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Akademikų suvažiavimas
Rugpiūčio 30-31 d.d. Melbourne į- 

vyko Australijos lietuvių akademikų 
pirmasis suvažiavimas, organizuo
tas ALB Krašto Valdybos. Turimo
mis žiniomis suvažiavimas praėjo 
labai gražiai ir sėkmingai, prašokęs 
visas viltis. Buvo susirinkę netoli 
šimto aukštuosius mokslus baigusių, 
kurių daugiau kaip 50% sudarė jau

CONFERENCE OF LITHUANIAN ACADEMICS HELD IN 
MELBOURNE AUGUST 30 TO 31 EXPRESSES GRATITUDE FOR 
YOUR PROMISE TO REVERSE THE DE JURE RECOGNITION OF 
INCORPORATION OF BALTIC STATES INTO THE SOVIET UNION 
AND LOOKS FORWARD TO EARLY IMPLEMENTATION OF THIS 
PROMISE ON YOUR RETURN TO GOVERNMENT STOP WITH 

-BEST WISHES FROM ALL PARTICIPANTS

nimas.
Apie patį suvažiavimą išsamesnis 

raportažas bus paskelbtas kitame 
M.P. numery.
Lietuvių akademikų suvažiavimas, 
įvykęs rugpiūčio 30-31 d.d. Mel
bourne, pasiuntė opozicijos lyderiui 
Mr. J .M. Fraser’iui tokią telegramą:

SUDIE ANTANUI BAUŽEI

ANTANAS BAUŽĖ 
Mūsų.Pastogės steigėjas 
ALB Garbės Narys

Kasdien jį turėjome savo tarpe - 
kiekviename subuvime, kiekvienoje 
šventėje, kiekviename suvažiavime, 
džiugesy ar suspaudime, ir atrodė, 
kad net kitaip ir būti negali: Anta
nas Baužė neišskiriamas ir neaplen
kiamas. Jis visokiuose oruose, viso
kiose permainose buvo kaip mūsų 
sąžinė - bendruomenės sąžinė, ne
apeinama ir nenutildoma, laukiama 
ir privaloma. Iš tiesų, tiek mūsų 
kasdieniškuose reikaluose, tiek ir 
didesnės apimties problemose jis 
buvo ir išliko kaip moralinis autori
tetas, kaip simbolinis lietuvis, kuris 
gyveno ir dirbo vien lietuvybei.

Šiandie Antano Baužės jau netu
rime gyvųjų tarpe, Antano Baužės, 
kuris ir miręs palieka šviesiu pavyz
džiu mums visiems, kaip reikia de
rinti skirtingas numones ir kad 
žmogų lietuvį būtina statyti aukš
čiau už politinius ar ideologinius įsi
tikinimus.

Mirė Antanas Baužė rugsėjo 1 
dieną ramiai, be jokio skundo ir 
priekaišto: atsigulęs popiečio poilsio 
jis ir neatsibudo.

Turbūt nėra Australijoje gyvo 
lietuvio, kuris nebūtų pažinojęs arba 
bent girdėjęs apie velionį Antaną ir 
jo šeimą. Jis buvo vienas iš tų vete
ranų senųjų lietuvių, kurie dar prieš 
karą buvo įsikūrę Australijoje, ir 
nors negausūs skaičiumi, išvystė 
gražią lietuvišką veiklą, turėdami 
savo Draugiją, kuriai su mažom 
pertraukom vadovavo Antanas 
Baužė iki atvyko pokariniai lietuviai 
emigrantai. Naujai atvykusioms 
Baužių namai pasidarė tarsi kokia 
priebėga ir vilties švyturys, o 
Lietuvių Draugija stengėsi aprėpti 
visus atvykusius. O kai Baužės va
dovaujamos Lietuvių Draugijos rė
mai pasidarė perankšti, pats pasiūlė 
Draugiją perorganizuoti į Lietuvių 
Bendruomenę, kurios laikinajam or
ganizaciniam komitetui pats ir va
dovavo. Dėl to jau pirmajame A. L. 
B-nės suvažiavime Antanas Baužė 
ypatingai pagerbiamas ir išrenka
mas bendruomenės pirmuoju Gar
bės Nariu.

Šalia visuomeninio gyvenimo ir 
veiklos Antanas Baužė ypatingai 
buvo pamėgęs ir nepaprastai verti

no spaudą. Vos tik atvykęs į Aus
traliją dar 1930 m. jis išsirašęs buvo 
iš Lietuvos eilę laikraščių ir žurnalų, 
pats skaitė ir kitus ja aprūpino ir 
patsai mėgo spaudoje rašinėti. Vos 
tik atvykus pirmiesiems naujų atei
vių transportams jis tuoj pamatė, 
kaip baisiai reikalingas naujai susi
dariusioje padėty lietuviškas laik
raštis. Pasikvietęs redaktorium ra
šytoją ir žurnalistą Juozą Žukauską 
Antanas Baužė garantuodamas savo 
vardu ir turtu pradeda leisti Mūsų 
Pastogę, į darbą įkinkydamas visą 
savo šeimą: žmona administratorė, o 
vaikai užpildė savo rašiniais pra
džioje privalomą ketvirtadalį laik
raščio angliškai. Ir nors vėliau Mūsų 
Pastogės leidimą perleido bendruo-i 
menės vadovybei, A. Baužė iki pas
kutinės dienos per ištisus dvidešimt 
šešerius metus rūpinosi ir visoke
riopai palaikė Mūsų Pastogę kaip 
savo gimdytą kūdikį ir augintinį.

Staig užgeso jo gyvybė jam be
baigiant 77-sius metus. Gimė A. 
Baužė 1898 m. lapkričio 26 d. Tau
ragės apskr. Ringių kaime. 1919 pa
šauktas į Lietuvos kariuomenę jis 
joje ištarnavo 11 metų. 1927 m. vedė 
Škotijoje gimusią ir augusią Oną 
Vyšniauskaitę ir 1930 m., abu išvyko 
į Australiją ir įsikūrė Sydnejuje. Čia 
gimė jų vaikai - dvi dukros ir sūnus, 
kurie visi baigė aukštuosius mokslus 
ir yra sąmoningi lietuviai.

Antanas Baužė buvo nuostabiai 
geros širdies ir taikingo būdo. Jis 
net ir lietuvių tarpusavio pasikarš
čiavimuose niekad neprarado lygs
varos ir daugeliu atvejų buvo sėk
mingas taikintojas ir derintojas. Ši
tas jo doras savybes pastebėjo ir 
australų oficialūs organai: jam su
teikiama garbė būti ’’Justice of 
Peace”, ir šitose garbingose parei
gose jis išbuvo iki mirties.

Nedidelis ūgiu, bet didis savo 
dvasia Antanas Baužė išeidamas 
paliko gilius pėdsakus Australijos 
lietuvių istorijoje, paliko ir nuosta
biai patrauklų ir šviesų pavyzdį, kad 
meilė lietuvio lietuviui yra aukš
čiausias reikalavimas. Tą jis įrodė 
visu savo gyvenimu.

V. Kazokas
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Susikaupimo 

valandai
Šiandie Tautos Šventė. Daugelis 

iš vyresniųjų Tautos Šventę prisi
mena kaip džiugesio dienų su iškil
mėm, vėliavom, paradais, eisenom... 
Gal ir nereikėtų stebėtis: tom pa
čiom šventėm laikas ir aplinkybės 
padiktuoja skirtingą formą ir net 
prasmę. Visai nenuostabu, kad anais 
laikais mūsų tautinės šventės pra
eidavo džiūgavimo ir iškilmių ženk
le. Ir kaip nesidžiaugti: gyvenome 
laisvi, gyvenome savo tautoje, bu
vome pilni entuziazmo ir kūrybingi. 
Gal ir buvo grėsmingų šešėlių iš 
vienos ar kitos pusės, bet jie mūsų 
nepalaužė ir entuziazmo neapniau
kė. Pasitikėjom savimi ir neabejo- 
jom, kad mūsų ryžtas ir kūrybinis 
veržlumas nulems ateitį.

Bet gyvenimo ratas pasisuko 
mums nepalankfai. Įvykiai ritosi 
vienas po kito per mūsų žemę, su- 
maigė mūsų statomus saulėtus rū
mus ir mus pačius negailestingai su
triuškino. Nežiūrint to, pati tauta 
kaip tokia nepalūžo: ir tie, kurie pa
liko tėvų žemėje, ir tie. kurie paskli
do po pasaulį, aprimus audroms ir 
verpetams, visi gyvena ir dirba vie
na linkme: išlikti kaip tautai ir bet 
kokia kaina išlaikyti jos tęstinumą.

Palikusieji namie pradžioje gal
vojo atsispirti ginklu, bet greit pa
matė, kad šitas kelias nepasiteisina 
ir prilygsta savižudybei, todėl pasu
ka ir įstoja į kūrybinį kelią. Visi ži
nome, kaip sunku tiek atskiram in
dividui, tiek ir visai tautai reikštis 
kūrybingai, kada viskas spraudžia
ma krašto ir tautos pavergėjo į spe
cifinius rėmus, iš kurio tėra vienin
telis išėjimas - išsilydyti, ištirpti. 
Tačiau tautos išlikimo ir ištvermės 
valia stebuklus daro: gal niekad 
mūsų tauta nebuvo tokia giliai są
moninga ir tokia ryžtinga ištverti, 
kaip kad yra šiandie. Net ir po tris
dešimties metų okupacijos okupanto 
sulyginimo volas lietuvių tautos ne
sulygino su tais, kurie reklamuojasi 
turį pasiekę aukščiausią kultūrinį ir 
materialinį gerbūvį. Vis tiek ir šian
die Lietuvoje bendras gyvenimo 
standartas aukštesnis, negu bet kur

’’didžiojoje tėvynėje”, kūrybinis 
veržlumas pranašesnis, mokslo 
standartas aukštesnis. O tai reikia 
nepaprastų pastangų ir valios šitai 
anose sąlygose pasiekti ir išlaikyti. 
Ir tai liudija tautos sąmoningumą ir 
pastangas atlaikyti niveliuojantį 
spaudimą.

Lygiai toji pati mintis - ištverti ir 
garantuoti tęstinumą - lydėjo ir mus 
visus, išsklidusius po visą pasaulį. 
Gaila, bet negalime pasigirti, kad 
mes ištvėrėme: mes greičiau suk
niubome laisvėje, negu mūsų broliai 
priespaudoje. Tik pabandykime su
daryti apytikrį trisdešimt išeivijos 
metų balansą. Geriausiu atveju per 
tą laiką pusė mūsiškių atkrito, kurių 
savųjų tarpe nematome ir kurie 
praktiškai nesuinteresuoti nei lietu
vių tautos likimu, nei jos ateitimi; 
jau mūsų pirmosios generacijos irgi, 
idealiai skaičiuojant, vos trečdalis, 
kurie domisi savo tautine kilme ir 
dar gali susikalbėti lietuviškai; visa 
kultūrinė ir visuomeninė veikla te
bėra vyresniųjų rankose ne dėl to, 
kad nenorėtų skirtis, bet kad beveik 
nėra kam perduoti.

nėra kam perduoti: neišauginome iš 
savo tarpo jaunų kūrėjų - rašytojų 
ar poetų (nekalbėsime čia apie daili
ninkus, kurių kūrybinė kalba yra in
ternacionalinė).

Kaip matome, trisdešimties išei
vijos metų suvestinė nėra jau tokia 
džiuginanti. Gal ir nemalonu šiandie 
operuoti tokiais faktais, bet nėra ko 
jų tušuoti, o reikia realiai pasižiūrėti 
į tikrovę. Gal kaip tik toks neiš
kreiptas vaizdas ne vienam atvers 
akis ir privers sumąstyti apie save, 
apie savo vietą esamoje aplinkoje ir 
savoje tautoje ar bendruomenėje.

Štai dėl ko ir Tautos Šventė po 
daugelio metų atsistojo visai kitoje 
'šviesoje ir net sampratoje. Juk visi 
vyresnieji atsimena, kad Tautos 
šventė buvo džiugesio inspiruota: po 
laisvės kovų pergalių, švenčiant is
torinės Lietuvos galybę ir jos viršū
nę - Vytauto Didžiojo sukaktį, tas 
žadino mūsų tautines ambicijas ir 
ugdė mūsų tautinį sąmoningumą. 
Juo labiau tasai tautinis sąmoningu
mas pabrėžtinas šiandie ir ne kur 
kitur, o čia.

(v.k.)

ANTANUI BAUŽEI 
mirus gilią užuojautą nuliūdime reiškiame p. Onai Baužienei, dukterims 
Irenai ir Antuanetei ir sūnui Dr. Robertui su jų šeimomis.

T.B Vingiliai
E.E. G.J. Bliokai

ANTANUI BAUŽEI
mirus, žmoną Oną, dukteris Ireną ir Antuanetę, sūnų Dr. Robertą ir jų 
šeimas giliai užjaučia ir kartu liūdi

A. ir M. Reisgiai

ES

Brangiam vyrui ir tėvui
ANTANUI BAUŽEI 

mirus, jo žmoną ir šeimą skausmo valandoje užjaučia
Barkų šeima

Mūsų prieteliui
ANTANUI BAUŽEI

staiga mirus, giliame liūdesy palikusią jo žmoną Oną, sūnų Dr. Robertą, 
dukteris Ireną ir Antuanetę su šeimomis didžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Elena ir Jonas Laurinaičiai

Nuoširdžiam bičiuliui, Australijos Lietuvių B-nės Garbės Nariui

ANTANUI BAUŽEI
mirus, jo žmonai Onai ir vaikams bei anūkams gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime.

V. ir Vyt. Šliogeriu šeima 
A. Vingienė

ANTANUI BAUŽEI
mirus, jo žmoną Oną, vaikus bei jų šeimas ir visus artimuosius liūdesy 
giliai užjaučiame.

Šerkšnių šeima

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Garbės Nariui 

ANTANUI BAUŽEI 
mirus, žmonai Onai, dukroms Irenai ir Antuanetei, sūnui Dr. Robertui ir 
jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

A. Sabaliauskienė
V. Januškevičienė 
S. Osinas
P. Alekna

Ž. ir L. Simanauskai
A. ir L. Šeferiai
V. ir S. Šimkai
V. ir J. Petniūnai

Lietuvių Sodyba, Engadine
Australijos Lietuvių Bendruomenės Garbės Nariui 

a.a. ANTANUI BAUŽEI
mirus, žmonai Onai, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

ALB Sydney Apylinkės Valdyba
LIETUVIAI PAS LIBERALUS

A.A.
Lietuvių Bendruomenės Garbės Nariui

ANTANUI BAUŽEI
mirus, jo žmoną - Sydney Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
pirmininkę, dukteris ir sūnų bei jų šeimas giliai užjaučia

ALB Sydney Apylinkės Komitetas
Lietuvos Bylai

Australijos Lietuvių Bendruomenės pirmajam Garbės Nariui, 
ilgamečiu! Sydnejaus Lietuvių Klubo nariui

ANTANUI BAUŽEI
mirus, jo žmoną Oną, sūnų ir dukras ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 35, 1975.9.8, psl. 2

Rugpiūčio 27 d. įvyko Liberalų 
Partijos Bass Hill ir Bankstown 
East skyrių bendras susirinkimas, 
kuriame pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas prof. A. Kabaila.

Prof. Kabaila kalbėjo tema ’’Pa
baltijo dilema Australijos kon
tekste” (’’The Baltic Dilemma in the 
Australian Context”). Jis iškėlė 
Whitlamo pastangas užtušuoti Pa
baltijo valstybių pripažinimo de jure 
Sovietams faktą prieš Australijos 
visuomenę, pabaltiečių reakciją ne 
tik čia Australijoj, bet ir visam pa
saulyje, Amerikos Prezidento Fordo 
pasisakymą, ir paties Whitlamo 
priešrinkiminius pareiškimus.

Susirinkimo dalyviams buvo 
įteikta Pabaltijo reikalus liečianti 
spauda.

Po prof. Kabailos kalbos, Bass Hill 
Liberalų Partijos skyriaus pirmi
ninkei Jūratei Reisgytei pasiūlius ir

Bankstown East skyriaus pirmi
ninkui Terry McDonald siūlymą pa
rėmus vienbalsiai priimtas toks nu
tarimas:

’’The ceding by the Australian 
Government of de jure recognition 
to Russian rule over the formerly 
free and independent Baltic States 
of Estonia, Latvia and Lithuania be 
reversed.”

Šiuo nutarimu šie du Liberalų 
Partijos skyriai pareiškė savo prita
rimą Malcolm Fraser pažadui Pa- 
baltijos pripažinimą Sov. Sąjungai 
atšaukti.

Tokie atskirų Partijos skyrių nu
tarimai turi didelės reikšmės, nes 
pagal juos formuojama bendra par
tijos politika.

Bankstown East Liberalų skyrių 
sudaro Bankstown biznieriai. Lietu
vių priklauso tik vienas. Bass Hill 
Liberalų skyriui priklauso dvi lietu
vės.
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ČIURLIONIO 100 m. SUKAKTIS ČIURLIONIS
Henrikas Ra

M. K. ČIURLIONIS

Pažintis su Nijole Ambrazaityte

Į Australiją, - trumpom atosto
gom, - atvyko Vilniaus Operos solis
tė Nijolė Ambrazaitytė. Daugelis 
mūsų tautiečių, lankydamiesi tėvy
nėje, yra girdėję ją dainuojant Vil
niaus Operos Teatre. Jie buvo kupi
ni susižavėjimo, tad ir jos vardas jau 
čia mums nesvetimas.

Nors viešnia atvyko ne gastrolių 
tikslu, o paviešėti ir ta proga susi
pažinti kiek su Australija, bet gi 
mūsų čionykščiai meno entuziastai, 
sužinoję apie jos viešnagę, primyg
tinai prašė neatsisakyti pademons
truoti savo vokalinio talento, nors 
uždarai auditorijai. Tad, gavus pa
skubomis Adelaidės Town-Hall salę, 
kuri, laimei, rugpiūčio 29 d. penkta
dienio vakare buvo laisva, įvyko jos 
dainų vien tautiečiams skirtas va
karas.

N. Ambrazaitytė priklauso Vil
niaus Operos Teatro jaunesniųjų 
būriui. Baigusi Vilniaus Konserva
torijoje dainavimo studijas 1966 m., 
jinai jau laimėjo rimtos menininkės 
pripažinimą ne vien savo tėvynėje, 
bet ir už jos ribų gastrolių metu: 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, Ven
grijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Či
lėje, Peru ir Norvegijoje.

Debiutavus Verdi operoje ’’Don 
Carlos” Eboli vaidmenyje, jos re
pertuaras nuo to laiko praturtėjo 
tokiomis atsakingomis rolėmis: 
Amneris ’’Aidoje”, Carmen ’’Car
men”, Charlotte ’’Werther” ir kt.

Adelaidėje nors ir dainavo vien 
lietuviams, tačiau nenukrypo nuo 
įprastos taisyklės pradėti vakarą 
italų klasikais (italų kalba): A. Cal- 
dara, B. Marcelio ir G. Pergolesi. 
Tuose kūriniuose užimponavo 
griežtai stilizuotu atlikimu, o jos 
turtingas, išskirtino grožio mezzo- 
soprano balsas... tai neišsemiamų 
aukso turtų šaltinis!

Cherubino (pažo) arijoje iš Mo- 
zarto ’’Figaro Vestuvės” (itališkai) ji 
sukūrė gyvą ir žavingą meilės aistra 
suliepsnojusio jaunuolio vaizdą. F. 
Schubert’o ”An die Musik” 
(vokiškai) buvo atlikta tinkamu tai 
dainai ramiu didingumu. Ypač pa
girtinai, šiurpiai-dramatiniai perda
vė apviltos meilės širdies skausmą 
Santuzzos arijoje iš operos ’’Caval- 
leria Rusticana” (itališkai) ir baigė 
pirmą vakaro dalį Dalilos garsiąja

Rugsėjo 10 d. sueina šimtas metų, 
kai gimė Varėnoje (Dzūkijos pietuo
se) Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis, kurio šimtmetinę sukaktį šian
dien mini lietuviai visame pasaulyje. 
Tai bene pirmas sąmoningas lietu
vis, šiandie pasiekęs pasaulinio gar
so kūrybiniame pasaulyje. Juo pačiu 
ir jo kūryba susidomėjimas pasta
ruoju metu neproporcingai auga. Iš
leidžiama kaskart vis daugiau ir 
daugiau leidinių apie jį, ir ne vien tik 
populiarizacijai, bet rašomos ir lei
džiamos apie jį ir jo kūrybą studijos, 
disertacijos, pagaliau Čiurlionio te
momis rašomi literatūriniai kūriniai, 
romanai, poezija, net dramos.

Čiurlionis muzikas - -kompozito
rius. Kaskart vis dažniau ir dažniau 
jo kūriniai patenka į tarptautinius 
repertuarus, o jo trumpi muzikiniai 
kūrinėliai, kaip nokturnai, preliudai 
daugelio garsių interpretatorių ver
tinami aukščiau už Šopeną.

Bet gal plačiausiai Čiurlionis save 
atskleidė tapyboje. Jo vaizduojama
sis pasaulis yra jo vizijų pasaulis, nei 
tematika, nei forma su niekuo nepa
lyginamas. Ir iš jo trumpo gyvenimo 
- vos 36 m. kūrybai tebuvo skirta tik 
šešeri metai! Kai jis mirė 1911 m. jis

arija iš op. ’’Samsonas ir Dalila” 
(prancūziškai). Pagirtina, kad N. 
Ambrazaitytė vadovaujasi ’’tarp
tautinėmis” koncertų taisyklėmis 
atlikdama kūrinius jų originalia kal
ba. Italų kalboje, kuri savaime jau 
skamba tarytum muzika, ir yra vi
siems dainininkams lyg tai ’’gimtoji 
kalba”, (nes dainavimo studijos ta 
kalba remiasi), jos žodis buvo aiškus 
ir lengvai pagaunamas, bet kai dėl 
vokiečių ir prancūzų kalbų, deja, tu
rėtumėme pasiūlyti vokalistei su
rasti geresnius tų kalbų mokovus, 
nes čia dažnokai nebuvo apvaldytas 
žodis ne vien išbaigtumo prasme, 
bet net nukentėdavo ir pats tarimas. 
Tačiau, tas mažas ’’nuodėmės” turi
me jai atleisti, kadangi vokalinė pu
sė jas su kaupu ’’atpirko”. Karšti ir 
nesiliaują plojimai lydėjo kiekvieną 
jos dainą.

Po trumpos pertraukos daininin
kė įžengė į estradą kupina kitų nuo
taikų, pasiruošiusi atskleisti mums 
savųjų kūrėjų dainas. Išskyrus J. 
Tallat-Kelpšą senosios kartos muzi
kos atstovą, išgirdome nūdienių 
Lietuvoje kuriančių muzikų veika
lus. K. Brundzaitės: 2 raudos, F. 
Bajoro: Diptikas ir A. Bražinsko: a) 
Kvailutės Onutės rauda ir b) Daina 
apie gegutę. Tos visos dainos tik 
tiek yra lietuviškos, kiek sukurtos 
lietuviškiems žodžiams. Jų muzikinė 
struktūra, harmoninės priemonės 
bei muzikinės išraiškos priklauso 
nūdieniam, tarptautiniam muzikos 
menui. Visos įdomios, originalios ir 
reikalauja iš interpretatorių didelio 
muzikinio pasiruošimo, gilaus įsigy
venimo ir tinkamo nuspalvinimo, ir 
jas visas N. Ambrazaitytė pasigėrė
tinai mums ’’pristatė”. V. Kairiūkš
čio romantiškoje dainoje ”Aš viską 
užmiršau, aš viską tau atleidau” jos 
balsas persunktas jaudinančių, šiltų 
emocijų, suvirpino klausytojų širdis, 
ne vienam išspaudžiant ’’graudžią 
ašarėlę”.

Vakro programą solistė baigė J. 
Tallat-Kelpšos dainomis: ’’Sakė ma
ne šiokią, sakė mane tokią” atlikusi 
gyvu tempu ir užsidegimu; ’’Lietus 
lynojo” ir dažnai vokalistų dainuoja
ma ”Ne margi sakalėliai”. Nepaso
tinta vokalinio meno grožiu audito
rija dar iškvietė solistę net trim bi- 
sams. Sekė: E. Grieg’o ’’Myliu tave”,

Tarytum ežero dugne nugrimzdęs klonis, 
Kur liūdi žaluma pavargusioj mėlynėj, </ 
Nutilo sienose žaliuojantis Čiurlionis, 
Ir žiba fosforu vijokliai vandeniniai.

Čia amžiai baigėsi, čionai sustojo laikas, 
Pražydo pasakoj karališki pelėsiai.
Į pienę miegančią vos gimęs žydras vaikas 
Rankas užsnūdusias per žalsvą miglą tiesia.

Žvaigždynų soduose kur sidabrinės lingės 
Beveik nesisupa, kur pumpurai nesprogsta, 
Ant svyrančių šakų linguojas švagždės tingios 
Ir mėnesio šviesoj numirusioj prinoksta

Tylus švytėjimas pražydusios nirvanos 
Sutirpsta rūbuose medūzos krištolinės, 
Ir ūžiančiom gelmėm’kartoja Okeanas 
Gajingą ilgesį dainuojančios undinės.

jau buvo plačiai žinomas ir pripažin
tas ano meto meno sluogsniuose 
Maskvoje ir Petrapily. Tačiau greit 
iškilęs karas, vėliau revoliucija ir po 
jos proletarinė gyvenimo samprata 
Čiurlionį ilgiems dešimtmečiams 
palaidojo. Atsikūrusi nepriklausoma 
Lietuva dėjo pastangų, kad bent 
būtų išsaugotas M.K. Čiurlionio pa
likimas, tačiau jauna valstybė turėjo 
perdaug visokių rūpesčių, kad būtų 
galėjus daugiau dėmesio skirti 
Čiurlionio iškėlimui ir populiarizaci- 
j.ai. Vėliau antrasis karas vėl nu
skandino Čiurlionį į tamsą ir net į 
pražūties grėsmę. Sovietų proleta
riniai politikai, kurių galioje ir visi 
kūrybiniai apsprendimai, pradėjusį 
kilti iš karo griuvėsių M.K. Čiurlionį 
pasmerkė kaip antitarybinį, deka
dentinį menininką, ir nedaug trūko, 
kad jis būtų buvęs galutinai sunai
kintas. Kaip gyvi liudininkai pasa
koja, lietuviams teko padėti milži
niškų pastangų ir net rizikos, kad jį 
išgelbėtų ir net gautų pripažinimą. 
Dabar Čiurlionis, kaip ilgai tamso
je buvusi gėlė, skleidžiasi gaivališ
kai ir plačiai. Tiesa, anoje pusėje jis

VILNIUS

’’Habanera” iš op. Carmen ir J. 
Gruodžio harmonizuota ’’Ulijona”.

Akompaniatorė pianistė-australė 
Jean Starling lydėjo dainas užtik
rintu patyrimu ir puikia technika.

Susumavus vakaro įspūdžius, pir- 
mon galvon tenka atžymėti N. Am- 

būtinai spraudžiamas į siaurus ide
ologinius rėmus, bet kiekvienu at
veju jis nesulaikomai prasiveržia 
pro tų rėmų briaunas, nes iš tiesų 
didis kūrėjas neįtalpinamas į jokius 
rėmus ir jokias ideologijas.

Nemažiau Čiurlionio populiariza
cijai darbuojasi ir lietuviai išeivijoje. 
Nuolat ir nuolat atsiranda plačių ir 
gilių studijų didžiuosiuose vakarų 
pasaulio meno žurnaluose, išeina 
viena po kitos ir knygų apie Čiurlio
nį ir jo kūrybą didžiosiomis vakarų 
kalbomis. Čiurlionis pasiekė net ir 
Japoniją, kur jis priimtas su nesle
piamu susižavėjimu ir nuostaba. 
Šiandie vakaruose Čiurlionis jau ga
lima sakyti pilnai įsipilietino meno 
enciklopedijose, meno istorijos stu
dijose ir vadovėliuose.

Galima būtų drąsiai' teigti, kad 
Čiurlionio garsas ateity dar labiau 
plėsis, nes jo kūrybinis pasaulis toks 
platus ir toks neišsemiamas, kad jis 
per generacijų generacijas vis tiek 
bus šviežias ir naujas, lygiai kaip ir 

isi kiti žinomi didieji kūrėjai per 
šimtmečius neprarado savo aktua- 
.umo ir blizgesio.

n.n.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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brazaitytės tvirtu alsavimu parem
tą, platų, operinį, išskirtino pajėgu
mo balsą, kurį jinai naudoja pavy
dėtinu vokalistams lengvumu, daž
nai operuodama vokaliniais kont
rastais ir spalvomis. Ypač malonios 
klausai jos žemos, sultingos gaidos, 
o siekiant net kraštutiniai aukštų 
gaidų, joje nesižymi mažiausių fizi
nių pastangų. Pagirtina jos muziki
niai išbaigta frazė, užakcentuojant 
muzikinius ir žodžio logiškus kirčius. 
Tai vokalinis privalumas, kurio, de
ja, dažnai stokoja ir pasaulinio vardo 
vokalistai. Jos gilus savyje susikon
centravimas padeda jai pasinerti į 
pačias giliausias veikalo gelmes. 
Muzikos išsišakojusiame medyje jai 
lygiai ir lengvai atsiekiamos visos 
šakos - bus tai operos muzika, kon
certiniai klasikiniai, ar nūdieniai kū
riniai.

Lietuvoje be dainavimo operoje 
jinai dažna viešnia ir estradinėje 
veikloje dainuodama ir su kameri
niais ir su simfoniniais orkestrais. 
Ruošia taipogi ir solinius rečitalius. 
Yra įdainavusi jau tris ilgo grojimo 
plokšteles.

Jaunoji menininkė yra pačiame 
savo žydėjime, o gyvenime žavi savo 
paprastumu ir kuklumu. Linkime 
viešniai tolimesnių džiaugsmingų 
meno atsiekimų.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė
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POLITINĖ GALIA 0 Brangiam mūsų bičiuliui
A. Zubras

GALIA TARPTAUTINĖJE 
ARENOJE

Apie valstybę pirmasis iš krikš
čionių minty tojų yra išsamiau rašęs 
šv. Augustinas”De Civitate Dei”. Jo 
valstybės idėja savo giliausia pras
me yra transcendentinė ir universa
li, nes žemiškoji valstybė (temena 
civitas) yra subordinuota dangiška
jai Jcivitas Dei). Logiška, kad tokia 
valstybė tegali būti teokratinė ir to
talitarinė, siekianti visumos gėrio ir 
išganymo laimės. Tai Dievo plano 
įrankis. Kitos prasmės buvo Šven
tosios imperijos (Sacrum imperium) 
ir vėliau Šventosios Romos imperi
jos (Sanctum Romanum imperium) 
sąvokos. Tai kilo iš kovų su popie
žiais, pabrėžiant tačiau dievišką ir 
šventą imperijos kilmę, kurios pa
skirtis vykdyti Dievo valią žemėje, 
bet jau greta Bažnyčios, o ne po jos 
tiara. Šventosios Romos valdovai ir 
kaikurie to meto teologai imperijai 
skyrė universalią misiją - apjungti 
visą žmoniją po vienu krikščioniško 
imperatoriaus vainiku. To ilgai 
siekta, bet vis dėlto neįgyvendinta. 
Ir mūsų Vytautas vainiko laukė iš 
Sv Romos imperatoriaus.

Šiais sekuliariniais laikais vis 
ryškiau suvokiama, kad žemė pasi
darė maža, ir gerbūvis bei likimas 
net galingųjų suverenų priklauso 
nuo bendradarbiavimo su kitais ir 
nuolaidų neišvengiamumo. Ypač 
modernieji ginklai verčia ieškoti 
naujų kelių politinės galios suvere
numui tarptautinėje plotmėje reikš
tis ir jėgai kontroliuoti bei sutram
dyti. Iki šiol, kaip matome, šios pa
stangos nėra suradusios ar sukūru- 
sios pakankamai taiką garantuojan
čios institucijos. Tautų Sąjunga ir po 
II-jo Pasaulinio karo susiformavusi 
Jungtinių Tautų institucija pasirodė 
bedantės. Įstengė ir įstengia už
gniaužti tik mažos reikšmės nesan
taikos židinius. Jungtinės Tautos, 
dar gimstant, nusileido didžiųjų su
verenų galios nesutramdomumui, 
pripažindamos joms veto teisę. 
Anglų pacifistas filosofas Bertrand 
Russell, nusivylęs Tautų Sąjunga, 
dar II-jo Pasaulinio karo metu kėlė 
Pasaulinės / federacijos idėją. Jos
apybraižos buvo atspaustos ’’Ame
rican Mercury”. Tas pačias mintis 
sutinkame ir jo 1917 m. atspaustuo
se ’’Political Ideals” ir 1952 m. ’’The 
Impact of Science on Society” leidi
niuose. Pagal jį pasaulyje nebūsią 
pastovios taikos ir jokių veiksmingų 
tarptautinės teisės sprendimų, kol 
valstybė nepanorės atsižadėti abso
liutinio suverenumo tarptautinius 
santykius tvarkant ir nepaves jų 
kokios nors tarptautinės institucijos 
autoritetui. Toji institucija bus tik
rai veiksminga tik tada, kai jos dis
pozicijoje bus armija, laivynas, avi
acija ir policija, o šiaip jau paskiri 
kraštai bus nusiginklavę. Ar tas pa- 
siektina, tai kitas klausimas. Žmo
nės tačiau to ilgisi, o ypač totalitari
nės priespaudos leteną lengviau ar 
sunkiau jaučiantieji. Ir lietuviai na
muose, kam su jais yra tekę kalbė
tis, svajoj a apie kokią nors bent Eu
ropos federaciją. Europinę federaci
ją turėjo galvoje Konrad Adenauer 
ir Charles De Gaulle. Tik De Gaulle, 
nors ir suprato padėtį, dar pergiliai 
buvo suaugęs su Prancūzijos suve
renumo ir didybės idėja, kad būtų 
galėjęs ryžtis konkrečiam federaci
jos žygiui bent TSRS tiesioginės 
’’globos” išvengusioje Europos da
lyje. Pradžioje tačiau padaryta su 
V. Europos Bendros Rinkos insti
tucija.

Dėl militarinės galios sutarptau- 
tinimo yra pasisakęs ir II-sis Vati
kano susirinkimas: ’’Tam, be abejo, 
reikia į kurti/ tarptautinę pasaulinio 
masto instituciją, kurią visi pripa-
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žintų ir kuri būtų tikrai pajėgi ga
rantuoti visiems saugumą, teisingu
mo vykdymą bei teisių gerbimą” (II 
Vatikano Susirinkimo Dokumentai, 
11., Boston, Mass., 1967, 267 p.). Tik 
čia pat ir giliai pesimistinė gaida: 
’’Nieko nepadės jų pastangos (vadų) 
kurti taiką, kol žmonės tebeskaldo ir 
savo tarpe kiršina priešingumo, pa
niekos ir nepasitikėjimo jausmas, 
rasinė neapykanta bei užsispyrusios 
ideologijos” (ibd. 268 p.). B. Russell 
taip pat skiria svarbų vaidmenį fa
natiškom doktrinom: ’’Troškimas 
fanatinio įsitikinimo yra viena di
džiųjų šių dienų blogybių” (The Im- 
p<act of Science on Society, London, 
1968, 82 p.). Nesam tačiau linkę taip 
pervertinti fanatizmą bei įsitikini
mus. Mums atrodo, kad ideologijos 
yra tik priedanga, o pagrindas yra 
nepažabotos galios troškulys. Rasi
nė gi neapykanta ir prietarai daug 
sveria žmonių vidaus bendravimui, 
bet ne tiek tarptautiniam santykia
vimui. Nacistinė Vokietija nevengė 
japonų ir arabų, bet naikino savo ir 
užimtų kraštų žydus. Pats nacional- 
socializmas Hitleriui buvo priemonė 
tautai viduje konsoliduoti milžiniško 
pasiryžimo tikslui - užvaldyti Euro
pą. Komunistinė doktrina iki prieta
ro sustabinta yra priemonė TSRS 
diktatūrinei santvarkai viduje išlai
kyti ir tautines mažumas asimiliuoti 
bei išnaikinti. Tarptautinėje plot
mėje marksizmas buvo ir yra svar
bus įrankis Maskvai savo įtaką už 
sienų plėsti. Ir Pekinui marksizmas 
bei komunistinis totalitarizmas tėra 
priemonė suorganizuoti kiniečius 
sparčiai industrializacijai, taigi poli
tinei militarinei galiai.

Sekant naujosios kartos (bent ak
tyvesniųjų) mintis ir veiksmus, ga
lima įžvelgti socialinių bei viešųjų 
moralinių vertybių perkainavimą. 
Mažai jų kam beimponuoja naciona
linės didybės ir su tuo susijusio gar
so bei prestižo laurai. Nusigręžiama 
į individualinį dvasios pasaulį. Me
nininkas, mokslininkas, rašytojas 
patrauklesnis už karį ir politiką. 
Jaunosios kartos nesidomėjimas ap
ranga ir išorine išvaizda yra gana 
aiškus simptomas prieš uniformiz- 
mą, sumasinimą, prieš hipokritiją 

Dainos Sambūrio balius
įvykęs rugp.ūčio 2 d. M.L. Klubo 
patalpose.

Apgailestaujame, kad žiemos 
sporto šventė pasimaišė mums po 
kojų ir pasivogė iš mūsų draugystės 
kai kuriuos choristus bei prijaučian
čius.

Baliuje ne tik muzika, užkandžiais 
bei gėrimais teko gėrėtis, bet ir su
sirinkusiais svečiais. Ir dar ne 
viskas. Čia teko išgirsti mūsų vice
pirmininko p. Petraičio balsą, kurs 
vietoj paprastos bei priprastos pa
dėkos, svečiams už atsilankymą, 
uždainavo dar turbūt negirdėtą čia 
niekam dainelę, kurios žodžiai iš
reiškė ir kvietimą, ir dėkingumą už 
atsilankymą. Tą dainelę p-as P. Pet
raitis išmoko iš savo tėvelio, kuris ją 
parsivežė iš Amerikos lietuvių išei
vių. Jie visad ta dainelę dainuodavo 
per įvairius susirinkimus, balius net 
ir kinus. Tarp kitko, p. P. Petraičio 
tėvelis Amerikoje yra buvęs chor
vedys. Toliau mūsų programą išpil
dė sekstetas, t.y. ponios: Šeikienė, 
Čelkienė, Baltrūnienė, Balčiūnienė, 
Čipienė ir Staugaitienė. Čia pasiro
dė ir p. Ramoškienė su kupletais, 
bet jos veido nebuvo matyti, nes ji 
nešiojo seno vyro maskę ir figūrą 
dengė vyriškas kostiumas..

Visi gerai žinome, kad baliai nėra 
rengiami tik tam, kad išgertų ir pa
šoktų, bet tam, kad organizacijos

LEONARDUI GARBALIAUSKUI 
mirus, jo žmonai, dukrai, sūnums ir jų šeimoms, giminėms bei artimie
siems gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Reisonų šeima
J. Kutkienė
D. Kutkaitė

teisininkui LEONARDUI GARBALIAUSKUI 
mirus, jo žmonai, giminėms ir artimiesiems liūdesio valandoje reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

Pirmajam Australijos Lietuvių Bendruomenės Garbės Nariui

ANTANUI BAUŽEI
netikėtai mirus, jo žmoną, šeimą, gimines, artimuosius, bičiulius ir visą 
lietuvių bendruomenę netekus didžio, nuoširdaus lietuvio ir veikėjo, 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

bei moralės dviljpumą. Jaunosios 
kartos radikalesni sąjūdžiai tačiau 
daugiau spontaniški ir sporadiški, 
bet pats nusiteikimas gana visuoti
nis. Dalis nihilistai, kuriems gyve
nimo įprasminimo idėja tik žaislas 
bei iliuzija. Klausimas, kuriam tiks
lui gyvenama, atmetamas, lygiai 
kaip atbaigtos filosofinės doktrinos. 
Kaltas dėl to, be abejo, mokslas su 
empirizmu, bet ir visuotinis netik
rumas dėl rytojaus. Moderniųjų ir 
milžiniškos destrukcijos ginklų aki
vaizdoje nihilizmui ir pabėgimui 
vieta suprantama. Aktyvistus ta
čiau šioji situacija skatina pasiryži
mui ir veiksmui keliams dėl išlikimo.
Ateityje tas gali turėti lemiamos 
reikšmės vidaus ir tarptautiniam 
gyvenimui. Savisaugos instinktas 
yra stipresnis už įvairius priešišku
mus ir fanatiškas ideologijas. Yra 
tekę pasiklausyti iš TSRS atvykusių 
intelektualų palyginti tenykštį ir 
mūsų čia jaunimą. Atsakymas nu
stebino: čia jaunimas atviresnis ir 
nuoširdesnis. Tarybų Sąjungoje lyg 
su kauke, kai viešumoje. Būdinga 
sarkazmas ir pašaipa. Priimti tenka 
tik kaip pastabą.

galėtų išsilaikyti, ypač chorams tas 
pinigėlis labai parankus kai reikia 
vykti kur nors gastrolėms, ir tos iš
laidos susidaro ne tik kad už gaidas 
ar pašto ženklus, bet ir kelionę. O 
tankiai pasitaiko, kad ne vienas cho
ristas turi ne tik kelionę užsimokėti, 
bet ir darbo dienas prarasti. Taigi 
malonu buvo matyti tiek svečių, 
kurie savo apsilankymu parėmė 
chorą. Ir būtinai reikia paminėti, 
kad mus rėmė ne tik apsilankiusieji, 
bet buvo ir tokiiįkurie jautė pareigą 
paremti ir neapsilankę kaip po
nai Pietai šio baliaus loterijai pado
vanojo auskarus ir apyrankę, ponai 
Bakaičiai tortą ir bonką vyno, ponas 
J. Jakubavičius net 5 pryzus, p. F. 
Sodaitis bonką ’’Dimple” ir didelę 
dėžę šokolado.

Kadangi balių ruošėm patys cho
ristai tai darbas vyko kaip bičių avi
lyje. Vyrai tvarkė kėdes bei stalus, 
moterys juos dengė ir klojo ska
niausiais valgiais. Kumpiams piaus- 
tyti turėjom p. Savickienės specia
liai pasiūtą virėjo uniformą, kurią 
vilkėjo p-as P. Kviecinskas. 0 jam 
padėjo jo gražioji žmonelė Irena.

Kitos ponios kepė pyragus na
muose ir sunešė juos į balių. 0 iš tų 
kai kurie pateko į loteriją. 0 atsira
do ir tokia kaip p-ia Draizienė, kuri 
ne tik padėjo dirbti bet ir namie virė 
baliui ir dar dovanų davė. P-nia Sa
vickienė t.y. mūsų sekretorė ne tik,

: l

S. Liaksas

Vanda Narušienė

Nikola Tesla (1857—1943) būda
mas 28 m. atvyko į Ameriką (USA)
ir čia atskleidė ir išvystė savo išra
dingumo talentą. Telsa atidengė 
elektrinio lauko kintamumo princi
pą, išrado indukcinį motorą ir sufor
mulavo kintamosios elektros srovės 
sistemą. Pastaroji sistema įgalino 
pravesti elektros srovę į didelius 
nuotolius. Jis paruošė planus įkin
kyti Niagara krioklį gaminti elekt
rai. Ir šiandie statomos hidroelek
trinės stotys pagal jo principą. Tesla 
yra jugoslavų kilmės.

Vienas redaktorius pareiškė skai
tytojui:

— Jeigu kartais jūs rastumėte 
klaidą., įveltą mūsų laikraštyje, ne
manykite,- kad tai buvo padaryta be
tiksliai. Mes visiems ką nors įdeda
me, nes kai kurie žmonės skaito laik
raščius tik tam, kad atrastų juose 
klaidų.

Meteorologijos stoties vedėjas dik
tuoja savo mašinininkei:

—Rytoj — šilta, vakare -— lietus.
—Gaila, — tarė sekretorė, — ry

toj žadėjau eiti į pasimatymą.
—Na, tai gali išbraukti lietų

kad gera sekretorė, bet ir plakatus 
gražius padarė ir visuose kepimo bei 
virimo darbuose priklausė.

Gal ką nors ir pamiršau paminėti, 
už tai atsiprašau. Tik yra dar dvi 
ponios, kurių nei aš, nei visi kiti ne
galės pamiršti. Tai yra p. Šeikienė ir 
p. Balčiūnienė. Jų nereikia nei ra
ginti; nei prašyti. Ir jas ne tik p. S. 
Čelnos chore matome, bet ir p-no 
Morkūno.

Kai kas anksčiau net spaudoje ra
šė, kad padėkų perdaug. Ar galėtų 
ranką padėję ant širdies pasakyti, 
kad tokioms ponioms ar ponams ne
verta dėkoti? Arba ar galima tokius 
žmones sulyginti su tokiais, kurie 
užsidarę namie niekur nei prie jokių 
organizacijų nei prie jų egzistencijos 
neprisideda.

Linkiu dar daugeliui iš ponystės 
miego pabusti ir įsijungti į tautinius 
darbus, arba nors padėti tiems, ku
rie dirba.

akis.
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PAŽADAS
ATŠAUKTI

Po prof. E. Dunsdorfs knygos 
’’Baltic Dilemma” pristatymo 
Canberroje Australijos liberalų 
partijos vadas ir opozicijos lyderis 
J.M. Fraser išleido spaudai viešą 
pareiškimą, kurį čia skelbiame ori
ginalo kalboje ištisai.

LEADER OF THE OPPOSITION

NEWS RELEASE

20 AUGUST, 1975.

Extracts from an address by the Opposition Leader at the launching of 
’’The Baltic Dilemma” by Professor Edgars Dunsdorfs.

The Oppositions Leader, Malcolm Fraser, said today that a Liberal 
national Country Party Government would reverse the steps taken by 
the present Government to accord de jure recognition to the incorpora
tion of the three Baltic States into the Soviet Union.

He said ’’Professor Dunsdorfs book examines one of the most dis
tasteful decisions of the Labor Government. There was no need 
whatever to extend de jure recognition to the Soviet occupation of Lat
via, Estonia and Lithuania.

The decision was condemmed by the distiniguished emigre Soviet wri
ter, Alexander Solzhenitsyn as ’’naive and incomprehensible”. There is 
no satisfactory justification for it, and no apparent objectivejmless it was 
to ingratiate Australia with the Soviet Union.

The decision fits a pattern of decision by the present Government. So 
many of the decisions of the present Government have been designed to 
ingratiate the Labor Government with the Soviet Union.

Foreign commentators believe Australia has virtually crawled on its 
knees to please the Soviet-Union. The Government’s decision to recog
nise the occupation of the Baltic states ceases to be incomprehensible if 
you believe there is a greater philosophical affinity between this 
Government and some of the policies of the Soviet Union, than there is 
between this Government and some worthwhile Australian traditions, 
and some of our older friends with whom we still have philosophical tra
ditions in common.

If you have that view of this Government, then I believe the decision 
stands plain, as one that can be understood.

The decision as we know was taken by the Prime Minister without 
consultation with his colleagues, and I think without consultation with 
the person who holds the title of Minister of Foreign Affairs.

It also contradicts several previous statements by Prime Ministers 
and of the former Leader of the Australian Labor Party. This pledge was 
given by Arthur Calwell as far back as 1960.

The Minister of Foreign Affairs claimed the basis of recognition was 
the recognition of realities, but the Government recognises realities 
when it suits the Government.

An act which was a thoroughly wrong and unlawful act doesn’t become 
a right act because of the passage of time. However it suited the 
Government to act despite the affront to the tens of thousands of people 
from Baltic states in Australia.

In his final chapter Professor Dunsdorfs says that he thinks the way 
of reversing the decision is a simple one.

There were no exchanges of notes between the Soviet Union and 
Australia.

An ambassador was told that he could ar should or must go to the 
Baltic States and a Consulate in Australia had recognition taken away 
from it.

The Professor suggests that those two decisions be reversed. I be
lieve they ought to be reversed and the next Government will reverse 
them”.

ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE

Rugpiūčio 24-tą, sekmadienį, 
Melbourne Lietuvių Namų (šokių) 
salėje, įvyko neeilinis jaunimo pasi
rodymas, kurio įvertinti susirinko 
apie 150 žiūrovų.

Kūrybiškai nusiteikusi jaunimo 
grupė, stud. Sabos Baltrukonytės 
vaidybiškai vadovaujama, davė te
atrinę pjesę - ’’Alisa stebuklų šaly
je”. Atrodo, kad šis jaunimo rengi
nys buvo lyg ir kultūrinės visuome
nės nuotaikų zondavimas, o iš kitos 
pusės - savo vaidybinių jėgų kuklus 
išbandymas. Ir ką gi, - pastebėjome, 
jog turime šaunaus. ir talentingo 
jaunimo, galinčio pakreipti kolonijos 
kultūrinį gyvenimą nauja linkme.

Kiek prie šio renginio padirbėta, 
galima tik spėlioti, bet viena aišku, 
kad vaidinimas buvo pakankamai 
teatrališkas, todėl ir daug žadantis 

mostasjaunimo veikloje. O ar nebūtų 
smagu, kai vieni šoktų, kiti vaidintų, 
treti dainuotų, sudarę ansamblį ir į 
kitas apylinkes su gastrolėmis nu
važiuotų. O tai, savo ruožtu, neliktų 
be atgarsio ir kitų miestų lietuviš
kasis jaunimas.

Nesinorėtų tikėti, kad toks reikš
mingas šios vaidybinės trupės pasi
rodymas, atnešęs Melbourne kon- 
gresantams ne tik moralinės, bet ir 
finansinės paramos, būtų tik vien
kartinis meteoro blykstelėjimas. 
Renginio dalyviai ir atlikėjai, nors ir

nevisai programine tvarka, minėti
ni: režisorė Saba Baltrukonytė, 
Viltė Araitė, Valdas Eimutis, Me
linda O’Connor, Mindaugas Siman- 
kevičius, Leah Dobrojoer ir Juozas 
Vaitiekūnas. Šviesų operatoriai - 
Almis Simankevičius ir M. O’Con
nor. Muzika - Mindaugo, Juozo ir 
Valdo.

’’Alisa stebuklų šalyje” sukūrė 
anglas, Oksfordo miesto mokyklos 
matematikos mokytojas Charles 
Lutwidge Dodgson, žinomas - Lewis 
Carroll - slapyvardžiu. Pasaka para
šyta taip, kad ją galima lengvai pri
taikyti scenai, t.y. vaidinti ir įvairiai 
interpretuoti. Antai, kad ir ’’triušio 
ola”, kuri tiesiogine prasme gali 
reikšti ne ką kitą, o tik kaip indivi
dualinį, bei šeimyninį uždarumą, 
implikuojantį pasakos keistenybių ir 
užgaidų pasaulį; o pasakos pikčiurna 
’’karalienė” - žmogiškąjį siaurumą, 
žiaurumą ir pan.

Pjesės veiksmo eiga verčia žiūro
vą mąstyti: argi jaunimas mus tik 
stebina, o pats^iš savęs - atsidūręs 
stebuklų šaly Australijoj - tik šaipo
si? Tas ’’šaipymasis” čia tereiškia tik 
nuotaiką ir polėkį: ’’norime ir gali
me, ateiname ir padarome”. Tad 
šok, jaunyste, džiaugsmo šokį su 
pavasariu žaliu. Tu tik viena 
džiaugtis moki, einant nežinios ke
liu.

-J.J.-

Grupė Melbourne jaunimo dalyvių, suvaidinusių ’’Alisa stebuklų 
šaly”. Prieky sėdi iš k.: R. Žilinskas, M. O’Connor, J. Vaitiekūnas, S. 
Baltrukonytė. Antroj eilėj sėdi: L. Dobrejcev, A. Simankevičius. Stovi: 
M. Simankevičius, V. Araitė, V. Eimutis. Nuotrauka V. Juškos

Važiuojant iš Mannheim į Heidel
berg p. Fricas Skėrys įjungė auto
mobilio radiją ir pasigirdo... ”Ich 
hab’ mein Herz in Heidelberg ver- 
loren...”

Nustojom kalbėję ir klausom šitos 
tarptautinės studentų dainos. Daug 
kartų ir visur ji girdėta, bet kažko
dėl arti Heidelberg ji skamba gra
žiau ir linksmiau.
Lyg to neužtektų, sekanti daina yra 
’’Gaudeamus Igitur”.

Pasižiūriu į veidrodį ir matau 
žmoną besišluostančią ašaras. Mano 
balsas pasikeitęs ir vengiu kalbėti. 
Taip pasiekėm Heidelberg.

Neteko man būti šitame garsiame 
mieste ankščiau, bet p. Skėrio glo
boje greitai susirandame viešbutį ir 
pradedam mūsų vizitą.

Žmona čia kaip namuose, viską ži-

Žmona čia buvo prieš ketverius 
metus, ir ji jau dabar kaip namuose, 
viską žino.

Lankom pilį, išklausom ’’Perkeo” 
istoriją (anglų kalboje), apžiūrime 
senąjį studentų kalėjimą-karcerį, 
vaikštom po senąjį universitetą, 
svečiuojamės studentų kavinėse ir 
karčiamose - Bierstubėse. Mediniai

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

Studentų sostinėje
suolai išbraižyti studentų vardais ir 
datom. Coca Cola brangesnė kaip 
alus šitame mieste.

Viskas čia kvepia praeitim ir 
mokslu. Marmurinės plytos su įvai
riais užrašais liudija, kad čia gyveno 
ir dirbo toks ir toks profesorius arba 
mokslininkas. Atrodo, kad visa che
mija ir fizika prasidėjo Heidelberg’e. 
Neatsilieka ir medicina. Tiek daug 
girdėtų vardų.

Heidelberg’o universitetas netik 
seniausias Vokietijoje, bet ir šian
dien yra didžiausias studijų centras, 
kur 15.000 jaunų žmonių iš viso pa
saulio studijuoja, geria alų ir mylisi. 
Matosi daug azijatų ir negrų. Visi 
kalba vokiškai.

Tai jau buvo nuo trylikto šimtme
čio ir atrodo taip jau ir bus toliau.

Pavakaryje p. Skėrys atsisveiki
na, linki mums geros kelionės. Mudu 
su žmona tikrai buvome laimingi su
tikę p. Skėrį kuris nepagailėjo nei 
mašinos, nei laiko mums aprodant 
Vokietiją.

Vakare einame pavalgyt į studen
tų valgyklas. Jaunimo daug, links
ma. Kaip gera būti jaunam!

Sekmadienį iš ryto atsikėliau 
anksti. Perbrangus laikas miegoti. 
Einu pasivaikščioti Neckar’o kran
tais. Grįžtu senamiesčiu. Senamies
tis nepasikeitęs, gatvės siauros, 
kartais net tokios siauros, kad net 
gali antroje pusėje gyvenančiai

ANT BEDUGNĖS KRAŠTO

Izraelio geriausias karo ir karinės žval
gybos ekspertas gen. maj. Chaim Herzog'as 
parašė knygą apie 1973 m. spalio mėnesio 
Izraelio — arabų karą (The war of Atone
ment). Joje gen. Herzog'as atvirai pasisa
ko, kaip į paniką patekusi Izraelio armija 
buvo atsidūrusi ant bedugnės krašto. Ge
rai apmokyti ir apginkluoti arabų karei
viai greitai sunaikino Izraelio tankus ir 
lėktuvus. Buvęs momentas, kai Sirijos 
tankams buvęs atviras kelias per Galilėjos 
-slėnį į Haifą. Generolas ypačiai buvęs nu
stebintas arabų vieningu frontu, nepakan- 

draugei paduoti ranką.
Sekmadienio rytą (6 valandą iš 

ryto) jau Bierstubės atidarytos. Pil
na žmonių - studentų. Nežinau, kada 
jie ir miega!

Dar kartą aplankome pilį, vargšas 
’’Perkeo” dar vis žiūri į vyno bačką, 
einame pasivaikščioti ’’Filosofų 
Taku”.

Ir taip tris dienas paviešėjus buvo 
gaila palikti šitą miestą. Nenuostabu 
kad buvusieji Heidelberg’o studen
tai, išsiskirstę po visą pasaulį, dar 
vis dainuoja ”Ich hab’ mein Herz in 
Heidelberg verloren”.

V. Bakaitis.

karna Izraelio žvalgyba ir Sovietų patiek
tais naujais ginklais. Tiktai heroiškas Iz
raelio karių pasiaukojimas sustabdęs ne
lygią kovą ir leidęs žydų kariuomenei per
eiti į priešpuolį. Knygos autorius daro iš
vadą, kad jeigu šis karas nebūtų buvęs lai
ku sustabdytas, tai neabejotinai būtų iš
virtęs į pasaulinio masto konfliktą.

***

Nuo rugsėjo pirmos dienos rytų 
Berlyne uždrausta rūkyti visuose 
požeminiuose traukiniuose.

**♦
Mūsų Pastogė Nr. 35, 1975.9.8, psl. 5
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MOTERŲ
VEIKLOJE

METINIS S.L.M.S.G.D-jos susi
rinkimas Sydnejuje.

Metinis D-jos susirinkimas įvyko 
27.6.75, Sydnejaus Lietuvių Klubo 

’ patalpose. Susirinkimą atidarė 
Draugijos pirmininkė p. O. Baužie- 
nė, pasveikindama visas susirinku
sias moteris ir pakviesdama p. Te
resę Reisgienę pirmininkauti, kuri 
paprašė šiam susirinkimui sekreto
riauti p. S. Dryžienę.

Sudarėm mandatų komisiją į ku
rią įėjo; A. Jablonskienė, V. Petniū- 
nienė ir L Stašionienė.

p. 0. Baužienė paaiškino reikalą 
pakeisti Draugijos įstatų 9, 10, 11 ir 
16 paragrafus. Pakeitimai buvo 
vienbalsiai priimti. Po to sekė D-jos 
pirmininkės išsamus pranešimas 
apimąs Draugijos veiklą ir Lietuvių 
Sodybos reikalus, per paskutinius 
dvejus metus. Iždininkė p. B. Je- 
rembauskienė pranešė apie iždo pi
niginį stovį, p. T. Vingilienė, kuri 
yra Lietuvių Sodybos iždininkė, 
perskaitė pranešimą apie Sodybos 
finansinį stovį.

Kontrolės komisijos narė p. A. 
Jablonskienė pareiškė, kad patikri
nus visus dokumentus, pajamas ir 
išlaidas, iždas buvo rastas pilnoje 
tvarkoje.

Išvažiavus p. L. Gasiūnienei il
gesniam apsilankymui į Ameriką, 
valdybos narė p. M. Migevičienė 
perėmė ligonių reikalus. Ji paaiški
no kiek ligonių buvo užregistruota, 
aplankyta ligoninėse ir namuose. Ji 
padėkojo visoms narėms, kurios 
lankė tautiečius, ypač toms, kurios 
jau eilę metų lanko susirgusius daž
nai pačios užmokėdamos už trans
portą ir mažas dovanėles. Tylos mi
nute buvo pagerbtos mūsų mirusios 
narės ir rėmėjos: a.a. L. Bukevičie- 
nė, J. Sabulienė ir M. Jankauskienė.

Visi pranešimai patvirtinti susi
rinkusių narių. Teresė Reisgienė 
padėkojo visoms už atliktus darbus 
ir pasiūlė, jog taip darniai veikusi 
valdyba pasiliktų sekančiai 2-jų me
tų kadencijai. Deja, trims valdybos 
narėms atsisakius kandidatuoti - te
ko rinkti naują valdybą.

INFORMACIJA
Ilgametis Sydney Liet. Klubo na

rys p. J. Bartkevičius paaukojo klu
bo naudai savu laiku suteiktą 
Bankstowno ’’Dainavos” Namams 
paskolą - 90 dolerių. P.J. Bartkevi
čiui Klubo vadovybė reiškia viešą 
padėką.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Patogės Nr. 32 skelbiant 
sąrašą asmenų iš Newcastle, kurie 
pagerbdami velionį M. Zakarauską 
vietoj gėlių aukojo Mūsų Pastogei, 
netyčia išleista šios aukotojų pavar
dės: Valentinas Kutas, Jonas Lizde- 
nis, Petras Leonavičius, Vytautas 
Leonavičius ir Petras Kairys.

Mielus aukotojus maloniai dėl to 
atsiprašome. Red.

PATIKSLINIMAS

Tautiečiai, suinteresuoti pianistės 
Virginijos Inkrataitės piano koncer
tu, įsidėmėkite: koncertas įvyks ne 
Operos Rūmų Music Hall(koncertų 
salėje), kaip buvo pereitą kartą 
skelbta, bet Music Room.

***

Numatoma, kad ateinantį mėnesį 
automobilių registracija N.S.W. 
valstijoje pakils apie 50%.

Mes visi esame dalyvavę susirin
kimuose, kur siūlomieji į visuome
nės darbą žmonės skubiai, su įvai
riais atsiprašymais, atsiima savo 
kandidatūrą, ir tuo būdu labai nu
muša ūpą ir sukelia rūpestį - kad štai 
nebėra kam dirbti įvairiose lietuviš
kose organizacijose. Tenka pasi
džiaugti, kad šiame susirinkime na
rės sutiko kandidatuoti ir būti ren
kamos į valdybą ir revizijos komisi
ją, ir kad atsisakymų, beveik, nebu
vo.

Kol mandatų komisija skaičiavo 
balsus, buvo iškelta įvairių sumany
mų, kaip sutelkti pajamų D-jos 
veiklai. Šiais infliacijos laikais išlai
dos visose srityse yra labai pakilu
sios. Todėl bandyta aptarti įvairūs 
būdai surinkti daugiau lėšų tuo pa
čiu pagyvinant moterų veiklą ir pri
traukiant daugiau narių. Buvo įneš
tas ir priimtas pasiūlymas pakelti 
metinį narės mokestį iki 2 dol., pen
sininkėms narėms paliekant 1 dol.

Į valdybą išrinktos šios narės: O. 
Baužienė, M. Migevičienė, Gr. Pet
rauskienė, J. Viliūnienė, V. Naru- 
šienė, A. Vingienė, . Ramanauskie
nė ir V. Kabailienė. Į kontrolės ko
misiją išrinktos A. Jablonskienė, K. 
Bitinienė, O. Grudzinskienė.

Kandidatės į valdybą: L. Šlioge
rienė ir S. Mauragienė, o kandidatės 
į kontrolės komisiją: J. Šerkšnienė 
ir T. Reisgienė.

Susirinkimui pasibaigus, ’’Ilgiau
sių, laimingų ir džiaugsmingų me
tų!” sugiedota visoms Onoms. O 
Onai Baužienei prisegta kamelija - 
išreiškiant mūsų visų padėką už jos 
nepailstamą ilgų metų darbą.

Malonioje ir pakilusioje nuotaiko
je - visos pasišnekučiavome prie ka
vos puoduko.

Dalyvė

PASIS IKYJIAI
Sukaktys ar jubiliejai.

Noriu pridėti ir aš keletą minčių 
prie ’’Mūsų Pastogės” vedamojo, 
kur redaktorius pasigenda dėmesio 
Australijos lietuvių bendruomenės 
įsikūrimo 25-kių metų sukaktimi. 
Atrodo, kad mes, apaugę gero gy
venimo taukais, užmiršome, iš kur ir 
kaip čia atsiradome, nebežinome 
kam gyvename.

Aš pasigendu prisiminimo dar ir 
kitos sukakties. Metinės nuo to, kai 
Australija pripažino Pabaltijo kraš
tus Sovietų Sąjungai, praėjo irgi 
beveik nepastebėtai. Prieš metus 
Šis Australijos vyriausybės pasiel
gimas sukrėtė mus čia ir per visą 
pasaulį. Įtūžę blaškėmės, svaidėmės 
neapykantos pripildytais šūkiais, 
žodžiais, ieškojome draugų ir užta
rėjų.

Galvojome, kad tokių užtarėjų ra
dome liberalų partijos tarpe, net jos 
vadovybėje; tai suteikė mums pa
guodos ir pasitenkinimo. Ypatingai 
džiaugėmės, kai negražios išdavys
tės autoriams ėmė nebesisekti, kai 
juos pradėjo persekioti visokios po
litinės nelaimės. Atrodė, kad dau
giau jau nieko daryti nebeliko: biau- 
rybės darbiečiai iš valdžios bus tuo
jau išmesti, ir draugai ir užtarėjai 
liberalai atšauks pripažinimą, atsta
tys visas mūsų teises. Mes vėl ra
miai be sąžinės graužimo gyvensi
me, susirinkdami į klubus pasišne
kučiuoti, palošti pokerio mašinomis, 
išgerti po stiklą, paminėti gerus ir 
garbingus praeities laikus.

Sutikome, kad per daug triukš
mauti ir erzinti vietos gyventojus 
nėra reikalo ir prasmės. Nuspren
dėme, kad užteks, jei reikalą palik
sime savo vadų - aktyvistų nuožiū
rai. Jie budės, seks spaudą, politinį 
gyvenimą, jie turi savaites ir mėne
sius laisvo laiko.

Daugelis iš mūsų visuomenininkų 
nusiskundžia, kad pastaruoju metu 
mūsų žmonės nebėra jau tokia jaut
rūs ir sunkiai skiriasi su doleriu, kai 
reikia kur nors aukos ar paramos. 
Bet gi tie patys žmonės su pasiten
kinimu ir šypsena sukiša dešimtis 
dolerių į pokerių mašinas ir net su 
pasididžiavimu sako - na, užteks 
šiam vakarui: savo duoklę atidaviau 
ir iki kito karto...

Aną dieną tiesiog stebėjosi Syd
nejaus lietuvių klubu melburniškis 
p. Zdanavičius, kuris viešėdamas 
Sydnejuje užsuko susipažinimui ir į 
klubą. Vis dėl to, sako Melbournas 
negali su jumis lygintis...

♦**
Sydnejiškiams gerai pažįstama 

Ksenija Dauguvietytė-šniūkštienė, 
aktorė ir režisorė, pereitą savaitę 
išvyko pasidairyti po pasaulį. Per
bėgus Šiaurės Ameriką ketina kiek 
ilgiau pasižmonėti Europoje.

Neseniai sugrįžo keletą dienų il
giau Lietuvoje paviešėję Viktoras ir 
Juta Šliteriai. Pasakoja susitikę ir 
ne vieną tautietį iš Australijos Vil
niuje. Sakytume, ne taip jau kasdie
niškas dalykas skirti pasimatymus 
Vilniuje.

Kiek laiko paviešėjusi Sydnejuje 
pas marčią ir anūkus grįžo į Adelai
dę p. E. Reisonienė.

Nepagalvodami, kad tų aktyvių 
darbininkų tik saujelė, kad jie tik po 
dvi rankas, dvi akis ir vos vieną gal
vą teturi, sukrovėme jiems triuški
nančias naštas, patys kaip bendruo
menė, kaip talkininkai, padėjėjai 
pasitraukdami prie kasdieninių rei
kalų.

Ir taip aktyvistų organizuojamos 
demonstracijos, vieši susirinkimai 
praėjo be dalyvių, be garso, nepas
tebėti nei mūsų pačių nei draugų. 
Nemanau, kad taip rašydamas per
dedu. Sekiau spaudą, susirašinėjau 
su draugais, bendraminčiais, kalbė
jau telefonu beveik su visa Austra
lija. Girdėjau pareiškimus politikų, 
partijų vadų, kurie išdrįsdavo, gal ir 
su geru pagrindu, pasakyti, kad 
mūsų reikalas miręs, Baltų klausy
mas - ’’cold duck”.

Politikai nesijaudina, kieno teisy
bė, bet skaičiuoja galvas, kurios už jį 
ar prieš jį balsuoja; todėl mums rei
kia skaičių. Reikia visos mūsų bend
ruomenės visur kur tik kas vyksta, 
visur kur mus organizatoriai šaukia, 
prašo ir kviečia. Parodykime visų 
partijų politikieriams, kad mūsų 
šimtai, gal tūkstančiai, kad mes rū
pinamės, kad mes turime draugų, 
bendraminčių.

Aš ir vėl noriu pasakyti, kad nesi- 
jauskime dirbą tik savo išeivių klu
bui čia Australijoj, bet kovojame už 
pavergtos tautos laisvę, kovojame 
už teisybę ir idealus.

Nepasikliaudami nei vieno politi
ko pažadais ir draugyste, kalbėkime 
nepaliaujamai dėl savo krašto, taip 
kaip daugelis kalba dėl Afrikos, N. 
Gvinėjos Čili, Arabų. Beliko tik vie
na kolonijalinė valsytybė pasaulyje. 
Tai Sovietų Sąjunga, ir žmonės akis 
jau atveria, jau klauso tik mes ne
miegokime, netylėkime.

A. KANTVILAS,
Hobart.

r s v e t u r
Išnaudodami mokyklų atostogas 

Sydnejuj viešėjo adelaidiškiai Rasa 
ir Mindaugas Mauragiai. Čia matosi 
ir daugiau adelaidiškių: Rūta ir Ire
na Bielskytės, Algis Sankauskas.

**♦
Moterų Draugijos suruoštas bar- 

bekiu Lietuvių Sodyboje Engadine 
rugpiūčio 31 d. praėjo gana sėkmin
gai: oras buvo labai palankus, pava
sariškas, moterys buvo gražiai pasi
rengusios priimti savo svečius, tik 
jų galėjo būti ir daugiau.

***
Svečiuodamiesi pas p.p. Šapronus 

p.p. Balsiai iš Canberros savaitgalį 
maloniai praleido Sydnejuje. Pa
stangos Liet. Klube laimėti 500 ne
buvo sėkmingos, bet, sako, su kiek
vienu patraukimu artėji vis arčiau 
tikslo. Tik neužsiminkit jam apie 
žuvį. Pakeliui į Sydney žuvies už
kanda jo vos nenuvarė į amžiną 
meškeriojimo šalį.

*♦*
Kaip žaibas švystelėjo pravažiuo

damas pro Sydney prof. Dr. Z. Bud
rikis iš Perth, W.A. Prieš vykdamas 
į akademikų suvažiavimą Melbour

ne jis aplankė artimuosius Wollon- 
gonge ir stabtelėjo Sydnejuje.

**♦
Kalbant apie spaudos balių daug 

kas domisi ir programa. Eina kalbos, 
kad jau kelintas mėnuo, kaip prog
ramai slaptai ruošiasi originali tru
pė, kuri dainuos ir šoks džiazo bale
tą. Programa originali ir niekur dar 
nerodyta.

ATSAKYMAS P. JOMANTUI Į 
LAIŠKĄ ’’MŪSŲ PASTOGĖS” 
REDAKCIJAI, TILPUSI 33 NU
MERYJE.
Gerb. p. Jomantai,

Būtų daug nesusipratimų išveng
ta, jei žmonės, prieš rašydami prie
kaištų straipsnius, susirištų su as
menimis, kuriuos tie priekaištai lie
čia, kaip šiuo atveju Melb. Liet. 
Klubo Tarybą, tuomet gal ir nebūtų 
visiškai jokio reikalo rašinėti.

Atsakant į Jūsų užmetimus turi
me pabrėžti:

1) Melb. Liet. Klubas, kol yra 
skolose, negali būti šalpos organiza
cija.

2) Melb. Liet. Klubas rėmė, remia 
ir rems visas Lietuvių organizacijas 
pagal išgales. Kuo stipriau Klubas 
stovės, tuo bus stipresnė parama.

Dabartiniu atveju visoms Lietu
vių organizacijoms duodama nuolai
da, bet išlaidos už elektrą, gazą ir 
salės amortizaciją turi būti padeng
tos. Taip pat Jums turi būti gerai ži
noma, kad klubas neima nė vieno 
cento už parengimus, kur nepar
duodami bilietai ir apmoka visas iš
laidas, susijusias su tais parengi
mais (elektrą, gazą ir t.t.).

3) Melb. Liet. Klubo Taryba kaip 
tik deda daug pastangų, kad to klu
bo durys būtų atviros visiems, o tuo 
pačiu ir jaunimui.

Jaunimui, negalint išsiversti iš 
parengimų, Klubo Taryba yra nu
braukusi nuomų mokesčius.

Taip pat Jums turėtų būti žinoma, 
kad Melb. Liet. Klubas leidžia vi
soms lietuvių organizacijoms, įskai
tant ir jaunimą, ruošti sekmadie
niais pietūs ir, apmokėjus virtuvės 
išlaidas, pelną, kuris yra apčiuopia
mas, pasiimti savo reikalams.

Taigi, savanaudiškumo Klube nė
ra, o jaunimui reikia mažiau ieškoti 
kitų kaltininkų bet įdėti daugiau 
darbo, noro ir organizacijos.

Šiuo Melb. Liet. Klubo Taryba 
skaito šį dalyką užbaigtu ir į toli
mesnes diskusijas nenumato įsileis
ti.

Melb. Liet. Klubo Taryba
Mūsų Pastogė Nr. 35, 1975.9.8, psl. 6
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OZOLS PRIĖMIMAS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Rugsėjo 20 dieną latvių šachmatų 
meisteriui K Ozols buvo suruoštas 
priėmimas - vakarienė Sydnejaus 
Lietuvių Klube. Svečias atvyko su 
žmona, lydimas latvių šachmatinin
kų. Bendroje vakarienėje dalyvavo 
Klubo Valdybos narys B. Kaufeldas 
ir Sydnejaus lietuviai šachmatinin
kai. Vakarienės metu svečias pasi
dalino prisiminimais iš laisvos Lie
tuvos, kurioje jam teko daug kartų 
lankytis žaidžiant šachmatais, re
prezentuojant Latviją. Asmeniškai 
jam teko susipažinti su visais tuo
metiniais lietuvių šachmatininkais, 
kurie žaisdavo lietuvių komandose. 
Po žaidimų visuomet eidavęs pasi
gardžiuoti lietuvišku krupniku...

. Nuotraukoje susitikimas lietuvių ir latvių šachmatininkų Sydney Lie
tuvių Klube. Už stalo vidury latvių meisteris K. Ozols ir šioje pusėje jo 
nugalėtojas V. Patašius. Stovi dešinėje krašte Lietuvių šachmatininkų 
klubo vadovas V. Augustinavičius.

PATAŠIUS — OZOLS
IV2 : V2 »<POBTaW

Nors šachmatininkai ir nėra kalbų 
mėgėjai, bet, šį kartą, esant labai 
draugiškai nuotaikai, norinčių kal
bėti buvo gana daug.

Pirmiausia svečią pasveikino B. 
Kaufeldas - Klubo Valdybos vardu. 
Po jo V. Patašius ir Sydnejaus lietu
vių šachmatų klubo sekretorius V- 
Augustinavičius. Iš latvių svečias K. 
Ozols ir geras lietuvių draugas, lat
vių šachmatų klubo atstovas L. 
Peics.

Po vakarienės prasidėjo taip ilgai 
lauktas susitikimas tarp dviejų 
šachmatų galiūnų.

V.PATAŠIUS - K.OZOLS IV2-V2

Iš numatytų trijų partijų sužaista 
tik dvi. Pirmoji partija, kurioje K. 
Ozols žaidė baltais, baigėsi lygiomis. 
Sekant žaidimą pirmosios partijos ir 
vėliau peržiūrėjus kiekvieną ėjimą, 
atrodo, kad Ozols turėjo gerų progų 
laimėti, kai Patašius nuo pradžios

partijos iki galo kovojo vien tik dėl 
lygiųjų. Bendrai žiūrovams pirmoji 
nebuvo įdomi. Atroji partija gana 
įdomi. Patašius padarė ’’stebuklin
gą” ėjimą, po kurio, pagal Ozols pa
reiškimą, nebebuvo vilties išsigel
bėti nuo pralaimėjimo. Partija duo
dama atskirai su komentarais.

Sveikiname Vytautą Patašių, su 
tokia reikšminga pergale!

4 Gaila, trečios partijos Ozols nebe
sutiko žaisti pabrėždamas, kad jeigu 
trečią laimėtų, tuomet tik susilygin
tų su mūsų Patašium. Dabar jis su
tinka, kad Patašius yra pajėgus ir 
norėtų matyti savo priešininką 
Australijos šachmatų pirmenybėse. 
Pagal Ozols, Patašius galėtų laimėti 
Australijos pirmenybes ir užsitar
nauti meisterio vardą australų tar
pe. Mums lietuviams būtų malonu 
matyti Patašių pirmaujantį tarp 
australų.

Baigdamas norėčiau visų Sydne-
jaus lietuvių šachmatininkų vardu 
padėkoti Klubo Vladybai, ypatingai 
B. Kaufeldui už jo finansinę paramą 
svečių vakarienės išlaidas paden
giant.

V. Augustinavičius

OLANDIŠKA PARTIJA

Aną savaitę išbandė savo jėgas 
mūsiškis Vytautas Patašius su bene 
žymiausiu latvių šachmatininku 
Australijoje K. Ozols iš Melbourne. 
Sužaista dvi partijos: pirmoji baigė
si lygiomis, antrąją laimėjo Vyt. Pa
tašius. čia paduodame pastarąją 
partiją ištisai.

Lošia: balti - Vyt. Patašius; juodi - 
K. Ozols.

1. d4; f5. 2. g3; Žf6. 3. Rg2; g6. 4. 
-Žh3;-Rg7. 5. 0-0; Žc6. 6. d5; Že5. 7. 
Že3; 0-0. 8. Bbl; c6. 9. Rf4; Žh5. 10. 
* 11. Ž:e4; c:d5. 12. V: d5; e6. 13. 
Vb3; Ž:f4. 14. Ž:f4; d5? (Klaida, ku
rios tačiau baltieji neišnaudoja). 15. 

B bdl? (Po 15. Žc5! juodieji neturi 
tinkamo apsigynimo, pav., 15... 
V.e7; 16. Žc:e6; R:e6. 17. Ž:e6. 18. 
R:d5). 15... Vb3 (Juodieji, stengda
miesi apsisaugoti nuo 16žc5, nepa
mato sekančio baltųjų ėjimo. 15... 
Ve7 apsaugotų juoduosius nuo be
tarpiško pavojaus). 16. Žg5; B:f4 
(paskutinis bandymas išgelbėti 
centrinius pėstininkus). 17. g:f4; 
Žc4. 18. B:d5! V:b3. 19. Bd8+ Rf8. 
20. c:b3; Žb6. 21. Bei (galima buvo ir 
kirsti žirgu juodųjų pėstininką h7). 
21... Rd7. 22. B:a8; Ž:a8. 23. R:b7; 
Žb6. 24. Bei; Rd6. 25. Ž:e6; R:e6. 26. 
B:e6; R:f4. 27. a4; Kf7. 28. Be2; a5. 
29. Bc2; Žd7. 30. b4! a:b4. 31. a5; 
Rb8. 32. Bc8; Ke7. 33. B:b8! Ž:b8. 
34. a6; Žd.7. 35. a7; Žb6. 36. a8V; 
Ž:a8. 37. R:a8; Kd3. 38. b3! Juodieji 
pasidavė.

* Praleista: 10. e4; f:e4

Europos meisteris
Šiais metais Europoje krepšinio 

pirmenybes laimėjo Jugoslavija. 
Šios pirmenybės įvyko Belgrade, 
Jugoslavijoe, birželio 15 d. Galuti
niai krepšinio rungtynių rezultatai: 
1. Jugoslavija, 2. Sovietų Sąjunga, 
3. Italija, 4. Ispanija, 5. Bulgarija, 6. 
Čekoslovakija, 7. Izraelis, 8. Lenki
ja, 9. Turkija, 10. Olandija, 11. Ru
munija, 12. Graikija.

Pirmą kartą Jugoslavija įėjo į Eu
ropos krepšinio varžybas 1947 m. ir 
pateko į priešpaskutinę vietą. Nuo 
to laiko krepšinis Jugoslavijoje pa
sidarė nacionaliniu sportu. Po kieto 
darbo ir pastangų 1970 m. Jugosla
vija jau iškyla į pasaulio meisterius, 
o 1973 ir 1975 m. Europos meisteris.

Ta pačia proga prisimename ir 
Lietuvos pergales, kad ji buvo iš ei
lės 1937 ir 1939 m. Europos krepši
nio meisteriu.

jaunimui
III-jo PLJ KONGRESO 

STOVYKLA

Stovykla įvyks gruodžio 20-25 
dienomis Argentinoje. Stovykla 
ruošiama 500 asmenų. Stovyklauto
jai - lietuviškasis jaunimas nuo 
16-kos iki 35 metų amžiaus. Iš 500 
stovyklautojų - 100 kasdien išvyks 
ekskursijai į Buenos Aires. Stovyk
los darbo Komisijas sudarys tarp 
30-40 asmenų grupė. Likusieji - 350 - 
bus aktyvūs stovyklos programų 
dalyviai. Pažymėtina, kad stovykla
vietei parinkta ’’Villa Marista” vie
tovė (didelis dvaras), apie 60 kilo
metrų nuo Argentinos sostinės Bu
enos Aires.

STOVYKLOS PROGRAMA. Iš 
ryto, žemiau duotom temom, bus 
skaitoma po vieną paskaitą. Sto
vyklaujantis jaunimas, pasiskirstęs į 
būrelius - 12-ką būrelių po 30 asme
nų kiekviename - rinksis klausyti 
paskaitų. Po paskaitos - diskusijų 
būreliai nagrinės paskaitos mintis. 
Baigę temos nagrinėjimą, būreliai 
vėl grįš į auditoriją, kur paskaiti
ninkas, išklausęs pasisakymų, duos 
savo komentarus.

Kiekvienai stovyklos dienai nu
matyta šios paskaitų temos: 
’’Kongreso tikslai” gruodžio 20-tą, 
’’Lietuva dabar” gruodžio 21-mą, 
’’Lietuvos jaunimas” gruodžio 22-trą 
’’Kultūros skleidimas ir jaunimas” 

gruodžio 23-čią 
’’Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos” 

gruodžio 24-tą dieną.

Popietinėje programoje numaty
tos sporto rungtynės. Rungtynės į- 
vyks tarp komandų, sudarytų iš 
atskiri! kraštų, ir bus premijuoja
mos. Popietiniu laiku turės užsiėmi
mus pratybiniai būreliai. Kiekvienas 
stovyklos dalyvis privąlės kasdien 
reikštis dvejuose būreliuose, t.y. 
kiekvienam dalykui teks skirti apie 
40 min. laiko.

Dalykiška būrelių programa:
1. Tautiniai šokiai.
2. Lietuviškos dainos ir muzika.
3. Lietuvybės išlaikymas šeimoje.
4. Liaudies menas.
5. Audimas.
6. Tautosaka ir papročiai.
7. Drama.
8. Vadovavimas.
9. Kalėdiniai rankdarbiai.
10. Žurnalistika.
11. Literatūra.
12. Lietuvių kalba.
13. Lietuviški rankdarbiai.

VAKARINĖ PROGRAMA. Po į- 
vairių dienos darbų, stovyklautojai 
vakarais turės progos ir pasilinks
minti, k.a.: iš kiekvieno dalyvaujan
čio krašto bus rodomos skaidrės ir 
filmai. Be to, grojant lietuviškam 
orkestrui, bus šokiai ir žaidimai, 
dainų ir vaidybos vakaras. Kūčios 
stovykloje bus kartu su Bernelių 
Mišiom. PASTABA. Stovykla užsi
baigs pirmos Kalėdų dienos - pava
kary. Po stovyklos - jaunimas ke* 
liaus į Buenos Aires ir apsistos Ar
gentinos lietuvių šeimose.

’’Informacinė Tarnyba”

1939 Europos krepšinio meisteris — Lietuvos rinktinė. 
I eilėj (įš kairės): Lubinas, Ruzgys, Puzinauskas I (Zeno
nas), Kriaučiūnas;, II eilėj: Budriūnas, Jurgėla, Andrulis I 
(Arturas), Baltrūnas; III eilėj: Cenfeldais, Leščinskas, Mažei
ka, Nikolskis; IV eilėj: Norkus I (Vytautas), Petrauskas, 
Šliūpas. ‘ J- Penčylos šaržai
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NAUJA M.L.K. VALDYBA

Po metinio posėdžio, naujai 
perinktoji Melb. Liet. Klubo Taryba 
pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas A. Ramanauskas, vi
cepirmininkas V. Adomavičius, vi
cepirmininkas (ūkio reikalams) A. 
Klimas, narys (ūkio reikalams) 
Kvietelaitis, iždininkas M. Didžys, 
parengimų vadovas V. Žiogas, sek
retorius S. Tamašauskas.

Visas pelnas skiriamas paremti jau
nimo atstovus važiuojančius į III 
PLJ Kongresą, Pietų Amerikoje. 
Prašom visus savo grupes sudaryti 
ir atvykt į Kongreso Balių, pasi
linksminti egzotiškoje Pietų Ameri
kos atmosferoje. Stalus užsisakyt 
pas Valdybos, narius ar telefonu: V. 
Juška - 398 3629 ar B. Prašmutaitė - 
211 3775. Pasimatysime Baliuje!

MLJS Valdyba.
PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS

Melbourne Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdyba kviečia visus tau
tiečius, senus ir jaunus, iš Melbour
ne, Geelongo ir kitų vietovių atsi
lankyti į ruošiamą

’’KONGRESO BALIŲ” 
kuris įvyks rugsėjo 27 d., 7 v.v. 
Melbourne Lietuvių Namuose. Įėji
mas suaugusiems $ 6.00, studen
tams ir pensininkams $ 4.00. Gros 
gera muzika, dainuos ’’DAINAVOS” 
mergaičių grupė. Turtinga loterija.

Mūsų viešnia iškilioji solistė Nijo
lė Ambrazaitytė dainuos Sydnejaus 
lietuviams jau šį ketvirtadienį, rug
sėjo 11 d. 8 v.v. Bankstown Civic 
Centre. Bilietus platina: J. Viliūnie- 
nė tel. 6306112, L. ir V. Šliogeriai 
tel. 508846, P. Alekna tel. 5205066.

Taip pat jos susitikimas su Mel
bourne lietuviais įvyksta rugsėjo 14 
d., sekmadienį, 3 vai. Melbourne 
Lietuvių Namuose, 50 Errol St. Nth 
Melbourne.
PRANEŠIMAS

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS I

„Tėviškės Aidų”

Sydnejaus Liet. Klube rugsėjo 14 
d., sekmadieni, 1 vai. bus transliuo
jama lietuviški radio pusvalandžiai 
iš Melbourne, Sydnejuje negirdimi 
ir dėl kurių buvo daug ginčytasi.

Kviečiame tautiečius gausiai su
sirinkti ir pasiklausius įvertinti.

BALIUS SYDNEY RAMOVĖNŲ ŽINIAI

RICHMOND TOWN HALL

Rugsėjo 13 d. — šeštadienį
Pradžia 6 vai.

Puikus orkestras 
Gera vakarienė 
Gėrimai — 

krautuvių kainom

Pakvietimai $ 6 
moksleiviams — $ 4

Vietas užsakyti pas S. Noreiką 
sekmadienį prie bažnyčios arba 

telefonu 48 7724

Skyriaus Valdyba praneša, kad 
valdybos nariui p. Vyt. Mickevičiui 
iš valdybos pareigų dėl sveikatos 
pasitraukus, į valdybą pakviestas 
pirmas kandidatas p. Mykolas Za
karas kuris sutiko Kultūros ir Pa
rengimų Vadovo pareigoms nuo 
rugpiūčio 10 d.

Valdybos sekretoriui p. P. Za
rembai išvykus ilgesniam laikui pa
sižvalgyti į Europą ir kitus konti
nentus, sekretoriaus pareigas laiki
nai eina valdybos iždininkas p. Ad. 
Laukaitis.

Šiuo primename skyriaus ramo- 
vėnams, neapsimokėjusiems nario 
mokesčio, kad remiantis L.K.V.S. 
’’RAMOVĖS” Statuto 14 straipsnių, 
raidė c, nesusimokėjusieji nario mo
kesčio. už paskutinius dvejus metus, 
gali būti išbraukti iš skyriaus narių 
sąrašų. Nario mokestį galima susi
mokėti pas kiekvieną valdybos narį, 
o sekmadieniais Spaudos Kioske 
prie bažnyčios pas ram. A. Vinevi- 
čių.

L.K.V.S. ’’RAMOVĖ” Sydney 
Skyriaus Valdyba

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

SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:

PASTOGES

©RO®
rugsėjo 20 d., šeštadieni

LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE

ipj

Rugsėjo 14 d.
APRIL CHRISTIAN - 

"Topless dainininkė

Rugsėjo 21 d.
A LESTER COMBES 

Vokalinė vaidyba 
Sydnejaus Liet. Klube, perkant 

gėrimus didesniais kiekiais duoda
ma 10% nuolaidos už spiritinius gė
rimus, ir 5% nuolaidos alui.

šeši mno 2 iki 1vaL
Valgykla veikia: pinnad. — penktad. nuo, 5 iki 

sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryžiny.

33

Viešnia iš tėvynės
□

VILNIAUS OPEROS IR BALETO TEATRO SOLISTĖ — MEZZO
SOPRANAS

ę

NIJOLE AMBRAZAITYTE D
□
□

su koncertais dalyvavusi Pietų Amerikoje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
Čekoslovakijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Norvegijoje, □

□
□

2

E

□
3
□

M.K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ KLUBO MELBOURNE 
IŠKVIESTA susitinka su lietuviais

SYDNEY rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 
BANKSTOWN CIVIC CENTRE 

Pradžia 8 vai. vakaro.

rugsėjai! d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Namų salėje, 50 Errol St, 
NORTH MELBOURNE.
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Įėjimas tik su bilietais, todėl nebus kamšaties ir kiekvienas jausis 
laisvai ir patogiai.

Baliaus bilietus platina: Lietuvių Klubas, L. Stašionienė tel. 649 9062,
V. Bitinas tel. 969 6394, V. Kazokas tel. 709 8395,

Bilieto kaina - 6 doleriai asmeniui.
Kviečiama užsisakyti vietas jau dabar pas aukščiau minėtus asmenis.

Baliaus metu bus servuojama vakarienė, įdomi programa, loterija ir 
kitokios staigmenos svečių pasitenkinimui.

Įsidėmėkite: M.P. Spaudos Balius yra didžiausias metinis parengimas 
Sydnejuje. Sekite skelbimus. Netrukus bus platinami bilietai, ir 
kiekvienas kviečiamas iš anksto užsitikrinti sau vietą.
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SAVAITES

SPAUDOS

BALIAUS!

Mūsų Pastogės Spaudos Balius 
jau tik už dviejų savaičių. Tautiečiai 
juo domisi net ~xš—tolimų vietovių. 
Antai grupelė adelaidiškių žada 
specialiai atvykti į Balių.
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