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Pabėgėlių 
amžius

Šis amžius susilaukė daug pava
dinimų: pažangos amžius, išlaisvini
mo amžius, atominis amžius, moterų 
išsilaisvinimo amžius ir t.t.. Bet ly
giai dvidešimtas amžius taip pat va
dintinas pabėgėlių amžiumi. Tai gal 
daugiausia pabėgėlių ir sukūrė šisai 
mūsų amžius, negu bet kada ankš
čiau. ’’Chicago Tribune” laikrašti
ninkas Peter Reich patiekia . tokius 
davinius: /

EUROPOJE:

1915 metais apie 200,000 armėnų 
pabėgo nuo besiartinančių turkų, 
kai turkai norėjo visą tautą, 
1,750,000, ištremti į Siriją ir Meso
potamiją (Iraką). 600,000 armėnų 
buvo išžudyta arba mirė pakelėj, li
kę gyvi buvo parduoti vergijon.

1917 1.5 mil. rusų pabėgo nuo 
bolševikų. -

1918-1920 - apie 100,000 bulgarų 
pabėgo iš namų, kai jų žemės buvo 
priskirtos kaimyninėms valstybėms.

1922 - 1.8 mil. graikų pabėgo iš 
Mažosios Azijos, kilus Graikijos - 
Turkijos karui.

1933-1939 - iš Vokietijos išbėgo 
300,000 žydų. Iš pasilikusių 210,000 
žydų 81 proc£i?X.as buvo išžudyta. 
Dar daugiau Hitleris išžudė oku
puotose kraštuose, ypač Lenkijoj.

1941-1945 - nuo besiartinančių vo
kiečių pabėgo apie 12 milijonų rusų.

1944-1945 - nuo artėjančių sovietų 
iš Pabaltijo, Rytų Europos ir Vokie
tijos į vakarus pasitraukė daugiau 
kaip 8 milijonai.

1956 - iš Vengrijos po nepavyku
sios revoliucijos pabėgo 160,000.

AZIJOJ IR AFRIKOJ:

1937-1945 - nuo japonų pasitraukė 
30 milijonų kinų.

ĮVY

Pietų Korėja gyvena aliarmo 
ženkle ir pasiruošusi bet kpkiom 
staigmenom. Šiaurės (komunistinės) 
Korėjos militariniai pasiruošimai 
pasienyje kelia nerimo. Atrodo, 
šiaurės korėjiečiai nori išbandyti, ar 
amerikiečiai, kurie budi ir pasiryžę 
ginti Pietų Korėją, išlaikys savo pa
žadus. Keista, kaip politikieriai gal
voja savų planų ar spėliojimų patik
rinimui aukoti žmonių gyvybes. Juk 
kiekvienu atveju bus aukų iš abiejų 
pusių.

Malazija stiprina savo karines ir 
policijos jėgas kovai su komunistų 
provokacijomis visame krašte. Dau
gely vietų komunistų aktyvistų 
grupės turėjo susidūrimų su policija 
ir kariniais daliniais, kitose vietose 
komunistai likvidavo policijos vado
vus. Pasibaigęs karas Vietname ne- 
užgęso Vietnamo ribose: komunisti
nis vėžys tiesia savo metastazes ir į 
gretimus kraštus.

***

1942-1945 - nuo japonų pabėgo 
šimtai tūkstančių burmiečių, mala
jų, filipiniečių ir vietnamiečių.

1947-1949 - beveik vienas milijo
nas palestiniečių pasitraukė nuo žy
dų ir apie 500,000 žydų nuo arabų.

1949 -1 milijonas kinų pabėgo nuo 
komunistų į Hčng Kongą ir 2 milijo
nai į Taiwaną.

1954-1955 - beveik 1 milijonas ka
talikų ir daug budistų pabėgo iš 
Šiaurės Vietnamo į Pietų Vietnamą.

1960-1973 - 650,000 kubiečių pasi
traukė nuo Castro j Ameriką ir 
200,000 i kitas šalis.

1962-1965 - 936,000 prancūzų pa
bėgo iš Alžirijos.

1965-1975 - Vietnamo karas davė 
milijonus naujų pabėgėlių.

Čia paminėti tik didesni žmonių 
bėgimai.

Liepos 21-22 d.d. Albury įvyko 
N.S.W. krašto (Country) parti

jos konvencija (ši partija yra koali
cijoje su liberalų partija ir šiuo metu 
yra federalinės vyriausybės opozici
joje). ,

Šioje konvencijoje buvo svarstyta 
ne vien tik partijos vidiniai reikalai, 
bet užkliudyta ir bendrai Australi
jos vidaus ir užsienio politika.

Kalbėdamas apie Australijos gy
nybą, atstovas iš Paterson elektora
to Mr. J.Cadell pabrėžė: ’’Mes gy
vename kvailių rojuje. Į šiaurę nuo 
Australijos milijonai žmonių yra 
skurde ir komunistinėj prievartoj. 
Komunistų tikslas yra pajungti 
Australiją. Tėra tik šuolis iki Aust
ralijos, ir mes jau sėdime sukišę 
galvas smėly.

Australija turi apsiginkluoti mo
derniausiais atominiais ginklais, 
lėktuvais ir laivais. Jo žodžiais, Mao 
Cetungas, įsitvirtindamas Kinijoje 
sunaikino 26 milijonus kiniečių, tad 
susidoroti su 13 milijonų australų

KI AI

. Amerika ginklavimosi išlaidoms 
paskyrė 18 su puse milijardo dole
rių.

***
Panevėžyje numatoma užtvenkti 

Nevėžio upę. Tokiu būdu pasidary
siančios naujos 8 kilometrų ilgio ir 
100-250 metrų pločio Panevėžio ma
rios.

RAGINA JUNGTINĖSE 
TAUTOSE PRABILT APIE 

PAVERGTUOSIUS
Senatorius Charles Percy pažy

mėjo, kad JAV delegacija Jungtinė
se Tautose neprivalo dėl “detente” 
nutylėti kritikos Sovietų Sąjungai. 
Percy pareiškė, kad JAV delegaci
jos kalbose nėra kritikos Sovietų 
Sąjungai net tokiais klausimais, 
kaip žmogaus teisės ir pagrindinės 
laisvės. Tai Percy pareiškė Senato 
Užsienio Reikalų komitetui, praneš
damas apie savo patyrimus kaip 
JAV delegacijos narys Jungtinių 
Tautų rudeninėje sesijoje.

AUSTRALIJOJE
tebūtų tik menki pusryčiai. Jo nuo
mone, Australijai išlikti tėra vienin
telis kelias apsiginkluoti stipriau
siais atominiais ginklais.

***
Liepos 6 d. įvyksta svarbūs rinki

mai Tasmanijoje Bass elektorate 
renkant fed. parlamento narį vietoj 
išėjusio į diplomatinę tarnybą tjuv. 
krašto apsaugos ministerio Barnard.

Liepos 12 d. vyksta generaliniai 
rinkimai Pietų Australijoje. Abeji 
rinkimai turės didelės reikšmės 
šiandie valdžioje esančiai darbiečių 
partijai, kurios populiarumas pasta
ruoju metu ypač krinta.

***
Atrodo, Australijoje įsigali asme

nybės kultas. Aną savaitę išleistas 
Australijos ministerio p-ko Mr. G. 
Whitlam’o portretas, kuris nors dar 
ir ne pagal įsakymą, bet bus priva
lomas visose viešose įstaigose. Kai 
anksčiau Fed. vyriausybės galva 
tardavosi su valstijų premjerais

POEZIJOS ŽURNALAS “Rapport” 
spausdina jaunjų autorių eilėraščius. 
Kaip vienas vad. “svečias redakto
rius” pastebėjo, jie nerašo poezijos 
“tradicine prasme”, bet jieško jai 
antitezės ir ją randa “pergyvenime”, 
“patirtyje”. Poezija tampa jautrumo 
pratybomis (sensitivity training), ve
dančiomis į “tiesą”. Paskutiniuose 
dviejuose numeriuose — 1974 m. 5-6 
ir 7, šalia kitų autorių, užtinkame 
net šešių lietuvių poetų kūrybos. 
Daugiausia ji yra atstovaujama Hen
riko Radausko (8 eilėraščiai); kiti 
yra okupuotos Lietuvos poetai: Vy
tautas Bložė, Sigitas Geda, Marceli
jus Martinaitis ir Albinas Žukauskas. 
Juos į anglų k. išvertė Jonas Zdanys, 
kuris yrą Buffalo universiteto dėsty
tojas, šį pavasarį baigiąs doktorato 
studijas, šio žurnalo nuolatiniais re
daktoriais pasirašo Tony Petrosky ir 
Patricia Petrosky. Pirmasis yra lie
tuvių kilmės (tėvas anksčiau vadino
si Petrausku) ir taip pat spausdina 
savo kūrybą. Redakcija gražiai pri
stato visus autorius, o lietuviai yra 
specialiai įvedami su ilgesne Jono 
Zdanio įžanga apie pokarinę lietuvių 
literatūrą. Per metus žurnalas išeina 
du kartus; metinė prenumerata — 
$3.50. Jo adresas: Rapport, The Slow 
Loris Press, 95 Rand Ave., Buffalo, 
N.Y. 14216, USA. 

kaip lygus su lygiais, taip pereitoje 
(aną savaitę) premjerų konferenci
joje fed. vyr. pirmininkas stengėsi 
pravesti tą konferenciją komandos 
forma: take it or leave it! Mr. Whit- 
lam šioje konferencijoje pabrėžė ne 
tiek federalinės vyriausybės autori
tetą, kiek save kaip asmenį, tarsi 
sakydamas ’’L’Etat c’est moi!”

**♦ •

Turbūt nedaug kas girdėjo, kad 
Vak. Australijoje 18.500 akrų far- 
mos savininkas L. Casley savo turi
mą ūkį ir su visais jame esančiais 
tarnautojais ir tarnais paskelbė 
nepriklausoma valstybe. Apie tai 
plačiau aprašė magazinas ’’Time” 
birželio 16 d. laidoje. Jis pats pasis
kelbė kaip’’Prince of Hutt River”, o 
savo pavaldiniams suteikė įvairius 
bajoriškus laipsnius. Jo valstybė tu
ri savo vėliavą, valstybės ženklą ir 
savo himną. Jau išsiuntinėta diplo
matinių santykių užmezgimui eilė 
raštų kitiems kraštams, net siekia
ma atstovybės Jungtinėse Tautose.

Su tuo Australijos vyriausybė vi
sai nesiskaito laikydama tai tik as
meniniu ekstremizmu, nors susido
mėjimas tokia keistenybe labai pa
plito: anksčiau nežinoma Vak. Aust
ralijoje vietovė patraukė tūkstan
čius turistų ir spaudos atstovų.

LIETUVIŠKA SAVITARNA
„Tiesa aprašo, kaip Panevėžyje veikia 

nauja savitarnos (self service) krautuvė.
„Norėdamas nusipirkti sviesto pakelį, 

turi stovėti eilėje, kur dauguma pirkėjų 
laukia sveriamų prekių —■ tortų, pyrago 
gaminių, sūrio. Be eilės negausi, nes pada
ryti tai ne taip paprasta — pardavėja tu
ri ne tik paduoti šį pakelį, bet ir įrašyti, jo 
kainą į savo sąsiuvinį, o paskui — savo 
skyriaus pavadinimą ir kainą į pirkėjo pa
duotą lapelį (jį gauni, įeidamas į preky
bos salę).

Tokių pat prekystalių prekybos salėje 
penki. Už kiekvieno — pardavėja, o šia
pus nuvingiavusi eilė. Nori pirkti pakelį 
maltos mėsos ar koldūnų -— stok eilėn ir 
lauk, kol dešimčiai prieš tave stovinčių at
svers šoninės ar lašinių. Tas pats žuvies 
skyriuje.

Pastovėjęs penkiose eilutėse, dar sto
ji į šeštą — prie kasos, kurių yra trys, tik 
retai pasitaiko, kad visos dirbtų.

Kuo šis prekybos būdas padeda sutau
pyti laiką? Kol pardavėja įrašo į sąsiuvi
nį ir į lapelį, galima būtų apmokėti — 
bent prie kasos eilėje stovėti nereikėtų.“

,■ *.• v j. .ilib _pre§yboį‘

.'•h'-- ”
. ’ * J’ >1. L •
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Naujas 

kolonializmas

Po karo, įsigaliojus Jungtinių 
Tautų Organizacijai, kur Sov. Są
junga su savo satelitais pilnai įsi
tvirtinusi groja pirmuoju smuiku, 
šios organizacijos buvo tiesioginis 
uždavinys dekolonizuoti pasaulį lei
džiant kolonizuotoms tautoms lais
vai apsispręsti. Šitos idėjos kalvis ir 
propagatorius kaip tik buvo Sov. 
Sąjunga, kuri ir UNO posėdžiuose 
nuolat drumstė vandenį tikėdamasi 
lengvai pasipelnyti. Per penkiolika 
ar daugiau metų toji pasaulio deko
lonizacija buvo įvykdyta. Praktiškai 
šiandie neliko vakarietiško stiliaus 
valstybės, kuri dar savo kontrolėje 
turėtų žemių ar sričių už savo et
nografinių ribų. Atrodo, kad pasauly 
ko lo n i j ų era baigta ir šis istorijos 

lapas užverstas.
Bet iš tikrųjų taip nėra. Vienos 

rūšies kolonializmui pasibaigus, iš 
rytų plinta naujas kolonializmas, 
palyginamai daug baisesnis ir žiau
resnis, negu anksčiau pažintasis. Tai 
sovietinis kolonializmas. Neskaitant 
milžiniškų Azijos plotų su dešimti- 
Įnis tautų, kurias Sov. Sąjunga laiko 
ne vien kolonialiniame statuse, bet 
tiesiog imperialistinėj priespaudoj, 
po karo kolonizavo visą rytinę Eu
ropą ligi Prahos ir Berlyno. Ir tai 
nėra grynai ideologinė santarvė, bet 
tų kraštų inkorporavimas į rusišką 
sovietinį kolosą jėga ir prievarta. 
Jeigu anksčiau vakarų valstybės, 
praktikavusios kolonializmą Afriko
je ar Azijoje, savo turėtas kolonijas 
išnaudojo vien'ekonomiškai, tai so
vietinis kolonializmas eina dar radi
kaliau: be ekonominio bei ideologi
nio prievartavimo, dar maišo savo 
kontrolėje laikomas tautas taip, kad 
pagreitintai tos tautos ištirptų rusų 
masėje ir ilgainiui Sovietų Sąjunga 
pasidarytų vienas ištisas rusiškas 
kolosas. Dar Stalino laikais pradė
toji šita prasme akcija nesustabdyta 
ir praktikuojama ir dabar. Kaip tik 
prievartinio kolonizavimo ir rusini
mo sąskaitoje dingo visa eilė anks

čiau sovietinėje sistemoje egzista
vusių tariamai autonominių respub
likų, kaip vokiečių, totorių, kazachų, 
azerbaidžianiečių ir kitų. Prievarti
nė kolonizacija ir dabar tebevykdo
ma jėga užimtuose Baltijos kraštuo
se. Kaip kolonijos laikomos ir taria
mai nepriklausomos kitos Europos 
valstybės, kaip Lenkija, Čekoslova
kija, Bulgarija, Rumunija, Vengrija, 
neskaitant Rytinės Vokietijos, ku
rios statusas kitoks, nes kariavo 
prieš Sov. Sąjungą. Kaip sovietai 
moka žaibiškai kolonizuoti ir sunai
kinti prieš tai gyvenusius, liudija 
Rytpriūsių likimas: per keletą metų 
sovietams pripažintuose Rytprū
siuose iš kelių milijonų neliko nė 
vieno vokiečio ir šiandie ten apgy
vendinti rusai, net ir vietovardžiai 
surusinti.

Kolonializmo žodis šiandie nėra 
populiarus. Rusai visus vakariečius 
vadina imperialistais, tačiau kai Va
karuose šiandie neliko nei kolonia
lizmo, nei imperializmo, šiuos du pa
vergimo ir prievartavimo metodus 
ypač praktikuoja dabar Sovietų Są
junga, tai vadindama nekaltu ’’tautų 
draugystės” vardu. Kas nors turėtų 
nuplėšti šitą priedangą ir pasauliui 
parodyti, kokia ten iš tikrųjų toji 
’’tautų draugystė”.

Nedaug ką jaudina mūsų skundai, 
memorandumai bei demonstracijos 
kai kalbam apie Baltijos pavergtus 
kraštus. Tačiau kolonializmo ir im
perializmo pasaulis dar neužmiršo. 
Ir jie labiausiai klesti kaip tik Sov. 
Sąjungoje, kuri vaizduoja esanti ar
šiausia imperializmo ir kolonializmo 
priešininkė. Laikas šias sąvokas vėl 
atgaivinti ir jas nukreipti prieš So
vietų Sąjungą, kaip šiais laikais eg
zistuojančią vienintelę kolomialinę 
ir imperialistinę valstybę. Šitai pa
saulis gal labiau supras, negu primi
nimus apie mažas ir didelio svorio 
neturinčias pavergtas tautas, kaip 
baltiečiai ir eilė kitų.

Minint birželio trėmimus melbur- 
niečiai šiuo keliu kaip tik pradėjo 
eiti surengdami demonstracijas su 
šūkiu ’’dekolonizuokime Sovietų Są
jungą”. Tai moralinis ir teisinis 
ginklas prieš patį agresorių. Šičia 
galbūt ir yra toji jautri Achilo kul
nis, kurią užgavus sovietai skaudžiai 
pajustų.

(n.n.)

Ilgamečiu! ’’Dainos” choristui
POVILUI P. BALKUI

mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo brolį Kazimierą ir
visą Belkų šeimą bei artimuosius

Sydnejaus Lietuvių choras
’’Daina”

MOŠŲ MIRUSIEJI

A.A.
MARIJAI KIŠONIENEI 

mirus, Dr. Vytautą Kišoną ir artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučia

. J. Milla ir šeima

PADĖKA.

Širdinga padėka mieliems draugams, prieteliams ir pažįstamiems pa
lydint mano mylimą žmoną, motiną ir močiutę A.A. MARIJĄ ONĄ 
KIŠONIENĘ amžinos ramybės vieton. Nuoširdžiai dėkojame kun. P. 
Martuzui atvykusiam iš Sydnejaus ir Stroudo australui klebonui, atlai- 
kusiems šv. Mišias ir jautrius žodžius prie karsto, p. A. Šernui, New- 
castlio Apylinkės pirmininkui už atsisveikinimo žodžius ir visiems užpra- 
šusiems šv. Mišias už velionę, už gėles, vainikus, užuojautas žodžiu, raštu 
ir spaudoje.

Nuliūdę - vyras Vytautas, 
Geručio ir Dalios šeimos.

A.a. POVILAS P. BALKUS

Birželio 9 d. Bankstown ligoninėje 
mirė Povilas Petras Balkus, būda
mas 62 metų, palikdamas liūdesy 
brolį K.Belkų Sydnejuje, 96 metų 
motiną ir dvi seseris Lietuvoje.

Lietuvoje Povilas buvo geležin
kelietis: dirbo Kauno, o vėliau Vir
balio stotyse.

Atvykęs į Australiją jis daugiau

sia dirbo prie statybų kaip stalius. 
Gyveno be šeimos, viengungis. Syd
nejuje jis daugiausia dirbo drauge 
su broliu Kazimieru, kuris taip pat 
yra stalius.

Povilas Balkus gimė Rytprūsiuo
se, Insterburge. Tėvui anksti mirus 
motina išaugino keturis sūnus ir dvi 
dukteris. Du broliai žuvę, o seserys 
su motina, kuri jau yra 96 metų, te
begyvena Lietuvoje.

Povilą visuomet matydavai kupi
ną entuziazmo ir jumoro lietuvių 
tarpe. Būdamas atviros širdies jis 
visomis išgalėmis rėmė lietuvišką 
veiklą tiek darbu, tiek ir lėšomis. 
Mylėjo lietuvišką dainą ir chore dai
nuoti pradėjo vos atvykęs į Austra
liją dar Adelaidėje. Sydnejaus Dai
nos chore be pertraukos dainavo 
virš 15-kos metų. Buvo atviras, tie
sus, nenutylėjo ten, kur reikėjo pa
sakyti tiesų žodį, ištikimas savo pa
žadams.

Palaidotas Rookwood kapinėse 
lietuvių sekcijoje birželio 13 d. Su 
velioniu pamaldų metu jautriai atsi
sveikino kun. P.Butkus, o kapinėse 
P.Nagys Liet. Klubo ir Dainos choro 
vardu, A.Kramilius ateitininkų 
sendraugių vardu. Atitinkamą pa
garbą velioniui pareiškė ir Sydne
jaus ramovėnai, kuriems jis pri
klausė.
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Redaktorius Rimas Milašas 20/58-60 Oxford st., Epping, N.S.W. 2121

Studentams ir tėvams
Naujoji Sydnejaus Lietuvių Stu

dentų Valdyba išrinkta, pristatyta ir 
jau pradėjo darbų. Surengimas ’’Vė
žių ir filmų vakaro” liudija, kad šitoji 
valdyba yra pasiryžusi kietai ir 
įtemptai dirbti Sydnejaus studentų 
gerovei. Tačiau kad darbas ir pa
stangos būtų sėkmingos, būtina visų 
kitų studentų parama ir pagalba. 
Toji parama pasirodys lankant stu
dentų organizuojamus parengimus, 
prisidedant darbu pravedant stu
dentų parengimus, palaikant Stu
dentų Žodį ir atsikviečiant naujų

žmonių į tokius parengimus.
Parajnos laukiame ir iš tėvų, kad 

jie paragintų savo vaikus studentų 
veikloj dalyvauti ir patys dalyvautų, 
pagelbėtų materialiai tuo įgalindami 
studentų valdybą organizuoti dides
nius ir geresnius parengimus.

Tikiu, tokia parama ateis tiek iš 
studentų, tiek ir iš tėvų. Valdyba 
užsimojusi kietai dirbti. Duokite jai 
paspirties.

Rimas Milašas
Sydnejaus Liet. Studentų 

Valdybos Pirmininkas

Editorial
I am Lithuanian - in blood and 

pride. I will always be Lithuanian - 
in name, in heritage, and culture. 
My children will be Lithuanian. But, 
nor can I forget that we are in an 
Australian environment, and some 
form of compromise has to be conc
luded between the two. The comp
romise: preserving my nationality 
within the sphere of my immediate 
environment.

There are many who have over
balanced their rationale to the 
detriment of the existing compro
mise. Some have forgot that they 
are Lithuanian, others want to for
get, others have been removed from 
any influential Lithuanian circles, 
though they objected. Some have 
also forgot where they were born, to 
what environment they have to 
adjust to, ant live with, and raise 
their future families within. Stu
dentų Žodis is written for 'all; 
written by all who wish to contri
bute, to become involved, for all 
those who are involved. That is the 
reason why Studentų Žodis is. But it 
can also be a lot more.
,• The aim of writting and publi
shing Studentų Žodis in both Lithu
anian and Australian is to cater for 
all Lithuanian students, irrespective 
of whether they can read or write in 
Lithuanian. It appears paradoxical 
to make such a statement, but per

R Kabaila

Su didelėm ambicijom veržiasi į 
mokslo aukštumas ir visiems gerai 
pažįstamas PAULIUS KABAILA. 
1968 m. baigęs gimnaziją, jis su tė
vais ir broliu bei sesute išvyko į 
Europą, kur išbuvo metus laiko. 
Grįžęs 1970 m. įstojo į N.S.W. uni
versitetą ir baigė studijas 1973 m. 
Bachelor of Science laipsniu, bet 
studijoms taško nepadėjo ir štai jau 
šiais metais tame pačiame universi
tete jam pripažįstamas Bachelor of 
Electrical Engineering su pirmos 
klasės honorais laipsnis. Šiuo metu 
jis tęsia savo studijas Newcastle 
universitete siekdamas magistro ir 
daktarato.

Dar nuo gimnazijos laikų žinomas 
kaip aktyvus ir lietuviškame gyve- 

haps these neglected students will 
find, in the new Studentų Žodis, a 
way to end their neglect, stimulate 
their interest, educate them, and 
incorporate them in the Lithuanian 
tradition and culture, that for one 
reason or another has been forgo
tten.

Studentų Žodis will function as an 
informative paper reporting and 
announcing student activities, func
tions, meetings, and politics. It will 
also aim as becoming an educative 
newspaper for those that possess 
the interest and determination to 
learn. Yet, this primary function 
will be balanced by enabling the 
student to put forward his personal 
opinions, ideologies, and comments 
pertinent to the Lithuanian student 
community. The student will also be 
able to present any of his or her 
creative talents - poetry, prose, 
photos; - for appreciation and re
cognition by the Lithuanian com
munity. All in either Lithuanian or 
Australian, depending upon the 
students’ capacities.

In conclusion, I call for all Lithu
anian students to ’’stand up and be 
counted”; to write freely to Studen
tų Žodis (in Australian or Lithu
anian); to become a Lietuvis 
in thought an deed. To the parents 
of these students, and prospective 
students, I say they are your child
ren in Lithuanian blood, help them 
to remember and learn.

Rimas Milašas

MOKSLUS
nime: priklausė skautams, vėliau 
lietuvių studentų sąjungai būdamas 
Sydnejaus skyriaus valdyboje. Nu
mato šių metų pabaigoje vykti į Pie
tų Ameriką ir dalyvauti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese.

Sveikiname Paulių ir juo didžiuo
jamės. Tokių idealistų ir sąmoningų 
lietuvių šiandie labai pasigendame.

Pasigėrėjimą ir pagarbą reiškia
me ir GENOVAITEI ELENAI 
KAZOKIENEI. Tai retos ištvermės 
ir pasiryžimo asmenybė. Vos baigusi 
odontologijos fakultetą Tuebingęno 
universitete Vokietijoje, ji atvykus į 
Australiją po kelerių metų įstojo į 
Sydney universitetą ir čia išėjo pilną 
odontologijos kursą gaudama 
Bachelor of Dentistry laipsnį. Po 
kelerių metų pertraukos ji vėl įstojo 
į Sydney universitetą ir studijuoda
ma ir drauge dirbdama užbaigė Fine 
Arts studijas Bachelor of Art laips
niu su antros klasės honorais. Atro
do, kad ir ji šioje vietoje nesustos, 
bet pasiryžusi meno srityje įsigyti 
magistro ir daktaro laipsnius. Pa
stebėtina, kad ji bene pirmoji įvedė 
lietuvius menininkus į universitetą: 
trečiais studijų metais ji parašė pla
tų essay apie M.K. Čiurlionį, kuris 
buvo labai gerai įvertintas, diplomi
niam darbui pasirinko dail. Vaclovą 
Ratą, o disertacijai jai leista paruoš
ti studiją apie M.K. Čiurlionį. Tai ne

S.L.S. Valdyba proudly presents for your enjoyment and delectation, 
the SYDNEJAUS STUDENTŲ

PRAWN AND FILM NITE
(By tickets Bookings Only)
WHEN? Saturday nite, July 5th, 8 p.m.
WHERE? The private residence at p.p. Badauskai, 13 South St. Strath
field, tel. 76 6192
HOW MUCH? $ 2.50 single; $ 4.00 a double (try getting it together) 
WHAT WILL YOU GET? Prawns and dressing - crackers, cheese & sa
lami, - wine - films - a ballon or ten - a good time.
HOW TO BOOK? Ring Laima (73 3984), Roma (871 6269), Rimas (864348) 
after 5 pm weekdays or anytime weekends. As admission is by booking 
only, book as soon as possible. Anybody without prior book will be 
charged $ 3.50.
ANY MORE QUESTIONS? Ask them when you ring to make your 
booking.

So come along to ’’Toffs Place”, blimey, before the doors shut and the 
place is full. Bring your money with you, some cushions, and B.Y.O.G.

G.E. Kazokiene

vien tik asmeniškas atsiekimas, bet 
drauge prasmingas ir lietuvybei, ko 
dar niekas šiame krašte ko nors pa
našaus nedarė. Sėkmės Genovaitei!

BAIGUSIEJI
EGLĖ ŽIŽYTĖ baigė savo studijas 
1974 m. New South Wales universi
tete, kur ji studijavo Librarian ship. 
Ji anksčiau gavo B.A. Macquarie 
universitete, kur trumpam laikui 
suorganizavo ’’MULE” komitetą - 
Macquarie University Lithuanians 
In Exile (acronym courtesy of Dan 
Bieri).

Eglė ilgą laiką buvo bedarbė, bet 
dabar dirba ABC. Atrodo, kad šiuo 
metu profesionalui sunku gauti dar
bo.

Eglė atsisakė ’’Studento žodžio” 
redaktorės pareigų baigusi studijas, 
nes jai atrodė, kad tiktai tie, kurie 
studijuoja, turėtų būti tose pareigo
se - nes šis laikraštis yra studen
tams; jei ką studentai nori skaityti - 
angliškai ar lietuviškai, tai jų atsa
komybė. Bet Eglė dar tebėra lietu
viškoje veikloje - ji yra sekretorė ir 
atstovė Jaunimo Reikalams Sydne
jaus ALB valdyboje.

VIOLETA BITINAITĖ, prieš; 
keletą metų baigusi N.S.W. univęr*-’', 
sitetą, atrodo, negali skirtis su uni
versitetu. Dabar ji vėl grįžo į 
N.S.W. universitetą studijuoti ispa
nų kalbos pramatydama išvyką į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
są Pietų Amerikoje metų pabaigoje. 
Pereitais metais Violeta lankė pri
vatų dramos kursą. Ji visiems muniEr- 
pažįstama iš ankstesnės veiklos su-,; 
studentais (vieną termą kaip pirmi- c 
ninkė ir tris termus kaip sekretorė). 
Dabar ji yra anglų kalbos mokytoja 
Mackellar 'mergaičių gimnazijoje 
Manly Vale. Violeta mąstą la vista!! .

Romanta Špokaitė gal neperdaug 
yra pažįstama lietuvių jaunimo tar
pe nes ir gimnazijoje ir universitete 
ji daugiau turėjo interesų vietinėje 
veikloje tarpe australų niekada ne
slėpdama, kad yra lietuvaitė. Vienu 
laiku stipriai reiškėsi muzikoje. 
Ashfielde Bethleham College baigė 
1970 metais labai gerais pažymiais, 
studijuoti pasirinko Science. 1974 
metais sėkmingai baigusi studijas 
gavo BA ir Dip. Ed. Sydney Uni
versitete. Dabar mokytojauja Lake 
Illawarra gimnazijoje. Dėsto mate
matiką. Romantos mėgiami užsiė
mimai yra muzika, knygos, siuvimas 
ir design; mėgsta keliauti. Pora mė
nesių praleido Europoje. Labai gerai 
kalba lietuviškai, puikiai skambina 
pianinu. Tikimės, kad Romanta da
bar suras daugiau laiko lietuviškai 
veiklai. Mums reikia darbščių jau
nuolių!
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mokslus
baigusieji

Jauna Nakutytė

Studentų 
meeting

8th. June, 1975. Bankstown Lithu
anian Club.

After a rather lengthy period of 
student dissipation in Sydney, an 
annual general meeting was held at 
the Lithuanian Club at Bankstown, 
on Sunday, 8th. of June. The mee
ting began at 4 pm. and was atten
ded by the comparatively small 
number of twelve. Though, small in 
numbers, the attending students 
were highly active in discussing 
past student activities and policies, 
as well as voicing opinions as to 
what future student policy should 
be. After heated discussions, elec
tions were held to elect a new stu
dent valdyba which would be pre
pared to work conscienciously in 
implementing decided student poli
cy. The elections bought forward 
the following valdyba:

Pirmininkas: Rimas Milašas, Sec
retary: Roma Maksvytytė, Treasu
rer: Arūnas Pilka (Acting Vice-Pre
sident), Fuksų Atstovė: Laima Bar- 
kutė.

Also attached to the valdyba was 
Rūta Gečiauskaitė, who showed 
such enthusiasm and willingness to 
assist that by general consent she 

• was incorporated into the valdyba.

ČEKAS KALBA LIETUVIAMS
Prof. J. Marvan

Šis modernus pasaulis veržiasi į 
priekį nepaprastai pavojingu šuoliu.

Tokio gyvenimo pasekmėje mums 
reikia dienų kaip šiandien, kad galė
tumėm sustoti ir bandyti suprasti jo 
eigos reikšmę.

Ypatingai svarbu tiems, kurie pa
liko savo kraštą ir jaučia, kad kiek
viena diena nurieda kaip vandens 
lašas į neišsemiamą laiko jūrą, am
žiną upę, kuri kaskart nusineša po 
mažą trupinėlį tėvynės atsiminimų 
ir vilčių.

Atrodytų, kad yra tik dvi galimy
bės tokio begalinio skausmo proce
sui išvengti: pasinerti atsiminimuo
se ir gyventi praeityje, užmiršus 
dabartį; arba gyventi dabartimi be 
praeities ir neaiškia ateitimi.

Bet kaip gali žmogus gyventi be 
savo praeities ar dabarties, klausia
me savęs ir tam atsakymo prašome 
Visagalio.

Vis dėl to dar yra ir trečia gali-
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JAUNA ir LĖTA 
NAKUTYTĖS, atrodo, netiki, kad 
galima užbaigti mokslus, nes vieną 
šaką užbaigus pamato, kad dar yra 
daugybė kitų, ir taip jos skina diplo
mą po diplomo, laipsni po laipsnio.

Štai Jauna Nakutytė, anksčiau 
įsigijusi Master of Science, Bachelor 
of Pharmacy, sausio 18 d. Sydney 
universitete jau buvo įteiktas medi
cinos baigimo diplomas su antros 
klasės honorais.

Įdomu, kokius mokslus pasirinks 
ir kokį laipsnį Jauna įsigys ateity? 
Sveikiname ir linkime sėkmės.

Vyresnei sesutei nepasiduoda ir 
Lėta Nakutytė: balandžio 18 d. 
N.S.W. universitetas jai suteikė 
Bachelor of Arts laipsnį ir diplomą. 
Ar ji tuo ir pasitenkins? Abejotina.

After the congratulations were 
exchanged, the new committee be
gan immediately to plan forthco
ming student activities. This was 
partially interrupted by toasts from 
the other students present.

A further two hours saw the 
conclusion of the meeting, as plans 
were completed, and the bottles 
opened.

Congratulations to the new stu
dentų valdyba. Good luck!

***

Students addresses for informa
tion are: Rimas Milašas 20/58-60 
Oxford St., Epping, 2121. Tele. 
864348; Roma Maksvytytė 7 Fle
ming Rd., Carlingford, 2118. Tele. 
871 6269; Arūnas Pilka 4/8 Beau
mont St., Campsie, 2094. Tele. 
789 3939.

mybė, kuri retai priimama ir dėl to 
mažai sėkminga. Šitą galimybę ne
sunku suprasti. Tai įsivaizdavimas, 
kad žmogaus egzistencija yra neri
bota (absoliuti). Aš naudoju žodį ab
soliutus filosofiška prasme, kuri 
reiškia, kad idėja gali egzistuoti be 
laiko ir erdvės. Taigi, nėra skirtumo 
tarp praeities, dabarties ir ateities; 
nėra skirtumo ar gyventi čia, ar to
limoje Lietuvoje.

Aš negaliu įsivaizduoti didvyrio, 
neturinčio abasoliučių idėjų. Matyti 
savo tėvynę kaip absoliučią vertybę, 
nedarant skirtumo, kas vyksta joje 
dabar, tikriausiai yra didvyriška.

Priešdaug metų, kada jau galėjau 
skaityti Donelaičio ’’Metus”, radau 
juose nuostabias eilutes;
Sveiks svieteli margs! Šventės pa

vasario šventęs. 
Sveiks ir tu, žmogau! Sulaukęs va

sarą mielą.
Sveiks kvietkelėms pasidžiaugęs

Nuotraukoje Prašmutų šeima. Iš k.: 
sūnus Linas, dukra Birutė, motina 
Morta, graduantė Zita ir tėvas

ZITA PRAŠMUTAITĖ
— BACHELOR OF SCIENCE

Malonu pakalbėti apie bendruo
menės narių laimėjimus ar atsieki- 
mus. Štai balandžio 27 d. Monash 
universitete kaip labai gerai baigu
siai matematikos studijas (kas reta 
moterų tarpe) Zitai Prašmutaitei 
suteiktas Bachelor of Science with 
honours laipsnis. Šiuo Zitos laimė
jimu ypač džiaugiasi jos tėveliai 
Morta ir Karolis Prašmutai, sesutė. 
Birutė, brolis Linas, džiaugiasi ir vi
sas Melbourno jaunimas bei vyres
nieji.

Zita Prašmutaitė yra labai aktyvi 
Melbourno lietuvių bendruomenės 
narė. Baigusi liet, parapijos sekma
dienio mokyklą ir jaunimo kursus, 
puikiai kalba lietuviškai, šešerius 
metus mokėsi muzikos (piano) Mel
bourno konservatorijoje labai gerai 
išlaikydama teorijos ir praktikos 
egzaminus. Nuo pat mažens daly
vauja skautuose, dabar yra Džiugo

Keista: visi mūsų studentai kažkur staiga dingo. Ar jie pasislėpę? Ar 
jie ko bijo? O gal paprasčiausiai jie nemoka rašyti? Arba nežino, ką rašy
ti? O gal iš viso nėra apie ką rašyti? Sydney tikriausiai miręs!

Girdėjau, kad Melbourne ir Adelaidėyra Australijoje, ar yra ten kiek 
studentų? Juk tik gandai, suprantama, tik gandai. Greičiausiai ir jie taip 
pat neturi ko pasakyti. Ir taip dažnai šiais laikais paštai streikuoja, tiesa?

Gal ir studentai jau metė darbą?!
Na, pamatysime, pamatysime.

Skaitydamas tas eilutes, aš nega
lėjau suprasti kodėl man ašaros pa
sirodė akyse. Dabar po dvidešimt 
metų suprantu ir galiu išaiškinti. Tai 
buvo fantastiškas jausmas mano 
sieloje, beveik kosminė laisvė, kad 
vienas gali kalbėti ir suprasti lietu
viškai, nors tai galėjo reikšti ir iš 
tikrųjų reiškė fizišką vergiją.

Tos eilutės padarė manyje per
svarą. Nuo to laiko aš ne tik pamė
gau, bet ir pamilau tą gražią lietuvių 
kalbą. Dvidešimties metų tarpe su
pratau, kad tas beveik platoniškas 
lietuviškumas pasidarė labai ap
čiuopiamas reiškinys.

Bet ne vien tik lietuvių kalba to
kia puiki. Jeigu kas manęs 
paklaustų, koks ypatingas bruožas 
skiria lietuvius nuo kitų tautybių, aš 
atsakyčiau, kad jų tolerancija. Bū
damas iš seniausios, protestantiškos 
tautos pasaulyje, aš labai įvertinu 
šitą unikalinę lietuvių katalikų 
krašto savybę.

Šitokie lietuvių tautos toleranci
jos bruožai jau užtenkamai pasireiš
kė triumfuojančioje penkiolikto ir 
šešiolikto amžiaus Lietuvoje. Idėja 
kuri gyveno Lietuvoje jau prieš 
penkius šimtus metų, tik dabar yra 
priimama pasaulio krikščionybės.

Šitoje vietoje noriu pabrėžti tik
ros tolerancijos reikšmę. Toleranci
ja neturėtų būti pasyvi, ribota tik 
koegziztenciniam gyvenimui.

A.A.
MARIJAI KIŠONIENEI 

mirus, širdingai užjaučiame visą šeimą dideliam skausme.
V. M.Bulderytė-Glionertai

Tery Ryta Ryan

Karolis.

tunte vyr. skautė. Drauge su sesute 
Birute dainuoja Melbourno Dainos 
Sambūry dažnai akompanuodama 
sambūriui. Zita taip pat gieda Melb. 
Liet, parapijos chore bei vargonuoja 
bažnyčioje pamaldų metu. Ji yra 
aktyvi Melb. Liet. Jaunimo Sąjun
goje - sekretorė, ir Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongreso Melb. Komitete. 
Ją dažnai matome bendruomenės 
minėjimuose kaip meninių parengi
mų dalyvę bei nuoširdžią talkininkę 
M.L. Klubo parengimuose.

Sveikindami Zitą su atsiektu 
mokslo laipsniu linkime sėkmės ir 
šviesaus rytojaus. Ta pat proga 
sveikiname ir Zitos tėvelius ne tik 
sulaukus pelnyto dukros laimėjimo, 
bet ir už tai, kad jie įstengė išauginti 
savo vaikus sąmoningais lietuviais.

Ig. Alekna

Tolerancija turi būti aktyvi, įgy
vendinanti savitarpinį supratimą, 
ieškanti bendrų vertybių skirtingo
se bendruomenėse, laisva nuo iš 
anksto susidarytų nuomonių (prie
tarų). Šitokia lietuvių tautos istori
jos išraiška turėtų būti raktas pa
saulio istorijai, nes be aktyvios tole
rancijos mes negalime tikėtis egzis
tuoti.

Lietuviai, Lietuvoje ir išeivijoje, 
turi sunkų, bet puikų uždavinį įgy
vendinti ir puoselėti šitą idėją, nes ji 
yra vienintelė, kuri gali išgelbėti 
pakrikusį pasaulį, pakeisti jį į har
moningą tautų šeimą.

Atrodytų paradoksas, tačiau tie
sa, kad tokia ateitis priklauso ma
žoms tautoms, nes jos jau yra pri
brendusios tolerancijai, laisvei ir 
savitarpio sugyvenimui.

Aš tikiu, kad tikras lietuviškumas 
ne tik kad skatina tokią idėją, bet 
taip pat paruošia sąlygas ateičiai.

Tiek jūs, tiek aš esame toli nuo 
tėvynės. Mums reikalinga motina, 
kuri saugiai vestų mus tais nežino
mais svetimo pasaulio takais.

***♦

Pastaba: prof. J. Marvan yra čekas, 
dėsto Monash universitete (Mel
bourne) ir yra slavistikos katedros 
vedėjas. Kalba ir rašo lietuviškai.
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FOLKLORINIS
Scenai nušvitus atsidengė malo

nus vaizdas. Gilumoje susėdusios 
moterys, fronte mergaičių būrelis. 
Sužydo scena puošniais lietuvaičių 
tautiniais rūbais, kaip gėlių darželis 
jurginais.

Maloniai nuteikė, pagavo vaiz
duotę pirmas momentas lietuviško 
’’Subatvakario” fokloriniame kon
certe, Sydnejuje.

Shell Co. yra žinoma ne tik par
duodamu benzinu, bet ir nemažu 
skaičiumi gerai pagamintų doku
mentinių filmų, o nuo Operos Rūmų 
atidarymo., ir ruošiamais folklori
niais festivaliais sykį į metus. Šiais 
metais įvyko trečias festivalis iš ei
lės. Jis tęsėsi dešimt dienų ir užsi
baigė folkloriniu koncertu Operos 
Rūmuose. Didžiulė amfiteatrinio 
stiliaus salė suteikė tinkamą foną 
gilios senovės tautų kūriniams.

Festivalyje buvo atstovaujamos 
apie trisdešimt etninių grupių, gy
venančių Australijoje. Festivalis 
truko dešimt dienų. Prie Operos 
Rūmų atvirame ore pietų metu buvo 
demonstruojami įvairių tautų šokiai, 
uždaros programos vyko mažose sa
lėse, fojė suruoštos tautinių rūbų ir 
smulkių liaudies meno eksponatų 
paroda. Bet pagrindinė dalis tai 
folklorinis koncertas didžiulėj Ope
ros rūmų koncertų salėje. Scenos 
sutvarkymas, apšvietimas, progra
mos atranka ir dalyvių pasiruošimas 
rodo didėjantį rengėjų patyrimą ir 
menišką jšpildytojų pažangą.

Dvi atskiros programos, kiekvie
na duota du kartus, sutraukė, tūks
tančius ne tik emigrantų, bet ir 
australų, kurie vis labiau vertina ki
tų tautų kultūrinį palikimą ir juo 
gėrisi. Programos padalinimas į du 
koncertus buvo reikalingas dėl di
delio etninių grupių skaičiaus, ku
rios dalyvavo programoje. Progra
ma buvo tiek gausi, kad ir padalinus 
į du vakarus, kiekvienas koncertas 
užtruko virš trijų valandų.

Šiais metais akcentas buvo ant

laiškas

REDAKCIJAI
VERTA SUSIDOMĖTI

Pereitame M.P. numery buvo pa
skelbta tautinių šokių kursai, orga
nizuojami Amerikoje rugpiūčio vi
dury. Ar nevertėtų šiais kursais su
sidomėti ir Australijos lietuviams? 
Amerikoje ruošiami didžiulio masto 
tautinių šokių festivaliai, ten yra 
daugiau specialistų, kurie ir bus 
tuose kursuose lektoriais ir instruk
toriais. Kodėl bendruomenės vado
vybė negalėtų imtis iniciatyvos pa
siųsti į tuos kursus nors vieną iš 
Australijos, kuris pramoktų ten ir 
naujų šokių, susipažintų su jų pra- 
vedimo technika ir bendrai praplės
tų akiračius šioje srityje? Gal tinka
miausias šiam uždaviniui ir būtų bū- 
simosioseLietuvių Dienose taut, šo
kių šventės vadovas Vyt. Straukas, 
kuris šia sritimi ypatingai domisi, 
yra jaunas ir veržlus? Dalyvavęs 
tokiuose kursuose jis grįžęs pratur
tintų mūsų grupių repertuarus ir 
šiaip galėtų įnešti daug naujo. Tau
tinių šokių grupės vis labiau popu
liarėja ir gal vienintelė tautinio me
no šaka, kuri ypatingai prilaiko ir 
patraukia mūsų jaunimą. Turėti 
savo tarpe paruoštą, ne vien tik sa
vamokslį, jauną šokių vadovą būtų 
nepaprastai didelė dovana mūsų 
jaunimui.

Nežinia, kas šioje vietoje būtų 
kompetetingas, bet reikėtų skubiai 
imtis iniciatyvos, nes tokia proga 
nekasdien kartojasi.

P.Margelis

FESTIVALIS
pavaizdavimo liaudies papročių, le
gendų ir švenčių ritualo. Tat kon
certas davė prasmingesnę, žavesnę 
programą negu kitais metais, kada 
buvo parodyti vien šokiai ir daina. 
Šokėjų suktiniai, šuoliavimai su plo
jimais ir šūkavimu, Alpių vyrų ra
liavimas, sudaniečio ritmiška būgno 
muša ir dainos nukėlė žiūrovą į pri
mityvų tautų gyvenimą; trims va
landoms nutolino nuo sumechani- 
zuotos aplinkos, kurioje šiandieną tų 
tautų ainiai gyvena, didžiuodamiesi 
meniškai atkurtais papročiais, dai
nomis ir šokiais.

Charakteringais papročiais, mi
mika ir judesiais išryškėjo trys kon
tinentai - Azija, Afrika ir Europa.

Azijos tautų egzotiška muzika, 
stilizuoti šokiai su simboliškais ju
desiais ir mimika gražiausiai pa
vaizdavo Azijos mistišką, tūkstan
čiais metų puoselėtą kultūrą. Būgnų 
dialogas tarp sudaniečio ir indo pa
rodė rasinį skirtumą, bei galimybę 
susikalbėti garsų ir judėsiu ritmu. 
Šokėjas iš Sudano buvo puikus ir 
sulaukė užtarnautų ovacijų.

Iš puikaus atlikimo ir laikysenos 
scenoje, atrodo, visi rytų šokėjai, 
muzikantai ir dainininkai buvo pro
fesionalai. Tai buvo prityrusių solis
tų pasirodymas, kuris labai skyrėsi 
nuo Europos tautų pasirodymo. Eu
ropiečiai įnešė žavų koloritą. Skait
lingiausios ir charakteringiausios 
buvo lenkų, latvių ir lietuvių grupės.

Lenkai ir latviai, vieni po kitų, 
pavaizdavo Joninių naktį. Ryškus 
buvo skirtumas tarp baltų ir slavų 
papročiuose ir dar ryškesnis cha
raktery. Pirmą kartą teko matyti 
taip vaizdingai paruoštą senų pago
niškų papročių Lenkijoje pavaizda
vimą. Apie 50 porų žavėjo ritmišku 
judesiu, giliu išgyvenimu ir šokio 
prasmingumu. Kontrastiškai Joni
nes atšventė latviai; ir jie žavėjo 
vainikais, šokiais ir išdaigomis.

Sunkiausia rašyti apie savuosius - 
viena, mes linkę imti kiekvieną ra
šytą žodį kaip asmenišką įžeidimą, o 
antra, savųjų pasirodymas, ypač 
tarptautiniame festivalyje, jaudina, 
lauki stebuklo, tobulumo, publikos 
susižavėjimo, matai klaidas, kurias 
norėtum pataisyti ar nuslėpti ir t.t. 
Bet ar galima praeiti patylom pro 
tokį didelį darbą?

Mūsų folklorinė grupė buvo dide
lė, spalvinga. Choras ir šokiai pui
kūs. Turinys galima sakyti, be siu
žeto, dainų ir šokių pynė maloni 
akims, pagaunanti garsais, tik blan
ki kaimo kultūros pristatyme.

’’Subatvakaris” (S. ir D. Skorulių 
režisūra) tai jaunimo ir senimo, (visi 
ištolo atrodė jauni) susirinikimas po 
dienos darbų praleisti vakaro su 
dainomis ir šokiais.

Bendras vaizdas iš lietuvių pasirodymo tautybių festivalyje Sydnejaus 
Operoje

Nuotrauka Ron Patten

iš Jadvygos Čiurlionytės atsimini-

ČIURLIONIO AKIŲ GALIA

mų:
j Kai mums katram skaudėdavo 
i galvą ar dantį, mes bėgdavom pas 
j Kastuką, nes jis mokėdavo ypatingu 
| būdu pagydyti. Nereikėdavo nei 
| karčių tablečių ryti, nei lašų gerti, 

tik priešais jį atsisėsti ir ramiai sė- 
I dėti. Kastukas, pasisodinęs ligonį, 
| švelniai glostydavo skaudamą vietą, 
| ir susikaupęs tvirtai žiūrėdavo į 
| akis. Po valandėlės skausmas ap

rimdavo, ir nuotaika praskaidrėda-
* vo. Tačiau motina drausdavo1 var-

Puikus vaizdas moterų tautiniuo
se rūbuose sužavėjo žiūrovus, bet 
silpnas jų dainavimas pražudė pirmą 
įspūdį. Didžiulėje salėje, kad ir su 
geriausia akustika, daina skambėjo 
taip silpnai, kad nuskurdino atida
rymo momentą ir sukėlė nepasitikė
jimą grupės pajėgumu.

Įspūdingas vyrų įėjimas ir jų dai
na, vėliau galingas mišrus choras 
atitaisė pirmos dainos blogą įspūdį.

Svarbiausią vaidmenį atliko diri
gentas Br. Kiveris. Jis jungė cho
ristus ir šokėjus, davė toną ir tem
pą. Kitą kartą norėtumėm jį matyti 
kaip ’’seną muzikantą”, kaimo vaka
ruškų sielą.

Už vis labiau patraukė šokėjai. 
Jauni, tvarkingai tautiniais rūbais ir 
vyžuoti kaip pridera, gera nuotaika, 
puikiai pašoko. Ritmas, išvaizda ir 
išraiška buvo pasigėrėtina. Mes ne
galėjom girtis stipria šokėjų grupe, 
bet, atrodo, dabartinis vadovas G. 
Sauka sugebėjo išvesti į sceną gerai 
paruoštus šokėjus. Didžiausias nuo
pelnas jam ir tenka. Šokėjai keičiasi, 
kartais ateina kartais ne, tik vadovo 
kantrybė ir sumanumas paruošia 
tinkamai grupę, ką Gediminas Sau
ka ir atliko.

Nevykęs choro dalyvių perėjimas 
į scenos priekį, nusisukimas nuo 
publikos ir nuslėpimas gerai šokan

ginti Kastuką ir varydavo mus lauk 
su visais mūsų skausmais. Tėvas 
aiškino, kad tai hipnotizavimas, ir 
kad hipnotizuojantį tas labai išvar
gina.

Bet jis ne tik gydydavo. Atsimenu 
kartą, kai mes keliese ėjome pasi
vaikščioti, Kastukas iškrėtė tokį 
pokštą. Gatve per keliasdešimt 
žingsnių pirma mūsų ėjo storulis 
Druskininkų pilietis. Jis ėjo ramiu, 
tvirtu žingsniu, matyt, aiškiai žino-
damas savo užsibrėžtą tikslą. Kas
tukas mums sako:

—Ar norite, vaikai, pamatyti ste
buklą? Štai šitas pilvotas pilietis, 
kuris taip išdidžiai mauna kleboni

jos pusėn, priėjęs prie Kersnovskio 
vilos, sustos, apsidairys ir pastovė
jęs grįš atgal namo.

Ir ištikrųjų, kiek paėję, nustebę 
pamatėme, kad storulis sustojo 
priešais tą vilą ir apsisukęs grįžo at
gal. Susitikęs su mumis, jis kažkaip, 
man atrodė, nevikriai prasmuko pro 
šalį, o Kastukas, lyg jo nepastebė
jęs, susimąstęs ėjo toliau.

čių šokėjų atrodė nepateisinamas. 
Taip pat blogas momentas buvo fi
nale, kai į šokį bandė įsijungti cho
ristai. Po gražiai sušoktos polkos, 
chorui dainuojant ’’Dunda klumpės”, 
nepasiruošusių šokiui choristų pozos 
panaikina šokio grožį ir finalinį 
triumfą.

Ateityje, norint išsilaikyti folklo
rinio festivalio meninėje aukštumo
je, kitų tautinių grupių pasiektoje, 
mūsų folklorinei grupei reikalinga 
profesionalinė choreografija.

Padėka priklauso vadovams, cho
ristams ir jauniems šokėjams už re
prezentaciją mūsų tautinio meno.

Ava Saudargienė

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU. 
FONDĄ!

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDE

A.L.F. Pirmininkas Amerikoje
Austr. Liet. Fondo pirmininkas p. 

J. Meiliūnas, kaip savo laiške rašo, 
nuvykęs į JAV, turėjo ilgesnius pa
sikalbėjimus su P.L. B-nės p-ku p. B. 
Nainiu ir Amerikos Lietuvių Fondo 
vicepirm. p. Rėklaičiu. Tikime, jo 
gautos žinios iš Amerikos Liet. Fon
do veiklos bus naudingos ir mūsa- 
jam Fondui.
AUKOS A.L. FONDUI

A.Krausienė prisiuntė 10 dol. au
ką vietoje gėlių mirus Zitai Adoma
vičiūtei (atsiprašome, kad pavėluo
tai skelbiame) ir P.Rūtenis 5 dol. 
auką vietoj gėlių mirus Broniui Žie
dui.

Aukotojams nuoširdžiai dėkoja
me.

ALF Valdyba
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RAMOVĖNAI ADELAIDĖJE
Dažnai pakalbame apie mūsų kai 

kurias organizacijas, kad jų amžius 
neilgas. Girdi, narių skaičius jose ne 
didėja, bet mažėja dėl natūralaus 
gyvenimo vyksmo. Panašiai buvo 
kalbama ir apie LVS ’’Ramovės” 
Adelaidės skyrių, kai jis buvo orga
nizuojamas beveik prieš ketvirtį 
šimtmečio. Nežiūrint pesimistinių 
pranašavimų skyrius buvo įsteigtas 
ir jis veikia be pertraukos jau 
24-rius metus. Per šį laikotarpį buvo 
ir riebių, ir liesų metų. Priklausomai 
nuo vadovybės ir įvairių išorinių są
lygų ’’Ramovės” veikimas tai pri- 
silpdavo, tai suklestėdavo. Bet sky
rius ir nesirengė mirti, ir nenumirė. 
Galima sakyti, net sustiprėjo. Per 
kelerius pastaruosius metus narių 
skaičius nuo 60 pašoko iki 80. O tai 
gyvastingumo ženklas.

Remiantis skyriaus narių visuoti
nio susirinkimo nutarimu metinių 
proga suruoštas iškilmingas pobūvis 
- vakarienė, kur dalyvavo nariai ir 
nemažas būrys svečių. Viso apie 150 
asmenų.

Savo šventinėj kalboj skyriaus 
pirm. K. Taparas trumpai apžvelgė 
’’Ramovės” veiklą, pabrėždamas, 
kad ’’Ramovė” yra ne srovinė orga

Dėžė eglinė
Rašo Kukutis

Tai, suprantu, kad dauguma šio 
laijdraščio skaitytojų (įskaitant ir 
pajų redaktorių!), pasiskaitę šį iš eg
linių lentų sukaltą rašiniuką, pasa
kys aiškų:— ”Na, tam tai jau pritrū
ko!” Žinia - gal būt ir pritrūko, nes 
niekuomet nesijaučiau turįs per
daug... O turimą visuomet mielai 
pasidalindavau su kitais. Šioji, ir šį 
kartą, mano kalamoji idėja nėra ma
no kiaušo išmislas. Tokių keisteny
bių, jeigu tai galima taip pavadinti, 
esu savo akimis matęs Lietuvoje. 
Esu tikras, kad tokią pat patirtį sa
vo prisiminimuose nešiojasi nevie
nas ir iš skaitytojų...

Na? — tai apie ką kalbama?..
Apie dėžę eglinę! O pradėsime 

taip:
Perkame namą. Apžiūrime sienas, 

išbarškiname grindis, pavarstome 
langus bei duris, atsukame ir vėl už
sukame vandens kranus. Elektros 
mygtukus pasprakčiojame ir...ėėė... 
’’geroje vietoje” lenciūgą patraukia
me.

Perkame mašiną. Kartais naują, 
kartais padėvėtą. Apžiūrime Holde- 
nus, pasiklausinėjame apie Fordus, 
-Valiantus pačiupinėjame. Aišku - 
reikia pavažiuoti. Stogo spalva turi 
būti tokia, o sėdynių anokia. Kaip, 
gi, iškęsi nt patriūbinęs, kaip nu
pirksi neatidaręs dangčio ir motoro 
nepauostęs?

Lovą perkame - reikia pamėginti! 
Mažų-mažiausia matracą delnu pa
minkyti. Perkame kostiumą - reikia 
paslmieruoti. Kitaip kelnės bus per- 
ilgos ir rankovės pertrumpos. Ką 
jau ir besakyti apie pačią medžiagą! 
Gi reikia, kad būtų neperstora ir ne- 
perplona. O spalva...o kirpimas...o 
kišenių kiek, guzikų...

Žmona batukus perka. Vajackau! 
Šešias poras seniau pirktų negyvai 
nuzulina, kol trisdešimtketvirtoje 
krautuvėje randa tik tuos ir su to
kiais kulniukais. Ir taip su visakuo- 
mi, už ką tik mokame pintguis. Gal 
tik su išimtimi pub’e?! Aišku, išste
ni, kad ’’Too-ees new”, bet o velniai 
žino ką tau įpylė? Sumokėjai, iš
pliurpei, o kada jau prie tvoros stovi 
- rauk paibelis...buvo alus!

O kas, kaip išmintingi sako, yra 
amžino? Kiek ilgai gyvename name, 
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nizacija ir yra pasiruošusi remti vi
sus, kurie rūpinasi ir kovoja už Lie
tuvos ir lietuvių tautos laisvę.

Ilgiau buvo sustota prie mūsų 
jaunimo problemų. Jaunimo mes tu
rime nemažai, bet visa nelaimė, kad 
mes permaža dedame pastangų šį 
jaunimą išlaikyti nenutautusį. ”Be 
pastangų negalime tikėtis ir rezul
tatų”, pareiškė pirmininkas. Ramo- 
vėnai pasirengę ateiti su pagalba 
ten, kur ji tuo metu labiausiai reika
linga.

Pabaltijo Sovietų Sąjungai pripa
žinimo metu protesto demonstraci
joms ir propagandai remti Adelai
dės ramovėnai pirmieji surinko 
stambiausią pinigų sumą (virš 400 
dolerių) ir ją įteikė bendruomenės 
valdybai. Šiuo metu vos pradėtas 
judinti artėjančio Jaunimo Kongre
so atstovams finansavimo klausi
mas. Ir šiuo atveju Ramovės valdy
ba yra pasiryžusi jaunimo pastangas 
paremti ir sutelkti žymesnę piniginę 
paramą. Aukų rinkimas jau pradė
tas. Taigi, ramovėnų veikla reiškiasi 
ne vien žodžiais.

Šventės proga ramovėnus sveiki
no kun. Spurgis, kun. Dauknys, 
apyl. pirm. B.Mikužienė, Liet. S-gos

kol jis ima krypti, durys girgždėti ir 
stogas lašėti? Kiek toli nuvažiuoji 
kad ir su nauju Holdenu, o iš užu se
kančio gatvės kampo jau lenda nau
jas modelis! Už gerą matracą yra 
geresnių, už naują kostiumą - mo
dernesnių. Ir kulniukai? - vakar bu
vo ’’styletai”, šiandien - ’’špygos”, o 
rytoj bus kaladės... Visdėlto, vėl 
moki pinigą ir jautiesi nieko nepra
radęs.

Aš visiškai neginčiju, kad galima 
gyventi be namo ir be mašinos. Ne
sakau, kad šaldytuvas yra tik kapi
talistų išmislas. Patsai neišdrįsčiau 
pasirodyti svietebe padoresnio kos
tiumo su basakoje žmona. Ko reikia - 
to reikia! Bet, kaip jau begalvotu
me!, kas bebūtumei - reikės ir dėžės 
eglinės! Kodėl, tatai, mes jos taip 
bijome ir tuos, kurie jau iš anksto 
sau ją susikaldavo, toleruodavome 
kaipo ’’nepilno kepalo” žmones?

Žiūr! - aš tikrai prisimenu bent 
keletą mūsų apylinkės žmonių, kurie 
vadovaudamiesi ’’...nežinai dienos, 
nei valandos” išmintimi, patys išsi
rinkę geriausias lentas, išmieravę 
savo ūgį ir užbaigto produkto pato
gumą bei skiedrų minkštumą, laiky
davo tai sau giausioj vietoje - svirne. 
Dargi, kaip sakoma, vienu šūviu 
nudobdami du zuikius: kai reikėjo, 
buvo jau gatavas, o kol reikėjo - tai 
svirne niekas kilbaso galo nenušvei- 
tė, rugių saujos nepajudino!..

Taip tad ir prieiname prie to, kad 
jeigu jaučiame reikalą pasididžiuo- 
tinai išpuošti namą, įvažiuoti tik 
penkias minutes prieš pamaldas į 
šventorių su išblizgintu Fordu, pa
siskųsti kaimynei, kad:— ’’Mirsiu, 
nebeištversiu - taip spaudžia pirštus 
šie naujieji!”, kodėl iš anksto nepa
sirūpiname tuomi, kuriame reikės 
gulėti neišpasakytai ilgą laiką? Ta
čiau - ne! Paliekame tai parinkti ki
tiems, o dažnu atveju net visiškai 
svetimiems...

Nepergiliausiai pagalvojus - ar tai 
nebūtų ideali dovana jaunavedžiams 
su įrašu ”His” ir ”Hers”.? Žmonai 
gimtadienio progą vyrui - vestuvių 
sukaktuvėse? Sūnui pabaigus mo
kyklą kartu su nauja ’’Porshe”? Ži
nia, nėra abejonės, kad tai privestų 
prie veik anekdotiškų situacijų, bet
gi irgi visiškai galimas dalykas, kad į 
šių dienų mud’liną gyvenimą - gyve
nimui blaivumo.

Prisipažįstu - pastirčiau iš baimės 
tokį daiktą pamatęs savo miegama
jame prie lovos galo. Ir kodėl? Gi 
dėžė eglinė, kol joje nieko nėra, yra 
tik eglinė dėžė! 

vardu V.Neverauskas, P.L.J.S. var
du Adelaidės skyriaus pir, L.Var
nas, choro Lituania vardu dirigentė 
G. Vasiliauskienė.

Buvo įteiktinaujai įstojusiems na
rio ženkleliai ir sulaukusiems 65, 70 
ir 80 m. ramovėnams specialūs ad
resai.

Meninėje programoj vyrų ir mo
terų kvartetai, vadovaujant bažny
tinio choro dirigentei N.Masiulytei, 
padainavo po dvi dainas, ir jungtinis 
oktetas dar porą dainų. Šventės da
lyviai buvo sužavėti. Vadovė ir dai
nininkai apdovanoti gėlėm ir ne

VISUR VISAIP
Birželio 20 d. skubiai buvo išvež

tas į Auburn District ligoninę Syd- 
nejaus Liet. Klubo vedėjas ir buvęs 
Mūsų Pastogės administratorius p. 
Bronius Stašionis. Jam padaryta 
apendicito operacija. Visi pažįstame 
B. Stašionio pareigingumą: staigios 
ligos užkluptas jis ir iš ligoninės da
vė įvairias komandas, kad Klubas 
tinkamai funkcionuotų. Tikimės vėl 
jį netrukus sutikti sveikųjų tarpe.

***

Nors ir kaip audros ir lietūs bandė 
pastoti kelią Sydnejaus skautų 
Kaukių baliui, bet nežiūrint to balius 
vis tik praėjo sėkmingai ir puikiai.

***
TURTĖJA KLUBO BIBLIOTEKA

Sydnejaus lietuvių Klubo bib
lioteką praturtino p.p. Aldona ir 
Adolfas Jablonskiai padovanodami 
vienuolikos tomų enciklopedinį ang
lų kalba žodyną ’’Newnes Pictorial 
Knowledge” ir keturis tomus W. 
Churchill’o atsiminimų.

Klubo Valdyba p.p. Jablonskiams 
nuoširdžiai dėkoja.

Viešosios bibliotekos teiraujasi

Kaip jūs skolinatės knygas ?

Kokiais būdais mokote savo vaikus kultūrinių tradicijų, kurias 
atsivežėt į Australiją?

Australijos vyriausybė tyrinėjimų apie viešąsias bibliotekas 
Komitetas norėtų sulaukti atsakymų į duotus ir panašius kitus klausimus 
ligi gruodžio 1 d. Komitetas turi paruošti raportą apie Australijos 

bibliotekų dabartinį ir būsimą vaidmenį.
Komitetas kviečia jus išreikšti savo pažiūras tiesiog ar per sambūrius 

bei organizacijas, kurioms jūs priklausote, apie valstybines, regionalines 
ar miesto bibliotekas ir ar jos patenkina jūsų reikalavimus bei suteikia 
reikiamą informaciją.

Išreikšdami tuo klausimu savo nuomones rašykite (pageidautina 
angliškai) žemiau duotu adresu - bet ne vėliau ligi liepos 31 d.:

The Secretary,
Committee of Inquiry into Public Libraries

P.O. Box E 154
Canberra, A.C.T. 2600, tel. Canberra 47 3066

Šį skelbimą lietuviškai paruošė ’’Mūsų Pastogė”

gėlėm.
Po oficialios ir meninės progra

mos visų dėmesys nukrypo į gausiai 
ir puošniai apkrautus stalus. Supok- 
šėjo šampano bonkų šūviai besiruo
šiant tostui už sukaktuvininkus ir 
naujus narius. Vakarienė užtruko 
keletą valandų ir praėjo jaukioj 
nuotaikoj.

Tikėkimės, kad ir po šios šventės 
ramovėnai nepraras energijos ir ki
tais metais švęsdami 25-rių metų 
sukaktuves galės pasidžiaugti dar
bais vaisinga praeitimi.

b.s.

MELBOURNO LIET. NAMUOSE

M.L. Klubo reikalais
Pagal sudarytą Melb. lietuvių 

1975 m. parengimų kalendorių Melb. 
Liet. Klubo metinis susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 17 d. Taigi, liko ne
pilni du mėnesiai. Kiekvieno Klubo 
nario pareiga aktyviai susirinkime 
dalyvauti ir kelti rūpimus klausimus 
ar pasisakymus, kad Klubo veikla 
būtų kuo sėkmingesnė.

***

Savu laiku gražiai užsirekomen
davęs kaip daug žadantis solistas 
melburnietis Gintaras Kalpokas 
prieš keletą savaičių suvisam išvyko 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

Įtakingasis Neue Zuercher Zeitung, ap
rašydamas politines radijo transliacijas 
trumpomis bangomis, pamini ir lietuvių 
kalbą. Jis praneša, kad lietuviškai trans
liuoja Voice of America, Radio Vaticano, 
evangelikų Trans World Radio ir Radio 
Nacional de Espana. Ypatingai mums yra 
simpatingas laikraščio apgailestavimas, 
kad BBC neduoda transliacijų lietuvių 
kalba.

Placed by Dept, of the Media
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE Klubo Tarybos rinkimai

MELBOURNO KRONIKA

Būrys melburniečių - Valė Bla- 
dzevičienė, Emilija Dudėnienė, 
Genė ir Pranas Lazutkai, Jadvyga ir 
Vacys Rekešiai ir Bruno Zdanius 
birželio 17 d. išvyko Lietuvon ap
lankyti tėvų, brolių, giminių bei pa
justi tėvynės žemę gal paskutinį 
kartų. Juos išlydėjo gražus būrelis 
artimųjų ir draugų.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Demonstracija

Baltų Komitetas Melbourne bir
želio 13 d. vakare surengė demonst
racijų miesto aikštėje ir žygį su vė
liavomis, plakatais ir deglais Mel
bourne gatvėmis. Demonstracijoje 
dalyvavo šalia baltiečių ir kitų pa
vergtų tautų atstovai su tautinėmis 
vėliavomis. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo fed. senatorius Mr. 
Greenwood.Jis priminė baltiečiams 
padarytas skriaudas ir ragino vie- 
ningon kovon prieš komunizmų.

Pamaldos katalikams
Birželio 15 d. šv. Jono bažnyčioje 

kun. P. Vaseris atlaikė pamaldas už 
išvežtuosius ir žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, ir pamoksle iškėlė bir
želio įvykių baisumų bei mūsų pa
reigas Dievui ir tėvynei. Pamaldų 
metu giedojo p. P. Morkūno ved. 
parapijos choras.

i

Pamaldos evangelikams
f

Birželio 8 d. Liet. Namų koplyčio
je lietuviams evangelikams iškil
mingas pamaldas laikė kun. W. 
Kostizenas su gražiu pamokslu. 
Gausiai susirinkę lietuviai evangeli
kai maldomis ir giesmėmis paminėjo 
išvežtuosius ir žuvusius dėlTLietu- 
vos laisvės.

Minėjimas Liet. Namuose

Birželio 15 d. trėmimų minėjimų 
pradėjo Melb. apyl. pirm. p. A. Po
cius pakviesdamas kun. P. Vaserį 
sukalbėti invokacinę maldų o taip 
pat pasakydamas gražių ir jausmin
gų kalbų. Šalia gausiai susirinkusių 
tautiečių minėjime dalyvavo pa
vergtų tautų k-to pirm. p. Rositzki, 
antikomunistinių demonstracijų va
dovės Mrs. McCallum atstovė ir 
Viktorijos Demokratinės Darbo 
partijos pirm. Mr. P. McManus, jun. 
Pastarasis savo kalboje priminęs 
birželio įvykių istorijų kėlė mintį 
kviesdamas aktyviai ir drauge su 
australais koyoti prieš komunizmų, 
kurio grėsmė jaučiama ir Australi
jai.

Meninėje dalyje poetas J. Mikštas 
skaitė savo eilių; lietuvaičių penke
tukas - Z. Prašmutaitė (vadovė), R. 
Juškaitė, A. Tamošiūnaitė, B. Šau
lytė ir B. Prašmutaitė sutartinai su
dainavo tris daineles ir Melb. Dainos 
Sambūris, vad. p. A. Čelnai sudai
navo 3 dainas.’ Minėjimas baigtas 
bendrai visiems sugiedojus Tautos 
Himnų.

IGA

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parų.

Pagal Melb. Liet. Klubo statuto 
41 par. išbuvę tarnyboje dvejus me
tus, pasitraukia iš Klubo Tarybos 
šie nariai: Antanas Ramanauskas, 
Martynas Didžys Vincas Žiogas. Į 
pasitraukiančiųjų vietų turi būti iš
rinkti trys tarybos nariai ir bent 4 
kandidatai, kurie eventualiu Tary
bos narių pasitraukimo atveju, tu
rėtų užimti jų vietas. Pasitraukiu 
nariai, jiems sutinkant, gali vėl būti 
renkami.

Pagal statuto 40 str. kandidatai į 
M.L. Tarybų turi būti raštu patiekti 
Klubo sekretoriui ne vėliau kaip 30 
dienų prieš susirinkimų, t.y. ligi lie
pos 17 d.. Kandidatams siūlyti for
mas galima gauti pas Klubo Tarybos 
narius arba Klubo veikimo metu pas 
budėtojų, Tad nedelsiant reikia tei
rautis pas klubo narius, kurie sutik
tu būti kandidatais į M.L.K. Tarybų. 
Kandidatai ir siūlytojai turi būti pil
nateisiai Klubo nariai, sumokėję na
rio mokestį.

Klubo narių adresai

Pakartotinai prašome visus Klubo 
narius, kurie pakeitė gyvenamųsias 
vietas, nedelsiant pranešti Klubo 
sekretoriui ar palikti Talkoje naujus 
adresus, kadangi greit reikės siun
tinėti Tarybos rinkimų balsavimo 
korteles.

Klubo nario pareiškimai

Visi Melbourne tautiečiai virš 18 
metų, besinaudojų Klubo patarnavi
mais, turėtų jau moralinę pareigų 
jausti būti M.L.Klubo nariais. Įsto
jimo nariais pareiškimus galima 
gauti pas Klubo Tarybos narius, 
klubo budėtojų ar ’’Talkoje”.

Parama Liet. Namams

Pastaruoju metu Melb. Liet. Na
mams suteikė paramos: 94 dol. 
Melb. Dainos Sambūris per p. j.Pet- 
rašiūnienę, likutį lėšų ruošiant 1974 
m. Sambūrio arbatėles; 10 dol 
I.O.Alekna, 5 dol. A.Sadauskienė.

Liet. Namų rėmėjams reiškiame 
nuoširdžių padėkų.

Melb. Liet. Klubo Taryba

ALBURY

Albury apyl. pirm. p. S. Valys 
atstovavo mūsų apylinkę pabaltiečių 
organizuotoje demonstracijoje mi
nint birželio trėmimus Melbourne 
birželio 13 d. Ta proga susitiko su 
Krašto Valdybos p-ku p. A. Šimkum 
ir kitais nariais.

Albury bendruomenės tautiečiai 
p. D. Vildovo iniciatyva nupirko la
bai gražiai išleistų knygų ’’The 
World of Olegas Truchanas” kurių p. 
S. Valys įteikė Albury miesto bur
mistrui senatoriui C. Bunton, iš ku
rio gautas labai nuoširdus padėkos 
laiškas. J. Urbonavičius šioje kny
goje padarė labai meniškų įrašų. Mi
nėta knyga bus perduota Albury 
miesto bibliotekai, kur bus nuolati
nis priminimas mūsų tautiečio, pra
radusio savo gyvybę betyrinėjant 
nežinomus Tasmanijos plotus.

B.L.

DABA R J ŲS Ų ŽODI S
(“YOU SAY THE W0RD”)

Taip yafbę^aėuj* spalvotos televizijos serija, pirmoj eilėj skiriama į 
išmokyti j^ -an^įškai, dabar transliuojama per komercines televizijos 
stotis vis^ję Australijoje Šitoji 39 valandų ilgumo tarpais serija paruošta 
ateivių' švietimui televizijos Wollongonge, kurių remia Australijos 
vyriausybė-

Šias švietimo serijas perduodi-šJps TV stotys:

"SYDNEY Channel 101 sekm.10-11 vat pr.p.
MELBOURNE Channel 0 sekm. 10.30-11.30 val. pr. p.
ADELAIDE Channel 7 sekm. 9-10 val. pr. p.
PERTH\Channel9 sekm.8.50-950 val. pr. p.

Channel 7 sekm’:’1^30rI1.30 pr. p.
WOLLONGONG Channel sekm.f30-ll.30 pr. p.

Pirm. 10.50-11.05 pr. p.
Antr. 10.50-11.05 pr. p.
Treč. 10.00-11.00 pr. p.
Ketv. 10.50-11.05 pr. p.
Penkt. 10.50-11.05 pr. p.

NEWCASTLE Channel 3 Sekm. 8-9 val. pr. p.
LAUNCESTON Channel 9 Sekm. (laikas dar nenustatytas)

(prasidės nuo liepos 6 d.)
MOUNT GAMBIER Channel 8 Sekm. (laikas dar nenustatytas) 
PORT PIRtE Channel 4 Penk. 10.30-11.00 p.p.

(prasidės nuo birželio* 20 d.)
BALLARAT Channel 6 Sekm. 10.15-11.15 pr. p.

Placed by Dept, of tae Media

NEWCASTLE AUSTRALIJA IR NAUJOJI

Newcastle apyl. susirinkimas

Birželio 22 d. šv. Lauryno parapi
jos salėje tuoj po liet, pamaldų, ku
rias atlaikė kun. P. Martuzas, įvyko 
Newcastle apyl, visuotinis susirin
kimas, kurį atidarė apyl. pirm. p. A. 
Šernas. Susirinkimas pradėtas Tau
tos Himnu, o jam vadovauti pak
viestas Dr. V. Kišonas. Sekretoria
vo p. Z. Zakarauskienė.

Pereitos kadencijos valdybos 
ataskaitiniai pranešimai susirinkimo 
buvo priimti ir užgirti.

Į naujų apylinkės valdybų išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė: pirm. Alf. 
Šernas, vicepirm. Dr. G. Kišonas, 
sekr. A. Bajalis, iždn. J. 
Pranskūnas, narys kultūros 
reikalams J. Lizdenis ir narys pa
rengimų reikalams V. Kutas.

Revizijos Komisijų sudaro: Dr. V. 
Kišonas, B. Gasparonienė ir J. Stat
kus.

A.Š.
GEELONG

Birželio 15 d. tragiška birželio 
trėmimų sukaktis buvo paminėta 
Geelongo Liet. B-nės namuose. Mi
nėjimų atidarė apyl. pirmininkas Dr. 
S. Skapinskas susirinkusius pa
kviesdamas pagerbti žuvusius ir 
kankinius susikaupimo minute. Die
nai pritaikintų paskaitų skaitė taip 
pat Dr. S. Skapinskas. Paskaita bu
vo gerai paruošta ir klausytojams 
paliko gilų įspūdį.

Meninėje dalyje p. Baltrūnas pa
deklamavo, V. Kymantas paskam
bino pianinu ir Geelongo liet, choras, 
vad. p. M. Kymanto, padainavo tris 
dainas. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Minėjimo metu buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui. Moterų Drau
giją, visus dalyvius pavaišino kavu
te. Dalyvavo apie 70 tautiečių.

P.M.

ZELANDIJA 
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI liepos mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:

bendrųjų - Kad vidujinis, individua
linis atsinaujinimas taptų socialinio 
atsinaujinimo pagrindu ir šaltiniu, 
misijų - Kad rimtos problemos, lie
čiančios socialinį teisingumų, imig
rantų atžvilgiu, pramonės ir miesto 
srityse, Azijos ir Afrikos kraštuose, 
išsispręstų prideramai.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAU ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Susitaikymas ir vidujinis persi
keitimas yra taip glaudžiai tarpu
savyje susiję, kad neįmanoma įsi
vaizdinti'vienų be kito. Susitaiky
mas reikalauja nuoširdaus geros va
lios nusiteikimo artimui. Mat, kur 
širdyje viešpatauja priešiškumai, ar 
antipatijos, ar neapykanta kitam, 
ten negali būti kalbos apie tikrajų 
gerą valių ir nuoširdų ryžtų taikin
gai ir nuoširdžiai bendradarbiauti.

Nors susitaikymas, kurį šventasis 
Tėvas yra numatęs kaipo šventųjų 
Metų vaisių, liečia tarp kitko taikų 
tarp individų, tačiau jam dar dau
giau rūpėjo ypač taika tarp bend
ruomenių ir paskirųjų tautų, kad 
pagaliau visame pasaulyje įsivieš
patautų tikroji taika ir darnus sugy
venimas.

Kun. S.Gaidelis, S.J.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MOŠŲ PASTOGĘ
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TASMANIJOS PADANGĖJE
Kai skaitysite šias eilutes, naujai 

išrinktas parlamento atstovas iš 
Tasmanijos šiaurės jau bus pakeliui 
i Australijos sostinę.

Tasmanijos lietuviai pasinaudo
dami šiais rinkimais gražiai pasidar
bavo keldami Pabaltijo reikalus rin
kėjų ir kandidatų tarpe.

Gerai suorganizuota demonstra
cija birželio 21 d. Launcestone, kurią 
suruošė HEELLP (Help Estonian, 
Latvian & Lithuanian People) S-ga 
su vietos lietuvių pagalba, buvo pa
stebėta vietos spaudos ir turėjo kiek 
įtakos į balsuotojus. Trys kandidatai 
parodė palankumo mūšų bylai ir pa
žadais įsipareigojo.

Maloni staigmena, kad į demonst
raciją atvyko mūsų Krašto Valdybos 
pirmininkas p. A. Šimkus ir turėjo 
progos pamatyti, kaip mes čia Tas- 
manijoje veikiame.

Baltijos tautų reikalas buvo dar 
labai šviežias, nes tik prieš savaitę 
įvykęs Hobarte trėmimų minėjimas 
buvo plačiai ir gerai paminėtas 
spaudoje. Toji pati HELLP suorga
nizavo 26 valandų budėjimą - vigiliją 
Hobarto miesto centre - Franklin 
squere. Vyrai, moterys ir jaunuoliai 
pasikeisdami budėjo nuo 4-tos vai. 
vak. per naktį iki kitos dienos 6 vai. 
vak. prie degančio žibinto ir ap
šviestų, gedulu perrištų vėliavų, 
šimtams, gal ir tūkstančiams praei
vių matant ir skaitant plakatą ’’At
minimui 500.000 estų latvių ir lietu
vių mirusių sovietų priespaudoje dėl 
savo krašto laisvės”. - Vigilija už
baigta eisena su vėliavomis ir žva
kėmis miesto gatvėmis į katedrą ir 
pamaldomis.
t>. Jau antrą kartą katedroje susi
rinko Hobarto žmonės melstis už 
Raitijos tautas-. Prieš šešis mėnesius 
ąųkščiausi ;H<į>b ar t o bažnyčių vado
vai - katalikų arkivyskupas Dr. 
Young, anglikonų vyskupas Dr. 
Daves, metodistų, presbiterionų, 
baptistų bažnyčių galvos meldėsi už 
pavergtą Pabalti j į; ir reikalavo lais
vės; dabar gal,daug kukliau, bet ne
mažiau įspūdingai; pamokslininkas 
kreipėsi į Hobarto australiškos vi
suomenės sąžinę ir prašė pagalbos 
persekiojamiems žmonėms.
įjr;. ***

HELLP Sąjunga vis tebeauga. 
Pastebėjome, kad 8 psl. žinių biule
tenis ’’Baltic News” labai efektingai 
veikia į narius. Daugelis australų 
studentų bei šiaip intelektualų, 
perskaitę ”B.N.” paprašo įrašyti 
juos į skaitytojų sąrašą, dažnai net 
įteikia piniginę auką. Mes čia to savo 
’’Baltic News” paskleidžiame 
HELLP nariams nemokamai apie 
500 egz.

Hobartiškai džiaugiasi, kad paga
liau pasirodė ’’Baltic Herald”. Tokios 
rūšies leidinys be abejonės yra 
reikšmingas ir labai reikalingas.

Ta pačia proga norėčiau priminti 
adeląidiškiams, kad pasinaudotų 
rinkimais ir paklabintų visus kandi
datus paprašydami iš jų raštiškų 
pareiškimų, sujudintų rinkėjus de
monstracija ar per spaudą, žodžiu, 
neturėtų praleisti progos.

Liepos 5 d., šeštadienį, 7 vai. Melbourno Liet. Namuose 
įvyksta Skautų Tėvų Komiteto

balo
Geras orkestras, puiki vakarienė, linksma nuotaika.
Įėjimas su vakariene - $ 6.00; moksleiviams $ 4.00
Stalus arba vietas galima iš anksto užsisakyti pas tunt. N.Ramanauską 

tel. 877 4570, S. Eimutį tel. 277 8223
Tėvų Komitetas
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Hobartiškiai reaguoja ir į Mel
bourne bėdas. Paskaitėm valdžios 
pareiškimus, p. Strauko pasisaky
mą, susirinkimų aprašymus ir pasi
darė nesmagu. Ir vėl kažkodėl nesu
tariame.

Šaliagi politinių įvykių ir reikalų 
gyvenimas eina savo keliu. Bronius 
ir Hilda Šikšniai išvažiavo į Europą 
aplankyti giminių. Bronius užsisakė 
taip pat penkias dienas ir Vilniaus 
viešbutyje. Kaip jam ten seksis 
apsuptam kelių desėtkų giminių nuo 
Tauragės, Šilutės ir pačios Žemaiti
jos (o gi Australijos vadas sakė, kad 

dabartai jau lietuviams bus lengva su 
savo giminėmis bendrauti, nejaugi 
taip žiopliškai apsiriko) sunku pasa
kyti, gal vėliau grįžęs papasakos.

Antanas Viknius su dukra irgi pa
traukė į Ameriką. Sako aplankys 
brolį Čikagoje, pasižvalgys po Ame
riką ir po poros mėnesių vėl parsiras 
Hobartan.

Kazys Paškevičius su žmona Ele
na irgi patraukė Europon ir ten pa
viešėjęs, pasimatęs su giminėmis 
Vokietijoje, pavasariop parkaks 
Tasmanijon.

Dr. Jūratė Kantvilaitė sumainė 
žiedus su Patrik Flanagan. Kol kas 
atostogauja. Patrik prisipažino, kad 
dabar turės dvigubai daugiau dirbti 
nes reikės padėti ir liet, bendruo
menei, ir HELLP.

Kazio Paškevičiaus duktė Birutė, 
buv. taut, šokių grupės vadovė irgi 
ištekėjo už W. Vojcek. Abu labai 
jauni ir savo planų neišduoda.

’’Perkūno” sportininkai vyrai ir 
jaunės žaidžia krepšinį, kartais lai
mėdami, kartais pralaimėdami, ruo
šiasi į Geelongą, nors žiemos sporte 
dalyvauti nenumato.

Pensininkai jau priprato prie savo 
laisvės ir laikosi visai neblogai. Ne 
taip gerai su tais, kurie artinasi prie 
pensijų. Jie pradėjo braškėti: vie
nam nugara, kitam kepenys, tre
čiam inkstai..., o kur visi tie, kuriem

PAAIŠKINIMAS

Sydnejiškiai tautiečiai teiraujasi, 
kodėl laidotuvėms dažniau naudoja
mos bažnyčios šoninės durys iš 
šventoriaus pusės, bet ne frontinės. 
O priežastis ta, kad dažnai pašaliniai 
asmenys pastato savo mašinas prie
šais pagrindinį įėjimą ir tuo užblo
kuoja privažiavimą laidotuvių maši
noms. Tuo reikalu buvo kreiptasi į 
atitinkamus pareigūnus, kurie kaip 
tik ir pageidauja, kad būtų vengia
ma laidotuvėms naudoti pagrindinę 
gatvę, nes tai kliudo judėjimą gatve 
ir pėstiems.

Liet. Laidojimo Biuras 
Funerals of Distinction

PATIKSLINIMAS
Musų Pastogės Nr. 20 užuojautą 

a.a. K. Labučio artimiesiems pa
reiškė ne J.S. Kūzmickis, kaip kad 
buvo paskelbta, bet J.S. Kuzmickas.

Maloniai dėl to atsiprašome. Red.

Į SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
B

16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Liepos 6 d.
PRETZEL & LAURIE 

dainininkai komedijantai

Liepos 13 d.
LĖLIŲ VAIDYBA

“IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:

Seit. 8-12. sekm. 6.30 -10.30 vai.

KLUBAS ATVIRAS:

pirm. - treč. nuo 4 iki 10.30 vaL<; keta. 4-11, penkt. 4-12, 
šešt.nuo2 iki 1 vaL ryto. sekm. 1220 iki 11 v.v.

g

g g
Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. $ 

sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius. ffi

širdelės taukais apžėlė. Kai pažiūri, 
eilės retėja, nebėra to garso ir galy
bės... Gerai dar, kad vidutinieji ne
miega. Nors jų mažai, bet jie dirba 
kiekvienas už du bendruomenei.

Knygos ’’The World of Olegas 
Truchanas” paskirstymo knygyne 
beliko vos pora desėtkų. Visuose 
Australijos svarbesniuose laikraš
čiuose knyga išgirta. Mūsų garsaus 
tautiečio Tasmanijos tyrinėtojo pa
minklinis darbas per kelias savaites 
buvo beveik išparduotas.

A. Kantvilas

PADĖKA
Melb. Liet. Jaunimo Sąjungos 

(MLJS) valdyba dėkoja žemiau iš
vardintiems asmenims už aukas, 
skirtas paremti jaunimo delegatus 
kelionei į III-ji Jaunimo Kongresą 
Pietų Amerikoje.
Aukos per R.Kalantos 
minėjimą geg. 18 d. $ 91.60
p. Mikšas $ 10.00
p. Naujokaitis $ 10.00
p. Ališauskas $ 6.00
p. A. Šimkus $ 6.00
p. Baikauskas $ 5.00
p. G. Žvinakis $ 5.00
p. Sodaitis $ 5.00
p. Sodaitienė $ 4.00
p. A. Bajoras $ 2.00

Viso $144.60 
MLJS Valdyba

A.A.
LEONORAI BŪKEVIČIENEI 

mirus, pagerbdami velionę vietoje 
gėlių ir vainikų ’’Mūsų Pastogei” 
aukojo:
V. ir B. Barkai $ 10.00
I. ir K. Bagdonavičiai $ 10.00
M. ir A. Reisgiai $ 10.00
J. ir R. Venclovai $10.00

Lietuvių Fondas Amerikoje pa
skyrė 2000 dol. stipendiją prof. 
A.Maceinai užsakydamas parašyti 
veikalą ’’Filosofijos kilmė ir pras
mė”. Profesorius numato veikalą 
parašyti per dvejus metus, ir jam 
bus išmokėta po lOOOdol. kasmet.
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VALANČIAUS
SUKAKTIS

Bene vienas iš pačių iškiliausių 
lietuvių istorijoje yra vyskupas Mo
tiejus Valančius, miręs prieš 100 
metų. Tai buvo kolosalinė asmeny
bė, kuri pakėlė visą lietuvių tautą 
kultūrine prasme, įsąmonino ją ir 
davė jai kryptį. Minint didžiuosius 
prigijo Vytautui Didžiojo vardas. 
Galbūt dar labiau Didžiojo vardo 
vertas ir vysk. Motiejus Valančius.

Šio didžiojo lietuvio minėjimą lie
pos 6 d., sekmadienį, 3 vai. rengia 
Plunksnos Klubas Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje. Tą sekmadienį liet, 
pamaldose paminės jį kun. P.But- 
kus. Minėjimo programoje: apie 
vysk. M. Valančių kalbės E. Jonai
tienė, J.A. Jūragis, V. Kazokas. 
Apie jį ir jo raštų ištraukas skaitys 
A.Gasiūnas ir Vyt. Šliogeris.

Sydnejiškiai lietuviai maloniai 
kviečiami į minėjimą atsilankyti.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MOTŲ PABTOOI
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ŪSU PASTOGĖ
S LITHUANIAN AUSTRALIAN 
B-WEEKLY “OUR HAVEN“
• Australijos Lietuviu bendruomenės 
5 laikraštis'
: Leidžia ALB Krašto Valdyba
> Redaktorius V Kazokas
B Redakcijos Patariamoji Komisija: 
S J.Maksvytis, A.Relsgys.
B Redakcijos adresas: 13 Percy S..
B Bankstown,N.S.W. 2200;
> Tel. 7098395
Z Leidėjo ir Administracijos adresas 
= Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
; Administracijos Tel. 6499062
; Prenumerata: metams 315.00 

6mėn. $ 8.00
B Užsieny metams $18.00
S Oro paštu užsieny $37.00
; Atskiras numeris $00.35
S Redakcija ratinius taiso ir skelbia 
S savo nuožiūra. Už skelbimu tarinį 
B neatsakoma.
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