namo pilni 
tautinės dvasios. Padėka ir pagarba 
priklauso rengėjams ( reiktų duoti 
medalį), kurie įdėjo daug darbo, nes 
savaime niekas nesidaro. Tikimės, 
kad 1976 metais melbourniškiai irgi 
neatsiliks. Todėl svarbu, kad darbas 
būtų pradėtas tuoj pat. Dabartinė 
Krašto Valdyba turėtų tuoj ap
svarstyti kokio pobūdžio Lietuvių 
Dienas numato ir tam tikslui 
nedelsiant sudaryti komitetą. Juo 
ankščiau buv pradėta, tuo tikresnis 
pasisekimas.

Do.Ve-rus

Perrašymas iš vienos knygos- 
plagiatas, perrašymas iš dviejų 
knygų — kompiliacija, perrašy
mas iš trijų knygų — disertacija, 
perrašymas iš keturių knygų — 
penkta mokslinė knyga.
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G.E.Kazokienė

ADOMO GALDIKO MONOGRAFIJA
mas nesilaiko tos chronologinėsKiekvienam lietuviui, o ypač me

no mylėtojui džiugu susilaukti nau
jos knygos apie lietuvi menininką. 
Charlotte Willard parašė Adomo 
Galdiko monografiją, iliustruotą 132 
darbais, iškurių 40 yra spalvotos. 
Knyga atrodo prabangiai ir estetiš
kai. Spausdinta ir įrišta Italijoj, iš
leista New Yorke anglų kalba. 
Knygos pabaigoje pridėtas geras 
Waldemar George studijinis darbas, 
rašytas 1948 m. Paryžiuje, bet nie
kur neskelbtas.

Charlotte Willard duoda gyvą 
vaizdą Galdiko ir kaip žmogaus, ir 
kaip produktyvaus menininko. Gal 
tik permažai Galdikas išryškintas 
kaip pedagogas ir lietuvių grafikos 
atgaivintojas. Tiktai dėl Galdiko 
magnetinės asmenybės Kauno Meno 
Mokykloje susibūrę jaunieji studen
tas P.Augius, V.Petravičius, V.Ra- 
tas ir T.Valius į ’’Formos” grupę, 
sėmėsi iš Galdiko inspiracijos ir iš
tvermės įvykdyti saviems užsimoji
mams. Gi pats mokytojas, grafiką 
įstatęs į tinkamas vėžes, iš grafikos 
perėjo į tapybą, kur genialiai išreiš
kė savo ugningą temperamentą.

Peržvelgiant Galdiko darbų kata
logą knygoje tenka stebėtis, kad 
kūrėjas niekur neparodo senatvės 
žymių, nors jis pats mirė būdamas 
79 metų. Jo darbai gyvi, liepsnoją, 
kupini jaunatviškos jėgos ir polėkio.

Jaunimo vakaras
Meno Dienos nebūtų pilnos, 

be jaunimo duoklės, nes jaunimas 
yra ateitis, o be ateities negali būti 
nei planų, nei vilčių.

Visų mūsų akys yca nukreiptos į 
jaujiimĄ, džiaugiamės jų laimė- 
jimais moksle ir kitose srityse, bet 
daugiausiai sekame jų žingsnius lie
tuviškame kelyje.

Atrodo, kad visas Australijos lie
tuviškas jaunimas yra mūsų vaikai, 
dėl kurių kartais džiaugiamės, o 
kartais liūdime.

Gruodžio 29 dieną, 1974 m. didelė 
Scott teatro salė Adelaidėje aklinai 
prisipildė žiūrovų, jaunimo pasiro
dymo vakaran.

Dėl didelio skaičiaus neįmanoma 
išminėti visų, dalyvių pavardžių, 
bet pasistengsiu peržvelgti paskirus 
kolonijų pasirodymus.

Melbourne jauniai, nuotaikingai 
išpildė dainų pynę ’’Piemenukai”.

Vyresnioji grupė atliko trijų dalių 
dainų muzikos ir deklamacijų pynę 
Pavasario Akvarelė - K.Kubilinsko, 
muzika A.Raudonikio.

Obelėlė- M.Vaikevičiaus, muzika 
A.Sau ly no.

Rytas be šešėlio-R.Skučaitė, mu
zika B.Gorbulskio.

Deklamatorė - Rūta Statkutė. 
Instrumentalistai: T.Baltutis - bub- 
nai, R.Baltutis-gitara, P.Kružas- 
klarnetas, D.Muceniekaitė piano. Ši 
pynė gerai surepetuota, puikiai iš
pildyta. Gal kiek trūko jaunatviškos 
nuotaikos veiduose.

Užtat Pertho tautinių šokių grupė 
’’Šatrija”, pasirodė su tikru sponta
nišku gyvumu, atlikdami vaizdelį 
’’Šatrijos kalnas”. Perthas įdėjo 
daug darbo ir pastangų šiam pasiro
dymui, ypač sužavėjo publiką 
ugningai sušokdami ’’Jonkelį”.

Maloniai duetą atliko melbour- 
nietės Birutė ir Zita Prašmutaitės.

Canberrą atstovavo Vincentas Ži
linskas pagrojęs gitara: Andelusia- 
Ispanų tautinis motyvas, Alvito- Jo
se De Aspjazu, Bourre- Robert De
visee.

Kur dingo Sydnejaus jaunimas? 
Tikėjomės pamatyti gražų jų būrį, 
tačiau šią skaitlingą koloniją atsto
vavo tik keturios jaunuolės. Sesės 

Nuostabi yra jo kaita, gražiai išryš
kinta iliustracijomis: kaip Galdikas 
pradėjo grafikoje ramiu, ir discipli
nuotu stiliumi, kaip vėliau laisvėjo 
jo formos kartu toldamos nuo realy
bės ir kaip pagaliau jis išsiliejo ab
straktais siausdamas spalvų sūku
riuose, savo vidiniame, nebeatpa
žįstamame fantastiniame pasaulyje. 
Kataloge visos iliustracijos paduo
tos chronologine tvarka, ta
čiau tekste tų iliustracijų analizavi-

A. GALDIKAS / PEIZAŽAS

R. ir V. Maksvytytės smuiku ir pia
ninu išpildė Wieniavskio - Romance 
Sans Parole. Ypatingą dėmesį at
kreipė jų skoningas apsirengimas.

A.Stašionytė jausmingai padek
lamavo Maironio ’’Jūratę ir Kasty
tį”. Deklamatorės labai graži lietu
vių kalba ir ji puikiai atsiminė šio il
go eilėraščio žodžius. Laikymas kny
gos rankose buvo skoningas taškas 
asmens apipavidalinime.

Sydnejaus gerai žinoma solistė 
Gr. Zigaitytė, žavėjo savo maloniu 
balseliu, padainuodama Lakštinga
lėlę.

Baletą išpildė Adelaidėje užaugu
si Vida Brazauskaitė, Brisbanės ba
leto narė.

Hobartas pasirodė su mergaičių 
choreliu, padainuodamos: Kaip ver
kiančio smuiko, Nerymok prie var
tų, Dagilis.

Dainų pasirinkime trūko įvairumo 
ir dainos perdaug ištęstos. Daugu
ma mergaičių iš mišrių šeimų ir čia 
reikia atiduoti pagarbą tėvams, jau
nuolėms ir vadovybei už lietuviško 
žodžio ir dainos puoselėjimą.

Adelaidės pasirodyme Sietinas 
Kubilius atliko Pr.Pusdešrio ’’Penki 
beržai” monologą. Saulius Kubilius 
B.Brazdžionio ”De Profundis”. Abu 
broliai žavėjo publiką aiškia tarsena 
ir gražia lietuvių kalbos tarme.

Adelaidės jaunimas atliko Pr. 
Pusdešrio vaizdelį ’’Trys apelsinai”. 
Vedamoji mintis labai aktuali, tai 
Australijos Ministerio Pirmininko, 
Baltijos Kraštų pripažinimas Sovie
tų Sąjungai. Trys mergaitės atsto
vavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Vaizdelis E. Varnienės originaliai 
surežisuotas ir jaunimo gerai išpil
dytas.

Adelaidės jaunimo paruoštos de
koracijos skoningos ir simboliškos. 
Juodąme fone sidabrinė gėlė ir 
paukštis, lietuviško liaudės meno 
stiliuje.

Programos paruošėjos Melbourne
D. Baltutienė ir A.Karazijienė, Ade
laidės E.Varnienė, Pertho V.Mi
liauskienė. Programos suderintoja
E. Varnienė.

Viena maža pastabėlė- jaunimui 

tvarkos ir be reikalo skaitytoją 
stabdo verčiant ieškoti aptariamų 
paveikslų.

Pristatant Galdiko kūrybinį gyve
nimą negalima buvo išvengti ir poli
tikos, nes jo kelias buvo toks kaip ir 
80.000 kitų lietuvių pabėgėlių. Ir 
gana emocingai nupasakojamos vie
tos, liečiančios tėvynės priverstinį 
palikimą, ir vėliau nostalgijos ka
muojamas temas prasiveržiančias 

trūko linksmumo ir ugnies, gal tai 
ilgos kelionės nuovargio 
išdava.Programa kiek per vienoda, 
tačiau praėjo geroje nuotaikoje, žiū
rovai skirstėsi patenkinti.

Didelė padėka jaunimui kuris be
siruošdamas mokslo metų užbaigi
mo egzaminams, surado laiko repe
ticijoms.

Paruošėjoms, kurios su meile ati
davė ką galėjo skiepinant jaunimui 
lietuviškos dvasios pajautimą dai
noje, šokyje, deklamacijoj. Tėve
liams, ypač kitose kolonijose gyve
nantiems, kad išleido savo dukras ir 
sūnus tolimon Adelaidėn, kad jie 
susijungtų vienon lietuviškon šei- 
mon ir kad pajustų tą dvasią, kuri 
jungia juos visus, plačioje Australi-

Nauji leidiniai
Jurgis Gimbutas ir Juozas V. 

Danys. STEPONAS KOLUPAILA. 
Išleido Akademinės Skautijos Lei
dykla. Čikaga, 1974 m. 484 psl. Kai
na nepažymėta.

Tai seniai reklamuota prof. S.Ko
lupailos monografija, kuri yra tikrai 
vertingas įnašas į mūsų raštiją. 
Knyga yra enciklopedinio formato ir 
joje sukaupta gausiai dokumentinės 
medžiagos apie prof. Kolupailą, o 
drauge ir apie jo meto Lietuvą ir 
lietuvius. Prof. Kolupaila buvo 
ypatingai plačios skalės asmenybė: 
jis ir mokslininkas - tyrinėtojas, vi
suomenininkas, spaudos darbuoto
jas, pedagogas. Knygą platina Aka
deminis Skautų Sąjūdis, 8913 So. 
Leavitt St., Chicago, Ill. 60620, 
U.S.A.

Bronys Raila. PAGUODA. I 
ir II tomai, kiekvienas po maždaug 
400 psl. Išleido Nida Londone 1974 
m. Kaina kiekvieno 5 amer. doleriai.

B.Raila bus bene pirmasis mūsų 
žurnalistas, pradėjęs leisti savo pu
blicistiką atskiromis knygom. Ir ge
rai. kad jis jas leidžia. Paskelbtoji 
publicistika laikraščiuose dalinai 
dingsta. O B.Raila, kaip iš tų publi
cistinių leidinių matome, gali ir turi 
labai daug pasakyti ir papasakoti. 
Skaitytojai jį mėgsta, todėl ir jo 
knygos nerūdyja parduotuvių len
tynose.

kūriniuose jau išeivijoje. Vėliau, 
aišku, ilgesys mažėja, menininkas 
pamažu įsilieja į plačiuosius tarp
tautinius vandenis. Teisingai Wal
demar George pastebi, kad egzilinis 
dailininkas turi arba žūti, arba tapti 
kosmopolitu. Tačiau tapęs ir tarp
tautiniai pripažintu dailininku Gal
dikas palieka lietuviu, ir jam iškyla 
mums visiems žinoma problema-kas 
daryti su kūriniais? Persiųsti į Lie
tuvą?

Dar 1965 m. man lankantis New 
Yorke jis jau svajojo savo kūrinius 
persiųsti į Lietuvą, nors tuo metu 
atrodė šitai neįmanoma. ’’Išnyks, 
žus be ženklo” - atsimenu jį energin
gai gestikuliuojantį, Bet, atrodo, jo 
darbai rado vietą Lietuvoje, nors ir 
po jo mirties. Iš kataloge paduotų 
iliustracijų 25 prieškariniai Galdiko 
darbai yra radę prieglobstį Čiurlio
nio Meno galerijoje Kaune, ir net 17 
galingų abstraktų, sukurtų jau išei
vijoje, kabo Vilniaus Lietuvių Meno 
Muziejuje ( tiek suskaičiau vien tik 
iš knygos, gal jų yra ir daugau).

Pačioje jaunystėje Galdikas buvo 
dideliu akstinu lietuvių menui, tokiu 
jis ir išnaujo tapo palikdamas Lietu
vai tiek daup kūrinių, kurie dabarti
nėmis sąlygomis yra lyg ugniakalnio 
prasiveržimas brolių menininkų 
tarpe.

Visais savo darbais Galdikas užsi
tikrino sau vieną iš pačių pirmau
jančių pozicijų lietuvių meno istori
joj-Monografija lyg ir uždėjo ants
paudą. Su dideliu dėkingumu priim
kime šį Sharlotte Willard darbą ir 
pasistenkime knygą įsigyti ir ją re
komenduoti. Platinama lietuvių 
knygynuose Sydnejuje, Melbourne, 
Adelaidėje.

Charlotte Willard. ADOMAS 
GALDIKAS. A Color Odyssey. 
With an Essay by Waldemar 
George. Išleido October House Inc. 
New York 1973 m. 171 psl. Kaina 
nepažymėta.

joj išsimėčiusius.
Jaunime, grižę į savo miestus, 

nepameskite viens kito laikykitės 
stipriai dvasios rankom susikabinę, 
nes esat atžalos vieno kamieno.

Linkime toliau šokti ir dainuoti, 
nes tobulumui galo nėra.

V .Marcinkony  tė

METMENYS. 28. Kūryba ir ana
lizė. Žurnalas. Išeina neperiodiškai. 
Redagoja Vytautas Kavolis. Leidžia 
Metmenų leidykla Čikagoje. Atskiro 
numerio kaina $ 3.00. Keturių nu
merių prenumerata $ 10.00. Adre
sas: Metmenys, 3308 W. 62nd. PL, 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

Tai jau dvidešimt aštuntoji šio 
žurnalo knyga. Šiame numeryje 
šalia kitų žinomų autorių rašo ir 
australiečiai: Aldona Veščiūnaitė 
(eilės) ir Jurgis Janavičius (novelė).

Juozas Kapačinskas. IŠEIVIO 
DALIA. 1950-1973 m. atsiminimai. 
Išleido Čikagos Lietuvių Literatūros 
Draugija 1974 m, 293 psl. Kietais 
viršelais. Kaina nepažymėta.

Tai antra autoriaus atsiminimų 
knyga. Joje autorius aprašo savo iš
gyvenimus Amerikje, nuo pat atvy
kimo po Karo iš Vokietijos iki pas
kutinių dienų. Jo išgyvenimai gal 
būt panašius į daugelio išeivių isgy- 
įvenimus atsidūrus svetimame 
krašte ir jame besikuriant. Tačiau 
knyga dar tuo įdomi, kad skaitytojas 
labai daug sužino apie to krašto kas
dieninio gyvenimo sąlygas, teigia
mybes ir trūkumus. Aprašyta gana 
lengvai, beveik dienoraštiniu stiliu
mi.

***
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atvyko 
J. Jurašas

Prieš ikiek laiko JAV ir Kanados lietu
vių laikraščiai, pasiremdami Londone lei
džiamo ’„lildex“ žurnalo pateiktomis žinio
mis, buvo paskelbę žinią, kad prieš dvejus 
metus iš Kauno dramos teatro pašalintas 
to teatro direktorius, žymus aktorius ir re
žisierius Jonas Jupašas ruošiasi atvykti į 
Vakarus. Londone buvo gauta žinia, kad J. 
Jurašas laukiamas Vienoje dar prieš Kalė
das. Plačiau apie tai nebuvo skelbiama, 
nes norėta palaukti, kol jis tikrai atsiras 
Vakaruose.

Pagaliau gruodžio 30 d. sužinota, kad J. 
Jurašas kartu su savo šeima (žmona ir sū
numi) atvyko į Vieną. Tuo tarpu žadąs su
stoti Vokietijoje, bet tolimesnių jo planų 
nepavyko sužinoti.

. 1972 m. J. Jurašą ištiko menininko tra
gedija. Nepakeldamas kompartijos cenzū
ros, žalojančios jo veikalų pastatymus, rež. 
J. Jurašas tų metų rugpiūčio 16 d. paskel-’ 
bė protesto laišką, kuris 1973 m. pasiekė 
Vakarus ir. buvo plačiai paminėtas lietu
vių spaudoje.

Rež. J. Jurašą labiausiai sukrėtė cenzo
rių kišimasis į jo ruošiamą Juozo Grušo 
„Barboros Radvilaitės“ premjerą. Už šį 
protestą ir režisoriaus teisių gynimą J. Ju
rašas buvo pašalintas iš Kauno dramos 
teatro. Negalėdamas gauti kito darbo, J. 
Jurašas buvo priverstas tapti vieno skulp
toriaus talkininku — akmenų skaldytoju.; 
Britų žurnalas „Index“, supažindinęs skai
tytojus su šiais liūdnais faktais, paskelbė 
pilną į anglų kalbą išverstą J. Jurašo pro
testo laišką. J. Jurašo balsas buvo įjungtas 
į pasaulyje persekiojamų menininkų bei 
intelektualų chorą. „Draugo“ kultūriniame 
priede rašoma, kad J. Jurašą, kaip svečią 
režisorių, ruošiasi kviesti Niujorko avan
gardinis teatras „La Mama“.

Pažymėtina, kad dar prieš savo laiško 
paskelbimą .J. Jurašas jau buvo pastebė
tas užsienyje kaip nepaprastai gabus reži
sierius. Ypačiai po to, kai 1971 m. pastatė 
Makbetą Maskvos Sovremeniko garsiaja
me teatre.

J. Jurašo ir jo šeimos atvykimas yra 
maloni Naujųjų 'Metų staigmena viso pa
saulio, o ypačiai Europos, kur jis pirmiau
sia sustojo, lietuviams.

NAMIE IR PASAULY

Vak. Vokietijoje priskaitoma iki 
milijono bedarbių. Stengiamasi, kad 
kitataučiai darbininkai, kurie savo 
laiku buvo importuoti darbams į 
Vokietiją, išvyktų į savo kraštus.

***

A.Solženicinas rašo savo garsaus 
romano ’’Rugpiūtis 1914” antrą dalį. 
Tuo tikslu jis lankėsi Paryžiuje, kur 
susitiko su senais rusų išeiviais.

***

Žydai bėga iš Izraelio. Pereitais 
metais daugiau kaip 8000 žydų emi
gravo iš Izraelio į kitus kraštus, 
Esant tokiai politinei įtampai gyve
nimas Izraelyje prilygsta gyvenimui 
ant parako statinės.

***

Sov. Sąjungoje visiems gyvento
jams bus išduodami nauji pasai. Pa
sų išdavimas prasidės 1976 m. Pagal 
naujus pasus gyventojai turės teisę 
pasirinkti sau gyvenamą vietą be 
suvaržymų bet kur Sov. Sąjungoje. 
Iki šiol kaimo gyventojai neturėjo 
teisės keltis į miestus be specialaus 
leidimo. Kiekvienas sovietų gyven
tojas privalo turėti pasą ir be jo jis 
negali kojos žengti iš savo kiemo.

***

Rašytojas A.Solženicinas įsteigė 
tarptautinį kultūros - literatūros 
žurnalą, pavadintą ’’Kontinent”, ku
ris jau pasirodė Berlyne. Žurnalas 
leidžiamas šešiomis kalbomis ir 
jame bendradarbiaus viso pasaulio 
rašytojai. Pats Solženicinas kreipėsi 
į Lietuvių Rašytojų Draugiją New 
Yorke kviesdamas bendradarbiauti. 
Mūsų rašytojų Draugijos valdyba 
kvietimą priėmė ir kviečia visus 

rašytojus bendradarbiauti. Žurnalo 
adresas: Kontinet, Verlag Ullstein 
GMBH, Berlin 61, Lindenstrasse 76, 
Germany. Redaktorius Vladimiras 
Maksimovas.

***

Amerikoje veikia egzilų rašytojų 
sąjunga, kurios pirmininku yra lie
tuvis rašytojas Algirdas Landsber
gis. Per jį Liet. Rašytojų Draugija 
palaiko ryšius su kitų tautų rašyto
jais.

***

Pereitais metais Liet. Rašytojų 
Draugija neteko dviejų iškilių narių: 
poetės J.Augustaitytės - Vaičiūnie
nės ir Juozo Brazaičio. Dabartinis 
Liet. Rašytojų D-jos pirm, yra Leo
nardas Andriekus. Draugijos adre
sas: 361 Highland Boulevard, 
Brookly, N.Y. 11207, U.S.A.

ATSILIKĘ
Armėnai, kaip ir lietuviai, pasiilgę 

savo gimto ir pavergto krašto, ver
žiasi bent prieš mirtį aplankyti. Vie
nas amerikietis armėnas parvykęs į 
sovietų okupuotą gimtinę, stebisi, 
kodėl tokios eilės prie krautuvių ir 
sako savo vadovui:

-Keista, kad pas jus čia tokios ei
lės prie krautuvių. Pas mus Ameri
koje užtenka tik telefomu paskam
binti į krautuvę ir tau viską pristato 
į namus.

-Nieko nuostabaus, - atsakė vado
vas: jūsų kraštas gerokai atsilikęs. 
Ir čia panašiai buvo praktikuojama 
prieš penkiasdešimt metų, kaip kad 
dabar Amerikoje.

Kinijos min. pirm. Ču-En-lai per
spėja japonus, kad jie nesusidėtų su 
Sov. S-ga ir kad siektų glaudesnių 
santykių su Amerika. Kiniečių tiks
las izoliuoti Sov. S-gą, kai japonai 
ketina susitarti su Rusija ir išnau
doti žemės turtus Sibire.*♦*

Brangiausia žemė ir sklypai yra 
Sydnėjuje. Vidutiniškai sklypai 
Sydnejuje kainuoja tarp 
18.000-20.000 dolerių, kai tuo tarpu 
Melbourne vidutinė sklypo kaina 
yra apie 12.000 dol., o Adelaidėje 
apie 6.000 dol.

SUKAKTYS
Šiais metais turėsime dvi labai 

reikšmingas sukaktis, į kurias tau
tiečiai turėtų atkreipti ypatingą dė
mesį ir jas paminėti.

Gegužės 29 d. sueina šimtas me
tų, kai mirė didysis lietuvių tautos 
švietėjas, blaivintojas, kovotojas už 
lietuvišką raštą ir rašytojas vysku
pas Motiejus Valančius. Jis mirė 
1875 m. gegužės 29 d. Tai buvo ne
paprastai šakota asmenybė, savo 
darbais, veikla ir raštais davęs di
delį akstiną lietuvių tautos atmini
mui ir pasukęs jos istoriją nauja 
vaga.

Rugsėjo 22 d. sueina taip pat šim
tas metų juo antro didžiojo lietuvio 
M.K.Čiurlionio gimimo. M.K.Čiur
lionis buvo muzikas, atkreipęs dė
mesį į neišsemiamus lietuvių liau
dies meliodijų turtus ir pats sukūręs 
reikšmingų muzikos kūrinių. Taip 
pat jis pasireiškė kaip genialus ta
pytojas dailininkas, pirmasis lietu
vis dailininkas, įėjęs į pasaulio meno 
istoriją. Susidomėjimas jo kūryba 
pasaulyje kaskart vis didėja.

Šie du didieji lietuviai turėtų būti 
atitinkamai paminėti ir mūsų bend
ruomenėje. Melbournas jau dabar 
šiems minėjimams ruošiasi. Teneat- 
silieka ir kitos kolonijos.

Po 30 vedybinio gyvenimo metų, 
mudu su žmona dar nesame turėję 
savo povestuvinės kelionės. Užau
ginę vaikus vėl likome dviese, todėl 
kliūčių išvažiavimui nėra. Sutarus, 
kelionės paruošimo formalumai bu
vo sutvarkyti gana greitai. Pasiren
kame vieną iš keletos kelionių į pie
tų Azijos kraštus, pavadintą: ’’Qan
tas Jetabout Holidays”. -

Qantas nuo lapkričio mėn. savo 
skyrių ’’Jetabout” praplėtė, padary
damas jį savistove bendrove. Po 
Naujų Metų ’’Jetabout” reklamuos 
numatytas keliones per T.V., radijo 
ir spaudą ir verbuos joms keliau
tojus. Gal būt ne vienas lietuvis iš 
Australijos pasinaudos panašia, kaip 
mano kelione, aplankant Malaziją, 
Thailandą ir Hong Kong. Mano 
įspūdžių paskleidimas, gal ne vie
nam padės geriau suprasti, ką to
kioje kelionėje galima pamatyti ir 
jai tinkamiau pasiruošti.

Sekmadienio popietę išvykstame. 
Prieš einant į lėktuvą patikrinamas 
mūsų bagažas ar nesivežame ’’bom
bų”. Qantas Boeing 707 nuo žemės 
atsiplėšė 3.45 vai. Lėktuve 163 ke- 
liaiviai, kelios vietos tuščios. Padarę 
ratą virš Sydnėjaus skrendame virš 
Warragambos ir Mėlynųjų kalnų. 
Pasiekęs N.S.W. miestą Parkes lėk
tuvas pakyla iki 35.000 pėdų aukščio. 
Pagaliau įskrendame į Šiaurinę Te
ritoriją (N.T.), dešinėje pusėje pa
matome Alice Springs miestą. Jis 
lyg oazė dykumoj. Skrendame virš 
debesų, pro jų tarpus matosi di
džiuliai plotai, apsemti vandeniu, 
nes neseniai čia smarkiai lyta. Kur 
nėra vandens, žemė atrodo lyg juos
tomis subėgus. Žalumos beveik ne
simato. Skrendame į šiaurės vaka
rus, tad saulė mus vejasi. 7.30 vai. 
rytinės Australijos laiku (rugsėjo 
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mėn.) d,ar šviesu, tik už gero pusva
landžio; žemę užklojo tamsus audek
las. Lėktuve šviesų dar nereikia, 
matosi gražus, rausvas saulėlydis 
Vakarų Australijos pusėje. Apie 8 
vai. matome W.A. miesto Derby 
šviesas, nuo čia paliekame Australi
jos žemyną.

9 vai. lėktuve duodama, taip vadi
nama, šampano vakarienė.Po didelį 
stiklą šampano gauna kiekvienas, 
taip pat duodama gera vakarienė. 
Šiandien valgome paskutinį kartą. 
Gėrimai lėktuve buvo parduodami 
visą laiką, stebime kitoj lėktuvo pu
sėje sėdinčius du vyrus, kurie jau 
buvo smagūs ir be šampano.

Be Qantas įgulos su mumis skren
da viena M.A.S. (Malaysian Air Sis- 
tem) patarnautoja. Ji nei valgių nei 
gėrimų nenešioja, bet keleiviams 
norintiems ką nors paklausti apie 
Malaziją duoda paaiškinimus. Pra- 
skridę Bali ir kitas Indonezijos salas, 
laikrodžius atsukame 2Vž vai. atgal. 
Jau nauju laiku, 9.30 vai. nusilei- 
džiame Kuala Lumpur aerodrome, 
22 km. nuo miesto centro. Išlipę iš 
lėktuvo tuojau pajutome šilumą ir 
tvankumą. Aerodromo pastatas 
naujas, gražus. Prie jo pritvirtintas 
didelis užrašas: ’’Selamat Datang”, 
tai reikštų ’’Sveiki atvykę” ar “Mie
lai laukiami”. Aerodrome formalu
mai maži jokio bagažo tikrinimo. Sa
vo didžiųjų bagažų čia net nemato
me, juos atveš mums į viešbutį.

Išėjus iš pastato ’’Jetabout” mer
gina, pagal mūsų kelionės bilieto 
spalvą, nurodo į kurį autobusą eiti ( 
viso važiavo 5 skirtingų maršrutų 
keleiviai . Autobusas naujas, puikūs 
vidaus įrengimai ir gerai vėsinamas. 
Suėjus visiems keleiviams (viso 33) į 
autobusą prisistatė mūsų vadovė, ji 
pasakė savo vardą ir pavardę, bet 

sako mums bus per sunku atsiminti, 
tad prašo ją vadinti ’’Renee”. Ji yra 
apie 20 metų malajų kinietė, dėvi 
uniformą ilgą (maxi) žalią sijoną ir 
tos pačios spalvos plačią pasiuvinėtą 
bliuskutę. Kai jų uniforma yra išti
sai žalios spalvos, sako, jas kartais 
’’žiogais” vadina. Važiuojame į vieš
butį. Kai lauke tamsu ir mažai kas 
matosi, vadovė supažindina su savo 
kraštu, kuriame gyvena 10 mil. 
gyventojų. Didžiausią gyventojų 
grupę sudaro malajiečiai (kalba gi
mininga indoneziams;), jų 4 mil. 
Toliau, apie 3 mil. kiniečių, netoli 
milijono indų ir ir likutis sudarytas 
iš įvairių kitų tautinių grupių. Kraš
to galva yra karalius, renkamas 5 
metams iš atskirų valstijų sultonų. 
Valdžią sudaro žmonių rinktas par
lamentas ir dalinai rinktas senatas. 
Krašte yra 13 valsti jų, dvi iš jų ne
turi sultonų ir yra valdomos guber
natorių. Klimatas čia visuomet vie
nodas - vasara vidutinė tempetatūra 
22-32 C.

Pirmadienio rytą keliamės 6 vai. 
Įjungiu radijo priimtuvą, kalba ma
la jiškai, bet dainom muzika galima 
pasigėrėti ir nesuprantant kalbos. 
Vėliau girdėjome žinias anglų kalba. 
Apžiūrinėju mūsų kambarį ir įren
gimus. Randu užrašą su nurody
mais, šio kambario nuoma dienai M. 
$ 70-00 (A. $ 20.60). Per langą mato
si viešbučio maudymosi baseinas, 
toliau - dideli, gražūs miesto pasta
tai, o šalia jų iš skardos sukaltos bū
dos. Horizonte su dangumi susitinka 
žali kalniukai, daug palmių medžių. 
Lauke lyja.

Po pusryčių, iki mūsų tolimesnės 
programos dar yra laiko. Lietus nu
stojo, einam į gatves pasidairyti. 
Vietiniai žmonės eina į darbą. Visi 
;švariai ir tvarkingai apsirengę. Vy

rų plaukai kirpti trumpai. Moterys 
dėvi poilges sukneles, sijonus arba 
ilgas kelnes. Niekur nepastebėjome 
per daug apsinuoginusių moterų ir 
vyrų. Žmonės smulkesni kaip euro
piečiai; jų veiduose proporcingai 
mažesnės nosys. Nesimato storų, 
nutukusių žmonių.

Užsukame į netoli esantį turgų. 
Po nakties lietaus čia yra daug 
purvo, bet prekyba vyksta pilnu 
tempu. Vietoje pjaunamos vištos, 
plikinamos, pešamos plunksnos. To
liau kapojama ir rūšiuojama žuvis. 
Daržovės atrodo labai šviežios ir 
gražios. Dar stovi keletas stalų ap
krautų rūbais, papuošalais, pyragais 
ir kitais valgiais. Prekės įvairios ir 
gražios, tik švaros, atrodo, čia ne- 
perdaugiausia. Jautėme, kad mes 
čia pirkę nieko negalėtume valgyti. 
Stebėtina, kad musių nesimato. 
Grįžtame prie viešbučio mūsų šios 
dienos ekskursijai.

Sėdame į tą patį autobusą, ku
riuo vakar atvažiavome iš 
aerodromo. Mūsų vadovė klausinėja 
ar neturime kokių rūpeščių, ar gerai 
išmiegojome ir pan. Važiuojame per 
turtingesniųjų gyventojų priemies
čius. Namai didoki ir gražūs, daug jų 
nauji. Čia ir užsienio atstovybės įsi
taisiusios. Užmiesty privažiuojame 
gumos medžių plantacijas. Stebime 
prie medžių pririštus porcialiano 
puodelius, į kuriuos iš įpjautos gu
mos medžio žievės teka baltas skys
tis. Darbininkai įpjovimus daro 
ankstį rytą, kol dar yra vėsu. Vėliau 
tas skystis apdžiūsta ir nustoja la
šėjęs. Iš mažų puodelių skystis su
renkamas į didesnius indus ir pri
statomas į fabrikus. Tas pats proce
sas pakartojamas pavakariais. Dar
bininkai čia daugiausiai yra indai, 
(kilę iš Indijos) ir jų uždarbis dienai 
yra M. $ 5.00 - 8.00 ($1.50-2.30). 
Skliaustuose nurodyta australiškų 
pinigų vertė žymima pagal tos die
nos kursą. Sustojame viename, ma
žame fabrike, čia tas gumos medžio
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VIEŠAS LAIŠKAS AUSTRALI JOS! LIETUVIAMS

BROLIAI I
PLB valdybos išvyka į Australiją li
ko praeity, tačiau jos prisiminimai 
dar ilgai bus gyvi visų dalyvių min
tyse, nes tai buvo nors ir trumpas, 
bet nepaprastai gražus grupės narių 
gyvenimo epizodas. Patiko mums 
Australijos miestai, patiko gražūs 
paplūdjmiai, interesavo mus gamta, 
augmenija, gyvūnija, sodai, muzie
jai, australų gyvenimo būdas, pa
pročiai, bet išvisų labiausiai mums 
patikote Jūs, mieli Australijos lie
tuviai. Nepaprastai miela ir malonu 
buvo sutikti likimo išskirtus, ilgai 
nematytus, gimines, draugus ar pa
žįstamus, bet taip pat miela bei ma
lonu buvo sudaryti ir naujas pažin
tis. Lygiai vienodai išvykos dalyviai 
buvo globojami giminių ir draugų, 
lygiai taip pat pirmą kartą sutiktų 
lietuvių. Jūs parūpinote mums nak
vynes, maitinote, aukodami savo 
laiką ir lėšas vežiojote po aplinką ir 
kitokiais būdais bei nuoširdumu su
darėte mums ne tik moralines, bet ir 
geras materialines sąlygas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos vardu tad leiskite Jums 
visiems labai nuoširdžiai padėkoti. 
Pirmiausia lietuvišką ačiū tariu 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
pareigūnams: buvusiam pirmininkui 
V.Neverauskui ir P.Launikaičiui 
Adelaidėje, Pociui ir Matukevičienei 
Melbourne, A.Balsiui Canberroje ir 
J.Viliūnienei Sidneyjuje už parū- 
pinimą išvykos dalyviams nakvynių 
privačiuose namuose, tuo palengvi
nant išvykos dalyvių finansinę' naš
tą. Ačiū visiems tiems, kurie mus 
priglaudė. Ačiū V. Neverauskui už 
sudarymą progos pasikalbėti su 
Adelaidės televizijos reperteriu,

t SESĖS,
Juozui Lapšiui už išrūpinimą pasi
matymo su opozicijos vadu 
B.M.Snedden, A.Balsiui už pruoši- 
mą susitikimo su Canberra Times 
korespondentu ir prof. Kabailai už 
suorganizavimą pasitarimo su Sid- 
neyjaus Baltų Taryba. Ačiū Adelai
dės, Melbourno, Canberros ir 
Sydnejaus lietuvių namų valdyboms 
už supažindinimą su namų veikla ir 
už suruoštus gražius priėmimus, 
ypač už Melbourne LB apyHnkės 
valdybos suruoštas bandras Kūčias. 
Ačiū Adelaidės ramovėnams ir jų 
pirmininkui Taparui, ačiū kunigams 
- klebonams Spurgiui, Vaseriui ir 
Butkui už vaišes, priėmimus malonų 
kooperavimą aptariant Bendruome
nės veiklą ir problemas. Ačiū naujai 
LB krašto valdybai, apylinkių val
dyboms, lituanistinio švietimo, jau
nimo, kultūros, teatro darbuoto
jams, dainų, tautinių šokių bei spor
to parengimų organizatoriams, su
dariusiems progas oficialiai bei neo
ficialiai su visais susitikti ir pasida
linti šias visas sritis liečiančiais rū
pesčiais ir pasidžiaugti gražiais jūsų 
pasirodymais bei laimėjimais. Ačiū 
ir šeimininkėms, taip kruopščiai 
dirbusioms ir rūpestingai daboju
sioms, kad Australijos Lietuvių Me
no Dienų Adelaidėje metu ir visur 
kitur niekas neliktų ne tik alkanas, 
bet būtų labai skaniai pavaišintas. 
Ačiū ir visiems kitiems, vienaip ar 
kitaip prie mūsų svečiavimosi prisi
dėjusioms, kurių pavardžių jau ne- 
besuspėjau įsidėmėti, todėl ir nega
liu paminėti.

Iš Australijos išsivežėm labai 
gražius įspūdžius. Atnaujinome pa
žintis ir naujai susipažinome, vėl už
mezgėme nutrūkusius ryšius, paju
tome vieni kitų artumą, bendrų 

tikslų svarbą ir bendrą reikalą jiems 
darbuotis. Patyrėme, kad Australi
jos Lietuvių Bendruomenė yra gerai 
organizuota, vieninga, išmintingai 
vadovaujama ir nuoširdžiai dirbanti 
Lietuvos laisvei bei mūsų išlikimui, 
ir kad su ja ranka rankon eina kitos 
įvairių paskirčių bei specifiškų tiks
lų organizacijos. Įsitikinome, kad 
visiems Australijos lietuviams vie
nodai rūpi visi lietuviški reikalai. 
Supratome, kad ir Australijos 
premjero Whitlam neviltingo nuta
rimo de jure pripažinti Pabaltijo 
valstybių aneksiją nelauktai užtikti, 
Australijos lietuviai nepasimetė, bet 
energingai dirbo ir tebedirba, siek
dami pakeisti šį mums labai žalingą 
politinį sprendimą. Ir labai apgai-

Atsisveikiname su P.L.B-nės pirmi
ninku p. B.Nainiu Sydney aerodro
me. Nuotraukoje iš kairės: B.Nai- 
nys, kun. P.Butkus ir prof. A.Ka- 
baila 

lestauju, kad Amerikos lietuviai 
šiame reikale taip mažai Jums tepa
dėjo.

Tad likite sveiki, aplankyti. Palai
kykime glaudžius ryšius laiškais, 
Pasaulio Lietuviu ir kita spauda. 
Nenuilstamai ir vieningai dirbkime 
tiems patiems mūsų didiesiems 
tikslams ir pirmoje eilėje, būrę visas 
jėgas, drauge siekime, kad Austra
lijos vyriausybė pakeistų mums ne
naudingą nutarimą ir aktyviai įsi
jungtų mums į talką atgauti mūsų 
pavergtai tautai laisvę.

Sveikinu naują Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdybą, 
jos pirmininką poną Šimkų ir užtik
rinu, kad su buvusia valdyba užsi- 
mezgęs nuoširdus bendrądarbiavi- 
mas tokiu pat nuoširdumu bus 
tęsiamas.

Ačiū visiems už viską ir iki pa
simatymo.

Bronius Nainys 
PLB Valdybos pirmininkas

Lietuvis bibliotekos mecenatas
New Yorke gyvenęs lietuvis Mar

tynas Ratkė prieš mirdamas pasky
rė šio miesto bibliotekai 368.000 do
lerių. Atsidėkodama bibliotekos va
dovybė donatoriaus pagerbimui 
įmūrijo memorialinę lentą grindyse 
prie pagrindinio įėjimo.

Martynas Ratkė kilęs iš Šilutės. 
Neturėjęs galimybės išeiti mokslus 
jam New Yorko miesto biblioteka 
buvo pagrindinė mokykla. Dirbęs 
kaip sodininkas jis visą savo laisvą 
laiką praleisdavo bibliotekoje.Čia jis 
savamoksliškai studijavo ekonomi
ką. Būdamas taupus jis savo san
taupas investavo į akcijas ir taip 
praturtėjo. Gyveno be šeimos ir 
pirkdamas bei parduodamas akcijas 
jis susikrovė apie milijoną dolerių. 
Mirė 1973 m. sulaukęs 89 metų.

AZUOS...

skystis kaitinamas iš jo gaunant ru
dos spalvos plokštes (lyg prie durų 
batų padams pasivalyti paklodas), 
kurios vadinamos ’’latex”. Latex di
desniais ryšuliais siunčiami į fabri
kus, kuriuose daromi įvairus gumos 
gaminiai.

Gumos medis Malazijoj yra ’’emi
grantas”. Jį, kaip įdomų ir gražų 
plačialapį medį 1856 m. iš Brazilijos 
atvežė vienas anglas kolonistas. Čia 
medis gražiai ir sparčiai augo. Už 
kelių metų, epideminio pobūdžio pa
razitai, sunaikino Malazijoj augusius 
pipirų medžius ( buvęs pagrindinis 
pajamų šaltinis), nuo tada malajie- 
čiai pradėjo tuos plotus užsodinti 
gumos medžiais. Paste
bėta, kad gumos medžiai Malazijoje 
auga greičiau ir yra našesni, kaip 
savo tėvynėje Brazilijoje. Pridėjus 
truputį mokslinių tyrinėjimų, dabar 
gumos medžiai pradedami eksplo- 
tuoti 4 metų amžiaus ir yra produk- 
tingi 20-25 metus. Guma yra pagrin
dinis Malazijos eksporto produktas.

Pravažiuojame kelis mažesnius 
miestelius, mūsų dėmesį patraukia 
mokyklinių uniformų panašumas į 
australiškas. Čia yra didelis trūku
mas mokyklų, todėl pamokos vyksta 
dviem pamainomis. Pradžios mo
kyklose ir gimnazijose mokslas ne
mokamas, bet aukštasis mokslas, jei 
negaunama stipendijos, labai bran
gus.

Nors kraštas demokratinis, bet 
nei laikraščiai, nei radijas jokių trū
kumų nekelia ir jų nereklamuoja. 
Streikų nėra. Gyventojai mato ir 
įvertina, kad vyriausybė, kiek galė
dama gerina savo žmonių gyvenimą.

Sekantis sustojimas yra prie ’’Ba
tu Caves”, kurios yra apie 11 km. 
nuo Kuala Lumpur. Pasiekti Batu 

olą reikia užlipti 272 labai stačius 
laiptus. Ne visi keleiviai ryžtasi lip
ti, senesni visai nebando. Šalia yra ir 
keltuvas, bet koks čia įdomumas jei 
nepanorėtum viršų pasiekti savo jė
gomis. Su vienu mūsų grupės vyru, 
kad ir sušilę ir uždusę, pirmieji atsi
radome prie olos angos. Pasižiūri
me atgal, matosi gan toli, vaizdai 
gražūs. Žemiau palikę žmonės atro
do labai maži. Įeiname pro aukštą 

olos angą vidun Apšvietimas men
kas- prietamsis ir didelio grožio nei 
spalvingumo nesimato. Jenolan ir 
Abercrombie olos (N.S.W.) yra 
daug įspūdingesnės. Einame gilyn, 
prieiname kairiajame krašte įrengtą 
šventyklą. Spėju, kad tai kurios 
Hindu tikybinės sektos. Kaip tik tuo 
laiku buvo jų maldų pabaiga. Olos 
nišoje įrengtas lyg altorius, prie ku
rio buvo daug uždegtų žvakių. Kitos 
uždegtos žvakės buvo nešiojamos 
prie mažo būrelio susirinkusių mal
dininkų, kurie rankas pridėję prie 
žvakių vėliau paliesdavo savo veidą. 
Grįžtant laiptais žemyn sulenkti ko
jas buvo sunkiau, kaip užlipant.

Prie mūsų autobuso sustojimo 
vietos, vienoje gatvės pusėje, pa
statyta apie 10 naujų parduotuvių, 
kuriose parduodamos medžiagos, 
pasiūti rūbai, paveikslai, sidabro 
papuošalai ir užkandžiai. Jaunos ir 
gražios pardavėjos tiesiog maldauja 
užeiti į parduotuves. Niekur nebu
vau matęs taip įkyriai ieškant pir
kėjų. Bet... turistai sustoja čia 
trumpam ir reikia kiek galint grei
čiau didesnę apyvartą padaryti. Be
si derint dėl kainos (būtina Azijos 
kraštuose), nuolaidų beveik nedaro. 
Pirkėjai grįžo ne visi patenkinti, bet 
autobusas jau pasunkėjo.

Keliaujame į batik medžiagų ap
dirbimo fabriką. Fabrikėlis nedide
lis. Įėję matome dirbančius jaunus 
vyrus. Jie į karštą vašką įkiša 
štampą (apie 25 cm x 15 cm) ir po to 
jį užspaudžia ant balto audeklo. Ma
tosi gražus vaškinis raštas. Kai pri- 

štampuoja visą ritinį medžiagos, ta
da kiša jį į dažus ir žinoma vaškuo
tos vietos nenusidažo (kaip mūsų 
velykiniai margučiai). Vėliau ’’su
laužomas vaškas ir tos vietos ižda- 
žomos kitos spalvos dažais. Toks 
medžiagos išdažymo procesas ir va
dinasi ’’batik”. Batik apdirbimui 
naudojamos kelių rūšių medžiagos 
bet dažniausiai medvilninės 
(cotton). Kitame skyriuje, ant pieš
tuku išbraižyto audeklo moterys sė
dėdamos ant grindų teptukais dažo, 
atrodo staltieses. Darbas nešvarus, 
vargingas, darbininko užmokestis 
dienai M. $ 3.00 (90 c.).

Šalia stovinčiame naujesniame 
pastate yra įrengta parduotuvė, ku
rioje parduodamos batik medžiagos 
ir sidabro papuošalai. Malazijos 
(Kelanton) sidabras savo kokybe 
stovi kiek žemiau už kitur randamą 
sidabrą, bet parduodamas už sidab
rą ir tiek. Medžiagos (medvilninės) 
parduodamos po M. $ 6.50 jardas ($ 
1.90).

Grįžtant, mūsų autobusas vėl su
stoja prie Batu caves esančių par
duotuvių. Vėl tos pačios pardavėjos 
kviečia į parduotuves ir pastebim, 
kad dabar ir nusiderėti galima. Pre
kyba pagyvėjo ir supratome, kad 
tarp parduotuvių ir mūsų globėjų 
buvo susitarta mus dar kartą atvež
ti. Kai pusvalandžiui praėjus reikėjo 
išvažiuot, žiūriu, kad dar mano žmo
nos nėra. Bėgu ir ištempiu iš par
duotuvės. Atrodo, lengvai galėjau 
grįšti namo viengungiu.

Grįžę skubame pietų, nes už 
lVzval. važiuosime Kuala Lumpur 
miesto apžiūrėti. Užeiname į geresnį 
mūsų viešbučio restoraną ’’Ranch” 
vadinamą, prie įėjimo ir balnas pa
kabintas. Restoranas jaukus, vienas 
padavėjas prižiūri tik vieną svečią. 
Tarnyba gera, bet lengvi daržovių 
pietūs kainavo po $ 17.00 ( $ 5.00).

Nors buvo pažadėta aprodyti 
miesto įžymybes, bet pirmiausiai 
privažiavome kalėjimą. Jis panašus į

kitus iš išorės matytus kalėjimus. 
Čia nesustojame, tik reikėjo 
pravažiuoti. Autobusas sustoja gat
vėje prie karaliaus rūmų, kurie yra 
tolokai nuo gatvės ir vartų. Prie 
vartų stovi 2-jų kareivių sargyba. J
Visas rajonas aptvertas mūro ir ge
ležies tvora. Arčiau gatvės yra golfo 
laukas, už jo puošnūs rūmai, ant ku
rių stiebo plevėsuoja vėliava. Reiš
kia, karalius yra namuose. Šio kara
liaus valdymo terminas (5 metai) 
greitai baigsis. Toliau važiuojame 
per kiniečių gyvenamus rajonus. 
Matosi kiek kitokios parduotuvės su 
kitokiomis prekėmis.

Kuala Lumpur miesto gatvės 
daugiausiai siauros, elektros ap
švietimas įrengtas 1910 m. Gatvių 
pavadinimai iš anglų kaičiami į ma- 
lajiškus. Valdžia skatina ir ugdo 
tautybių ir tikybų toleranciją, bet 
kartu propaguoja malajišką nacio
nalizmą. Pravažiuojame naujus val
džios pastatytus daugiaaukščius bu
tų pastatus, per langus iškišti ple
vėsuoja įvairiaspalviai skalbiniai. 
Ne visų skalbiniai džiovinimui iške
liami per langus iš reikalo, kiti tur
tingi ir galėtų įsigyti džiovinimo 
mašinas, bet laikosi senųjų papro
čių.

Sustojame prie žuvusiemska- 
riams pagerbti paminklo. Įeiname 
per rytietiško stiliaus vartus ir ko
lonų koridorių, Paminklo aikštelė iš 
visų pusių apjuosta vandens kanalu, 
su keliais tiltais pėstiems. Pats pa
minklas susideda iš septynių bron
zinių karių figūrų ant švediško gra
nito pedestalo. Tai gražus ir didin
gas paminklas. Atskirai yra pami
nėti kovotojai, žuvusieji per 12 metų 
trukusias kovas su komunistais 
(baigėsi 1960). Žvilgterėjus toliau, 
matosi daugr gražių, naujų pastatų, 
išskirtini savo stiliumi (aukštu sto
gu) parlamente rūmai.

(Bus daugiau)
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Ramovėnų 
sąskrydis

Antrą kartą Australijos konti
nente LKVS “Ramovė” Adelaidės 
skyrius sušaukė ramovėnų suvažia
vimą. Pirmas įvyko 1962 m. Organi
zaciniai darbai buvo pradėti prieš 
gerą pusmetį. Buvo susirišta su 
Centro V-ba Čikagoje ir visais (5) 
Australijos ’’Ramovė” skyriais. Visi 
entuziastiškai suvažiavimui pritarė. 
Centras įgaliojo Adelaidės Skyriaus 
pirmininką atstovauti Centro V-bą 
ir aplinkraščiais ragino visus ramo- 
vėnus kuo skaitlingiausiai suvažia
vime dalyvauti. Sąmoningai buvo 
pasirinkta Lietuvių Dienų laikotar
pis.

Suvažiavimas vyko LKC salėje 
gruodžio 29, 31 d.d. Per abi dienas 
ramovėnų ir svečių buvo apie 280.

Suvažiavimą atidarė Centro Val
dybos įgaliotinis ir Adelaidės Sky
riaus pirmininkas. Suvažiavimą 
sveikino Centro V-ba, šiam tikslui 
atsiuntusi specialų raštą, PLB pim. 
B.Nainys sveikino P.L. Bendruome
nės vardu ir, kaip buvęs karininkas, 
žavėjoisi kad ramovėnai tęsia ka
riuomenės tradicijas ir linkėjo 
drausmingos veiklos už Lietuvos 
laisvę, nes ramovėnų pavyzdys labai 
reikalingas Bendruomenei, džiaug
damasis, kad 10000 mylių atvažia
vęs, gali dalyvauti taip gausiame 
buvusių karių subuvime. Savo spe
cialiu sveikinimu skyriaus pirm. 
K.Taparauskui (tokiu vardu anks
čiau jį pažinojęs), su kuriuo jam tekę 
glaudžiai bendradarbiauti prieš 28 
metus, užbaigė linkėjimais, kad 
vardan tos Lietuvos, vienybė težydi 
kovoje už Jos laisvę.

ALB Krašto V-bos pirm.'V.Neve- 
rauskas sveikino suvažiavimą ir 
džiaugėsi, kad mes nuoširdžiai tar
naujame Lietuvai ir Lietuvių Bend
ruomenei. Klebonas kun. A.Spurgis, 
MIC, sveikino, linkėdamas visiems 
vieningai dirbti už Lietuvos laisvę. 
Ramovėnas Juozas Mikštas sveikino 
suvažiavimą specialiai skirtu eilė
raščiu. Telegramomis ir raštais 
sveikino: Adelaidės Apyl. V-ba, 
Canberros Apyl.V-ba, Vyčio Kry
žiaus Kavalierius pulk K.Labutis, 
V.A.Balsys iš Canberros.

Su sveikinimais buvo baigta tai 
dienai skirta programa. Prasidėjo 
vaišės, kurių tikslas buvo, kaip su
važiavimo šeimininkas pažymėjo, 
atnaujinti senas pažintis, pažinti ge

riau vienas kitą ir pasiruošti 31 d. 
vykstantiems posėdžiams. Vaišės 
vyko labai nuoširdžioj nuotaikoj, 
kaip senais gerais laikais Lietuvoj. 
Tuoj susigrupavo choristai. Svečias 
melbournietis P.Morkūnas ” padavė 
balsą”, prasidėjo kariškos dainos. 
Čikagietis B.Nainys,
nepasiduodamas užtraukė... apie 
tamsią naktužėle.... kur aš nuke
liausiu, nakvynėlę gausiu... Daina 
sekė dainą, ir 7.30 v.v. visi išskubėjo 
į Jaunimo vakarą.

Gruodžio 31 - darbo diena- prasi
dėjo vėliavų pakėlimu, vainiko pa
dėjimu, kun. A.Spurgio invokacija. 
Centro V-bos įgaliotinis posėdžiams 
pirmininkauti pakvietė: Pr.Martišių 
-Canberros Skyriaus pirmininką, 
S.Šalkūną - Melbourne skyriaus pir
mininką, I.Taunį iš Adelaidės - sek
retorium.

Paskaitas skaitė ramovėnai: 
A.Pocius iš Melbourne ir Č.J.Za- 
moiskis iš Adelaidės. Abiejų paskai
tų vedamoji mintis: stiprinti Lietu
vių Bendruomenę ir remti jaunimą. 
Nutarta: nerinkti atskiro Garbės 
Teismo, pasiduoti ALB Krašto Gar
bės Teismo jurisdikcijai; šaukti kas 
du metai Australijos ramovėnų su
važiavimą Lietuvių Dienų metu; 
remti Centro V-bos pasiūlymą iš
leisti knygą LKVS”Ramovė” 25-me- 
čio veiklos sukakčiai atžymėti; viso
keriopai remti jaunimo įsijungimą į 
lietuvišką veiklą; suteikti Simui

įvykiai pasaulyje
Amerikoje mokslininkai sukon- 

struktavo atominius-prietaisus ko
vai su vėžio liga. Šie prietaisai pa
naudojus sunaikina vėžio nesveikas 
ląsteles nesužalodami sveikųjų ląs
telių. Jau dabar spėjama, kad šie 
atominiai prietaisai būsią sėkmingi 
prieš gerklės vėžį, prieš piktybinius 
auglius smegenyse ar plaučiuose. 
Jeigu tai pasiteisins, tai bus reikš
mingas žingsnis kovoje su vėžio liga. 
Tuo tarpu jie tebėra tik tyrimų sta
dijoje ir jei sėkmingi, bus vartojami 
gydymo tikslams po kelerių metų.

***

Lietuvių Dienose Adelaidėje įvykusio Literatūros vakaro dalyviai: pir
moje eilėje iš k.: L.Pocienė, pianistė R.Kubiliūtė, A.Lukšytė, svečias iš 
U.S.A, kompozitorius B.Budriūnas, solistė G.Vasiliauskienė, A.Veščiū- 
naitė, M.Malakūnienė. Antroje eilėje: vakaro organizatorius ir vadovas 
P.Pusdešris, V.Kazokas, J.Mikštas, solistas J.Rubas ir V.Baltutis. 
Platesnis šio vakaro aprašymas tilpo pereitame Mūsų Pastogės numery.

Nuotrauka A.Budrio

Kudirkai LKVS ’’Ramovė” garbės 
nario vardą. Visu skyrių pirmininkai 
(Adelaide, Canberra, Melbourne, 
Sydney, Perth) padarė skyrių veik
los pranešimus, po kurių sekė dis
kusijos dėl paskaitų ir pranešimų. 
..Suvažiavimas, kuris buvo labai 
darbingas ir praėjo pakilioj draugiš
koj nuotaikoj, buvo baigtas vėliavų 
nuleidimu sugiedant Tautos Himną 
ir Marija Marija.

(ALŽ)

Du sovietų astronautai jau trys 
savaitės kaip yra erdvėlaivy Salut 4, 
kur skriedami aplink žemę atlieka 
mokslinius tyrinėjimus. Sovietų ra
dijas teigia, kad jų sveikata ir nuo
taikos yra labai geros.

***

Akademikas M.Mackerras Can- 
berroje pramato artimoje ateity 
naujus federalinius rinkimus. Jis 
teigia, kad dabar valdžioje esanti 
darbo partija dės pastangų išvengti 
rinkimų, bet liberalų partija gali tai 

prievartos keliu padaryti, nes opo
zicijos akcijos smarkiai kylančios.

***

Sovietų užsienių reik, ministeris 
Gromyko atvyko į Egiptą išlyginti 
įtemtų santykių tarp Egipto ir Sov 
Sąjungos. Kaip žinia, Brežnevas 
Egipto delegacijos Maskvoje nepri
ėmė, o pačiame Eigipte suimta dau
gybė revoliucijos šalininkų, kurių 
daugumas buvo komunistai. Egiptas 
negavo iš sovietų prašomų ginklų, ir 
nesutinka su sovietų reikalavimu 
vėl įsileisti rusų karinius patarėjus, 
kurie egiptiečių buvo išvaryti 
po 1973 m. karo su Izraeliu.

***
New Yorko ’’Daily News” patal

pino vedamąjį ’’Look Who’s An Im- 
perzaZzsč!” Freedom House suskai- 
čiavo 34 pavergtąsias tautas, kurių 
gyventojų skaičius yra milijonas ar 
daugiau. Išvada: Sovietų Sąjunga 
yra didžiausia imperialistinė valsty
bė šiandien. Apie 37,5 milijono , jų 
tarpe lietuviai, neturi jokio spren
džiamojo balso Komunistų Partijos 
valstybėje. ’’Prisiminkime tai se
kantį kartą, kai Izvestija ar Pravda 
pradės dūduoti apie didelius biau- 
rius imperialistus”, baigė laikraštis. 
(ELTA).

SUIMTAS S.KOVALEV
Pereitų metų gruodžio 28 d. Sov. 

Sąjungoje buvo suimtas žymus bio
logas Sergej Kovalev, apkaltintas 
propaganda prieš Sov. Sąjungą. Jis 
atgabentas į Vilnių, kur bus ir tei
siamas, nes pas jį rasta lietuvių po
grindžio spaudos - keli ’’Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” nu
meriai. Manoma, kad jis turėjęs ry
šių su lietuvių pogrindžiu ir dėl to 
bus teisiamas Vilniuje.

Kovalev pasižymėjo kovoje už so
vietų piliečių laisves ir teises, dirbo 
drauge su jau pasauly pagarsėjusiu 
šioje srityje darbuotoju A.Sacharo
vu, kuris po Solženicino yra vienas 
iš aktyviausių ir drąsiausių kovotojų 
prieš sovietinę priespaudą. Socha- 
rovas ir Kovalevas drauge buvo pa
rengę atsišaukimą prieš naujus me
tus, kad būtų paleisti politiniai ir už 
idėjinius įsitikinimus
persekiojamieji kaliniai.

Kovalevą suėmus Sacharovas iš
leido atsišaukimus į viso pasaulio 
biologus, į Tarptautinę Žmogaus 
Teisių Lygą, kad Kovalevas būtų 
paleistas.

Pasaulio spaudoje labai plačiai 
nuskambėjo šitas Kovalevo suėmi
mas. Visa eilė tarptautinių organi
zacijų rengia protesto raštus sovietų 
vyriausybei.

***
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KOLEKCIONIERIAI!

Mūsų istorija, iškalta aukse, sidabre ir platinoje
Geriausia investacija ar vertinga dovana kiekviena proga
THE BALTIC SAGA 1-30 sukaktuviniai medaliai minint 250.000 pabal- 
tiečių 30—ties metų tremtį. Šita speciali ir griežtai ribota BALTICOIN 
laida, Baltų Federacijos Kanadoje autorizuota 99.9 gryno sidabro — $ 
26.50; 22 kar. aukso — $324.00; platinos — $395.00.

Pirmi 6 medaliai: 1— Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai; 2— Stalino ir 
Hitlerio sutartis, sunaikinusi jų nepriklausomybę; 3— Masinės 
deportacijos 1940 birželio 13—14 d.d.; 4— laisvės kovotojų pagerbimui 
1940—1952 m.; 5— Žmogaus Teisių Deklaracija visiems, lygiai ir pabal- 
tiečiams; 6— Pabaltijo sunaikinimas karo eigoje. ‘

Kiekvienas medalis 30 gr., 40 mm. diametro.
Užsakymus siųsti čekiu ar pašto perlaida:

BALTICOIN, 148 Duke St. Hamilton, Ont. Canada L8P 1X7
Kainos kanadiškais doleriais. Šiais metais bus išleistos plokštelės su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos himnais. Užsakant dabar duodama 30 nuo
laidos. Vietoje $8.50 mokėsite tik $5.95, jei užsakysite dabar. Būtina 1000 
užsakymų, kad plokštelė pasirodytų. Jei plokštelė neišeis, pinigai grąži
nami.

Please send:
...Saga....medals ir 99.9 silver $ 26.50 ea. $.
...Saga...medals in 22 kar. (91.666) gold $ 324.00 ea. $.
...Estonian, Latvian and Lithuanian Anthems records at $ 5.95 ea. $ . 
Add $1.00 for any order from outside Canada for extra expenses $,
Cheque or M/O payable to Balticoin enclosed for $
Name..............................
Adress............................
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NAUJIENOS
DAR VIENAS IŠ LIETUVOS

Pereitų metų pabaigoje Ameriką 
pasiekė dar vienas lietuvis kovoto
jas už žmogaus teises Sovietų Są
jungoje Vaclovas Severukas. Už 
veiklą pogrindyje ir platinimą ”sa- 
mizdato” leidinių jis buvo teisiamas, 
kalinamas ir net uždarytas beprot
namy. Jis emigravo iš Sov. Sąjungos 
Izraelio kvietimu, bet i Izraelį neva
žiavo, bet nuvyko į Romą, kur buvo 
lietuvių saleziečių globojamas, o iš 
ten pasiekė Ameriką. V.Severukas 
gimęs 1940 m. Leningrade, lietuviš
kai išmoko tik būdamas dvidešim
ties metų, uoliai sekė S.Kudirkos 
bylą ir visą jos eigą su garsiąja Simo 
kalba perdavė į Vakarus. Dabar jis 
Amerikoje drauge su Simu Kudirka 
tęsia kovą už žmogaus teises Sov. 
Sąjungoje ir už Lietuvos laisvę.

***

Kiekvieno menininko svajonė, 
kad jo bent vienas darbas patektų į 
garsiąją Paryžiaus Louvro meno 
galeriją. Vienas italas dailininkas 
G.Margutti susilažino su savo drau
gais iš stambios pinigų sumos, kad 
jo paveikslas bus išstatytas Louvre. 
Jis slapta įšmugeliavo savo pa
veikslą ir jį pakabino šalia Claude 
Monet kūrinio. Margutti laimėjo la
žybas, bet prarado paveikslą.

AUKSINĖ SUKAKTIS
Gruodžio mėn. žinomi lietuviai 

sydnejiškiai Antanas ir Marija Ber
notai atšventė savo 50 metų vedybi
nę sukaktį. Šia proga juos palaimino 
kun. P.Butkus ir buvo iškelta jauki 
sukaktuvinė puota draugų ir arti
mųjų būrelyje.

Australijos lietuviams ir ypač 
sydnejiškiams p.p. Bernotų šeima 
yra gana gerai pažįstama: A.Berno- 
tas kaip akty vus bendruomenės na
rys, o p. Marija savu laiku ilgai dai
navusi vietiniame chore ir pasižy
mėjusi kaip dainininkė solistė. Jos 
maloniu ir stipriu balsu gėrėjomės 
beveik kiekviename minėjime ar 
parengime Sydnejuje.

Antanas ir Marija Bernotai taip 
pat išaugino ir gražią lietuvišką šei
mą. Jų vaikai buvo ir tebėra akty-
vūs lietuviškame gyvenime: duktė
Aldona stipriai pasireiškė kaip 
sportininkė ir vadovė lietuvių spor
to klube, inž.Vytautas kaip visuo
menininkas ir spaudos darbuotojas 
ir sūnus Aleksas. Visi Bernotai yra 
uolūs Mūsų Pastogės rėmėjai ir 
skaitytojai. Ilgausių metų Marijai ir 
Antanui Bernotams.

SKAITYTOJAMS
Per visą Australiją išeina šimtai įvairių laikraščių ir žurnalų, kuriuose 

tai viena tai kita proga aprašoma ar bent paminima Pabaltijo ir Lietuvos 
reikalai. Tokie straipsniai, pranešimai ar žinutės australų spaudoje yra 
didžiai vertinga medžiaga lietuviams ir Lietuvos laisvinimo bylai.

Kadangi šiuo reikalu nebuvo koordinuotos veiklos, Mūsų Pastogės Re
dakcija imasi iniciatyvos kaip galima pilniau sukaupti visą tokią medžia
gą į vieną vietą, kas su laiku sudarytų labai svarbų dokumentinį ir 
informacinį rinkinį.

Todėl kviečiu visus Mūsų Pastogės skaitytojus sekti vietinę australiš
ką spaudą ir užtikus paskelbtus straipsnius, pasisakymus, žinias ar bet 
kokią informaciją tuoj iškirpti ir pasiųsti Mūsų Pastogės adresu. Būtina 
tokias iškarpas pažymėti: koks laikraštis ar žurnalas (pavadinimas), kur 
leidžiamas ir data.

Kadangi tai liečia Lietuvą ir lietuvių tautą, tai kiekvienas tautietis te- 
sijaučia esąs įpareigotas šioje akcijoje aktyviai įsijungti. Tokios medžia
gos pageidauja tiek mūsų politiniai veiksniai, tiek Lietuvių Archyvas 
Amerikoje. Lygiai nemažiau svarbi ji ir mums patiems Australijoje. Šia 
medžiaga galės pasinaudoti visi, kam tik jos prireiks, ir ji bus Mūsų Pa
stogės, kaip šio reikalo iniciatoriaus, žinioje.

Drauge primename, kad nemažiau svarbu kiekviena žinia ar aprašy
mas ir apie kiekvieną lietuvį šiame krašte arba apie lietuviškus pasiro
dymus. Tikime, kad tautiečiai supras reikalo svarbą ir kiekvienas ak
tyviai jungsis į šią akciją. Nelauk, kol kas kitas padarys. Imkis 
iniciatyvos pats. Atmink, kad šis darbas nėra terminuotas.

Visiems iš anksto dėkojame.
Mūsų Pastogės Redakcija

13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 2200

Sovietinėje Gudijoje vedama plati 
akcija prieš Gudijoje gyvenančius 
lietuvius. Vedama kova su vyriau
sybės pritarimu prieš lietuvius ti
kinčiuosius, inteligentus ir visus 
sąmoningus lietuvius. Kovos tikslas 
- užgniaužti bet kokį lietuvių tautinį 
pasireiškimą Gudijos ribose.

***

Sugrįžęs iš užsienio kelionių, 
Australijos min. p-kas Mr. Whitlam 
kreipėsi į tautą kviesdamas nepra
rasti nervų dėl vykstančių krašte 
ekonominių sunkumų
užtikrindamas, kad jie bus įveikti, 
tačiau nieko konkrečiai nepasiūlė.

Bonoje, Vokietijoje, buvo sureng
tos pabaltiečių demonstracijos prieš 
Whitlamą, kada jis grįžęs iš Mask
vos sustojo Vak.Vokietijoje.

Eina kalbos, kad darbiečių parti
jos viršūnėse esąs atviras nepasi
tenkinimas dabartiniu min. pirmi
ninku ir net atsirandą grupių, kad jį 
norima nusodinti. Dr. J.Cairns, min. 
p-ko pavaduotojas, šitas kalbas vie
šai paneigė.

***

Antanas ir Marija Bernotai kun. P.Butkaus laiminami švenčiant 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį

SLAPTOS RADIJO STOTYS
„Quick“’ žurnalas (12. 12. 74) praneša, 

kad Sovietų Sąjungoje penkiose respubli-
koše veikia slaptos radijo stotys. Jų pa- 
grindins tikslas esąs kovoti su rusifikaci
ja. Anot laikraščio, KGB dabar, šalia po
grindžio spaudos, turi kovoti ir su pogrin
džio siųstuvais.

„Komsomolskaja Pravda“ žiniomis, vie
na tokia stotis policijos jau išaiškinta Do
necke, Ukrainoje. Kitos stotys veikiančios 
Lietuvos, Azerbeidžano, Gruzijos ir Uzbe
kistano respublikose.

Musų Pastogės spaustuvei aukojo:
V.Vaitiekūnienė, Vic. $ 12.50
Br.Adomavičienė, Vic. $ 10.00
A.Ivinskis, N.S.W. $10.00
A.Bernotas, N.S.W. $ 10.00

Mieliems aukotojams reiškiame 
gilią padėką.

M.P. Administracija

PADĖKA
MIELAS REDAKTORIAU

Būkite malonus patalpinti Jūsų 
redaguojamame laikrašty šią mano 
asmeninę padėką Australijos lietu
viams už jų neužmirštamai mielą, 
lietuviškai draugišką ir nuoširdžiai 
vaišingą priėmimą bei 'globojimą.

Ypatingai dėkoju iš visos žemai
tiškos širdies poniom ir prieteliam, 
kurie per tas 18 dienų manę lepinte 
lepino, dargi šešiais extra svarais 
pasunkinę mano mažaūgišką svorį. 
Štai tie mielieji psichobiologiniai ir 
kito pobūdžio ’’nusikaltėliai”: p.p. 
Bronė ir Juozas Lapšiai Adelaidėje, 
Vera ir Kazys Kazlauskai Melbour
ne, Andriuškai Canberroje, Marg. ir 
Pr. Mikalauskai ir J.Viliūnienė Syd- 
nėjuje ; taipgi Jurgis ir Genė Va
siliauskai, Vytautas ir ponia Neve- 
rauskai, Kanai, Paliuliai, Pociai (visi 
Adelaidėje), dr. Karolis ir Elane 
Kazlauskai, Zubras (Melbourne) ir 
daugybė kitų, neįmanomų beišvar- 
dyti. Dėkui, dėkui už ilgiem laikam 
neužmirštinas dienas Australijoje. 
Pasiunčiau ir dar pasiųsiu visą de
šimtinę laiškų-straipsnelių įspūdžių 
iš australinės viešnagės liet, dien- 
rščiui ’’Draugas” Chicagoje. Būčiau 
labai dėkingas Jum, mielas redakto
riau, jei teiktute vieną kitą tų įspū
džių nuotrupą perspausdinti savo 
savaitrašty, idant ’’amerikonų” 
jausmus ir mintis patirtų ir kiti, taip 
labai mūsų širdim brangūs tautiečiai 
Australijoje. Leiskite prie šios pa
dėkos prisegti ir specialų dėkojimą 
PLB pirmininkui p. Br. Nainiui, su
dariusiam progą 40—čiai amerikie
čių — kanadiečių aplankyti Austra
liją, dalyvauti didelėj iškylai. Tebū
na visa tai didesnei Lietuvos garbei

KONGRESO ATSTOVŲ RINKI
MAS KANADOJE

Šiaurės Amerikos lietuvių jauni
mo antrojo suvažiavimo (Ročeste- 
ryje, 1974.XII.28-31) metų, posė
džiavo Kanados lietuvių jaunimo są
jungos ’’JAUNIMO TARYBA”. 
Tarp kitų reikalų buvo svarstytas 
Jaunimo trečiojo kongreso atstovo 
klausimas. Jaunimo Taryba balsų 
dauguma pasisakė už šiuos kriteri
jus Kanados kandidatams į Kongre
so atstovus:

1) kandidatas turi būti tarp 18-30 
metų amžiaus;

2) kandidatas turi būti apsispren
dęs važiuoti į Jaunimo kongresą ir 
galėti susimokėti tris ketvirtadalius 
kelionpinigių;

4) kandidatas turi aktyviai reikš
tis III PLJK ruošos darbuose ir įsi
pareigoti vykdyti jo uždavinius 
Kongresui pasibaigus.

Kanados Jaunimo Tarybos nariai 
toliau rekomendavo sudaryti 
’’KANDIDATAMS ATRINKTI 
KOMISIJĄ” paskirose LB apylin
kėse. Komisijų sudarymu rūpintųsi 
tos apylinkės Jaunimo tarybos na
riai. Tos apylinkės, kuriose nėra 
Jaunimo Tarybos narių, būtų priski
riamos prie artimiausios veikiančios 
komisijos.

Kandidatams atrinkti komisija 
tviytins kandidatus į Kongreso 
atstovus su kiekvienu atskirai pasi
kalbėdami. Kandidatai turės komi
sijai pristatyti užduota tema rašinį, 
savo veiklos suvestinę (reziumė), ir 
tris rekomendacijas (vieną iš LB or
gano, antrą iš jaunimo vieneto, o 
trečią pagal laisvą apsisprendimą).

Kanados Jaunimo Taryba dar nu
rodė, kad III PLJK turi įsipareigoti 
vykdyti Kongreso nutarimus iki da
bartinės Jaunimo Tarybos kadenci
jos pabaigos. Tam užtikrinti numa
toma koptuoti į Tarybą tuos atsto
vus kurie nebus jos nariai.

Atstovų į Kongresą rinkimų Ka
nadoje rūpinsis KLJS valdyba. 
Rinkimai numatomi gegužės 
mėnesį.

ir šlovei. Turime dvi Lietuvas: 
okupuotąją Lietuvos žemės Lietuvą 
ir tremties Lietuvą. Paskutinioji 

bė ribų ir visame pasauly išbarstyta.
Nėra tarp jų kilminio nei dvasinio 
skirtumo, o tėra tik laikinins geo
grafinis atsiribojimas. Jie-— ąžuolo 
kamienas prie Nemunėlio, o mes — 
audrų nulaužytos - išmėtytos to 
ąžuolo šakelės. Darykime viską, 
idant tos pasauly išbarstytos šake
lės nenudžiūtų. Jie turi tėvynę, ne
turi laisvės; mes turime laisvę, ne
turime tėvynės. Abi vertybės - pini
gais neperkamos. Prigimtinis meilės 
lietuvio lietuviui įstatymas riša mus 
amžinais ir nesutraukomais ryšiais, 
kur bebūtume, kokį kas vargelį be- 
vargtume. Keliavome 10.000 mylių 
ir tremties Lietuvos rūbežiaus ne
pasiekėme. Toliau paliko Perth’as, 
Tasmanija, Naujoji Zelandija. Ir ten 
plaka Lietuvą mylinčios širdys. Ir 
ten nusitęsia visą žemės rutulį ap
juosianti tremties Lietuva. Ir ką 
reiškia tie didžiuliai atstumai! Tikra 
tėvynės meilė nežino ribų, nepažįsta 
atstumų. Neišmainoma ir nepakei
čiama yra tėvynė, kaip nepakei
čiama yra vaikui jo motina. Ryžki
mės išlikti lietuviais, jeib jaunosiom 
mūsų kartom ir tektų kada primirš
ti, Dieve duok neužmiršti, gimtąją 
motinos kalbą. Darkart dėkoju, 
prašė irkiti tai padaryti, už jūsų ge- 
rutėles - gražutėles lietuviškas šir
dis. Tegul Dievulis bus jum geras 
per šiuos Naujuosius 1975—sius 
Metus, ir visad, visad.

Dideliai dėkodamas Jum, mielas 
redaktoriau, lieku ištikimas ir 

Nuoširdžiai Jūsų
Dr. Grigas Valančius
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Pranešimai
NAUJA A.L.FONDO VALDYBA

Pereitų metų pabaigoje iš A.L. 
Fondo valdybos pasitraukė burtų 
keliu (taip Fondo statutas nusako) 
du valdybos nariai. ALB Krašto Ta
ryba pasitraukusių vietoje išrinko 
Dr. Kazimierą Zdanių ir Joną Mei
liūną. Naują A.L.Fondo valdybą su
daro: I.Alekna, J.Meiliūnas, A.Mi
kaila, Dr. K.Zdanius ir A.Zubras.

GYDYTOJAI REMIA A.L.FONDĄ 
Sydnejaus Lietuvių Gydytojų 

D-ja $50 įnašu parėmė Australijos 
Lietuvių Fondą. Fondo valdyba dė
koja Sydnejaus Lietuvių Gydytojų 
D-jos V-bai už gražią pradžią ir turi 
vilčių, kad ir kitų vietovių gydytojai 
bei jų organizacijos paseks sydne- 
jiškių pavyzdžiu įsijungdami į 
ALFondo rėmėjų eiles.

A.L.FONDO ĮGALIOTINIAI CAN- 
BERROJE IR NEWCASTLE

Australijos Lietuvių Fondo įga
liotiniais, jiems maloniai sutikus, 
paskirti:
CANBERRA- Pranas Martišius, 17 
Abbott St., Yarralumba, A.C.T.
NEWCASTLE- Jonas Lizdenis, 17 
McMichael St. Maryvale,N.S.W.

Dėkojame p. P.Martišiui ir p. 
J.Lizdeniui už sutikimą būti 
A.L.Fondo įgaliotiniais, linkėdami 
jiems sėkmės tose pareigose. Ta 
proga kviečiame Canberros ir New- 
castele lietuvius jungtis į A.L.Fondo 
rėmėjų eiles. Jūsų įnašus mielai pri
ims naujai paskirti Fondo įgalioti
niai.

ALFondo Valdyba

”M.P.” PLATINTOJAI
Pranešame, kad ’’Musų Pastogės” 

platintojai ir įgaliotiniai yra šie:
Canberra - V.Balsys, 22 Ferguson 

Cres., Deakin, A.C.T. 2600.
Melbourne - N.Butkūnas, 82 

Parkmore Rd. Eastmoor, 3165
Geelong - J.Gailius, 281 Pakington 

St., Newtown, 3220
Melbourne - B.Vingrys, 42 Baker 

Ave., Kew East, 3102
Adelaide - E.Reisonienė, Liet. 

Namai, 6 Eastry St.Norwood, 5067
Adelaide - A.Kubilius, Liet. Kat. 

Centras, Third Ave. St. Peters 5069
Brisbane - J.Miškinis, 97 Amy St. 

Hawthorne 4171
Sydney - J.Ramanauskas, Liet. 

Klubas, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, 2200

Šie platintojai turi pilnus įgalioji
mus, priima prenumeratas, aukas, 
išduoda pakvitavimus. Visais Mūsų 
Pastogės prenumeratos reikalais 
kreipkitės į minėtus asmenis ir mie
lai jums padės.

”M.P.’’Administracija

Lietuvių Tautinių Šokių Institu
tas praneša, kad 1975 m. rugpjūčio 
17-24 dienomis Dainavoje, 15100 
AUSTIN RD., MANCHESTER, 
MICH. 48158, įvyks tautinių šokių 
mokytojų - vadovų kursai. Kiekvie
ną veikiantį vienetą atstovauja ne
daugiau kaip du asmenys. Regist
ruotis iki liepos 1 d. adresu:

Jadvyga Matulaitienė 
188 Logan str.

Brooklyn, N.Y. 11208

16

SEKMADIENIŲ PROGRAMOS LIETUVIŲ KLUBE.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

S SEKMADIENĮ Vasario 9 d. David Valion, Dainininkas, artistas

3

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
KLUBAS 

—18 East Terrace 
BANKSTOWN 

TEL: 708 —1414

ŠEŠTADIENIAIS 8-12 vai.
B "IN SET” kvarteto šokių.muzika.
W SEKMADIENIAIS 6-10 vai.

Dėmėsi* nariams!
M * Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
tedėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių — išvenksime nema
lonumų!

MINĖJIMAI
0000000000000^(^00000,

fe SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
kviečia visus į

TRADICINĮ
1 r

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ

vasario 8 d. Lietuvių Klube Bankstowne
£ Programoje dar negirdėti Sydnejaus moterų duetai
H Liet. Klubo valgykla aprūpins visus blynais ir Užgavėnių valgiais

Loterijoje vertingi fantai
K Visi maloniai kviečiami ir laukiami
fe Pradžia X vai. vak. Valdyba

KRONIKA
Ilgojo savaitgalio metu Sydnejuje 

lankėsi ALB Krašto Valdybos narys 
jaunimo reikalams p. V.Juška. Jis 
čia turėjo eilę pasimatymų ir pasita
rimų su eile jaunimo atstovų ir tarė
si būsimo Jaunimo Kongreso reika
lais.

***

Kviečiamas N.Gvinėjos vyriausy
bės į N.Gvinėją išvyko trims mėne
siams hidrologas Jurgis Janavičius. 
Jis ten tyrinės kai kurias upes atlik
damas įvairius matavimo darbus. 
Šalia savo tiesioginio darbo J.Jana
vičius yra ir žinomas rašytojas, 
skelbiąs savo kūrybą lietuviškai ir 
angliškai.

***

Lietuvių Dienų parengimuose, 
kiek teko sužinoti, apytikriai daly
vavo: Literatūros, dainos ir muzikos 
vakare 260 žmonių, Teatro spektak
lyje - 290, Jaunimo vakare - 450, 
Dainų šventėje - 1100, Tautinių šo
kių šventėje - 1600, Naujų Metų ba
liuje - 1800.

***
Australijos Meno Taryba, parem

dama kultūrinę veiklą, paskyrė 
$1000 Australijos Lietuvių Bend
ruomenei.
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SERGA
Buvo susirgęs žinomas darbuoto

jas Melbourne ir ištikimas Mūsų 
Pastogės bendradarbis p. Ignas 
Alekna. Išbuvęs ligoninėje porą sa
vaičių jau grįžo į namus ir taisosi.

Sausio 9 d. buvo paguldytas į li
goninę irgi žinomas veikėjas Mel
bourne, ’’Talkos” steigėjas ir nuola
tinis Mūsų Pastogės bendradarbis 
p.Liudas Barkus.

Sunkiai serga ir buvo operuota p. 
Kišonienė (vyresnioji) iš Stroud 
N.S.W.

Visiem linkime greitai pasitaisyti.

Gruodžio 31 d. Darwino ligoninėje 
mirė Petras Viknius, apie 50 m. am
žiaus, anksčiau gyvenęs Adelaidėje. 
(Jo brolis Antanas gyvena Tasma- 
nijoje ir per LD lankėsi Adelaidėje). 
Velionis buvo sunkiai sužeistas 
gruodžio 25 d., kai ankstyvą rytą 
ciklonas ’’Tracy” nusiaubė Darwiną.

***

Laisvės kovotojas Simas Kudirka, 
išlaisvintas iš sovietų koncentracijos 
stovyklų, Amerikoje keliauja po 
įvairias vietoves ir plačiai informuo
ja apie sovietinį prievartumą ir 
žmogaus teisių paneigimą. Būnant 
Čikagoje jis buvo priimtas miesto 
burmistro ir jam suteikta Čikagos 
miesto garbės pilietybė.

f

VASARIO 16—JI SYDNEJUJE
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimas įvyks vasario 16 
d., sekmadienį, tokia tvarka:

11.30 vai. iškilmingos pamaldos 
St.Joachim bažnyčioje Lidcombe. 
Organizacijos prašomos dalyvauti 
šu vėliavomis.

Tos pat dienos 3 vai. rengiamas 
oficialus minėjimas Sydney Lietuvių 
Klubo patalpose Bankstowne. Pro
gramoje numatoma Dr. V.Donielos 
paskaita, meninėje dalyje muzikali- 
nė ir žodinė programa ir Dainos 
choras. Iš muzikų sutiko pagroti 
Sydnejaus simfoninio orkestro pir
mas čelistas A.Motekaiiis ir pianistė 
V.Inkrataitė.

Tautiečiai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti. Apyl. Valdyba la
bai apgailestauja, kad pagal klubo 
nuostatus į klubo patalpas nebus 
įleidžiami vaikai ir jaunuoliai žemiau 
18 metų.

Sydney.Apyl. Valdyba

ADELAIDE

A.L.B.MOTERŲ SEKCIJOS 
PRANEŠIMAI
Abiturientų dėmesiui

Lietuvių Nepriklausomybės pa
skelbimo- Vasario 16-tosios - minė
jimo proga, A.L.B.Moterų Sekcija 
ruošia pagerbimą ir dovanėlių įtei
kimą visiems abiturientams 
(’’matriculation” arba ” leaving” 
1974 m.) įsigijusiems atestatus.

Prašome nedelsiant užsirašyti 
A.L.B. Moterų Sekcijoje ne vėliau, 
kaip iki vasario 10 d.

Skambinti: 261-2572 - p.R.Bajorū- 
nienei, 337-3244 -dr. J.Maželienei, 
71-7723 -p.J.Šerelienei.

ALB LATROBE VALLEY 
SENIŪNIJOS PRANEŠIMAS

Vasario 22 d. (šeštadienį), 7.30 
vai. vakare punktualiai įvyks Mor- 
wellio Town-Hall mažojoje salėje 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas, kuriame tikimasi 
skaitlingo falyvių atsilankymo.

Seniūnė

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Lietuvos Nepri

klausomybės Šventė bus minimą 
vasario 16 d., sekmadienį, Pamaldos 
Šv. Jono bažnyčioje 10 vai., minėji
mo aktas Lietuvių Namuose 14.30 
vai.

Programoje: atidarymas, paskai
ta ir meninė dalis.

Visi Geelongo ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami minėjime 
skaitlingai dalyvauti.

, ALB Geelongo Apyl. Valdyba

Šiais metais Nepriklausomybės 
Šventę minėsime sekmadienį, vasa
rio mėn. 16 d. šia tvarka:

12 vai. pamaldos Šv. Jono bažny
čioje, East Melbourne.

Pamaldose skautai prašomi daly
vauti uniformuoti ir organizacijos su 
vėliavomis.

Po pamaldų, kas norės galės tie
siog vykti į Lietuvių Namus ir Klube 
bus galima gauti pietus.

15 vai. prasidės oficialioji minėji
mo dalis. Šio minėjimo metu įvyks 
naujos Krašto Valdybos pristaty
mas.

Laukiame gausaus atsilankymo.
A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba.
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